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DOPLNKY 



Prvá časť VI. dielu Slovníka slovenského jazyka — D o p l n k y — ob
sahuje vyše 3600 hesiel. Spracúvajú sa tu najmä tieto typy slov: 1. bežné 
domáco slová, ktoré pri spracúvaní I.—V. dielu SSJ vypadli nedopatrením 
alebo preto, že neboli v kartotéke SSJ doložené. Su to napr. slová ohlas, 
povestný, priateliť sa, samý, viať, dofajcif, nazimif sa, povynáSať, vrátane 
a iné; 2. novoutvorené domáce slová ako díaľkár, dieruvae, príčesok, zr
kadlovky a Iné; 3. novšie prevzaté (cudzie) slová typu algoritmus, bedmin
ton, bestseller, kvíz, inikrolins, monoskop, monokiny, mntel, up-art, pe/j-
geuoi a iné. 

Doplnené slová sú usporiadané v abecednom poradí. Spčsob spracova
nia hesiel u Ich typografická úprava sú rovnaké ako v I. — V. diele SSJ. 
Doplna, sa i niekoľko odkazových hesiel, ktorými sa upozorňuje na slová 
spracované v niektorom z predchádzajúcich dielov SS). Homonyma sa ozna
čujú indexom 1, 2 ako v I.—V. diele. Homonyma k slovám už spracovaným 
sú označené indexom 2, prípadne 3 (napr. index 2 pri heslovom slove 
hrebeňovka'2 naznačuje, že v I. diele SS( je jedno heslo hrebeňovka už 
spracované; index 3 pri slove pas 3 značí, že v III. diele SSJ na príslušnom 
mieste sú spracované heslá pas 1 a pas 2 ) . 



Altaujčan, a, mn. s. -ia m. starší názov pre 
obyvateľa Abova, Abauja, Abovčan 

abiogenéza, -y ž. bioi. vznik prvej živej hmo
ty skladaním neorganických látok v dobe 
chladnutia povrchu Zeme; abiogenetlcký 

prld. 
abonentka2, -y, -tiek í. hovor, predplatný, a-

bonentný lístok 
abrakadabra cit. žartovné zvolanie bez vý

znamu, formulka čarodejníkov majúca 
exotický, zvláštny zvukový ráz 

absolutizácia [vyši. - t ] , -ie, -ií, -lám, -tách 
í. dodávanie, dodanie nezávislého, nepod
mieneného, absolútneho rázu dačomu, ab-
solutlzovanie 

absolutizovať [vysl. -t-], -uje, -uja nedok. 
i dok. (čo) dodávaf, dodať dačomu nezá
vislý, nepodmienený, absolútny ráz, vy
hlásiť dačo za nemenné, absolútne platné 

abstencia [vysl. - t ] , -ie, -lí, -iém, -lách ž. 
práv. zdržanie sa, zrieknutie sa dačoho 
(napr. hlasovania] 

abstrakcionizmus [vysl. -n-j, -mu m. moder
nistický umelecký smer, ktorý kladie dô
raz na abstraktné, iracionálne prvky a na 
formálne výdobytky v umeleckom stvár
ňovali! skutočnosti; abstrakcinnista, -u m. 

. prívrženec abstrakcionizmu; abstrakcie 
nistický prici. 

absnrdno, -a, 6. p. -e sír. odb. absurdná vec, 
absurdný jav, absurdnosť, absurdum 

acetnmetria, -Ie t. chem. spôsob, ktorým sa 
zisťuje kyselina octová vo vodných roz
tokoch 

acclylceliilóza, -y s. chem. derivát celulózy 
získaný pôsobením anliydrldu kyseliny 
octovej na celulózu 

acidofilný prid.: odb. a-é mlieko skýšené 
istým druhom baktérií mliečneho kva
senia, čim mlieko nadobúda mimoriadne 
diétne vlastnosti 

acidóza, -y ž. Iek. zvýšená kyslá reakcia 
krvi [op. alkaléza]; acidázny prld. 

acylpyrín, -u m. larm. liek vo forme pilulky 
na zníženie horúčky a na utíšenie bolesti, 
kyselina acetylsalicylová 

áčkár, -a m. hovor, žiak, športovec ap. ozna
čený písmenom A (a), patriaci do triedy, 
skupiny A (a) 

adaptér1, -n, mn. f. -i m. kto dačo prispôso
buje, adaptuje pre nové účely 

adaptér 2, -a, 6. p. -i, mn. e. -y m. prístroj, za
riadenie al. súčiastka (napr. v rádiovej, gra
mofónovej al. fotografické) technike), kto 
rým(ou) sa dané zariadenie prispôsobuje 
na iné účely použitia, ako bolo pôvodne 
určené 

adaptometer, -tra, 6. p. -tri, mn. e. -tre m. 
lek. prístroj na určovanie rýchlosti adap-
tácie oka 

adermín, -u m. farm. liek obsahujúci vitamín, 
ktorý zabraňuje vzniku určitých kožných 
chorôb 

adiabatický prld. chem., fyz., meteor, prebie
hajúci pri výmene tepla s okolím: a-é 
zmeny 

aditívny pria. založený na pridávaní, sčítaní, 
sčítavaní; dajúci sa sčítať; adltívnosť, -ti 
ž. 

aerácia [vysl. a-e-], -le, -H, -lám, -lách ž. 
nasycovanlo, nasýtenie prostredia (vody, 
pôdy) vzduchom, prevzdušňovanie, pre-
vzdušnenle; aeračný príd. 

auro- [vysl. a-e) 1. prvá časť zložených slov 
s významom slova vzduch, napr. aerofóbia 
(chorobný strach pred vzduchom);2. prvá 
časť zložených slov vyjadrujúca vzťah 
k letectvu, lietadlu up., napr. aerojotoara-
]la, aeroklub, aerolínie 

aero [vysl. a - e ) , -a str. hovor, aeroplán, lie
tadlo: Aero stúpa hor' do vtjšky. (Stelnh.l 

aerotaxi [vysl. a-e-] neskl. str. aerotaxi k 



aBrotaxík amyl 

aorotaxík [vysl. a-e-], -a m. hovor, lietadlo 
slúžiace na dopravu ako taxík, aerotaxi 

afrikanistika, -y 2. veda o jazykoch a kultú
rach afrických národov, národnosti a 
kmeňov 

agnózia, -ie ž. lek. neschopnosť vnímať pod
nety privádzané do mozgu zo zmyslových 
orgánov 

ahístorizmus, -mu m. odb. neliistorický prí
stup, postoj, nehlstorickost, ahlstorickosť 

achjaj cit. vyjadruje zápor, záporný postoj; 
ale kdežel, ale čožel: Marián: „Ale... 
potrebujem ešte dve tisícky." Angela: 
„Achjajl A zlaté hodinky s uodostrekom 
nie?" iKarv.) 

ajoj cit. vyjadruje vzdychnutie, vzdych: 
„Tažkä cesta, švagre, čo?" spýtam sa ho 
la. „Ajojl Ledva odjukujem, môj pane!" 
(Kuk.) 

akné neskl. 2. lek. zápal mazových žliaz 
aktinoid, -u m. chem. prvok zo skupiny na

sledujúcej v poradí za aktínlom (napr. 
tórium, plutónium, curíum) 

aktinometer (vysl. -t-], -tra, 6. p. -tri, mn. c. 
-tre m. fyz. druh prfstroja na meranie 
energiu slnečného žiarenia 

ä la ilranc] hovor, na spôsob, podľa (vzoru), 
ako napríklad: Tí, ktorí by si priali, aby 
sa nehodnotilo ä la: „radost čítať, „jedna 
báseň krajšia než druhá", sú okrtkovanl. 
(A. Mal.) 

albuminát, -u m. chem., biol. zlúčenina biel
kovín s kyselinami al. lúhmi 

alhuminéza > albumňza, -y, -óz 2. chem. látka 
vznikajúca štiepením bielkovín 

aleba časí. hovor, vyjadruje zápor, čoby, vô
bec nie, kdežeby, ešteže čo, horkýže: Ui 
dost? Aleba! Medzi tuďmi vo výiahu je 
ešte zvláštna skupina, (A. Mat.) „Aleba", 
zacigánil Imro, „horkýže, ale naozaj veľmi 
sa naňho ponáša." (Krnoi 

alergizácia, -ie 2. lek. stav, za ktorého sa 
vyvíja alergia, vývin alergie 

algoritmus, -mu m. mat. účelne volený po
stup výpočtu (napr. pre počítacie stroje) 
al. iného procesu 

alibizmus, -mu m. trochu pcior. snaha doká
zať alibi s cieľom ťažiť zo situácie 

alidáda, -y, -dád 2. geol. otáčavá časí me
račských prístrojov, na Ktorej sú oričíta-
cie a zámerné pomôcky; alidádový príd . 
a-á llbela 

aligátorí, -ia, -ie príd. týkajúci sa aligátora 
alkalita, -y. ž. chem. zásaditost, lňhovitosť, 

alkallckosf 

alkaloidnv príd. chem. majúci ráz alkaloidu: 
a-á látka 

alkaloidový prld. k alkaloid 
alkalóza, -y 2. lek. zvýšená zásaditá reakcia 

krvi [op. acidúza]; alkalózny prid. 
alkyl, -u, 6. p. -e, mn. e. -y m. chem. orga

nický zvyšok vznikajúci odňatím atómu 
vodíka z uhľovodíka; alkylový prid. 

alkylácia, -ie •/. ď.ern. dodávanie alkylov do 
molekuly organických zlúčenín; alkylačný 
prld. 

allahreve neskl. sír. dal.) hud. celý takt, v kto
rom sa počíta podľa polovíc, nie podľa 
štvrtí, dvojpolový takt 

atinandín (vysl. -dýn), -u m. min. priehľadný 
drahokam červenofialovej farby; alman 
dínový príd. 

alogamia, -ie 2. bot. opelenie cudzím peľom 
alpa, -y, álp 2. hovor, prípravok z liehu a 

muntolu na povrchové natieranie tela, 
francovka 

amabile priši. |tai.) hud. jemne, nežne, ľú
bezne 

ambivalentný prid. majúci súčasne dve hod
noty, dvojakú platnosť (zahrnujúci aj pro
tiklad); ambfvalentiiosť, -ti i ambivalen-
cia, -ie 2. 

anibrel, -a, 6. p. -1, mn. C. -y m. i ambrela, -y, 
-riel ž. hovor, zasiar. dáždnik; ambrelnvý 
prld. 

amelodický (vysl. - d ) prld. bez melódie; ne
melodický; amelodicky príst. 

amerícium, -ia str. chem. rádioaktívny kovo
vý prvok (zn. Am) 

amfolyt, -u m. chem. látka, ktorá prejavuje 
vlastnosti kyseliny i zásady, amfotérny 
elektrolyt; amfolytový príd. 

anifolytický (vysl. - t ) prid. chem. majúci 
vlastnosti kyselín i zásad 

amínoplast, -u m. chem. syntetická plastická 
(termosetická) látka vyrábaná z organic
kých látok, napr. kondenzáciou močoviny 
a formaldehydu 

amnioii, -ia str. anat. vnútorná plodová bla
na, ovčia blana 

amortizér, -a, 6. p. i, mn. 6. -y t amortizátor, 
-a, 6. p. -e, mn. e. -y m. tech. tlmič 

ampelogral, -a m. odborník v ampelografli 
ampérsekunda, -y, -únd 2. fyz. množstvo elek

triny, ktoré pri prúde jedného ampéra 
pretečie vodičom za jednu sekundu, cou-
lomb 

amyl, u, e. p. -e, mn. C. -y m. chem. skupina 
obsahujúca päť atómov uhlíka, výstupu-



amyloid anxiozita 

júca v organických zlúčeninách; amylový 
prld. 

amyloid, -u m. lok. koloidná látka blelko 
vlnovej povahy, ktorá vzniká v tele pri 
dlhotrvajúcom hnlsaní 

anaerób, -a i anaerobiont [vysl. -a-er-], -u 
m. hioi. organizmus žijúci bez vzdušného 
kyslíka, bez prístupu vzduchu 

anafáza, -y 2. bioi. jedna z fáz nepriameho 
delenia bunkového jadra 

anafylaxia, ie í. luk. precitlivenosť organiz
mu oproti cudzorodej bielkovine; choroba 
spôsobená vniknutím cudzorodej bielko
viny do organizmu; anatylaktický prld. 

anaglyf, -u m. 1. odb. na snímke dvojitý ob
raz v komplementárnych farbách (napr. 
v zelenej a červenej); 2. vo výtvarníctve 
poloreliéf 

anachronista [vysl. - n ) , -u m. kto prenáša 
javy, myšlienky ap. do doby, do ktorej 
nepatria 

anachronizovaf (vysl. -n-), -uje, -ujú nedok. 
i dok. (čo) (u)robiť anachronickým, dať 
dačomu anachronický ráz: a. románový 
príbeh 

analyzovateľný prid. dajúci sa rozoberať, 
rozkladať, rozložiť, analyzovať 

anastigmat, -u m. fot. objektív, v ktorom 
sú odstránené takmer všetky optické chy
by 

anatoxín, -u m. lek. druh očkovacej látky 
(bez jedovatosti); anatoxínový prld. 

andaluzit, -u m. min. druh hlinitého mate
riálu, kremičitan hlinitý 

andulka, -y 2. Ičes.). správ, papagájec 
anemofilný príd. odli. opeľujúci sa vetrom, 

vetromllný: a-é rastliny 
miemogram, -u m. meteor, záznam anemo-

grafu 
aneurín, -u m. chem., hlol. účinná organická 

látka, vitamín Bj 
angažovanosť, -ti 2. zainteresovanosť (obyč. 

z vlastného popudu): spoločenská a. 
angledozér, -a, 8. p. -I, mn. e. -y ra. stav. druh 

stroja na urovnávanle, planírovanie te
rénu, zeme zhrnovaním, buldozér so šik
mou radlicou odhrnujúcou zeminu na
bok 

anglezit, -u m. chem., min. zlúčenina olova, 
síran olovnatý 

anjelpána neskl. str. hovor, kresťanská mod
litba Anjel Pána: Pomodlil sa pred svojou 
posteľou tri otčenáše a tri zdravase, an
jelpána i sláva. (Svant.) 

ankerit, -u m. min., chem. druh nerastu, uhli
čitan horečnatovápenatoželeznatý 

anšlus, -u m. (nem.) potit., novín, slaný, násil
né pripojenie jedného štátu al. časti ú-
zemia Jedného štátu k inému štátu (naj-
míl o pripojení Rakúska k nacistickému 
Nemecku) 

antepozicia, -ie, -ií, -lám, -lách ž. poloha, po
zícia pred niečím 

anti- (vysl. -t-) prvá časť zložených slov 
s významom proti-, napr.: aníihumánny 
(protihumánny); antlkolonializmus smer 
namierený proti koloniallzmu, neuznáva
júci koloniallzmus 

antihumanistický prld. namierený proti hu
manizmu, protihumunistický 

antiliiiniánny príd. neľudský, nehumánny, 
protihumánny 

antiimperíalizmus, -mu m. postoj, smer od
porujúci Imperializmu, neschvaľujúci im
perializmus; antiimperialista, -u m. prívr
ženec antiimperlallzmu; antiimperialistic-
ký prld. 

