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NA úVOD 

Na úvod 

Onomastika sa definuje ako náuka o stavbe onymického znaku a o for
movaní a spoločenskom fungovaní onymických sústav (Blanár, 1976). Má 
špecifický predmet výskumu (onymiu) i viaceré špecifické metódy, integrač
nými zväzkami, najmä pri analýzach mimojazykovej stránky vlastných mien je 
spätá so sociológiou, geografiou, históriou, etnografiou, literárnou vedou 
a inými vednými disciplínami. 

O postavení a o úlohách onomastiky v systéme humanitných vied existuje 
množstvo rozmanitých názorov a bohatá literatúra. Onomastika sa často defi
nuje ako „spoločenskovedná disciplína na hraniciach jazykovedy, histórie 
a geografie" (Šmilauer, 1963) alebo ako vedná disciplína, ktorá má najužšie 
kontakty s jazykovedou a ktorej metodologické východiská a princípy posky
tujú univerzálne integrujúce vedy (semiotika, kybernetika, matematika, logika, 
filozofia), má blízky vzťah k sociológii, histórii, etnografii, archeológii i geo
grafii, ale z pozícií lingvistu treba pripustiť i možnosť hovoriť o samostatnej 
disciplíne v rámci jazykovedy (Matejčík, 1982). 

Desať rokov predtým J. Horecký konštatoval, že onomastika stojí v klasifi
kácii vied najbližšie k lingvistike, ale súčasne tvorí súčasť jazykovedy, časť ono-
matológie ako náuky o pomenovaní (1976). Vo výkladoch V. Blanára sa zdôraz
ňuje, že onomastiku nemožno vtesnať do rámca jazykovedy, hoci s jazykovedou 
má najširšie styčné pole. Napriek tomu však V. Blanár (1983 b) vymedzuje 
onomastiku ako samostatnú jazykovednú disciplínu s dodatkom, že onomastický 
status vlastného mena ju zapája do širších spoločenskovedných súvislostí. 

Aj R. Krajčovič zdôraznil fakt, že onomastika je samostatnou vednou 
disciplínou predovšetkým tým, že prináša všeobecné poznatky o jej vlastnej 
sfére bádania a o jej vlastnom členení na disciplíny, ale súčasne jazykovednou 
disciplínou komplexného typu (akými sú napr. historická jazykoveda, dialek-
tológia, štylistika atď. oproti špeciálnym jazykovedným disciplínám, akými sú 
napr. fonológia, fonetika, morfológia atď.) s osobitným vzťahom k iným ne-
lingvistickým disciplínám (Krajčovič, 1980 a; 1991). 

Z novších úvah J. Horeckého naopak vyplýva, že onomastika nemá ani o-
sobitné postavenie v systéme vied, ani to nie je osobitná jazykovedná disciplí-
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na, pokladá ju za zložku náuky o stavbe slova (do ktorej patrí podľa neho 
fonematika, morfematika a sémantika) a jej špecializovanosť vidí iba v osobit
nom vzťahu denotátu a designátu k objektívnej realite (Horecký, 1983). 

Napriek takýmto protichodným záverom o postavení onomastiky, vyplý
vajúcim z nerovnakých teoreticko-metodologických východísk i z rozličného 
pracovného zamerania autorov, možno konštatovať že hoci má onomastika 
špecifický, osobitný predmet výskumu i viaceré špecifické metódy, treba ju 
pokladať za osobitnú jazykovednú disciplínu, integračnými zväzkami spätú so 
sociológiou, geografiou, históriou, literárnou vedou a i. V onomastike možno 
postihnúť rozličné diferenciačné i integračné prvky. Diferenciačné prvky 
možno pozorovať vo vzťahu k iným vedným disciplínám v znakovej oblasti, 
ria rovine apelatívum - proprium, i v rámci samotnej onomastiky medzi jed
notlivými triedami, skupinami vlastných mien. Výrazné znaky integrácie mož
no sledovať pri komplexnom onomastickom výskume, a to jednak v integrač
ných zväzkoch s vednými disciplínami, s ktorými onomastika spolupracuje 
a ktorých poznatky a metódy využíva (týkajúcich sa predovšetkým mimojazy-
kovej stránky vlastných mien, ale súvisiacich často tesne aj s ich jazykovou 
stránkou), a jednak samotnou jazykovou stránkou vlastných mien sa vzťahuje 
na všetky jazykové roviny (lexikálnu, štylistickú, gramatickú, zvukovú i pra
vopisnú). Historici tradične pokladajú onomastiku za pomocnú vedu historic
kú. Z hľadiska predmetu a úloh historických vied je toto hodnotenie a zarade
nie správne, ale rovnako možno z hľadiska onomastiky hodnotiť s onomasti-
kou integračné späté vedné disciplíny (napr. aj históriu, geografiu, sociológiu) 
za pomocné vedy onomastické (Majtán, 1985 b). 

Onymická situácia. Vlastné meno sa skúma v onymickom kontexte ako 
prvok istej onymickej sústavy. Pri komplexnom onomastickom výklade nesta
čí vychádzať iba z konkrétneho vlastného mena, z jeho jazykovej podoby, 
treba mať na zreteli aj okolnosti pomenúvania a celú sústavu mien (názvov) 
daného druhu objektov, to značí aj miesto konkrétneho vlastného mena v prí
slušnej onymickej sústave. V toponymii to znamená poznať všetky doložené 
a známe názvy a podoby, varianty názvov daného objektu, ako aj miesto kon
krétneho názvu v súbore názvov (a variantov názvov) toho objektu. 

Popri onymickom kontexte treba teda pri komplexnej onomastickej analýze 
zhodnotiť aj onymickú situáciu vlastného mena. Všeobecnú onymickú situáciu 
predstavuje v priestore a čase existujúca koexistencia foriem, variantov vlastné
ho mena alebo viacerých vlastných mien pri pomenúvaní jedného denotátu v 
rozličných komunikačných sférach a okolnostiach pomenúvania. Konkrétnu 
onymickú situáciu predstavuje vlastné meno (variant vlastného mena) a komuni
kačná sféra, okolnosti, v ktorých vzniklo, resp. v ktorých sa používa (Majtán, 
1979 a). 
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Termín ortymická situácia sa dosiaľ bežne nepoužíva, ale z hodnotenia ony
mickej situácie vychádza aj Blanárova koncepcia analýzy a modelovania obsa
hovej stránky živých osobných mien (Blanár, 1975; Blanár - Matejčík, 1978). 

Na onymickú situáciu pri osobných menách poukázal aj W. Miodunka, 
keď rozličné pomenovania tej istej osoby v rozličných okolnostiach označil 
ako Jav pripomínajúci synonymiu" (Miodunka, 1976). 

Osobitnosti onymickej situácie v jednotlivých druhoch vlastných mien sú 
predovšetkým výsledkom špecifickej povahy a špecifických znakov jednotli
vých tried vlastných mien. Viacnázvovosť, nazývaná aj polyonymiou (Supe-
ranskaja, 1973) alebo onomastickou synonymiou (pórov. napr. Blanár, 1977), 
a variantnosť názvov sú javy vychádzajúce z onymickej situácie, z hodnotenia 
onymických javov a faktov, smerujúceho od denotátu k jeho pomenovaniu 
(pomenovaniam). Viacnázvovosťou rozumieme existenciu lexikálne, slovo
tvorné a gramatickým číslom (ktoré sa vo vlastných menách väčšinou le-
xikalizuje) odlíšených názvov toho istého objektu, variantnosť vidíme v hlás-
kovo a prípadne aj. graficky odlíšených podobách názvu. 

Viacnázvovosť a variantnosť možno sledovať pri vyhodnocovaní vše
obecnej onymickej situácie, a to zvyčajne na rovine starší - novší názov, vše
obecne - individuálne používaný názov, nárečová - spisovná podoba, neštan-
dardizovaná - štandardizovaná (úradná) podoba, neutrálny - expresívny ná
zov, pôvodný - do iného jazyka substituovaný (adaptovaný) názov a pod. 
Naopak v konkrétnej onymickej situácii ani tzv. mnohodesignátové vlastné 
mená nie sú vlastne mnohodesignátové, majú vždy iba jeden konkrétny desig-
nát (Miodunka, 1976). 

Komplexná onomastická analýza má teda postupovať (1) od vlastného 
mena k denotátu, (2) od konkrétneho vlastného mena k príslušnej triede prop-
rií, ale aj (3) od denotátu ako objektu pomenúvania k jeho pomenovaniam 
vlastným menom (vlastnými menami). 

Má mať na zreteli aj onymický kontext vlastného mena, t. j . začlenenie 
vlastného mena v príslušnej časti onymickej sústavy, ale aj onymickú situáciu, 
t. j . všetky vlastné mená (a varianty mien), ktorými bol a je nazývaný denotát 
v rozličných (časových, spoločenských a i.) okolnostiach. 

Mimojazyková stránka toponyma. Vznik a fungovanie toponyma sú 
dialekticky späté stránky jeho existencie. Predmetom toponomastických vý
skumov nemôže byť preto iba etymologický výklad, rekonštrukcia motivácie, 
pôvodného lexikálneho významu, resp. lexikálno-sémantickej, štruktúrnoty-
pologickej, paradigmatickej a pod. stránky názvov. Rovnakú pozornosť treba 
venovať aj fungovaniu toponymie v súčasnej spoločnosti, t. j . životu názvov 
v jazykovej komunikácii (v reči), ich používaniu a využívaniu pri spoločensky 
podmienenej identifikácii geografických objektov. 
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Komunikácia sa uskutočňuje v rozličných komunikatívnych sférach určo
vaných špecifickými komunikatívnymi črtami. Keď hovoríme o fungovaní 
vlastného mena v spoločnosti, máme na mysli jeho fungovanie v istej jazyko
vej situácii, ktorú tvoria koexistujúce jazykové útvary a formy fungujúce v da j 

nom spoločenstve a vzájomné vzťahy medzi nimi (Jedlička, 1974). 
Propriálnu (onymickú) platnosť toponyma, t. j . hodnotu toponyma pri je

ho fungovaní v spoločnosti (obsah toponyma) možno rozčleniť na tieto zlož
ky: (1) spoločensky podmienená identifikácia objektu názvom, (2) druhové 
zaradenie v príslušnej triede objektov a názvov, (3) lokalizácia objektu v teré
ne, (4) okruh spoločenskej a geografickej pôsobnosti (komunikatívnej plat
nosti) názvu, (5) štandardizovanosť názvu (miera, stupeň štandardizovanosti), 
(6) expresívnosť názvu. 

Takémuto vymedzeniu funkčnej hodnoty toponyma je blízke chápanie 
toponymického významu u A. V. Superanskej (1973). Toponymický význam 
(sémantika toponyma) sa skladá podľa Superanskej z informácie, ktorú topo-
nymum obsahuje, z jazykových i špecificky onomastických funkcií a zo štylis
tickej a estetickej hodnoty toponyma. 

Pri komplexnej onomastickej analýze toponým treba okrem rozboru ja
zykovej výstavby zhodnotiť aj ich mimojazykovú stránku (Majtán, 1976). 

Podstatnú časť mimojazykovej stránky toponyma tvorí (a) základný 
vzťah pomenúvateľa k nazývanému objektu pri vzniku mena, t. j . základná 
motivácia toponyma pri jeho vzniku (nie jej jazyková realizácia), a (b) ony-
mická platnosť toponyma pri jeho fungovaní, pri spoločensky podmienenej 
identifikácii objektov a javov skutočnosti. 

Obidve zložky mimojazykovej stránky toponým možno rozložiť na men
šie jednotky, ktoré samostatne i v istých kombináciách utvárajú obsahovú 
hodnotu každého konkrétneho toponyma. Motivačnú zložku možno takto 
rozložiť na motivačné príznaky, obsahovo-sémantickú zložku na obsahovo-
sémantické príznaky. 

Motivácia. Vzťah pomenúvateľa k pomenúvanému objektu možno v topo-
nymii postihnúť onomaziologickými štruktúrami vyjadrujúcimi kategóriu miesta 
(Daneš, 1967), obsahovo-sémantickými kategóriami vymedziteľnými napr. 
zámenami KTO/ČO, AKÝ, Čí, KDE (Šrámek, 1972), z ktorých možno špecifi
kovať opis, charakteristiku, lokalizáciu, vlastníctvo, príslušnosť, oslavnosť 
(pamätnosť), v iných triedach vlastných mien iné i ďalšie motivačné príznaky, 
resp. kombinácie príznakov obsiahnutých vo vlastnom mene začlenenom do 
istého územného (teritoriálneho) alebo sociálneho (spoločenského) kontextu. 

Motivačné príznaky: 
Opis, charakteristika objektu. Opis geografického objektu, jeho morfolo

gických znakov a iných vlastností priamo i metaforicky je najfrekventovanej-
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ším motivačným príznakom toponým. Termín charakteristika tu má podstatne 
iný obsah ako charakterizačný príznak {charakterizačná funkcia - Blanár, 
1970 a) v antroponomastike. 

Lokalizácia. Lokalizácia objektu vzhľadom na iný, vlastným menom po
menovaný alebo aj nepomenovaný objekt, bez ohľadu na druh, znaky a vlast
nosti, príslušnosť, vlastníctvo alebo iné charakterizačné možnosti a okolnosti 
nazývaného objektu patrí medzi najdôležitejšie motivačné i obsahovo-séman-
tické príznky mimojazykovej stránky toponyma. 

Vlastníctvo, príslušnosť.- Vlastnícky príznak obsahuje vyjadrenie vlast
níckeho vzťahu jednotlivca alebo rodiny k nazývanému objektu. Obsahovo 
blízky je príslušnostný príznak vyjadrujúci vlastnícku a súčasne aj územnú, 
niekedy iba územnú príslušnosť objektu k obci, ku katastru obce alebo k iné
mu väčšiemu administratívnemu alebo geografickému celku. 

Oslavnosť, pamätnosť. Tento príznak obsahuje vyjadrenie úcty, pamiat
ky, resp. spomienky na významnú osobnosť, zriedkavejšie udalosť spätú alebo 
aj nespätú s nazývaným objektom. V osobitných prípadoch ide o pomenovanie 
objektu (osady, sakrálneho objektu) podľa patrocínia. 

Sídelný charakter. Sídelný charakter objektu vyjadruje o.byvateľský prí
znak, špecifický príznak osadných názvov. Zisťuje sa v názvoch motivova
ných obyvateľmi - osadníkmi bez implicitného alebo aj explicitného vyjadre
nia vlastníckeho príznaku. Môže ísť o motiváciu a) osobným menom (antropo-
nymom), b) obyvateľským menom, c) kolektívnou charakterizačnou prezýv
kou, obyvateľskou prezývkou, d) kolektívnym názvom povolania, zamestna
nia, e) etnickým menom (etnonymom). 

Na základe analýzy motivácie, motivačných príznakov vlastných mien 
možno, prirodzene, abstrahovať motivačné modely (Blanár, 1990). 

Fungovanie. Onymickú platnosť vlastného mena možno rozložiť na 
funkčne relevantné obsahovo-sémantické príznaky, ktoré ukazujú, ako kon
krétne meno v spoločnosti funguje. Jednotlivé príznaky nemajú rovnakú plat
nosť, rovnaký dosah. 

Obsahovo-sémantické príznaky: 
Identifikácia. Základným príznakom toponyma je jeho schopnosť po

menúvať sídelný alebo nesídelný objekt v teréne (denotácia) a identifikovať 
ho v súbore objektov toho istého druhu alebo triedy (sídelné, terénne, vodné 
a pod.). Spoločensky podmienená identifikácia je základným príznakom 
kategórie vlastných mien, základným onomastickým príznakom (Blanár, 
1970 a). 

Druhové zaradenie objektu v rámci príslušnej triedy objektov. Indikáto
rom môže byť toponymum ako celok alebo jeden z jeho komponentov 
(topolexéma, topoformant), môže však ísť aj o falošnú indikáciu. 
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Lokalizácia. Lokalizačný príznak sa niekedy hodnotí ako súčasť identifi
kácie. Je to špecifický obsahovo-sémantický príznak toponým. Poloha nazý
vaného objektu sa vždy určuje vzhľadom na iný, vlastným menom pomenova
ný alebo aj nepomenovaný objekt alebo na miesto vzniku názvu (so zreteľom 
na osobu pomenúvateľa) alebo súčasne aj na orientátor aj na miesto pomenú
vania (miesto vzniku názvu). 

Spoločenská realizácia toponyma má pri fungovaní toponyma základný 
význam. Spoločenský dosah, spoločenský význam toponyma závisí od jeho 
akčného rádia, od okruhu pôsobnosti, používania názvu. Okruh pôsobnosti, 
známosti toponyma je významným faktorom určujúcim aj vznik, resp. ďalší 
vývin konkrétneho názvu. Názvy obcí mali takto na Slovensku do 19. storočia 
vo všeobecnosti akčný rádius v rámci stolice, názvy malých častí chotára (iba 
s miestnym významom) ho mali zvyčajne v rámci chotára, katastra obce, oro-
nymá v rámci orografického celku, hydronymá v rámci povodia nadradeného 
toku a pod. Od minulého storočia sa vplyvom spoločenského a administratív
neho vývinu, rozvojom dopravy, turistiky a pod. sa okruh pôsobnosti jednotli
vých druhov toponým i jednotlivých názvov značne zmenil a neustále sa mení 
a vyvíja (Gabčíkovó). Zmena spoločenského významu toponyma zasahuje aj 
jeho okruh známosti a vplýva aj na jeho vývin. 

Štandardizovanosť. Osadné názvy sú dodnes najpevnejšie štandardizova
nou skupinou toponým, a to názvy obcí, názvy častí obcí i názvy ulíc a iných 
verejných priestranstiev. Vyžadujú si to potreby spoločenskej komunikácie. 
Legislatívne voľnejšie sú nateraz štandardizované názvy nesídelných objektov. 
Názvy fyzickogeografických objektov (terénne názvy) a názvy vodných ob
jektov (vodné názvy), najmä' názvy vodných tokov a vodných nádrží sú štan
dardizované v kartografických a geografických dielach, na mapách rozličných 
mierok a rozličného druhu, okrem toho sa hojne používajú v rozmanitých 
turistických príručkách a v iných prácach vlastivedného charakteru, a aj táto 
skutočnosť vyvoláva potrebu štandardizácie a súčasne podporuje ustaľovanie 
štandardizovaných podôb názvov. Vodné názvy sú okrem toho istým spôso
bom štandardizované aj v hydrologických a hydrografických dielach. Názvy 
hospodárskych, hospodársky využívaných objektov (chotárne názvy) sú po
merne najmenej štandardizované, sú aj najmenej ustálené, lebo aj nimi pome
núvané objekty sa činnosťou človeka, ľudskou prácou najviac menia, vyvíjajú 
a pretvárajú. Štandardizovanosť nesúvisí s vekom názvov. 

Expresívnosť. Expresívnosť vyplýva jednak z motivácie, jednak zo starších 
i novších asociácií. Môže vyplývať z poznatkov o samotnom vývine a o vývine 
názvu (starší - novší, nárečový - spisovný, domáci - inojazyčný, neštandardizo-
vaný - štandardizovaný). Častejšie však vyplýva z jazykovej výstavby názvu, 
a to z odrazu motivácie, z najrozmanitejších starších i novších asociácií vychá-
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dzajúcich z jazykovej výstavby názvu ako celku (napr. v názvoch, ktoré vznikli 
z metafory, metonymicky alebo synekdochou, z prezývok alebo z prezývkových 
obyvateľských mien, oslavné názvy a pod.). Expresívnosť niekedy vyvolávajú aj 
niektoré sufixy ako formálne príznaky istých skupín toponým. Často je expresív
nosť toponyma výsledkom vývinu jazyka alebo kontaktu s inými (príbuznými 
i nepríbuznými) jazykmi. Expresívne môžu byť názvy, ktoré vývinom slovnej 
zásoby (ústupom východiskovej lexémy alebo zmenou jej významovej stavby) 
stratili významovú priezračnosť, adaptované inojazyčné názvy, umelo utvorené 
názvy. Významnú úlohu môže pritom mať ľudová etymológia. Názvy, ktorých 
hlásková podoba (alebo aspoň hlásková podoba ich časti) vyvoláva asociáciu 
s nejakým obscénnym, vulgárnym slovom, sa niekedy využívajú ako apelativi-
zované eufemizmy týchto vulgárnych slov; potom aj pri základnom, propriálnom 
požití pôsobia v istých situáciách expresívne. 

Motivačné príznaky charakterizujú vznik toponyma, obsahovo-séman
tické príznaky jeho fungovanie. Súbor príznakov z obidvoch týchto zložiek 
tvorí toponymickú (obsahovú, mimojazykovú) hodnotu konkrétneho topony
ma. Obidve tieto zložky, motiváciu a fungovanie, nemožno od seba oddeľo
vať, lebo motivácia vznikom toponyma nezaniká, hoci v mnohých prípadoch 
ustupuje do pozadia, alebo sa začne postupne vytrácať. Indikátorom jednotli
vých prípadov je názov ako celok, niekedy iba jeho topolexéma (slovný zá
klad) alebo topoformant (predpona, prípona). Toponymickú hodnotu možno 
vyjadriť pomocou modelov. Modelovú hodnotu toponyma tvorí explicitne 
alebo implicitne vyjadrená kombinácia súboru motivačných i obsahovo-
sémantických príznakov, ich prítomnosť i neprítomnosť v modeli. Topony-
mický model vyjadruje toponymickú hodnotu toponyma, je zovšeobecneným 
pohľadom na jeho mimojazykovú stránku (Majtán, 1976). 

Vlastné meno sa skúma v onymickom kontexte ako prvok istej onymic
kej sústavy. Pri komplexnom onomastickom výklade nestačí vychádzať iba 
z konkrétneho vlastného mena, z jeho jazykovej podoby, treba mať na zreteli 
aj okolnosti pomenúvania a celú sústavu mien (názvov) daného druhu ob
jektov, miesto konkrétneho vlastného mena v príslušnej onymickej sústave. 
V toponymii to znamená poznať všetky doložené a známe názvy a podoby, 
varianty názvov daného objektu, miesto konkrétneho názvu v súbore názvov 
(a variantov názvov) toho objektu. Uplatňuje sa predovšetkým areálové a mo
delové spracúvanie onymického materiálu. 

So zreteľom na neúplnosť a zlomkovitosť historických dokladov možno 
a treba pri charakterizovaní najstaršej vrstvy apelatívnych geografických ter
mínov využiť aj neskôr doložené a súčasné terénne názvy, pretože predstavujú 
rozsiahly a reprezentatívny materiál a privádzajú k pozoruhodným výsledkom 
(moľva, debra, chríb a pod.). 
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Historicko-porovnávací, najmä historicko-lexikologický porovnávací vý
skum slovenských historických vlastných mien, ale napr. aj súčasných terén
nych názvov, prináša zreteľné dôkazy na pravidelný vývin slovenského národ
ného jazyka z praslovančiny v rodine slovanských, najmä najbližších jazykov. 

Rovnako ako z apelatívnej zložky aj z propriálnej časti slovnej zásoby 
možno predložiť stovky slov, dokladov z rozličných chronologických vrstiev 
a) na spoločné celoslovanské i západoslovanské javy, b) na staršie i novšie 
kontakty s južnoslovanskými a východoslovanskými jazykmi, c) na hranice 
areálov jednotlivých praslovanských javov na slovenskom jazykovom území, 
ale aj d) na špecificky slovenské jazykové javy, ktoré slovenčinu od najstar
ších čias predstavujú ako susedným slovanským jazykom rovnocenný, svoj
bytný jazyk, a to bez ohľadu na skutočnosť, že jeho spisovná, kodifikovaná 
podoba vznikla relatívne neskoršie. 



Jazyková stránka vlastných mien 

Mimojazyková (obsahová, designatívna) stránka vlastných mien sa vyjad
ruje jazykovými prostriedkami. Jazyková stránka, jazyková výstavba vlastných 
mien sa analyzuje metódami súčasnej synchronickej i diachronickej jazykove
dy. Analýza jazykovej stránky, jazykovej výstavby vlastných mien pozostáva 
z analýzy ich štruktúrno-typologickej výstavby a z rozboru východiskových 
slovných základov (antropolexém, topolexém) i formantov (antropoformantov, 
topoformantov). Spôsob jazykovej výstavby vlastného mena (teda aj topony
ma) je zovšeobecnený v pojme slovotvorný model, v slovotvorných modeloch 
sa onymické modely jazykovými prostriedkami realizujú. Novšie sa používa aj 
termín štruktúrny model (Pleskalová, 1992). 

Pri onomastických analýzach jazykovej stránky vlastných mien sa vyža- , 
duje podávať ich celkovú jazykovednú charakteristiku, sústavný a všestranný h < 
ich jazykovej výstavby so zdôraznením špecifického využitia jazykových 
prostriedkov v príslušnej triede vlastných mien (Blanár, 1970 a, 1973 a i.). 
Celková jazykovedná charakteristika musí, prirodzene, vychádzať z rozboru 
lexikálnej, slovotvornej, gramatickej (paradigmatickej i syntaktickej), ale aj 
hláskovej a pravopisnej (grafickej) stránky vlastných mien. Takýto celkový 
opis jazykovej výstavby proprií sa niekedy označuje ako onomastická grama
tika. Inokedy sa pojmom onomastická gramatika rozumie systematická regis
trácia gramatických, najčastejšie slovotvorných javov pri rozbore vlastných 
mien. 



Gramatická stránka vlastných mien 

Gramatickú stránku vlastného mena predstavujú jeho morfologické 
(paradigmatické) a syntaktické vlastnosti a charakteristiky (Blanár, 1950). 
Systematický rozbor všetkých tried vlastných mien z gramatického hľadiska 
nebol dosiaľ vypracovaný pre nijaký jazyk. Niektorí autori nevyžadujú vypra
covať samostatnú onomastickú gramatiku, vlastné mená z gramatického hľa
diska hodnotia ako slová „sui generis", ktoré pri opise gramatickej stavby 
jazyka nemožno obísť, ale ktoré ako svojrázna skupina podstatných mien 
musia byť integrálnou súčasťou takéhoto spracúvania Napohľad odlišné názo
ry si však neprotirečia, vyjadrujú pohľady z rozličných zorných uhlov. Pri 
komplexnej jazykovednej charakteristike vlastných mien by nemal chýbať 
rozbor gramatických javov a pri spracúvaní gramatickej stránky národného 
jazyka nemožno obísť gramatickú stránku vlastných mien so všetkými osobit
nosťami (Majtán, 1980 a). 

Každý jazyk má vlastné pravidlá využívania gramatických kategórií rodu, 
čísla a pádu vo vlastných menách, zvláštnosti vo flexii, pre vlastné mená ty
pické alternácie, odlišné derivačné pravidlá pre jednotlivé triedy vlastných 
mien a osobitné syntaktické konštrukcie na tvorenie viacslovných vlastných 
mien i na používanie vlastných mien vo vetách. Všetky charakteristické gra
matické vlastnosti vlastných mien sa ukážu v konfrontácii s gramatickými 
vlastnosťami zodpovedajúcich apelatív, a to nie iba na rovine apelatívum -
proprium, ale aj pri konfrontácii jednotlivých tried vlastných mien. Napr. 
apelatívum kohút má v slovenčine v singulári skloňovanie ako životné sub-
stantívum, v pluráli ako neživotné, pri personifikácii ako životné substan-
tívum. Osobné meno Kohút sa skloňuje ako životné substantívum v singulári 
i v pluráli, má ženské prechýlené podoby Kohútová, Kohútka, možno od neho 
utvoriť aj „detskú" podobu stredného rodu Kohúta (od apelatíva kohút pre-
chýlenú podobu utvoriť nemožno, samica sa nazýva sliepka alebo kura (f.), 
mláďa kura (n.), kurča), v pluráli sú tvary Kohútovci, Kohútové, Kohútky, 
Kohúťatá/Kohútence, pričom tvar Kohútovci sa používa aj na pomenovanie 
všetkých, t. j . mužských i ženských členov rodiny. Geografický názov Kohút 
sa skloňuje ako neživotné substantívum. Tvorí iba singulárové tvary, plurálovú 
paradigmu má iné toponymum {Kohúty), pričom aj všetky ostatné tvary, ba 
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i tvary s odlišnými predložkami môžu byť samostatnými toponymami (napr. 
Na Kohút, Na Kohúte, Za Kohútom, Pod Kohútom a pod.), pomenúvajúcimi 
odlišné geografické objekty. Aj adjektíva sa tvoria nerovnako, od apelatíva 
kohútí i kohútov, od antroponyma Kohútov, od prechýlených antroponým 
Kohútovej, Kohútkin, vzťah k celej rodine vyjadrujú prídavné mená Kohútovie 
a Kohútovský; od toponým sa tvorí adjektlvum kohútsky (od názvu Za Kohú
tom adjektívum zakohútsky a pod.). Ak ide o názov sídelného objektu, tvoria 
sa od neho skupinové antroponyma, obyvateľské mená Kohúťan, Kohúťanka. 

Z hľadiska slovného druhu je vlastné meno takmer vždy substantívum 
(Blanár, 1973), hoci má napr. aj podobu privlastňovacieho adjektíva {Brezov, 
Babíri), slovesného tvaru {Počkaj), predložkovej konštrukcie {Za potokom, 
Vyše mlyna), slovného spojenia {Dlhé hony), kompozitá {Španihrady, Se
bechleby) alebo zrastu, ktorý vznikol tzv. flektívnou deriváciou {Hornejsa, 
Ulipka). Výnimku tvoria geografické názvy v tvare výpovede (vetné názvy 
typu Chvalabohu, Kde Paľa zabili). Väčšina týchto typov (alebo aspoň ich 
základné členy) sa skloňuje ako apelatívne substantíva alebo ako konštrukcie 
so substantívom ako základným slovom. Podľa adjektívnych vzorov sa sklo
ňujú toponyma, ktoré vznikli z viacslovných názvov elipsou {Krátky, Dlhé, 
Bábina). Substantivizácia je jedným z formálnych znakov toponymizácie, pre 
geografické názvy je príznačná, napr. Jastrabie (adj. > n.) - z Jastrabieho > 
z Jastrabia; Brádno (adj. > n.)-z Brádneho > z Brádna. 

Gramatické číslo. Pre vlastné meno ako pomenovanie jedinečného ob
jektu je prirodzené jednotné číslo, singulár. Napriek tomu veľké množstvo 
geografických názvov má podobu množného čísla, plurálu {Nové Zámky, Ko
panice, Dlhé diely). Gramatické číslo v toponymách (nie v osobných menách) 
nie je gramatickou kategóriou v pravom slova zmysle, stalo sa kategóriou 
lexikálnou, využíva sa ako lexikálny (slovotvorný) prostriedok, môže byť 
i v tom istom mikroareáli diferencujúcim činiteľom {Dolina - Doliny, Selce 
sg- Selce pi.). Geografické názvy na rozdiel od väčšiny apelatív sa môžu 
používať iba v tvaroch jedného gramatického čísla. Názvy singulárového typu 
majú iba tvary jednotného čísla, z názvov plurálového typu sa tvoria iba tvary 
množného čísla. Toponyma sú teda v zásade singulária tantum alebo plurália 
tantum. Výnimky možno tvoriť iba v konštrukciách s úzko vymedzeným obsa
hom {Magury - vrchy s názvom Magura). Opačný postup, t. j . utvoriť singulá-
rový tvar z geografického názvu plurálového typu, nie je možný. 

Gramatický rod mužských osobných mien (priezvisk, prímen) je vždy 
mužský, kryje sa s prirodzeným rodom, s pohlavím nositeľa {Kohút, Sliepka, 
Šidlo), a to aj v bezpríponových osobných menách bez ohľadu na gramatický 
rod východiskového apelatíva. Ženské priezviská a prímená vznikajú prechy-
ľovaním pomocou prípon -ov-á, -k-a, -ov-k-a, (v nárečiach aj -uľ-a, -ich-a, -aň-a 
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a pod.). Na pomenúvanie detí sa v neúradnej komunikácii niekedy používajú 
deminutívne podoby mužských alebo ženských priezvisk alebo prímen alebo 
podoby utvorené „mláďacími" príponami stredného rodu -a, -č-a {Kohúta). 

V bezpríponových geografických názvoch sa gramatický rod uplatňuje 
v zásade podľa gramatického rodu východiskového apelatíva, názvy, ktorých 
východiskové apelatívum bolo životné (alebo zvieracie), sú neživotné, napr. 
Mních - k Mníchu, na Mníchu; Vepor - k Vepru, na Vepri. Toponyma plurá
lového typu sa však neskloňujú podľa rodu východiskového apelatíva, napr. 
vrútok > Vrútok > Vrútky, k Vrútkam, na Vrútkach; rakytovec > Rakytovec > 
Rakytovce, v Rakytovciach; Batiz, Batizovci > Batizovce, v Batizovciach. Iba 
tradične sa tu hovorí o skloňovaní podľa príslušného apelatívneho vzoru, ty
picky propriálne formácie s toponymizovanými príponami patria potom medzi 
výnimky, napr. toponyma s príponami -ic-e, -ov-c-e, -in-c-e, -ov-ic-e, -k-y 
a -ian-k-y sa skloňujú ako feminína, hoci podľa pôvodu by mali byť maskulína 
a podľa zakončenia by mohli byť i maskulína i feminína, ale toponyma s for
mantmi -an-y, -ár-e/-iar-e, -ák-y/-ia-ky, -ík-y sa skloňujú ako maskulína s vý
nimkou genitívu, kde namiesto koncovky -ov sú tvary bezkoncovkové, prípad
ne tvary s vkladnou hláskou (Paulíny, 1954). 

Pád. Pri toponymách ako menách neživých objektov sa nepoužíva (okrem 
vymedzených prípadov, napr. v poézii) tvar vokatívu. Tvary ostatných pádov sa 
používajú ako pri apelatívach. Neúplnú (v istom slova zmysle) paradigmu majú 
geografické názvy predložkového typu. Pri týchto názvoch možno v komunikácii 
využívať ďalšie, zdanlivo komplementárne konštrukcie, napr. Za potokom - Za 
potok Spoza potoka, ktoré sa niekedy pokladajú za fakultatívne podoby pred-
ložkových názvov (Majtán, 1971 a). Častejšie sa však pri komunikácii využíva 
opisný spôsob so základnou podobou názvu v statickom význame, napr. prišli na 
lúku Za potokom. Osobitnú problematiku predložkových názvov tvorí využíva
nie predložiek do, na v dynamickom a v, na v statickom miestnom význame 
(Majtán, 1974 a). Neskloňujú sa toponyma majúce podobu výpovede, tzv. vetné 
názvy (Majtán, 1972 a). Pri názvoch tohto typu sa v komunikácii tiež využíva 
opisný spôsob, napr. zastali pod pasienkom Kde Paľa zabili. 

Načrtnutá problematika gramatickej stránky vlastných mien sa pokúša 
ukázať ich špecifické gramatické znaky, ako aj miesto analýzy gramatických 
javov v celkovom opise a rozbore jazykovej stránky vlastných mien bez ohľa
du na to, či by sa malo uvažovať o samostatnom opise gramatickej stránky 
vlastných mien v onomastickej gramatike alebo o podrobnom a vyčerpávajú
com opise charakteristických gramatických javov všetkých tried vlastných 
mien spisovného (národného) jazyka v gramatike akademického typu (Majtán, 
1988 b). 



Terénne názvy 

Štruktúrne typy slovenských terénnych názvov 

Terénne názvy ako osobitná trieda geografických názvov majú zo všet
kých vlastných mien najbližšie k apelatívnej slovnej zásobe a vo väčšine prí
padov iba špecificky propriálny príznak sociálnej, spoločenskej identifikácie 
ich vyčleňuje spomedzi apelatívnych výrazov (Blanár, 1970 a). Špecificky 
propriálny príznak spoločenskej identifikácie (identifikačná funkcia) sa nieke
dy nazýva aj onomastickou funkciou (J. B. Rudnicki), toponymickou funkciou 
(M. Karaá), onomastickým významom (J. A. Karpenko). 

Spoločenská identifikácia v individualizovanosti názvu na jeden kon
krétny objekt a táto individualizovanosť sa v neodsémantizovaných ná
zvoch, celkom totožných s apelatívnymi výrazmi a konštrukciami a s ich 
vzťahom k nazývanému objektu, môže prejavovať dvojako: a) ak z dvoch 
alebo viacerých rovnakých objektov iba jeden sa nazýva výrazom, ktorým 
by sa mohli rovnako dobre nazývať všetky, a b) ak z dvoch alebo viacerých 
možných názvov pre daný objekt sa používa iba jeden (Kucala, 1967; Lu-
baá, 1963 a i.). Tak napr. mokré lúky, nachádzajúce sa pri ceste za dedinou 
a súčasne pri potoku pod horou, sa nazývajú Za dedinou, hoci a) za dedinou 
sa nachádza viac objektov, ktoré by sa rovnako dobre mohli takto nazývať, 
a b) tieto lúky by sa rovnako dobre mohli nazývať aj Mokré lúky, Mokriny, 
Pri ceste, Podhorské, Pri potoku a pod. Osobitným prípadom je stav, keď 
príslušným apelatívom možno nazvať iba jeden objekt v danom mikrorajóne 
(pórov. Karpenko, 1967), napr. Močariny, ak viac zamokrenej pôdy v ka
tastri niet. 

Všetky názvy apelatívneho pôvodu nie sú však takto bezprostredne späté 
s apelatívnou slovnou zásobou jazyka. Túto spätosť narúša čas, vývin objektu, 
vývin, resp. zánik reálie, podľa ktorej dostal objekt svoj názov, zmena majite
ľa a iných vonkajších, mimojazykových okolností pomenúvania, ale najmä 
vývin jazyka, vývin slovnej zásoby. Názvy sa takto pomaly odpútavajú od 
apelatívnej slovnej zásoby, postupne sa odsémantizúvajú. Medzi čiastočne 
odsémantizované patria napr. názvy Vinohrady, ak na tom mieste už vinice, 
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vinohrady nie sú, ale napr. pasienok alebo ovocný sad, Močiar, ak je močiar 
vysušený a je tam orná pôda, Šibenice, ak na tom mieste šibenice dávno ne
stoja, Farské, ak objekt zmenil majiteľa, Šafranica, ak sa na tom mieste šafran 
dávno nepestuje, miestni obyvatelia túto rastlinu dávno nepoznajú a nepouží
vajú, slovo zo slovnej zásoby ustupuje, Apinuo, ak pri apelatívnom použití 
existuje iba tvar apovo, a pod. 

Niektoré názvy apelatívneho pôvodu sú v danom mikrorajóne celkom od-
sémantizované, možno povedať nemotivovane. To vtedy, ak slovo, z ktorého 
názov vznikol, z apelatívnej vrstvy slovnej zásoby tohto mikrorajónu alebo 
príslušného jazyka vôbec celkom vypadlo a apelatívny význam názvu je bez 
jazykovedného, historického alebo iného výkladu neznámy, napr. Vepor, 
Brište, Spania, Čierťaž, Črchľa, Luh, Skotňa, Pohančenisko, Prosisko, Ráz-
putie a pod. Pre názvy tohto druhu sú potom príznačné najrozmanitejšie ľudo
vé etymológie. Celkom odsémantizované, nemotivovane sú obyčajne názvy, 
ktoré sa odsémantizovali alebo importovali pri migračných pohyboch obyva
teľstva alebo pri národnostnom preskupovaní, napr. Magura, Štrampľoch 
(z nem. Steinbruch 'kameňolom') a pod. 

Avšak ani bezprostredná, priama zviazanosť názvov apelatívneho pôvodu 
s apelatívnou zložkou slovnej zásoby nijako nebránia hodnotiť ich ako vlastné 
mená, lebo ich propriálna, onymická funkcia ich spomedzi apelatívnych výra
zov jednoznačne vyčleňuje. 

Názov sa vždy posudzuje z hľadiska jeho mikrorajónu, okruhu jeho naj
častejšieho bežného používania, teda chotárny názov v zásade v rámci chotára, 
katastra jednej obce, názov vrchu v rámci príslušného orografického celku 
alebo sústavy, názov obce v rámci väčšej administratívnej jednotky, v súčas
nosti v rámci republiky, v minulosti napr. v rámci historickej stolice a pod. Pri 
posudzovaní názvov zo širšieho rámca a pri areálovom výskume názvov vý
skyt rovnakých názvov pokladáme za homonymný jav, za homonymiu 
(vymedzenie pojmov homonymia a synonymia pri analýzach onymického 
materiálu pórov. Blanár, 1970 b), v rámci mikrorajónu homonymných javov 
niet, boli by na prekážku jednoznačnej identifikácie objektov. 

Pri analýze sústavy slovenských terénnych názvov ako celku, pri štúdiu 
pomenovacích modelov a štruktúrnych či slovotvorných typov, aj pri skúmaní 
miesta jednotlivých názvov zo slovenského jazykového územia v sústave 
týchto názvov nieje primerané prizerať iba na súčasný spisovný jazyk, na jeho 
normu, zákonitosti a slovnú zásobu, lebo spisovný jazyk je iba jedným z útva
rov národného jazyka. Základy, na ktorých sa vybudovala sústava slovenských 
terénnych názvov, tvorí národný jazyk v diachronickom priereze, treba teda 
prizerať na vývin národného jazyka vo všeobecnosti a na vývin jeho slovnej 
zásoby zvlášť, s osobitným zreteľom na jeho geografické členenie. 
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Synonymiu na rozdiel od osobných mien, kde tú istú osobu možno v roz
ličných komunikatívnych situáciách pomenúvať viacerými menami s rozličnou 
systémovou hodnotou, rozličnými pomenúvacími modelmi a štruktúrnymi, 
slovotvornými typmi, možno v terénnych názvoch pozorovať skôr výnimočne, 
a to predovšetkým na rovine ľudový (neštandardizovaný) názov - úradný 
(štandardizovaný) názov, resp. nárečová (nespisovná) podoba - spisovná po
doba názvu, starší názov - novší názov, domáci názov - cudzí (nedomáci) 
názov a pod. (Karaá, 1968). 

Spomenuli sme, že väčšina terénnych názvov vzniká z apelatívnych výra
zov a konštrukcií bez osobitných toponymických slovotvorných prostriedkov, 
bez toponymických formantov (topoformantov). Ide teda o tvorenie s nulovou 
afixáciou, o prostú proprializáciu (onymizáciu), resp. toponymizáciu apelatív
nych výrazov a konštrukcií (Karpenko, 1967; Superanskaja, 1969). Takto vzni
kajú názvy z neodvodených i z odvodených slov, ba aj z predložkových kon
štrukcií a z viacslovných slovných spojení. Prísne vzaté, takmer všetky by bolo 
treba z tohto hľadiska pokladať za neodvodené názvy, lebo na vlastné mená sa 
prehodnotili, proprializovali už hotové útvary a konštrukcie. Ale pri proprializá-
cii sa slovný základ názvu istým spôsobom znovu rozkladá, prehodnocujú sa 
a proprializujú jeho slovotvorné prostriedky a názov sa (v spätosti so svojím 
apelatívnym východiskom pociťuje od počiatku ako príponový, predponový 
predložkový a pod. (Superanskaja, 1969). Súvisí to iste aj s tým, že v terénnych 
názvoch sú najfrekventovanejšie a najproduktívnejšie slovotvorné prostriedky 
príznačné pre apelatívne výrazy a konštrukcie so špecifickým príznakom miesta. 

So zreteľom na viaceré možnosti interpretácie pri vymedzovaní slovotvor
ných základov a formantov pri slovotvornej analýze (podľa rozličných slovo
tvorných škôl) pokladáme za primeranejšie predstaviť štruktúrne typy na základe 
morfematickej analýzy. Rovnaký postup sa využíva aj pri analýzach slovanskej 
ojkonymie pri príprave Slovanského onomastického atlasu (Borek - Eichler -
Majtán - Šrámek, 1988), pri analýzach slovenskej hydronymie (Majtán, 1989), 
mikrotoponymie (Matejčík, 1970) i antroponymie (Blanár, 1948; 1971). 

Ak chceme ukázať jednotlivé štruktúry terénnych názvov, musíme názvy 
analyzovať ako odvodené, predložkové, zložené a pod., i keď sa takýto postup 
môže pokladať za základnú metodologickú chybu, ako to striktne hodnotí 
S. Rospond (1957). Rospond však sám potom názvy typu Medzipotočie po
kladá za prefixálno-sufixálne a názvy typu Biele brehy a predložkové názvy 
typu Za kameňom za zložené, hoci sa mohli toponymizovať a pravdepodobne 
sa toponymizovali ako hotové útvary. 

