
používajú aj v skloňovaní pôvodne mäkkých adjektív, zámen, čísloviek, napr.
zámenné tvary v gén pi. jex, mojex, dát. pi. jem, mojem, adjektívne ňižňem,
ňižňex.

Nemožno poprieť, že v štruktúre sotáckeho vokalizmu sa doteraz uchovali
prvky paralelné so zakarpatskými ukrajinskými nárečiami či prvky, ktorých
komplikovaný vývin podmienil práve ukrajinský vplyv.

Bez komplexného hodnotenia sotáckej problematiky vo východnej časti
východoslovenských nárečí však nemožno robiť závery o kvalite a charaktere
ich prepojenia so zakarpatskými ukrajinskými nárečiami.
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Slovenská frazeológia s komponentmi - názvov peňazí

Jastremska Zoriana

Ukrajina

Vo frazeológii sa vo veľkej miere odráža minulosť národa a zachováva sa
veľký počet zastaraných jednotiek jazyka. Potvrdzuje to svojím výskumom aj
R. N. Popov, keď konštatuje, že v súčasnom ruskom jazyku je asi tisíc frazém
s archaickými lexikálnymi alebo gramatickými jednotkami (Popov, 1976, s. 3).
Chceme sa pristaviť pri slovenských frazeologických jednotkách (FJ), ktorých
komponenty pomenúvajú peniaze. Súčasťou slovenských FJ sú tieto názvy
peňazí:

Babka - drobná minca malej hodnoty; pochádza z malej striebornej uhor-
skej mince, uhorského denára, a čiernych peňazí zo 16. storočia.

Dukát - zlatá uhorská minca. V Uhorsku a Českú sa razenie dukátov za-
čalo približne v rokoch 1325-1326.

Grajciar - drobná strieborná, neskôr (od 18. storočia) medená minca
s hodnotou 1,6 rýnskeho zlatého. Názov pochádza od viedenského štítu
s krížom (Kreuz), ktorý je na minci znázornený.

Grešľa - drobný groš starej rakúsko-uhorskej meny, štvrť groša. Slovo
grešľa pochádza z nem. slova Grôschel (grošík, malý groš).

Groš. - strieborná minca hodnoty niekoľkých denárov, hlavne 1,2 rýn-
skeho zlatého. Podľa numizmatických slovníkov slovo groš pochádza z lát.
grossus - veľký.

Halier - názov pochádza z nemeckého mesta Halle, kde sa približne
v roku 1230 sa začali tieto mince raziť. Najprv to boli denáre so znázornením
kríža a ruky a vážili 0,5 gramu. Nový halier sa objavil v roku 1892 ako 1/100
(jedna stotina) rakúsko-uhorskej peňažnej jednotky - koruny. Halier sa rovnal
1/2 grajciara.

Koruna - názov mnohých stredovekých európskych mincí, pochádzajúci zo
znázornenia koruny na minci. Rakúsko-uhorská koruna obiehala (platilo sa ňou)
aj na území Slovenska. Od roku 1892 do roku 1918 sa rovnala 100 halierom.

Rýnsky - rakúsko-uhorský gulden. Keď mal rakúsko-uhorský gulden
hodnotu 2 korún, ľudia podľa tradície nazývali „rýnskym" 2 koruny.

Toliar - veľká strieborná minca, ktorej pomenovanie pochádza z druhej
časti názvu českého mesta Joachimstal, kde bola prvýkrát vyrobená v roku 1518.

Turák - Slovník slovenského jazyka (IV, s. 613) udáva dva významy
tohto slova:

1. drobný peniaz v bývalom Rakúsko-Uhorsku majúci hodnotu pol druha
grajciara,

2. malý, drobný peniaz, peniaze vôbec.
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