antikapitalistický prid. namierený proti ku 
pitallzmu, protikapltallslický 

antikolonializmus, -mu m. hnutie, smer v po 
litlke neuznávajúci(e) koloniallzmus 

antikomunistický prid. namierený proti ko
munizmu, proti komunistom, protikomu
nistický 

autikultúrny prid. namierený proti kultúre, 
protikultúrny 

antilogický prid. odporujúci logike 
antilogizmus, -mu m. niečo neobsahujúce lo

giku, niečo protilogické 
antipól, -u, e. p. -e, mn. e. -y m. protipól; pren. 

protiklad 
antiromán, -u m. nt. prozaický útvar popie

rajúci daktoré znaky, zložky klasického 
románu; antirománový príd. 

antiromantický príd. namierený proti ro 
mnntizmu, protiromantlcký; antiromantic 
kosť, -ti 2. 

antitradičný prld. namierený proti tradícii, 
protitradlčný 

antropogenéza, -y ž. vývoj, utváranie člo
veka ako druhu 

antttka, -y, -túk 2. tehlová múčka používaná 
na úpravu povrchu ihrísk (najmä teni
sových); prcn. tenisové ihrisko 

annloid, -u m. geom. kruhový prstenec, druh 
rotačnej plochy 

anxiozita, -y 2. psych. stav duševného na 
patla, znepokojenia 



anxiäzny I I I autostopár 

aiixiózny prid. psych. spôsobujúci duševné 
napätie, znepokojujúci: a. stav 

apeláta, -y, -lát 2. práv. zastar. odvolanie, a-
pelácia 

apelatívny príd. odvolávajúci sa, apelujúci: 
a. hlas; apelatívnosť, tí 2.: politická a. 

aplikabilita, -y 2. schopnosť byť aplikovaný, 
aplikovateľnosť 

aplikátor, -a, e. p. -e, mn. č. -y m. lek. zaria
denie na liečebné ožiarovanie pokožky 
kontaktným spôsobom 

apoetický prid. knií. nebásnlcký, nepoelický 
apofónia, -ie 2. imgv. striedanie samohlások, 

ablaut 
apogamia, -ie 2. bot. tvorba zárodku z ve

getatívnych buniek zárodočného miesta 
(pri rastlinách) 

apogeum, -ea, 6. p. -eu str. astron. najväčšia 
vzdialenosť Mesiaca al. umelej družice od 
Zeme (op. perigeum) 

aportér, -a, mn. č. -y m. potov, cvičený pes 
donášajúci korisť 

aiália, -Ie, -ií, -lám, -lách 2. druh ozdobného 
izbového kvelu s členitými Ústami /Araliaj 

arhitrovať, -uje, -ujú nedok. I dok. 1. uskutoč
ňovať, uskutočniť arbitra?.; 2. podávať, po
dať znalecké rozhodnutie 

at-bus, -u n:, vodný melón 
areometrický prid. tyz. týkajúci sa merania 

hustoty kvapalín: a-á metóda 
áreštovací, -ia, -ie prld. hovor, zastar. zatyka

či: a. rozkaz (Ziib.) 
archeopterix, -a, mn. č. -y m. (v zoopaleonto-

lógil) druh vyhynutého jurského pravtáka 
archivistika, -y 2. náuka o organizácii, ná

plni a cieľoch archívnych prác, o archív
nych materiáloch ap. 

archivovať, uje, -ujú nedok. 1 dok. hovor. (£0) 
zakladať, založiť, ukladať, uložiť do ar
chívu, prechovávať, mať v archíve: a. 
spisy, pamiatky 

artróza, -y 2. lek. choroba klbov 
askorbový príd.: chem. kyselina askorbová 

vitamín C 
asomnia, -ie 2. lek. nespavosť 
aspermatizmus, -mu m. lek. neschopnosť vy

tvárať, príp. vylučovať mužské pohlavné 
bunky 

astrokveté príd. mn. e. boi. rad rastlín (Aste-
ralesj 

astronaut, -a m. vesmírny letec; austronaut-
ka, -y, -tiek >.. 

astrovité prid. mn. č. boi. čeľacľ rastlín 
/Asteraceae) 

alaraktikum, -ka, -tik sír. farm. utišujúci pro 
striedok 

aterúm, -u m. lek. dutinka, pľuzgierik na 
stenách tepien, naplnený kašovitou tuko
vou látkou 

atodyd, -u m. let. prúdový motor bez kom
presora; atodydový prid. 

atoxyl, -u, «. p. -e m. larm. liečivo proti spa
vej chorobe 

átriový prid. k átrium; stav. á. dom rodinný 
dom s oblokmi do uzavretého dvora-záhra-
dy, ktorý akoby tvoril súčasť bytu 

audiálny prld. sluchový, auditívny; audiálne 
prfsl. 

audión, -u m. rádiotech. mrležkový usmerňo
vač 

austenit, -u m. hut. tuhý roztok uhlíka 
v or-železe; austenitový prid. 

autocamping [vysl. - k e m ] , -u m. (angl.) tá
borenie cestujúcich na autách v prírode 
pod šírym nebom v stanoch 

autocenzúra, -y ž. vlastná kontrola, cenzú
ra vlastnej činnosti 

atitnhavária, -ie, -ií, -iám, -lách 2. hovor, ha
vária automobilu 

autokurz, -u m. hovor, kurz pre vodičov au
tomobilov, vodičský kurz 

autolak, -u m. siang. lak používaný na auto
mobily 

autulýza, -y í. lek. rozklad tkaniva účin
kom fermentov, najmä tráviacich štiav 

autonehoda, -y, -hfld í. hovor, nehoda spô
sobená haváriou auta 

auloopravovňa, -ne, -n[ 2. opravovňa áut 
autooxidácia, -ie, -ií, -iám, -lách ž. chem. 

chemická reakcia, pri ktorej zlúčenina 
oxiduje vzdušným kyslíkom 

autopark, -u m. siang. automobilový park 
autopilot, -a m. let. slang. samočinné zaria

denie udržujúce lietadlo v požadovanej 
letovej polohe, automatický pilot 

autoreferent, -a m. hovor, referent majúci na 
starosti automobily 

auturotácía, -ie, -ií, -lám, -lách 2. odb. samo
voľný otáčavý pohyb okolo pevnej osi bez 
priameho prenosu sily na os otáčania 

autostop1, -u m. žel. zariadenie slúžiace na 
automatické vylúčenie zrážok následných 
vlakov 

autostop2, -u m. hovor, spôsob cestovania 
automobilom, keď cestujúci zastaví aké
koľvek idúce auto priamo na ceste a po 
žiada, aby ho odviozlo 

autostopár, -a m. hovor, kto cestuje autosto-
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pom; autostopárka, -y, -rok 2.: autosto-
pársky prld. 

autošampón, -u m. hovor, druh čistiaceho 
prostriedku používaného na auto 

autotaxík, -a m. hovor, verejný nájomný au
tomobil s taxametrom 

autotrofia, -ie 2. bioi. schopnos! utvárať za 
prítomnosti slnečnej energie, chlorofylu 
a vody z minerálnych látok organické 
zlúčeniny 

autoturistika, -y í. slang. turistika na auto
mobile 

avanti cit. (tai.) napred, vpred 
avanturizmus (star. pis. i aventurlzmus), 

-mu m. záľuba v dobrodružstvách 
avigácia, -Ie ž. let. náuka o vedení lietadla 

k danému cieľu, letecká navigácia; avi-
gačný prld.: aé počítadlo 

aviril, -u, e. p. -e m. druh zasýpacieho práš
ku 

avizér, -a m. 2ei. kto avizuje (zásielku) 
axel, -u, 6. p. -i, mn. č. -y m. Sporí, slang. druh 

krasokorčuliarskej figúry 
axelpausen [vysl. -zen], -u m. šport, slang. 

druh krasokorčuliarskej figúry 
axiomatizácia [vysl. -t-), -ie ž. odb. vybudo

vanie, vypracovanie sústavy axióm v istej 
vede: a. jazykovedy 

axinmatizovuť [vysl. -t-J, -uje, -ujú dok. i 
nedok. (čo) vypracovať, vypracúvať sústa
vu axióm 

azonálny prid. odb. nemajúci vlastnosti prí
slušného klimatického pásma: aa pôda 



bit a > bá-á i báá dt. vyjadruje prekvapenie, 
údiv, rozčarovanie ap. 

bábkoberec, -rca m. div. slang. herec bábko
vého divadla, ktorý hrá s bábkami, báb
kár; bábkoherečka, -y, -čiek 2.; bábkohe-
recký prld.: b. prejav, výkon; bábkohe-
rectvo, -a str. 

bábkohra, -y, -hier 2. div. slang. divadelná 
hra s bábkami, bábkové predstavenie 

back1 [vysl. bekj i bek, -a, mn. e. -ovia m. 
(angl.) šport, zastar. obranca (napr. vo fut
bale I 

back2 [vysl. bek], -a m. šport, miesto backa 
báckať, -a, -ajú nedok. expr. strieľať: Teraz 

vytiahol revolver a báckal z neho jedo
vaté do smrekov. (|égé) 

báčino i báčinko, -a, mn. č. -ovia m. hovor, 
expr. pomenovanie staršieho, obyč. zná
meho človeka; ujko, báči: A ten báčino 
mi hovoril... (r.az.j 

bačnvka1, -y, -vlek t. 1. žena vykonávajúca 
na salaši fonkciu baču; 2. hovor, bačova 
žena: Keby ml bačovka navarila halušiek 
s bryndzou. (Taj.) 

bačovka 2, -y 2. hovor, činnosť, funkcia baču 
bagän, -a m. voj. slang. vojak bez hodnosti: 

Hajnič pobehával, mal zarumenený obli
čaj: „ja vás postrieľam, bagánll" ijaš.) 

bagristka, -y, -tlek 2. žena, ktorá pracuje 
s bagrom 

bagrovisko, -a, -vísk sír. miesto, kde sa ba
gruje, rýpe pôda bagrom 

hachorček t bachorík, -a m. zdrob. expr. k 
bachor 

bakchanálny prid. príznačný pre bakchaná-
lle; preň. zmyselný, rozkošnícky 

bakteriémia, -ie ž. lek. výskyt baktérií v kr
vi; bakteriémický prid. 

bal, -u, 6. p. -e, mn. c. -y m. Jednotka vy
jadrujúca intenzitu otrasov zeme pri ze
metrasení: otras 5 balov 

baladistika [vysl. -d-t-], -y i. odb. tvorba ba
lád, baladika: ľudová b. 

baladizovaf [vysl. -d-], -uje, -ujú nedok. (čo) 
dodávať dačomu baladický ráz: baladizu-
jáce prvky 

balancovať, správ, balansuvať 
baletmajster, -tra m. hovor, vedúci tanečník 

baletu, baletný majster 
baloniak (slang. I baloňák), -a m. hovor, ba

lónový plášť, kabát 
balvanistý prid. hovor, balvanovitý: b-á pôda 
bambuska, -y, -slek 2. hovor, bambusová pa

lica, bambusová tyč 
baňa, -ne, -n! 2. štud. slang. nedostatočná, 

pätorka: Z matiky baňal (Mor.) 
banalizovat, -uje, -ujú nedok. zried. ičo, koho) 

robiť banálnym, bezvýznamným: b. pro
blém; b. človeka 

banánovník, -a m. bot. tropická stromovitá 
rastlina s veľkými listami a Jedlými 
plodmi, rastúcimi vo vejárovitých strap
coch; banánovníkavý prid. 

bandážovačka, -y, -člek 2. hovor, stroj na 
výrobu bandáží 

banditský príd. k bandita 
baničiť, -1, -la nedok. hovor, vykonávať prácu 

baníka, pracovať v bani 
banjo [vysl. bendžo) i bendžo, -a, bendž 

str. (angl.) druh brnkacieho strunového 
hudobného nástroja s dlhým krkom a 
okrúhlou rezonančnou časťou; banjový i 
bendžový prid. 

bar, -u m. druh Jednoročnej trávy; bot. b. 
sivý /Setaria GlaucaJ; barový prld. 

barabizeň i barabizňa, -zne, -zní 2. expr. 
bezvýznamná, bezcenná vec, budova; ha-
raburda: Zeman nechcel za starú barabt-
zeň nič viacej a nič menej ako jeden 
z dvoch pekných domov. (Lack.); byt v sta
rej barabiznl (Kalina) 

barancuvitý i barančekovitý i baránkovitý 
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príd. majúci vlastnosti barančeka, pripo
mínajúci barančeka 

baránky, -kov m. mn. č. hovor, drobné oblá
čiky, mráčky na oblohe, barance 

barela, -y, -riet 2. druh čiapky bez štítku 
barlkádovať, -uje, -ujú nedok. hovor, robiť 

barikádu 
barinovitý prld. majúci vlastnosti barin, ba-

rinatý: bé miesto 
bárkoľko t bárskolko sám. prísl. ncurč. kraj. 

hocikoľko, hockoľko, koľkokoľvek 
barllca, -e, -líc z. zried. barla (Ráz.-Marí.| 
barman, -a m. čašník, ktorý obsluhuje ba

rový pult (v bare); barmanka, -y, -niek 
2.; h.milánsky prld. 

barysféra, -y 2. geol. jadro zeme skladajúce 
sa z ťažkých kovov 

basbombardón, -u m. hud. slang. najväčší 
kontrabasový plechový hudobný nástroj; 
kontrabas 

baseball [vysl. bejzból], -u, e. p. -e m. (angl.) 
špon. pálková hra s koženou loptou; ba
seballový prld..- b-á hra 

basebalista [vysl. bejzból], -u m. (angl.) 
šport, kto hrá baseball 

basedovka [vysl. baze-j, -y, -vlek 2. hovor. 
Dasedotvova choroba štítnej žľazy 

hasla fidll cit. hovor. 2art. vyjadruje rozhod
nutie, vôľu prestať dačo konať, skončiť 
( = dosť, koniec): Ale ont dobre vedia, 
že som Marlša a koniec a bašta fldli. 
(Min.) 

batat, -u m. škrobovitá sladká hľúza tro
pickej rastliny, používaná ako naše ze
miaky 

batysféra, -y, -sfér t. geol. 1. hlbinná morská 
oblasť; 2. prístroj tvaru uzavretej gule, 
používaný na skúmanie veľkých hlbok 
mora 

bavidlo, -a, -diel str. zried. hračka, zábavka; 
bavidielko, -a, -lok str. zdrob. expr. (Plav.) 

bavlnovitý prid. majúci vlastnosti bavlny 
bažant, -a m. vo), slang. začiatočník, no

váčik; bažantský príd.: b-á robota (Mor.) 
beatoik [vysl. bítňik], -a, mn. č. -cl m. (angl.) 