Uvedené východisko si treba ujasniť pori akejkoľvek typologickej, 
štruktúrnej či morfologickej analýze toponymického materiálu. Pravda, pri 
morfematickej alebo sémantickej analýze je to irelevantné. 
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Ak chceme poznať sústavu slovenských terénnych názvov, musíme celý 
súbor názvov primerane analyzovať a klasifikovať. Klasifikácia materiálu, 
pravda, nie je cieľom, ale iba prostriedkom na jeho lepšie poznanie a inter
pretovanie. V. Šmilauer (1960; 1963) uprednostňoval pri klasifikácii terén
nych názvov triedenie na lexikálnosémantickom základe so zreteľom na to, že 
nemajú výrazné toponymické slovotvorné odvodzovacie prostriedky, topo-
formanty. Pre poznanie pomenúvacieho procesu, vzťahu pomenúvateľov k po
menúvaným objektom, pre poznanie lexikálnej zložky jazykovej výstavby 
názvov a vzťahu názvov k apelatívnej, ale i propriálnej časti slovnej zásoby je 
výhodné a prirodzené triediť názvy z hľadiska jazykovej výstavby, resp. vý
chodiskových slovných základov názvov. Ak však chceme ukázať jednotlivé 
štruktúrne alebo slovotvorné modely a typy názvov, treba za základné krité
rium triedenia vziať formálnu, t. j . štruktúrnu, slovotvornú alebo morfematickú 
výstavbu názvov. 

V tomto návrhu štruktúrnotypologického triedenia slovenských terénnych 
názvov vychádzame zo štruktúrnotypologickej klasifikácie S. Rosponda, ktorý 
vydelil tri základné štruktúry slovanských geografických názvov: 1. primárne, 
čiže nederivované názvy, 2. sekundárne, derivované názvy a 3. zložené názvy, 
t. j . kompozitá, predložkové, determinatívne i predikatívne názvy (1957; 
1958). Pokladáme pritom za primerané členiť terénne názvy z typologického 
hľadiska aj na priame, ktoré objekt rovno pomenúvajú, a na nepriame 
(Šmilauer, 1963), ktoré objekt iba lokalizujú, resp. pomenúvajú ho nepriamo, 
pomocou vlastným menom pomenovaného alebo aj nepomenovaného objektu, 
alebo podľa nejakej udalosti alebo okolnosti súvisiacej so vznikom názvu. 

Schematicky možno základné štruktúry slovenských terénnych názvov 
opísať takto (Majtán, 1968; 1973 j): 

1. priame názvy 
11. jednočlenné názvy 
111. nederivované názvy 
112. derivované názvy 
1121. nepredponové (príponové) názvy 
1122. predponové (a predponovo-príponové) názvy 
12. viacčlenné, determinatívne názvy 
121. jednoslovné názvy, kompozitá 
122. viacslovné názvy so zhodou 
123. viacslovné názvy bez zhody 
124. viacslovné názvy s vedľajšou vetou 
2. nepriame názvy 
21. predložkové názvy 
22. predikatívne, vetné názvy 
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I. Priame názvy pomenúvajú bezprostredne samotný objekt. Základnou 
podobou týchto názvov je tvar v nominatíve, skloňovať ich v príslušnom gra
matickom čísle možno ako apelatíva. Gramatický príznak čísla, singulár -
plurál, má v terénnych názvoch konkrétneho mikrorajónu lexikálny charakter, 
ako to vyplýva z gnozeologickej podstaty vlastných mien (Blanár, 1970 a). 
Podoby Vŕšok a Vŕšky sú dva názvy dvoch rozličných objektov rovnako ako 
názvy Jankov vŕšok a Bartkov vŕšok Priamych názvov je v slovenských terén
nych názvoch prevažná väčšina, asi 78 %, viacčlenných je menej ako jedno
členných. 

I I . Medzi jednočlenné patria všetky jednoslovné názvy okrem kompozít, 
teda aj univerbizované predložkové konštrukcie {Záhrbie, Záhrb < za hrbom, 
Za hrbom, Za Hrbom) a názvy, ktoré vznikli elipsou určovaného člena {Mokré 
< mokré lúky, Mokré lúky, Bartkovo < Bartkovo pole). Názvy tejto skupiny 
možno ďalej členiť na nederivované a derivované. 

I I I . Za nederivované možno pokladať všetky názvy apelatívneho pôvo
du, ktoré neobsahujú odvodzovacie prostriedky (predpony, prípony) so špeci
fickým príznakom miesta. Sú to predovšetkým základné topografické termíny, 
slovným základom pomenúvajúce terénne tvary, a topografické pojmy vôbec, 
napr. Bánik, Drahý, Debra, Črchľa, Nivky, Ĺúžtek Seče, a názvy, ktoré vznikli 
metaforou alebo metonymiou ako Črevá, Klinček, Lopata, Povrazy, Sekerka 
a pod., alebo elipsou, napr. Dlhé, Hlboká, Mokré, Ostrý a pod. 

112. Za derivované pokladáme názvy, štruktúru ktorých tvoria v súčasnej 
slovenčine produktívne, neproduktívne i nezvyčajné odvodzovacie prostriedky 
(predpony, prípony) s miestnym, toponymickým významom, ak vznikli z ape
latívnych výrazov a konštrukcií, alebo s významom vlastníckym, privlastňova-
cím, ak vznikli z osobných mien, či významom vyjadrujúcim (geografickú) 
príslušnosť, ak vznikli z geografických názvov, z toponým. Podľa jazykovej 
výstavby ich možno členiť na nepredponové (príponové) a predponové. Hovo
ríme tu o predponových a príponových štruktúrach, hoci analýza vychádza 
z morfematického členenia slova (v antroponomastike pórov. Blanár, 1948; 
1971). 

1121. Nepredponové odvodené názvy, t. j . príponové názvy vznikli 
a) z apelatív pomocou formantov príznačných pre apelatívne názvy miesta, 
b) z proprií pomocou formantov vyjadrujúcich príslušnosť alebo vlastníctvo. 

V prvom prípade ide v podstate o názvy, ktoré formálne možno stotožňo
vať s kategóriou apelatívnych pomenovaní miesta. Onomaziologickú bázu 
týchto názvov tvorí špecifický pojem miesta, určovaný vzťahom k substancii, 
k vlastnosti, k deju alebo k okolnosti deja (Daneš, 1967). Vystupuje tu do 
popredia lokalizačný príznak, lokalizačná funkcia názvu (Blanár, 1970 a, na
zýva tento príznak teritoriálnou funkciou). Názvom sa označuje miesto, kde sa 
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nachádza alebo nachádzalo to, čo je vyjadrené slovným základom, ktoré má 
alebo malo vlastnoti vyjadrené slovným základom, alebo kde sa odohráva či 
odohrával dej vyjadrený slovným základom. Do tejto skupiny patria názvy 
s formantmi -in, -ín-ec, -ov-ec, -n-ík, -ov-n-ík -in-a, -ov-in-a, -ic-a, -n-ic-a, 
-ov-ic-a, -k-a, -an-k-a, -av-a, -isk-o, -n-isk-o, -ov-isk-o, -išt-e, -n-išt-e, -ov-iš-
-te, -ie, -in-ie, -ič-ie, -dl-o a pod. a od nich odvodené deminutíva. Podrobný 
výskum môže ukázať, aký je rozdiel vo frekvencii, v produktívnosti jednotli
vých formantov, jednotlivých štruktúrnych typov v apelatívnych pomenova
niach miesta a v terénnych názvoch. 

Zriedkavejšie sú adjektívne typy, ktoré mohli vzniknúť elipsou {Brezová, 
Smie, Družstevné, Farské a pod.) 

V druhom prípade sa názvom vyjadruje predovšetkým vlastnícky vzťah 
majiteľa objektu k objektu v čase vzniku názvu, ide o pomenovanie miesta, 
ktoré patrilo osobe alebo rodine (pri vzniku z osobného mena) alebo obci, 
resp. patrilo do katastra, chotára obce (pri vzniku z osadného názvu) alebo do 
územia, obvodu iného geografického objektu (pri vzniku z iného terénneho 
alebo vodného názvu). Pri názvoch utvorených z geografických názvov môže 
byť namiesto príslušnostného príznaku prítomný lokalizačný príznak, vyjad
rujúci skutočnosť, že nazývaný objekt sa nachádza v smere iného geografické
ho objektu, resp. na okraji územia (katastra) iného geografického objektu. Pre 
názvy tohto druhu sú príznačné štruktúry s formantmi -k-a, -ov-k-a, -uľ-a, 
v názvoch, ktoré vznikli elipsou, štruktúry s formantmi -ov, -in, -ov-ie, -sk-ý, 
-ov-sk-ý. 

1122. Predponové, resp. predponovo-príponové názvy vznikli univerbi-
záciou predložkových konštrukcií. Východiskom, pravda, mohla byť apelatív
na predložková konštrukcia s apelatívom alebo s propriom, predložkový názov 
alebo predponové či predponovo-príponové apelatívum. Názvy tejto skupiuny 
patria do kategórie výrazov so špecifickým príznakom miesta, s lokalizačným 
príznakom. Lokalizačný príznak je v názvoch predložkového a predponového 
typu najvýraznejší. Názvy vyjadrujú osobitnú onomaziologickú kategóriu 
nositeľa tzv. okolnostného určenia, typickým vyjadrením ktorého je predlož
ková konštrukcia. Predložkový pád v okolnostnom (príslovkovom) určení má 
potom syntaktickú funkciu prehodnotenú na sémantický význam okolností 
miesta, času a pod. 

Najproduktívnejší predponový (predponovo-príponový) štruktúrny typ 
slovenských terénnych názvov je typ Záhrbie, Prícestie, ktorý predstavuje 
takmer 90 % všetkých predponových názvov. Najfrekventovanejšie predpony 
tohto typu sú pôvodné prvotné predložky zá-/za- (vyše 45 %), pod- (vyše 
25 %), nad- (vyše 7 %), medzi- (5 %), menšiu frekvenciu majú predpony ú-/u-, 
ná-/na-, prí-/pri-, prie-, pred-/pried-, od-, po-, predpony z druhotných predlo-
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žiek dolu-/dole-, hore-lhoru-, niže-, vyše- a predpona ráz-/roz-, ktorá nemá 
v predložke paralelu. Vyskytujú sa aj názvy s dvoma predponami, ako sú Za-
nadhatie, Pozastrážie (tu môže ísť i o predponu poza-). Názvy tohto typu sú 
najviac rozšírené v severozápadnej časti Slovenska v okresoch Považská Bys
trica, Žilina a Trenčín. V južnejších častiach Slovenska sa vyskytujú iba spo
radicky. 

Ďalšie typy predponových názvov možno ilustrovať dokladmi Záhrb, Zá-
struha, Ulipka, Podlipa, Medzimedze, Podlažteky, Vrchbány, Podhatiská, 
Záhumnice, Podmočiarno, Zákostolné, Zálavičná, Záhumenská a pod. 

Predponové názvy svojím výskytom konkurujú názvom predložkovým, 
s ktorými majú okrem pôvodu aj spoločný podstatný, v ostatných typoch ná
zvov nie natoľko zvýraznený lokalizačný príznak. V okrese Považská Bystrica 
je ich okolo 12 %, predložkových okolo 10 %, v celoslovenskom meradle je 
predponových názvov sotva 1 %, predložkových názvov viac ako 21 %. Ko
existencia predponových názvov s predložkovými pri pomenúvaní geografic
kých objektov jednej triedy a ich existencia vo viacerých triedach geografic
kých názvov (terénne názvy, osadné názvy, choronymá) naznačuje, že sub-
stantivizácia či nominativizácia predložkových názvov bezprostredne nesúvisí 
iba so zmenou charakteru alebo spoločenského významu nazývaného objektu, 
ako predpokladajú niektorí bádatelia (Kucala, Nikonov). Uplatnenie jedného 
či druhého typu v terénnych názvoch závisí predovšetkým od pomenúvacích 
možností a tendencií v príslušnom jazyku, resp. nárečí (Majtán, 1971 a). 

12. Viacčlenné, zložené názvy, ktorých je v slovenských terénnych ná
zvoch okolo 25 %, charakterizuje syntaktický determinatívny vzťah. Sú naj
častejšie viacslovné, zložené z dvoch alebo viacerých plnovýznamových slov, 
iba zriedka jednoslovné (kompozitá). Určujúcim členom býva adjektívum 
(niekedy i číslovka) ako zhodný prívlastok, predložková konštrukcia vo funk
cii nezhodného prívlastku, výnimočne aj prívlastková vedľajšia veta. V nie
ktorých prípadoch je v zloženom názve viac určujúcich členov, rovnakých 
i nerovnakých. 

121. Jednoslovné dvojčlenné názvy, kompozitá vznikli univerbizáciou 
viacslovných spojení (názvov) typu Dlhé nivy, Spanie hrady na Dlhenivy (gen. 
do Dlhenív), Španihrady. V pomere k ostatným štruktúrnym typom názvov je 
kompozít veľmi málo. Ďalšie doklady: Špandolina, Španiva, Španpotok, Špa-
nistráne, Gregáňdolina, Oremlaz a pod. 

Za kompozitné názvy azda netreba pokladať významovo menej priezrač
né zloženiny cudzieho pôvodu ako Niklbek {< Niklberg), Štrampľoch {< Ste-
inbruch), lebo ich pôvodná štruktúra sa nepociťuje. 

122. Viacčlenné determinatívne názvy so zhodou (je ich okolo 22 %) sú 
zložené najčastejšie z vlastnostných i privlastňovacích adjektív a substantív, 
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iba zriedka z dvoch adjektív, pričom každý z komponentov môže byť apela
tívneho i propriálneho pôvodu. Okrem „pravidelne" utvorených, s apelatívny
mi konštrukciami zhodných máme doložené aj archaické podoby typu Brezov 
peň {Brezový peň), Dubov diel {Dubový diel), stojace na hranici kompozít 
{Dubodieľ). Určujúce adjektíva sa v zásade skloňujú spolu s určovaným slo
vom, výnimku tvoria nesklonné, rodine ako celku privlastňujúce adjektíva 
typu Bartkovie {-ov-ie, -oj-e, -oj-o, -ej-e, -é, -ých, -ov-ých a pod.) a archaické 
vzťahové prídavné mená utvorené z osadných alebo iných geografických ná
zvov, napr. Borovian potok (z Borová, Borová hora vo Zvolene), Lukovian 
studňa a pod. (o tom najnovšie Doruľa, 1993). 

123. Vo viacčlenných determinatívnych názvoch bez zhody je určujúcim 
členom predložková konštrukcia v postpozícii. Názvy tohto typu nie sú veľmi 
frekventované (asi 1,5 %), konštrukcie meno + predložka + meno možno však 
pokladať za východiskové pri vzniku predložkových názvov (elipsou určeného 
člena). Pri bežnom živom používaní sú názvy tohto typu veľmi zriedkavé, 
príznačné sú pre oficiálne používanie, keď sa chce presnejšie určiť nazývaný 
objekt. Pri kontextovom používaní názvov tohto typu sa, prirodzene, ohýba 
iba základný, určovaný člen názvu, predložková konštrukcia (gramaticky ide 
o nezhodný prívlastok) sa nemení. 

124. Determinované názvy s vetou, v ktorých je určujúcim členom prí-
vlastková vedľajšia veta, sa vyskytujú iba celkom ojedinelé, napr. Stará maša, 
kde sa ruda léla (Sirk, okr. Rožňava), lebo takéto konštrukcie sú dlhé a ako 
názvy veľmi nevyhovujú, ale ich existenciu potvrdzujú aj nepriame vetné 
názvy typu Kde Paľa sťali, na ktoré máme viac dokladov. 

2. Nepriame názvy nazývajú objekt pomocou iného vlastným menom 
pomenovaného alebo aj nepomenovaného objektu alebo podľa nejakej okol
nosti súvisiacej so vznikom názvu. Za nepriame názvy sa vo všeobecnosti 
pokladajú predložkové konštrukcie vo funkcii názvov, predložkové názvy. 
Existuje však ešte jeden typ nepriamych názvov, predikatívne (vetné) názvy, 
ktoré pomenúvajú objekt opisom udalosti, ktorá sa na tom mieste stala, alebo 
deja, ktorý je pre pomenovaný objekt príznačný. 

21. Predložkové názvy pokladáme v zhode s domácou tradíciou a s viace
rými zahraničnými bádateľmi za samostatnú, typologický i obsahovo výrazne 
odlíšenú skupinu geografických názvov (Majtán, 1971 a). Na Slovensku sa 
terénne názvy predložkového typu vyskytujú prakticky na celom území v po
merne veľkom množstve, tvoria v priemere 21-22 % zo všetkých terénnych 
názvov. Najmenej sú frekventované na Považí od Žiliny po Trenčín, kde im 
konkuruje hromadný výskyt univerbizovaných predponových (predponovo-
príponových) názvov. V slovenských terénnych názvoch sú najfrekventova
nejšie názvy s predložkami pod (vyše 24 %), na (17 %), za (vyše 16 %), nad 
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(vyše 10 %), pri (vyše 9 %), M (vyše 5 %) (pórov. Pršo, 1971), do (vyše 4 %), 
medzi (3 %), v, orf (takmer 3 %),/?reí/ (takmer 2 %), (1,5 %). 

Vznik predložkových názvov možno vyložiť priamo z predložkových 
konštrukcií okolnostného (príslovkového) určenia miesta, teda za hájom > Za 
hájom (V. Blanár, M. Kucala), elipsou určovaného člena z prívlastkových 
konštrukcií, teda lúka za potokom > Za potokom (J. Rudnicki, K. Dejna, 
M. Káraš, W. Lubaá), J. Zaimov dokonca predpokladal, že názvy predložko-
vého typu z vetných konštrukcií, v ktorých zanikol podmet i prísudok, teda 
lúka sa nachádza za potokom > Za potokom. Azda najprijateľnejší je výklad 
vzniku elipsou určovaného člena, tak vznikli pravdepodobne aj nepriame 
vetné názvy (p. nižšie) aj jednoslovné názvy adjektívneho typu. 

Predložkovým názvom sa veľmi zreteľne a bezprostredne vyjadruje lo
kalizačný príznak miesta. Objekt sa ním identifikuje svojou polohou k inému 
významnejšiemu, propriom pomenovanému alebo aj nepomenovanému ob
jektu, v niektorých prípadoch aj k dnes už neexistujúcemu objektu, priestoro
vý vzťah sa vyjadruje predložkou. Predložková konštrukcia má platnosť prop-
riálnu. Nejde však o prosté vyjadrenie momentálneho priestorového vzťahu 
hovoriaceho k nazývanému objektu, ale o konštantný priestorový vzťah 
vzhľadom na miesto vzniku názvu, to značí, že sa názov používa v ustálenej 
podobe bez ohľadu na momentálnu polohu hovoriaceho. Aj touto skutočnos
ťou sa predložkové názvy výrazne líšia od apelatívnych predložkových kon
štrukcií, od príslovkových určení miesta. Predložkový názov teda lokalizuje 
objekt vzhľadom na iný objekt, ale súčasne ho lokalizuje aj so zreteľom na 
miesto pomenúvania, na miesto vzniku názvu. 

Predložkové názvy nemožno v nijakom prípade pokladať iba za dub-
letné, resp. paralelné k nominatívnym názvom. Zdanlivo za paralelné, s no-
minatívnymi názvami synonymné možno pokladať iba niektoré predložkové 
názvy s predložkami na zv (napr. Roveň a Na rovni alebo V rovni), ale aj tu 
ide spravidla o názvy rozličných objektov {Roveň - názov ŕyzickogeogra-
fického objektu, Na rovni, V rovni - názov hospodársky využívaného ob
jektu, poľa, lúky a pod.). Pri predložkových názvoch s ostatnými predlož
kami už v nijakom prípade nemôže ísť o paralely k nepredložkovým sub
stantívnym názvom, lebo predložkové názvy Za potokom, Medzi potokmi, 
Pod hrbom, Pri kríži a pod. pomenúvajú iné, inde ležiace objekty, ako sú 
potok, hrb, kríž. Tendencia tvoriť predložkové terénne názvy sa dostávala 
do popredia najmä vtedy, keď bolo treba pomenovať ďalšie a ďalšie ob
jekty. Tvorením predložkových názvov pomocou iných, vlastným menom už 
pomenovaných alebo aj nepomenovaných objektov a s využitím ďalších 
kategórií slov (pri vzniku názvov nominatívneho typu sa z apelatív využívali 
najmä apelatívne geografické termíny a apelatívne pomenovania miesta) 
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mohli sa podstatne zväčšiť a znásobiť pomenúvacie možnosti a schopnosti 
príslušného jazyka, resp. nárečia. 

Za charakteristický gramatický príznak predložkových názvov v porov
naní s priamymi, nominatívnymi názvami treba pokladať možnosť tvoriť iba 
tri podoby, z ktorých podoba so statickým významom, odpovedajúca na otáz
ku „Kde sa nachádza objekt?", ale súčasne aj na otázku „Ktorý je to objekt?" 
{Za potokom, Pri kríži), je základná, ostatné dve s dynamickým významom 
smerovania k objektu, pomocou ktorého predložkový názov lokalizuje nazý
vaný objekt, alebo od neho {Za potok, Spoza potoka, Ku krížu, Od kríža) sú 
iba fakultatívne a so základnou podobou komplementárne. V základnej podo
be predložkového názvu možno najlepšie postihnúť aj nominatívny propriálny 
charakter a sémantický okolnostný príznak miesta. 

22. Typologický možno vyčleniť aj osobitnú skupinu predikatívnych, 
vetných názvov (Majtán, 1972 j), ktorými sa pomenúvajú objekty podľa 
nejakej udalosti, ktorá sa na tom mieste odohrala a motivovala vznik názvu. 
Názov tvorí predikatívna syntaktická konštrukcia, ale to nijako nenarúša 
propriálnosť týchto názvov, lebo fungujú práve tak ako iné druhy názvov. 
Na Slovensku sa vetné názvy vyskytujú iba sporadicky, najviac dokladov je 
z južnej časti stredného Slovenska. Ide o názvy typu Kde Paľa sťali, Kde 
páča (pozerajú; na tom vŕšku mali zememerači pri komasácii prístroj, teo-
dolit, do ktorého pozerali). 

Vznik vetných názvov možno vyložiť elipsou základného, určovaného 
člena, teda (miesto, objekt), kde sa niečo stalo, kde sa niečo robí, rovnako ako 
vznikli názvy Dlhá (zem), Bartkovo (pole), (pole) Za potokom, (lúka) Pri ceste 
a pod. Existujú doklady názvov aj v tejto (východiskovej) podobe, napr. Stará 
maša, kde sa ruda léla (pórov, vyššie), ale tam nejde o nepriame vetné názvy, 
lebo základným členom názvu je substantívum v nominatíve a veta, vedľajšia 
veta prívlastková je iba určujúcim členom, atribútom. 

Vetné názvy sa nedajú ohýbať. Aj táto vlastnosť ich spája s predložko-
vými názvami, lebo tieto sa môžu vyskytovať iba v troch podobách a nemajú 
pravidelnú paradigmu ako názvy nominatívneho typu. Vo viacerých prípadoch 
možno zisťovať ich ďalší vývin (Mazúr, 1973). 

Lexikálna stránka terénnych názvov 

Lexikálny význam slova (slovného spojenia) má pri onymizácii, pri vzni
ku vlastného mena rozhodujúci význam. Pri pomenúvaní sa jeden z cha
rakteristických znakov objektu stáva pomenovacím motívom a vlastným me
nom tohto objektu sa stáva slovo (slovné spojenie), ktorého lexikálny 
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(apelatívny) význam v danej jazykovej situácii najlepšie zodpovedá pomenú-
vacej potrebe. 

Každý pomenúvaný objekt má, prirodzene, niekoľko vlastností a vzťahov 
k svojmu okoliu, ktoré by mohli byť zdrojom motivácie, ale obyčajne iba 
jedna z nich sa stáva pomenovacím motívom. Naopak, pri pohľade od vlastné
ho mena k pomenovanému objektu vidíme, že často iba časť pôvodného lexi
kálneho významu slova sa stala zdrojom motivácie vlastného mena (napr. 
jeden z významov viacvýznamového slova). 

Po vzniku vlastného mena sa lexikálny význam pôvodného apelatíva stá
va postupne irelevantným, a to i vtedy, keď sa spojenie medzi lexikálnym 
významom východiskového apelatíva a ním označovanou vlastnosťou pome
novaného objektu nenarušilo ani zmenou objektu ani vývinom jazyka alebo 
jazykovej situácie, v ktorej vlastné meno vzniklo. 

Pôvodný lexikálny význam slova alebo slovného základu, využitého pri 
vzniku vlastného mena, nesie i naďalej informáciu o motivácii názvu, t. j . o vlast
nosti alebo o okolnosti, ktorá podnietila pomenovanie, ale táto informácia nie je 
pri vlastnom mene a pri spoločenskej identifikácii ním pomenovaného objektu 
zďaleka prvoradá. 

Vlastné mená predstavujú takto osobitnú a špecifickú časť slovnej záso
by. Ich špecifiku tvorí predovšetkým to, že apelatívny lexikálny význam, dôle
žitý ako zdroj motivácie pri vzniku vlastného mena, stráca postupne relevan
tnosť a relevantným sa stáva onymický význam vlastného mena, pozostávajúci 
zo súboru špecifických onymických príznakov (Blanár, 1976, Šrámek, 1976, 
Majtán, 1976 a i.). 

O terénnych názvoch sa často všeobecne konštatuje, že sú väčšinou po
merne mladšie ako hydronymá alebo ojkonymá, preto ich vzťah k apelatívnej 
slovnej zásobe je živší a pri skúmaní lexikálnej, slovotvornej i hláskovej vý
stavby týchto názvov možno k nim pristupovať aj z čisto jazykovedného as
pektu ako k inému, povedzme nárečovému materiálu. Lexika terénnych ná
zvov významným spôsobom dopĺňa pohľad na vývin slovnej zásoby, osobitne 
na vývin nárečovej lexiky, a to nielen zistením areálov výskytu a aktívneho 
používania apelatívnych geografických termínov a ich variantov, ale aj o čle
není nárečovej slovnej zásoby a o výstavbe slov, ktoré po niekoľkých storo
čiach vo viacerých prípadoch zmenili svoje miesto v slovnej zásobe, alebo už 
z apelatívnej vrstvy slovnej zásoby ustúpili. 

Iba z terénnych názvov možno dnes získať údaje o nárečových ekviva
lentoch slova chmeľnica, o niekdajších slovenských pomenovaniach miesta, na 
ktorom sa pestoval alebo i divo rástol chmeľ. A práve terénne (chotárne) ná
zvy svedčia o tom, že sa chmeľ v minulosti pestoval na západnom, strednom 
i na východnom Slovensku, a sú takto významnými dokladmi o pestovaní 
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chmeľu na Slovensku. Názvy Chmeľnica - Chmelín/Chmelien, Chmelí-
nec/Chmelienec - ChmeľníkJHmeľnik (mapka č. 1, s. 75) sú však aj cennými 
údajmi pre jazykovedca skúmajúceho dejiny slovenského jazyka a sloven
ských nárečí. Podobne názvy ako Konopiská/Konopniská - Konopištia - Ko-
nopnice — Konopianky (mapka č. 2, s. 76) alebo Kapustniská/Kapustiská — 
Kapustnice - Kapuscanky - Zelnice (mapka č. 3, s. 77), Vinohrady, Vino-
hrádky - Vinice, Viničky (mapka č. 4, s. 78) majú veľký význam pre poznanie 
oblastí niekdajšieho pestovania týchto kultúrnych rastlín, ale sú aj cennými 
dokladmi pri skúmaní vývinu a členenia slovenských nárečí, pri analýzach 
tvorenia pomenovaní miesta (nomina loci) tohto typu. 

Prakticky už iba z terénnych názvov možno dnes rekonštruovať aj domá
cu nárečovú adaptáciu slova šafran v slovenských nárečiach, pretože pestova
nie šafranu a jeho používanie v domácnosti patrí u nás už minulosti, slovo 
šafran vypadlo takmer z bežnej slovnej zásoby. Iba v niekoľkých ustálených 
spojeniach a v terénnych názvoch sa zachovala jeho zdomácnená a domáca 
podoba spred storočí. Okrem podoby šafran, ktorá sa zhoduje so spisovnou 
podobou, sa na západnom Slovensku, v Turci a na okolí Prievidze používala 
podoba šefran, na južnom strednom Slovensku okolo Žiaru nad Hronom, 
Zvolena, Lučenca, Rimavskej Soboty a na východnom Slovensku šofran 
(mapka č. 5, s. 79). Názvy Šafranica, Šefranica, Šofranica a i. neoznačujú 
však iba miesto, na ktorom sa v minulosti pestoval (alebo sa pokúšali pesto
vať) šafran. Ak sa takto nazývajú napr. vyššie položené lúky alebo pasienky, 
môže byť názov motivovaný výskytom iných rastlín, napr. požitú farbiarskeho 
(Carthamus tinctorius) alebo jesienky obyčajnej (Colchicum autumnale), ktoré 
majú v slovenských nárečiach aj názvy šafran, divý šafran, šafranica a i. 
Okrem toho názov typu Šafranica môže byť motivovaný aj žltou farbou hlini
tej pôdy (šafran sa používal aj ako žlté farbivo). 

Iba z nárečových podôb toponým so slovom lehota a jeho odvodeni
nami, možno rekonštruovať niekdajšie slovenské nárečové podoby tohto 
slova {Lehota, Ľahota, Lihota, Hlota a pod. - mapka č. 6, s. 80), lebo sa 
zachovali iba v toponymii (v osadných i terénnych názvoch), hoci sa vyfor
movali ešte v čase, keď toto slovo malo iba apelatívny charakter (prvý do
klad na využitie v slovenskej toponymii je Lehata, Lehatha z roku 1309, 
dnes Ponická Lehota, súčasť obce Poniky v okr. Banská Bystrica). Súvisí to 
iste s okolnosťou, že slovo lehotajss novším významom 'stanovený, určený 
čas, termín' (pôvodný význam bol 'uľahčenie, oslobodenie od poddanských 
dávok a povinnosti") je slovo z kultúrnej vrstvy slovnej zásoby (Majtán, 
1969, 1983 a). . 

Viaceré toponyma majú svoju dnešnú podobu*co výsledok starších i nov
ších asociácií, ako výsledok ľudovej etymológie. J 
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Výsledkom starej, stredovekej ľudovej etymológie je pravdepodobne aj 
osadný názov Senohrad. Miestna nárečová podoba názvu obce Senohrad 
(v bývalej Hontianskej stolici, dnes v okr. Zvolen) je tá Senohrac, gen. zo 
Senohradzi, lok. na Senohradzi (obyvateľské meno Senohradžan). Jej zodpo
vedajú aj najstaršie doložené podoby (v zápisoch so zakončením -ag, -acz, čo 
nepochybne predstavuje -adz, foneticky -ac). Spoluhláska A sa v zápisoch 
názvu objavuje až koncom 14. stor. a pôvodné podoby bez tejto spoluhlásky 
sa zapisovali aj v 15. a 16. stor. Navyše najbližší hrad na okolí bol Čabradský 
hrad, pôvodne Litava, písomne doložený od 13. stor. {castrum Haradnuk 
1276, castrum Lytua, Haradnok alio nomine 1285, castrum Litva 1307, de-
solatum castrum Lytua 1342, castrum Chabrad 1462, castrum Lythwa alias 
Chabrad 1474 atď. - Bakács, 1971). Názov obce sotva možno spájať s ná
zvom Pohanský hrad{mons Poganvar 1494 - Bakács, 1971), neskôr Pohan
ský vrch v plachtinskom chotári. V štúdii o osadných názvoch so slovom 
-graaV-hrad ('mesto') v osadných názvoch Karpatskej kotliny sa o názve Se-
nohrad (maď. Szenográd, Szénavár) uvádza, že vznikol ľudovou etymológiou 
(Kristó, 1986). 

Obec Senohrad sa v najstarších písomných dokladoch uvádza takto: pred. 
Zenerag 1135 [aj CDS1, č. 74], Scenarag 1338, Zymerad 1342, Zenahrad 
1394, Zenehrag 1424, Zynograd 1446, Zenohrad 1467, Zynohracz 1470, 
Sinograd 1471, Zenohrad 1477, Ze Sernohrad 1478, Zenorad 1488, Zenorad 
1510, Zenohrad 1510, Schenorad 1510, Zynohrad 1512, Zenohrad 1519, 
Sywrad 1525, Zenorad 1526 (Bakács, 1971). 

Nárečové znenie i pohľad na stredoveké zápisy názvu naznačujú, že pri 
výklade osadného názvu Senohrad treba azda vychádzať zo starobylého slo
vanského zloženého osobného mena SémiradY/Sémérad, že ide o názov staré-
ho posesívneho typu Semiradz s príponou -jb {< Sémirad +jb ako Boleráz < 
Bolerad + jb), ktorý sa v stredoveku zmenil na Senohrad, ako o tom svedčia 
uvedené zápisy i do súčasnosti zachovaná starobylá nárečová podoba. Iste nie 
náhodou sú v bzovíckej listine z r. 1135, v ktorej sa uvádza po prvý raz podo
ba Zenerag, zapísané aj zložené slovenské slovanské osobné mená Jaromír 
(Iremyr), Sobeslav (Zobozlo), Dedomest (Dedemest), Bogdan, Domagosta, 
Vratislav (Wratyzlo), Vojtech (Wyteh) a Bezded, ako aj ďalšie slovenské osob
né mená Brank(o), Budeš, Ded, Dragoš, Duda, Košuta, Radik a pod. 

Zložené slovanské osobné meno Sémirad súvisí v prvej časti so staroslo
vienskymi slovami sémb 'osoba', sémbja 'otroci a dobytok ako majetok', 
'čeľaď', rus. sémbja 'rodina'; druhá časť obsahuje slovný základ -rad. Slovný 
základ sém(i)- možno nájsť v staročeských osobných menách Sémibor, Sémi-
drahl/Sémdrah (uvádza sa osadný názov Sendražice), Sémirad, Sémislav, 
Sémitéch, Sémižizn (Svoboda, 1964). 
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S osobným menom Sémirad/ZSémérad sú azda späté aj súčasné terénne 
názvy Semeriadze (lúky) v obci Sielnica a Veľké Semeriadze (pole) v obci 
Sliač (obidve v okrese Zvolen), hoci po nejakej zaniknutej osade s takým 
názvom niet tu ani stopy (Majtán, 1995 b). 

Nemožno teda v toponyme Senohrad hľadať ani slovný základ seno, ani 
slovný základ hrad. 

Jazykovedný rozbor slovenských geografických, a teda aj terénnych ná
zvov výrazne a plasticky poukazuje na vývinové tendencie v slovnej zásobe 
nášho národného jazyka, na dynamiku tohto vývinu, na geografické i štruktúr
ne začlenenie slov do slovnej zásoby. 

Výskyt jednotlivých slov a výrazov v slovenských terénnych názvoch je 
spravidla územne ohraničený. Tak napr. slová vrch a kopec sa vyskytujú prak
ticky na celom slovenskom jazykovom území {vrch najviac na území stredné
ho Slovenska), slovo hora s významom 'kopec' najmä na západnom a na 
východnom Slovensku, lebo na strednom Slovensku sa používa predovšetkým 
s významom 'les'. 

Osobitne zaujímavé je porovnanie areálov výskytu slov hrb a chrib 
(mapka č. 7, s. 81). Výskyt slova hrb v slovenských terénnych názvoch je 
obmedzený na východoslovenské a stredoslovenské územie. Nedostatok do
kladov zo západného Slovenska súvisí s tým, že na západoslovenskom jazy
kovom území sa objekty tohto typu, pomenúvali starobylým slovom chríb, 
ktoré so slovom hrb geneticky súvisí, z apelatívnej vrstvy slovnej zásoby slo
venčiny však už dávno vypadlo. Poznáme ho z cirkevnej slovančiny, z chor
vátskych nárečí, zo slovinčiny, aj z niektorých českých nárečí. V geografic
kých názvoch sa vyskytuje v spomenutých južnoslovanských jazykoch, v Če
chách, na Morave, na západnom a v severnej časti stredného Slovenska. Slovo 
hrb sa ako apelatívny geografický termín vyskytuje okrem slovenčiny ešte vo 
východoslovanských jazykoch. Ak teda z takéhoto širšieho slovanského as
pektu porovnáme areály výskytu slov hrb a chríb v slovenských terénnych 
názvoch, ukáže sa, že ide o staré praslovanské nárečové heteronymá, ktorých 
areály sa práve na slovenskom jazykovom území stretávajú, a tento poznatok 
je významný už nielen pre históriu slovenského národného jazyka, pre sloven
skú historickú dialektológiu, ale aj pre slavisticky orientované bádanie v tých
to vrstvách slovnej zásoby a pre riešenie problematiky jazykových kontaktov 
a areálov slov a názvov. 

Areály slov nerešpektujú spravidla dnešné hranice jazykov a nárečových 
celkov (Tolstoj, 1969, Majtán, 1975 a) a z druhej strany sa často nekryjú 
s areálmi tých istých slovných základov, slov a formantov v apelatívnej zložke 
slovnej zásoby (napr. debra, prť/pirť). Z hľadiska jazyka, na území ktorého je 
menšia časť areálu, sa niekedy hovorí aj o výsledku medzijazykového kon-
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taktu. Existujú, pravda, rozličné kontakty medzi konkrétnymi jazykmi, vyplý
vajúce zo spoločensko-politickej i kultúrnej situácie, prirodzené i násilné. 
Rozličné kontakty utvárajú podmienky na existenciu špecifických javov, ktoré 
možno sledovať vo všetkých jazykových rovinách. Primerané hodnotenie 
kontaktových javov je vždy podmienené aj hodnotením mimojazykových 
skutočností. Napr. územné rozšírenie terénnych názvov utvorených zo slov 
grúň, magura, minčol a i. súvisí s valašskou kolonizáciou, naproti tomu pri 
toponymách so slovami slatina/slatvina, chríb/hrb, púť, skotňa/skoteň, leho-
ta/voľa (Majtán, 1969), s topoformantmi -ov-c-e, -in-c-e (Majtán, 1978), s for
mantom -'an-k-a (Lipták, 1976) a pod. ide o starobylé javy, o pozostatky 
praslovanských nárečových synonym, resp. heteroným, o starobylé topony-
mické štruktúry, alebo o slová, ktoré zo slovnej zásoby slovenčiny ustúpili, 
vypadli a zachovali sa iba v toponymii. Ukážky areálového spracovania slo
venských terénnych názvov sú z rokov 1971-1983. Istá nerovnomernosť spra
covania súvisí s postupným formovaním koncepcie a s overovaním spôsobov 
spracúvania v pripravovanom syntetickom spracovaní lexiky slovenských 
terénnych názvov (Majtán, 1968, 1977 a, 1983 b a i.). 

(Bibliografické údaje o jednotlivých heslách sa uvádzajú iba v zozname 
literatúry.) 

Bahno. Zo slovného základu bahn- sa na Slovensku utvorilo pomerne 
málo terénnych názvov. Okrem Záhoria a susednej malokarpatskej oblasti je 
ich výskyt iba sporadický, väčšie zoskupenie je ešte v Liptove (mapka č. 8, . 
s. 82). Deminutívna podoba bahqnpe je v terénnych názvoch doložená z obcí [_^ 
Borský Peter, Čáčov, Rohožník (okr. Senica), Gajary, Kostolište, Modra (okr. 
Bratislava-vidiek). 

Názvy typu Bahnisko poznáme z obcí Štefanov (okr. Senica), Bátovce 
(okr. Levice), Višňové (okr. Žilina), Hriňová (okr. Zvolen), Smižany (okr. 
Spiš. Nová Ves), Vaniškovce (okr. Bardejov), Varechovce (okr. Svidník), 
Merník, Pakostov, Soľ (okr. Vranov nad Topľou), Bahnište z obcí Senohrad 
(okr. Zvolen), Demänová, Sliače (okr. Lipt. Mikuláš), Ploské (okr. Rim. So
bota). Názvy Bahník sú známe z obcí Bzince pod Javorinou a Vaďovce (okr. 
Trenčín). 

Bara, barina. Názvy utvorené zo základu bar- sú rozšírené na západnom 
a na strednom Slovensku, z východného Slovenska dokladov niet (mapka č. 9, 
s. 83), východnú hranicu tvoria obce Vavrišovo (okr. Lipt. Mikuláš), Tisovec, 
Držkovce (okr. Rim. Sobota), Muránska Huta a Prihradzany (okr. Rožňava). 
Pritom základné slovo bara je doložené iba z obcí Jaseno (okr. Martin) 
a Nová Baňa (okr. Žiar nad Hronom), supluje ho slovo barina, v Turci, v zá
padnom Liptove, pri Žiline a pri Prievidzi bahurina, na severozápadnom ok
raji Slovenska bahrina. Z ďalších derivátov spomeňme aspoň názvy Barisko 
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v obciach Lukové (okr. Zvolen) a Krpeľany (okr. Martin), Barište Nemecky 
(okr. Topoľčany), Slovenská Ľupča (okr. Banská Bystrica) a Liptovská Anna 
(okr. Lipt. Mikuláš). 

Blato. Názvy utvorené zo slovného základu blat- sa vyskytujú na celom 
Slovensku (mapka č. 10, s. 84). Charakteristické areály majú napr. zdrobneni
na blatco (spis. blatce) pri Michalovciach, deriváty blatník v Liptove a v Ge
meri, na strednom Slovensku blatište a blatisko, na východoslovenskej nížine 
aj blatňanka (v tejto oblasti sú rozšírené aj podoby konopianka, kapuscanka 
a pod.). Na dolnom Považí, Ponitrí a Požitaví, na dolnom toku Hornádu, ale aj 
na Záhorí a inde sa vyskytujú z maďarčiny späť prevzaté podoby balát, bala-
ta, balaton a i. 

Debra, deber. Slovo debra ako apelatívum má celoslovanský charakter, 
a aj v geografických názvoch sa vyskytuje takmer vo všetkých slovanských 
jazykoch. V slovenčine sa slovo debra s významom 'úžľabina, roklina, vý-
mol" vyskytuje dnes iba vo východoslovenských nárečiach, do spisovnej slo
venčiny nepreniklo, hoci ho môžeme nájsť napr. v literárnom diele Jonáša 
Záhorského. Ako nárečové slovo sa uvádza už v Jungmannovom česko-
nemeckom slovníku (u Sotákú debra), potom v Czambelovej monografii o vý
chodoslovenských nárečiach {debra je vimol od diždžu abo od vodí), 
v Buffovej monografii o nárečí Dlhej Lúky v Bardejovskom okrese (debra 
'väčšia priekopa'; prirovnanie hluchá jak debra), spomína sa aj vo Hvozdzi-
kovom a v Kálalovom slovníku. V. Vážny prináša doklady na výskyt slov 
debra, deber, diber, debrica, debrička z celého východného Slovenska. V stre
doslovenských a vo východoslovenských nárečiach sa slovo debra ako apelatí
vum nevyskytuje. 

V terénnych názvoch sa slovo debra, jeho varianty a od neho odvodené 
slová nachádzajú hromadne iba na časti východného Slovenska, a to v obciach 
so slovenským i s ukrajinským a rusínskym obyvateľstvom na území býv. 
Šarišskej i Zemplínskej stolice, ohraničenom na západe Čerchovským poho
rím, východnú hranicu tvorí dolina Laborca. V severnej časti je oveľa viac 
frekventované ako v južnej. Najrozšírenejšia je podoba debra, v ukr. a rusín. 
debrja (doložená z viac ako 70 lokalít). Na súvislom území, ohraničenom 
zhruba obcami Čierne nad Topľou, Turany nad Ondavou, Pakostov, Baškov-
ce, Ľubiša, Vyšný Hrušov, Udavské, Ondavské Matiašovce, Ruský Kazimír, 
Merník a Hlinné, sa vyskytuje podoba deber (20 lokalít), celkom zriedkavá je 
podoba diber, doložená v terénnych názvoch z obcí Čierne nad Topľou, Mer
ník, Michalok a Hlinné, ležiacich na západnom okraji tohto súvislého územia. 
V celej spomenutej oblasti sa vyskytuje v názvoch deminutívna podoba tohto 
slova debrička (20 lokalít), zriedkavejšia je podoba debrica, zachovaná 
v terénnych názvoch z obcí Radoma, Frička, Hažlín, Lomné, Udavské a Vyšná 
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Sitnica. Najčastejšie sa vyskytujú v zložených názvoch typu Krivá debra, 
Orosova debra a v názvoch predložkového typu Za debrou, Medzi debrami 
(mapka č. 12, s. 86). 