1. príslušník skupiny amerických exklu
zívnych spisovateľov; 2. príslušník vý
strednej skupiny mládeže v Anglicku 

beboný prld. det. mrzký, nepekný; zlý: Ty 
bebený Fuxi, ubi lem tal Dčgé) 

bedária, -aťa, mn. č. -atá/-ence, -čiat/eniec 
str. hovor. expr. dieťa bedára, chudáka, 
chúda (Fr. Krát) 

kedárčina, -y 2. hovor. expr. núdza, bieda, 
chudoba, bedárstvo 

bedáreň, -rne, -rnl 2. expr. prístrešie pre 
chudákov, žobrákov, bedárov (Fíg., Réz.j 

bedminton, -u m. (angl.) hra s lopatkami, 
raketami, pomocou ktorých sa odbíja lop
tička majúca na hornej časti košlček; 
bedmintonový príd.: b-á loptička 

bedrovnlk, -a m. anat. časť tenkého čreva, 
ktorá prechádza do hrubého čreva 

behúnok, -nka m. pórov, druh strelného ná
boja 

bek p. back 
bela, -y 2. hovor. obyč. len v spojení stará be

ta: stojí to jzal starú belu nič to nestojí, 
nemá to hodnotu; v replike stará bela, 
starú belu vyjadruje popieranie, zápor 

bolaskastý i belaskatý prid. expr. belasistý, 
beláskavý: b-é svetlo 

belasniaky, -kov m. pomn. hovor, zastar. no
havice z belasej, modrej látky, belásky 

belasosivý príd. sivý s odtieňom do belasá: 
b-é nebo (Leiz) 

beletrizácia, -ie 2. beletristické spracovanie, 
beletrizovanle, zbeletrizovanie: b. jaktov 

beľuha p. blefuha 
bendžo p. banjo 
bcsemerovňa, -ne, -ní 2. tech. výrobňa, kde 

sa besemeruje surové žolezo 
hesovský prid. expr. čertovský, hrozný: b. 

človek (Svant.) 
bcsovstvo, -a str. expr. vlastnosť dakoho, 

dačoho besného, besnost, zúrivosť 
bestlár [vysl. -t-], -a m. m. v stredoveku 

obľúbený literárny útvar spracúvajúci 
príbehy z ľudského života pomocou zvie
racej symboliky 

bestseller, -a, 6. p. -i, mn. č. -y m. (angl.) 
kniha majúca mimoriadny úspech 

betonárka, -y, -rok 2. hovor, betonáreň 
bctónka, -y, -nok 2. hovor, betónová hrad

ská 
bezatómový prld. nemajúci atómové zbrane: 

bé pásmo 
bezbožníctvo, -a str. neuznávanie boha, ne-

znabožstvo, neverectvo, ateizmus; preň. 
expr. nlčomnosť, naničhodnosť 

bezbrehý prld. kuli. nepoznajúc! ohraniče-
nosť, neohraničený, nekonečný: 6. šum, 
žiaľ; bezbrehosť, -ti 2. 

bezdychý prld. kni2. nemajúci dych, pri kto
rom nepočuť dýchanie: bé ticho (xarv.) 

bezloremný i bezformový príd. nemajúci 
tvar, formu, neforemný: b-á čiapka (jes.); 
6. sprievod; bezforemnosf i bezformovosf, 
-ti í. 
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bezhmotný prid. nemajúci hmotu, bez hmo
ty, nehmotný: b. čas (žéry) 

bezhotovostný prld. odb. uskutočňovaný bez 
peňažnej hotovosti, jednoduchým pí-
somným preúčtovaním: 6. styk 

bezkonfliktový prld. nepoznajúcl, nemajúci, 
neobsahujúci konflikty, spory, nejasnosti: 
b-é vyjadrenie; bezkonfliktovo prisl.; bez-
konfliktovosť, -ti ž. 

bezkoreňový í bezkorenný prld. nemajúci 
korene: b-á sadenica, b. vrúbeľ 

bezkrký prld. nemajúci krk: b. medveď 
(Zgur.) 

beznosý príd. nemajúci nos: b-á tvár, b. člo
vek 

bczobločný príd. nemajúci oblok: b-á Izba 
bezokenný prid. nemajúci okno al. okná: b-á 

stena 
bezporuchový príd. nemajúci porochy, fun

gujúci bez porúch: b. chod motora; bez-
poruchovost, -ti 2. 

bezprnkážkový prid. nemajúci prekážky: b. 
beh 

bezproblémový prid. nemajúci, neobsahujúci, 
nepoznajúc! problémy: bé rozprávky, b. 
optimizmus; bezproblémovo priši.: bez-
problémovosf, -ti >..: idylická b. 

bezprogramový príd. nemajúci program: há 
práca; bezprogramovnsť, -ti 2. 

bezslzný i bezslzý príd. kni2. nemajúci slzy, 
nesprevádzaný slzami: bezslzný plač 

bezsmrtný prld. zastar. nepoznajúc! smrf, ne-
srnriolný; bezsmrtnosť, -ti 2. nesmrteľ
nosť 

bezstykový prid. odb. nemajúci styk, dotyk: 
b-é odvedenie náboja 

bczsufixálny prid. lingv. nemajúci sufix: b. 
tvar 

bezšvíkový príd. nemajúci švík al. švíky; 
bezšvový: b-á pančucha 

bezšvový príd. nemajúci šev al. švy; bezšví
kový: bé pančuchy, b-á rúra 

bezumec, -mca m. kni2. hlúpy, nenormálny 
človek, hlupák, sprosták, Idiot (rig.) 

bezváhový príd. odb. nemajúci váhu, existu
júci bez váhy: b. stav v prostredí bez at
mosféry 

bezvýchodiskový prid. nemajúci východiska, 
riešenia, bezvýchodný: b. smútok, b-á 
vzbura; bezvýchodiskovosť, -ti 2. 

bezzrážkový' príd. odb. nemajúci, neobsa
hujúci (dažďové) zrážky: b-é obdobie 

bezzrážkový2 prid. udaný, stanovený bez zrá
žok: b-á suma 

bezzubec, -bca m. pejor. kto nemá zuby, štr
báň (|aš.) 

bežky priši, hovor, behom, bežiac, bežiačky 
(Urb.) 

bežník, -a, mn. e. -ky m. zoo), druh pavúka, 
ktorý vypúšťa v jeseni z bradavíc dlhé 
voľné vlákna, babie letá 

bežok, -žku m. expr. len v spojení v bežku 
bežiac, v behu, v letku, bežky: Kde-tu 
u bežku prehodí slovko, (ondr.) 

biblicizmus, -mu m. lingv. slovo al. výraz ty
pický pre text biblie, výraz pochádza
júci z biblie 

bibret, -u m. kožušina z králika strihaná a 
spracovaná na spôsob kožušiny z bobra; 
bibretový prid.: b. golier, b. kožuch 

biceps, -u m. anat. dvojhlavý sval 
bicyklebal [vysl. -bal i -ból], -u, s. p. -e 

m. (angl.) šport, loptová hra, pri ktorej 
hráči jazdia na bicykloch; bicyklebalový 
príd. 

bicyklebalísta [vysl. -bal- i -bôl-J, -u m. 
iaiigl.) šport, hráč hrajúci bicyklebal 

biednučký í biednušký príd. expr. veľmi bied
ny: biednučkých tvorov (Vans.); biedna 
blednušká (]es.) 

bieliareň, -me, -rní 2. miestnosť al. dielňa 
slúžiaca na bielenie 

bielkastý prld. expr. sfarbený do biela: btel-
kastá karplna (Kuk.) 

bielkotvorný prld. bio). tvoriaci bíelok: b-á 
čast vajcovodu 

bielkovinuvitý príd. majúci vlastnosti bielko
vín, obsahujúci bielkoviny: b-á zlúčenina, 
b-é krmivo; lek. bé telieska v myóme 

bielogoliernik, -a, mn. č. -ci m. hovor, kto 
nosí košeľu s bielym golierom al. bielu 
košeľu; v angloamerických krajinách ná
zov pre príslušníka strednej vrstvy, In
teligent 

bieluha, -y, -luh i beluha, -y, -ľúh 2. nér. 
vyza obyčajná 

bienále neskl. str. (MI.) slávnosť konajúca 
sa vždy po dvoch rokoch (napr. filmový 
festival) 

bifliar, -a m. hovor, pejor. biffoš; bifliarka, -y, 
-rok 2.; bifliarsky prld. 

biffoš, -a m. hovor, pejor. kto sa učí učivo 
naspamäť, bez náležitého porozumenia; 
bifľoška, -y, -šlek 2.: biffošský príd. 

bij.-in, -a m. nár. bitkár (Taj.) 
bikarbóna, -y ž.: hovor, sóda b. jedlá sóda 
bikinky, -niek í. pomn. hovor, druh ženských 

dvojdielnych plaviek, bikiny 
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bikiny, -kín 2. pomn. druh ženských dvoj
dielnych plaviek 

biliardár, -a m. biliardlsta 
bimetalický prld. odb. vyrobený, zložený 

z dvoch kovov: b. teplomer 
biolyzika, -y 2. náuka o fyzikálnych proce

soch v živých organizmoch; biofyzikálny 
prld.; biofyzik, -a, mn. č. -ci m. odborník 
v blolyzike 

biogcnčza, -y ž. biol. vznik a vývoj živých 
organizmov 

biogénia [vysl. -n-], -ie 2. biol. náuka o vzni
ku a vývoji živých organizmov 

biogénny prid. biol. nevyhnutne potrebný pre 
život: b-e prvky, látky; biogénnosť, -ti 2. 

bioluminiscencia [vysl. -n-], -ie 2. biol. sve
tielkovanie, luminiscencia živých orga
nizmov, rastlín a zvierat 

biomechanizmus [vysl. -n-], -mu m. biol. me
chanizmus živých organizmov 

biometria, -ie 2. biol. náuka zaoberajúca sa 
skúmaním kvantitatívnych znakov (výš
ky, šírky ap.) živých organizmov; bio
metrický prld. 

biosyntéza, -y 2. chem., biol. syntetický pro
ces prebiehajúci v živých organizmoch, 
pri ktorom sa anorganické látky menia 
na organické 

biotechnika [vysl. -t-n-], -y 2. technika vy-
užívujúca prvky živých organizmov ako 
vzor pre technické mechanizmy 

biotikum [vysl. -t-], -ka.mn. č. -ká, -tik str. 
odb. látka pôsobiaca, účinkujúca na or
ganizmus 

biotín [vysl. -t-], -u m. chem., biol. vitamín H, 
ktorého nedostatok v organizme spôso
buje kožné ochorenia 

biotop, -u m. biol. životné prostredie skupiny 
rastlín a zvierat, ktoré vyžadujú rovna
ké alebo podobné životné podmienky a 
okolie 

biotyp, -u m. potomstvo, ktoré sa zachovalo 
vlastným oplodňovaním 

bírešňa, -ne, -nt 2. zastar. obydlie pre bí
rešov na iianskorn veľkostatku 

bistro, -a, -stier str. menší pohostinský pod
nik (spojený s výčapom liehovín) 

bizmutitý prid. odb. obsahujúci bizmut v ur
čitom pomere: kysličník b. 

bľačavý i bľačlvý prid. expr. (o zvuku) prí
značný pre bľačanle, Jačavý 

hlafák, -a m. šport, slang. zásah v hre za
mierený na oklamanie brankára v ho
keji 

liľafmiľ, -ne, -nú, -fol dok. expr. (čo I bez-

predm.) povedať, prerlect nezmysel, bluf: 
po maďarsky ani bľafnút nevedeli (šándor) 
nevedli vôbec nič povedať 

blahorečník, -a, mn. č. -cl m. kniž. kto chvá
li, velebí dakoho; kto prejavuje vďaku, 
vďačnosť dakomu (Hviezd.) 

bľachovec, -vca m. nár. plechový hrnček, 
plecháč 

bfachovica, -e, -vie 2. nár. plechovica |Kuk.) 
blanoprstý príd. majúci medzi prstami bla

ny: bé zviera 
blanovina, -y 2. súhrn blán, blanitá časť 

dačoho 
hlasfemik, -a 1 blasfemista, -u m. kniž. zne

važujúci, rúhačský človek, rúhač; boho-
rúhač 

blasfemizmus, -mu m. knl2. urážanie, zneva
žovanie, rúhanie, blasfémia 

blastogén, -u m. biol. útvar produkujúci 
bunky 

blastoméra, -y, -mér 2. biol. bunka vznikajú
ca pri ryhovaní zygoty 

blatnaslý prld. blatnatý, blatistý: b-á cesta, 
pôda [Het.) 

blatnistý prid. blatnavý, blatnastý, blatistý: 
b-á mláka 

bľedokrvný príd. lek. majúci nadmerné množ
stvo bielych krviniek v krvi; bledokrv-
iinsi. -t! 2. leukémia 

blesky-plcsky, -ov m. mn. č. expr. blesky a 
hromy, hromobitie: Blesky-plesky tall 
z neba len o niečo redšie ako prudký 
dážď. (Fíg.) 

blchárčina, -y 2. hovor. expr. 1. hľadanie, 
zdôrazňovanie bezvýznamných maličkostí, 
„bĺch", punktičkárstvo; 2. chudoba, bie
da, mizéria 

blikačka, -y, -člek 2. hovor, svetelný zdroj, 
ktorý bliká 

blokovka, -y, -vlek 2. hovor, droh rezacieho 
stroja, pila na rezanie oceľových blokov 

blokoviia, -ne, -ní 2. stav. výrobňa prefabri
kátov, blokov (napr. stavebných, oceľo
vých) 

blondel [vysl. -d-], -u, e. p. -I, mn. e. -y m. 
hovor, druh ozdobného rámu na obrazy 
(podľa mena francúzskeho maliara); 
blondelový prid.: odb. 6. rám 

blooming [vysl. blúming], -u m. (angl.) hut. 
valcovacla trať na valcovanie oceľových 
ingotov na predvalky, vhodné svojím 
tvarom a rozmermi na ďalšie spracovanie 
na predvalcovacích tratiach a pod. 

blukať sa, -á, -ajú nedok. nár. expr. ponevie
rať sa, túlať sa, motať sa (Taj.) 



htuvať u; brum 

bluvaľ, -á, -ajň nedok. (bezpredm. i fo| Bár. 
expr. dávlť, vracať; dok. vybruvať 

hlúzkovitý prid. krajč. majúci tvar blúzky, 
pripomínajúci blúzku: b. tvar 

blúzový p. blúza 
bobček, -a m. zdrob. expr. k bobok; preň. živ. 

dieťa 
bobík, -a, mn. č. -y m. expr. psík 
bobina, -y, -bín ž. 1. tech. úzky bubon ťaž

ného stroja na ploché lano; 2. žel. slang. 
elektrický rušeň 

bobinet [vysl. -n-], -u m. text. anglický tyl 
bubista, -u m. šport, pretekár na bohoch 
bobufatý príd. zried. bobuľnatý 
bočník, -a m. 1. na postroji ťažných zvierat 

remeň al. povraz, za ktorý ťahajú a kto
rý spája chomút s vozom; postrannlca; 
2. ei. tech. odpor paralelne zapojený do 
elektrického vedenia, sbtint; bočníkový 
príd. 

budík, -a m. zdrob. expr. k bod 
bodlina, -y, -lín i bodíica, -e, -líc i. nár. 

bodliak (Bedn.) 
bodyček, -a m. (angl.) šport, dovolené zasta

venie súpera telom pri ľadovom hokeji 
bohovský prid. expr. neobyčajný, úžasný, 

ohromný, obrovský, mimoriadny: bé prá
vo; bé nadanie; bohovsky prisl.: b. vedíet 
strieľať; b. sa držal 

bohov prid. expr. v nadávkach a kllatbach: 
Ženie chlapov od druhej batérie až kamsi 
do bohovel matere, (jaš.) 

bochníkovitý prid. majúci tvar bochníka, 
pripomínajúci bochník: geol. 6. útvar 

bnlcslín, -a m. expr. trpiaci, precitlivený, 
trpiteľský človek, ufňukanec (rab.) 

bombastika [vysl. -t-J, -y 2. prázdne, ľrá-
zovité, jalové reči, jalová, prázdna mno-
hovravnosť 

bombička, -y, -čiek 2. zdrob. k bomba 
bon, -u m. druh platidla, poukážka majúca 

hodnotu zahraničných valút 
borákovité príd. mn. č. bot. čeľaď rastlín 

/BoraglnaceaeJ 
borba, -y 2. kniž. zápas, boj: Moje detstvo 

bolo neštastné, ešte ako mladík, ako 
zelený chlapec začal som surovú borbu 
so životom, (vaj.j 

botel, -a, e. p. -i, mn. c. -y m. časť prístavu 
(pri turistických a rekreačných stredis
kách) vyhradená pre športové člny (na 
údržbu a úschovu) s ubytovňami a reš
tauráciami 

bowle [vysl. bôle] neskl. str. (angl.) chladený 
alkoholický nápoj s ovocím; bowlový prld. 

božíčku en. vyjadruje citové vzrušenie, do
jatie, prekvapenie, strach, údiv, radosť 
ap.: Ach, božíčku, ako len nad ním ču
pela, ani sa nechcela odtrhnúť, (svant.) 
A tak sa tešil, božíčku, tak sa tešil na 
VŠetkOl (Mor.) 

bradavičkovitý prid. zried. bradavkovltý 
hradový príd. k brada 
brama, -y, brám ž. hut. plochý oceľový in

got; plochý predvalok 
brankárka, -y, -rok 2. šport, hráčka, ktorá 

hrá v bránke (napr. v hádzanej) 
brčkatý prld. expr. zried. brčkavý (Hviezd.) 
brečtanovité prld. mn. t. bol. čeľad rastlín 

/Araliaceac/ 
bremenný prid. k bremeno: b á plôška 
bremiačko, a, -čok i hremienko, -a, -nok 

str. zdrob. expr. k bremeno 
brešný prld. zried. brechajúci, brechavý 

(A. Mat.) 
brežisko, -a m. i str. zval. k breh 
briadočka, -y, -čiek 2. zdrob. k brada 
brieždenie, -ia str. východ slnka, úsvit: 

vstávať na b-í 
briežtek, -a m zdmb. k breh 
brigádnici!, -í, -ia nedok. hovor, pracoval ako 

brigádnik: b. na trati, na stavbe 
briketovací, -ia, -ie príd. slúžiaci na liso

vanie brikiet: 6. lis 
Itľinktitai. -á/-oce, -ajú/-ocú, -tajúci nedok. 

expr. brinkat, brinčat: Mláťačka brinkoce, 
má jasný a rezavý zvuk. (|aä.) 

brinkotavý prld. expr. brinkajúci, brinčiaci, 
brinkotajúci: b-á mláťačka (|aš.) 

brložisko, -a, -žísk str. ležovisko zvierat, 
brloh, pelech (Hviezd.) 

brnavieť sa, -ie, -ejú nedok. hovor, javiť sa 
ako hnedý, odrážať sa hnedou al. hne
dastou farbou: Hľadeli sme za ním hore 
cestou pomedzi vysokánske konáre lipy, 
na ktorej sa brnavelo lístie, (Fíg.) 

brnbnlec, -lca m. hovor. expr. bombolec, brm-
bolec (zel.) 

brnkadlo, a, -diel str. niečo, čo brnká, čím 
sa brnká ap. 

brodivý prld. uspôsobený na brodcnte, bro-
diaci sa: 6. vták 

bronchiola, -y, -chlol 2. anat. prledušnička 
brrrum cit. napodobňuje nízke mrmlavé 

zvuky vydávané daktorými hudobnými 
nástrojmi (Urb.) 

brucelóza, -y 2. veter., lek. druh infekčnej 
choroby zvierat, prenášanej I na človeka 

brum, -u m. el. tech. 1. nežiadaný hlboký 
zvuk v reprodukcii, zapríčinený zlou fll-
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tráciou al. vnikaním sieťovej frekvencie 
do okruhov prijímača al. vysielača; 2. 
v televízii jeden al. dva široké tmavšie 
al. jasnejšie vodorovné pásy, pohybujúce 
sa po obrazovke zvislo nahor al. nadol 

brumendo (tal.) prísl. hud. slabo a mrmlavo; 
brumendo, -a sír. mrmlavý spev alebo 
prednes bez slov 

brusiarsky príd. k bruslar 
brusička, -y, -čiek t. ior.li. prístroj používaný 

na brúsenie 
brúsivo, -a str. tech. druh tvrdej zrnitej 

kryštalickej látky používanej na brúsenie 
iných tvrdých látok, brúsldlo 

bryológia, -le 2. náuka o machoch 
brzdiareň, -rne, -rní 2. let. brzdiaca stanica 

na skúšanie motorov lietadiel 
brzdite!, -a, mn. č. -lia m. kto niečo hamuje, 

hamovateľ 
bť; cit. expr. napodobňuje bučanie rožného 

statku: Krava zahučí bú. (laš.j © hovor. 
nepovedať ani bú byť ticho, mlčať, nevy
jadriť sa, nepovedať ani slova 

bublotaŕ, -é/-oce, -a)ň/-ocú, -tajúci nedok. 
expr. btiblať: Potôčik skákal po vymytých 
skalách a šepotavo bublotal. |Min.) 

hubnár, -a m. nér. bubeník |TaJ.) 
hnchanec, -nca m. expr. buchnát 
buchkáč, -a m. nástroj na buchkanie ľanu: 

„buch-buch" buchkáčml po hrstiach suché
ho ľanu (Kuk.) 

buciikať, -á, -ajň nedok. jčo) zbavoval suchý 
ľan drevnatých časti: 6. ľan (Kuk.) 

buklé (star. pls. I bouclé) neskl. prid. text. 
utkaný z hrubšej priadze [napr. pokro-
vec); buklé neskl. m. druh pokrovca 
z hrubšej priadze 

bitkovité príd. mn. č. bot. čeľaď rastlín [Fa-
cjaceaej 

buly iľiski. str. äpori. v hokeji začatie hry po 
prerušení vhodením puku medzi dvoch 
hráčov z oboch mužstiev: hádzať b. 

bumbať, -á, -ajú nedok. det. plť: Dieťatko pri 
prsníku otvorilo oči. „Cicaj, chlapček, 
bumbajl" ixarv.) 

burcovatef, -a, mn. č. -lia m. kto burcuje, 
povzbudzuje do činnosti (Plav.) 

burct, -u m. text. druh bavlnenej al. hodváb
nej tkaniny; buretový príd. 

burzovník, -a, mn. £. -ci m. burzový špeku
lant, burzlán 

buš, -u m. tropický krovinatý porast al. pra
les 

bužírka, -y, -rok 2. tuch. páska z látky na 
izolovanie drôtov elektrického vedenia 

bužírovaf, -uje, -ujú nedok. tech. (čo) izolo
vať pomocou bužírky 

byľôčku prlsl. expr. trochu, trošíčku, málo, 
máličko: Keď byľôčku okriali, vraveli: 
Počúval, Berdlnko, ako vraveli stará ma
ter. 1 Svant.) 

byhi 1 byľku prlsl. oxpr. trochu, málo: Oveč-
ky musia byľu postáť, kým im mlieko 
príde. (Rys.) Na chvíľu vytiahol [Hrnčiari 
nohu z mútnej, žltkastej vody, byľku si 
požmýkal nohavice a potom hodil akýsi 
neprirodzene veselý pohľad na Imra Po
liaka. (Krno) 

byrokratizovať sa, -ujo, -ujú nedok. I dok. 
stávať sa, stať sa byrokratickým (Mih.): 
dok. i zbyrokratizovať sa 

bytovka, -y, -vlek ž. hovor. 1. novostavba 
určená na byty; 2. bytová jednotku 

ližkať, -a, -ajú nedok. vydávať nízky trasľavý 
zvuk, bzučať: „Bzz, bzzí" Tak sa [vojak] 
s ním [s dieťaťom/ hral, neprestajne 
bíkal a niesol ho k majorovi, ijaš.) 

2 Slovník slov. jazyka 
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campiug [vysl. kem-], -u m. (angl.) táborenie, 
stanovanie v prírode pod šírym nebom 

capíkať i capinkať, -á, -ajú nedok. expr. cap-
ka( 

capovina, -y ž. capí zápach: zapácha c-ou 
cedenie, -la str. ban., hut. mierne zohrieva

nie zliatin, pri ktorom sa roztaví a vy
tečie zložka s nízkym bodom topenia 

celik, -a m. ban. celistvá časť ložiska ne
rastu ponechaná v neporušenom stave 
z bezpečnostných dôvodov (napr. štôlne) 

celinný i celinový prid. k celina: c-é seno, 
c. kraj 

celoázijský príd. týkajúci sa celej Ázie: c-á 
konferencia 

celočíselný prid. obsahujúci celé číslo: mat. 
c. exponent 

cclodielenský prid. týkajúci sa celej dielne: 
c. výbor 

celokrajský prid. týkajúci sa celého kraja: 
c-é porady 

celomestský prld. zahrnujúci celé mesto, tý
kajúci sa celého mesta: c-á stranícka 
plenárka 

celopodnikový prld. zahrnujúci celý podnik, 
týkajúci sa celého podniku, určený pre 
celý podnik: c-á dovolenka, c. výlet, c. 
plán, rozpočet 

celozrnný prld.: potrav. c. chlieb pečený 
z múky, ktorú vyrobili zomletím celých 
zŕn obilia (aj so šupkou) 

cementizácia [vysl. -t-], -Ie, -II, -lám, -lách 
t. ban. pri hlbinnom vŕtaní spôsob uzávie
rok vodonosných al. plynonosných vrstiev 
cementom 

cenóbium, -ia, mn. e. -lá, -U, -lám, -lách 
str. biol. druh bunkového zväzku, v kto
rom sú bunky zrastené 

cenocyt, -u m. bot. druh Jednobunkovej hu
by; cenocytový príd. 

centimetrík [vysl. -t-], -a m. zdrob. expr. cen

timeter; preň. približne, asi centimeter: 
Len centimetrík som sa uhol. (Min.) 

centračný prid. odb. udávajúci vzťahy k ur
čitému pevnému stredovému bodu: c-é 
prvky v zememeračstve vzdialenosť a 
smer excentrického stanovišťa od pevné
ho bodu 

centrogram, -u m. v zememeračstve karto-
gram určitého javu umiestený v ťažisku 
Javu 

centrovač, -a m. tech. zariadenie na centro
vanie stroja, prístroja 

centrovka, -y, -viek ž. tech. slang. odstre
divka 

centrozčm, -u m. biol. časť bunky, deliace 
vretienko 

ceruzkáreň, -rne, -rní ž. továreň na výrobu 
ceruziek 

ceruzknvlna, -y ž. odb. surovina používaná 
na výrobu ceruziek 

ceruzkovitý prid. pripomínajúci ceruzku, 
majúci tvar ceruzky: c. tvar 

cervieltida [vysl. -t-], -y, -tíd t. lek. zápal 
hrdla 

cervikálny prid. anat. krčný, hrdelný: c-a 
stena, c-a lymfatická uzlina, c. kanál 

cesnakár, -a m. hovor, pestovateľ cesnaku 
cestárčina, -y ž. hovor, zamestnanie cestára 
ceténový príd.: odb. c-é číslo mierka vznietl-

vosti ťažkých pohonných látok 
cezpoly prísi. prostriedkom, cez polovicu, 

uprostred, cez poly, prostred: prehnút 
dakoho, dačo c. 

ciachovňa, -ne, -ní 2. zastar. miestnosť, kde 
sa vymieňali ciachy pri vstupe do baní 
na zisťovanie prítomnosti baníkov v prá
ci 

cibelín, -u m. text. druh teple] tkaniny s vla-
sovltým povrchom 

cibufočka, -y, -čok 2. zdrob. expr. k cibuľa 



cica I!) cytolýza 

cica, -e, cíc i cicka, -y, -cíek ž. hovor. expr. 
cecok; prsník (Tat.) 

cievkovací, -ia, -ie prid. určený na snovanle 
cievok: c. stroj 

cievnatka, -y, -tiek 2. biol., anat. druli bla
ny: c. miechy, mozgu, očná c. 

cigo-rigo, -a m. 1. nadávka cigánovi; 2. po-
smeš. obyč. v spojení cigo-rigo kapsa pre
dal koňa za psa o človeku bez j/eňazí, 
sedmosllvkár, ľahtlkár ap. 

clncúr, -a m. nár. expr. tenký pás, prúd 
tekutiny, cicerok: čmuhy od cincúrov špi 
navej vody (Fab.) 

cincúrkum prlsl. nár. expr. cicerkom: Z bie 
lych obrusov clncúrkom kvapkalo víno. 
ivaj.) 

cing ciling cit. expr. napodobňuje vysoký 
jemný cengavý zvuk, cenganie, cinkanie 
cengot: Spred oltára ozval sa chvíľami 
zvonček, ktorý svojím všetečným „cing 
ciling" čudne rozrušoval sviatočnú náladu. 
(Ch rob.) 

cingi-ling cit. oxpr. napodobňuje vysoký Jem
ný cengavý zvuk, cengot, cenganie, clngi-
llngí (Ondr.) 

cinchonín, -u m. chem. látka nachádzajúca 
sa v kôre chinínovnlka 

činia, -ie, -ií, -iám, -lách 2. zähr. druh ozdob
ného záhradného kvetu 

cinkvajz 1 cinkvajs, -u m. hovor, zasiar. zin
ková bieloba (Svant.) 

cínovaný prid. potiahnutý vrstvou cínu, pocí
novaný: c-á nádoba 

cipkaf, -é, -ajú nedok. hovor, privolávať hy
dinu slovkom clp-clp: „Na, ctpclpciíp, 
nál" — Veselo ctpkala. oaš.) 