Na ostatnom slovenskom území možno stopy po slove debra nájsť iba 
veľmi zriedka v geografických názvoch Deberník (osada v obci Prietrž, okr. 
Senica) a od neho odvodeného názvu Debernícky potok (ľavý prítok Myjavy), 
v terénnych názvoch Deberča (z obcí Čajkov a Gondovo, okr. Levice), De-
berd (Sasinkovo, okr. Tmavá) a Debrek (Babindol, okr. Nitra). Tento slovný 
základ je aj v osadnom názve Debraď (okr. Košice-vidiek), doloženom v po
dobách Debragh, Debregh, Debregy od 13. stor. 

Podľa výskytu v toponymii sa dá predpokladať, že toto slovo celoslovan-
ského charakteru bolo v staršej slovenčine oveľa viac rozšírené, ako je dnes, 
ale z apelatívnej slovnej zásoby stredoslovenských a západoslovenských náre
čí ustúpilo a nahradili ho iné výrazy. Zachovalo sa vo východoslovenských 
nárečiach a v geografických názvoch aj na západnom Slovensku. 

Dol, dolka, dolina. Slovník slovenského jazyka uvádza iba slovo dolina 
a ako defektívum plurál doly s konštrukciami hory-doly, po horách po dolách, 
za horami za dolami. V Kálalovom slovníku sú však zachytené slová dola 
('dolina'), dolka, dol, dolek doľka (výchslk. 'jama') a dolina (1. 'dolina', 
2. výchslk. 'jama'). 

V terénnych názvoch sa slovo dol vyskytuje najmä na západnom a na vý
chodnom Slovensku, na strednom Slovensku iba sporadicky. Na západnom 
Slovensku, najmä na Záhorí sa využíva deminutívna podoba dolec, na vý
chodnom Slovensku v západnej častí dolka, vo východnej dolek dolok (mapka 
č. 11, s. 85). Celkom ojedinelé sú z okolia Prešova doložené aj podoby zdol, 
zdolek Doklady sú na rozličné typy názvov, napr. Dol, Doly, Dolky, Dolce, 
Na dole, Pri doloch, Za dolom, U dolca, Na dolke, Pod dolkami, Babí dol, 
Gašparéch dol, Hlboký dol, Husí dolec, Konský dol, Kostolný dol, Malý dolec, 
Matysov dolek Mokrá dolka, Panský dol, Paľova dolka, Prasličkový dolec, 
Suché doly, Zadný dol a pod. 

Slovo dolina sa v terénnych názvoch vyskytuje hromadne po celom Slo
vensku). 

Jazvina. Slovník slovenského jazyka zachytáva a spracúva slovo jazva 
s významom 'stopa po zacelenej rane v živom organizme'. Okrem slovenčiny 
má slovo jazva tento význam aj v češtine. V iných slovanských jazykoch má 
však aj iné významy: 'rana' v bulharčine, 'vred' v bulharčine, bieloruštine 
a ruštine, 'mor' v ukrajinčine a v staršej ruštine, 'jazvečia nora' v starej poľ
štine. Slovo jazvina je známe z macedónčiny, zo srbského a z chorvátskeho 
jazyka, zo slovinčiny (tam jazbina) a zo starej ruštiny s významom 'jazvečia 
nora' a z ukrajinčiny s významom 'úžľabina, priepasť'. 
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Slovo jazva je celoslovanské, nepozná ho iba lužická srbčina. Jeho sú
časné významy v slovanských jazykoch sú novšie, pôvodný význam bol podľa 
V. Machka všeobecnejší: 'prasklina, diera'. Vyplýva to aj z významu odvode
ných slov jazvina 'úžľabina, priepasť, jazvečia diera (nora)' & jazvec (zo star
šieho jazvovbcb) 'zviera žijúce v diere, v nore'. 

V slovenských geografických názvoch základné slovo jazva nie je dolo
žené, ale od neho je utvorený názov Jazevná v katastri obce Malá Lehota, okr. 
Žiar nad Hronom. 

Názvov utvorených zo slova jazvina je viac. Doložené sú názvy Jazvina, 
Jazviny, Jazvina, Jazvina, predložkové názvy V jazvinách, Pod Jazvinami 
a názvy obsahujúce vzťahové adjektívum jazvinský, napr. Jazvinský vŕšok 
Jazvinská skala (mapka č. 13, s.87). 

Názvy utvorené zo slova jazvina ani ľudová etymológia nespája so slo
vom jazvec. To by mohlo značiť, že v niektorých nárečiach ešte azda žije 
apelatívny význam slov jazva a jazvina 'úžľabina'. Názvami so slovom 
jazvina sú pomenované najmä svahy, úbočia zbrázdené jarkami a úžľabina-
mi. 

Osobitnú skupinu tvoria názvy utvorené zo slov jazvec a borsuk (p. na 
mapke č. 13, s. 87). Východná hranica rozšírenia slova jazvec v slovanských 
jazykoch ide po slovenskom jazykovom území. Na východ od tejto hranice 
v niektorých severostredoslovenských a vo východoslovenských nárečiach sa 
jazvec nazýva borsuk, rovnako ako v poľštine a vo východoslovanských jazy
koch (borsuk, barsuk). Iba v niektorých ruských a ukrajinských nárečiach je 
známe aj slovo jazvec, v poľštine j ažwiec. 

Zo slova jazvec sú utvorené slovenské terénne názvy Jazvec, Jazvečia, 
Jazvečia skala, Jazvečie, Jazvečie skaly, Jazvečia jaskyňa, Jazevec, Jazovec, 
Jazovčia, Jazovčie, Jažovčia. Názov Jazvecova skala môže byť utvorený aj 
z osobného mena. 

Zo slova borsuk vznikli terénne názvy Borsuk Borsuky, Borsučie, Borsu-
činy, Borsudžiny. 

Geografické názvy utvorené zo slova jazvina (jazbina) sú známe z južno
slovanských jazykov, zo západoslovanských jazykov (okrem lužickej srbčiny) 
a z ukrajinčiny. To dovoľuje predpokladať, že toto slovo sa v slovanských 
jazykoch oddávna vyžívalo na pomenúvame terénnych tvarov zbrázdených 
úžľabinami a jarkami, úžľabín a dier na zemskom povrchu, to značí, že sa 
využívalo ako apelatívny geografický termín a aj pri pomenúvaní geografic
kých objektov, pri tvorení geografických názvov. 

Slatina, slatvina. V apelatívnej slovnej zásobe slovenčiny sa slovo slati
na vyskytuje vo viacerých významoch, ktoré možno pomerne dobre ilustrovať 
na niekoľkých dokladoch: 
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Voda čistá, ždiarna, súca na pitia (pitná) je bez pachu, farby a bez všet-
kej inej chuti ako svojej, volá sä aj sladká. Kyslá voda menuje sä aj mädokýš, 
slatina, šťavica. (M. M. Hodža, Slovenská čítanka, 1860) 

Slatinou voláme, jak je známo, kyslými trávami pokryté, mokré, bahno-
vité lúky, ktoré sa pod nohama chodníkom kráčajúceho človeka trasú. 
(Domová pokladnica, 1863) 

Barinaté lúky čiže slatiny vznikajú na pôdach, ktoré bývajú stále alebo 
len nejaký čas v roku pod vodou. 

Slatiny prakticky označujeme ako kyslé lúky, lebo pravé trávy 
(Gramineae), ktoré menujeme „sladkými trávami", sú na nich v menšine 
naproti kyslým trávam šachorovitým (Cyperaceae), najmä ostriciam. 

V slatinách sa utvára z odumretých rastlinných častí čierna rašelina. 
Slatiny po odvodnení a zmeliorovaní dávajú výbornú čiernu pôdu. (J. M. No
vácky, Botanika, 1943) 

Slatina - entrofná rašelina, rašelina sorpčné nasýtená, reakcie neutrál
nej až slabo alkalickej, bohatšia na živiny, s obsahom CaO nad 2 %. (Termi
nológia vodného hospodárstva 1953) 

Základný význam slova slatina je 'močaristé, barinaté miesto, rašelinis-
ko', ďalší 'zamokrená lúka s menej kvalitným šachorovitým porastom, 
z ktorého je kyslé seno'. Podľa údajov o charaktere nazývaného objektu vid
no, že terénne názvy so slovom slatina sú často motivované výskytom mine
rálneho prameňa; ďalší význam slova je 'minerálna voda, medokýš, šťavica'. 
A z odbornej terminológie je doložený význam 'živinami nasýtená rašelina 
z nížin'. Všetky úzko súvisia so základným významom. 

Slovo slatina (slatvina) má celoslovanský charakter. V západoslovan
ských a vo východoslovanských jazykoch sa vyskytuje predovšetkým v zá
kladnom význame 'barinaté miesto, rašelinisko' v podobách slatina, slatvina 
slotwina, solotvyna, solotvina, v južnoslovanských jazykoch má slovo slatina 
význam 'slaný (minerálny) prameň'. V slovenčine sa vyskytujú obidve zá
kladné podoby, slatina i slatvina, v spisovnom jazyku iba slatina. 

V terénnych názvoch sa slová slatina (slacina), slatinka vyskytujú hro
madne najmä na strednom Slovensku, redšie aj na západnom Slovensku (spolu 
vyše 80 dokladov). Východnú hranicu týchto podôb možno vymedziť obcami 
Žaškov (okr. Dolný Kubín), Komjatná, Vlašky, Liptovské Kľačany (okr. Lip
tovský Mikuláš), Sihla (okr. Banská Bystrica), Hrnčiarska Ves (časť Ponde
lok, okr. Rimavská Sobota). 

Slová slatvina (slacvina, svatvina), slatvinka sú doložené v terénnych ná
zvoch s dolnej a strednej Oravy, zo stredného a východného Liptova, z Horeh-
ronia od Brezna na východ, z Gemera a z celého východného Slovenska (do 
30 dokladov). Z goralských obcí sú známe podoby typu slotvina, na východ-
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nom Slovensku v oblastiach s ukrajinským a rusínskym obyvateľstvom podo
by typu solotvina (mapka č. 14, s. 88). 

Z vodných názvov sú známe podoby Slatina, Slatinka, Slatvina, Slatvinec 
(Solotvinec), Slatinský potok ako osadné názvy sa používajú Slatina (okr. 
Levice), Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou (okr. Topoľčany), 
Zvolenská Slatina, Slatinka a Slatinské Lazy (okr. Zvolen), Slatvina (okr. 
Spišská Nová Ves) 

Významovo blízke sú terénne názvy typu Slanisko, rozšírené najmä na 
Záhorí, viacslovné názvy ako Slaná voda, Slané bahno, Slané blato, Slaný 
močiar a pod., vodné názvy Slaná, Slanec, Slančík Slaný potok osadný názov 
Slanica (obec zatopená Oravskou vodnou nádržou). 

Nezreteľný a nejasný je súvis slova slatina s osadnymi názvami Sliač 
(okr. Zvolen), Sliače (predtým Tri Sliače, okr. Liptovský Mikuláš), Sliačany 
(osada obce Donovaly, okr. Banská Bystrica). 

Pôvod slova slatina nie je celkom jasný. Poukaz na jeho významovú 
stavbu v staršej i v súčasnej slovenčine a na rozšírenie jeho základných va
riantov (slatina, slatvina) na slovenskom jazykovom území azda prispeje 
k jeho lepšiemu poznaniu. 

Luh. Slová luh, lužný sa v súčasnej spisovnej slovenčine využívajú naj
viac v odbornej terminológii (lužný les - les v páse zaplavovaných nížin) 
a v poézii. Ich význam možno celkom dobre postihnúť v historických i v sú
časných textoch: 

My viduce pohana, že o naše hrdla stal, my sme se ukryli a utiekli do na
šich luhov zo všeckyma našimi statky i z ditkami a i s čeladkami svymi. — Hla
váčov syn zvaljich do luhov na naše vozy a na našu čelad, a takjich i dovie
dol a pobrali nam trinastero čeladi a koni šestatricat. -1 na to svedomí ma
me, že kedy tej čeladi nabrali, ukazoval: Tuto, pane, berte, v tom trsti (Veselé, 
okr. Trnava, z roku 1663). 

Vie-li a pamata-li svedek že netoliko Končadlžie, než i za Končadlžim ty 
pasienky, kdežto predešle luhy neb vrbiny boli, až po staré brehy vždycky tym 
spusobem od pamäti lidskej slobodne a bez všelikej prekážky tiže Novanie 
užívali, jakožto ve svem vlasnem dobytky pasajice? (Trenčín z r. 1693) 

Jeden jisty kus luhu v tom istem voderackem chotáre blisko panskej 
biskupskej luky klčuvali a na luku vyrábali. (Krakovany, okr. Trnava, 
z r. 1747) ' 

Dávame na znamost straniva luhu našeho, ktery nam slávne panstvo ná
silne vzalo, pre ktery luch dosti bitky a areštu v putách pri panskej robote 
potstupit sme museli, v kterem luhu žaden pansky statek se nepasel pomimo 
naš dedinský. (Horenice, dnes časť obce Horenická Hôrka, okr. Považská 
Bystrica, z r. 1778) 
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Pozdĺž Dunaja a južného toku Váhu rozprestierajú sa luhy, význačné 
stromami topoľ čierny (Populus nigra), topoľ biely (Populus albá), jaseň 
štíhly (Fraxinus excelsior), brest poľný (Ulmus glabra), väz (Ulmus laevis), 
jelša okrúhlolistá (Alnus rotundifolia), dub, lipa a charakteristické rozličnými 
lianami: chmeľ obecný (Humulus lupulus), pupenec plotný (Convolvulus 
sepium) a najmä plamienok plotný (Clematis vitalba). 

Významným luhovým okresom je svätojurský Šúr. 
Pozdĺž riek sa tiahli pásma vlhkého lesa lužného, čiže luhové háje vŕb, 

topoľov, osík, jelší, javorov a brestov s bohatým listnatým podrastom vŕb, 
čremchy, vtáčieho zobu, hlohu a iných krovín, ktoré boli spletené lianovitými 
rastlinami, ako sú chmeľ divý (Humulus lupulus) a plamienok plotný 
(Clematis vitalba). 

Pôvodná lesná pokrývka sa zredukovala na malé, úmyselne udržiavané 
plôšky lesíkov na strmších svahoch tabúľ a na úzke pásma alebo ostrovy hus
tejších lužných lesov na záplavovom území pri Morave, Dunaji, Malom Du
naji, Váhu, Bodrogu a Latorici. Všade inde les ustúpil poliam, duby, hraby, 
vŕby a lipy zamenili obilím, ovocnými stromami, vínnou révou a okopaninami. 

(Historické texty sú z kartotéky Historického slovníka slovenského jazy
ka, súčasné zo Slovenskej vlastivedy, Bratislava 1943.) 

Podľa uvedených dokladov ukazuje sa neúplným výklad významu slova 
luh ako 'vlhký vysokokmeňový les, háj pri vode', ktorý uvádza Slovník slo
venského jazyka, treba ho vari vymedziť širšie: 'listnatými stromami, krovi
nami, tŕstím alebo inými vodomilnými rastlinami porastená časť terénu, moča
ristá alebo zaplavovaná, obyčajne v blízkosti vodných tokov, ktorá sa nedá 
obrábať, ale sa môže využívať napr. ako pasienok'. 

V slovenských terénnych názvoch sa slovo luh a od neho odvodené slová 
vyskytujú často, a to samostatne, v zložených i predložkových názvoch (zo 
130 lokalít) takmer po celom Slovensku, pričom najmenej dokladov je práve 
z nížin juhozápadného Slovenska, z južnej časti východného Slovenska 
a z hornej Trenčianskej. Zriedkavejšie sú deminutívne podoby slova lú-
žok/lúžek (40 dokladov) a lúžtek, ktorá je doložená z obcí Kolačno, Ludanice 
(okr. Topoľčany), Hul, Vlkas (okr. Nové Zámky), Hostie, Lúčnica nad Žita-
vou (okr. Nitra) Dolná Lehota (okr. Dolný Kubín). Z plurálu alebo z nepria
mych pádov po strate významovej priezračnosti mohli vzniknúť názvy Lúžko, 
doložený z Martina, z Dolného Srnia (okr. Trenčín), Dolnej Lehoty (okr. Dol
ný Kubín) a z Horného Tisovníka (okr. Zvolen), Lužka z Košaroviec (okr. 
Michalovce), Lúšok z Bošian a Kolačna (okr. Topoľčany). Taký charakter má 
aj názov Lužoky v Hrašovíku (okr. Košice-vidiek). 

V terénnych názvoch sa vyskytuje aj prídavné meno lužný, a to v zlože
ných názvoch ako Lužný mlyn v obci Radošiná (okr. Topoľčany), Spišské 
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Podhradie (okr. Spišská Nová Ves), Lužná skala Lesnica (okr. Stará Ľubov
ňa), ale aj samostatne v názvoch Lužnuo z obcí Hrachovo, Vrbovce nad Rima
vicou (okr. Rimavská Sobota) a v substantivizovanom názve Lužno z obcí 
Bobrovec (okr. Liptovský Mikuláš) a Očová (okr. Zvolen). 

Predponové a predponovo-príponové názvy utvorené zo slova luh nie sú 
veľmi časté. Poznáme Záluhy z katastrov obcí Savčiná-Podvažie (okr. Považ
ská Bystrica) a Kubrá (okr. Trenčín). Tento názov má aj jedno z bratislav
ských sídlisk. Ďalej sú to názvy Zalúžok z obcí Pliešovce (okr. Zvolen), Pod-
lužany z obcí Šelpice (okr. Trnava), Kšinná, Súlovce (okr. Topoľčany), Zá-
horce (okr. Veľký Krtíš), Podlužie (10 dokladov), Podlužné z obcí Dežerice, 
Ruskovce a Žabokreky nad Nitrou (okr. Topoľčany), Zálužie Považská Teplá 
(okr. Považská Bystrica), Priekopa, Žabokreky (okr. Martin), Valaská Bela 
(okr. Prievidza), Slovenská Ľupča (okr. Banská Bystrica), Hul (okr. Nové 
Zámky), Zálužčie Briestenné (okr. Považská Bystrica), Záluž Iňačovce (okr. 
Michalovce), Záluže Čachtice (okr. Trenčín), Zálužná Nitrianska Streda, Veľ
ké Chlievany (okr. Topoľčany) a Zvolen, Zálužné Vŕbové (okr. Trnava), Za-
lužnice Žilina, Medzilužie Žilina, Horelužie Žitavany (okr. Nitra), Nadlužie 
Horný Lieskov, Predlužie Nosice, Puchov (okr. Považská Bystrica) a pod. 

Ďalšie názvy utvorené zo slova luh sú veľmi zriedkavé: Luhovky Ľubiša 
(okr. Humenné), Lužnica Liptovská Porúbka (okr. Liptovský Mikuláš), Lužica 
Nižná Slaná (okr. Rožňava). 

V názvoch vodných tokov sú podoby Luh (pravý prítok Rovenského po
toka v hornom povodí Uhu), Luhy (ľavý prítok Stežného potoka v hornom 
povodí Uhu), Luhový potok (pravý prítok Trnavy v povodí Dudváhu), Lužian-
ka (pravý prítok Hrona v dobom toku), Lužnianka/Lúžňanka (pravý prítok 
Revúcej v hornom povodí Váhu), Podlužianka (podľa obce Podlužany - ľavý 
prítok Hrona v dolnom toku). 

V súčasných názvoch obcí sú zo základu luh utvorené názvy Liptovská 
Lúžna (okr. Liptovský Mikuláš), Ĺužany (okr. Topoľčany), Lužany pri Topli 
(okr. Bardejov), Lužianky (okr. Nitra), Podlužany (v okr. Levice a Topoľča
ny), Hrnčiarske Zalužany a Rimavské Zalužany (okr. Rimavská Sobota), Zalu-
žice (okr. Michalovce), Malé Zálužie a Veľké Zálužie (okr. Nitra). 

Štruktúru osadných názvov majú aj napr. medzi terénnymi názvami uve
dené názvy typu Podlužany. V katastri obce Záhorce (okr. Veľký Krtíš) sa 
skutočne nachádza stará osada Podlužany. 

Pri súčasných geografických názvoch nemožno, pravda, hľadať uvedený 
apelatívny význam slova luh na všetkých objektoch pomenovaných názvami 
súviasiacimi s týmto slovom (napr. osadné názvy mohli vzniknúť z obyvateľ-
ských mien), ale pri názvoch utvorených z apelatív treba tento význam pred
pokladať. Samozrejme, že charakter terénu sa zásahmi človeka menil, dakedy 



TERéNNE NáZVY 41 

zamokrené miesta môžu byť dávno odvodnené, mnohé luhy zanikli a na ich 
miestach je dnes kultúrna obrábaná pôda. Súčasne s tým sa z každodennej 
slovnej zásoby vytrácalo a vytráca slovo luh. Ľudová etymológia spája slová 
luh, lúžok so slovami kaluž, kalužina, ba aj so slovom lúh. Pri spájaní so slo
vom lúh sa vychádza z prirovnania ''voda teplá ako lúh' (na zamokrených 
miestach v luhoch bývalo a býva v lete vody dosť). Možno pripomenúť, že 
v staršej slovenčine slovo lúh existovalo a malo význam 'zásaditý výťažok 
z dreveného popola alebo z iných látok (napr. z vtáčieho trusu), obsahujúcich 
draslík'. Po domácky vyrobený lúh z dreveného popola sa ešte na začiatku 
tohto storočia používal, najmä na vidieku, pri praní. 

Výskyt a geografické rozloženie toponým utvorených zo slova luh výreč
ne poukazuje na postavenie tohto slova v staršej slovenskej slovnej zásobe. 
Rovnako môže prispieť pri dotváraní obrazu o charaktere nášho územia v dáv
nej i nedávnej minulosti. 

Niva. Slovo niva má celoslovanský charakter. Ako apelatívum, ale aj 
v geografických názvoch sa vyskytuje vo všetkých slovanských jazykoch. 
V. Machek vykladá jeho pôvodný význam ako kus rovnej novoobrobenej 
zeme, t. j . nový prírastok k poľnému majetku rodu (na rozdiel od neskoršieho 
termínu novina 'obnovené pole po úhore'). Podľa tohto výkladu sa význam 
slova niva ako označenia veľkých plôch rovných polí ustálil až neskôr. 

Slovník slovenského jazyka hodnotí slovo niva ako knižné a jeho význam 
v súčasnej spisovnej slovenčine vykladá nie celkom výstižne výrazmi 'roľa, 
lúka' s dodatkom, že sa využíva najmä v množnom čísle na označenie roz
siahlych polí alebo lúk. V prenesenom význame sa používa slovo niva aj na 
označenie kraja, v geologickej terminológii aluviálna niva je 'rovná širšia 
naplavenina, po ktorej tečie rieka'. Význam slova niva je však dnešnému po
žívateľovi jazyka natoľko nezreteľný, že také konkrétne vymedzenie, ako 
uvádza Slovník slovenského jazyka, nemožno nájsť v dokladoch zo súčasného 
jazyka. Je to obdobná situácia ako pri slove luh. 

Terminologické využitie slova niva možno nájsť aj v ďalších odborných 
textoch, hoci aj tu sú isté rozdiely: 

Rozoznávame päť typov normálneho riečneho reliéfu: aluviálne nivy, 
pahorkatiny a hole. Aluviálne nivy sú povrchové najjednoduchší typ, podľa 
tvaru dokonalé roviny po stranách riečnych korýt. Vznikli z naplavenín, ktoré 
rieka priniesla a uložila. - Šírka nív rastie s energiou bočnej erózie rieky, 
teda smerom dolu po toku, a s jej veľkosťou Dunaj utvoril pod Bratislavou len 
na ľavom brehu nivu až 32 km širokú (Podunajská rovina), Váh na dolnom 
toku nivu priemerne 6 km širokú, v Liptove 2-4 km. V kotlinách, vyplnených 
mäkkými horninami, sú nivy širšie, v prielomoch tvrdými horninami sa zužujú 
a niekedy celkom miznú. (Slovenská vlastiveda, 1943) 
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Vo vysokých horách bývajú bylinné nivy, vysoké bylinné lúky, ktoré sa 
vyznačujú vysokým bujným zárastom. (J. Novácky, Botanika, 1947) 

Aluviálna pôda - nivná pôda (jej mladý nevyvinutý typ v nižších polo
hách, obyčajne úrodný a bohatý na živiny, ktorý vznikol činnosťou vody 
(naplavením). (Termminológia vodného hospodárstva, 1953) 

V neterminologickom použití sa základný význam slova niva rozplýva, 
ako to naznačuje aj spracovanie tohto slova v Slovníku slovenského jazyka. 
Zo živej reči slovo ustúpilo, jeho apelatívny význam sa stráca, zachovalo sa 
predovšetkým v geografických názvoch. Zo staršej slovenčiny je však dosť 
dokladov na to, že slovo niva bolo aj v apelatívnej časti slovnej zásoby bež
nejšie, hoci ani všetky historické doklady nie sú významom jednoznačné. 
Väčšina z nich však poukazuje na význam 'pole, roľa': 

Vrozeny Jan a Matej Omachel zalozjli dwe zeme, na nywe geden kus 
a diel geden nyze tey nywj, wefl 63. (1603 Nová Ves nad Váhom) 

A ponewadž zemy oblazowskich gest malo, na náhradu toho Janossowy, 
sinú memu, porucžam niwu za samým hayom prieleszkym gsucu. (1674 Tren
čín) cžastky w niwe naprotiwko starému hostinczy (1688 Sedličná) yedna 
nywa we sstyry hony, wsege se do ny osem merycz; gedna nywka mezy hagy, 
ktera predtim luka biwala; yedna malicžka lucžka pod nassima nywkama 
w Krywom kuttye (17. stor. Skalica) gestli bi se kedi trefilo, že bi k seti odme
rane bilo na kteru niwu, wšeczko se newisalo, ale spatkem prineslo, abi tako-
we do exitu [šafár] nekladel (1718 Košeca) 

V geografických názvoch sa slovo niva vyskytuje takmer na celom 
Slovensku, najčastejšie v severozápadnej časti v okresoch Martin, Považská 
Bystrica, Trenčín a Senica (viac ako 200 dokladov), pričom vo východnej 
polovici Slovenska sa vyskytuje iba sporadicky (mapka č. 15, s. 89). Slovo 
niva je doložené v názvoch Niva, Nivy, (pi.) Niva, Nivka, Nivky, Nivečka, 
Dlhá niva, Dolná niva, Hladná niva, Hrbatá niva, Krivá niva, Okrúhle nivy, 
Vysoké nivy, Farské nivy, Gruntská niva, Panská niva, Beňova niva, Kardo-
šove nivy, Končanivie, Na nivách, Pod nivou, Za nivou a pod. Ľudové vý
klady pôvodného významu slova niva i niektoré podoby názvov naznačujú 
ústup z apelatívnej časti slovnej zásoby a poukazujú na možné bohatšie 
významové členenie v minulosti: 'úrodná zem', 'rovná úrodná zem', 
'neobrábaná zem', 'veľký kus poľa', 'mokrá, zamokrená pôda'. Význam 
'mokrá, zamokrená pôda' je zreteľný v dokladoch z východného Slovenska, 
kde ľudová etymológia spája názvy utvorené zo slova niva so slovesom 
hniť. Odráža sa to v podobe niektorých názvov, napr. Hniva z obce Šarišské 
Bohdanovce (okr. Prešov), Španihnivy Hažín (okr. Michalovce), Dluhohni-
vy Bunkovce (okr. Michalovce), i Dluhnivy Hažín a Lúčky (okr. Michalov
ce), Dluhnivky Zalužice (okr. Michalovce). 
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Slovo niva je doložené aj v názvoch obcí Dobrá Niva (ľud. Dobronivá, 
1254 Dobruna, 1351 Dobronya - okr. Zvolen) a Nimnica (1408 Nywnycze, 
1469 Newnicze, 1598 Nywnicza - okr. Považská Bystrica). 

Výskyt v geografických názvoch jednoznačne poukazuje na pevnejšie 
miesto slova niva v slovnej zásobe starej slovenčiny. 

Kopa. Slovník slovenského jazyka zachytáva slovo kopa v piatich vý
znamoch, ale možnosť jeho využitia ako geografického termínu sa iba nazna
čuje v treťom význame 'vyvrelinou utvorený kužeľovitý alebo zvonovitý útvar 
na povrchu zeme'. Výklad slova kopa ako apelatívneho geografického termínu 
však možno uviesť z učebnice Náuka o mapách a teréne (1949): 

Kopa. Tvar výšiny, ktorý je zaokrúhlený, nazývame kopa. Tento tvar sa 
u nás vyskytuje dosť často. Každý horský hrebeň sa vlastne skladá z množstva 
väčších-menších kôp a sediel. Najvyšší bod kopy sa tratí v miernom zaokrúh
lení, tohto vrcholku sa rozbiehajú všetky spádnice. Najvyšší bod kopy býva 
obyčajne kótovaný. Na mape kopu veľmi ľahko poznáme podľa uzavretých 
vrstevníc a hviezdicovito sa rozchádzajúcich šráf. Kope sa podobá kužeľ, hrot 
a homoľa. Ale na rozdiel od kopy ich svahy sa prudko skláňajú hneď od vr
cholku. Štít je viac hrotov pospolu. 

V slovenských geografických názvoch sa slovo kopa využíva najmä v ná
zvoch vrchov v oblasti Tatier, Veľkej a Malej Fatry a Martinských hôľ. Mož
no spomenúť vrchy s názvami Kopa 1181 m vo Veľkej Fatre, 1344 m vo Veľ
kej Fatre, 1232 m v Martinských holiach, Barania kopa 2275 m vo Vysokých 
Tatrách, Belianska kopa 1832 m v Belianskych Tatrách, Hrubá kopa 2158 m 
v Roháčoch, Veľká kopa 2052 m vo Vysokých Tatrách a pod., dovedna sa 
takto nazýva na Slovensku asi 50 vrchov. Aj staršie názvy Rysov vo Vysokých 
Tatrách boli Kopa nad Rybím, Kopa nad Morským. 

V názvoch so slovom kopa je možná aj iná motivácia, predovšetkým 
v predložkových názvoch Pod kopami (pri označení objektu poniže lúk, t. j . 
'pod kopami sena', Pri kopách (máčali sa tam konope, ktoré sa sušili „v ko
pách") a pod. 

Zriedkavé sú odvodeniny, ako sú adjektívum kopský, napr. Kopská pláň, 
Kopské sedlo, Kopský hrb a pod., a deminutívna podoba doložená v názvoch 
Kôpka z oblasti Vysokých Tatier a z obce Krpeľany (okr. Martin), hoci systémo
vá apelatívna podoba deminutíva v stredoslovenskej nárečovej oblasti je kôpka. 

Kopec, kôpok. Slovo kopec nie je v slovenskej slovnej zásobe geogra
ficky obmedzené, používa sa na celom Slovensku. Je to typický apelatívny 
geografický termín, jeho základný význam je podľa Slovníka slovenského 
jazyka 'menšia vyvýšenina v teréne, malý vrch, vŕšok'. Slovník uvádza aj 
ďalšie deriváty kopeň a kopenec s výkladom 'menší, malý kopec' a deminutíva 
kopček, kopenček V terénnych názvoch z Horehronia je doložená aj podoba 
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kôpok Slovo kopec ako geografický termín (nem. Hugel, Berg) sa vyskytuje 
iba v západoslovanských a vo východoslovanských jazykoch, v južnoslovan
ských jazykoch má takýto význam slovo kup. Slová kopec, kopa aj kop sú 
staré praslovanské deverbatíva odvodené od slovesa kopať, rovnako ako ter
míny kopaň, kopanica, kopanina, ktoré sa však využívali pri pomenúvaní 
iných objektov, napr. kultúrnej pôdy, ktorá vznikla klčovaním a nedala sa 
orať, ale ju museli kopať motykou a pod. 

V slovenských geografických názvoch sa slovo kopec vyskytuje na celom 
Slovensku, hoci jeho frekvencia v jednotlivých oblastiach veľmi kolíše. Naj
viac dokladov je zo stredného Slovenska z okresov Martin, Banská Bystrica, 
Zvolen a Žiar nad Hronom, na východnom Slovensku je výskyt iba sporadic
ký. V oblastiach s riedkym výskytom možno hľadať ďalší význam slova ko
pec, ktorý Slovník slovenského jazyka vysvetľuje ako 'hĺbka zeme, kamenia 
a pod.'; to sa týka napr. názvov Tri kopce, Tri kamenné kopce, Medzi kopca
mi, Pri kopcoch a pod. 

Slovo kopec sa vyskytuje v rozličných typoch názvov, napr. Kopec, Kop
ce, Cintorský kopec, Čertov kopec, Kohúťací kopec, Obecný kopec, Šibeničný 
kopec, Vlčí kopec, Zlatý kopec, Tri kopce, Medzi kopcami, Na kopci, Pod 
kopcom, Pri kopcoch, Proti kopcu, Za kopcom. Z Horehronia sú doložené 
názvy Kôpok z obcí Brusno a Medzibrod (okr. Banská Bystrica). V názvoch 
sú zachytené aj deminutívne podoby kopček, kopčok kopečék a ďalšie deri
váty, napr. v názve Kopečnica zo Skalice (okr. Senica), i názvy utvorené zo 
slov kopeň, kopenec, napr. Kopence z obce Bitarová (okr. Žilina), Kopenec 
z obcí Hôrky (okr. Žilina) a Spišské Tomášovce (okr. Spišská Nová Ves), 
Kopenčie z obce Žabokreky (okr. Martin), Kopenčisko (miesto na vŕšku, kde 
stáli kopence, stohy) z obce Dobrá Niva (okr. Zvolen). 

Slovo kopec je doložené aj v názvoch obcí Kopec (1397 Kopech, 1473 
Kopecz VSO, okr. Považská Bystrica), Zákopčie (1662 Zakopczany, 1712 
Zakopcsie VSO, okr. Čadca), Kopčany (1392 Kopchan VSO, okr. Senica; 
1332 Higi, 1351 Hegi, 1773 Kopcsany VSO, okr. Michalovce). 

Chopok, chopec. Podoby chopok, chopec vznikli zo slov kôpok, kopec 
disimiláciou na diaľku (k-p > ch-p). 

Slovo chopok s významom 'kopec, hrb na nerovnej pôde, najmä na lúke' 
sa v Slovníku slovenského jazyka hodnotí ako spisovné, hoci ide o areálovo 
pomerne úzko obmedzený apelatívny výraz z Liptova. V slovníku sa dokladá 
citátmi z diel J. Lenku, D. Chrobáka a F. Gabaja. Možno poukázať i na odvo
deniny chopček a chopečnatý, doložené z diela M. Rázusa (chopček mravenčí) 
a od J. Volku-Starohorského (chopečnatý kraj - kopcovitý, kopčekovitý). 
Všetci uverdení autori pochádzajú z Liptova. Inak celkom izolovaný je doklad 
z časopisu Krásy Slovenska: V opisoch z rokov 1921-1924 používa sa pre 
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dnešný Chopok meno Priečny vrch, Vrch nad Surovinami, Priečnô, hoci sám 
končiar má naozaj tvar chopka. 

Pekný doklad na slovo chopec sme našli v Prvej čítanke pre slovenské 
evanjelické a. v. školy, ktorú zostavil M. M. Hodža a vyšla v roku 1860 
v Banskej Bystrici (Hodža bol ev. kňazom v Liptovskom Mikuláši): Malá 
výšina na zemi - pôde je chopec (kopec). - Väčšia výšina, lešje chopec, me
nuje sä vŕšek; vrch je už velká výšina. 

Z Liptovského Jána dokladá podobu chopec J. Stanislav v nárečovej mo
nografii o liptovských nárečiach, známa je aj z okolia Liptovského Hrádku. 

Zo slovenských geografických názvov utvorených zo slova chopok je 
najznámejší Chopok, názov druhého najväčšieho vrchu v Nízkych Tatrách 
(2092 m). Ďalší doklad je z Veličnej (okr. Dolný Kubín) Pri troch chopkoch, 
potom Chopkárka (vraj „samý chopok") z Východnej (okr. Liptovský Miku
láš). Prvý z troch uvedených názvov vznikol metaforicky podľa podoby, druhé 
dva priamo zo základného apelatívneho významu (mapka č. 16, s. 90). 

Slovo chopec je doložené v terénnych názvoch Chopec z obcí Donovaly 
(okr. Banská Bystrica), Liptovské Revúce, Bobrovec a Vyšná Boca (okr. Liptov
ský Mikuláš), Za Chopcom Donovaly, Liptovské Revúce, Na chopci Hýbe (okr. 
Liptovský Mikuláš), Chopčok z obce Donovaly. Zo slova chopec je utvorený aj 
názov potoka Chopcovica, ktorý pramení pod kopcom Chopec (1550 m) v ka
tastri Vyšnej Boce a v katastri Nižnej Boce vteká do Boce (Bocianky). 

Chríb. Jazyk sa ustavične vyvíja, prispôsobuje potrebám spoločnosti, 
zdokonaľuje. Obohacuje sa novými slovami, ale súčasne zanikajú niektoré 
staršie slová, ktoré sa prestávajú používať, takmer nebadane ustupujú zo slov
nej zásoby a upadajú do zabudnutia. Viaceré slová, ktoré počas storočí takto 
zo slovnej zásoby slovenčiny prakticky vypadli, sa zachovali v terénnych 
alebo iných geografických názvoch. 

Medzi takéto slová patrí aj slovo chríb, ktoré by sme darmo hľadali 
v slovníkovej časti Pravidiel slovenského pravopisu alebo v Slovníku sloven
ského jazyka. Slovo chríb je praslovanský dialektizmus, doložené je z cirkev
nej slovančiny (chribh) a v súčasných slovanských jazykoch sa ako apelatívum 
vyskytuje v slovinčine (hrib), v niektorých chorvátskych (hrib) a českých 
nárečiach, najmä v severovýchodných Čechách (chŕib, krib - Cuŕín, 1967). Zo 
súčasných slovenských nárečí apelatívum chríb nieje doložené. Slovom chríb 
sa označovali a nazývali vyvýšeniny v teréne, nízke vŕšky. Geneticky toto 
slovo súvisí so slovami hrb, pahorok, chrbát. Ak porovnáme areály výskytu 
slov chríb a hrb v slovenských terénnych názvoch, ukáže sa, že ako apelatívne 
geografické termíny pomenúvajúce neveľké vŕšky, hrby, pahorky boli tieto 
dve slová v minulosti nárečovými heteronymami a používali sa na označova
nie a pomenúvanie rovnakých terénnych tvarov. 
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V geografických názvoch sa slovo chríb vyskytuje na územiach spome
nutých južnoslovanských jazykov, v Čechách, na Morave (Utešený, 1970), ale 
aj na Slovensku, hoci ako apelatívum nie je doložené ani zo staršej predspi-
sovnej slovenčiny. V slovenských terénnych názvoch je na slovo chríb do 100 
dokladov. Väčšina z nich je zo západného Slovenska, najviac z okresov Po
važská Bystrica, Trenčín, Trnava a Topoľčany, zo stredného Slovenska sú 
doklady z Turca, z Oravy a zo západného Liptova (iba jeden doklad je zo 
Stredných Plachtiniec, okr. Veľký Krtíš) (mapka č. 17, s. 91). 

Slovo chríb a jeho odvodeniny sa vyskytujú v názvoch, ako sú Chríb, 
Chrib, Hríb, Chríby, Na Chríbe, Pod Chríbom, Za Chríbom, Pod Hríbom, 
Predný Chríb, Horné Chríby, Dolné Chríby, Hankov Chríb, Králikov Chríb, 
Kozí hríb, Chríbik, Na Chríbiku, Hríbok Chríbky, Chrípok Chripek Hríbec, 
Hribec, Pod Chribcom, Chribce, Chríbové, Chríbne, Chríbovie. 

Ľudová etymológia spája názvy tohto druhu so slovom hríb (niekedy to 
navodzujú pomenúvané objekty svojím tvarom), inokedy sa názov spája 
s údajným niekdajším výskytom hríbov. Keďže je dnes slovo chríb významo
vo nepriezračné, ľahko možno vysvetliť vznik podôb Hríb, Hríbok Hríbec, 
vyskytujúce sa na okraji areálu názvov so slovom chríb, ale aj podoby Chrí
pok Chripek a pod. 

Územne ohraničený výskyt názvov utvorených zo slova chríb dokazuje, 
že výskyt istých názvov nezávisí iba od členitosti terénu (menšie vyvýšeniny, 
hrby sa vyskytujú na prevážnej väčšine slovenského jazykového územia), ale 
aj od pomenovacích možností a schopností pomenúvajúceho etnika. Výz
namným faktom pre historickú dialektológiu je v tomto prípade už zistenie 
areálu, v ktorom sa názvy so slovom chríb vyskytujú. 

Hrb. Celoslovanské slovo hrb je pevne začlenené aj v slovenskej slov
nej zásobe. Slovník slovenského jazyka ho uvádza s dvoma významami 
(1. vypuklina na chrbte, deformácia chrbta, 2. kopec, vyvýšenina, hrboľ) 
a zaznačuje celý rad od neho odvodených slov, ako sú hrbáč, hrbáň, hrba-
tieť, hrbatiť sa, hrbatý, hrboľ, hrboľatiet sa, hrboľatý a pod. Druhým vý
znamom 'kopec, vyvýšenina' sa slovo hrb zaraďuje medzi apelatívne geo
grafické termíny, slová označujúce terénne tvary. Tento význam má slovo 
hrb aj vo východoslovanských jazykoch, v staršej ruštine, v bieloruštine 
a v ukrajinčine. 

Treba povedať, že so slovom hrb má spoločný pôvod aj slovo hŕba, ktoré 
čeština nepozná, a teda ho aj v textoch z predspisovného obdobia slovenčiny 
možno hodnotiť ako výrazne slovenský lexikálny prvok. Ak vezmeme k tomu 
do úvahy, že v južnoslovanských jazykoch majú ekvivalenty slova hrb podoby 
ženského rodu grba, garba, ukazuje sa, že aj pri slove hŕba môže ísť o výsle
dok dávneho kontaktu našich predkov s južnoslovanským etnikom. 
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Na okolí Bratislavy v obciach s doloženou chorvátskou kolonizáciou sa 
slovo grba vyskytuje dosť často v terénnych názvoch (podobne ako slovenské 
hrb), napr. Podgrbú, Na Jelení grbje, Za Jelení grbú a pod. 

V slovenských terénnych názvoch sa slovo hrb vyskytuje hromadne, ale 
dosť nerovnomerne; v rozličných typoch názvov je naň viac ako 500 dokla
dov. V podstate na území stredoslovenských nárečí je doložená podoba hrb, 
v najvýchodnejšej časti Gemera podoby herb, härb, na území východosloven
ských nárečí harb, v ukrajinských a rusínskych nárečiach na Slovensku a ako 
výsledok priameho kontaktu s nimi v ich najbližšom okolí podoba horb. Roz
šírenie hláskových podôb slova hrb v terénnych názvoch sa v zásade neodli
šuje od jazykovozemepisnej situácie slova hrb v bežnom apelatívnom použití. 
V názvoch sa vyskytuje základná podoba hrb aj deminutívne podoby s prípo
nami -ek/-ok, -ík -ec, -č-ekf-č-ok (odvodeniny ako hrbáč, hrbáň, hrbatý, hrbi-
na, hrbovatina a pod. tu neberieme do úvahy), a to v názvoch rozličných ty
pov, napr. v názvoch Hrb, Hrby, Medzi hrbmi, Na hŕbku, V hrboch. Za hr
bom, Dva hrby, Čierťažný hrb, Haškeje hrb, Holý hŕbok Chlapi hrb, Lacov 
hrb. Kamenný hrbec, Matiašov hrb, Okrúhly hrb, Ostrý hrb, Perúnov hrb, 
Svinský hrb, Šibenný hrb, Vápenný hrb a pod. (mapka č. 18, s. 92). 

Výskyt slova hrb v slovenských geografických názvoch je hromadný, ale 
zaujímavým spôsobom územne ohraničený. Jeho západnú hranicu tvoria okres 
Martin, východná časť okresu Prievidza, okres Žiar nad Hronom a severná 
časť okresu Levice. Z okolia Žiliny a Považskej Bystrice sú iba ojedinelé 
doklady. Nerovnomernosť dokladov z areálu hromadného výskytu ovplyvňujú 
najmä geomorfologické činitele (oblasť Tatier, Čergov, Slanské vrchy, Výcho
doslovenská nížina). Nedostatok dokladov zo západného Slovenska súvisí zasa 
s tým, že na západoslovenskom jazykovom území sa vyvýšeniny v teréne, nízke 
vŕšky pomenúvali starobylým slovom chríb, ktoré so slovom hrb geneticky súvi
sí, z apelatívnej vrstvy slovnej zásoby slovenčiny však už dávno vypadlo. Slovo 
chríb sa vyskytuje v južnoslovanských jazykoch, v češtine a v terénnych názvoch 
na západnom a v severnej časti stredného Slovenska. Slovo hrb sa ako apelatív
ny geografický termín vyskytuje okrem slovenčiny aj vo východoslovanských 
jazykoch. Ak teda z takéhoto širšieho aspektu porovnáme areály výskytu slov hrb 
a chríb v slovenských terénnych názvoch, ukáže sa, že ide o staré, praslovanské 
tautonymá (heteronymá), ktorých areály sa práve na slovenskom jazykovom 
území stretávajú. A tak je tento poznatok významný nielen pre dejiny slovenské
ho jazyka, pre slovenskú historickú dialektológiu, ale aj pre slavisticky oriento
vané bádanie. 