cirhotický (vysl. -t-) prid. lek. cirhózny 
cirkevnlčkár, -a m. hovor, nadmieru horlivý 

člen cirkvi, cirkevnik 
cirkoráma, -y, -rám 2. kruhové panorama

tické kino 
cirkumdedérum, -ra i neskl. str. ľudový ná

zov pohrebnej piesne (podľa latinského 
inclpltu „Circumdederunt me") : Komu 
dnes zahráme cirkumdedérum? Uaš.i 

citovatefný prid. dajúci sa citovať, ktorého 
(ktorý) možno citovať: c. básnik, c-é dielo 

citronan, -u m. chem. druh uhličitanu 
citrfinovokyslý prid. kyslý ako citrón: c-é 

prírodné bomby 
City (vysl. s i ) neskl. 2. al. str. langl.) kniž. 

vnútorná stará časť, štvrť veľkomesta 
(najmä v Anglicku a v Amerike) 

civilnicť, -ie, -ejú nedok. stávať sa civilným; 
dok. scivilnieť 

cizclačný prid. k cizelácia: c-á práca 
cmúľanica, -e, -níc ž. expr. predmet na cinú-

lanie: A cukríky a čmáranice od kašľa 
a tnšie sprostosti po šestáku tiež ne
predávam, (jaš.) 

coca-cola [vysl. kokakola], -y, -col 1 koka
kola, -y, -kol 2. (indián.) osviežujúci neal
koholický nápoj (vyrábaný hlavne na Zá-
pade 1 

cocker (vysl. k o k ) , -a, mn. č. -y m. (angl.) 
potov, druh poľovného psa, slledič 

cockerspaniel (vysl. kokerš-J, -a, mn. c. -y 
m. [angl.j potov, druh poľovného psa 

cukerín, -u m. hovor, umelé sladidlo, sacha
rín 

cupikať, -á, -ajú nedok. expr. zried. cupkať, 
cupitkaf: Len tak napochytre pošmleral 
na seba šaty a cuplkal do školy, rovno 
do triedy. (Bod.) 

cvengotavý prld. expr. cvendžavý, cvendžiaci, 
cvendživý: c-é krištáliky (baz.) 

cvibach i cvibak, -u m. (nem.) hovor, zastar. 
suchár 

evilich, -u m. (nem.) text. zastar. druh teplej 
látky na šaty 

eykas, -u m. boi. druh cudzokrajnej stromo
vitej rašeliny podobajúcej sa palme /Cy-
casj; cykasový prid. 

cykasovité prid. mn. č. bot. čeľaď rastlín (Cy-
cadinae) 

cyklogíra, -y, -glr 2. let. aerodýn s krídlami 
otáčajúcimi sa okolo priečnej osi podob
ne ako lopatky hnacieho kolesa par-
níka 

cykloida, -y, -loíd 2. odb. krivka, ktorú vy
tvorí ľubovoľný bod tvoriacej krivky pri 
valení po základnej krivke; cykloidný 
prld. 

cylindrom, -u m. lek. sarkóm s rozsiahlymi 
nekrózami 

irystiiin. -u m. lek. druh nádoru tvorený du
tinami, cystami 

cystóza, -y, -tóz 2. lek. prestúpcnle orgánu 
jiočetnýmí cystami pri degenerácii orgá
nu; cystózny prld. 

cytogamia, -ie ž. biol. splývanie buniek 
cytochrom, -u m. biol., lek. druh farebnej 

látky obsahujúcej železo; cytochrfimový 
prld. 

cytolýza, -y, -lýz 2. biol. rozklad buniek 



čača (pís. i chacha) neskl. sír. (angl.) druh 
moderného spoločenského tanca 

čačkáriť, -I, -la nedok. expr. venovať nadmer
nú, prehnanú pozornosť ozdobám: archi 
tektonické čačkárenle 

čačkúrstvo, -a str. expr. prílišné, nemiestne 
ozdobovanie, ozdobenie, okrašľovanle, 
okrášlcnie 

čalúnenie, -la str. spôsob al. výsledok ob-
kladania nábytku a stien čalúnmi, lape 
tami: tvrdé, ploché č.; č. auta, nábytku 

časenka, -y, -niek 2. hovor, lístok slúžiaci 
na časové zaradenie (obyč. pacienta na 
lekársku prehliadku) 

časovka, -y, -viek 2. 1. hovor, časová vec, 
aktualita; 2. druh hádanky s určitým ča
sovým určením (príslovkou času al. pr(-
slovkovým určením času); 3. šport, slang. 
vzdialenosť, ktorú prejde, prebehne špor
tovec za Istý čas 

časfový prld. k časť: č-á značka 
čašníčiť, -i, -ia nedok. hovor, byť zamestnaný 

ako čašník: Vystriedal mnoho zamestnaní; 
nosil aj potraviny do horských chát, aj 
čašníčil. (jaš.) 

čedokár, -a m. hovor, pracovník, zamestna
nec Československej dopravnej kancelárie 
(skratka ČEDOK); Eedokársky prid.: č. zá
jazd usporiadaný Čedokom 

Eelnatý príd. majúci výrazne vyvinuté čelo; 
č, dobytok 

čepierkať sa, -a, -ajú nedok. expr. namáhať 
sa nad sily, pechoriť sa: Čepierka sa ako 
vrabček pri prvom lietaní. (Fíg.) 

•Kerthovie i čertvie vetná prlsl. í čast. expr. 
nik nevie, ktovie, ktohovie, ktožehovie, 
nevedno: Ostatne — čerthovle, čo vlastne 
stváral Vincent a Perpetus. (Het.) 

čertvieaký zám. neurč. expr. nik nevie, aký; 
nevedno aký, bohvieaký, ktovieaký: č. pe
kelný figeľ (Tat.) 

čertviečo zám. neurč. expr. bohviečo, ktoviečo: 
Klamo bol ľudák a Amzler — čertviečo 
všetko. (Heč.) 

červenavcovité príd. mn. č. čeľaď rastlín [Po-
tamogetonaceae I 

červenavec, -vca m. bot. druh vodnej rastli
ny: č. riečny (Polamogeton fluttans) 

červenolistý príd. majúci červené listy: Č-á 
drevina, č-á slivka 

červivka, -y, -viek 2. lek. choroba z povo
lania, ktorú spôsobujú baktérie rozšírené 
vo vlhkej bani 

česlá, -šiel pomn. sír. tech. zariadenie mecha
nickej čistiarne odpadových vôd na za
chytávanie hrubších nečistôt, hrabllce 

čevapčičl neskl. str. (srb.) kuch. druh jedla 
pripraveného z mletého masa 

čiapkovitý príd. majúci tvar čiapky, pripo
mínajúci čiapku: č. tvar 

čiaradlo, -a, -diel str. odb. na zápalkovej 
škatuľke nálepka so šmlrglom slúžiaca na 
zapálenie hlavičky zápaliek 

čiarknuf, -ne, -nu, -kol dok. čiarnuf, čarb-
nrtť | | čiarknuf sa expr. zried. podpísať sa: 
Sem sa čiarknite, — ukázal advokát. (|es.j 

čičlkavý prld. chláchollvý, člčíkajúci: č. hlas 
(Bral.); č-é reči (A. Mat.); čičíkavo prlsl. 

čiornoplodý prld. odb. majúci čierne plody: 
čerešňa č-á 

čiernosivý príd. sivý s odtieňom do čierna: 
č-iä pigmentácia 

čiernostrieborný príd. strieborný s odtieňom 
do čierna: č-á uniforma 

čiernozelený prld. zelený s odtieňom do 
čierna: č-é perie 

činkovitý prld. majúci tvar, podobu činiek: 
č. tvar 

čipkáreň, -rne, -rní 2. dielňa al. továreň na 
výrobu čipiek 

čipkovec (star. i čípkovec), -vca, mn. č. -vce 



i-ístilka •i\ čvachtavý 

m. zool. druh motýľa: č. brezový [Eulype 
hastata) 

číselka, -y, -liek 2. druh hádanky, v ktorej 
sú Jednotlivé hlásky náznaku a výsledku 
nahradené arabskými číslicami 

číselko, -a, -liek str. zdrob. expr. k Číslo 
čistotník, -a, mn. č. -ci m. kto sa stará o 

čistotu, čistotný človek: č. čistotný (Min.) 
článkonohý prld. zool. majúci článkované no

hy: č. hmyz 
čľapkavý prid. čliapkajúci, čliapkavý, čľapo-

tavý: „Fuji"zahrmí s čľapkavým odpľuv 
nutím. (Al.) 

čliapkavina, -y, -vín 2. expr. čľapkanica, 
čliapkanlca, čľapkanína, čllapkanina: V zá
kopoch studená čliapkavina. [jes-aj 

člnkovačka, -y, -čiek ž. hovor, člnkovanle 
(Hron.) 

čmáranica, -e, -nie ž. expr. čmáranina, čar
banica: lajdácke č-e 

čmochtať sa, -ce/-tá, -cú/-tajú nedok. expr. 
brodiť sa blatom, vodou, čvachtať sa: 
Niekto si musel dobre vysúkať rukávy, 
musel pracovať, čmochtať sa chladným 
blatom. (Svant.) 

čopriam čast. i spoj. i keď, aj keď hneď, ho
ci, hoc: Ale tovariš, keby chcel svietiť, by 
nemohol, čopriam by mal aj červené 
vlasy, lebo má na hlave troma radmi je
den chlp. (Zub.) 

črievičkár, -a m. kniž. kto robí črievičky, o-
buvnlk 

črtôčka, -y, -čok 2. zdrob. expr. k črta 

črvačovitý prld. pripomínajúci črviaka, čr-
vač (Rys.) 

čubatý prid. nár. expr. majúci čubu, chochol, 
chocholatý: č-á kura 

čudotvorca, -u, mn. c. -ovia m. bás. divotvorca 
(Hviezd.) 

čugun, -a m. (rus.) hui. oceliarske surové 
železo 

čuchací, -ia, -ie prid. slúžiaci na čuchanie, 
ňuchanie, ovoniavanie: ampulka s Čucha-
cou zmesou 

čuprenec, -nca m. cár. expr. kto má bohatú 
šticu, čupriny: Pre tie tuhočierne kuče
ravé vlasy deti ma volávali čuprencom. 
(Flg.) 

čurbes, -u m. hovor. expr. veselá, neviazaná 
zábava: Máme založiť ruky a hľadieť na 
ten čurbes? (urb.) 

čurkať í čurinkať, -á, -ajú nedok. nár. expr. 
1. stekať, tiecf, striekať, čurkotat; 2. ci
kať, močiť 

čuvosť, -ti 2. zastar. vnímavosť, citlivosť 
čvach cit. napodobňuje zvuk, ktorý vzniká 

pri chodení v bahne, blale a pod.: Po 
členky borí nohy do blata, do zhnitej trá
vy a ako ich vyťahuje, robí to: čvach-
čvachl | |aš. | 

čvachtanica, -e, -nlc i čvachtanina, -y, -nín 
t. expr. čľapkanína, čllapkanina 

čvachtavý príd. expr. čľapotavý, čvachtajúci: 
č-é údery (Jal); čvachtavo prlsl. s čľapo-
tom, čľapotavo: Začalo čosi čvachtavo 
padať. To ľad a hrudy zeme padali okolo 
neho do snehu, (jaä.) 



D, Ď 

dajbože (pis. i daj bože) čast. 1. vyjadruje 
želanie, aby sa niečo splnilo: „Na zdra
vie!" „Dajbože!" Tak a podobne zneli od
povede na prípitok. (Bedn.) 2. vyjadruje 
pozdrav: Dajbože, tetka! — Bože uslyš! — 
odvetila. (Urb.) 

darebač, e 2. hromád, leniví, záhaľčiví ľudia, 
darebáci; naničhodníci: Zakydaný som 
blatom po uši, a tu toľko darebače. (Fíg.) 

darovlivý prid. zried. ktorý rád daruje, ktorý 
rád obdarúva niekoho: d. človek, d. dobro
dinca; darovlivosť, -tí ž. 

datovatefný prid. ktorý možno časovo zara
diť, ktorému možno určiť dobu trvania: 
d-ú archeologická pamiatka 

dávate!, -a, mn. č. -lia m. kniž. ten, čo dáva, 
udeľuje, poskytuje niečo: d. znakov; d. 
výchovne/ náplne; dávaleľka, -y, -liek ž. 

dávkomer, -u/-a, 6. p. -e, mn. č. -y m. lyz. pri
stroj na určovanie dávok (rôntgenovélio) 
žiarenia, dozlmeter 

ďavkot, -u m. expr. davkanie, brechot, šte
kot: psí ďavkot, štek a hles (Hviezd.j 

dávkovací, -la, -ie prid. odb. používaný na 
dávkovaniu: d-le čerpadlo, d. stroj 

daxlík, -a, mn. č. -y m. (nem.) slang. jazvečík: 
d. s visiacimi ušami (zván) 

daždiť, -í, -la nedok. bás. pršať: ľ.ahunký juž
ný dáždik daždtl. (Luk.); preň. mnohé obja
vy vyústili v krvi vojen, z ich príšer a 
síňavy — preto daždi srdce moje (zary) 
plače, je smutné 

debnárčina, -y ž. hovor, debnárske remeslo, 
debnárstvo: [Matúš) pomáhal v árešte pri 
debnárčtne. (Taj.) 

debnica, -e, -níc ž. zriod. debna: debnica 
s dlhými rukoväťami (Hor.) 

debrecínsky prid.: de párky druh papriko-
vaných párkov, debrecínky 

dederon, -u m. druh chemického textilného 
vlákna; dederonový príd.: d-á košeľa 

dcfašizácia, -ie t. poiit. odstránenie fašizmu: 
d. územia 

defektivny prid. neúplný; porušený: d. text; 
gram. d-e slovo ktoré nemá všetky tvary, 
defektlvum 

dcfektoskop, -u m. (ech. prístroj, ktorým sa 
robí defektoskopia 

defektoskopia, -ie 2. tech. zisťovanie chýb, 
kazov na rozličných, obyč. kovových vý
robkoch; dcfektoskopický prid. 

defenzor, -a m. (lai.) kni2. zastar. obranca, 
ochranca 

deflagrácia, ie t. tech. prudké zapálenie, pr
vé štádium výbuchu; deflagračný prid.: 
d-é výbušniny ktoré vybuchujú priamym 
zapálením (na rozdiel od detonačných 
výbušnín] 

deflektor, -a, e. p. -e, mn. £. -y m. výstupok na 
dne piesta dvojdobých spaľovacích moto
rov, ktorý umožňuje dokonalé vypláknu 
tie valca 

deflexia, -ie ž. vychýlenie; deflexný prld.: lek 
d-á poloha plodu iná ako zvyčajná, napr. 
záklon hlavičky plodu 

dcgresia, -Ie : degresivita, -y 2. kniz. zostup, 
pokles; degreslvny príd.: učt. de náklady 
ktoré stúpajú pomalšie ako produkčné 
jednotky 

dehumanizácia, -Ie ž. odľudštenie: d. člo
veka 

dehitmanizovať, -uje, -ujú dok. i nedok. (koho. 
čo) odľudštit, odľudšťovať: d. človeka; 
dehumanlzovaný fašizmus || dehitmanizo
vať sa odľudštit' sa, odľudšťovať sa 

dehydratácia, lek. i dehydrácia, -ie 2. odb. 
odstránenie ai. strata vody z látok; de-
hydratačný, lek. i dehydračný prid.: d. pro
striedok; dehydračný šok 

dehydratovat i dcliydrovať, -uje, -ujú dok. i 
nedok. odb. (čo) odstrániť, odstraňovať vodu 



dehydrogenácia dctril 

z látok: d. zlúčeninu; dehydrovaná kru-
ptca 

dehydrogenácia i dehydrogenizácia (vysl. 
-ny-J, -ie ž. chem. reakcia, pri ktorej sa 
molekule organickej látky odoberá atóm 
vodíka 

dehydrogenovať i dehydrogenizovať (vysl. 
-ny-), -uje, -ujú dok. 1 nedok. chem. (čo) 
urobiť, robiť dehydrogenáciu 

dechtovitý príd. podobný dechtu, pripomí
najúci decht: d-é látky 

dejinotvorný príd. kniž. vytvárajúci, tvoriaci 
dejiny: d-á sila 

dekapovanie, -ia str. tech. odstraňovanie 
kysllčnlkových povlakov z predmetov pred 
pokovovaním 

dekordér, -a, 6. p. -1, mn. č. -y m. odb. 1. 
v číslicovom počítači zariadenie na trans
formáciu číslicového kódu; 2. prístroj lí
niového vlakového zabezpečovača vykoná
vajúci úkony podľa tvaru prijatého kódu 

dekompenzácia, -ie >.. lek. porucha, ktorá na
stane po zlyhaní vyrovnávacích opatrení 
(procesov) obvykle nastávajúcich v or
ganizme 

deknmpenzovaný príd.- luk. dá srdcová chy
ba prejavujúca dekompenzáciu 

dťkoratórstvo, -a str. 1. dekoratérske za
mestnanie; 2. robenie dekorácií, záľuba 
v dekoráciách 

dekorativizmus (vysl. -t-), -mu m. umelecký 
smer (najmä vo výtvarníctve) zdôrazňu
júci dekoratívnosť, ozdobnosf 

dekortikácia (vysl. -t-), -ie 2. 1. lext. odstra
ňovanie, odstránenie povrchových drev
natých častí z textilných vláken; 2. lek. 
odstránenie častí al. celej kôry mozgu; 
dekortikačný prid.: d-é zariadenie 

deliaci, -a, -e príd. používaný na delenie, 
rozdeľovači: d. stroj na delenie cesta; 
d-a čiara označujúca rozdelenie; tech. d. 
pristroj zariadenie na presné uhlové de
lenie pri obrábaní súčiastok, pri výrobe 
nástrojov ap. 

deligatúra, -y, -túr ž. lek. obväz, podvlaza-
nie cievy 

delolejáreň, -nie, -rní ž. zasiar. továreň, kde 
sa llall delá 

delovod, -a m. vo|. velitef dela: Delovodl po-
pretínali pobočky, ues-á] 

dumarš, -u m. vystúpenie, zakročenie, najmä 
diplomatické: urobiť d. 

demodulácia, -ie 2. rádiotel. získavanie signá
lu, ktorým bola modulovaná nosná vlna 
vysielača; demodulačný prld.: d. stupeň 

tieinorulizovaný prid. ktorý stratil morálku, 
zmysel pre disciplínu, poriadok ap.: d-é 
vojsko; dá armáda 

démotický (vysl. -t-) prld.: lingv. d-é písmo 
staroegyptské písmo založené na hiero
glyfoch a hleratických znakoch 

dendrometer, -tra, 6. p. -tri, mn. č. -tre m. 
les. prístroj na meranie výšky a priemeru 
stromov 

dengľavec, -vca i dengfoš, -a m. hovor. expr. 
slabý, útly, chorľavý, dengľavý človek: 
Ten dengtoš, chudáčik, rozkazuje Duša
novi. (Tat.) 

depersonalizácia, -ie ž. kniž. strata pocitu 
vlastného „ja", odosobnenio: Literárni his
torici napospol konštatujú v tejto poézii 
lyrizmus neosobný, úplnú depersonallzá-
ciu. (Fel.) 

depersonalizovaný prid. kniž. odosobnený: 
d-é umenie (Luk.) 

depigmentácia, -ie 2. (biol.) strata pigmentu, 
íarbiva z tkaniva: d. vlasu 

depozitár, -a, 6. p. -i, mn. č. -e m. odborne 
usporiadané zbierky; úschovňa cenných 
veci, napr. šperkov, cenných papierov, pe
ňazí ap.: d. múzea 

deratizácia, -Ie 2. ničenie škodlivých hlo
davcov (napr. potkanov); deratizačný prid.: 
d-é opatrenia 

deraviť, -1, -la nedok. zried. [čo) robiť dieru 
al. diery na niečom, spôsobovať deravosť 
niečoho; dok. prederaviť 

dermatóza, -y, -téz i. lek. kožná choroba 
spôsobená vonkajšími činiteľmi 

desafbojár, -a m. šport, pretekár v desafbojl; 
desaťbojársky prid.: de mužstvo 

dcsaťposchodový prld. majúci desať poscho
dí: d-á budova 

desaťtonový prid. vážiaci desať ton al. ma
júci nosnosť desať ton: d. vagón, d-é auto 

desiatok, -a, mn. č. -cl m. žiak desiatej triedy 
býv. dvanásťročnej (jedenásťročnej) stred
nej školy; desiatačka, -y, -čiek z.; desia-
tacký prld.: d-é učivo 

desiatár, -a m. osoba roznášajúca na praco
visku (obyč. vo väčších závodoch) desiatu 
ai. olovrant; desiatárka, -y, -rok ž. 

detašovať, -uje, -ujú dok. i nedok. (čo) odde
liť, oddeľovať, vyčleniť, vyčleňovať: deta
šovaný vojenský oddiel; detašované pra
covisko 

detrit, -u i detritus, -tu m. odb. drvina; 
geol. drvina vznikajúca prirodzeným roz
padávaním hornín al. pevných častí or
ganizmu; lek. drvina odumretých buniek 



•li dieruvaf 

a ich zvyškov; biol. pozostatky rastlinných 
a živočíšnych tiel, usadzujúcich sa na 
dne vôd ako jemný kal 

detva2, -y, -tlev 2. druh cigariet 
deus ex machina [vysl. deuzegzmachíná] (t.n.) 

v antickom divadle boh spustený neča
kane na javisko, aby rozriešil zložitú zá
pletku v hre; preň. kto al. čo neočaká
vane zasiahne a vyrieši zložitú situáciu: 
Taraba nebol schopný sám vyriešiť svoje 
veci, a tak hádam práve autorov deus ex 
machina je logický, [A. Mat.) 

deutérium, -ia str. chem. izotop vodíka, tzv. 
ťažký vodík (zn. D) 

deuterón, -u m. chem. atómové jadro deuté-
ria, skladajúce sa z jedného protónu a 
z jedného neutrónu 

deväťročenka, -y, -nlek ž. hovor, základná 
deväťročná škola: chodiť do d y 

deviatak, -a, mn. č. -ci m. žiak deviatej triedy 
základnej deväťročnej školy; deviatačka, 
-y, -čiek ž.; deviatacký prid.: dá látka 

devucha, -y, -vúch 2. expr. deva, dievka, diev
ča: Možno nám pochytiť devuchu do tan 
cal |Gab.); devucha biela ako mlieko 
(Hor.); Pojmem za manželku hispánsku 
devuchu. (Karv.) 

dezinformácia, -Ie ž. kniž. nesprávna, zlá 
informácia 

dezinformovať, -uje, -ujú nedok. i dok kniž 
(koho) nesprávne, zle informovať 

dezintegrácia, -ie 2. rozklad, rozpad: dezin
tegrácia mravných noriem (ML); chem. d. 
rádioaktívnych prvkov; dezintegračný 
prld.: chem. d-á teória 

dezintegrátor, -a, 6. p. -e, mn. č. -y m. tech. 
úpravnícky stroj na drvenie krehkých al. 
mäkkých surovín na strednú až jemnú 
zrnltosí, dezintegračný stroj 

dezorientovať, -uje, -ujú nedok. 1 dok. (koho. 
čo) zbavovať, zbaviť orientácie, uvádzať, 
uviesť do zmätku, bezradnosti, mlast, 
zmiasť: d. čitateľa, verejnosť, d. robot
nícke masy 

diablovina, -y, -vín 2. expr. zried. niečo zlé, 
zlomyseľné, kruté, diabolská vec: jedom 
mal podliate oči, diablovina mu nadávala 
ústa. (Hron.) 

diafilm (vysl. dya-), -u m. film. rad diapo-
zitívnych obrázkov na súvislom filmovom 
páse, širokom 35 mm 

diagenéza (vysl. dya-), -y 2. geol. spevnenie 
nesúdržných usadenín vápenitým, kreml-
tým, železitým al. Iným tmelom; diagene-
tícký (vysl. -ty-) prid.: íí. proces 

diakláza (vysl. d y a ) , -y, -kláz 2. geol. priro
dzená puklina al. trhlina v hornine 

diaľkár, -a m. slang. 1. šport, atlét pestujúci 
skok do diaľky, pretekár v tejto disciplí
ne; 2. škôl. kto sa zúčastňuje na diaľko
vom štúdiu; diaľkárka, -y, -rok 2. 

diaľkovou, -u m. potrubie, ktorým sa pre
pravuje nafta, voda, zemný plyn a pod. 
spotrebné látky na miesta Ich spotreby al. 
ďalšej dopravy 

diaľnica, -e, -nie 2. [čes.i dopr. diaľková cesta, 
autostráda: asfaltové diaľnice [Mih.); dvoj-
prúdová diaľnica (Mor.) 

dialogit [vysl. dya-], -u m. min. nerast uhli
čitan mungánatý, obyč. ružovej farby 

dialogizácia [vysl. dya-], -Ie 2. dlalogizova-
nie: d. rozprávky; dialogizačný prld.: dia-
loglzačná metóda (Karv.) 

diamantonosný [vysl. dya-] prld. bohatý na 
diamanty: d. zlepenec 

diaprojekcia [vysl. d y a ] , -le 2. opt., fot. 
1. presvetfovanle diapozitívu svetlom pro
jekčného prístroja; 2. zobrazenie prie
hľadného predmetu 

diár [vysl. dyár], -a, 6. p. -i, mn. č. -e m. 
hovor, denník, diárium: pracovný d. 

diaskop [vysl. dya-], -u m. fot. prístroj na 
premietanie diapozitívov; diaskopický 
prld. 

didaktizovať, -uje, -ujú nedok. mat záľubu 
v dldaktizme, (rád) poučovať, poúčať: dl-
dakttzufúci tón 

diernoštítkový prld.: tech. d. počítač polosa-
močinný počítač v sústave strojov na 
dierne štítky 

dierny príd.: tech. d. štítok kartónový lístok 
jiresných rozmerov a vlastností, na ktorý 
sii dierovaním zaznamenávajú údaje (čís
la, symboly, písmená) na strojové spra
covanie 

dierovací, -ia, -ie prid. slúžiaci na dierova
nie: d. stroj 

dierovač 1, -a m. robotník, ktorý vyráža 
otvory dlerovaclm nástrojom; dierovačka 1, 
-y, -čiek ž. žena, ktorá dieruje dierne 
štítky 

dierovač2, -a, mn. č. -e m. tech. stroj na die
rovanie štítkov, používaný pri mechani
zácii administratívnych prác a technic
kých výpočtov, dierovačka 

dierovačka 2, -y, -čiek 2. tech. dierovací ná
stroj al. stroj, dierovač 

dierovať, -uje, -ujú nedok. tech. vyznačovať 
údaje na dierne štítky dierkami preráža
nými strojmi 
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difosgén [vysl. dyfoz-], -u in. chem. bojová 
chemická látka dusivého účinku 

diftongizácia [vysl. dy-], -ie 2. lingv. zmena 
samohlásky na dlftong, napr. é na ie, 
ó na uo 

dikobraz [vysl. dy-], -a, mn. č. -y m. zool. 
hlodavec so silným veľkým telom, ktoré 
je pokryté ostrými pichliačmi (Hystrixj; 
dikobrazí, -la, -ie prld.: d-ie plchllače 

dipól [vysl. d-], -u, 6. p. -e m. 1. fyz. sústa
va dvoch elektrických nábojov opačného 
znamienka al. sústava dvoch nesúhlas
ných magnetických pólov; 2. al. tech. zá
kladný tvar antény na prijímanie a vy
sielanie ultrakrátkych vln 

direkt [vysl. dy-], -u m. šport, slang. priamy 
úder v pästiarstve: Bi, uč sa priamym 
úderom, direktom. (Mor.) 

direktora! [vysl. dy-], -u m. 1. zastar. hlavná 
správa, riaditeľstvo: Vyvolili ho do dtrek-
torátu banky. (va|.) 2. hist. dočasný vlád
ny výbor, direktórium: obdobie d-u 

disimilovať sa [vysl. dy-], -uje, -ujú nedok. 
i dok. 1. chemicky sa rozkladať, rozložiť 
(o organických látkach v tele rastliny); 
2. lingv. podliehať, podľahnú! dislmilácll 

diskreditácia [vysl. dys-], -ie 2. kniž. znevá
ženie, znevažovanie, diskreditovanie 

diskriminovať [vysl. dys-], -uje, -ujú nedok. 
i dok. (koho, čo) robiť, urobiť rozdiely 
medzi niekým, niečím [v neprospech nie
koho al. niečoho), nepriznávať, nepriznať 
rovnaké práva ako iným: d. černochov, 
d. malé národy; d. zákony; diskriminova
né básne [Zary) 

diskutant [vysl. dys-], -a m. zried. dlskutér: 
podľa názoru dtskutantov [Per.) 

dispečing [vysl. dys-], -u m. (angl.) 1. ústred
ní: riadenie práce v závode, doprave, 
v baniach ap. osobitnými dorozumieva
cími prostriedkami (napr. súborom tele
fónnych al. inýcli oznamovacích zariade
ní ap.); 2. ustanovizeň pri komplexe 
obytných budov, zastávajúca funkciu do
movníka 

distunovať [vysl. dys-], -uje, -ujú nedok. 
hud. nečisto intonovaf 

distraliovať [vysl. dys-], -uje, -ujú nedok. 
1. lek. robiť distrakciu; 2. i dok. kniž. roz
čleňovať, rozčleniť 

riistrakcia [vysl. dys-], -ie 2. 1. lek. rozťaho
vanie úlomkov kosti pri zlomeninách: d. 
fragmentov; 2. kni2. rozčlenenie 

dištinktívny [vysl. dy-tý-] prid. odb. rozlišo

vací: d-a schopnosť, d-e vlastnosti; d. 
príznak; lingv. da platnosť hlásky 

diviaca, -aťa, mn. e. -atá/-ence, -at/-eniec 
str. diviačie mláďa: Veď sú to dlvlačence! 
— zalomila jonáška rukami. (Laz.) 

divožienka, -y, -nok 2. častejšie divá žienka: 
Odrazu sa od tmavej zelene stromov od
tŕha jasnejšia zeleň a pohybuje sa. Divo
žienka? (Laz.) 

dixieland [vysl. dyxiiond], -u m. tanečná 
hudba černošského pôvodu, nazvaná po
dľa kraja v Spojených štátoch; dixielan
dový prld.: d. súbor 

dlabčiť i dlapčiť, -í, -ia dok. expr. (čo) udu
pávať, šliapať po niečom: Tráva sa sed
liakom dlabčí; nemožno ju poriadne ko
siť. (Ondr.): preň. Teraz dlabčla našu de
mokraciu Nemci. (Krno) 

dlaždicovitý prid. pripomínajúci niečím dlaž
dice: d. tvar buniek 

dlhohlavňový prid. majúci dlhú hlaveň: dá 
puška 

dlhometrážny prid.: film. d. film trvajúci dlh
ší čas, celovečerný 

dlliovliiknitý prld. odb. majúci dlhé vlákna: 
d. ľan, d-é konope 

dižňovka, -y, -viek 2. druh hádanky, pri 
ktorej sa líši náznak od výsledku Jedným 
al. niekoľkými dĺžňami nad hláskami 

ďob cit. naznačuje ďobanie, ďobnutie 
dobabrať, -e, -ú, rozk. -i dok. hovor. expr. 