Grúň, hrun. Toponyma so slovom grúň sú príznačné pre celú karpatskú 
oblasť a ich rozšírenie je späté s valašskou kolonizáciou. Slovo grúň pochádza 
z rumunčiny a etymologicky súvisí s lat. grunium 'rypák'. Ako toponymum 
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pomenúva vyvýšené miesta, vŕšky a stráne. V spisovnej slovenčine sa podľa 
Slovníka slovenského jazyka slovom grúň nazývajú príkre skalnaté stráne, 
horské úbočia, vo východoslovenských nárečiach prevláda význam 'kopec, 
vrch'. Na východnej Morave (na Valašsku) má slovo grúň aj význam 'hlinité 
pole vo vyšších polohách'. 

V terénnych názvoch sa slovo grúň vyskytuje na Slovensku veľmi často 
(viac ako 400 dokladov), a to na strednom a na západnom Slovensku v podo
bách grúň, grun, demin. grúnik Najviac dokladov je zo severného stredného 
Slovenska z okr. Dolný Kubín, Martin, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, 
ďalšie sú z okr. Čadca, Žilina, zo severozápadnej časti okr. Žiar nad Hronom 
a zo severných okrajov okr. Zvolen, Lučenec, Rimavská Sobota a Rožňava. 
Niekoľko dokladov je aj zo severnej časti okr. Považská Bystrica, zo západnej 
časti okr. Trenčín a z okolia Myjavy. Na východnom Slovensku sa vyskytujú 
podoby hrun, hruň, demin. hrunok hrunek hrunik ktoré sú pravdepodobne 
výsledkom živého kontaktu slovenčiny so susednou ukrajinčinou. Názvy sú 
najmä z východnejšej časti východného Slovenska, najviac z okr. Svidník, 
Vranov, Humenné a Michalovce, menej z okr. Prešov a zo severných častí 
okr. Košice-vidiek a Trebišov. Takmer niet dokladov zo Spiša (okrem goral
skej oblasti) (mapka č. 19, s. 93). 

V slovenských terénnych názvoch sa slovo grúň vyskytuje najčastejšie 
s atribútom, t. j . vo viacslovných názvoch. Okrem niekoľkých desiatok názvov 
typu Grúň, Grúne, Grúny, Grúnik Hrun, Hrunok a pod. a predložkových 
názvov typu Na grúni, Pod grúňom, Verch hruna, Za grúňom a pod. najväčšie 
množstvo názvov má podoby typu adjektívum + grúň, napr. Čertov grúň, 
Čierny grúň. Dlhý grúň, Holý grúň, Hrubý grúň, Chotárny grúň, Krivý grúň, 
Kýčerný grúň, Pieskový grúň, Ráztočný grúň, Studený grúň, Suchý grúň, 
Šibenský grúň, Široký grúň, Uslnný grúň, Veľký grúň, Zadný grúň, Žiarny 
grúň, Brestov grúň, Jedľov grúň, Rakytový grúň, Hadie grúny, Husi hrunok 
Kozí grúň, Volov grúň, Babušov grúň, Gombošov hrun, Habánovie grúň, 
Ondrášov grúň a pod. 

Iné názvy súvisiace so slovom grúň, t. j . názvy utvorené z derivátov, sú 
zriedkavé, napr. Na grúnisku, Grúňová, Hrunovec, Hrunovka, Hrunkoncová. 

Podľa údajov z kartotéky vlastných mien (v Jazykovednom ústave Ľudo
víta Štúra SAV) je apelatívny význam slova grúň (hrun) zreteľný najmä pri 
názvoch z Liptova ('stráň') a z východného Slovenska ('vrch, kopec'). 

Chlm. Slovo chlm má celoslovanský charakter, ale v slovenskej slovnej 
zásobe patrí medzi slová, ktoré sú celkom na jej okraji. Slovník slovenského 
jazyka uvádza síce slovo chlm, aj demin. chlmec s významom 'kopec, vŕšok', 
ale najmä staršie doklady poukazujú aj na význam 'vrchol'. Jednoznačne to 
dosviedčajú napr. kontexty z diel G. K. Zechentera-Laskomerského (v pozadí 
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tej kotliny vypína sa chlm Ďumbiera), Janka Jesenského (srieň mesačného 
svetla ...sa redikal ku chlumu pahorkov alebo tu dolu trblietavé plamy ...sa 
blysnú v lampách večerných, až z chlumu vŕškov dolu skáču), Jonáša Záhor
ského (po premožení týchto prekážok mali hrdinovia prístup na Rvačár voľný. 
Okolo poludnia dodriapali sa chlumu) a ďalšie. (Doklady sú z kartotéky 
Slovníka slovenského jazyka.) 

V slovenských geografických názvoch sa slovo chlm nevyskytuje často, je 
naň dovedna iba do 30 dokladov. Primárne sú názvy, ktoré majú svojím pôvod
ným apelatívnym významom 'vŕšok' bezprostredný súvis s pomenovanými ob
jektmi, t. j . názvy fyzickogeografických objektov, Chlm z obcí Brehy a Rudno 
nad Hronom (okr. Žiar nad Hronom), Devičie, Drienovo, Horný Tisovník, Lesť 
(okr. Zvolen), Chln z obce Necpaly (okr. Martin), Chom z obce Chlmec (okr. 
Humenné), Dolný Chom, Horný Chom z Ihráča (okr. Žiar nad Hronom), Chúm 
zNolčova (okr. Martin), Chúmy z Bošácej (okr. Trenčín), Chumiec zo Strečna 
(okr. Žilina), Chumce z Považského Chlmca (dnes súčasť Žiliny), Heľmec 
(podľa potoka ?) z obcí Egreš, Novosad a Zemplínska Teplica (okr. Trebišov), 
Chlmok z Uňatína (okr. Zvolen), Chlmky z obce Hrboltová (okr. Liptovský Mi
kuláš), Chlnok z obcí Kosorín, Lutila (okr. Žiar nad Hronom), Horná Ves, Osla-
ny, Radobica (okr. Prievidza), Pažiť (okr. Topoľčany), Predné chlnky, Vrchné 
chlnky z obce Radobica (okr. Prievidza), Chomok z Jastrabej (okr. Žiar nad 
Hronom), Chlmček z Dulíc (časť obce Belá-Dulice, okr. Martin). Sekundárne sú 
jednak predložkové terénne názvy Pod Chlnkom z obce Pažiť (okr. Topoľčany), 
Pod Chomkom, Za Chomkom z Jastrabej (okr. Žiar nad Hronom), Pod Chum-
kom z Púchova (okr. Považská Bystrica), jednak názvy obcí Chlmec (náreč. 
Chumec ? - okr. Humenné), Kráľovský Chlmec (okr. Trebišov), a Považský 
Chlmec (náreč. Chumec - dnes súčasť Žiliny) a názov potoka Chlmec (náreč. 
Heľmec), prameniaceho pod Okrúhlym vrchom v Slanských vrchoch, ktorý je 
pravým prítokom Trnávky v povodí Ondavy (mapka č. 20, s. 94). 

V geografických názvoch sú doložené varianty chlm-, chln-, chom-, 
chum-, heľm- a zdrobnené podoby s formantmi -ec/-iec, -okJ-ek -č-ek Aj 
z toho vidno, že slovo chlm bolo v minulosti ako apelatívum s významom 
'vŕšok' oveľa hlbšie začlenené do slovnej zásoby slovenčiny ako dnes. Texty 
z konca minulého storočia a aj zo začiatku tohto storočia, dokladajúce význam 
'vrchol vŕška, vrchu', pravdepodobne naznačujú vytrácanie pôvodného apela
tívneho významu zo živej reči. Aj nedostatok dokladov v kartotéke slovníka 
slovenských nárečí je výrazným dokladom tejto skutočnosti. 

Hrúd. Slovom hrúd sa označujú na dolnom toku Moravy zhruba od Uher
ského Hradišťa po jej ústie do Dunaja na slovenskej i na moravskej strane 
piesočnaté vyvýšeniny, pieskové duny, ktoré zvyčajne i pri záplavách zostá
vali suché a tvorili potom akési ostrovy. Takéto terénne tvary boli veľmi vý-
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hodné pre vznik starovekých sídlisk. Nestor slovenskej archeológie Š. Janšák 
dospel pri ich výskume k prekvapujúcim výsledkom: Návšteva uvedených 
miest (t. j . hrúdov) nás presvedčila, že každé z nich je starým sídlišťom s ná
lezmi neolitickými, halštatskými a hradištnými. Slovo hrúd reprezentuje podľa 
toho analogický pojem ako hradište, udávajúc predhistocické sídlište na pies
kovej dune (Brány do dávnoveku). 

Starobylé slovanské slovo indoeurópskeho pôvodu hrúd sa vyskytuje 
v češtine, v slovenčine, v poľštine, v bieloruštine a v ukrajinčine s významom 
'vyvýšenina v teréne, návršie, piesočnatý pahorok v mokrej, močaristej alebo 
zaplavovanej nížine'. So slovom hruda (psl. gruda) súvisí dnes slovo hrúd 
(psl. grodh) iba navonok. Významovo a geneticky súvisí viac so slovami hra
da, hriadka 'záhon' (psl. grqda). 

V povodí rieky Moravy na Záhorí sa v terénnych názvoch pomerne často 
vyskytuje slovo hrúd, a to aj tam, kde sa všeobecný apelatívny význam tohto 
slova vytráca. Z tejto oblasti poznáme názvy Hrúd z obcí Malé Leváre, Záhor
ská Ves, Na hrude Kopčany, Láb, Pod hrúdom Kúty, U hrudu Borský Peter, 
Hrudy Holíč, Kopčany, Kúty, Skalica, Hrubý hrúd, Lozornské hrudy, Malý 
hrúd Vysoká pri Morave, Jamný hrúd Kúty, Malé hrudy, Zadné hrudy Čary, 
Hrúdek Záhorská Ves, Na hrudku Bílkove Humence, Kozí hrúdek Kúty, Na 
Kovárových hrudku Láb. 

Výskyt slova hrúd je v slovenčine areálovo obmedzený, ale čiastočne to 
súvisí aj s výskytom objektov, ktoré pomenúva. 

Nákel, Náklo. Slová nákel, náklo nie sú známe z apelatívnej slovnej 
zásoby súčasnej slovenčiny, ba ani zo slovnej zásoby slovenčiny predspi-
sovného obdobia. Výnimkou je doklad z Bernolákovho Slovára nakel 
s odkazom na heslá štrk a kamenec, pričom pri hesle kamenec je výklad 'pri 
woďe', inojazykové ekvivalenty littus glareosum, glarea littoralis: Ufer-
gries, griesiger Ufer: kôvetses part, víz partján levo kôvete - 'štrkovitý 
breh, pobrežný štrk' i doklady s kontextom (na kamenci seda, kalnú wodu 
pigú, drobní písek gedá a písek s kamenca krasť), ktoré dostatočne objas
ňujú aj význam slova nákel. 

Slovo nákel je známe aj zo starej češtiny s významom 'riečny oblúk, zá
kruta na rieke'. V Staročeskom slovníku sa tento význam dokladá z Klaretov-
ho Glosára: alluvium výmol, nar zlov, arcus quoque nakel (z kapitoly De 
aqua). Latinské slovo arcus značí 'oblúk', v kapitole o vode ide o oblúk, zá
krutu na vodnom toku. Slovo nákel je zo starej češtiny doložené aj v osobných 
menách (Nakel, Nakló) a v geografických názvoch (Nakel, Nakle, Naklo). 
V súčasných českých nárečiach sa slovom náklo pomenúva pobrežná piesčina 
s vŕbovým porastom. Aj srbským a chorvátskym slovom náklja sa pomenúvajú 
riečne zákruty. 
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Vznik podôb nákel, nákle, náklo sa v Staročeskom slovníku vykladá 
z predložkovej koštrukcie na kle označujúcej piesočný výbežok pri vodnom 
toku v podobe kla, klika (súvisí so slovesom klíčiť). Podľa Machkovho výkla
du majú slová náklie (čes. náklí 'mladé vŕbové prútie, vyrastajúce od zeme od 
koreňov') a nákel, náklo 'vlhké miesto s nízkym vŕbovým porastom' nejasný 
pôvod. Odmietol však staršie výklady archeológov, že slová náklie, náklo 
označovali osady na koloch. Novší výklad spája toponyma typu Náklo so 
slovom tlo (Ondruš, 1981). 

Ľudová etymológia spája slová nákol, náklo v slovenských terénnych ná
zvoch so slovami kloniť sa a kôl, teda 'do slnka naklonená strana' alebo 
'stavba, osada na koloch'. 

Slovanské geografické názvy súvisiace so slovom nákel (psl. nakiJt) 
poznáme zo západoslovanských a z južnoslovanských jazykov. 

Zo stredného a zo západného Slovenska sú doložené terénne názvy Nákel 
z obcí Benice, Komjatná, Vrbica, Okoličné, Paludza (okr. Liptovský Mikuláš), 
Čermany (okr. Topoľčany), Nákle z obcí Smrečany (okr. Liptovský Mikuláš), 
Háj (okr. Martin), Horné Plachtince, Suché Brezovo (okr. Veľký Krtíš), Nad-
lice (okr. Topoľčany), Náklie z obce Beluša (okr. Považská Bystrica), Náklo 
z obcí Bela, Horné Jaseno, Sklabina (okr. Martin), Bzovík, Cerovo, Horné 
Mladonice, Senohrad (okr. Zvolen), Dačov Lom (okr. Veľký Krtíš), Nákol 
z obcí Benice, Smrečany (okr. Liptovský Mikuláš), Pod Náklom z obcí Bela, 
Záborie (okr. Martin), Dubnica nad Váhom (okr. Trenčín), PodNáklím Beluša 
(okr. Považská Bystrica), V Nákle Bela (okr. Martin), Vrchnáklo z obce Zábo
rie (okr. Martin), Dolné Náklo, Horné Náklo z obce Nová Ves nad Váhom 
(okr. Trenčín). 

Nápadné sú najmä centrá s hustejším výskytom okolo Liptovského Mi
kuláša, pri Martine a pri Krupine. Z východného Slovenska dokladov niet 
(mapka č. 21, s. 95). 

V slovenských osadných názvoch nie sú slová nákel, náklo doložené, te
rénne názvy však výrazne vykresľujú areál výskytu týchto slov v slovenskej 
toponymii. 

Nártie, nárť, nárt. Slovo nárt 'vrchná časť chodidla, priehlavok' je 
známe z češtiny a z poľštiny. V slovenčine sa hodnotí ako bohemizmus. Slov
ník slovenského jazyka slovo nárt neuvádza, v slovníkovej kartotéke je iba 
niekoľko dokladov, ktoré dokumentujú, že sa toto slovo v slovenskom spisov
nom jazyku neujalo. 

V slovnej zásobe staršej slovenčiny však slová nárt, nártie, nárť mali 
svoje miesto, lebo sa v slovenských terénnych názvoch vyskytujú v pomeno
vaniach geografických objektov vertikálnej členitosti terénu. Utvorené sú zo 
starobylého slovanského slova, doloženého zo staroslovienčiny v podobe rvth. 
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Staroslovienske slovo rUh malo viac významov. J. Stanislav uviedol vý
znamy 'predná a zadná časť lode', 'kužeľovitý hrot', 'vrchol', 'chlm, pahorok, 
návršie', 'zobák', 'krútňava'. Osobitne zaujímavé sú v tejto súvislosti poukazy 
na využitie staroslovienskeho slova rtíh s významom 'chlm, pahorok, návršie', 
lebo tento význam možno nájsť aj vo všetkých južnoslovanských jazykoch, 
v srbskom a chorvátskom slove rt, v macedónskom rt i v bulharskom rtí (nem. 
Anhôhe, Hiigel, Bergspitze, Kap), pričom významy 'ústa', 'pera' (čes. ret) sú 
v južnoslovanských jazykoch okrem slovinčiny neznáme. 

Ak vezmeme do úvahy, že ani slovo ret (pi. rtý) ani slovo nárt nie sú 
v slovenčine bežné (hoci z češtiny prevzaté ret, rty sa v básnickej reči využí
va) a pociťujú sa ako výrazné bohemizmy, núka sa pri interpretácii pôvodného 
apelatívneho významu geografických názvov typu Nártie súvislosť s južnoslo-
vankými jazykmi. Slovo nártie utvorené podľa rovnakého slovotvorného mo
delu ako slovo návršie obsahuje kontinuant praslovanského slova rtíh s výz
namom doloženým aj v južnoslovanských jazykoch. Geografické názvy Nart, 
Narty sú známe aj z poľského jazykového územia (Kornaszewski, 1968). 

So slovným koreňom rtí- sa spája aj slovenské nárečové pomenovanie 
krátkych saní orty, doložné z Liptova i z Detvy. Hodno poznamenať, že v poľ
štine a vo východoslovanských jazykoch slovo narty (narta, nart) značí 'lyže' 
a 'sánky, sane'. 

V slovenských terénnych názvoch sa slovo nártie vyskytuje najmä v ja
zykovo starobylej oblasti hontiansko-novohradského nárečového celku, odkiaľ 
je sedem dokladov, ostatné dva doklady sú celkom osihotené, jeden z Turca, 
druhý zo Starej Turej. Doložené sú názvy Nárť a (Nártie) z obcí Drienovo, 
Uňatín (okr. Zvolen), Pôtor, Šuľa, Veľký Lom (okr. Veľký Krtíš), Nedelište 
(okr. Lučenec), Nárť (ženského rodu) z obce Dačov Lom (okr. Veľký Krtíš), 
Nárt (mužského rodu) z Folkušovej (okr. Martin), a Narcie zo Starej Turej 
(okr. Trenčín), pričom posledný názov je aj názvom samoty, ostatné pomenú
vajú nesídelné geografické objekty (mapka č. 22, s. 96). 

Snoh, snoha, snož, snoža. Slová snoh, snoha, snož, snoža nie sú zo spi
sovnej slovenčiny známe, v kartotéke Slovníka slovenských nárečí sú dolože
né slová snoha 'haluz' z obcí Kšinná (okr. Trenčín), Bošany (okr. Topoľča
ny), Brezová pod Bradlom (okr. Senica), snožnice (pi.) 'vnútorné dosky na 
mlynskom kolese pod korcami' z okolia Prievidze, aj snohatý 'nohatý', sno-
háč a snohár 'vysoký, nohatý človek'. Slová snohatý, snoháč a snohár vznikli 
dozaista až pôsobením ľudovej etymológie, ktorá spájala a spája slovo snoha 
a jeho odvodeniny so slovom noha. 

Slovo snoha je známe aj z východnej Moravy, kde sa vyskytuje s vý
znamom 'haluz, konár', aj v terénnych názvoch. Z poľštiny poznáme slová 
snoza s významom 'drevená skoba' a zanoza s tým istým významom a s vý-
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znamami 'ihlica v jarme', 'priečna časť jarma'. Dobre doložené sú príbuzné 
výrazy z východoslovanských jazykov. Vo Vasmerovom etymologickom 
slovníku ruštiny sa uvádzajú slová snazy, snoza 'nakríž položené paličky 
vúli', snoza "bidielko vo vtáčej klietke', Hrynčenkov slovník ukrajinčiny 
zachytáva slová sniz, demin. snozyk, a snoza, demin. snizka, označujúce roz
ličné reálie, napr. vrchnú doštičku na korci mlynského kolesa, doštičky spája
júce vrchnú časť jarma so spodnou, priečne tyčky držiace kostru pleteného 
komína, priečne prúty, okolo ktorých sa zapletá košina, časť pluhu a i. Slovo 
sniz (gen. snoza) sa v ukrajinčine používa aj ako apelatívny geografický ter
mín, ktorým sa označuje neveľká vyvýšenina medzi dvoma dolinami, vŕšok. 

Slová snoz, snoza (a teda aj snoh, snoha, snož, snoža a južnoslov. zano-
ga) svojím pôvodným významom súvisia s pôvodným významom slova nôž 
(nôž bol pôvodne nástrojom na pichanie, bodnou zbraňou). Odráža sa to aj 
v ich základných najvšeobecnejších významových príznakoch (reálie v tvare 
tyčky, paličky, i v geografických názvoch využitý význam 'vrch, kopec'). 

V slovenských geografických názvoch sa vyskytujú slová snoh, snoha, 
snož, snoža, snožok, snožka, snožie. Názvami utvorenými z týchto slov sa 
pomenúvajú kopcovité terénne tvary, vrchy, kopce. Doložené sú názvy Snoh 
z obcí Zemianska Závada (okr. Považská Bystrica), Lietavská Svinná (okr. 
Žilina), Brezová pod Bradlom (okr. Senica), Na Snohoch z obce Kotrčiná 
Lúčka (okr. Žilina), Medzi Snohmi Radoľa (okr. Čadca), Snožek Horný Moš-
tenec (okr. Považská Bystrica), Snoha (825 m), Veľká Snoha (778 m) a Malá 
Snoha (770 m) z katastra obce Hriňová (okr. Zvolen), Snohy Lesť (okr. Zvo
len), Prašník (okr. Trnava), Pod Snohami Hriňová (okr. Zvolen), Snož Lesť 
(býv. Turie Pole, okr. Zvolen), Snoža z obcí Horná Lehota (okr. Dolný Ku
bín), Pitelová, Hronská Dúbrava, Bartošova Lehôtka (okr. Žiar nad Hronom), 
Snožie z obce Trnava Hora (okr. Žiar nad Hronom) (mapka č. 23, s. 97). 

Názvy kopcov Snoha, Veľká Snoha a Malá Snoha boli východiskom 
vzniku názvu potoka Snoha i samoty Snohy; samota sa nachádza v katastri 
obce Hriňová (okr. Zvolen), potok tečie od Snohy do katastra Čierneho Balo
gu (okr. Banská Bystrica). 

Slovám snoh, snoha, snož, snoža, doloženým v slovenských geografic
kých názvoch a využitým v názvoch terénnych tvarov kopcovitého charakteru, 
možno pripísať v staršej slovenčine význam 'kopec, vŕšok', hoci tento význam 
nateraz z apelatívnej vrstvy slovnej zásoby slovenských nárečí nepoznáme. 
K tomuto predpokladu však vedie významová výstavba paralelných slov snoz 
(sniz), snoza vo východoslovanských jazykoch, najmä v ukrajinčine, osobitne 
však ukrajinský apelatívny geografický termín sniz (gen. snoza) s významom 
'neveľký vŕšok medzi dolinami'. Istou oporou k takémuto predpokladu je 
i slovo zanoga, vyskytujúce sa v južnoslovanskej toponymii, doložené ako 
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apelatívny geografický termín s významom 'vrch, kopec' (nem. Húgel) v bul
harčine. 

Hrebeň. Slovom hrebeň sa v slovenskej i v slovanskej geografickej ter
minológii označuje pretiahnutá vrchná časť (alebo i bočná hrana) vrchu alebo 
pohoria. Je to celoslovanské slovo a tento jeho metaforicky prenesený význam 
je doložený takmer zo všetkých slovanských jazykov. Slovník slovenského 
jazyka uvádza spojenie horský hrebeň pri význame 'horná pretiahnutá ostrá 
časť niečoho'. V rovnakom význame, to značí na pomenúvame spomenutých 
terénnych tvarov, sa v slovenskej geografickej terminológii, resp. v sloven
ských terénnych názvoch využívajú aj slová brdo, chrbát a rígeľ. 

Používanie slova hrebeň v slovenskej geografickej terminológii nie je 
novým javom. Možno to dokumentovať napr. dokladom z Liptova z r. 1676: 
W horách pak acz po wrch, ktera strana wisy od wrchu hrebenom na Hawra-
nu do Luczek, ta strana od západ slncze, tu sebe Luczanya pretendowaly. 

V slovenských geografických názvoch sa slovo hrebeň a jeho deriváty 
vyskytujú prakticky po celom území (prirodzene okrem nížin), najviac na 
strednom Považí a v oblasti Tatier. Doložené sú názvy typu Hrebeň, Hrebene, 
Hrebenec, Hrebienok (najmä na okolí Považskej Bystrice), Na hrebeni, Pod 
hrebeňom, v oblasti Vysokých Tatier sú časté názvy typu Kozí hrebeň, Jašte
ričí hrebeň, Javorový hrebeň a pod. (mapka č. 24, s. 98). Ďalšie odvodeniny 
Hrebeňová, Hrebenák, Hrebenačka sú zriedkavé. 

Brdo. Slovo brdo má celoslovanský charakter a pri tvorení geografic
kých názvov ho využili všetci Slovania. Z južnoslovanských jazykov, 
z češtiny a zo slovenčiny sa v Šmilauerovej Príručke slovanskej toponomas-
tiky uvádza aj význam '(skalnatý) vrch, vyvýšenina'. Pritom z južnoslovan
ských jazykov (okrem srbsko-chorvátskeho) základný význam slova brdo 
'časť krosien' nie je ani doložený. Slovník slovenského jazyka dokladá 
význam 'skalnatý kopec' (lepšie by bolo 'skalnatý vrchol kopca') dokladmi 
z Hviezdoslava a Vajanského a kvalifikuje ho ako zastaraný. Z kartotéky 
slovníka však možno uviesť preukazné doklady na význam 'pretiahnutá 
vrchná časť (alebo i bočná hrana) vrchu alebo pohoria, hrebeň': brdo vrchov 
uralských (Národný kalendár 1866), holí zôrne brdo (Hviezdoslav), br dá 
terajších hronských hôľ (Ľ. Kubáni), nebetyčné brdá skalín (P. Dobšinský), 
brdá podmorských vrchov (E. Černý, Čítanka 1865). Zato význam 'skalnatý 
kopec' nedokladajú jednoznačne ani v slovníku uvedené doklady boje na 
brdách čiernohorských (Vajanský), to hebronské sú pastvy, grúne, brdá 
(Hviezdoslav), ani ďalšie doklady z kartotéky plavý orol keď krídlom mo
hutným z brda na brdo poletuje svetom (Vajanský), reťaze brál, solísk, bŕd; 
v zápač brda (Hviezdoslav) a pod., lebo všetky možno rovnako dobre pou
žiť aj na doloženie významu 'horský hrebeň'. 
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Aj Hvozdzikov Zovrubný slovník slovensko-maďarský má slovo brdo 
s významom 'horský hrebeň': brdo vrchu - hegygerinc (doslovne 'chrbtová 
kosť, chrbtica vrchu'), kým v Loosovom slovníku je brdo - hegy, halom -
Berg, Húgel. 

Možno si ešte pripomenúť výklad V. Machka o tom, ako sa slovo brdo zo 
starobylej tkáčskej terminológie mohlo stať geografickým termínom: Staré 
brdo malo podobu veľkého hrebeňa, a tak sa mohlo slovo preniesť na skal
natý, ostrý, akoby prerušovaný hrebeň vrchov a kopcov. 

Machkov výklad náš pohľad na doklady z kartotéky Slovníka slovenského 
jazyka iba potvrdzuje a robí ho presvedčivejším. Je však pravda, že význam 
'horský hrebeň' v slove brdo ustupuje. Svedčí o tom okrem iného aj ľudová 
etymológia, ktorá spája terénne názvy typu Brce (Brdce) so slovami z iných 
základov, napr. s volaním na ovce brci, brčl, so slovom brčkavý alebo s výrobou 
bŕd. A pritom, ako svedčia doklady z kartotéky Slovníka slovenského jazyka, sa 
geografické apelatívne termíny brdo a hrebeň používali na označovanie rovna
kých terénnych tvarov, rovnakých fyzickogeografických objektov. 

V geografických názvoch sa slovo brdo vyskytuje na strednom Sloven
sku, najmä na dolnej Orave, v západnom Liptove a v Honte, na západnom 
a východnom Slovensku iba celkom osihotene, a to v názvoch Brdo, Brdá, 
Brce (Brdce), Brcia, Pod brdcom, Na br de, Za br dom, Čierne brdo, Čierťažné 
brdo, Kozie brdo, Malé brdo, Ostré brdo, Široké brdo, Turecké brdo, Gašpa-
rovo brdce, Trníkovo brdo a pod. (mapka č. 24, s. 98). Doložené sú aj ďalšie 
odvodené slová (niektoré z nich utvorené aj prostredníctvom osobných mien) 
v názvoch Brdisko, Brdáre, Brdárka, Brdíkovo, Brdajka, Brdanka, ale tieto 
môžu súvisieť so základným významom slova brdo (niektoré aj so slovesom 
bŕdať'brodiť'). 

Možno ešte pripomenúť, že časť obce Šenkvice sa v miestnom nárečí na
zýva Cerové Brdo, ale tento názov má pôvod v chorvátskom nárečí starých 
osadníkov, a že - ako sme už spomenuli - v južnoslovanských jazykoch má 
slov brdo základný význam '(skalnatý) vrch, vyvýšenina'. Rovnaký pôvod má 
aj názov Brdo v Devínskej Novej Vsi. 

Chrbát. Slovo chrbát má celoslovanský charakter, ale osobitný význam 
'horský chrbát' (nem. Gebirgsrucken), vyplývajúci z využitia slova v geogra
fickej terminológii, sa uvádza iba z bulharčiny. Aj iné slovanské slovníky však 
dokumentujú jeho využitie ako apelatívneho geografického termínu. V Slov
níku slovenského jazyka sa pri význame 'vrchná alebo zadná časť niektorých 
predmetov' uvádzajú slovné spojenia chrbát hory, chrbát pohoria, horský 
chrbát s vysvetlením 'dlhší vrchol hory (malo by byť vrchu!) alebo pohoria'. 

Takmer všetky z viac ako 40 dokladov na využitie slova chrbát v sloven
ských geografických názvoch sú zo stredného a zo západného Slovenska 
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a majú podobu Kozí chrbát alebo Kozie chrbty. Výnimkou sú tri názvy: Psí 
chrbát, Čertov chrbát a Hladký chrbát (mapka č. 25, s. 99). 

Názvy typu Kozí chrbát uvádza Šmilauerova Príručka slovanskej topo-
nomastiky ako príklady na využitie slova chrbát v toponymii zo slovenčiny, 
z češtiny, z poľštiny a zo srbského a chorvátskeho jazyka. Teda nie slovo 
chrbát ako také, ale slovné spojenie kozí chrbát sa v prenesenom význame 
používalo na pomenúvame geografických objektov. Ak si uvedomíme, že ide 
o pomenovanie hornej pretiahnutej časti vrchu, resp. jeho bočnej hrany, je 
jasné, že termín kozí chrbát bol a je oveľa priezračnejší ako chrbát (t. j . ľud
ský chrbát). Aj maďarský geografický termín na označovanie tohto terénneho 
tvaru je hegygerinc, t. j . 'chrbtová kosť, chrbtica vrchu', čo lepšie zvýrazňuje 
jeho základný vonkajší príznak. 

Rígeľ. Slovo rígeľ s významom 'závora' hodnotí Slovník slovenského 
jazyka ako nižšie hovorové. Doklady z diela P. O. Hviezdoslava, ktorých je 
v slovníkovej kartotéke šesť a v ktorých slovo rígeľ pomenúva terén (i keď 
z básnickej reči sa nedá vždy zistiť presný význam), sa v hesle nespracovali. 
Na ukážku aspoň dva z nich: pobrali sa zo skaliska nadol, kľučkujúci sem-tam 
rígľom do doliny (Jánošíkova stúpaj); tu jeleň desaťparožiak vyskočil s okom 
rozháraným a vidiac, medzi akých hostí to vkĺzol, hybaj hore rígľom o zlom
krk trieliťv divokosti (Hájnikova žena). 

V Kálalovom Slovenskom slovníku z literatúry aj nárečí sa pri slove rígeľ 
uvádzajú štyri významy: 1. príkry hrebeň vrchu, 2. závora, 3. rovná vysekaná 
cesta v lese (odkazuje sa na Hviezdoslava), 4. žŕdka v plote. Vo Hvozdziko-
vom slovensko-maďarskom slovníku sú pri slove rígeľ významy: a) závora, 
b) príslop, c) lesná cesta (maď. erdei lugasút - s odkazom na Hviezdoslava. 
Pritom vysvetlenie významu 'príslop' je prinajmenšom nepresné. Staršie slov
níky (Š. Jančovič, A. Bernolák) používanie slova rígeľ pri pomenúvaní terén
nych tvarov nedokumentujú, hoci napr. v Krupine a na okolí sa apelatívum 
rígeľ používalo v minulom storočí ako geografický termín rovnoznačný 
s termínmi brdo, hrebeň. V podklade pre katastrálnu mapu (Originál Gren-
zbeschreibung Stadt Gemeinde Karpfen. Chotárny opis slobodnjeho a králov-
ského mesta Krupina. - z r. 1866) sa používali striedavo pri označovaní rov
nakých geografických objektov. V paralelnom nemeckom texte sa používal 
termín Rucken (chrbát). Ešte starší doklad možno uviesť z kartotéky Historic
kého slovníka slovenského jazyka K informáciách o baniach v Boci z r. 1610 
sa píše: rigel gest stermy anebo prikry. 

Geografické objekty pomenované pomocou slova rígeľ a ľudové výklady 
doložených slovenských terénnych názvov poukazujú na tieto (čiastkové) význa
my slova: 1. vrch, kopec, 2. pretiahnutý vrchol kopca, (ostrý, strmý) hrebeň, čelo 
vrchu, 3. úboč, (strmý) svah, 4. vozová cesta uzavretá z obidvoch strán strmými 
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svahmi. Z Hviezdoslavovho básnického diela (zo šiestich dokladov v kartotéke 
Slovníka slovenského jazyka) možno vyabstrahovať význam 'úboč, strmý svah', 
resp. i 'bočný hrebeň vrchu', nie však význam 'rovná vysekaná cesta v lese'. 

V slovenských terénnych názvoch sa slovo rígeľ vyskytuje najmä na 
strednom Slovensku (do 40 dokladov). Doložené sú názvy ako Rígeľ, Rígle, 
Ríglik Rígliček, Na rígli, Pod rígľom, V rígli, Kamenný rígeľ, Dlhý rígeľ, 
Štangarígeľ (< Steinhúgel alebo Steinriegeľ) a pod. (mapka č. 25, s. 99). 

Úboč, bok, bočina. Hoci slovo bok sa vyskytuje vo väčšine slovanských 
jazykov (okrem bulharčiny a slovinčiny), ako apelatívny geografický termín 
s významom 'svah vrchu, stráň' sa používa iba v srbskom a v chorvátskom 
jazyku, v poľštine a v slovenčine. Odvodené slová úboč, úbočie, úbočina, 
ktorých vznik sa vykladá z predložkovej konštrukcie v bocé 'v boku' zmenou 
v > u pred b (Machek), sú známe v češtine a v slovenčine, ale nie sú rovnako 
frekventované. V češtine je najbežnejšia podoba úbočí, podoby úbočina 
a úboč sú zriedkavé, v slovenčine, súdiac podľa výskytu v geografických ná
zvoch, je najpoužívanejšia podoba úboč, zriedkavejšie sú podoby úbočina, 
úbočie. Popri slove bok sa v terénnych názvoch v západnej časti Slovenska na 
pomerne kompaktnom území používa v tomto význame ako apelatívny geo
grafický termín slovo bočina. V Slovníku slovenského jazyka sa pri slove bok 
význam 'svah vrchu, stráň' neuvádza, hoci v kartotéke slovníka je tento vý
znam doložený z diela M. Kukučina a J. G. Tajovského: 

(Ondráš Machuľa) je husárom; no nevidno koňa, že by sa pri ňom pásol, 
ani uniformy, že by zatušovala nedostatky, ktoré od matky-prírody pochodia. 
Miesto toho vidno po celom boku rozlezené jeho husi, vo väčších, menších 
kŕdľoch. (Kukučín, Neprebudený). 

Iba malého psíka nechali (chlapci) tam, ktorý by tiež iste bol ušiel, ale 
bol zapriahnutý do truhlice, ktorá ho, čím viac dolu bokom utekal, tým viac 
bila, až sa skotúľal do paseky. (Tajovský, Z Čadce do mesta) 

Aj v kartotéke Historického slovníka slovenského jazyka je dosť dokla
dov na to, že sa slovo bok používalo ako apelatívny geografický termín s vý
znamom 'svah vrchu, stráň, úboč': 

Georgius Valczo biwsse na sedliactwi w Bessenoweg za gedno dwaczat 
rokou, zawzdj slobodne brawal drewo z boku, s toho, kterj wjsy do Kalamic-
zyan potoka, a nik ho nezaberal (1676 Liptov); pod Ptačnykom horepsanim 
w boku dal drewo rubati pred desiatmi rokmi a to drewo dal do Bystrice od-
woziti (1676 Zvolen); wie swedek že bj od starodawna bylj boky nad Sedlic-
sanskimpotokompanj Sedlicsanje za swe držely (1737 Sedličná, okr. Trenčín) 

V geografických názvoch sa slovo úboč vyskytuje po celom slovenskom 
jazykovom území, dokladov je viac ako na slovo stráň (viac ako 400). Dokla
dy sú zo všetkých možných typov názvov, napr. Úboč, Uboč, Úboče, Na úbo-
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či, Nad úbočou, Pod úbočou, Pod úbočom (!), Dolná úboč, Hrabová úboč, 
Chotárna úboč, Panské úboče, Strmá úboč, Teplá úboč, Černákeje úboč, 
Pitlova úboč a pod. Deminutívne podoby sú doložené v názvoch typu Úbočka, 
Ubuočka a Úbočok Ako z dokladov Pod úbočom a Úbočok vidno, sporadicky 
sú doložené aj podoby mužského rodu. Rovnako zriedkavá je podoba Úboča, 
doložená popri podobe Úboč iba z Oravy (mapka č. 26, s. 100). 

Sporadicky sú doložené názvy so slovom úbočie, ako sú Úbočie, Na úbo
čí, Pod úbočím, Dlhé úbočie, dovedna osem dokladov. 

Celkom ojedinelé je doložený názov Úbočina z obce Dolné Lefantovce 
(okr. Nitra). 

Zo súvislej oblasti na juhozápadnom Slovensku poznáme viac ako dvad
sať názvov so slovom bočina, ako sú Bočina, Bočiny, Bočinky, Pod bočinou, 
Ondrášech bočina a pod. 

Od tejto oblasti na východ a na strednom Slovensku sa ako apelatívny 
geografický termín s významom 'svah vrchu, stráň, úboč' využíva a v terén
nych názvoch vyskytuje aj slovo bok (viac ako 100 dokladov) v názvoch Bok, 
Boky, V bokoch, Holý bok, Lámaný bok, Spálený bok, Strmý bok a pod. 
(mapka č. 26, s. 100). Z celého Slovenska sú doklady na slovo bok s výz
namom 'časť, strana' v názvoch, ako sú Druhý bok, Na hentom boku a pod. 

Záverom možno zhrnúť, že v slovenských terénnych názvoch sa ako 
apelatívne geografické termíny s významom 'svah vrchu, stráň' využili z tohto 
slovotvorného hniezda slová bok bočina, úboč, úbočina, úbočie, a to slovo 
úboč na prevažnej väčšine slovenského jazykového územia, úbočie iba spora
dicky, úbočina osihotene, bočina na súvislom území na juhozápadnom Slo
vensku, bok na veľkej i keď nesúvislej časti západného a stredného Slovenska. 

Stráň, stráňa. Slovo stráň geneticky súvisí s celoslovanským slovom 
strana (psl. storna), pri ktorom sa predpokladá pôvodný význam 'krajina' 
(stsl. a rus. strana) a až neskôr význam 'bočná plocha, bok'. Ďalší významový 
posun v slovenčine a v češtine na 'bok, svah vrchu, kopca' sa odrazil aj 
v slovotvornej výstavbe slova; vznikla dvojica slov strana - stráň. V sloven
čine na pomerne veľkom stredoslovenskom a západoslovenskom území 
(mapka č. 27, s. 101) sa vyskytuje aj podoba stráňa. Slová stráň a stráňa majú 
deminutívnu podobu straníčka, zriedkavejšie aj stránica (čes. stránka) na 
rozdiel od podoby stránka (k strana). Podobu stráňa hodnotí Slovník sloven
ského jazyka ako nárečovú, slovo stránie ako básnické, zastarané. K tomu 
možno dodať, že slovo stránie je známe aj zo slovenských terénnych názvov. 

V geografických názvoch sa slovo stráň vyskytuje hromadne a prakticky 
na celom slovenskom jazykovom území, jeho morfologický variant stráňa 
v severovýchodnej časti okresov Trenčín, Topoľčany, Nitra a Levice na zá
padnom Slovensku a prakticky na celom stredoslovenskom území. V názvoch 
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sú doložené podoby stráň, stráňa samostatne, napr. Stráň, Stráňa, Stráne, 
v predložkových názvoch typu Na stráni, Nad stranou, Pod stranou, Pod 
stranami, Za stranou, Zhora stráne, aj v názvoch syntagmatického typu, ako 
sú Barania stráň, Dubová stráňa, Hadia stráň, Hradná stráňa, Kamenná 
stráňa, Líščie stráne, Panská stráň, Slnná stráňa, Studená stráňa, Suché strá
ne, Teplá stráň, Zimná stráň a pod., dovedna viac ako 300 dokladov. 

Deminutíva straníčka, stránica sú doložené v 20 názvoch, ako sú Stra
níčka, Straníčky, Na straníčke, Nad straníčkou, Pod straníčkou, Stránica, 
Stránice. 

Zriedkavejšie sa v terénnych názvoch vyskytuje slovo stránie (7 dokla
dov). Väčšina dokladov je z Považia od Žiliny na juh. 

V geografických názvoch sa často vyskytuje slovo strana s významom 
'časť', a to najmä v názvoch častí obcí, ako sú Chudobná strana, Ľavá strana, 
Malá strana a pod. 

Možno teda zhrnúť, že v slovenských geografických názvoch sa využili, 
hoci v nerovnakom rozsahu, aj apelatívne geografické termíny stráň, stráňa, 
a jednotlivo i stránie. 

Bán, bán. Medzi charakteristické, špecificky slovenské slová patria slová 
báň, bán i baňa. 

Slovo báň (bán) sa ako apelatívum vyskytuje iba v stredoslovenskej ja
zykovej oblasti. V ostatných slovenských nárečiach ani v iných slovanských 
jazykoch ho nenachádzame. 

Slovník slovenského jazyka hodnotí slovo bán (báň) ako nárečové, pri
meranejšie je pokladať ho za spisovné. Pôvod slova vysvetlil spoľahlivo 
Š. Ondruš (1971). Ľudová etymológia spája slovo báň priamo so slovami 
rúbaň, rúbanisko. 

V slovenských terénnych názvoch sa slovo báň (bán) vyskytuje na stre
doslovenskom jazykovom území, najfrekventovanejšie je v okolí Novej Bane, 
Žiaru nad Hronom, Banskej Bystrice, Brezna a Revúcej (mapka č. 28, s. 102). 
Podoby báň (61 dokladov) a bán (57 dokladov) sú doložené rovnomerne, 
deminutívna podoba je bánik (39 dokladov). Jednotlivé podoby sa vyskytujú 
samostatne v jednoslovných neodvodených názvoch, ako sú Bane, Bánik 
Bániky, v predponových názvoch ako Vrchbán, Vrchbány, v predložkových 
názvoch ako Na bani, Na báňoch, Pod bánom, Pod Miškovým báňom, V Ba
níkoch, Za bánom, ale najčastejšie vo viacslovných názvoch syntagmatického 
typu, ako sú Čierne bány, Dolný báň, Fešterský bán, Hrudkoje báň, Jedľový 
bán, Kňazov bán, Konuopkov báň, Králikove bániky, Predné bane, Rovný 
báň, Siaty báň, Strmý báň, Suchý báň, Šípkeje báň, Trnkov báň a pod. 

Baňa. Slovo baňa je špecificky slovenské slovo, má celoslovenský cha
rakter. V terénnych názvoch sa vyskytuje rovnomerne po celom Slovensku 
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(viac ako 100 dokladov), a to nielen ako pomenovanie miesta, kde sa doluje 
ruda alebo uhlie, ale častejšie ako pomenovanie miesta, na ktorom sa získa
vajú, ťažia rozličné druhy kameňa (kameňolom), štrk (štrkovisko), piesok 
(pieskovisko, pieskovište), hlina (hliník, hlinisko) a pod. 