1. (čo. koho) veľmi pošplnlť, zababraf, po
babrať: d. obrus, d. si ruky; 2. ( č O ) veľmi 
pokaziť, zbabraf, pobabrať: d. úlohu | | do
babrať sa veľmi sa zašpiniť, zababrat sa, 
pobabrať sa (Bend.) 

dobásniť, -I, -ia dok. 1. |čo t bezpredm.) do
končiť básnenie, prestať básnit: Dopísané 
a dobásnené, dožité a dotrpené. (A. Mat.) 
2. ičo) básnicky dotvoriť: d. príbeh 

dobiedzavý príd. dotieravý, neodbytný, ob
ťažujúci, dráždiacl: d-é otázky (Fíg.) 

dobodať, -á, -ajú dok. [koho, čo) veľmi, až na 
smrť pobodať, veľmi dopichať: dobodali 
vernú hlavu (Hviezd.) 

doboha cit. expr. hrubé zahrešenle ako vý
raz hnevu, rozhorčenia, nevôle ap. 

doboka prlsl. nabok, stranou, bokom: [Ujček 
Maco] prevalili doboka oči a chvíľu na
čúvali, išvant.): fisfa trošku pretiahnuté 
trpkosťou doboka (Bend.i 

dobolleť, -i, -ia dok. prestať bolieť: Bit sa 
[chcem], dokiaľ život nedobolí. (Fr. Krár): 
láska, ktorá dobolí (Kost.); nedok. doholie-
vať, -a, -ajú zried. (Ben.) 
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dobroditeľ, -a, mn. c. -lia m. zried. dobro
dinca: zrádzať svojho dobroditeľa (Fíg.) 

dobroprajca, -u, mn. č. -ovia m. žičlivý, 
prajný človek, dobroprajnfk 

dobrovoľnícka, -y, -čok ž. žena, ktorá sa na 
niečo dobrovoľne zaviaže, ktorá dobro
voľne niečo koná 

dobručko, dobrulinko, dobruško prlsl. expr. 
veľmi dobre: Ako je tu dobrulinko! [Ráz-
Mart.) 

dobrýzgať sa, -a, -ajú dok. expr. veľmi sa za-
brýzgat, veľmi sa zašpinil: Aká hanba 
predsa tak sa dobrýzgať. (Ráz.-Mart.) 

dobúchať sa, -a, -ajú dok. (koho, kam i bez-
predm.j búchaním sa dostať niekam, 
k niekomu: „Co tu stvárate? Nemôžem 
sa vás dobúchať!" iMin.) Búcham päsťou 
na dvere jej domca na Orúniku, a nemô
žem sa dobúchať. (Fíg.) 

docestovať, -uje, -ujú dok. 1. skončiť cesto
vanie, prestať cestovať; 2. hovor, prices
tovať 

docvičiť, -í, -ia dok. 1. skončiť cvičenie, 
cvik; prestať cvičiť: žiaci docvičilt a za
čali sa učiť; tel. docvlčitl povel; 2. ( č O ) 
cvičením sa doučiť, cvičením sa zdoko
naliť: d. povinnú zostavu cvikov, d. úlo
hu; nedok. docvičovaf, -uje, -ujú | | docvi
čiť sa [v tom) dokončiť výcvik, zdokonaliť 
sa v niečom výcvikom: d. sa v prednese 
básne; nedok. docvičovať sa 

dočarhať, -e, -ú dok. expr. (čo) pokryť čar-
baninami, počarbať: Celý vlak nám takto 
dočarbali. ttirb.) 

dočerta (star. pfs. i do čer ta] cit. hovor. expr. 
zvolanie pri nemilom prekvapení, roz
horčení ap., doparoma: Dočerta, — pove
dal pán Fľak nahnevaný. iKarv.) Do čerta, 
čo tu máte za porladokl (Min.) 

dočertiť, -I, -la dok. expr. (koho) nahnevať, 
nazlostiť, napáliť, dopállť 

dočistiť, -í, -la, rozk. -i dok. (to) dokončiť 
čistenie: d. okno, d. šaty, d. stroj; nedok. 
dočisťovať, -uje, -ujú 

dočistiť sa, -í, -la, rozk. -i dok. (čoho) čiste
ním dosiahnuť úplné vyčistenie: nemôžem 
sa d. tých šiat 

dodekafónia, -ie 2. hud. atonálna skladobná 
technika, ktorej základom je usporiada
nie dvanástich ľubovoľne vybratých chro
matických tónov; dodekafonický prid.: dá 
skladba 

dodierkovať, -uje, -ujú dok. (čo) narobiť na 
niečom dierky, diery: strely dodlerkovali 

múr; preň. Oblohu dodierkujú prsty ko
mínov. (Mih.) 

dofajčif, -i, -ia, rozk. -fajčlAfajč dok. (čo i 
bezpridm.) dokončiť fajčenie; prestať faj
čiť: d. cigaretu, jajku, cigaru; d. zape-
kačku (švani.): Lovász zatíchol. Do/a/čll, 
zodvihol sa. (Min): nedok. dofajčievať, -a, 
-ajú 

dofrčať, -í, -la dok. expr. rýchlo prísť, pri
behnúť, prihnal sa, prlhrmiot, prllirnúí 
sa, prifrčať: d. na aute 

dofučať, -í, -la dok. expr. pribehnúť, prísť 
zadychčaný, fučiac, prifrčať, prifučaf: 
[Rušeň] dofučí na miesto, kde sa nastu
puje na Štiavnicu. (Hor.) Dočkal čerta, 
pokým dofučl. (Hron.) 

dnfujazdiť, -í, -ia, rozk. -I dok. expr. rýchlo 
pribehnúť, prihnať sa, prihrnúť sa: d. na 
bicykli 

dohabkaf sa, -á, -ajú expr neisto, s náma 
hou dôjsf; docupkaf (obyč. o deťocli al. 
o starých ľuďoch): Hladil som Miloša, kto
rý sa po kope časopisov dohabkal až 
k môlmu kreslu. (Tat.j 

doháčkovať, -uje, -ujú dok. (čo I bezpredm.i 
dokončiť háčkovanie, prestať háčkovať: 
Už si ty mne tú vložku doháčkovalo. 
(Ráz.l 

dohladiť, -í, -ia dok. (čo i bezpredm.) skončil 
hladenie, žehlenie: Sedí pri obloku, ako 
si tam sadla, keď dohladila Agnesinu 
bielu blúzku, (zel.) 

dohliadací, -ia, -ie príd. určený na dohlia
danie: d. úrad; lesná d-la služba dozor 
nad hospodárením v lese 

dohlodať sa, -á, -ajú dok. (do čoho, k čomu) 
hlodanim sa dostať k niečomu; preň. Koľ
ko škrupín musel autor ťažkou prácou 
odstrániť, až sa dohlodal do jadra (va|.) 
až su dopracoval k podstate veci. 

dohnívať, -a, -ajú nedok. (o ústrojných lát
kach) dovršovať proces hnitia, zahníva-
nia, byť v posledne] fáze procesu hnitia: 
[Na poli) dohnívali posledné byľky lan
skej buriny, (ju.) jak nezožatá na koreni 
raž, tak [staríct] dohnívajú. (|es.i; preň. 
pejor. dovršovať morálny rozvrat, roz
klad: dohnívajúce zemianstvo; dohnívajú-
ce zvyšky soeiáldemokratlzmu (i.ajč.); dok. 
dolniiť, -hnije, -hnijú 

dohrávka, -y, -vok 2. šport, dohratie zápa
su v dodatočnom termíne (v športových 
súťažiach); odohratie prerušeného al. od
loženého zápasu 

dnhriať, -hreje, -hrejú dok. hovor. expr. (koho) 
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nahnevať, nazlostiť; dopállť, dojedoval: 
Flórlša s tou jeho volskou náturou ťažko 
dohriať. (Tat. i Môj to pravdaže tak ne
myslel, ale ho to dohrlalo. (Karv.); nedok. 
dohrievať, -a, -ajú 

dohriebsť sa, -brebie, -hrubú dok. trochu za
star. (kam) (o statku, hydine) s námahou 
sa dostať k niečomu, dobrabať sa: [Sta
tok] vymýšľal všakové fígle, aby sa do-
hriebol ku krmu. (Kuk.) 

dochytať, -á, -a]ú dok. 1. (čo, koho) na via
cerých miestach chytiť a obyč. zanechať 
stopy: dochytaný nábytok; 2. šport, slang. 
(čo 1 bezpredm.) dohrať ako brankár; skon
čiť chytanie: d. zápas 

dojaci, -ia, -ie prld. používaný na dojenie: 
d. stroj, d-le zariadenie 

dokášaf p. dokosiť 
dokašlať, -le, -lú, rozk. -H dok. skončiť kaš-

lanie, prestať kašlať: Keď starý Lenhart 
dokašlal, vydýchol si. (Min.) Keď dokašla-
la, prehŕňala sa v drobnej piecke, (oab.) 

doklusať, -á, -ajú dok. klusom dobehnúť, prí-
klusaf, docválať: Bútora doklusal z poľa. 
(Hviezd.); koník doklusal |2áry) 

dnkonipnnovaf, -uje, -ujú dok. (čo) 1. do
končiť komponovanie niečoho, dať niečo
mu I obyč. hudobnému dielu) definitívnu 
podobu, dotvoriť: d. operu; 2. prikompo-
novať: d. k plesní refrén; nedok. dokom-
ponúvaŕ, -a, -ajú 

dokosiť, -í, -la dok. [čo i bezpredm.) skončiť 
kosenie, prestať kosiť: d. obilie; [Robot
níci] dokosilí, sadli plť. (Taj.|: preň. Ten 
už dokosil (Vaj.) zomrel; nedok. dokášať, 
-a, -ajú 

dokovať i dokuť, -uje, -ujú, -koval/-kul dok. 
(čo) skončiť kovanie: Jano dokoval kosu. 
(Jar.č.) 

dokrútif1, -i, -ia dok. expr. (koho, čo) pokri
viť; znetvoriť, zdeformovať, zmrzačiť: 
Strom ho [mrzáka) v hore privalil, taký 
Ie dokrútený, až žiaľ naňho pozrieť. (Mín.) 
žľaby sú dokrútené, niekde aj múr orý-
paný a podmytý. (švant.) 

dokrutiť2, -1, -ia dok. film. (čo) 1. skončiť 
nakrúcanie filmu; 2. dodatočne nakrútiť 
filmové zábery; r.edok. dokráčať, -a, -ajú 

dnkrútka, -y, obyč. v mn. č. -y, -tok 2. film. 
dodatočne nakrútený filmový záber: fil
mové dy, exteriérové d-y 

dokumentálor, -a m. kto pracuje v dokumen
tácii (pri zhromažďovaní a triedení od
bornej literatúry) 

dolet, -u m. najväčšia vzdialenosť, kam nie

čo doletí: d. rakety; let. vzdialenosť, kto
rú je schopné lietadlo preletieť bez pri
státia, akčný rádius 

doliaheň, -hne, -hni 2. hyd. časť liahne, 
v ktorej sa dokončuje liahnutie hydiny; 
doliahftový prld.: d-é Itesky 

domaľuvať, -uje, -ujú 1. (čo i bezpredm.) do
končiť maľovanie, prestať maľovať: d. 
obraz; d. dom, d. si pery; Po svadbe po
tom domaľujete. (j. chal.); preň. Pamätáte 
sa na udalosti iba zhruba a ostatné si 
domaľujete (ondr.) dotvoríte v predstave. 
2. hovor. expr. (koho) veľmi vybiť, zbiť; 
nedok. domaíúvať, -a, -ajú II domafovať sa 
hovor. expr. veľmi, prehnane, obyč. ne
vkusne sa namaľovať 

domerať, -la, -ajú dok. (čo i bezpredm.) do
končiť meranie, prestať merať: d. plátno, 
d. víno; r.edok. domeriavať, -a, -ajú 

domiesiť, -i, -ia dok. (čo i bezpredm.) dokon
čiť miesenie: Mariška domteslla a rozvaľ-
kúvala cesto. (Laz.) 

domiešať, -a, -ajú dok. (čoj dokončiť mieša
nie, prestal miešať: d. kašu; Vlasta do-
miešala tvaroh vo vahanci. (Tat.) 

domotať, -ce/-tá, -cú/-tajň dok. 1. veľmi za
motať, pomotať, zauzliť, popliesť: d. ba
vlnu; 2. expr. (čo) zmiasť, popliesť, po
motať: [Každý] vie, že ty vždy všetko 
domotáš. (Bedn.) 

domurovať, -uje, -ujú dok. (čo) dokončiť 
murovanie, prestať murovat: d. dom; d. 
tunel (rab.) 

doničiť, -1, -la dok. expr. (čo) veľmi poškodil, 
pokaziť, zničiť: Takú peknú fotografiu do
ničiť. Nemajú svedomia, (smre.j; doničené 
šaty (Ster.i 

donôtiť, -i, -ia dok. (čo í bezpredm.) prestať 
nôtiť: d. melódiu; Jakub donôtil. (Hviezd.) 

doobjednať, -á, -ajú dok. (čo) dodatočne ob
jednať, doplniť objednávku: d. knihy; ne
dok. doobjednávať, -a, -ajú 

dopásť, -pasie, -pasú, -pásol dok. (čo 1 bez
predm.) ukončiť pasenie, prestať pást: Len 
čo dopasiem, bude sobáš. (Kuk.) 