V názvoch sa vyskytuje samostatne, napr. Baňa, Bane, Banička, v pred
ložkových názvoch ako Nad baňou, Medzi baňami, Vyše kamennej bane, Za 
Vancákovou baňou a v zložených názvoch typu Červená baňa, Kišova baňa, 
Sivé bane, Stará baňa, Števkova baňa a pod. Niekoľko dokladov je na spoje
nie Kamenná baňa, pri ktorom ide o spätné prevzatie z maďarčiny (kôbánya 
Tcameňolom'). 

Viac ako 30 dokladov zo stredného a z východného Slovenska je na ná
zvy typu Banisko, Banište. Ľudová etymológia spája v niektorých prípadoch 
názvy tohto typu so slovom bahno (banisko > bahnisko). 

V terénnych názvoch sa využívajú aj odvodené prídavné mená banský 
a bansky, pri ktorých sa bez podrobnejšieho poznania mimojazykových sku
točností nedá vždy presne určiť, či sú odvodené od slova baňa alebo od slova 
báň (bán). Tieto prídavné mená sa vyskytujú vo viacslovných názvoch ako 
Banská dolina, Banská lúka, Banský jarok (pramení v báňoch), Banský grúň, 
Banský potok, Banský vrch a pod., ale aj v jednoslovných názvoch typu Ban
ská, Banské (Banskuo), Banský, Bansko, ktoré vznikli vypustením určovaného 
člena, v predponových názvoch typu Podbanské a v predložkových názvoch 
typu Nad Banským. S deminutívom banička súvisia názvy Baničné 
(Baničnuo), Banično (gen. z Banična). 

Napokon možno ešte upozorniť na staré, ale v ľudovej reči známe podo
by názvov zamestnania baniar, baniaš (maď. bányász 'baník'), doložené 
v terénnych názvoch Baniarka, Baniarska, Baniaška. 

Púť, pút. Slovo púť má celoslovanský charakter, vyskytuje sa vo všet
kých slovanských jazykoch. V súčasnej spisovnej slovenčine sa používa 
v metonymicky prenesenom význame 'cesta, putovanie, najmä na národné 
alebo nábožensky pamätné miesta' a v niekoľkých ustálených spojeniach ako 
životná púť, posledná púť a pod. V slovnej zásobe spisovného jazyka sú aj 
odvodené slová púťový, pútny, putovať, pútnik, pútec a ďalšie. Z ruštiny pre
vzaté slovo sputnik tiež súvisí s týmto slovom. Ale pôvodný a základný vý
znam slova púť, to značí 'osobitne upravený pruh zeme určený na premávku 
a prepravu, cesta' sa už z apelatívnej časti slovenskej slovnej zásoby vytratil 
a dodnes sa zachoval iba v terénnych názvoch. V apelatívnej zložke slovnej 
zásoby sa toto starobylé slovo nahradilo slovom cesta, ktoré okrem slovenčiny 
a češtiny poznajú aj južnoslovanské jazyky. Slová púť a cesta sú významovo 
diferencované. Možno hovoriť o životnej ceste aj o životnej púti a o životnej 
dráhe, ale nepoznáme poľnú púť, iba poľnú cestu, nepoznáme hradská pút 
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(v terénnych názvoch áno!), iba hradskú, hradskú cestu a pod. Aj odvodené 
slowa putovať a cestovať, pútnik a cestovateľ sú významovo odlíšené. 

V slovenských nárečiach sa slovo púť s významom 'putovanie na nábo
žensky pamätné miesta' používa v ženskom (púť) i mužskom rode (pút). 

V slovenských terénnych názvoch sa slovo púť vyskytuje najčastejšie 
na strednom Slovensku, zriedkavejšie aj na východnom Slovensku. V Ge
meri, v Turci a na Orave sa popri podobe púť ženského rodu objavuje po
doba pút mužského rodu, napr. Krivý pút, Pod putom a pod. Všetkých te
rénnych názvov so slovom púť (pút) alebo od neho odvodených je viac ako 
sto, a to jednoslovných ako Pút, Púte, Putisko, Putiská, Putište, Putištia, 
Podpútie, Medzipútie, Rázputie, Pútkonce, Pútkoniec, Pútkoncové, v pred
ložkových názvoch ako Pod púťou, Pod putom, Medzi pútmi, Za púťou, 
Zdola púti, Za Putištím, v názvoch synatgmatického typu ako Hlboká púť, 
Hradská púť, Krátka púť, Krivá púť, Krivý pút, Nová púť, Stará púť a pod. 
(mapka č. 29, s. 103). 

Závoz, úvoz, súvoz, vývoz. Slová závoz i úvoz majú v spisovnej sloven
čine rovnaký význam, majú aj rovnaký pôvod, významovo súvisia so slovesa
mi viezť, voziť. Ich základný význam je 'hlboká poľná alebo lesná cesta (úsek 
cesty), zarezávajúca sa do terénu'. Z tohto ich základného významu vyplýva aj 
skutočnosť, že sa v terénnych názvoch hromadne využívajú. 

V slovenských terénnych názvoch sa slovo závoz a jeho deminutívne po
doby závozok, závozec, závožtek vyskytujú na celom strednom Slovensku, na 
západ až po Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Ilavu a Čadcu, na východ až 
k Revúcej a Rožňave. Existuje viac ako 300 dokladov na názvy typu Závoz, 
Závozy, Závozok Závozec, Závožtek Závožtok Závozie, Závozná, Hore závo
zom, Nad závozom. Pod závozom, Pod Závozkami, Pod Závožtekom, Pri závo
ze, V závoze, V závozku, Vrch závoza, Vyše závozka, Za závozom, Kamenný 
závoz, Krivý závoz, Maškov závoz, Predný závoz, Turecký závoz a pod. 
(mapka č. 30, s. 104). 

Na východnom a na západnom Slovensku sa v terénnych názvoch využí
va slov úvoz (v nárečiach bez kvantity uvoz), napr. Úvoz, Úvozy, Nad úvozom, 
Pod úvozom, Za úvozom (dovedna do 30 dokladov). 

Na okolí Trenčína, Trnavy a na Kysuciach je známa podoba súvoz, dolo
žená v terénnych názvoch Súvoz z obcí Dobrá, Nemšová (okr. Trenčín), 
Brestovany (okr. Trnava), Klokočov (okr. Čadca) a Súvozie z obce Opatová 
(okr. Trenčín). 

Zo Záhoria a z okolia Bratislavy je známe s týmto významom aj slovo 
vývoz, doložené v terénnych názvoch Vývoz z obcí Jablonka a Vrádište (okr. 
Senica), Vývozek z obce Kuchyňa (okr. Bratislava-vidiek) a Pod vývozom 
z obcí Prietrž (okr. Senica) a Modra (okr. Bratislava-vidiek). 
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Zo všetkých štyroch v terénnych názvoch doložených podôb má v slovnej 
zásobe spisovnej slovenčiny najpevnejšie miesto slovo závoz, lebo má najväč
šie nárečové zázemie v stredoslovenských nárečiach a používa sa aj v prene
senom význame. Slovo úvoz'yt viac na okraji slovnej zásoby, podoba súvoz do 
spisovného jazyka inak neprenikla a slovo vývoz má v spisovnej slovenčine 
celkom iný význam. 

Drahá. Apelatívne významy starobylého slovanského slova drahá sa do 
súčasnej spisovnej slovenčiny nedostali. Slovník slovenského jazyka uvádza 
slovo ako nárečové s výkladom 'cesta, chodník, chodníček'. Z nárečí ho po
známe z časti južného stredného Slovenska a z východného Slovenska s vyz
naniami 'cesta', 'chodník', 'v snehu vyšliapaný chodník' a zo západného Slo
venska s významami 'cesta pre dobytok idúci na pastvu, výhon' a 'chodník, 
ktorý vyšliapal dobytok cestou na pastvu'. Podľa využitia slova drahá v slo
venských terénnych názvoch možno usúdiť, že v staršej slovenčine sa ním 
označoval pojem 'cesta' iba na východnom Slovensku, ako na to poukazuje aj 
dnešný nárečový stav. Na celom území Slovenska sa však týmto slovom po
menúvali trávnaté, často aj ohradené široké poľné cesty alebo aj celé priľahlé 
pásy ináč neužitočnej, neobrábanej pôdy s vyšliapanými chodníkmi, vo svahu 
terasovitými, po ktorých sa dobytok vyháňal na pastvu alebo aj pásol. 

V spisovnej slovenčine používané novšie slovo dráha (napr. v spojeniach 
bežecká dráha, dostihová dráha, dráha strely, učiteľská dráha, umelecká 
dráha, životná dráha a pod.) so slovom drahá významovo súvisí, ale má inú 
históriu a iné miesto v slovnej zásobe. 

Terénne názvy so slovom drahá sa vyskytujú na celom slovenskom jazy
kovom území (do 200 dokladov), hoci v niektorých okresoch iba sporadicky. 
Najviac dokladov je z východného Slovenska z okr. Košice-vidiek, Prešov 
a Michalovce, zo stredného Slovenska z okr. Zvolen, Lučenec a Rimavská 
Sobota a zo západného Slovenska z okr. Trenčín, Senica, Topoľčany a Považ
ská Bystrica. Najčastejšie sú to plurálové názvy typu Drahý, Drážky, menej je 
predložkových názvov ako Medzi dráhami, Na dráhach, Niže drahý, Pod 
dráhami, Vyše sypanej drahý, Za dráhami. Na východnom Slovensku sú časté 
aj viacslovné názvy syntagmatického typu ako Červená drahá, Dolné drahý, 
Grófska drahá, Hliboke drahý, Kopaná drahá, Koza drážka, Križne drahý, 
Lazna drahá, Orsacka drahá, Paňska drahá a pod. 

Zriedkavejšie sú prídavné mená dražný a dražský, doložené v terénnych 
názvoch Dražné pole z obce Radošovce (okr. Senica), Dražný jarok z Pliešo-
viec (okr. Zvolen), Dražné z Líškovej (okr. Liptovský Mikuláš), U dražského 
chodníka z obce Kúty (okr. Senica). 

So slovom drahá súvisia iste aj názvy Dražník doložené z obcí Bodice 
a Pavčina Lehota (okr. Liptovský Mikuláš). 
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Prť, pirť. Úzke a strmé chodníky vyšliapané dobytkom alebo zverinou 
sa v slovenčine nazývajú prie, pirte. V Etymologickom slovníku jazyka české
ho od V. Machka sa slovo prť, ktoré sa valašskou kolonizáciou dostalo aj na 
východnú Moravu, vykladá ako slovo karpatskej pastierskej kultúry južnoslo
vanského pôvodu. Podrobne sa opisujú objekty označované týmto slovom ako 
úzke chodníčky, vyšliapané na stranách pášucimi sa ovcami, utvárajúce akési 
terásky, obchádzajúce kríky, balvany alebo iné neprístupné miesta a pokrýva
júce úbočia ako dajaká sieť. 

Na výskyt terénnych názvov utvorených zo slova prť, pirť je z územia 
Slovenska viac ako 60 dokladov. Podoba pri1, ktorú Slovník slovenského jazy
ka pokladá za spisovnú (podoba pirť sa označuje ako nárečová), je doložená 
z Oravy a z Liptova v názvoch Prte, Na prti. Pod prťou, Pod priami, Strmá 
prť, Mäkké prte, Prtiská (miesta zbrázdené prťami). Podoby s /, t. j . pirť, pirc, 
pirta sa v terénnych názvoch vyskytujú prakticky na celom strednom (i na 
západnom) Slovensku a na Spiši, napr. Pirť, Pirta, Pirte, Pirce, Pirty, Napirti, 
Nad pirťou, Pod pirtou, Strmá pirť, Pirtie, Pirtiská, Podpirtie (mapka č. 31, 
s. 105). 

Ľudová etymológia spája niekedy názvy utvorené zo slova pirť so slovom pýr. 
Výskyt terénnych názvov utvorených zo slova prť, pirť sa v podstate 

kryje s rozšírením apelatíva prť, pirť v slovenských nárečiach (Habovštiak, 
1972), presahuje ďalej na západ názvami Pirte doloženými z obcí Lukáčovce 
(okr. Nitra), Trávnica (okr. Nové Zámky), Myjava (okr. Senica) a Na pirti 
z obcí Žikava (okr. Nitra) a Lúka (okr. Trenčín). 

Slač. Slovo slač nie je doteraz z apelatívnej slovnej zásoby slovenčiny 
známe. Významovo i geneticky súvisí so starými slovenskými slovami 
(doloženými v Bernolákovom Slovári) slačiť 'stopovať', ktoré uvádza so sy
nonymami noriť, šlakovať (a s českým ekvivalentom slídití), a slačení, slační 
pes, slačnik. Možno predpokladať aj základnú podobu slák 'stopa', ktorá 
však geneticky nemusí súvisieť s významovo blízkym slovo šľak (z nem. 
Schlag). Slovo slač môžeme takto vyložiť ako 'chodník utvorený stopami 
zvierať, čiže 'chodník vyšliapaný zverinou, prť, pirť'. A keby sa vzali do 
úvahy aj ďalšie príbuzné slovenské nárečové slová, ako sú slák 'žliabok', 
slačiť 'zaprávať do žliabku, napr. pri spájaní dreeva', slače ( < zvlače) 'zvlače, 
vlačuhy', ba aj slák sláčik (čes. smyčec), bolo by možné výklad slova slač 
formulovať aj ako 'chodník utvorený stopami po vyrúbaných stromoch sťaho
vaných do doliny'. 

Slovo slač je doložené v terénnych názvoch Slače z obcí Bošáca (okr. 
Trenčín), Ľutov, Veľký Klíž (okr. Topoľčany), Podslačou (Podslačú) z obce 
Adamovské Kochanovce (okr. Trenčín) a Pod slačami z obce Trenčianska 
Turná (okr. Trenčín). 
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Význam slova slač potvrdzujú aj ľudové výklady týchto terénnych ná
zvov: pole obkolesné lesom - v minulosti tam bolo toľko zveri, že tam bola 
samá slač (Ľutov) a divá zver tu mala slače, t. j . chodníky (Adamovské Ko-
chanovce). 

Skotňa, skoteň. Celoslovanské slovo skot sa už v staršej slovenčine v ape
latívnej zložke slovnej zásoby celkom nahradilo synonymnými výrazmi dobytok 
statok, lichva. Ani v kartotéke Historického slovníka slovenského jazyka nie 
je na jeho použitie ani jeden doklad. Slovo skotňa, ktorému F. Ryšánek ne
správne pripísal význam 'ohrada', je doložené už zo Žilinskej knihy v zápise 
z r. 1497: 

stalo sie gest sgednani przed nassi plnú radu mezi wsseczku diedynu 
z Zawodi z gedne strany a mezi Michalem Ogrem a Jacubem, synem geho, 
z druhé strany o nieyaku skotni tak, ze z huoru psani Michal a Jacub Ogrowie 
nebo potomczi gegich mági hraditi przednie hony. A postúpil gest skrze na-
vczeni nasse rolie swey iakzto dobrý czlowiek protiw tomv, ze diedina ma 
hraditi iakzto duole psano gest. A z druhey strany potoka az przez prziecznu 
rolu ma gmenowany Oger s synem hraditi a luku, kteraz gest podlé skotnie, 
ma obratiti k požitku swemu, iakz naylepe vmieti bude. Z druhey strany diedi
na zawodska ma hraditi troge hony odprzednich honuow az do potoka. 

Možno tu hneď pripomenúť, že terénny názov Skotne (dnes v množnom 
čísle) sa v katastri obce Závodie, ktorá je od roku 1949 pričlenená k mestu 
Žilina, používa dodnes. 

Slovo skoteň sa ako slovenské slovo uvádza aj v Jungmannovom česko-
nemeckom slovníku z r. 1838, v češtine ako apelatívum nie je známe a ako 
terénny názov sa dokladá iba z východnej Moravy zo Starého Hrozenkova 
a od Frýdku. 

V slovenských terénnych názvoch sa slovo skotňa vyskytuje iba na seve
rozápadnom Slovensku v okr. Čadca (4 doklady), Žilina (16 dokladov), Po
važská Bystrica (8 dokladov), Prievidza (4 doklady), Martin a Dolný Kubín 
(po 2 doklady). Najčastejšie je doložené samostatne v názvoch typu Skotňa, 
Skotne, zriedkavejšie v predložkových názvoch ako Niže Skotne, PodSkotňou, 
Pri Skotni, Za Skotňou alebo vo viacslovných názvoch s prídavným menom 
ako Dolná Skotňa, Dolnianska Skotňa, Horná Skotňa, Hornianska Skotňa. 

Názvy Skoteň sú doložené z obcí Bela, Bitarová (okr. Žilina) a z Párnice 
(okr. Dolný Kubín). 

Z obce Sedlice (okr. Prešov) je známy názov Skotník (Skotnik), z Rajca 
(okr. Žilina) názov Skotnač, z obce Demänová (okr. Liptovský Mikuláš) názov 
Skotacia dolina, doložený zo začiatku 18. storočia (skot - mapka č. 32, s. 106). 

Takýto výskyt názvov utvorených zo slova skotňa predpokladá existenciu 
základného slova skot i apelatíva skotňa prinajmenšom v starších obdobiach 
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vývinu slovenčiny. Azda by sa dalo uvažovať aj o prevzatí, ale tvorenie slov 
odvodených príponami -ň-a, -eň od slova skot nie je v susedných slovanských 
jazykoch (v češtine, poľštine) všeobecne známe, iba z macedónskeho jazyka 
poznáme podobu toponyma Skotňa. V slovenčine naopak majú obidve prípony 
jednoznačne miestny význam, napr. kôlňa, pastiereň i pastierňa, horáreň 
i horárňa a pod. Aj prípona -ac-í, doložená v názve Skotacia dolina mala 
v staršej slovenčine oveľa väčšiu frekvenciu ako dnes. Z nárečí poznáme viac 
dokladov na takéto tvorenie, napr. voľací i voloväcí, kohúťaci, haďací, med
veď ací, vtačací, deíací a pod. 

Možno ešte spomenúť, že ľudová etymológia spája dnes terénne názvy 
Skotňa, Skoteň so slovami skotiťsa, vykotiť sa, prekotiť sa, to značí, že názov 
by bol motivovaný okolnosťou, že sa tam voz mohol ľahko prekotiť, prevrátiť. 

Cúdenica, cúdenisko, cúdeň. Sloveso cúdiť má v súčasnej spisovnej 
slovenčine význam 'čistiť, najmä viať obilie'. V staršej slovenčine malo 
a v niektorých nárečiach doteraz má však oveľa bohatší významový obsah, 
a to napr. 'čistiť studňu, kanál, lúky', ale aj 'čistiť horu, klčovať'. Odvodeniny 
tohto slova, pomenovania výsledku činnosti sa prehodnotili na názvy miesta, 
na ktorom sa táto činnosť vykonávala, a najmä na strednom Slovensku a na 
časti západného Slovenska sa využili pri tvorení terénnych názvov. 

V slovenských terénnych názvoch sa vyskytujú najmä slová cúdenica 
(cúdzenica, súdenica), v juhozápadnej časti areálu cúdenina (súdenina), vo 
východnom Novohrade cúdeň (cídeň), vo východnom Novohrade, v Gemeri, 
ale aj v západnej časti Kysúc cúdenisko (súdenisko). Nepravidelné hláskové 
varianty cúdzenica, súdenica, súdenisko súvisia pravdepodobne s ústupom 
týchto slov aj základného slovesa cúdiť z aktívnej slovnej zásoby, so zužova
ním ich významu. Varianty so spoluhláskou dz sú doložené z území, kde sa 
asibilácia inak nevyskytuje. Ľudová etymológia zasa pomohla vzniku podôb 
so spoluhláskou 5 (podľa slovesa súdiť) (mapka č. 33, s. 107). 

Kopanica, kopanina, kopanisko, kopaň. Základné sloveso kopať má 
v slovenčine významy 'ryť, nejakým nástrojom spracúvať zem' a 'dobývať zo 
zeme, vykopávať'. Pri klčovaní bolo treba vykopávať pne a korene stromov 
a kríkov a získanú užitočnú pôdu kopať, prekopávať; orať ju bolo možné iste 
až neskôr. Pozemok klčovaním premenený na užitočnú pôdu sa v spisovnej 
slovenčine nazýva kopanica, v nárečiach však istotne existujú alebo existovali 
na pomenovanie tejto reálie aj slová kopaň, kopánka, kopanina, kopanisko. 
Slovo kopanica získalo neskôr ďalší význam 'odľahlá skupina domov vo 
vrchoch, samota', v tomto význame sa používa predovšetkým na západnom 
Slovensku (najmä ako pomnožné substantívum kopanice). 

V slovenských terénnych názvoch sa využili všetky uvedené apelatívne 
pomenovania miesta (kopanica, kopanina, kopaň, kopánka, kopanisko). Pri-
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tom na západnej polovici Slovenska slovo kopánka nemá deminutívny cha
rakter (ako ho má v Novohrade a v Gemeri), formant -k-a tu vyjadruje špeci
fický príznak miesta. Slovo kopanica sa v terénnych názvoch vyskytuje prak
ticky na celom Slovensku, hromadne najmä v západnej polovici okrem Záho
ria, strednej a hornej Oravy, riedko vo východnej polovici územia, okrem 
Liptova a Spiša (mapka č. 34, s. 108). 

Slovo kopanina (demin. kopaninka) sa využilo v terénnych názvoch naj
mä na východnom Slovensku, a to predovšetkým v okrese Prešov a v priľah
lých častiach okresov Svidník, Vranov nad Topľou a Košice-vidiek. 

Slovo kopaň (demin. kopánka) sa vyskytuje v terénnych názvoch v No
vohrade a v Gemeri. 

Slovo kopánka sa vyskytuje v terénnych názvoch na Považí, v severnej 
časti Záhoria a na okolí Trnavy, Bánoviec nad Bebravou a Banskej Štiavnice 
(a sporadicky - ako deminutívum od kopaň - v Novohrade a v Gemeri). 

Na slovo kopanisko je menej dokladov, kompaktnejší areál tvorí územie 
medzi Prievidzou, Zvolenom, Lučencom a Levicami (mapka č. 35, s. 109). 

Klč-, krč-. Základné slová kíč, kŕč majú v slovenčine významy 'peň', 
'koreň', 'hrčovitý kus dreva', koreň viniča' a pod. Apelatívne pomenovania 
miesta, ktoré sa využili pri tvorení terénnych názvov, vznikali priamo zo základ
ných slov alebo z odvodených slovies klčiť, klčovať s významom 'vykopávať zo 
zeme pne a korene stromov, a takto získavať kultúrnu pôdu' a z prídavných mien 
klčový, klčovný. Slovný základ klč- má pritom na západnom Slovensku podobu 
kuč- a na časti južného stredného Slovenska podoby kolč-, kouč-. Druhý variant 
základu krč- sa vyskytuje sporadicky na strednom Slovensku. 

V slovenských terénnych názvoch sa vyskytujú apelatívne pomenovania 
miesta utvorené z týchto slovných základov najmä v južnejšej časti západného 
Slovenska, zriedkavejšie v jeho severnej časti a na strednom Slovensku 
(mapka č. 36, s. 110). Výraznejšie areály majú slová klčovanica (kučovanica) 
na Záhorí, klčovnica medzi Levicami a Prievidzou a klčovina medzi Trnavou, 
Piešťanmi, Bánovcami nad Bebravou, Partizánskym a Nitrou. 

V názvoch využité slová so špecifickým príznakom miesta majú formanty 
-en-ic-a (klčenica), -ov-ic-a (klčovica), -ov-n-ic-a (klčovnica), -ov-an-ic-a 
(klčovanica), • -en-in-a (klčenina), -ov-in-a (klčovina), -ov-an-in-a (klčo-
vanina), -ov-isk-o (klčovisko), -ov-n-isk-o (klčovnisko), -ov-an-isk-o (klčova-
nisko), -ov-an-išt-e (klčovanište), -ov-k-a (klčovka), -ov-an-k-a (klčovanka), 
-ov-ň-a (klčovňa). Ako terénne názvy sa uplatnili aj základné slová klč, kŕč, 
obyčajne v množnom čísle. 

Črchľa, kršľa. Na strednom a na východnom Slovensku, najmä na se
vernom Spiši, na hornej a strednej Orave, na Kysuciach, vo východnom Lip
tove, v severnej časti býv. Gemerskej stolice a madzi Zvolenom a Lučencom 
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sa tvorili terénne názvy tohto druhu zo slovného základu čerch-lčerš-. Hlásko
vé varianty tohto slovného základu sú neobyčajne pestré. Na strednom Slo
vensku prevládajú podoby črch-, čerch-, na východnom Slovensku, v Gemeri 
a na strednej a hornej Orave podoby čerš-. Podoby čorch-, čerech-, čarš- sú 
ojedinelé. V goralských nárečiach na Zamagurí sa vyskytujú podoby cerh-, 
cer-, cyr-. Ďalej na západ, na severozápadnom okraji Slovenska a na stredo-
slovensko-západoslovenskom rozhraní sa názvy tohto typu tvorili zo základu 
krš-, na strednom a dolnom Považí a na okolí Myjavy zo základu krž-. Slovné 
základy črch-fčrš- a krš-/krž- sú vlastne varianty toho istého starobylého kore
ňa. 

Slovesá črchliť, čršliť, kršliť, kržliť mali významy 'obsekávať, lúpať kôru 
zo stromu, aby vyschol', neskôr 'vytínať očrchlené, okršlené stromy' a potom 
'klčovať, získavať užitočnú, kultúrnu pôdu'. Miestami na Slovensku tieto 
slovesá ešte žijú. 

Slová črchľa, kršľa označovali pôvodne miesto, kde boli „očrchlené" 
stromy, potom vyklčované miesto, klčovanisko. Slovo črchľa (demin. črcheľ-
ka, črchlička, črchlica) sa používalo ako apelatívny geografický termín s vý
znamom 'vyčistené, vyklčované miesto, upravené na lúka alebo pasienok', 
'z lesa vyklčovaná kultúrna pôda'. Špecifický význam miesta zvýrazňujú deri
váty typu črchlisko, črchlina a zo slovesa utvorené slová črchlenica, črchleni-
na. Slová kršľa, kŕšla, kršeľ (demin. kršeľka, kršlička, kršlicá) sa vyskytujú 
najmä na severozápadnom okraji Slovenska a na území medzi Prievidzou 
a Novou Baňou. Aj slovo kršľa je starobylé geografické apelatívum, špecific
ký príznak miesta zdôrazňujú prípony -isk-o v slove kršlisko a -en-ic-a v slove 
(utvorenom zo slovesa kršliť) kršlenica. Slová kržla, kržel a kržlenica sa pri 
tvorení terénnych názvov na Považí v okresoch Považská Bystrica a Trenčín 
a na okolí Myjavy (mapka č. 37, s. 111). 

Čierťaž. Slovo čierťaž vzniklo zo slovesa so základom čer(s)- (čersti -
črto, črtati 'ťať, vytínať'), má teda so slovami črchľa, kršľa spoločný koreň. 
V toponymii sa využilo slovo čierťaž v niektorom zo starších významov 
'vyklčované miesto' alebo 'vyrúbanými pásmi lesa ohraničené miesto' 
(Habovštiak, 1954). V spisovnej slovenčine sa slovo čierťaž používa s vý
znamom 'hranica', najmä v básnickej reči. V kartotéke Slovníka slovenského 
jazyka možno nájsť aj doklady s príbuzným významom 'obrys' (čierťaž vr
chov, čierťaže hôr), ale aj so všeobecným významom 'zlo' (vábila ľudí do 
čierťaže zákernej, rozrytá čierťaž 'zlý terén' a pod.), ktorý iste súvisí s ľudo
vou etymológiou, s priklonením tohto výrazu k slovu čert. 

V slovenských terénnych názvoch sa slovo čierťaž vyskytuje v mnohých 
variantoch. Na strednom a na západnom Slovensku prevládajú podoby žen
ského rodu čierťaž a čerťaž (demin. čertiažká), na dolnej Orave čertäž, na 
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okolí Banskej Bystrice čerťaz, v Gemeri šerťaz a i., v okolí Tríbeča čírťaž, na 
Orave a v Liptove črťaž. Na východnom Slovensku, na Kysuciach a na Hore-
hroní sú rozšírené podoby mužského rodu. Najviac sa používa podoba čertež 
(demin. čertežík), pri Michalovciach a Humennom aj čirtež, čircež, na sever
nom okraji východného Slovenska v ukrajinských a rusínskych nárečiach 
čertiž aj čerkiž (mapka č. 38, s. 112). 

So zánikom významovej priezračnosti a s ľudovou etymológiou tohto 
slova súvisia aj jednotlivo doložené podoby čerťazie, čerťazeň, črtlaž, čeria-
ťaž, čerťažník, čertiar, čertiak Ľudová etymológia spája rozličné varianty 
a podoby názvov utvorených zo slova čierťaž so slovným základom čert. Iba 
zriedka sa v ľudových výkladoch názvov uvádza starší apelatívny význam, 
napr. 'vyklčovaná lúka alebo pasienok'. Ako výnimočný príklad možno uviesť 
aj ľudový výklad názvu Čertov vŕšok (z obce Zvolenská Slatina): tade išla 
čerta, hranica madzi panským a urbárskym majetkom, pôvodne to bol teda 

Čertový vŕšok (teda 'hraničný'), lebo údaj o majetkovej hranici je pravdivý. 
Novina. Slovo novina (demin. novinka) označovalo novú, novoskultivo-

vanú pôdu, v južnejších krajoch Slovenska novozaložené vinice. Pri tvorení 
terénnych názvov sa využilo prakticky na celom slovenskom jazykovom úze
mí. Najviac dokladov je z podhorských oblastí stredného a západného Sloven
ska, menej z východoslovenského územia (mapka č. 39, s. 113). 

Ortáš, ortvaň, ortovisko. Slová ortáš a ortvaň sa do slovenčiny, najmä 
do východoslovenských nárečí prevzali z maďarčiny (maď. irtás 'klčovanie', 
irtväny 'klčovisko', sloveso irt 'ničiť, kynožiť, klčovať'). So začiatočným o-
namiesto maďarského /'- sa tieto slová zaradili do slovenskej slovnej zásoby 
a umožnili vznik ďalších odvodených slov, ako sú napr. zdrobneniny ortašik 
ortvanik ortvaňok ďalej podoby ortováň, ortvanka, orták ortovisko, ortovať, 
ortovka ('motyka, klčovnica') a pod. 

V slovenských terénnych názvoch sa slová so slovným základom ort- vy
skytujú hromadne na východnom Slovensku, v Gemeri a vo východnej časti 
býv. Novohradskej stolice, inak iba na južnom okraji slovenského jazykového 
územia, odkiaľ sú doložené aj neadaptované podoby irtáš, ertaš (mapka č. 40, 
s. 114). Aj ďalšie slová z tohto základu sa v slovenských terénnych názvoch 
vyskytujú iba vo východnej polovici Slovenska, výnimkou je jediný doklad na 
názov Ortovisko od Senice. V južnej časti tohto územia prevládajú názvy typu 
Ortvaň, vo východnom Gemeri súvislý areál tvoria názvy so slovom ortováň. 
Najviac sa využilo slovo ortovisko, ktoré sa vyformovalo už v slovenskom 
prostredí. Zo severného okraja je niekoľko dokladov na názvy utvorené zo 
slova orták (ortak) (mapka č. 41, s. 115). 

Brište, brisko. Terénne názvy tohto typu vznikli ako pomenovania 
miesta, na ktorom sa siala a pestovala starobylá kultúrna plodina bar vlašský 
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Setaria italica. Pestovanie tejto plodiny podobnej prosu je doložené z Tren
čianskej stolice zo 17. stor. (doklady sú z kartotéky Historického slovníka 
slovenského jazyka: zrodilo se bru (1642); oraly, ano y bróm a prosom 
yyacžmenom zasaly (1663); zemlelo se na kassu prosa a bru (1677); kasse 
pssenneg a broweg (1677). Podoba ber je známa zo staršej slovenčiny aj 
z ďalších prameňov odborného a slovníkového charakteru. Z archeologických 
nálezov je bar známy zo západného Slovenska už z obdobia sťahovania náro
dov spred 6. stor. Pred polstoročím sa bar ešte pestoval v severnom Zemplíne. 
V toponymii je však viac ako 50 dokladov o miestach, kde sa v minulosti bar 
pestoval. Sú to názvy utvorené zo slov brište, brovište, brisko, borisko (mapka 
č. 52, s. 126). 

Beskyd, beščad. Názvy tohto typu sa vyskytujú na severnom okraji Slo
venska (mapka č. 42, s. 116) v podobách Beskyd, Béskid, Biskid, Beskydek 
Beskydčik, Beščad, Pod Beščadom. Najstaršie známe doklady z územia Slo
venska sú z r. 1269 Beschad (Beščad) a z r. 1575 Beskith (Beskyd). 

Grapa. Názvy súvisiace so slovom grapa sa vyskytujú najmä v severnej 
polovici Slovenska, južnejšie iba v oblasti Detvy a Hriňovej, osídlenej z Ora
vy. Doložené sú podoby Grapa, Grapa, Grapy a pod. Staršie doklady nie sú 
nateraz známe (mapka č. 43, s. 117). 

Kýčer, kýčera. Varianty slova kýčera sú v terénnych názvoch na Sloven
sku doložené tiež v hojnom počte. Na strednom a na severozápadnom Slovensku 
prevládajú podoby východiskového apelatíva kýčera, kýčera, na okolí Myjavy 
kýčer (ženského rodu), pri Hlohovci kyčír, na severovýchodnom Slovensku 
kyčara, sporadicky aj kyčura, v severnej časti Spiša v goralských nárečiach 
kyčora, kycora (mapka č. 44, s. 118). Najstaršie doklady názvov tohto typu sú zo 
Slovenska známe od začiatku 17. stor. (Kyczerka 1615, Kyczera 1638). 

Kykula. Názvy Kykula, Gyguľa, Kykulec a i. majú areál na severozápad
nom Slovensku, najčastejšie sú na Kysuciach (mapka č. 45, s. 119). 

Magura. Areál výskytu tvorí severná polovica Slovenska, okrem sever
nej časti býv. Trenčianskej stolice; na strednom Slovensku názvy typu Magura 
presahujú ďalej na juh (mapka č. 46, s. 120). Prevládajú podoby so samohlás
kou a (Magura, Magurka, Magury), ostatné podoby (Megura, Mogurky) ustu
pujú. Staršie doklady sú od konca 16. stor. (Magura pred 1595, Magura 1659, 
rigel pod Magurkow 1663). 

Minčol. Výskyt názvov s týmto lexikálnym základom je pomerne zried
kavý (mapka č. 46, s. 120). Miestne podoby (Minčov, Minčul, Minčelik a i.) 
ustupujú štandardizovaným podobám Minčol, Minčolík Doložené sú od 
16. stor. (Minczow 1563, potom 1615). 
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Zhrnutie 

Zo samotnej špecifíky vlastných mien vyplýva, že v ich podobách sú za
fixované doklady na javy zo starších období vývinu jazyka. Ich funkcie, ale aj 
napr. strata významovej priezračnosti, spôsobená irelevantnosťou pôvodného 
lexikálneho významu, brzdí vývin propriálnej vrstvy slovnej zásoby v porov
naní s apelatívnou vrstvou. Preto pri súčasných vlastných menách možno po
zorovať a skúmať javy, ktoré súčasný dialektologický výskum nemôže zachy
tiť. 

Spracovanie jednotlivých slov v tejto práci nie je rovnaké. Úlohou bolo 
vyskúšať rozličné spôsoby spracovania, množstvo a výber dokladov z jednot
livých typov názvov, spôsob uvádzania údajov o pôvode a o inoslovanských 
paralelách, uvádzanie historických dokladov, rozmanité spôsoby opisu areálov 
výskytu, lokalizácie, spôsob spracovania mapiek a pod. 

Po skončení súpisu slovenských terénnych názvov a po vybudovaní kar
toték na prípadné monografické, jazykovozemepisné, typologické, porovnáva
cie a iné spracovanie treba v prvom rade sprístupniť slovné bohatstvo sloven
ských terénnych názvov. Toto slovné bohatstvo doteraz nepoznajú ani histori
ci jazyka ani dialektológovia ani slavisti. Rozsiahly onymický materiál nemá 
totiž význam iba pre poznanie onymických systémov slovenského jazyka, ale 
aj pre lexikálno-sémantickú interpretáciu slovnej zásoby slovenčiny, pre inter
pretáciu slovotvorných postupov a procesov a pre porovnávaciu slovanskú 
lexikológiu vôbec. 

Materiálovú základňu spracovania lexiky slovenských terénnych názvov 
(ale aj iných výskumov a analýz) tvoria názvy zozbierané prakticky z celého 
územia Slovenska, získané 

a) súpisovou (anketovou) akciou uskutočnenou v rokoch 1966-1975; 
b) z diplomových a seminárnych prác poslucháčov filozofických a peda

gogických fakúlt z rokov 1965-1975 a z kolektívnych terénnych výskumov, 
ktoré boli súčasťou piatich seminárov o heuristickom výskume vlastných mien 
v rokoch 1973-1977, zorganizovaných Slovenskou onomastickou komisiou; 

c) z publikácií, štúdií a článkov onomastických, jazykovedných, etnogra
fických, historických, vlastivedných, turistických a i. zhruba od 80. rokov 
minulého storočia; 

d) z ankety Slovenskej muzeálnej spoločnosti z 90. rokov minulého sto
ročia (z viac ako 400 obcí); 

e) z katastrálnych máp a zo základnej mapy 1:10 000. 
Súpisová akcia a intenzívne organizovanie zbierania materiálu pomocou 

diplomových a seminárnych prác vysokoškolákov sa v podstate skončili do 
r. 1975. Potom sa vybudovali kartotéky, heslár, materiál sa pripravil na lexi-
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kografické i kartografické spracúvanie, vyhotovilo sa viac ako 300 pracovných 
máp (s úplnou sieťou v mierke 1:400 000) s výskytom jednotlivých lexém, 
formantov i základov slov v slovenských terénnych názvoch. Kartotéka sa 
využíva na rozličné ciele: ako materiálová základňa na vypracovnie štúdií 
a článkov a pri štandardizovaní slovenského geografického názvoslovia na 
mapách väčších mierok. Využívajú ju aj historici a archeológovia. 

Na ukážkových schematizovaných mapkách možno demonštrovať predo
všetkým dostatočnú hustotu zachytených javov, vyskytujúcich sa hromadne, 
napr. slovo valal v slovenských terénnych názvoch na východnom Slovensku 
(mapka č. 48, s. 122), i možnosť zachytenia areálov výskytu, resp. pôvodného 
výskytu nielen príznakových a iba v niektorých slovenských nárečiach dolože
ných alebo v apelatívnej zložke slovnej zásoby vôbec nedoložených slov 
a javov, ale aj takých lexikálnych jednotiek, ktoré sa pôsobením spisovného 
jazyka stali súčasťou aspoň pasívnej a v niektorých prípadoch aj aktívnej slovnej 
zásoby prakticky na celom Slovensku. Znázornené areály výskytu jednotlivých 
slov v terénnych názvoch ukazujú nerovnaké využitie týchto lexikálnych jedno
tiek na slovenskom jazykovom území a súčasne iste aj pôvodné areály ich vý
skytu ako apelatív, napr. v slove mokraď a jeho derivátoch (mapka č. 49, s. 123). 

Na vybratých príkladoch možno ukázať špecifické archaické gramatické 
javy, napr. v názvoch typu V laziech, Pri ceriech, Na vrsiech (lok. pi.) alebo 
Nad nivy, Za drahý, Za Patočiný, Medzi chrastí, Nad Kukučky, Pod Hlinky, 
PodKopaničký (inštr. pi.) a pod. (Majtán, 1983 a). 

Možno ukázať vývin produktivity jednotlivých prípon so špecifickým 
príznakom miesta (i iných). Konfrontácia slovenských terénnych názvov typu 
Brište, Brisko s inými názvami tohto typu (Konopište - Konopiská, Uhlište -
Uhlisko a pod.) ukazuje, že v minulosti mala prípona -iste oveľa väčšiu frek
venciu ako v súčasnej slovenčine (konopište 10 %, uhlište 20 %, brište 40 %) 
(mapky č. 50-52, s. 124-126). 

Základná koncepcia lexikograficko-areálového spracovania lexiky slo
venských terénnych názvov v toponymickom slovníku vychádza z predpokla
du, že to nebude všestranné a komplexné spracovanie celého tohto rozsiahleho 
a mimoriadne bohatého materiálu, ale kombinované lexikografické a areálové 
spracovanie jeho slovného bohatstva, jeho lexiky apelatívneho pôvodu. 

Lexikografické spracovanie bude spočívať v tom, že sa slovníkovým spô
sobom (v abecednom slovníku) zachytí apelatívna lexika doložená v súčas
ných slovenských terénnych názvoch. Nespracuje sa lexika, ktorá sa do terén
nych názvov dostala prostredníctvom osobných mien a z osobných mien utvo
rených osadných názvov, ani lexika cudzích (nemeckých, maďarských) ná
zvov, ktorá sa aspoň načas neprevzala do apelatívnej slovnej zásoby slovenči
ny. Apelatívna lexika ojkonymie sa môže využiť iba na konfrontáciu. Topo-
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nymický materiál z územia goralských nárečí poľského pôvodu na Orave a na 
Spiši a z ukrajinských a rusínskych nárečí na severovýchodnej časti východ
ného Slovenska sa využije so zreteľom na to, že areály a hranice jednotlivých 
javov a lexém sa nekryjú s areálmi a hranicami národných jazykov, nárečí 
a nárečových skupín, ako aj so zreteľom na viaceré spoločné a prechodné 
javy. Pri konfrontácii týchto našich východísk (Majtán, 1968, 1977 a, 1983 b) 
s koncepciou spracovania poľskej toponymickej lexiky (Borek, 1972, 1979) 
vidno, že sú veľmi blízke, v zásade sa zhodujú. V Českej republike sa pripra
vujú slovníky terénnych názvov (Olivová a kol., 1995). 

Areálový spôsob spracovania tejto lexiky spočíva v tom, že sa názorne, 
zväčša na schematizovaných mapkách zachytáva geografické rozšírenie jed
notlivých slov a javov. 

Náčrt koncepcie spracovania lexiky slovenských terénnych názvov bol 
publikovaný (Majtán, 1983 b). Realizácia projektu sa môže stať významným 
prínosom pre poznanie slovného bohatstva nášho národného jazyka aj pri 
ďalších výskumoch v oblasti slovenskej i slovanskej slovnej zásoby. 

Zoznam mapiek 

1. Areály terénnych názvov Chmeľnica (1), Chmélín, Chmelínec (2), 
Chmeľník (3). 

2. Areály terénnych názvov Konopnica (1), Konopište (2), Konopiská 
(3), Konopnisko (4), Konopianka (5). 

3. Areály terénnych názvov Zelnica (1), Kapustnica (2), Kapustisko (3), 
Kapustnisko (4), Kapuscanka (5), Kapustná hrada (6). 

4. Areály terénnych názvov Vinohrad(l), Vinica (2). 
5. Slovo šafran v slovenských terénnych názvoch: šafran (1), šefran (2), 

šofran (3). 
6. Slovenské toponyma so slovami lehota a vôľa: 1. lehota, 2. ľahota, 3. 

ľähota, 4. lihota, 5. hlota, hľota, 6. Velhotky, 7. vôľa. 
7. Slovenské terénne názvy so slovami chríb a hrb: 1. chríb, hríb, 2. hrb, 

harb, härb, herb, horb. 
8. Slovenské terénne názvy so slovným základom bahn-. 
9. Slovenské terénne názvy so slovným základom bar-: l.bara, 2. bari

na..., 3. bahrina, 4. bahurina. 
10. Slovenské terénne názvy so slovným základom blat-: 1. blaico, 2. 

blatina, 3. Matnica, 4. blatník 5. blatište, blatisko, 6. balat-. 
11. Slová dol (1), dolec (2), dolek/dolok (3) a dolka (4) v slovenských te

rénnych názvoch. 
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12. Slovo debra v slovenských terénnych názvoch: 1. Častý výskyt podo
by debra, 2. Podoby deber, diber. 

13. Slovo jazvina v slovenských terénnych názvoch: 1. jazvina, 2. jazvec, 
3. borsuk. 

14. Slovo slatina v slovenských terénnych názvoch: 1. slatina, 2. slatvina. 
15. Slovo niva v slovenských terénnych názvoch. 
16. Slová chopok (1), chopec (2), kôpok (3) v slovenských terénnych ná

zvoch. 
17. Slovo chríb (chríb, hríb) a jeho odvodeniny v slovenských terénnych 

názvoch: 1. chríb, 2. hríb. 
18. Slovo hrb v slovenských terénnych názvoch: 1. hrb, 2. herb, 3. härb, 

4. harb, 5. horb. 
19. Slová grúň (1) a hrun (2) v slovenských terénnych názvoch. 
20. Slovo chlm v slovenskej toponymii: 1. terénne názvy, 2. osadné názvy. 
21. Slová nákel, náklo v slovenských terénnych názvoch. 
22. Slová nártie, nárť, nárt v slovenských terénnych názvoch. 
23. Slová snoh, snoha (1) a snož, snoža (2) v slovenských terénnych ná

zvoch. 
24. Slová hrebeň (1) a brdo (2) v slovenských terénnych názvoch. 
25. Slová (kozí) chrbát (1) a rígeľ (ľ) v slovenských terénnych názvoch. 
26. Slová úboč (1), úbočie (2), úbočina (3), bok (4) a bočina (5) v slo

venských terénnych názvoch. 
27. Slová stráň (1), stráňa (2) a stránie (3) v slovenských terénnych ná

zvoch. 
28. Slovo báň v slovenských terénnych názvoch: 1. hranica výskytu, 

2. najfrekventovanejšie doloženie. 
29. Slovo púť v slovenských terénnych názvoch. 
30. Slová závoz, úvoz, a súvoz v slovenských terénnych názvoch: 1. zá

voz, 2. úvoz, 3. súvoz, 4. vývoz. 
31. Slová prť, pirť v slovenských terénnych názvoch: l.prť, 2. pirť (pirc, 

pirta), 3. rozšírenie apelatíva prť (pirť) v slovenských nárečiach (podľa 
A. Habovštiaka). 

32. Slovo skot v slovenských terénnych názvoch. 
33. Slovné základy čist- (čistý) a cúd- (cúdiť) v slovenských terénnych 

názvoch: 1. cúdenica, cúdzenica, 2. súdenica, 3. cúdenina, cúdzenina, 4. sú-
denina, 5. cúdeň, cídeň, 6. cúdenisko, cúdzenisko, 7. súdenisko, 8. čistina. 

34. Slovný základ kop- (kopať) v slovenských terénnych názvoch: kopa
nica. 

35. Slovný základ kop- (kopať) v slovenských terénnych názvoch: 1. ko
paň, 2. kopánka, 3. kopanina, 4. kopanisko. 
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36. Slovný základ klč-/krč- (kuč-, kolč-...) v slovenských terénnych ná
zvoch: 1. klčenica, 2. klčenina, 3. klčovanica, 4. klčovanina, 5. klčovanisko, 
6. klčovanište, 7. klčovanka, 8. klčovňa, 9. klčovica, 10. klčovina, 11. klčovi-
sko, 12. klčovka, 13. klčovnica, 14. klčovnisko. 

37. Slovné základy crcA- (čerch-, čerš-...), krš- a Är£- v slovenských te
rénnych názvoch: 1. črchľa, črcheľ, 2. čerchľa, čeršľa, cerľa.., 3. čeršlenica, 
4. čeršlenina, 5. čeršlina, 6. črchlisko, 7. Arifa, Arše/', 8. kršlenica, 9. kršlisko, 
10. £rŕ/a, Äree/, 11. kržlenica. 

38. Slovo čierťaž v slovenských terénnych názvoch: 1. čerťaž, 2. čierťaž, 
3. čírtaž, 4. čertež, 5. cf/rfóz, 6. deríiž, 7. drŕai. 

39. Slovo novina v slovenských terénnych názvoch. 
40. Slovný základ ort- v slovenských terénnych názvoch: 1. ortáš, ortaš, 

2. irtáš, ertaš. 
41. Slovný základ ort- v slovenských terénnych názvoch: 1. ortvaň, or

tvaň, 2. ortováň, ortováň, 3. ortovisko, 4. ortak. 
42. Slová beskyd(l) a beščad(2) v slovenských terénnych názvoch. 
43. Slová grapa (1) a drapa (2) v slovenských terénnych názvoch. 
44. Slovo kýčera v slovenských terénnych názvoch. 
45. Slová kykula (1) a gyguľa (2) v slovenských terénnych názvoch. 
46. Slovo magura v slovenských terénnych názvoch. 
47. Slovo minčol v slovenských terénnych názvoch. 
48. Slová valal (1), valalský (2) v slovenských terénnych názvoch. 
49. Slová mokraď(\), mokradie (2), mokradina (3), mokradný (4), mok-

radský (5) v slovenských terénnych názvoch. 
50. Slová konopiská (1), konopište (2) v slovenských terénnych názvoch. 
51. Slová uhlisko (1), uhlište (2) v slovenských terénnych názvoch. 
52. Slová brište (1), brisko (2), borisko (3) a brovište (4) v slovenských 

terénnych názvoch. 
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Oronymia 

Ako osobitná skupina terénnych názvov sa niekedy vyčleňujú pomenova
nia vyvýšených alebo znížených terénnych objektov, najmä názvy vrchov. 

Systematickému výskumu názvov vrchov sa na Slovensku venuje v po
rovnaní s ojkonymiou a hydronymiou menšia pozornosť. Bádateľov viac zau
jímali niektoré prírodné choronymá, predovšetkým starobylé názvy pohorí, 
ako sú Karpaty (Kofínek, 1942^13), Tatry (Houdek, 1941), Fatra (Ondruš, 
1980), Beskydy (Martinka, 1941 a; Ondruš, 1980), Vihorlat (Martinka, 1941 
b) a pod., ako aj etymologicky zvlášť zaujímavé názvy jednotlivých vrchov, 
napr. Choč (Ondruš, 1972 b, 1975 c; Uhlár, 1985; 1990), Rozsutec (Uhlár, 
1980), menej súbory jednotlivých typov (Bohuš, 1976-77; Uhlár, 1976) či 
názvy z jednotlivých regiónov, napr. z Liptova (Uhlár, 1985; 1990). Osobitne 
treba spomenúť práce I. Houdeka (1941) a I. Bohuša (1965-1978) o tatranskej 
oronymii. 

Historické i súčasné slovenské názvy vrchov poskytujú pohľad na istý vý
sek slovnej zásoby slovenského jazyka a jej vývin. Najstaršia oronymia je moti
vovaná predovšetkým tvarom objektov (aj metaforicky), vlastnosťami pôdy 
a porastu, menej sa vyskytujú názvy s inou motiváciou. Od najstarších dokladov 
možno v slovenskej oronymii sledovať výskyt základných apelatívnych geogra-
'fických termínov označujúcich vyvýšené terénne tvary (o niektorých podrobnej
šie v predchádzajúcej časti), ako sú napr. diel (Dubodel 1234, Tysouy del 1287), 
hora (Csernahora 1243, Kamenahora 1278), vrch (Domianowniwrch 1272), 
chlm (holm 1264), brdo (brdo 1297), moľva (Molua 1214), čereň (Cseren 
1297), homoľa (Humolka 1281), a pod., naproti tomu slová grúň, hrb, chríb, 
hrúd hrebeň a i. nie sú z najstaršej oronymie známe, hoci slová chríb i hrúd 
patria medzi starobylé slovanské geografické termíny v súčasných terénnych 
názvoch vytvárajú výrazné areály. Z nemčiny prevzatý geografický termín rígeľ 
je naproti tomu v oronymii na Slovensku známy od 14. stor. (Riegel 1326). Slo
vo kopec je známe iba z historickej ojkonymie. Apelatívne geografické termíny 
označujúce znížené tvary terénu sú tiež doložené od 12. stor., napr. dolina 
(Siroka dolinka 1272, Albokadolina 1283), údoľ (Oudol 1242), priekopa 
(precupa 1242), debra (saltus Debrei 1113, Deber 1247) a pod. 
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V súčasnej slovenskej oronymii prevládajú názvy so slovami vrch, vŕšok 
vŕštek (viac ako 12,5 %), hora, hôrka (viac ako 5,3 %), skala, skalka, skalica, 
grúň, grúnik, diel, hrb, hŕbok a pod. 

Už medzi najstaršími dokladmi sa však vyskytujú metaforické názvy 
utvorené zo starobylých pomenovaní domácich i divo žijúcich zvierat. Slovo 
zubor je v názve vrchu Zobor doložené od začiatku 12. stor.: monasterium 
sancti Ypoliti de monte Zobur 1111, habemus terminum montem Zubor 1113, 
de monasterio sancti Ipoliti de Zobor 1206, monasterii de Zubur 1226 a pod. 
Azda aj skutočnosť, že sa názov vrchu spomínal od počiatku spolu s klášto
rom, vplývala na spájanie tohto názvu so slovom sbbon 'kláštor, conventus' 
(pórov. Stanislav, 1948). Z historickej ojkonymie možno spomenúť doklady 
Zobor 1327, Zumbor, Zumbur 1333, Zubur 1373 obec Zombor v okr. Veľký 
Krtíš a z Oravy Zubrohlawa 1588, Zubra hlawa 1598 Zubrohlava, Zwberczyc 
1593, Zubercze 1598 Zuberec (VSO). Z množstva súčasných terénnych ná
zvov utvorených zo slova zubor spomeňme aspoň niektoré: Zubra (= Zubria, 
predtým aj Zuber) je názov vrchu 1192 m na Horehroní, Zubrovka 833 m na 
Zamagurí, tri potoky sa nazývajú Zubra, ďalšie Zubrík Zubrica, Zubrovica, 
Zubrípotok a pod. 

Starobylé slovo tur nie je zo slovenskej historickej oronymie známe, 
dostatočné množstvo dokladov možno však uviesť z historickej ojkonymie: 
Turapataka 1278, Thwryk 1477 Turík v Liptove; castrum Turuz 1243, Turuch 
1253 hrad Turiec, neskôr Zniev v Turci, Túre 1264 Tura v okr. Levice; Twr 
1392 Stará Tura; Turan 1361 Turany v Turci; Turpola 1332 Turie Pole 
v Novohrade a pod. (VSO). 

Slovo kozol \t v slovenskej historickej oronymii doložené od 13. stor.: ad 
unum lapidem Kozol dictum, per lapidem Kozol 1287/1459 VSS, in Kozol, ad 
Kozol 1323 v Turci RDS1, VSS. Dnes sa tento vrch nazýva Kozia skala (1162 
m). V súčasnej slovenskej oronymii poznáme tri vrchy s názvom Kozol a od 
tohto slova odvodené názvy vrchov Kozlica, Kozlinec, Kozlisko. Oveľa častej
šie sú názvy vrchov utvorené zo slova koza: Koza, Kozí hrb (3x), Kozí chrbát 
(8x), Kozí kameň, Kozí vrch (2x), Kozia hora (2x), Kozinec (9x) a pod. 

Ďalší starobylý výraz košút 'vyrezaný cap' v slovenskej historickej oro
nymii nieje známy, poznáme ho z historickej ojkonymie: villa Cusoud 1214, 
Kusoud 1223 Košúty pri Galante CDS1, Cosuthfolua 1397 Košúty pri Martine 
VSO. Osobné meno Košút je doložené od r. 1263 (Majtán, 1974). Slová košút 
i kozol (v základnom význame) zo slovnej zásoby slovenčiny ustúpili, nahra
dilo ich valašskou kolonizáciou do Karpát prinesené slovo cap, ktoré sa do
stalo i do novšej slovenskej oronymie (Capia hora, Capie). 

Zo starobylej slovanskej lexiky nie je v najstaršej slovenskej oronymii 
doložené slovo vepor, hoci z neho vznikli názvy dvoch význačných vrchov 
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Vepor 1277 m (prv aj Ľubietovský Vepor) v Slovenskom stredohorí a Klenov-
ský Vepor 1338 m v Slovenskom rudohorí, ktorého názov je doložený od 16. 
stor.: Wepr 1560, Vepra (gen.), Viper, Veper 1663. V starej slovenskej hydro-
nymii je však slovo vepor doložené od začiatku 14. stor.: ad rivulum Veper 
nominatum 1338 v Ruských Pekľanoch pri Prešove; fluvium Veprechpataka 
vocatum 1301, de fluvio Weprech, ad fluvium Veprech 1317 RDS1 Veperec 
v povodí Štiavnice v Honte. 

Viacero impulzov na úvahy o súvislosti medzi starobylosťou názvov a ich 
stredovekými dokladmi dávajú aj názvy vrchov Vápeč 956 m v Strážovských 
vrchoch na západnom Slovensku a Japeň 1065 m v Bralnej Fatre na strednom 
Slovensku, hoci ani jeden z nich nieje známy zo staršej slovenskej oronymie. 

Názov Vápeč signalizuje už na prvý pohľad súvislosť so slovom vápno, 
ktoré je bohato doložené v novšej a v súčasnej slovenskej oronymii, ale táto 
súvislosť má starobylé korene. Baltoslovanský slovný základ (v)ap-, resp. 
slovo vapa označovalo 'kaluž, blato'. Blato sa používalo na mazanie, vyma
závanie, a tak nieje nemožné vysvetliť posun od významu 'blato' k významu 
'farba'. Tento význam sa zachoval v baltských jazykoch (Skok, 1973; ESSJ, 
1974). Uvedený významový posun potom umožnil vznik novšieho slova na 
pomenovanie novšej reálie vápno. Slovo vápno, ako sme spomenuli, je bohato 
doložené v novších a súčasných názvoch, ako sú Vápno 424 m, 269 m, Vá
penný vrch 536 m, 580 m, Vápenná 680 m, 748 m, Malá Vápenná 573 m, 
229 m, Veľká Vápenná 350 m, Veľké Vápenné 547 m, Vápenec 713 m, Vá-
penník 531 m, 420 m, Vápnik 27r4 m, Vápenka 450 m, 779 m, 1022 m, Malá 
Vápenica 1486 m, Veľká Vápenica 1691 m a i. Medzi najstaršími dokladmi 
možno nájsť ad montem Wapeniczka 1272 VSS, mons Wapeniczka 1364, čo 
sú pomenovania vrchu v Strážovských vrchoch, ktorý sa dnes nazýva Vápeni
ca 779 m. Názov Vápeč upútava aj príponou -eč, rovnakou, aká je aj v názve 
vrchu Tríbeč, známom od začiatku 12. storočia: silva Trebisc (= Trebič ?) 
1113 CDS1, dnes Veľký Tríbeč 829 m, Malý Tríbeč 772 m v pohorí Tribeč. 

Názov Japeň je s názvom Kopec? geneticky príbuzný, podoby apno.japno 
sú známe z južnoslovanských jazykov, pretože v- sa chápalo ako protéza. 
Názov je starobylý aj svojou štruktúrou. 

K tomuto typu azda patrí aj pôvodný názov vrchu a hradu Strečen, ktorý 
sa dnes nazýva Strečno. Hrad Strečno vznikol niekedy v 13. stor.; názov sa 
spája so slovným základom strek- „vyznačujúci sa ostrým, končitým výzorom, 
hrotom" alebo „vyznačujúci sa zárezom, trhlinou", teda objekt vybudovaný na 
strmej skale na mieste zúženia koryta vodného toku (Nemec, 1963), k dispozí
cii sú desiatky dokladov historických podôb jeho názvu (uvádzame, pochopi
teľne, iba niektoré): Strechun 1300, Strechen 1321, Strechyn 1384, hoci by 
v tomto prípade bolo možné na základe najstarších dokladov uvažovať aj 
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o podobe Strečín (ako neďaleký Varín). Väčšina historických dokladov 
svedčí pre Strečen a že nejde iba o pomaďarčenú slovenskú podobu, svedčia 
doklady z českých a zo slovenských písomností: na Strczeczni (!) 1480; The-
ophilus Turzo z Betlehemv, haytman hradow Streczen a Lethawa 1493; vpadl 
jest u viezeny zvrchupsanemu pánu Mikulassowj Kostkowj jeho milosti na 
zamek Streczen; na zámku Strecznie; uržednyk zámku Streczna; dan apsan na 
zámku Strecznie 1539; ráno Kadlbecz czakal na cžlne pod zámkom Budeti-
nem, a tak kdi wyssiel Baranegi ráno se vmywathy na Wach, wzal ho na cžln 
a drabj czekaly (w) wrbj, a tak wzawsse ho, w spytale puta mu odbyly a kone 
poden daly, a tak ho na zamek Streczen poslali 1584. Doklady z nepriamych 
pádov nie sú preukazné, lebo obidve podoby, Strečen i Strečno majú v genití-
ve, datíve, lokáli a v inštrumentáli rovnaké pádové koncovky. 

Podobný osud mal názov vrchu (a niekdajšieho hradu) Sitno 1009 m 
v Štiavnických vrchoch (neďaleko je aj Sitience 116 m a v Nízkych Tatrách 
Sitieň 1265 m). Najstaršie doklady názvu tohto vrchu umožňujú jeho rekon
štrukciu ako Sitieň/Siten: ad montem Cytun 1245 CDSI, sub monte Scyten 
1290, sub monte Scyten 1332 Bakács, 1971; ani v tomto prípade doklady s po
dobami v nepriamych pádoch nie sú preukazné: dan (z) Sytna; Nad Michal 
Lesnansky, polkrab sytnansky 1556; kdiz na Sytne strelyly 1571. Hrad bol 
spustošený v 16. stor. Od 18. stor. už možno nájsť iba podobu Sitno: na vrchu 
na Szithnye 1722. Možno tu uviesť ďalšie zo série názvov vrchov s takýmto 
zakončením, napr. Dubeň 613 m v Kysuckej vrchovine (ad verticem Duben 
1438, w syhoti pod Dubnom 1586, Duben, ktery gest zahageny; kopanicza 
wisse Gelssowczow pod Dubnom 1690); Brodeň: Brodenec 621 m alebo 
Brodnianka 720 m v Kysuckej vrchovine (Broden hegy 1439 - je aj obec 
Brodno); Vreteň 821 m v Kysuckej vrchovine (Wreten csúcs 1439); Lešten 
734 m v Kysuckých Beskydoch; Zvolen 1402 m vo Veľkej Fatre; Bučeň: 
Veľký Bučeň 514 m v Cerovej vrchovine, ale patriacich k rozličným štruktúr
nym typom. 

I napriek tomu, že najstarší oronymický materiál je zlomkovitý v porov
naní s reprezentatívnym súborom súčasnej slovenskej oronymie, možno z naj
starších dokladov vyčleniť zhruba také isté štruktúry, aké poznáme zo súčas
ných názvov vrchov. V názvoch mužského rodu sú formanty -ec, -ov-ec, -ík, 
-n-ík -ok -ov, -in, -eň/-en, -oň, -ič, -áč, -oš, v názvoch ženského rodu for
manty -a, -ic-a, -n-ic-a, -ov-ic-a, -k-a, -ič-k-a, -ň-a, v názvoch stredného rodu 
-ä, -o, -išt-e. Jednoslovné názvy adjektívneho typu sú ženského rodu s odvo-
dzovacími (a relačnými) morfémami -á, -n-á, -ov-á, -in-á. Názvy mužského 
rodu: 

Chlm (Holm 1264; Holm 1266), Čereň (Cseren 1297), Žiar (Saar 1272), 
Javor (Jawor 1260; Jaur 1291), Zobor (Zubor 1113), Kozol (Kozol 1287), 
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Havran (Hauran 1287), Šarkan (Šarkan 1256), Hrádok (Hradek 1244; Hra-
dek 1272), Hradec (Gradix 1208), Lysec (Lyznecht 1271; Lyseth 1287), Bre-
zovec (Brezouch 1345), Maglovec (Magloch 1345), Rokoš (Rokus 1249, Ro-
gus 1271), Trebič (Trebisc 1113, dnes 7W&K*), Oblík (Oblik 1282), Veterník 
(Veternyk 1243, Weturnyk 1256), Ktác/w* (?ťosní/t 1272), Dŕvm (DVK/I 1253), 
£/>/« (Lippin 1244), Nitronín (Nitronin 1293), Sobotín (Zobothin 1262), Ľr-
/>/w ({>/?//! 1287, Ľr/y/j 1291), ,/ayov (Jasou 1249), SÁýcov (Schicev 1293), 
Fracov (Tfaroc/jew 1293), Siten/Siiieň (Cytun 1245,5cyce« 1290, dnes 5i/«o), 
Brodeň (Broden hegy 1439, dnes Brodenec), Vreteň (Wreten csúcs 1439,), 
Dubeň (Duben csúcs 1439), SKCAO/J (Suhony 1419), Mí/fco/ (7Va/to/ 1287), 
Priesek (Preseg 1295), /V/feo/ (Preboy 1263), flózde/ (Kazc/e/1293) a pod. 

Názvy ženského rodu: 
Ruda (Ruda 1258), Stráž (Straz 1272), Homôľka (Humolka 1282), M>-

/nV*a (Moylka 1255), /Vieflto (P/asca 1222; Plyska 1253; /7)/eyAa 1279), 
Sfo/to (Scalka 1255), #o//ca (Go/cAa 1255; Golicha 1260; Go/cAa 1294), 
Nahačica (Nahachycha 1246/1269), Sľubica (Slubicha 1245), Hostnica 
(Hostnice 1245), Vrátnica (Wrathnycha 1287), Jelšovica (Elsoycha 1282), 
Makovica (Macoucha 1247), Plešovica (Plesiuicze 1075/1217; Pleseviche 
1293), Vápenička (Wapenyczka 1272), S/op«a (Zopna 1293) a pod. 

Názvy stredného rodu: 
Brefo (Brrfo 1287), Dúpä (Dupe 1253), Hradište (Hraayscha 1266; 77a-

radische 1293) a pod. 
Adjektívne názvy: 
Ctará ŕ0z/ro 1272), Vysoká (Wyzoga 1254), D/Aá (Dolha 1337), Z,es>iá 

(ZezHíz 1266), Oselná (Ozelna 1272), Äi/anó ^ u á n a 1284; Rudná 1297), 
Drieňová (Derenoua 1293), Radotiná (Radotina 1272) a pod. 

Viacslovné názvy: 
Čierna hora (Csernahora 1243), Kamenná hora (Kamenahora 1278), 

Oíírá Aora (7/oííra Aora 1293), Tlstá hora (Tolsta hora 1293; Tholzta hora), 
Tisový diel (Tysouy del 1287), Domianov vrch (Domianowniwrch 1272), 
Brvenné hradište (Berveno horodystye 1263) a pod. 

Medzi najstaršími dokladmi nie sú známe podoby Kosatec (dnes Košeca) 
a Vršatec, doložené ako názvy hradov, ktoré však nepochybne boli pôvodne 
názvami vrchov štruktúrneho typu -at-ec (Koš-at-ec, Vrš-at-ec). 

Názov hradu Košeca nie je na prvý pohľad významovo priezračný. Málo 
pomôžu aj najstaršie historické doklady z latinských písomností zo 14. a zo 
začiatku 15. stor.: comes Lorandus de Kosycz, castellanus 1312 RDS1; in 
provincias de Kassa, Oruslanku, Lednuche, Bestruche, Hrychov, Lytwa et de 
Strechun (1316) RDS1; Lowrandum de Coscha 1318 RDS1 a pod. Prvé dokla
dy na pôvodnú domácu podobu Kosatec sú z listín z jiskrovských čias (castra 
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prope fluvium Wagh Trenczyn, Sucz, Wrssatecz, Lednicz, Bistrzicz, Cossatecz 
cum omnibus aliis castris 1444; castrum Kossatecz 1447; s urozeným pánem, 
panem Janem Kossatskim z Leskowcza a z Banovecz, s jeho zámky Kossat-
czem, z Banowczi; na ludech pána Janowich z Kossatcza; pánu Janowi Ko-
satsskemu 1457). 

Z pôvodného tvaru Kosatec sa postupne formovala súčasná slovenská 
podoba Košeca (urozenemu pánu Paulowi Petrowczi a na Kossatczy 1534; 
ssly trie draby zámku s Kossecze a dwa sedlaczy z Podhradia; wiznal, že sly-
chal pod Kossedczem, ze Trstansku ozbygaly; dal schowaty swych penez A-
damowy, Kobzowemu synowy z Podhradia pod Kosseczem sedem zlatých 
1584; (obec) Kazza aliter Kossecz 1598 VSO; Zawoczy odwazali d. rectorem 
do Kossacze 1610 a pod./ Hrad Vršatec sa v najstarších dokladoch uvádza so 
svojím maďarským názvom Oroszlánykó: in provincias de Kassa, Oruslanku 
(1316) RDS1; castellanus de Orozlankw 1348; castrum Orozlankw 1388, 
1406; castellanus castri Orozlankew 1407 a pod. Jeho slovenská (a nemecká) 
podoba sa uvádzajú až od 15. stor.: castra... Wrssatecz 1444; castrum Leben-
stain 1447; Menharth [z] Slopneho a z Wrssatcze; dan na Wrssatczi 1497; 
skrze pána Menhartha Slopney a z Wrssatcze 1480; Wirssatecz 1485; Wrssa
tecz 1491; (osobné meno) Wersatheczky 1519; Brygida Wrssaczka 1545; arx 
Oroszlánykeô vulgo Wrssatecz nuncupata 1682; zamek Wrssatecz; regester 
urbarny panstvi vršatckeho 1683 a pod. Porovnaním štruktúr staršej sloven
skej oronymie so štruktúrami novšej a súčasnej oronymie možno však zistiť 
isté rozdiely v distribúcii jednotlivých štruktúr. V historických názvoch vrchov 
je väčšia prevaha jednoslovných názvov nad viacslovnými, jednoslovných je 
viac ako 90 %, v súčasných názvoch jednoslovných je asi 68 %. V historickej 
oronymii prevládajú názvy mužského rodu, v súčasnej oronymii prevládli 
názvy ženského rodu. 

Morfologické štruktúry jednoslovných súčasných slovenských oroným: 
Názvy mužského rodu: 
-0: Breh, Buk Diel, Grúň, Háj, Havran, Jaseň, Javor, Kameň, Klen, 

Klin, Kohút, Kozol, Kôň, Laz, Minčol, Polom, Príslop, Rígeľ, Slop, Sokol, 
Ščob, Šíp, Štít, Úplaz, Vrch, Žiar a pod. 

-ec: Baranec, Čupec, Dubec, Holec, Hvozdec, Jablonec, Jelenec, Ĺysec, 
Polonec, Rozsutec, Sinec, Slanec, Sokolec, Šturec, Žabec a pod. 

-ov-ec: Bezovec, Blažejovec, Brestovec, Čertovec, Ďurkovec, Inovec, Je-
žovec, Katovec, Kobyľovec, Kozovec, Kyjovec, Kyseľovec, Latovec, Lúkovec, 
Orlovec, Roháčovec, Sosnovec, Šamilovec, Šindľovec, Tisovec, Turovec, Vet-
rovec, Volovec a pod. 

-i/in-ec: Chmelínec, Kobylinec, Kozinec, Kurínec, Medvedinec, Žabinec 
a pod. 
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-en-ec: Balenec, Brodenec, Chabenec, Lučenec, Ostrenec, Sadenec, Sta-
venec, Stratenec a pod. 

-an-ec: Búvanec, Kopanec, Okopanec, Pukanec, Rúbanec, Zlámanec 
a pod. 

-ík: Bôrik Čierťažík, Dielik, Grúnik, Holík Straník a pod. 
-n-ík: Brezník Bučník Cibuľník Dubník Hubník Ihelník Ipeľník Klo

bučník Kvasník Mravečník Oblazník Rudník, Slivník Vápenník Veternik, 
Vtáčnik, Železník a pod. 

-en-ík: Dreveník Trsteník 
-an-ík: Strundžaník 
-ov-ík: Hrašovík 
-ov-n-ik: Hrabovnik Pastovník Tisovník Trnovník 
-č-ík: Lazčík 
-ok: Beskydok Čubok Drienok Hŕbok, Chlmok Prašivok a pod. 
-č-ek: Hrbček, Sinček 
-ič-ek: Bôriček 
-ov: Bukov, Čepcov, Dubcov, Ďurkov, Hukov, Jabloňov, Klenov, Kohú

tov, Krížov, Orlov, Rakytov, Strážov, Strekov, Súľov 
-in: Bazín, Čiernatín, Držatín, Holubín, Hrabín, Kojatín, Krasín, Krtvín, 

Kubín, Lubín, Rohatín, Salatín, Šupín, Včelín, Zverín a pod. 
-ákJ-iak: Drapliak, Holiak, Hrbák, Maliniak, Smolák, Srniak, Špičiak, 

Temniak a pod. 
-ár/-iar: Kobyliar, Koniar, Suchár 
-eň: Dubeň, Japeň 
-en: Lešten, Zvolen 
-oň: Ostroh, Siroň, Sliboň, Sochoň 
-áň: Kriváň, Muráň, Ostráň, Reváň 
-eč: Tríbeč, Vápeč 
-ič: Gobič, Magurič 
-áč: Drndáč, Klepáč, Kostrbáč, Kyptáč, Machnáč, Patáč, Pravnáč, Ro

háč, Vrtáč a pod. 
-oš: Bakoš, Rákoš, Rokoš 
-íš: Holíš, Stromíš 
Názvy ženského rodu: 
-a: Baba, Baňa, Črchľa, Hlava, Hlina, Hoľa, Homoľa, Hora, Jama, Keč-

ka, Kopa, Kýčera, Magura, Patria, Poľana, Sihla, Skala a pod. 
-0: Čierťaž, Chrasť, Jabloň, Stráň, Stráž, Úboč a pod. 
-ic-a: Dobrica, Havranica, Hlinica, Holiča, Ĺysica, Magurica, Psica, 

Rudica, Skalica a pod. 
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-n-ic-a: Bažantnica, Dielnica, Hájnica, Kalnica, Kostolnica, Krížnica, 
Krželnica, Ľadnica, Lovnica, Mraznica, Prašnica, Prieložnica, Strednica, 
Strelnica, Štepnica, Štiavnica, Tanečnica a pod. 

-ov-ic-a: Bobovica, Brtkovica, Čachovica, Čertovica, Drieňovica, Lipo-
vica, Makovica, Markovica, Plešovica, Smrekovica a pod. 

-av-ic-a: Drastavica, Žeravica 
-en-ic-a: Kršlenica, Opálenica, Pálenica, Ruženica, Vápenica 
-an-ic-a: Kopanica, Kresanica 
-k-a: Havranka, Jablonka, Skalka a pod. 
-ič-k-a: Babulička, Holička 
-ov-k-a: Brestovka, Drábovka, Fakľovka, Hrabovka, Ježovka, Soľovka, 

Vartovka 
-in-k-a: Brezinka, Javorinka, Jedlinka 
-ov-in-k-a: Jedľovinka 
-an-k-a: Kopánka, Skaľanka, Soľanka 
-ian-k-a: Brodnianka, Kobylianka 
-ač-k-a: Kochlačka, Rohačka, Trojačka 
-in-a: Blatina, Borina, Čistina, Črchlina, Dúčalina, Holina, Hrabina, 

Plešina, Strmina, Svibina, Žľabina a pod. 
-oč-in-a: Širočina 
-ov-in-a: Hrabovina, Jedľovina, Osikovina 
-an-in-a: Lámanina, Vyrúbanina 
-ň-a: Grófňa, Plevňa, Tehelňa 
-ov-ň-a: Machovňa, Pastovňa 
-eň: Podhoreň, Švajčiareň, Tokáreň 
-ov-eň: Kapoveň 
-aň-a: Bahaňa, Horaňa, Kytkaňa, Lipaňa, Vysokaňa a pod. 
-aň: Kopaň, Rúbaň 
-č-a: Chrobča 
-oč: Dobroč, Hlboč 
-uľ-a: Krivuľa, Slivkuľa 
-om-a: Chotoma 
-yt-a: Makyta, Mokyta 
-av-a: Krížová, Mokava, Súšava, Svitava 
-v-a: Ponikva 
Názvy stredného rodu: 
-o: Brdo, Čelo, Peklo, Vreteno 
-ä: Slemá 
-isk-o: Banisko, Branisko, Čelisko, Drvisko, Dvorisko, Hlinisko, Hradis

ko, Jarčisko, Kalisko, Kolibisko, Kúňavisko, Ležisko, Lovisko, Pecisko, Pekli-
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sko, Remetisko, Repisko, Sobotisko, Solisko, Stránisko, Táborisko, Uhlisko, 
Zámčisko a pod. 

-n-isk-o: Repnisko, Soľnisko 
-ov-isk-o: Hrachovisko, Ľadovisko, Makovisko, Pasovisko 
-en-isk-o: Pálenisko 
-an-isk-o: Rúbanisko, Stavanisko, Zrúbanisko 
-išt-e: Banište, Drvište, Farbište, Hlinište, Hradište, Humnište, Ihrište, 

Kalište, Kostolište, Solište, Strážište, Vrátište, Žarnovište a pod. 
-č-išt-e: Krnčište 
-ov-išt-e: Bôrovište, Drieňovište, Makovište 
-ie: Búčie, Hložie, Hrabie, Hruštie, Javorie, Jelšie, Skálie, Stránie a pod. 
-č-ie: Drienčie, Dubčie, Kamenčie 
-ič-ie: Bučičie 
-dl-o: Kalidlo, Kresadlo, Počúvadlo, Spúšťadlo, Stádlo 
-n-o: Lomno, Lučivno, Lužno, Maselno, Pstružno, Rudno, Sitno, Šťavno, 

Vrátno a pod. 
-sk-o: Pilsko, Uhliarsko 
Adjektívne názvy (bez ohľadu na gramatický rod): 
-(ý): Biela, Bystrá, Čierna, Čierne, Divá, Dlhá, Dlhé, Hladká, Hluchá, 

Hluché, Hlúpy, Krátke, Krivá, Krivé, Mokrá, Ostrý, Ostrá, Ostré, Plavá, Plo
ský, Ploská, Príkry, Príkre, Pusté, Siná, Suchá, Suché, Tlstý, Tlstá a pod. 

-(í): Bujačia, Capie, Havrania, Havranie, Jastrabie, Jazvečie, Kavčie, 
Kobylie, Kohútia, Kozia, Medvedia, Medvedie, Sokolie, Srnie, Vlčia, Vlčie, 
Zubra a pod. 

-n-(ý): Blatná, Brusný, Dahatné, Dúpna, Hlinná, Hlinné, Chotárna, Jas-
trabná, Kadlubný, Kalná, Kalužná, Kamenná, Kamenné, Krížna, Krížne, 
Lazná, Lopušná, Lučivná, Lúčna, Malinné, Mesačná, Močiarna, Oselná, 
Oselné, Osičná, Osičné, Prosečné, Rázsošná, Rozložná, Rúrna, Skalná, Skal
né, Stavná, Strážna, Strážne, Súdna, Šibeničná, Vápenná, Viničná, Vrátna, 
Vratne, Ždiarna a pod. 

-en-(ý): Čerená, Delené, Lubená, Obrúbené, Opálený, Opálená, Opále
né, Slamená, Slamené, Spálená, Trstená, Trstené, Vrazená, Zlomené a pod. 

-an-{ý): Kálaný, Kopaná, Polámané, Zakázané, Zobraná 
-ov-(ý): Borová, Brestová, Brestové, Brezová, Buková, Bzová, Dráhová, 

Drieňová, Drieňové, Dubová, Dubové, Hrabľová, Hradová, Jeleňová, Ježová, 
Krížová, Kruhová, Krúpová, Lipová, Orlová, Ražňová, Skorušová, Smolová, 
Srnová, Stolová, Škapová, Tisová, Tisové, Trhová, Zrnová a pod. 

-av-(ý): Deravá, Tmavá 
-iv-(ý): Plešivá, Prašivá, Zázrivá, Zlobivá 
-at-(ý): Hlavatá, Hrbatá, Špicatá 
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-n-at-(ý): Skalnatá 
-it-(ý): Končitá 
-ast-(ý): Hr časté 
-ist-(ý): Končistá, Končisté 
-sk-(ý): Hradská, Hradské, Konské, Kraviarska, Kraviarske, Mäsiarske, 

Pohanské, Strážske, Valaská, Zbojnícka, Ženské 
Štruktúrne modely, typy a jednotlivé štruktúry slovenskej oronymie sú 

veľmi blízke formáciám v hydronymii, väčšie rozdiely možno zistiť pri porov
návaní s názvami hospodárskych, hospodársky využívaných nesídelných geo
grafických objektov (množstvo názvov predložkového typu a predponových 
štruktúr) a s ojkonymiou (patronymické, rodové a i. názvy). 



Hydronymia 

Historické vodné názvy, doložené v stredovekých písomnostiach do kon
ca 13. stor., sú monograficky spracované v klasickom a na svoj čas vynikajú
com diele V. Šmilauera Vodopis starého Slovenska (1932), hoci voči úplnosti 
spracovaného historického hydronymického materiálu zo strany historikov 
a voči tradične orientovaným etymologickým výkladom zo strany jazykoved-
cov-etymológov by po šesťdesiatich rokoch mohli byť výhrady. Monografický 
komplexný výskum slovenskej hydronymie podľa povodí je dosiaľ iba v za
čiatkoch. Vyšli monografie M. Majtána a K. Rymuta (1985) o hydronymii 
z povodia rieky Oravy a Ľ. Sičákovej (1996) o hydronymii z povodia rieky 
Slanej, pripravujú sa ďalšie z povodia Popradu a Ipľa. Štúdie o jednotlivých 
názvoch napísali J. Martinka (1941) a J. Štolc (1951) o názve rieky Hornád, 
B. Varsik o názvoch Nitra (1966), Topľa (1968) a Slaná (1986). Novšie a v mno
hom podnetné výklady názvov Váh, Dudváh, Uh, Orava, Nitra, Laborec, 
Latorica, Bodrog, Bodva, Ipeľ, Rimava, Vlára, Poprad, Hornád a i. od Š. On-
druša (1972-1986), usilujúce sa o ich slovansko-slovenskú interpretáciu, ne
nachádzajú vždy kladný ohlas. Vychádzajú pritom z genetických indoeuróp-
sko-slovanských, baltsko-slovanských, ale aj východoslovanských a južnoslo
vanských väzieb so slovenčinou, s jej historickou i súčasnou slovnou zásobou, 
so slovnou zásobou slovenských nárečí s uplatnením laryngálovej teórie, 
z hláskových i sémantických responzií, substitučných zákonitostí pri preberaní 
slovanských a slovenských slov do maďarčiny a vyznačujú sa nekompromis
ným odmietaním starších tradičných výkladov týchto názvov, ktoré ich hod
notia ako predslovanské, substrátové alebo adstrátové (Ondruš, 1985 a). 

Jednoznačne predslovanskú hydronymiu z územia Slovenska poznáme 
z diel antických autorov. Ide o názvy Maro, Marus (Morava), Cusus (Váh) 
a Granoua (Hron). Možno tu sledovať pretváranie názvov jednotlivými etni-
kami, napr. lat. Marus, germ. Marahwa, slovan. Morava, maď. Morva; lat. 
Granoua, germ. Gran, slov. Gron > Hron, maď. Garam; lat. Cusus, slov. 
Kysuca (pri predpoklade, jsa tok hodnotil ako horný tok Váhu) (Šmilauer, 
1932). Preto však nie je nevyhnutné názvy všetkých väčších riek v oblasti 
Karpát (zo Slovenska Bodrog, Bodva, Cirocha, Dudváh, Dunajec, Hornád, 
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Ida, Laborec, Latorica, Nitra, Ondava, Orava, Poprad, Rimava, Torysa, 
Udáva, Uh a i.) hodnotiť jednoznačne ako predslovanské, ako to v poslednom 
čase predstavili napr. L. Bednarczuk (1973), J. Udolph (1979) a i. 

Na domáci slovansko-slovenský pôvod názvu Torysa poukazuje napr. už 
výskyt názvov utvorených zo slova *torysa (alebo *torisa) na strednom a na 
východnom Slovensku, hoci ako apelatívum nie je toto slovo známe nateraz 
ani z historickej slovnej zásoby slovenčiny ani zo slovenských nárečí ani zo 
susedných slovanských jazykov. 

Ide o názvy 
Torysa, 129 km, ľavý prítok Hornádu povyše Nižnej Myšie, prameniaci 

v Levočských vrchoch (od roku 1248 Ťarcha, Tharcha - maď. Tárca; od 18. 
storočia aj Torisa, Tariszsza - slov. Torysa). Na jej strednom toku je obec 
Torysa (Tharcza 1265, Ťarcha 1270, Torisa 1773), patriaca do okresu Prešov. 

Toryská, pramenný tok (alebo prítok) Torysy (caputfluvii Minoris Thar-
zcha 1278, lat. caput 'hlava, prameň', Tarchafew 1284, maď. fô 'hlava, pra
meň'). Na ňom je obec Torysky (založená roku 1538, maď. Toriszka, Tárca-
fo), patriaca do okresu Spišská Nová Ves. 

Torysa, horný tok Svarínky, ľavého prítoku Čierneho Váhu. Tak sa nazý
va aj homá časť Svarínskej doliny v katastri obce Východná v okr. Liptovský 
Mikuláš. 

Torysa, les, pasienky, lúky; vrch v katastri obce Medzibrod v okr. Banská 
Bystrica. 

Torysko, pole, pasienky v katastri obce Jablonov v okr. Spišská Nová Ves. 
Torysina, lúky v katastri obce Diviaky v okr. Martin. 
Torysie, náreč. Torysia, les, pasienky v katastri obce Zvolenská Slatina 

v okr. Zvolen. 
Názov Torysa sa tradične vykladá ako predslovanský, hoci V. Šmilauer 

(1932) uviedol aj slovanskú etymológiu G. Czirbusza, spájajúcu názov s ukra
jinským slovným základom tor 'revúci'. M. Vasmer v slovníku ruskej hydro-
nymie uvádza ruské názvy Tor, Torec, Torica, Toricy a v etymologickom 
slovníku ruštiny pri hesle tor1 'prešliapaná cesta' spolu so slovesom toriť 
'prešliapavať cestu' uvádza aj ruské hydronymá Tor, prítok Donca, a Torec, 
prítok Tisy, a odkazuje na ďalšie heslo torotoriť. Heslo torotoriť, taratorit 
'tárať' dáva do súvislosti s bieloruským taratoryč, cirkevnoslov. trtíorb 'hlas', 
srbsko-chorv. trtositi, slovin. trtráti, čes. trátoŕiti, slov. trátoríť. Uvádza aj lit. 
tarti, tarýti 'hovoriť'. 

Ukazujú sa tu teda dve možnosti slovansko-slovenského výkladu názvu 
Torysa: 

a) vychádzať z baltsko-slovanského základu tor- hovoriť, tárať (Vasmer 
porovnáva aj s gréc. toros 'hlasný, prenikavý'); Kálal (1924) uvádza trátor, 
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trátoriť 'táranie, tárať'; motivácia názvu Torysa by bola potom rovnaká ako 
v názvoch Revúca, Orava, Rimava; 

b) menej vhodný sa zdá byť výklad spájajúci názov Torysa so slovan
skými základmi ter- (trieť), tor- ('stopa'; torovať 'robiť stopy, prešliapavať 
cestu' Kálal, 1924), ktoré Vasmer spájal s ruskými a ukrajinskými hydrony-
mami Tor, Torec. 

Ako vidno, ani názov rieky Torysy sa nemusí vykladať ako predslovanský, 
hoci jeho druhá časť ys/is môže robiť nateraz ešte ťažkosti (Majtán, 1988 a). 

Pohľad na genézu slovenskej hydronymie vychádzajúci z doteraz heuris
ticky spracovaného materiálu a z onomastickej i etymologickej literatúry uka
zuje, že možno hovoriť o jej slovanskom charaktere, a to i napriek tomu že 

a) väčšie toky mali iste aj v predslovanskom období názvy; 
b) z týchto predslovanských (keltských, kvádskych, rímskych) názvov sa 

niektoré mohli po príchode Slovanov do karpatskej oblasti prevziať, adapto
vať a prispôsobiť praslovanskej slovnej zásobe a ďalej sa vyvíjať ako slovan
ské; 

c) aj v ranom stredoveku bolo slovenské etnikum (slovanskí predkovia 
Slovákov, starí Slováci) v stálom a často nerovnoprávnom kontakte s neslo
venskými a neslovanskými etnikami. 

Predslovanskú hydronymiu zo Slovenska (okrem spomínaných rímskych 
zápisov Marus, Cusus, Granoua) nepoznáme. Stredoveké názvy do konca 
13. stor. sú spracované, treba ich na základe ďalšieho heuristickeho výskumu 
doplniť a zhodnotiť z hľadiska uhorskej kancelárskej praxe, z hľadiska vývinu 
slovenského etnika a slovenského jazyka, ako aj z hľadiska starších i novších 
zásahov do jazykovej podoby samotných názvov. 

Slovanské a slovenské názvy vodných tokov vznikli v prevažnej miere 
z apelatív, a to priamo z hydrografických termínov označujúcich jednotlivé 
druhy objektov, alebo zo slov označujúcich charakter vody, vodného toku 
(veľkosť, tvar, hĺbku, farbu, chuť, polohu a pod.), dna alebo okolitého terénu 
(pôdy, porastu, flóry, fauny a pod.). Viaceré novšie názvy, najmä názvy men
ších tokov vznikli z osadných alebo iných geografických názvov a z osobných 
mien. 

Názov vodného toku utvorený z geografického názvu je motivovaný zvy
čajne príslušnosťou (najmä v geografickom zmysle) ním pomenovaného ob
jektu, z názvu ktorého bol utvorený. Tak názov utvorený z osadného názvu 
vyjadruje, že vodný tok preteká osadou alebo katastrom osady, podľa ktorej 
dostal názov. Názov utvorený z názvu vrchu svedčí, že ním pomenovaný tok 
tečie na jeho úpätí. Z hydronyma utvorený názov pomenúva spravidla prítok 
alebo rameno toku, z názvu ktorého bol utvorený. Z osobného mena utvorené 
hydronymum poukazuje obyčajne na vlastníctvo územia, ktorým preteká. 
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Z hľadiska motivácie možno abstrahovať obsahové modely po vyčlenení 
všeobecných semaziologických kategórií, motivačných či pomenúvacích prí
znakov obsahujúcich objektové určenie (ČO), vlastnosť (AKÝ), topografickú 
príslušnosť alebo lokalizáciu v teréne (KDE), vlastníctvo, resp. vlastníctvo 
príslušného terénu (Čí) a prípadne aj ďalšie charakteristiky objektu. Obsahový 
model vzniká uplatnením niektorého z príznakov alebo kombináciou viace
rých príznakov pri motivácii vzniku názvu. Slovotvorný model predstavuje 
jazykové stvárnenie, jazykové vyjadrenie obsahového modelu (Blanár, 1972; 
1975; Šrámek, 1976; 1986; Majtán, 1976). Príznaky môžu byť vyjadrené 
explicitne lexémou alebo implicitne sufixom (formantom) v derivovaných 
názvoch, napr. Slonica (slaná voda, rieka), Bystrica a pod., alebo bez osobit
ného formantu v adjektívnych i substantivizovaných názvoch, ktoré vznikli 
elipsou, napr. Slaná (slaná voda, rieka), Revúca, Kysuca a pod. 

Členenie názvov z lexikálno-sémantického hľadiska ukazuje, z ktorých 
lexikálnych základov, z ktorých vecno-sémantických okruhov slovnej zásoby 
sa tvorili. Porovnanie s českou, poľskou, ukrajinskou, ruskou i južnoslovan
skou hydronymiou ukazuje, že rozdiely sú najmä v uplatnení množstva a dru
hu substrátových prvkov, v názvoch slovanského pôvodu sú menšie rozdiely, 
a to v distribúcii jednotlivých slov a slovných okruhov. 

Zo štruktúrnotypologického hľadiska možno slovenské i slovanské vodné 
názvy členiť na jednoslovné (aj kompozitá), dvojslovné názvy atributívneho 
typu a predložkové názvy. Základný typ predstavujú jednoslovné pomenova
nia, substantíva. Názvy menších tokov, horné a pramenné časti tokov sú zvy
čajne viacslovné. Pramenné časti najmenších tokov (rovnako ako žriedla, 
pramene) majú často názvy predložkového typu. 

Slovotvorná štruktúra názvov je väčšinou zreteľná. Napriek tomu však 
pri slovotvorných analýzach slovanských hydroným dochádza niekedy k ne
rovnakým hodnoteniam východiskových základov a sufixov podľa toho, či sa 
vychádza z (etymologického) slovného základu (koreňa) alebo z bezprostred
ného východiska tvorenia názvu, napr. Parnica : par-n-ic-a; Hradištnica : 
hrad-išt-n-ic-a a pod. Na slovotvornú charakteristiku a modelovanie slovo
tvornej štruktúry hydroným (a vlastných mien vôbec) je zaiste vhodnejší spô
sob analýzy vychádzajúci z vyčlenenia bezprostredného východiska tvorenia 
názvu. Na porovnávací výskum možno však úspešnejšie využiť morfémovú, 
morfematickú analýzu. Základný štruktúrny typ predstavujú jednoslovné 
hydronymá, utvorené z apelatív i proprií. 

V slovenskej historickej i súčasnej hydronymii je najfrekventovanejší 
formant -ic-a a jeho varianty -n-ic-a, -ov-ic-a, -ov-n-ic-a, -an-ic-a a pod. Ná
zvy s týmto formantom sú utvorené zo substantív, napr. Skalica, Žarnovica, 
Vydrica, z adjektív, napr. Bystrica, Teplica, Lukavica, Blatnica, Rudnica, 
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Korytnica, i zo slovies, napr. Kysnica, Kopanica. Novšie sú utvorené zväčša 
na základe onymickej polarizácie z ojkoným (Majtán, 1981; 1982 a), napr. 
Drietomica, Chocholnica, Krupinica, Poltarica, Rozložnica. Z hydroným sú 
utvorené názvy ich prítokov, napr. Nitrica, Ondavica, Oravica, Rimavica, 
Zolnica, Žitavica a i. 

V starej slovenskej hydronymii na druhom mieste bol formant -av-a/-v-a, 
častý je aj v súčasných názvoch, napr. Bebrava, Čičava, Hučava, Jelšava, Myja
va, Ondava, Orava, Rimava, Serava, Zaychava, Žitava, Bodva, Ľukva a i. 

Novší živý typ predstavujú názvy tvorené formantom -k-a (aj -an-k-a/-
ian-k-a) z ojkoným, niektoré opäť ako výsledok onymickej polarizácie, napr. 
Pucovka, Varínka, Rabčianka, Ublianka, Teplianka, Belianka, Koprivnička, 
Istebnianka a pod., i z oroným, napr. Rokoška, Vrátňanka. Deminutívny prí
znak majú názvy utvorené z hydroným, napr. Vlárka, Ondavka, Rudavka a i., 
ktorými sa nazývajú prítoky alebo horné toky príslušných tokov. Z apelatív sa 
formantom -k-a hydronymá netvoria. 

Menšiu distribúciu mali a majú názvy s formantmi -in-a: Chotina, Rudi-
na, -yň-a: Tuchyňa, zo substantivizovaných názvy s formantmi -'a: Dršňa, 
Jelešňa, Topľa, -om-a: Drietoma, Chotoma, Vyčoma, -uc-a: Kysuca a pod. 

Medzi názvami mužského rodu sú najfrekventovanejšie tie, čo sú utvore
né formantom -ec a jeho variantmi -iec, -ov-ec, -av-ec, -an-ec, -en-ec a pod.; 
z adjektív napr. Hnilec, Jalovec, Krivec, Lukavec, Rydzavec, Slanec, Svere-
pec, Hrabovec, Lipovec, Bzovec, Turiec, zo slovies Moštenec, Vybuchanec a i. 
Viaceré názvy tohto typu vznikli z ojkoným, napr. Dovalovec, Klinec, Miro-
šovec, Trpínec; z hydroným sú utvorené názvy prítokov Hronec, Važec (dnes 
Biely Váh). 

Druhú najväčšiu skupinu predstavujú názvy s formantom -ík (-n-ik, -en-
-ík, -ov-ík -č-ík a pod./ utvorené z adjektív, napr. Brusník Črmník Jalšovík 
Kalník Mútnik, zo slovies názvy Mošteník Strateník Z ojkoným sú názvy 
Bodružalík Lučenčík, Medzihradník, Vagrinčík a názvy s formantom -č-ík, 
napr. Zabidovčík, Pilhovčik 

Menej časté sú názvy utvorené z apelatív formantmi -ák: Všivák -iak: 
Kremeniak -ov-ok: Vrbovok a z ojkoným formantmi -an: Haspruňan, -ekJ-ok: 
Brusníčok, Jamníček Kubašok Rakovčok a i. 

V staršej slovenskej hydronymii bol produktívnejší typ substantivizova
ných názvov tvorených formantom -ov, napr. Hukov, Jasenov, Lukov a i. 

Názvy adjektívneho typu sú väčšinou ženského rodu, napr. Teplá, Tichá, 
Slaná, Sokolia, Hradná, Istebná, Parná, Rohozná, Rybná, Zlatná. Niektoré 
názvy adjektívneho typu vznikli z predložkových konštrukcií, napr. Závrská, 
Zasihlianska. Príčastie ako východisko možno predpokladať v historických 
názvoch s formantom -oma; súčasné ojkonymum Drietoma sa podľa miestne-
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ho úzu skloňuje ako adjektívum: do Drietomej, v Drietomej, z Drietomej 
(dnešný názov toku je Drietomica). 

Kompozitá sú v hydronymii zriedkavé, v slovenskej hydronymii sú také
ho typu názvy Konotopa, Polerieka a názvy majúce v základe zložené osobné 
meno, napr. Ladomirka, alebo osadný názov, napr. Dlhopoľka. (Ako pôvodne 
zložený vykladá Š. Ondruš, 1986, aj názov Hornád.) 

Dvojslovné hydronymá atributívneho typu predstavujú niekoľko skupín. 
Názvy s objektovým určením v druhom, určovanom člene sú veľmi po

četné. Adjektívom sa vyjadruje ďalší, určujúci motivačný príznak hydronymá, 
napr. Hlboký potok Stará rieka, Čierna voda, Slatinský potok Lomnická 
rieka, Gerlachovská voda, Kýčernýpotok, Hincov potok a pod. 

Názvy s východiskovým hydronymom v určovanom člene sú príznačné 
pre 

(a) dvojice horných tokov, resp. tokov a prítokov, napr. Biela Orava -
Čierna Orava, Biely Váh (v stredoveku Važec) - Čierny Váh, Východný Tu-
riec (prv Turiec aj Turčok) - Západný Turiec (prv Turiec, Ratkovský Turiec), 
Kuchynská Malina — Pernecká Malina, Veľká Svinka - Malá Svinka, Veľká 
Zolná — Malá Zolná a pod., 

(b) pre toky a ramená, napr. Malý Dunaj - Dunaj, Starý Váh - Váh, Stará 
Tisa - Tisa a pod. a 

(c) pre dvojice alebo série rovnakých a blízkych tokov z toho istého po
vodia, napr. Dlžiansky Cickov - Podbiélsky Cickov prítoky Oravy, Páleničný 
Kriváň — Žiarový Kriváň - Hraničný Kriváň prítoky Poľanového Kriváňa 
a pod. 

Zriedkavé sú prípady, keď sa do funkcie hydroným prevzali dvojslovné 
terénne názvy; z hľadiska tvorenia sú to vodné názvy s nulovou slovotvornou 
charakteristikou, napr. Staré uhlisko, Kamenné mlieko. Sú to názvy, ktoré 
vniesli do mapových a iných diel kartografi alebo hydrológovia. 

Hydronymá predložkového typu vyjadrujú polohu (KDE) alebo smero
vanie (ODKIAĽ, KADIAĽ, KAM) toku. Pre názvy vyjadrujúce polohu toku 
sú príznačné predložky na, pod, v, za so statickým významom; pre názvy 
vyjadrujúce smerovanie toku predložky s dynamickým významom od, spod, z, 
cez, dolu, zriedka aj hore, popod, do, na, pod, za. Názvy vyjadrujúce polohu 
toku môžu byť prevzatými terénnymi názvami predložkového typu, teda 
z hľadiska tvorenia sú s nulovou slovotvornou charakteristikou. 

Schematicky možno jednotlivé jednoslovné štruktúry slovenských hydro
ným znázorniť takto: 

Substantíva mužského rodu 
-ecl-iec: Hnilec, Hronec, Jalovec, Klinec, Krivec, Lukavec, Slanec, Sve-

repec, Turiec, Važec 
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-av-ec: Oľšavec, Rydzavec 
-ov-ec: Bzovec, Hrabovec, Lipovec, Rakovec 
-in-ec: Solotvinec 
-an-ec: Vybuchanec, Vydumanec 
-ík: Kliník Bodružalík 
-č-ík: Slančík Lučenčík Pilhovčík Zabidovčík 
-n-ík: Brusník Črmník Kalník Lipník Mútnik Pstružník Rudník Smol-

ník Zlatník 
-en-ík: Strateník Trsteník 
-ov-ík Jalšovík 
-ov-č-ík: Hrabovčík 
-ov-n-ík: Tisovník, Hlohovník 
-ok: Kubašok 
-č-ek/-č-ok: Turček Turčok Hrončok 
-n-íč-ek/-n-íč-ok: Brusníčok Jamníček 
-ov-ok: Vrbovok 
-ov-č-ekJ-ov-č-ok: Rakovčok 
-ák/-iak: Všivák Kremeniak 
-áň: Kriváň 
-an: Haspruňan 
-ov: Cickov, Dzikov, Hričkov, Hukov, Jasenov, Kalinov, Kňazov, Lukov 
-in: Korčín, Salatín, Svarín, Žilín 
Substantíva ženského rodu 
-a: Topľa 
-av-a: Bebrava, Blava, Čičava, Hučava, Hukava, Jelšava, Kačkava, Kr-

čava, Myjava, Oľšava, Ondava, Orava, Ptava, Rimava, Roňava, Rudova, 
Serava, Zdychava, Žitava 

-ň-av-a: Blížňava 
-v-a: Bodva, Ľukva 
-ň-a: Dršňa, Jelešňa, Lišňa 
-och-a: Cirocha 
-om-a: Drietoma, Chotoma, Vyčoma 
-uc-a: Kysuca 
-yň-a: Tuchyňa 
-ic-a: Bystrica, Teplica, Skalica, Vydrica, Nitrica, Poltarica 
-av-ic-a: Oľšavica, Ondavica, Oravica, Rimavica, Žitavica 
-n-ic-a: Blatnica, Chvojnica, Kysnica, Lednica, Rudnica, Sopotnica, 

Zolnica 
-ov-n-ic-a: Ilovnica, Žiarovnica, Koprovnica 
-eč-n-ic-a: Hradečnica, Klanečnica 
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-išt-n-ic-a: Hradištnica 
-an-ic-a: Kopanica, Rúbanica 
-en-ic-a: Drevenica, Moštenica 
-in-ic-a: Krupinica 
-om-ic-a: Drietomica 
-ov-ic-a: Chopcovica, Zubrovica 
-in-a: Blatina, Chotina, Livina, Rudina, Slatina, Širočina 
-k-a: Pucovka, Svinka, Varínka, Vlárka, Zázrivka 
-av-k-a: Myjavka, Ondavka, Rudavka, Trnávka 
-ič-k-a: Bystrička, Teplička 
-n-ič-k-a: Brusnička, Dubnická, Koprivnička, Sopotnička 
-an-k-a/-ian-k-a: Belianka, Brusnianka, Istebnianka, Rabčianka, Tep-

lianka, Ublianka, Vavrečanka 
-in-k-a: Slatinka 
Adjektíva ženského rodu 
-á: Bela, Bystrá, Slaná, Teplá, Tichá 
-ia: Sokolia 
-n-á: Hradná, Istebná, Parná, Rohozná, Rybná, Zlatná, Zolná 
-en-á: Trstená 
-úc-a: Revúca 



Kontinuitný vývin slovenčiny 
a jeho odraz vo vlastných menách 

Historické vlastné mená predstavujú najväčšie množstvo najstarších 
dokladov o slovnej zásobe staršej slovenčiny a množstvo preukazných dô
kazov o kontinuitnom vývine slovenčiny ako národného jazyka Slovákov 
z praslovančiny. Výrazným spôsobom takto osvetľujú problematiku genézy 
slovenského etnika a samobytného slovenského jazyka ako jedného zo slo
vanských jazykov, ktorý má podobne ako všetky ostatné slovanské jazyky 
svoju predhistorickú bázu v praslovančine a od 10. stor. samostatný vývin 
v západoslovanskom jadre južného typu tak ako jemu najbližší slovanský 
jazyk čeština. 

V stredovekých latinských písomnostiach sa slovenské apelatíva v latin
skom kontexte vyskytujú iba osihotene, napr. pravda (ad praudam 1213 
CDS1), pažiť (locum viridum pasyth vocatum 1303 RDS1), obec (iudex iurati-
que et opecz 1312/1417 RDS1) a pod. 

Historické vlastné mená ako pomenovania jedinečných objektov sa zafi
xovali už v ranostredovekej spoločnosti, a tak predstavujú najstaršie doložené 
jazykové fakty o jazyku formujúceho sa slovenského etnika, a to aj napriek 
značným deformáciám zápisov slovenských vlastných mien, spôsobovaným 
stredovekými pisárskymi školami a maniermi vtedajších uhorských kráľov
ských i cirkevných kancelárií. Zlomkovitosť najstarších dokladov možno vy
vážiť početnejšími, úplnejšími a jednoznačnejšími novšími dokladmi a súčas
nými vlastnými menami, ako aj konfrontáciou s historickou i súčasnou ony-
miou ostatných, najmä susedných slovanských jazykov. 

Dedičstvo praslovančiny, ak sa dá takto obrazne nazvať jazyková hod
nota najstarších slovenských vlastných mien, možno teda sledovať na osob
ných menách predkresťanského typu, na osadných, vodných i terénnych ná
zvoch, doložených v najstarších stredovekých listinách, týkajúcich sa Sloven
ska. Kontinuitný vývin slovenského národného jazyka z praslovančiny možno 
sledovať v najstarších slovenských toponymách rozborom ich lexikálno-
sémantickej, slovotvornej i hláskovej výstavby. V toponymii sa od najtarších 
čias využívali aj apelatívne geografické termíny. 
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1. Osadné názvy (ojkonymia). Na celom slovenskom juhu a osobitne 
v južných častiach dnešného Slovenska boli v 9. a 10. stor. osadné názvy slo
venské (slovanské). Predkovia dnešných Slovákov na tomto území žili prinaj
menšom niekoľko storočí pred príchodom Maďarov do Podunajskej kotliny, 
Výrazne o tom svedčí lexika, ktorá bola zdrojom pri tvorení starých sloven
ských osadných názvov z rozličných sfér výrobnej činnosti i z oblasti spolo
čenského a kultúrneho života, doložená v názvoch z 11. a 12. stor. (Krajčovič, 
1974 a; 1988). 

Historických zápisov osadných názvov zo Slovenska spred 11. stor. pozná
me iba niekoľko. Devín sa v spise o obrátení Bavorov a Korutáncov z r. 870-
871 spomína k roku 864 ako Dowina, Nitra ako Nitrava, Nitra sa spomína aj 
v prameni z r. 880 Bratislava sa v Salzburských análoch spomína k roku 907 

"v súvislosti s bitkou Bavorov s Maďarmi ako Brezalauspurc (Braslavov hrad) 
(Ratkoš, 1965). 

O slovanskom pôvode svedčia Maďarmi prevzaté osadné názvy s noso
vými samohláskami, ktoré zanikli v slovanských jazykoch v 10. stor., a tak zá
pisy z 12. a 13. stor. svedčia o vzniku týchto názvov pred 10. stor. alebo v 10. 
stor., napr. Crumba 1113 Krupá, Scelemsan 1156 Sľažany, Helemba 1138 
Chľaba, Galantha 1240 Galanta, Dumbo 1287 Dubová, Stumpa 1288 Stupa
va, Gerenda Hriadky a pod. (Stanislav, 1956; Krajčovič, 1974). 

Zo starej slovansko-slovenskej slovnej zásoby, zo slovanských osobných 
mien predkresťanského typu, ako aj z najstarších kresťanských mien sa tvorili 
osadné názvy, ako sú Sebeslavce, Sebedražie, Motešice, Majcichov, Nedožery, 
Trebatice, Ivanka a pod. 

S obidvoma podobami prvého komponentu sa zapisoval názov dnes zanik
nutej osady Sebeslavce v okr. Martin (terra Scebeslou 1230, Zobozlo 1271, 
1284, 1285, 1286, 1291, Zebezlouch 1294, 1323, Zobozlo 1391 a pod.). Iná 
zaniknutá osada neďaleko Nitry sa r. 1248 označovala ako terra comitis Zuboz-
lai. Mená Sebédrah a Sebédruh sú zachované v názvoch osád Sebedražie 
(Scepedras 1245, Zebedraz 1388) a Sebedružka (dnes súčasť obce Valaská Bela) 
v okr. Prievidza (Zebedrus 1409, Zebedrwse 1462, Zebedrws 1473, 1496). 

Z osobného mena Mojtech, ktoré je známe iba zo slovenčiny, sa utvorili 
západoslovenské osadné názvy Majcichov v okr. Trnava (< Mojtechov: Moy-
chech 1266, Moyteh 1269, Maycich 1324; maď. Majténý) a Motešice v okr. 
Trenčín (< Mojtešice: Motihe 1208, Moythe 1265, Maytech, Moytech 1275, 
Maytheh 1300, Motesycz 1485). Zo skrátenej podoby tohto osobného mena 
(Mojta) je ojkonymum Mojtín v okr. Považská Bystrica (Moite 1364, Mahtyn 
1397, Moythin 1472, Moythyn, Moyczin 1496) (Majtán, 1986; 1987). 

Starobylý pôvod majú osadné názvy etnického typu, ako sú Čechy, Mo
ravce, Nemce, Ruské, Pečeňady, Sekule a pod., ako aj názvy utvorené z mien 
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staromaďarských kmeňov, ktoré možno chronologicky zaraďovať do 10. a 11. 
stor. (Ratkoš, 1965). K názvom tohto typu patrí aj názov dunajského ostrova 
v Bratislave Pecňa (Beseneusciget 1225 ostrov Pečenehov CDS1), tvoreného 
Pečnianskym (vlastne by malo byť „Pečenežským") ramenom Dunaja. Hneď 
vedľa sa v tej istej listine spomína ostrov Uhrov (Mogorsciget 1225 ostrov 
Maďarov, Uhrov), na ktorom vznikla „Uhorská Ves" (Ungerau 1439, insula 
Engerau I614,pagus Engerau 1674), dnešná Petržalka (Majtán, 1988 c). 

Starobylé sú názvy posesívneho typu s príponami -jb, -ja, ktorý prestal 
byť produktívny už v 11. stor., napr. Dedž, Goražd, Boleráz, Nededza, Bytča, 
Zbudza a pod. (Stanislav, 1956). 

Špecifické miesto v západoslovanskej ojkonymii majú osadné názvy 
s príponami -ov-c-e (v ostatných západoslovanských jazykoch -ov-ic-é) a -in-c-e, 
ktoré sú známe aj u južných a u východných Slovanov (Majtán, 1978) a ktoré sa 
pokladali za jeden z tzv. juhoslavizmov v slovenčine (Kniezsa, 1948; Stani
slav, 1956). 

Doterajšie výskumy kladú do 8.-10. stor. služobníčke názvy výrobno-
remeselníckeho, vrchnostenského i posluhovacieho typu, ktoré vznikli z po
menovaní ako grbnčari, dhgtari, smoľani, pekhľani, dvorwiici, klečani, 
kwežici a pod. (Stanislav, 1963; Krajčovič, 1957; 1965; Ratkoš, 1988). 

Iba na slovenskom juhu sa vyskytujú služobníčke názvy typu Vozokany, 
Dubokany, Krškany (Krajčovič, 1964) a iba na východnej polovici Slovenska 
názvy typu Dravce (Blanár, 1987). 

2. Vodné názvy (hydronymia). Diskusia o pôvode názvov väčších slo
venských riek je stále živá. Po Vodopise starého Slovenska V. Šmilauera 
(1932) a po sérii štúdií B. Varsika a Š. Ondruša istú syntézu predstavuje mo
nografia B. Varsika Slovanské (slovenské) názvy riek na Slovensku a ich pre
vzatie Maďarmi v 10.-12. storočí (1990), ktorá má výstižný podtitul Príspe
vok k etnogenéze Slovákov. Lexikálne základy názvov veľkých riek sú na prvý 
pohľad nezreteľné, neslovanské, novšie výskumy a výklady však môžu potvr
dzovať slovanskosť názvov Ondava, Orava, Rimava a i. (Ondruš, 1985 a), 
Poprad (Ondruš, 1985 b), Torysa (Majtán, 1988 a), hoci B. Varsik predpokla
dá, že ich niekdajší slovanskí predkovia Slovákov prevzali od staršieho pred-
slovanského obyvateľstva na rozdiel od názvov menších tokov, ktoré sú zre
teľne slovanského pôvodu, napr. Trnava/Trnávka, Krupina/Krupinica, Štiav
nica, Oľšava, Sitnica/Sikenica, Rudova, Malina, Vydrica, Lužnica, Bebrava, 
Bystrica, Revúca, Teplica, Konotopa, Hnilec a i. 

Pohľad na genézu slovenskej hydronymie vychádzajúci z materiálu, ktorý 
je doteraz heuristicky spracovaný, a z onomastickej i etymologickej literatúry 
ukazuje, že možno hovoriť o jej slovanskom charaktere, a to i napriek tomu, 
že a) väčšie toky iste mali aj v predslovanskom období názvy, b) z týchto 
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predslovanských (keltských, kvádskych, rímskych) názvov sa niektoré po 
príchode Slovanov do karpatskej oblasti mohli prevziať, adaptovať a prispô
sobiť praslovanskej slovnej zásobe a ďalej sa vyvíjať ako slovanské a c) slo
venské etnikum (slovanskí predkovia Slovákov, starí Slováci) aj vo včasnom 
stredoveku bolo v stálom (a nerovnoprávnom) kontakte s neslovenskými 
a neslovanskými etnikami. 

Slovenské názvy vodných tokov napriek ich prevzatiu Maďarmi v 11. a 12. 
stor. (alebo možno práve tým) jednoznačne dosvedčujú kontinuitu slovanského 
(slovenského) osídlenia prinajmenšom od čias Veľkomoravskej ríše a od prícho
du Maďarov do Podunajskej kotliny až po súčasnosť (aj Varsik, 1990). 

3. Terénne názvy. Preukaznými svedectvami kontinuitného vývinu slo
venského jazyka z praslovančiny sú aj terénne názvy. Možno na to uviesť 
desiatky a stovky dokladov, a to i napriek tomu, Že názvy vrchov a dolín sa 
v stredovekých listinách vyskytujú v menšom množstve ako ojkonymá a hyd
ronymá a že názvy malých geografických objektov sú tam zriedkavé. 

Bohatým zdrojom dokladov na používanie slovenskej geografickej ter
minológie sú súvislé slovenské jazykové pamiatky a slovníky z 15.-18. stor., 
ktoré tvoria pramennú základňu Historického slovníka slovenského jazyka. 
Z nich možno vybrať a opísať celé súbory termínov a možno charakterizovať 
aj ich územné rozšírenie. Osobitný význam má staršia odborná geografická 
literatúra, napr. po latinsky napísaný úvod do zemepisu sveta od J. Tomku 
Sáskeho z r. 1748, slovenský preklad učebnice zemepisu z r. 1760 a učebnica 
L. Bartolomeidesa z r. 1798 (Majtán, 1982 c). 

Staršiu slovenskú geografickú terminológiu možno dobre dokumentovať 
aj z historických slovenských terénnych názvov. 

Najstaršiu apelatívnu slovenskú geografickú terminológiu však môžeme 
poznávať aj z iných historických vlastných mien, zo všetkých geografických 
názvov doložených v najstarších jazykových pamiatkach od 11. stor. Historic
ké slovenské geografické názvy zo stredovekých latinských listín vzťahujúcich 
sa na územie Slovenska, a to nielen osadné názvy, ktorým historická onomas
tika venovala doteraz najväčšiu pozornosť, ale aj vodné názvy a názvy terén
nych tvarov obsahujú desjatky slov, apelatívnych geografických termínov 
používaných na Slovensku^ období včasného stredoveku. R. Krajčovič v štú
dii O kontinuite starej slovenskej a praslovanskej lexiky (1988-89) pri inter
pretácii slovnej zásoby slovenskej historickej toponymie zachytil apelatívne 
geografické termíny, ako sú kopec, debra, chrasť, pole, tok rieka, súteča, 
neteča, mŕtva, bystrica, vieska, selo, kostol a i. 

V tejto časti si všimneme apelatívne geografické termíny označujúce zvý
šené a znížené tvary terénu a všeobecné pomenovania prirodzeného zemského 
porastu. 
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Z termínov označujúcich zvýšené tvary zemského povrchu sa v najstaršej 
slovenskej toponymii a medzi najstaršími zápismi apelatív vyskytujú slová 
diel, hora, vrch, kopec, chlm, brdo a moľva. 

O slove diel v apelatívnej geografickej terminológii už V. Šmilauer 
(1932) konštatoval, že ide o starý slovanský geografický termín (pórov, aj 
Šmilauer, 1970) s významom 'vrch, kopec' alebo aj 'vrchol kopca, chrbát' 
a že nejde o prevzaté rumunské slovo deal, ktoré by sa do slovenčiny dostalo 
valaskou kolonizáciou. K tomuto záveru dospel na základe výskytu slova diel 
v toponymii 13. stor.: lygeth quod vocatur Borsodi Dubodel 1243 v Gemeri 
CDS1; terram nostram nomine Duboudyl 1255 pri Zvolene CDS1; in cacumine 
montis Duboder vocati 1260 na Spiši CDS1; ad montem Tysouy del 1287 
v Turci VSS; ad montem Razdel 1293 pri Klíži VSS; in monte Dobódel 1294 
na Spiši VSS. 

Slová hora a vrch sa na označenie pojmu 'mons' používajú v slovenčine 
aj najstarších čias. V súčasných slovenských nárečiach sa slovo hora s výz
namom 'mons' používa najmä na západnom a na východnom Slovensku, 
s významom 'silva' najmä na strednom a čiastočne aj na západnom Slovensku. 
V najstaršej slovenskej toponymii je slovo hora použité vo význame 'mons' aj 
v názvoch zo stredného Slovenska: in culmine minoris bercz, quae dicitur 
Csernahora 1243 v Gemeri CDS1; in bercz Kamenahora 1278 pri Modrom 
Kameni VSS; ad Tholzta hora, ad Tolzta hora, per viam circuit Hoztra Hora 
1293 pri Klíži VSS. Slovo vrch je doložené iba v jednom názve: ad Domia-
nowniwrch 1272, adDomanowi wrch 1272/1364 pri Valaskej Belej VSS. 

Slovo kopec poznáme iba z najstaršej ojkonymie: Copezan 1113, de villa 
Copchuch 1226 pri Nedede CDS1; Kopchan 1392 Kopčany (pri Skalici) VSO; 
Kopech 1397 Kopec VSO. Slovo chlm je z 13. stor. doložené v podobe, 
v ktorej ho prevzali starí Maďari (holm, neskôr holom). V súčasných sloven
ských nárečiach, resp. v slovenských chotárnych názvoch sú známe podoby 
chlm, chum, chom, helm (Majtán, 1973 a). Zdrobnenú podobu helmec pozná
me z ojkonymie od začiatku 13. stor., podoby chlumec, chumec od 15. stor. 
Pôvodný význam 'vŕšok, monticulus' sa posunul, texty z minulého a z tohto 
storočia dokladajú význam 'vrchol kopca'. Najstaršie doklady: monticulus 
Holm 1264 pri Nitre VSS; ad monticulum holm v Zemplíne VSS; ad montem 
holm 1335 pri Vojnatine VSS; predium Helmech, de Helmuch 1214/1342 
CDS1; terra Helmech 1304 Kráľovský Chlmec RDS1; Hlumec 1438, Chumecz 
1504 pri Žiline VSO. 

Slovo brdo je ako apelatívny geografický termín doložené od roku 1287: 
per unum orom wlgariter brdo 1287 v Turci VSS, a to v nedeformovanej 
podobe (maďarčina ho prevzala v podobe bordá), ale v porovnaní s južnoslo
vanskými jazykmi už s posunutým významom 'vrchol, štít kopca, hrebeň'. 
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O slove moľva sa treba zmieniť podrobnejšie. Na prvý pohľad vyzerá ako 
nedomáce. V. Šmilauer ho charakterizoval podľa slovníka maďarských slov 
zo stredovekých listín nepriamo ako maďarské slovo. Odtiaľ citoval aj jeho 
význam 'trstinou porastená barina'. Zo zborníka o histórii Zemplínskej stolice 
uviedol k tomu vetu „zo zatopenej krajiny vyčnievali len piesočnaté pahorky 
v nárečí Sárkôzu zvané molyva" (Šmilauer, 1932). Maďarský etymologický 
slovník (1970) uvádza, že slovo molyva má etymológiu nejasnú P. Skok 
(1972) pri výklade praslovanských koreňov mol- (moliti1 'prosiť', moliti2 

'ukázať sa') poukázal aj na albánske slovo mal s významom 'breh'. J. Stanis
lav v diele Slovenský juh v stredoveku (1948) uviedol historické i niektoré 
súčasné geografické názvy s týmto slovom, spomenul aj srbsko-chorvátske 
názvy Molve, Molvenske grede, Molvice, ruský názov Molvoticy, ruské osobné 
mená Molva, Molvjanin a aj skutočnosť, že slovo moľva prešlo ako apelatí
vum aj do maďarčiny (s poukazom na údaje V. Šmilauera). Novší pohľad na 
etymológiu slova moľva predstavili v ostatnom čase Ľ. Králik (1994) 
a Š. Ondruš (1994). 

Doklady využitia slova moľva v slovenskej historickej toponymii sú z 13. 
stor. z východného i zo západného Slovenska: in monticulo Moluwa nomine 
1214/1384, Molua 1214/1343 pri Lelesi CDSI; villa Molua 1226 pri Sali 
CDS1; ad Chyzmolwaya 1266 'Čížova moľva' pri Stretave VSS. 

Terénne názvy so slovom moľva v doline rieky Ondavy si všimli aj ar
cheológovia, pretože piesočnaté pahorky, duny, ktoré sa nimi pomenúvajú, sú 
častými archeologickými náleziskami (Andel, 1955) podobne ako vŕšky na
zvané pomocou slova hrúd na západnom Slovensku v doline rieky Moravy 
(Janšák, 1966). V slovenských terénnych názvoch sa slovo moľva vyskytuje 
najmä v oblasti Východoslovenskej nížiny v okresoch Michalovce a Trebišov, 
ale aj na západnom Slovensku v okresoch Senica, Trenčín, Trnava a Galanta 
a výnimočne aj na strednom Slovensku v okrese Prievidza: Moľva v obciach 
Bracovce, Kopčany, Malčice, Pavlovce nad Uhom, Poša, Senné, Svätuš, Stre
táva, Vysoké nad Uhom, (všetky v okr. Michalovce), Bačka, Besa, Brehov, 
Čičarovce, Drahňov, Hraň, Hriadky, Oborín, Sirník, Trebišov, Veľké Kapuša
ny, Zemplínske Hradište (všetky v okr. Trebišov), Nižná Myšľa (okr. Košice-
vidiek); Molva v obciach Lúka, Modrová (okr. Trenčín), Dolný Lopašov (okr. 
Trnava), Diakovce (okr. Galanta); Molvy v obciach Vrbovce (okr. Senica), 
Kalnica (okr. Trenčín), Bučany (okr. Trnava); ďalšie doklady Dluha moľva 
Bánovce nad Ondavou, Kačanov, Gazdova moľva Komárovce, Hercecka 
moľva Bánovce nad Ondavou, Folkušovce, Kačanov, Hradištska moľva Mal
čice, Kríva moľva Markovce, Mala moľva Čičarovce, Popova moľva Bánovce 
nad Ondavou, Pulkova moľva Bánovce nad Ondavou, Sentivaniho moľva 
Malčice, Veľká moľva Čičarovce, Drahňov, Vysoká moľva Kopčany (všetky 
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v okr. Michalovce); Brudna moľva Zemplínske Jastrabie, Hadia moľva Veľké 
Kapušany, Horná moľva Oborín, Hradná moľva Zemplínske Hradište, Ka
menná moľva Oborín, Nove moľvy Hriadky, Popova moľva Trebišov (všetky 
v okr. Trebišov). 

Zo zdrobnenín sú doložené podoby Moľvica z obce Veľké Raškovce 
(okr. Trebišov) a Molvičky z obce Dolné Vestenice (okr. Prievidza). 

S názvami so slovom moľva iste súvisia aj názvy Molovice z obcí Kňažia, 
Pučov (okr. Dolný Kubín), Trnovo, Valca (okr. Martin) a Molovenec z obcí 
Malé Kršteňany, Veľké Kršteňany (okr. Topoľčany), hoci v týchto prípadoch 
nejde o názvy piesočnatých pahorkov, ale o pomenovania výmoľov v lese 
alebo na pasienkoch. 

Do tejto skupiny apelatívnych geografických termínov by bolo treba pri
radiť aj slová homoľa a mohyla, obidve sú doložené od 13. stor.: ad montem 
Humolka 1282/1327 na Spiši VSS; ad latus montis Moylka 1255/1294, ad 
latus montis Mohylka 1255/1318 na Spiši CDS1; v inom doklade slova mohyla 
ide naozaj o mohylu: ad sepulcrum rutenorum, quod vulgo dicitur Mogula 
1266 v Zemplíne VSS. 

Medzi termínmi, pomenúvajúcimi znížené tvary terénu, sa v stredove
kých listinách týkajúcich sa Slovenska vyskytujú v historickej toponymii i ako 
domáce („vulgo") apelatíva slová dolina, údoľ, priekopa, debra. 

Slová dolina, dolinka sú doložené v názvoch terénnych tvarov i v ojko-
nymii od 13. stor., a to i napriek tomu, že boli jednoznačným ekvivalentom 
latinského slova vallis a takmer dôsledne ich pisári do latinčiny prekladali. 
Príklady: adAlboka dolina 1283/1358 vo Zvolenskej; ad vallem Siroka dolin
ka 1272 pri Košeckom Rovnom VSS; Dolina \349,poss. Clara Vallis appel-
lata, que nomine Dolina vocatur 1355 Doľany na Spiši VSO. 

Slová údoľ, údo\ sú v slovenských terénnych názvoch rozšírené takmer 
na celom Slovensku. Najviac dokladov je zo stredného Slovenska a z priľah
lého okresu Topoľčany. V súčasných terénnych názvoch sa využili aj ich de-
minutívne podoby údoľka, údolek údolček, údolec. Slovo údolie však nebolo 
takto začlenené do slovnej zásoby staršej slovenčiny. Vyskytuje sa iba v nov
ších a najmä v minulosti administratívne umelo utvorených názvoch. V slo
venskej historickej toponymii sa slovo údoľ/údol dokladá od polovice 
12. stor.: villa Vdol 1156 pri Želiezovciach CDS1; autem per Oudol vadit ad 
caput Hlubuka potoka 1242, per Oudal 1242, in Oudul 1242/1357 pri Ne-
mšovej CDS1. (Obec Údol v okr. Stará Ľubovňa má tento názov iba od roku 
1948, predtým sa nazývala Ujak: 1427 Wyak.) 

Slovo priekopa je od prvej polovice 13. stor. doložené aj ako apelatívny 
geografický termín aj v historickej toponymii: super unum fossatum quod 
vulgo precupa nuncupatur 1242, precopa 1242/1357 pri Nemšovej CDSI, 
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VSS; vadit in Praecupna, in capite cuius est metá 1243/1354 v Gemeri CDS1, 
VSS; v osadných názvoch Precopa 1271, Prekopa 1359, Priekopa 1534 
v Turci VSO; Prekopa 1418 pri Sobranciach VSO. 

Slová debra, deber a ich zdrobnené podoby debrica, debrička sa v slo
venských terénnych názvoch vyskytujú hromadne na území býv. Šarišskej 
a Zemplínskej stolice ohraničenom na západe Čergovským a Slanským poho
rím, východnú hranicu tvorí dolina Laborca. Na ostatnom slovenskom území 
možno v toponymii po slove debra nájsť iba stopy v názve osady Deberník 
(v obci Prietrž, okr. Senica) a od neho utvorenom názve potoka Debernícky 
potok ako aj v terénnych názvoch Deberča (Čajkov, Gondovo, okr. Levice), 
Deberd (Sasinkovo, okr. Trnava), Debrek (Babindol, okr. Nitra). V historickej 
toponymii je slovo debra doložené od začiatku 12. stor. a najstarší doklad je 
z okolia Nitry, ďalšie z 13. stor. sú z východného Slovenska: saltus Debrei 
1113, versus locum, qui Deber vocatur 1247 pri Nitre CDS1; circa pratum 
Debregy, populi de Debragh 1255 Debraď CDS1. 

Ako vidno, celoslovanské slovo debra bolo vo včasnom stredoveku roz
šírené na celom území Slovenska, ale ako apelatívum s významom 'úžľabina, 
roklina, výmol" sa dnes vyskytuje iba v nárečiach na východnom Slovensku, 
do spisovnej slovenčiny nepreniklo a aj v terénnych názvoch sa hromadne 
vyskytuje iba na pomerne malom území, hranice jeho používania sa za po
sledných šesť-sedem storočí veľmi zmenili. 

Termínov označujúcich prirodzené zemské porasty je od najstarších čias 
známych viac. Pripomeňme si aspoň slová hvozd, háj, hora, les, luh a chrasť. 
Najstaršie doklady slov háj, hvozd a chrasť sú doložené ešte z obdobia pred 
uskutočnením zmeny g > h. 

Slovo hvozd je známe zo sápadoslovanských a z južnoslovanských jazy
kov. V slovenčine ustupuje, Slovník slovenského jazyka ho hodnotí ako zasta
rané a vysvetľuje ako 'veľký, hustý les'. V terénnych názvoch sa slová hvozd, 
hvozdec vyskytujú v Liptove (odtiaľ sú aj najstaršie doklady z 13. stor.) a na 
okolí Žiliny, Považskej Bystrice, Prievidze a Topoľčian: Hvozd Lúčky, Lipt. 
Sielnica (okr. Lipt. Mikuláš), Nededza (okr. Žilina); Hvozdy Lúčky, Lipt. 
Teplá, Kalameny (okr. Lipt. Mikuláš), Zbyňov (okr. Žilina), Horný Lieskov, 
Horný Moštenec (okr. Pov. Bystrica), Slatina nad Bebravou (okr. Topoľčany); 
Hvozdec (náreč. aj Hvozec) Ivachnová, Part. Ľupča, Sliače, Sokolče (okr. Lipt". 
Mikuláš), Osľany (okr. Prievidza), Dohnaný, Mestečko (okr. Pov. Bystrica). 
Stredoveké doklady tohto slova ako pomenovania lesa sú zo stredného a z vý
chodného Slovenska z druhej polovice 13. stor., osadné názvy Hvozdnica, 
utvorené z tohto slova, sú ešte staršie: per sylvam Gord (!) vocatum (VSS: 
Gozd) 1255 pri Jasove CDS1; in Gozd 1262/1278, iuxta Gozd 1269/1340, 
circa magnum Gozd 1284 všetky v Liptove VSS; tributum in Goznucha 1075, 
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super tertia parte tributi Goznucha 1266 dnes Voznica CDS1; in terris nomine 
Hoznucha 1250 Hvozdnica CDS1. 

Slovo háj (pôvodne 'hájený, chránený les') má celoslovanský charakter, 
v stredovekých listinách sa tiež vyskytuje v podobe s g: in rivulo, qui dicitur 
Gai 1075/1217 pri obci Rybník CDS1; iuxta multitudinem arborum, que wlga-
riter Moys Gaya nuncupatur 1234/1364 pri Nevidzanoch CDS1; villanis de 
Gay 1264, Gay, Goy 1277, Gay 1281, Gay alias Hay 1340 Háj v Turci VSO. 

Slovo les je doložené iba v osadnom názve Lesná (dnes Lesné, okr. Mi
chalovce): terra Lezna 1256/1360 CDS1, de Lezna 1321, iuxta terram Lyzthna 
vocatam, ad terram Lezna vocatam 1322 RDS1. Na používanie slova hora, 
demin. hôrka je v najstarších jazykových pamiatkach viac dokladov, doku
mentujúcich jeho význam 'vrch, kopec, lat. mons'. Význam ies, lat. silva' by 
sme azda mohli interpretovať v doklade: ultra vallem Hork 1272 na Orave 
VSS. Tento význam je však z písomností zo stredného Slovenska dobre dolo
žený od 15. stor. 

Slovo luh sa aj v súčasnej spisovnej slovenčine používa ako apelatívny 
geografický termín, ale jeho používanie sa vysúva viac do odborných textov. 
V súčasnej toponymii je bohato doložené. Zo začiatku 13. storočia máme 
doklad na jeho využitie v hydronyme Lužná: Lvznapothok 1222 pri Sebechle-
boch CDS1. 

Slovo chrasť (z pôv.*chvorst-) 'mladý hustý les, húština, krovie' azda 
geneticky súvisí so starobylým slovom hvozd (gvozd) (Machek, 1968). Dokla
dá sa už na začiatku 12. stor.: vinea que est alter terminus Rauzt 1113 pri 
Seredi CDS1. 

Medzi najstaršie z tejto skupiny termínov patria ešte slová pažiť (locum 
viridum pasyth vocatum 1303 RDS1), lúka (Luka 1263 Lúka VSO; Luchk 
1287 Lúčky VSO) a pole (fluvius Polireca 1113 v Turci CDS1). 

Zo všetkých uvedených skupín príkladov vidno, že apelatívne geografic
ké termíny ako súčasť slovnej zásoby sú veľmi staré a sú pomerne dobre dolo
žené aj v najstaršej slovenskej historickej toponymii. Odrážajú takto a pred
stavujú aj ony kontinuitu najstaršej slovenskej lexiky s jej predhistorickou 
bázou v praslovančine i začiatky jej samostatného vývinu v západoslovanskom 
jadre južného typu. 

Sú medzi nimi slová, ktoré žijú v slovnej zásobe slovenčiny dodnes, a to 
aj v spisovnom jazyku alebo iba vo väčšej či menšej časti slovenských nárečí 
(hora, les, vrch, kopec, dolina, priekopa, háj, chrasť). Inú skupinu tvoria slo
vá, ktoré v priebehu storočí zmenili svoje územné rozšírenie, ich dnešné izole-
xy sa ani približne nekryjú s historickými, ktoré by sme mohli rekonštruovať 
z najstarších dokladov slovenskej historickej toponymie (debra, moľva). Inú 
skupinu utvárajú slová, ktorých pôvodný apelatívny terminologický význam sa 
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v priebehu storočí posunul (chlm, luh). Do osobitnej skupiny patria slová, 
ktoré ako geografické termíny z apelatívnej vrstvy slovnej zásoby ustúpili, 
alebo zanikol ich apelatívny význam (diel, brdo, moľva, hvozd). Sem by sme 
zaradili i slovo chríb, ktoré sa v najstaršej slovenskej toponymii nevyskytuje 
ani ako apelatívum, nie je zo staršej slovenčiny známe, ale v súčasných terén
nych názvoch má výrazný areál rozšírenia, rovnako ako slovo hrúd. So zrete
ľom na neúplnosť a zlomkovitosť historických dokladov možno a treba pri 
charakterizovaní najstaršej vrstvy apelatívnych geografických termínov využiť 
aj neskôr doložené a súčasné terénne názvy, pretože predstavujú rozsiahly 
a reprezentatívny materiál a privádzajú k pozoruhodným výsledkom (moľva, 
debra, chríb a pod.). 

Historicko-porovnávací, najmä historicko-lexikologický porovnávací vý
skum slovenských historických vlastných mien, ale napr. aj súčasných terén
nych názvov, prináša zreteľné dôkazy na pravidelný (i keď zložitými a nežič
livými historickými okolnosťami poznačený) vývin slovenského národného 
jazykaz praslovančiny v rodine slovanských, najmä najbližších jazykov. 

Rovnako ako z apelatívnej zložky aj z propriálnej časti slovnej zásoby 
možno predložiť stovky slov, dokladov z rozličných chronologických vrstiev 

a) na spoločné celoslovanské i západoslovanské javy, 
b) na staršie i novšie kontakty s južnoslovanskými a východoslovanskými 

jazykmi, 
c) na hranice areálov jednotlivých praslovanských javov na slovenskom 

jazykovom území, ale aj 
d) na špecificky slovenské jazykové javy, ktoré slovenčinu od najstarších 

čias predstavujú ako susedným slovanským jazykom rovnocenný, svojbytný 
jazyk, a to bez ohľadu na skutočnosť, že jeho spisovná, kodifikovaná podobá 
vznikla relatívne neskoršie. 
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Von dem Wortschatz der slovakischen Toponymie 

(Zusammenfassung) 

Das Ziel dieser Monographie, eine besondere Betrachtungsweise der 
sprachlichen Seite der Toponymie, vor allem der Flurnamen, aber auch der 
Hydronymie und Oronymie, vorzustellen. Von der sprachlichen Seite her wird 
vor allem der struktur-typologischen und lexikalischen Seite der Toponymie 
Aufrnerksamkeit gewidmet, weil der lexikalische Reichtum der slovakischen 
Flurnamen in der slovakischen Sprachwissenschaft nicht erforscht ist. In der 
Monographie wird gezeigt, da die lexikographische und areale Bearbeitung 
dieses Reichtums ein bedeutsamer Beitrag zur Erkennung unserer National-
sprache sein kann und auch bei den nächsten Untersuchungen des slovaki
schen und slavischen Wortschatzes von Bedeutung ist. 

Die historisch-vergleichenden, vor allem die historisch-lexikologischen 
Forschungen im Bereich der slovakischen Eigennamen, z. B. im Teilbereich 
der gegenwärtigen Flurnamen, bringen evidente Beweise fur eine kontinuierli-
che (wenn auch von kómplizierten und ungíinstigen historischen Umständen 
begleitete) Entwicklung der slowakischen Nationalsprache aus dem Urslavi-
schen innerhalb der Famílie der slavischen, vor allem der westslavischen 
Sprachen. 

Sowohl aus dem appellativischen, als auch aus dem proprialen Teil des 
Wortschatzes kann man Hunderte von Wôrtern als Belege aus chronologisch 
unterschiedlichen Schichten fur die Existenz folgender Fakten vorlegen: ge-
meinsame gesamtslavische und westslavische Erscheinungen, ältere und neue-
re Kontakte mit den súd- und ostslavischen Sprachen, Arealgrenzen der ein-
zelnen urslavischen Erscheinungen im slavischen Sprachgebiet, spezifische 
slowakische Erscheinungen, die das Slowakische als eine gleichwertige, ei-
gentändige Sprache mit Beziehungen zu den benachbarten slavischen Spra
chen vorstellt, abgesehen davon, da ihre schriftlich kodifizierte Form erst 
relativ später entstanden ist. 

Der Reichtum der slovakischen Flurnamen ist bis jetzt unter den Sprach-
historikern, Dialektologen und Slavisten kaum bekannt. Das reiche onymische 
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Vlaterial ist nicht nur ftir die Erforschung der onymischen Systéme der slova-
rischen Sprache, sondern auch fur die lexikalisch-semantische Interpretation 
des Wortschatzes des Slovakischen, fur die Interpretation der Wortbildungs-
prozesse und fur vergleichende slavische Lexikológie als solche von gro er 
Bedeutung. 

Ein Entwurf der Konzeption fiir die Analyse der Lexik der slowakischen 
Flurnamen ist verôffentlicht worden. Die Verwirklichung des Projekts wird 
8inen bedeutenden Beitrag fur die Erforschung des Wortschatzes der slowa
kischen Nationalsprache auch bei den nächsten Untersuchungen im Bereich 
des slovakischen und slavischen Wortschatzes darstellen. 



H 3 JieKCHKH CJIOBaiJKOH TOnOHHMHH 

Pe3K)Me 

H,ejiBio MOHorpacpHH äBJWCTCH KBajrad»mHpoBaHHoe H3JioxeHne 
onpeixeJieHHOž TOHKH 3peHH« Ha jiHHrBHCTHHecKvio CTopony TOIIOHHMHH, 

rJiaBHtrM OÔpa30M aHOHKOHHMHH, B TOM HHCJie H rHÄPOHHMHH H opoHH-
M H H (aHOŽKOHHM = Ha3BaHHe HeHacejieHHoro reorpadHreecKoro oôieKTa). 
C jiHHTBHCTHHecKož cTopoHW yňejiHCTCH BHHMaHHe npex j ie Bcero crpyK-
TypHO-THnOJIOrHHeCKOH H JieKCHHeCKOH npHpOÄe TOnOHHMOB, noTOMy HTO 

jieKCnraecKoe 6oraTCTBO cjioBainarx TonoreaMOB coBpeMeHHaa cjiOBau,Ka« 
jiHHTBHCTHKa JJ,O CHX nop He 3HaeT. MoHorpacbmi noKa3HBaeT, HTO JICKCH-
KorpatpHHecKHň H apeaj iBHwň c n o c o ô t i n o s a n n 3Toro ôoraTCTBa Moiyr 

ÔBITB UeHHBIM BKJiajJOM B 3HaHHH O CJIOBaHKOM HaiJ,H0HajIBH0M Ä3BlKe, OHH 
MoryT Taicace Hcnojn>30BaTBCH B flajiBHeHiiiHX HccjieÄOBaHHHx cjioBan.KOH 
H CJiaBHHCKOH JieKCHKH. 

B BH^y HenojiHOTBi H OTPBIBOHHOCTH HCTopHHecKHX ÄaHHBrx, npH xa-
paKTepncTHKe j jpeBHeň a i O B a n K o ň JICKCHKH, rjiaBHBiM o6pa30M anejuia-

THBHBIX reOrpaCpHHeCKHX TepMHHOB, CHHTaeM He TOJIBKO B03MOJKHBIM, HO 
H HeOÔXOflHMBIM HCnOJIB30BaTB H COBpeMeHHBie aHOHKOHHMBI, nOTOMy HTO 

OHH npeflCTaBJífliOT O6HIHPHBIH H penpe3eHTaTHBHBiô Marepnaji H npn-
BOHäT K 3aMeHaTejiBHBiM pe3yjiBTaTaM. 

HcTopHKO-cpaBHHTejiBHBie, n p e x f l e Bcero HCTopHKO-JieKCHKOJiorH-

HeCKHe HCCJieflOBaHHH CJIOBaiHCHX HCTOpHHeCKHX COÔCTBeHHBIX HMeH, HO 

HCOBpeMeHHOH aHOHKOHHMHH npHHOCHT yÔejUHTeJIBHOe CBHfleTeJIBCTBO 
peryjmpHoro (XOTH CO cjiejj,aMH, ocTaBJíeHHBiMH CJIOXHBIMH H Hejjo-
ÔpOXeJiaTeJTBHBnVfH OÔCTOJTreJIBCTBaMH) pa3BHTHfl CJIOBaUKOrO HaiIHO-
HajiBHoro H3BiKa H3 npacjiaBHHCKoro B ceMBe cjiaBHHCKHx, B nepByio o i e -
pejq> 6jrH3KOpOACTBeHHBIX H3BIKOB. 

KaK H3 aneJIJIHTHBHHOH, TaK H H3 npOnpHaJIBHOH HaCTH JieKCHKH 
MOXHO npHBeCTH COTHH CJIOB H3 pa3JIHHHBIX XpOHOJIOľHHeCKHX CJIOeB, 
MHoro npHMepoB OôITJHX oômecJiaBjmcKHX H 3anajj,HOCJiaBHHCKHX HBJíe-
HHH, JJ,OKa3aTeJIBCTB CTapiHHX H ÔOJiee HOBB1X KOHTaKTOB C KHKHOCJiaBHH-
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CKHMH H BOCTOHHOCJiaBÄHCKHMH »3BIKaMH, rpaHHH, apeajIOB OTJjeJIBHBIX 
npaCJiaBHHCKHX ÄBJíeHHH Ha TeppHTOpHH CjIOBaKHH, HO H cnen,H(pHHecKH 
CJIOBaUKHX 33BIK0BBIX »BJieHHH, Ha OCHOBe KOTOpBIX CJIOBaiJ,KHH H3BTK C Ca-
MBIX JJ,peBHHX BpeMeH CpeffH COCejJHHX CJiaBHHCKHX H3BIKOB BBWeJIHeTCH 

KaK paBHOu,eHHBiň, caMOÔBiTHBiô H3BIK, HecMOTpH Ha TO, MTO ero JíHTepa-
TypHaH, KOflHípHUHpOBaHHaH (pOpMa B03HHKJia OTHOCHTeJIBHO n03JHiO. 

BCH) 6oraTyio JieKCHKy H3 oôjiacTH cjiOBaincoň aHOHKOHHMHH He 
3HaK>T Jl,0 CHX nop HH HCTOpHKH H3BIKa, HH JHiaJieKTOJIOrH, HH CJiaBHCTBI. 
flejio B TOM, HTO OôUIHPHBIH OHHMHHecKHH MaTepHaji HMeeT 3HaieHHe He 
TOJIBKO ÄJIÄ 3HaHHÄ OHHMHHeCKHX CHCTCM CJIOBaUKOrO JI3BIKa, HO H JJJJJI 
JieKCHKO-CeMaHTHHeCKOH TpaKTOBKH CJIOBapHOrO COCTaBa CJIOBaiTKOrO 
H3BIKa, flJIH TpaKTOBKH MeTOflOB H CnOCOÔOB CJIOB006pa30BaHHH H JJJIJI 
cpaBHHTejiBHOň cjiaBHHCKoň JieKCHKOJiorHH Booôme. 

OMepK KOHU,emiHH OÔpaÔOTKH JieKCHKH CJIOBaiI,KHX aHOHKOHHMOB 
ÔBiJi yase onyôJíHKOBaH paHBnie. PeajiH3au,HJi npoeKTa MoxeT CTaTB 3HanH-

TejiBHBiM BKJiajJ,OM B n03HaHHe JieKCHMecKoro ÔoraTCTBa cjioBauícoro JWBiKa 
H B HOBBie HCCJiejXOBaHHH CJIOBaiIKOH H CJiaBÄHCKOH JieKCHKH. 
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CAras/m 
cArtá/ 45, 54-56, 73,99 
cAr/6 73,91 
cAr/6 14, 32, 33, 45-47, 

72, 73, 81, 91, 127, 
154 

CAr/6 46 
CAr/6 46 
Chribce 46 
Chríbik 46 
Chríbky 46 
Chríbne 46 
Chríbové 46 
Chríbovie 46 
CAr/6y 46 
Chripek 46 
Chrípok 46 
Chrobča 134 

Chudobná strana 59 
cAum- 49 
cA«m149 
CAiím 49 
Chumce 49 
chumec 149 
Chumec 49 
Chumiec 49 
CAiímy 49 
Chvalabohu 17 
Chvqjnica 143 

-fí) 135 
-/a 144 
-/a* 133, 141, 143 
-/a*-y 18 
-ian-*-a 134, 141, 144 
-ian-k-y 18 
-i'ar 133 
-z'ar-e 18 
-/c-a 24, 130, 133, 140, 

143 
-/c-e 18 
-/č 130,133 
-/č-e* 133 
-ič-/e24, 135 
-ič-*-a 130, 134,144 
Ida 138 
-ie 24,135 
-/ec49, 141, 142 
/Ae/nt* 133 
/Am/e 135 
-i'cA-a 17 
-/* 47, 130, 133, 141, 

143 
-ík-y 18 
llovnica 143 
-/n 24, 130, 133, 143 
-i«-a24, 134, 141, 144 
-in-á 130 
-in-c-e 18,33, 147 
-in-ec 132, 143 
-in-ec 24, 132 
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Jazevec 36 
Jazevná 36 
Jazovčia 36 
Jazovčie 36 
Jazovec 36 
jazva 36 
jazvec 37, 73, 87 
Jazvec 36 
Jazvecova skala 36 
Jazvečia 36 
Jazvečia jaskyňa 36 
Jazvečia skala 36 
Jazvečie 36, 135 
Jazvečie skaly 36 
jazvina 35, 36, 73, 87 
Jazvina 36 
Jazvina 36 
Jazvina 36 
Jazvinská skala 36 
jazvinský 36 
Jazvinský vŕšok 36 
Jazviny 36 
Jazovčia 36 
Jed/inÄa 134 
Jedľov grúň 48 
Jedľovina 134 
Jedľovinka 134 
Jedľový bán 59 
Jelenec 132 
Jeleňová 135 
Jelešňa 141, 143 
Jelšava 141, 143 
./e/íie 135 
Jelšovica 131 
Ježová 135 
Ježovec 132 
Ježovka 134 

-*-a 17, 24,66, 130, 134, 
141, 144 

Kačkava 143 
Kadlubný 135 
Xá/aný 135 

Äľa/id/o 135 
Kalinov 143 
Ka/M*o 134 
Ka/w/e 135 
Ka/ná 135 
Kalnica 134 
Aľa/n/*141,143 
kaluž 40 
kalužina 40 
Kalužná 135 
Kameň 132 
Kamenčie 135 
kamenec 50 
Kamenná 135 
Kamenná baňa 60 
Kamenná hora 131 
Kamenná moľva 151 
Kamenná stráňa 59 
Kamenné 135 
Kamenné mlieko 142 
Kamenný hrbec 47 
Kamenný rígeľ 57 
Kamenný závoz 61 
Kapoveň 134 
kapuscanka 34 
Kapuscanka 72, 77 
Kapuscanky 30 
Kapustiská 30 
Kapustisko 72, 77 
Kapustná hrada 72, 77 
Kapustnica 72, 77 
Kapustnice 30 
Kapustniská 30 
Kapustnisko 72, 77 
Kardošove nivy 42 
Karpaty 127 
Katovec 132 
Kavčie 135 
Kdepáča 28 
Äľde Ba/a sŕa// 26, 28 
Kde Paľa zabili M, \% 
Kečka 133 
Kišova baňa 60 
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Kohúťan, Kohúťanka 17 
Kohútatá, Kohútence 16 
*OAIí/I 17 

Kohútia 135 
Kohútka 16 
Kohútkin 17 
Kohútky 16 
kohútov 17 
Kohútov 17, 133 
Kohútová 16 
Kohútovci 16 
Kohútové 16 
Kohútovej 17 
Kohútovie 17 
Kohútovský 17 
kohútsky 17 
KoAií/y 16 
Kochlačka 134 
Kojatín 133 
kolč-66, 74, 110 
Kolibisko 134 
Končanivie 42 
Končistá 136 
Končisté 136 
Končitá 136 
Koniar 133 
konopianka 34 
Konopianka 72, 76 
Konopianky 30 
Konopiská 30 
konopisko 74, 124 
Konopiská 71, 72,76 
konopište 71,74, 124 
Konopište 71, 72, 75 
Konopištia 30 
Konopnica 72, 76 
Konopnice 30 
Konopniská 30 
Konopnisko 72, 76 
Konotopa 142, 147 
Konuopkov bán 59 
Konské 136 
Konský dol 35 

*op-73, 108, 109 
*op 44 
*opa 43, 44 
Kopa 43, 133 
Kopa nad Morským 43 
Kopa nad Rybím 43 
*opaň 44, 65, 66, 73, 109 
Kopaň 134 
Kopaná 135 
Kopaná drahá 62 
Kopanec 133 
kopanica 44, 65, 66, 73, 

108 
Kopanica 134, 141, 144 
kopanice 65 
Kopanice 17 
kopanina 44, 65, 66, 73, 

109 
kopanisko 65, 66, 73, 

109 
kopánka 65, 66, 73, 109 
*opaf 44, 65, 73, 108, 

109 
Kopce 44 
Kopčany 44, 149 
kopček 43, 44 
kopčok 44 
*opec 32, 43, 44, 127, 

148,149, 153 
Kopec 44, 149 
kopeček 44 
Kopečnica 44 ^ 
*opeň 43, 44 
Kopence 44 
kopenček 43 
Kopenčie 44 
Kopenčisko 44 
kopenec 43, 44 
Kopenec 44 
Kop*a 43 
*opo* 43, 44, 73, 90 
Kôpok 44 
Koprivnička 141, 144 
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Kôň 132 
*óp*a43 
Králikov Chríb 46 
Králikove bániky 59 
Kráľovský Chlmec 49 
Kras in 133 
Krátka púť 61 
Krá/*e 135 
Krátky 17 
Kraviarska 136 
Kraviarske 136 
krč-66,14, 110 
kŕč 66 
Krčava 143 
Kréme niak 141, 143 
Kresadlo 135 
Kresanica 134 
Krivá 135 
Krivá de6ra 35 
Kr/va moľva 150 
Krivá niva 42 
Krivá pií/' 61 
Kriváň 133, 143 
Krivé 135 
Krivec 141, 142 
Krivín 133 
Krívu/'a 134 
Krivý grúň 48 
Krivý ptí/ 61 
Krivý závoz 61 
Krížová 134 
Krížna 135 
Krížne 135 
Križne drahý 62 
Krížnica 134 
Krížov 133 
Krížová 135 
Krnčište 135 
krš-61,14, 111 
kršeľ 61,14, 111 
kršeľka 67 
Krškany 147 
*rš/a 66, 67, 74, 111 

*ŕí/a 67 
kršlenica 67, 74, 111 
Kršlenica 134 
kršlica 67 
kršlička 67 
*rí//s*o 67, 74, 111 
kršliť 61 
Kruhová 135 
Krupá 146 
Krupina 147 
Krupinica 141, 144, 147 
Krúpová 135 
krž-61,14, 111 
kržel 61,14, 111 
Krželnica 134 
*rž/a 67, 74, 111 
kržlenica 67, 74, 111 
kržlit61 
Ku krížu 28 
Ku6aío* 141, 143 
Ku6ín 133 
*uč-66,74, 110 
kučovanica 66 
Kuchynská Malina 142 
Kúňavisko 134 
*ura 16 
*urča 16 
Kurinec 132 
Kvasník 133 
-*-y 18 
kycora 69 
kyčara 69 
*ýčer 69 
kýčera 69 
*ýčera 69, 74, 118 
Kýčera 133 
Kýčerný grúň 48 
Kýčerný potok 142 
*yč/r 69 
kyčora 69 
kyčura 69 
Kyjovec 132 
*y*«/a 74, 119 
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Liptovská Lúžna 40 
Líščie stráne 59 
Lišňa 143 
Litava 31 
Livina 144 
Lomnická rieka 142 
Lomno 135 
Lopata 23 
Lopušná 135 
Lovisko 134 
Lovnica 134 
Lozornské hrudy 50 
Lubená 135 
Ľubietovský Vepor 129 
Lu6/n 133 
Lučenčík 141, 143 
Lučenec 133 
Lučivná 135 
Lučivno 135 
Lúčna 135 
/uA 38-41,152-154 
lúh 40 
Luh 20, 40 
Luhovky 40 
Luhový potok 40 
LuAy 40 
/ií*a 153 
(7ú*a; /Vi ces/e 28 
/zí*a za potokom 27 
Lukavec 141, 142 
Lukavica 140 
/,u*ov 141,143 
Lúkovec 132 
Lukovian studňa 26 
Ľ«*va 141, 143 
Iiíšo*39 
Lužany 40 
Lužanypri Topli 40 
/úie* 39 
Lužianka 40 
Liáianky 40 
Lužica 40 
Luž*a 39 

Lúi*o 39 
Lužná 153 
Lužná skala 40 
Lúžňanka 40 
Lužnianka 40 
Lužnica 40, 147 
Lužno 40, 135 
Ĺužnuo 40 
/iizný 38, 39 
/užný /es 38 
Lužný mlyn 39 
/úžo* 39, 40 
Lužoky 39 
/«i/e* 39 
Z,úí/e*23 
Z,yrec 131, 132 
Lysica 133 

Maglovec 131 
Magura 17, 20, 33, 69, 

133 
Magurica 133 
Magurič 133 
Magurka 69 
Magury 17, 69 
M a c h n á č 1 3 3 
Machovňa 134 
Majcichov 146 
Makovica 131, 134 
Makovisko 134 
Makovište 135 
Ma*y/a 134 
Ma/a moľva 150 
Ma/á Snoha 53 
Ma/á strana 59 
Ma/á Svinka 142 
Ma/á Vápenica 129 
Ma/á Vápenná 129 
Malá Zolná 142 
Ma/é 6rdo 55 
Ma/é Arúdy 50 
Ma/é Zálužie 40 
Ma//'na 147 
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Močariny 19 
Močiar 20 
Močiarna 135 
Mogurky 69 
mohyla 151 
Mohylka 131, 151 
Mq/7a 146 
Mojtech 146 
Mojtechov 146 
Mojtešice 146 
Mojtín 146 
Mokava 134 
Mofcrá 135 
Mokrá dolka 35 
mokrad'11,14, 123 
mokradie 74, 123 
mokradina 74, 123 
mokradnýl4, 123 
mokradský 74, 123 
Mo*ré 22, 23 
mokré lúky 23 
Mokré lúky 19, 23 
Mokriny 19 
Mo*y/a 134 
Molovenec 151 
Molovice 151 
mo/va 14, 127, 149-151, 

153, 154 
Mo/va 150 
Mo/va 150 
Moľvica 151 
Molvičky 151 
Mo/vy 150 
Morava 137 
Moravce 146 
Moštenec 141 
Moštenica 144 
Moštenik 141 
Motešice 146 
Mravečník 133 
Mraznica 134 
mŕ/va 148 
Muráň 133 

Mtí/m* 141, 143 
Myjava 141, 143 
Myjavka 144 

na 18, 26,142 
ná-/na- 24 
-ň-a65, 130, 134,143 
-n-á 130,144 
A/a 6ání 59 
A/a báňoch 59 
A/a 6rde 55 
Ma do/e 35 
A/a do/*e 35 
A/a dráhach 62 
A/a gníni 48 
A/a grúnisku 48 
Afa hentom boku 58 
A/a Aŕ6*u 47 
A/a hrebeni 54 
A/a Ariíde 50 
A/a Arúd*w 50 
A/a chopci 45 
A/a CAríŕe 46 
A/a Chribiku 46 
A/a Jelení grbje 47 
Na Kohút M 
NaKohútell 
Na kopci 44 
A/a Kovárových hrudku 50 
A/a nivách 42 
/Va p/r/i 63 
Naprti 63 
A/a rig/i 57 
A/a rovni 27 
A/a Snohoch 53 
A/a stráni 59 
A/a straníčke 59 
Afa M6OčI" 57 

A/a «6oči 58 
A/a vrsiech 71 
nad 26 
nad- 24 
A/ad 6aňo« 60 
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Nimnica 43 
-n-isk-o 24, 135 
-n-išt-e 24 
Nitra 137, 138, 146 
Nitrava 146 
Nitrica 141, 143 
Nitronín 131 
niva 41-43, 73,89 
Niva 42 
M'vá 42 
Nivečka 42 
A//v*a 42 
A//v*y 23, 42 
Nivy 42 
mze- 25 
Niže drahý 62 
Mfe Skotne 64 
-«-o 135 
nor//'63 
/Vová póz'61 
Nove moľvy 151 
Nové Zámky 17 
nov/na 41, 68, 74, 113 
novinka 68 
-n-(ý) 135 

o-68 
-o 130, 134 
o6ec 145 
Obecný kopec 44 
Oblazník 133 
06//*131 
Obrúbené 135 
-oč 134 
-oč-in-a 134 
od 27, 142 
od-24 
Od *riza 28 
-och-a 143 
-o/-e 26 
-o/'-o 26 
-0*47,49,130,133, 141, 

143 

Okopanec 133 
Okrúhle nivy 42 
Okrúhly hrb 47 
O/Sava 143, 147 
O/Savec 143 
Oľšavica 143 
-om-a 134, 141, 143 
-om-ic-a 144 
-oň 130, 133 
Ondava 138, 141, 143, 

147 
Ondavica 141, 143 
Ondavka 141, 144 
Ondrášech bočina 58 
Ondrášov grúň 48 
Opálená 135 
Opálené 135 
Opále nica 134 
Opálený 135 
Orava 137-139, 141, 

143, 147 
Oravica 141, 143 
Oremlaz 25 
Or/ov 133 
Or/ová 135 
Orlovec 132 
Or osová debra 35 
Orsacka drahá 62 
or/-68, 74, 114, 115 
or/a* 68, 74, 115 
or/á* 68 
ortáš 14, 114 
or/ái 68, 74, 114 
ortašik 68 
ortováň 74, 115 
ortováň 68, 74, 115 
ortovať 68 
ortovisko 68, 74, 115 
Ortovisko 68 
ortovka 68 
or/vaň 68, 74, 115 
Or/vaň 68 
ortvanik 68 
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-ov-ň-a 66, 134 
-ov-n-ic-a 66, 140,143 
-ov-n-/*24, 133,143 
-ov-n-isk-o 66 
-ov-ok 141,143 
-ov-sk-ý 24 
-ov-(ý) 135 
-ov-ých 26 

pahorok 45 
Pálenica 134 
Páleničný Kriváň 142 
Pálenisko 135 
Paľova dolka 35 
Paňska drahá 62 
Panská niva 42 
Panská stráň 59 
Panské úboče 58 
Panský dol 35 
Parná 141, 144 
Parnica 140 
Pasovisko 135 
pastiereň 65 
pastierňa 65 
Pastovňa 134 
Pastovnik 133 
Ba/áč 133 
Ba/ria 133 
paf//'145,153 
Pecisko 134 
Pečeňady 146 
Bečňa 147 
Pe*//s*o 134 
Pe*/o 130 
Pernecká Malina 142 
Perúnov hrb 47 
Pieskový grúň 48 
Bi7Aovč/*141,143 
/•I/í*O 135 

p/rc63, 73, 105 
P/rce 63 
p/r/'32,63,73, 105 
Pirť 63 

pirta 63, 73, 105 
B/r/a 63 
P/r/e 63 
Bi'r/le 63 
Plr/w*á 63 
B/r/y 63 
Pitlova uboč 58 
B/avá 135 
B/ečina 134 
Pfešívá 135 
Plešovica 131, 134 
B/evňa 134 
B/íeš*a 131 
B/os*á 135 
B/oí*ý 135 
po-24 
Poč*a/ 17 
Počúvadlo 135 
pod 26,142 
pod- 24 
Bod bánom 59 
Bod Beščadom 69 
Bod bočinou 58 
Bod brdcom 55 
Pod dolkami 35 
Bod dráhami 62 
Podgrbú41 
Pod grúňom 48 
Pod Hlinky 1\ 
Pod hrbom 21 
Pod hrebeňom 54 
Bod Hríbom 46 
Bod hrúdom 50 
Bod Chlnkom 49 
Bod Chomkom 49 
Pod Chríbom 46 
Pod Chribcom 46 
Bod Chumkom 49 
Pod Jazvinami 36 
Pod Kohútom 17 
Bod kopami 43 
PodKopaničkýl\ 
Pod kopcom 44 
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Pohanský vrch 31 
Polámané 135 
Poľana 133 
P oľanový Kriváň 142 
pole 148, 153 
(pole) Za potokom 28 
Polerieka 142 
poľná cesta 60 
poľná púť 60 
Bo/om 132 
Polonec 132 
Poltarica 141, 143 
Ponikva 134 
popod 142 
Popova moľva 150, 151 
Boprad 137, 138, 147 
posledná púť 60 
Považský Chlmec 49 
Povrazy 23 
poza- 25 
Pozastrážie 25 
Prasličkový dolec 35 
Prašivá 135 
Prašivok 133 
Prašnica 134 
pravda 145 
Pravnáč 133 
pred 21 
pred-/pried- 24 
Predlužie 40 
Predné bane 59 
Predné chlnky 49 
Bredný CAr/6 46 
Predný závoz 61 
prekotiť sa 65 
pri 27 
pri-/pri- 24 
Bri ceriech 11 
Pri ceste 19 
Pri doloch 35 
Pri kopách 43 
Bri kopcoch 44 
Pri *rizi 27, 28 

Pri potoku 19 
Bri S*o/ni 64 
Br/ /rocA chopkoch 45 
Pri závoze 61 
Brí6o/l31 
Prícestie 24 
pne- 24 
priekopa 127, 151, 153 
Priekopa 152 
Prieložnica 134 
Br/eje*131 
Bn'*re 135 
Br/*ry 135 
Brís/op 132 
Prosečné 135 
Prosisko 20 
Bro/i *opc« 44 
pr/'32, 63 
Br/e 63 
Br/w*á 63 
Psí chrbát 56 
Psica 133 
Pstružník 143 
Pstružno 135 
B/ava 143 
Pucovka 141, 144 
Pukanec 133 
Pulkova moľva 150 
Bus/é 135 
pú/ 60, 61 
púf33,60,61,73,103 
Biíŕôl 
Bú/e61 
pií/ec 60 
Bu/w*á 61 
B«/i's*o61 
Bn/iš/e 61 
P«/i"í/7a61 
Pútkonce 61 
Pútkoniec 61 
Pút koncové 61 
pú//?/* 60, 61 
pií/ny 60 
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Rohozná 141, 144 
Rokoš 131,133 
Rokoška 141 
Roňava 143 
Roveň 27 
Rovný báň 59 
Rozložná 135 
Rozložnica 141 
Rozsutec 127, 132 
ró6aň 59 
Bú6aň 134 
Rúbanec 133 
Rúbanica 144 
rúbanisko 59 
Rúbanisko 135 
Badá 131 
Budova 143, 147 
Rudavka 141, 144 
Budiča 133 
Äzidina 141, 144 
Budná 131 
Rudnica 140, 143 
Budni* 133, 143 
Budno135 
Búrna 135 
Bwj*é 146 
Ruženica 134 
By6ná 141, 144 
Rydzavec 141, 143 

Sadenec 133 
ía/a/in 133, 143 
Sebedražie 146 
Sebedružka 146 
Sebechleby 17 
Sebeslavce 146 
Seče 23 
Sekerka 23 
Sekule 146 
Se/cel7 
íe/o 148 
Semeriadze 32 
Sémirad/Sémérad 31,32 

Semiradz 31 
íeno 32 
Senohrac 31 
Senohrad'31, 32 
Sentivaniho moľva 150 
Serava 141, 143 
Sia/y 6áň 59 
•SíA/a 133 
Sikenica 147 
.Siná 135 
•SVnče* 133 
.Sinec 132 
•Šíro/í 133 
S//enl30, 131 
Si/ieň 130, 131 
Sitience 130 
Si/nica 147 
Si/no 130, 131, 135 
.Sivé Aane 60 
j*a/a 128 
S*a/a 133 
Skaľanka 134 
í*a/i'ca 128 
S*a/ica 133, 140, 143 
S*á/ie 135 
í*a/*a 128 
5*a/*a 131, 134 
.Sfo/ná 135 
Skalnatá 136 
5*a/né 135 
-í*-O 135 
Skorušová 135 
í*O/64, 65, 73, 106 
Skotacia dolina 64, 65 
s*oteň 33, 64 
Skoteň 65 
í*o/i/'sa65 
j*o/ňa 33, 64 
Äo/ňa 20, 64, 65 
Skotnač 64 
Skotne 64 
Skotnik 64 
Skotník 64 
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Sliače 38 
Sliboň 133 
sliepka 16 
Sliepka 17 
Slivkuľa 134 
Slivník 133 
Slnná stráňa 59 
Slop 132 
Slopňa 131 
slotvina 37 
SňiAŕca 131 
Smo/á* 133 
Smo/ní* 143 
Smolová 135 
Smrekovica 134 
inoA 52, 53, 73, 97 
SnoA 53 
snoAa 52, 53, 73, 97 
Snoha 53 
s n o h á č 5 2 
snohár 52 
snohatý 52 
Snohy 53 
ínož 52, 53, 73, 97 
Snož 53 
ínoža 52, 53, 73, 97 
Snoža 53 
Snožek 53 
snožie 53 
snožka 53 
snožnice 52 
snožok 53 
Sobeslav 31 
Sobôt isko 135 
Sobotin 131 
Sochoň 133 
5b*o/ 132 
5o*o/ec 132 
Sofo/ia 141, 144 
5o*o/i'e 135 
Soľanka 134 
•So/wAo 135 
5o/íí/e 135 

Soľnisko 135 
solotvina 38 
Solotvinec 38, 143 
5o/'ov*a 134 
Sopotnica 143 
Sopotnička 144 
Sosnovec 132 
Spálená 135 
Spálený bok 58 
.spod 142 
Spoza potoka 18, 28 
sputnik 60 
Srniak 133 
Srnie 24, 135 
Srnová 135 
.Stará 6aňa 60 
Stará maía, *de ja ruda 

/é/a 26, 28 
Stará pút 61 
Stará rieka 142 
5/ará Ti'ía 142 
Stará Tura 128 
Staré uhlisko 142 
Starý l̂ áA 142 
sta/o* 64 
Stavanisko 135 
Stavenec 133 
5/avná 135 
5/o/ová 135 
i/ráň 58, 59, 73, 101 
5/ráň 59 
í/rana 58, 59 
í/raňa 58, 59, 73, 101 
S/ráňa 59 
S/ráne 59 
stránica 58, 59 
Stránica 59 
Stránke 59 
straníčka 58, 59 
Straníčka 59 
Straníčky 59 
í/ráme 58, 59, 73, 101 
Stránie 135 
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Súšava 134 
súteča 148 
súvoz 61, 62, 73, 104 
Súvoz 61 
Súvozie 61 
Svarín 143 
svatvina 37 
Sverepec 141, 142 
Svibina 134 
Svin*a 144 
Svinský hrb 47 
Svitava 134 

ía/ran 30, 72, 79 
šafranica 30 
Šafranica 20, 30 
Šamilovec 132 
Sar*an 131 
Sco6 132 
íe/ran 30, 72, 79 
Šefranica 30 
íerťaz 68 
Šibenice 20 
Šibeničná 135 
Šibeničný kopec 44 
Šibenný hrb 47 
Šibenský grúň 48 
S/d/o 17 
Šindľovec 132 
Äp 132 
Šípkeje báň 59 
Äročína 134, 144 
Široké brdo 55 
Široký grúň 48 
Škapová 135 
šlakovať 63 
ío/ŕan 30, 72, 79 
Šofranka 30 
Špandolina 25 
Spania 20 
Spanie hrady 25 
Španihnivy 42 
Španihrady 17, 25 

Španistráne 25 
Španiva 25 
Španpotok 25 
Špicatá 135 
Špičiak 133 
Štangarígeľ 57 
SVavno 135 
Štepnica 134 
Števkova baňa 60 
Štiavnica 134, 147 
S/i7 132 
Štrampľoch 20, 25 
š/r* 50 
S/urec 132 
Sup/n 133 
Švajčiareň 134 

Táborisko 135 
Tanečnica 134 
Ta/ry 127 
Tehelňa 134 
Temniak 133 
7ep/á 141, 144 
7ep/a s/ráň 59 
7ep/a ú6oč 58 
Teplianka 141, 144 
Tep/ica 140, 143, 147 
7ep//č*a 144 
/er- 139 
77cAá 141, 144 
7wa 142 
Tisová 135 
Tisové 135 
Tisovec 132 
Tisovník 133, 143 
Tisový diel 131 
//o 51 
77«á 135 
Tlstá hora 131, 149 
77s/é 135 
Tmavá 135 
/o* 148 
Tokáreň 134 



REGISTER 

ú-/u- 24 
U dolca 35 
U dražského chodníka 62 
U hrudu 50 
Ublianka 141, 144 
ú6oc"57,58,73, 100 
C/6oč57 
í/6oč57, 58, 133 
t/6oča 58 
Úboče 57 
ú6očie 57, 58, 73, 100 
Úbočie 58 
ú6oč/na 57, 58, 73, 100 
Úbočina 58 
Úbočka 58 
t/6očo*58 
Ubuočka 58 
-uc-a 141, 143 
-úc-a 144 
učiteľská dráha 62 
í/dava 138 
údo/151 
údoľ 121, 151 
údolček 151 
údolec 151 
údo/e* 151 
údolie 151 
údotta 151 
[/A 137, 138 
Uhliarsko 135 
uhlisko 14, 125 
Uhliskoll, 135 
uA/ií/e 71, 74, 125 
Uhlište 1\ 
Uhorská Ves 147 
-u/'-a 17, 24, 134 
í//ip*a 17, 25 
í/p/az 132 
umelecká dráha 62 
Ľrpín 131 
Úslnný grúň 48 
t/voz 61 
úvoz 61, 73, 104 

i 

í/voz 61 
í/vo2y 61 

v-129 
v 18, 27, 142 
PBáni*ocA59 
^ 6 0 * ^ 5 8 
KAr6ocA47 
VJazvinách 36 
V laziechlX 
V Nákle 51 
V rígli 51 
V rovni 21 
V závoze 61 
V závozku 61 
-v-a 134, 141, 143 
Vagrinčík 141 
^áA 137, 142 
va/a/71, 74, 122 
valalský 74, 122 
PataíÄá 136 
Kápeč 129, 133 
Vápenec 129 
Vápenica 129, 134 
Vápenička 131 
Kápewiá 129, 135 
Vápenník 129, 133 
Vápenný hrb 47 
Vápenný vrch 129 
Páp/M* 129 
vápno 129 
Kápno 129 
r'ari'n 130 
ŕ'arin**! 141, 144 
Vartovka 134 
Vavrečanka 144 
Kaiec 141, 142 
Pče/in 133 
Fe/Ao/*y 72, 80 
Ke/'*á *opa 43 
Veľká moľva 150 
Veľká Snoha 53 
Veľká Svinka 142 



REGISTER 

Vrátňanka 141 
Vratne 135 
Vrátnica 131 
Vrátno 135 
Vrazená 135 
Fr6ovo*141, 143 
Vreteň 130,131 
Vreteno 134 
vrcA 32, 127, 128, 149, 

153 
Vrch 132 
Vrch závoza 61 
Vrchbán 59 
FrcA6ány25, 59 
VrchnákloSl 
Vrchné chlnky 49 
Fršatec 131 
vŕšok 128 
Kŕšo*23 
FŕJ%23 
vŕštek 128 
Kr/áč 133 
vrú/o* 18 
Vrútky IS 
Krivá* 141,143 
vtačací 65 
Vtáčnik \3\,\33 
Vybuchanec 141, 143 
Kyčoma 141,143 
Vydrica 140, 143, 147 
Vydumanec 143 
Východný Turiec 142 
vykotiťsa 65 
Vyrúbanina 134 
Vysoká 131 
Vysoká moľva 150 
ŕýío*aňa 134 
Vysoké nivy 42 
vyíe- 25 
Fyše kamennej bane 60 
Vyše mlyna 17 
^yíe sypanej drahý 62 
ŕýšezávoz*a 61 

vývoz 61, 62,73, 104 
ŕývoz 61 
Vývozek 61 

-rý; 135 
-ýcA 26 
-yň-a 141, 143 
-y/-a 134 

z 142 
za 26,142 
zá-/za- 24 
Za bánom 59 
Za brdom 55 
Za debrou 35 
Za dedinou 19 
Za do/o/n 35 
Za dráhami 62 
Za araAý 71 
Za grúňom 48 
za Aá/'om 27 
Za Aá/om 27 
za hrbom 23 
Za Ar6om 23, 47 
Za Hrbom 23 
Za Chomkom 49 
Za Chopcom 45 
Za Chríbom 46 
Za v/e/eni gr6ú 47 
Za kameňom 21 
Za Kohútom 17 
Za kopcom 44 
Za nivou 42 
ZaPatočinýll 
Za potok 18, 28 
Za potokom 18, 27,28 
Za Putištím 61 
Za púťou 61 
Za Skotňou 64 
Za stranou 59 
Za úvozom 61 
Za Vancákovou baňou 60 
Za závozom 61 
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Závozná 61 
závozok61 
Závozok 61 
Závozy 61 
závožtek 61 
Závožtek 61 
Závožtok 61 
Závrí*á 141 
Zázrivá 135 
Zázrivka 144 
Zbojnícka 136 
Z6«dza 147 
zdo/ 35 
Zdola púti 6\ 
zdolek 35 
Zdychava 141, 143 
ze/n/ca 72, 77 
Zelnice 30 
ZAora j/ráne 59 
Zimná stráň 59 
Zlámanec 133 
Z/a/ná 141, 144 
Z/a/ní* 143 
Z/a/ý *opec 44 
Z/o6/vá 135 
Zlomené 135 
Zo6or 128, 130 
Zobraná 135 
Zo/ná 144 
Zo/n/ca 141,143 
Zombor 128 
Zrnová 135 
Zrúbanisko 135 

Zuberec 128 
zuAor 128 
Zú6ra 128, 135 
Zubrí potok 128 
Zubrica 128 
Zu6rí* 128 
Zubrohlava 128 
Zubrovica 128, 144 
Zubrovka 128 
Zve r in 133 
zvlače 63 
Zvo/en 130, 133 
Zvolenská Slatina 38 

Ža6ec 132 
Žabinec 132 
Žarnovica 140 
Žarnovište 135 
Ždiarna 135 
Železník 133 
Ženské 136 
Žeravica 134 
Žiar 130, 132 
Žiarny grúň 48 
Žiarovnica 143 
Žiarový Kriváň 142 
Ži/ín 143 
Žitava 141, 143 
Žitavica 141, 143 
životná cesta 60 
životná dráha 60, 62 
životná púť 60 
Žľabina 134 



Zoznam použitých skratiek 
a iné 
a podobne 
adjektívum 
a tak ďalej 
bývalý 
číslo 
český 
deminutívum 
feminínum 
genitív 
germánsky 
grécky 
latinský 

lok. 
m. 
maď. 
n. 
napr. 
náreč. 
nem. 
okr. 
Pi-
pórov. 
psl. 
r. 
resp. 

lokál 
maskulínum 
maďarský 
neutrum 
napríklad 
nárečový 
nemecký 
okres 
plurál 
porovnaj 
praslovanský 
rok 
respektíve 

rus. 
rusín. 
s. 
sg. 
skr. 
slov. 
slovan. 
slovin. 
spis. 
stor. 
t. j . 
tzv. 
ukr. 