dopíliť, -i, -la dok. (čo i bezpredm.) dokončiť 
pílenie, prestať píliť: d. drevo; Keď 
chlapci dopillli, dal si Kúrňavu zavolať 
k sebe. lurb.) 

dopískať, -a, -ajú dok. (čo i bezpredm.) prestať 
pískať: d. pesničku, nôtu 

dopočítať, -a, -ajú dok. (čo, koho i bezpredm.) 
dokončiť počítanie, prestať počítať, dorá
tať: d. peniaze, d. rovnicu 

dopočítať sa, -a, -ajú dok. (čoho, koho I bez-
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predm.) počítaním dosiahnuť konečný vý
sledok, dorátať sa: Začal som ich [robot
níkov] dva razy rátať, ale nikdy som sa 
nedopočítal. (smrč. i 

dopotkýnať sa, -a, -ajú dok. (kam) potkýna
júc sa dostať sa niekam; neistými krok
mi prísť: Potkýnal sa o krížom-krážom 
vystreté nohy, až sa dopotkýnal k po
kladnici, (štef.) 

dopriadací, -ia, -ie príd.: text. d. stroj na 
ktorom sa detlnitívne upravuje priadza 

dnpriadanie, -la str. text. konečná fáza tvor
by priadze 

dopriasť, -pradie, -pradú dok. (čo i bezpredm.) 
skončiť pradenie; nedok. dopriadať, -a, 
-ajú text. robiť konečný výkon pri výrobe 
priadze: d. bavlnu 

ôopntovaf, -uje, -ujú dok. skončiť putovanie, 
prísť, dôjsť: [Martin Kukuljak] tajomným 
spôsobom doputoval do rodného kraja. 
(ondr.) Za súmraku doputuje Nanai so 
svojím králikom bielych oviec. (Fíg.); prcn. 
expr. Sused odovzdal štafetu druhému su
sedovi a ten zas ďalej, až doputovala 
k sprievodkyňu (|os-á| 

dnrachotiť, -í, -ia dok. expr. 1. prestať ra-
chotit: výstrely, hromy dorachotili; 2. 
s rachotom prísť, dohrmlot: Vlak dora-
chotí. [AI.) Zrazu dorachotí senom nalože
ný voz na dvor. IAI.) 

dorátať, -a, -ajú dok. (čo. koho 1 bezpredm.) 
dokončiť rátanie, prestať rátať, dopočítať: 
d. peniaze 

dorátať sa, -a, -ajú dok. (čoho, koho i bez
predm.) rátaním dosiahnuť konečný výsle
dok, dopočítať sa: Nedorátal by st sa 
hrubých pľacov na Kysuciach, uaä.) 

doratovať sa, -uje, -ujú nedok. nár. (s kým) 
hádať sa, prieť sa, priečiť sa, škriepiť sa: 
Ale tuto s Janom sa doratujeme pre 
pletku. (Hor.) 

dorečniť, -I, -la dok. skončiť reč, prestať 
rečniť: Keď dorečntl, doznel potlesk. (Tat.) 
Trvalo i dve hodiny, kým dorečníl. (Tlmi 

dorevolučný prid. (rus.) zried. predrevolučný: 
dá ideológia (Mráz) 

dórický prld.: hud. dá stupnica, dá tónina 
odvodená od druhého stupňa durovej 
stupnice 

dosev, -u m. odb. dodatočné, doplňovacie 
siatie, doslatie: d. cukrovej repy 

diischnúf, -ne, -nú, -chol dok. celkom u-
schnút, dosušiť sa: seno [už) doschlo, 
lístie doschlo; nedok. dosychaf, -á, -ajú i 
doschýnaf, -a, -ajú 

dosiať, -seje, -sejú, -sial dok. (čo) dodatočne 
zasiať 

dnslíediť sa, -i, -ia dok. (čoho i bezpredm.) 
sliedením, pátraním zistiť, dozvedieť sa 
niečo, dopátrať sa: [Tajomstva) sa vyzve
dač dosliedit nevedel. (Kub.) 

dosrať sa, -serie, -serú, dosraný/dosratý dok. 
vulg. vypustlí nechtiac výkaly; nedok. opak. 
dosierať sa, -a, -ajú 

dostískať, -a, -ajú dok. (čo, koho) viac ráz 
silno stisnúť (obyč. tak, že ostanú sto
py): d. ruku niekomu 

dosušovací, -ia, -ie prid. určený na dosušo
vanie, dosušenie: d. stroj 

dosychať p. doschnúť 
doštvať, -štve, -štvú, rozk. -štvl dok. 1. expr. 

I koho, čo) štvaním, prenasledovaním cel
kom vysillť, uštvat: [Moyzes) doštvaný 
neprestajnou Intrigou (vaj.); 2. hovor. expr. 
(koho) veľmi nahnevať, nazlostiť || doštvať 
sa hovor. expr. veľmi sa nahnevať, nazlos
tiť 

dotúlať sa, -a, -ajú dok. expr. (kam i bez
predm.) dôjsť túlajúc sa, prísť, privandro-
vať: Prešlo ešte mnoho nocí, kým sa 
Anatol Barabáš dotúlal ku kamennému 
domu. (Oi;dr.) 

donpratovaf, -uje, -ujú dok. (bezpredm. i čo) 
skončiť upratovanie: Ale nedoupratovala. 
(|aš.) 

dovyšívaf, -a, -ajú dok. (čo i bezpredm.) do
končiť vyšívanie: d. obraz (Zel.) 

dozorná, -ne, -ní 2. manipulačná miestnosť, 
kde sú sústredené ovládacie, meracie a 
kontrolné prístroje, velltefňa 

dózovací, -la, -ie prld. odb. používaný na dó-
zovanie, dávkovací: d-te zariadenie 

dozvonif sa, -í, -la dok. hovor, (ku komu, kam) 
zvonením dosiahnuť, aby sa niekto ozval 
al. aby niekto prišiel: Nedalo sa k vám 
dozvonit. [štef.) 

doživotie, -ia str. obyč. v spojení na d. až do 
konca života: odsúdený na d., trest na d.; 
zabezpečenie autorských práv na d. auto
ra |Luby) 

dôtržný prld. nár. vtieravý, dotieravý, bezoči
vý: človek náturou nie obzvlášť d. (Lack.); 
d-é myšlienky (Lack); dätržne prisl. 

drevospracujúci, -a, -e prld. slang. spracú
vajúci, spracovávajúci drevo, na spracú
vanie dreva: d. priemysel, d. závod 

drez, -u, 6. p. -e m. nádoba na umývanie ria
du; drezový prid. 

driapavý prld. spôsobujúci pocit driapanla, 
pichľavý: dá bolesť na nohe (Bedn.) 



dnemačky 2<» džús 

driemačky prlsl. zried. driemaji'ic I Ráz.) 
drobnusemenný prld. pofnohosp. majúci drob

né, malé semená: dá sorta hrachu 
drôtikovať, -uje, -ujú nedok. hovor, (čo) čistiť, 

drhnúť (obyč. parkety) drôtikmi na par
kety: d. parketovú dlážku: dok. vydrô-
tikovať 

druhoročný prld. 1. ktorý je v druhom roč
níku: d. teológ (Bodlc); d. jurista (Jes.); 
2. jestvujúci, rastúci, žijúci druhý rok: d. 
stromček 

druhýkrát asi. rad. nás. druhý raz: d. sa po
mýliť 

družina2, -y, -žín ž. hovor, opatrovňa pre 
školské deti zamestnaných matiek, škol
ská družina mládeže 

družinárka, -y, -rok 2. 1. vedúca (pionier
skej, mládežníckej ap.) družiny; 2. hovor, 
vychovávateľka v školskej družine mlá-
rieže 

družstevníčiť, -i, -ia nedok. hovor, pracovať 
ako družstevník, pracovať v družstve: 
Nech si družstevníčla bez jeho mozoľov. 
(Oab.) 

dudlavý prld. cár. spráchnivený, bútľa
vý, dutý: Priezračná rieka tečie pomedzi 
staré dudlavé vŕby k luhu. (|aš.) 

dupkavý prld. expr. zried. dupkajúcí, cupka-
vý: d-é kroky (Laz): dupkavo prlsl. 

dusikáreň, -rne, -rní ž. závod na výrobu du
síkatých zlúčenín 

dvadsaťpäťhaliernik, -a m. minca s hodnotou 
dvadsiatich piatich halierov 

dvanástak, -a, mn. č. -ci m. žiak dvanástej 
triedy býv. dvanásťročnej strednej školy; 
dvanástačka, -y, -čiek ž.; dvanástacký 
prid.: d-é vedomosti 

dvanásťročenka, -y, -nlek 2. hovor, dvanásť
ročná stredná všeobecnovzdelávacia ško
la 

dvanásťtónový prid.: hud. d. rad rad dva
nástich rovnocenných chromatických t ó 
nov, tvoriacich materiál pre celú skladbu 

dvcstopa'ťdesiatka, -y, -tok 2. hovor, motocy
kel s obsahom 250 cm3 

dvih, -u m. bás. zdvihnutie: dvlh očí (jes.) 
dvíliac', -a m. kto niečo dvfha (Hviezd.) 
dvíhač2, -a, mn. č. -e m. nástroj na dvíhanie 

bremien, dvíhadlo, zdvíhač, zdvíhadlo: os 
dvíhača (Hor.) 

dvnjbytovka, -y, -viek 2. slang. bytový kom
plex s dvomu bytovými Jednotkami 

dvojčlenný príd. majúci dva členy al. dvoch 

členov: d. systém; d-á delegácia; gram. 
dá veta; dvojčlennosť, -ti 2. 

dvojdejstvový prid. majúci, obsahujúci dve 
dejstva: d-á hra 

dvojdverový prid. majúci dvoje dverí: d-á 
skriňa (šoit.) 

dvojgarsoniéra, -y, -lér 2. garsoniéra s dvo
ma izbami a jedným príslušenstvom 

dvojgat súnka, -y, -nok 2. hovor, dvojgarso
niéra 

dvojkár, -a m. škôl. slang. žiak majúci prie
merný prospech na dvojku: priemerný 
dvojkár |Letz) 

dvojkoncert, -u m. hud. koncert pre dva só
lové nástroje s orchestrom 

dvojkopytník, -a, mn. č. -y m. zool. clcavec 
s dvoma kopytami na každej nohe (napr. 
ovca, je leň) 

dvojosový príd. tech. majúci dve osi: d. teo-
dolit 

dvojplatnička, -y, -čiek 2. hovor, dvojplat-
ňový elektrický varič; dvojplatničkový 
prld.: d. varič 

dvojplatňový prld. pozostávajúci z dvoch 
platní: d. elektrický varič 

dvojposteľový prid. s dvoma posteľami, ma
júci dve postele: d-á izba 

dvojsemenný prld. bot. majúci dve semená: 
d. struk 

dvojskif, -a/ u m. šport, pretekársky čln 
jire dvoch veslárov 

dvujsmenný príd. prebiehajúci v dvoch sme
nách: dá prevádzka, d. výcvik 

dvojstopový2 prid.: d-é vozidlo ktoré má 
kolesá upravené tak, že zanechávajú stopu 
v podobe dvoch čiar 

dvojtisícl eisi. rad. k dvetisíc 
dvojtýždenný prld. týkajúci sa dvoch týž

dňov, trvajúci dva týždne, dvojtýždňový: 
d. pobyt 

dvojzáprah, -u m. zapriahnutie dvoch zvie
rat al. dvoch párov ťažných zvierat; 
dvojzáprahový prid. 

džavkať, -á, -ajú nedok. expr. džavotať, šte
botať (ätúr) 

džokejka p. jockeyka 
džungľovitý prld. majúci charakter džungle, 

pripomínajúci džungľu: dž. porast; pren. 
dž-ä mladosť (Mráz) 

džús [siar. pis. juice), -u m. [angl.) osviežu
júci ovocný nápoj: pomarančový, cltróno 
vý dž. 



eidam [vysl. ej- i aj-], -u m hovor, eidam
ský syr 

eidamský [vysl. ej- i aj-J prid.: e. syr druh 
tvrdého syra s červenou kôrou, nazvaného 
podľa holandského mesta Edam 

ekonomik, -a, mn. č. -ci m. vetiec zaoberajú
ci sa štúdiom výrobných vzťahov hospo
dárstva vôbec al. niektorého jeho od
vetvia 

elastika [vysl. -ty-], -y 2. 1. anat. pružné tka
nivo; 2. zried. pružnosť, elasticita 

električenka, -y, niek 2. hovor, mesačný 
predplatný lístok na električku al. tro
lejbus: Už sa [fotografia] ani na elektri
čenku nehodila. (Karv.) 

elektroakustika, -y ž. fyz., tech. odbor vedy 
a techniky zaoberajúci sa princípmi a za
riadeniami na premenu zvukovej energie 
na elektrickú a naopak; elektroakustický 
prld.: e. prístroj, e. menič 

elektroeneefalograf, -u m. lek. pristroj na 
zaznamenávanie elektrických potenciá
lov vznikajúcich mozgovou činnosťou 

elektroencefalografia, -ie ž. lek. vyšetrovacia 
metóda v neurológii, spočívajúca na za
pisovaní elektrických potenciálov vzni
kajúcich mozgovou činnosťou 

elektroeneefalogram, -u m. lok. záznam 
elektroeneefalografu 

eiektrofonický [vysl. -n-] prid.: hud. e. organ 
v ktorom tóny vznikajú premenou elek
trických kmitov na akustické (mechanic
ky al. pomocou oscilátora) 

elektroforéza, -y ž. chem. analytické metóda 
využívajúca vodivosť iónov v roztoku na 
Ich kvalitatívne al. kvantitatívne odde
ľovanie; lyz. pohyb častíc v elektrickom 
poli; elektroforetický [vysl. - t - ] prld. 

elektrofyziológia, -ie 2. fyzioi. odvetvie fy
ziológie skúmajúce jednak pôsobenie 
elektriny na živé tkanivá, jednak vznik 

elektriny v živých tkanivách; elektrofyzi-
ologický prld. 

elektrónkový príd. k elektrónka: eé mera
cie prístroje obsahujúce elektrónku ako 
dôležitý konštrukčný prvok; e. usmerňo
vač, e. generátor 

elektrozámočník, -a, mn. č. -ci m. odborník 
na opravu al. údržbu elektrických In
štalácii na strojoch 

elektrozariadenie, správ, elektrické zaria
denie 

elektrozávod, správ, elektrotechnický závod 
embéčka, -y, -čok 2. hovor, automobil znač

ky Skoda 1000 MB 
ementál, -u, e. p. -i m. hovor, ementálsky 

syr 
nmergencía, -ie 2. bot. výrastky na povrchu 

rastlinných orgánov (napr. tŕne, chĺpky); 
emergenčný prid. 

emergentný prld.: e. vývoj chápanie vývoja, 
podľa ktorého vyššia forma existencie 
vynára sa z nižšej, a to tým, že nižšie 
prvky vstupujú do nových, nepoznateľ
ných súvislosti 

empirista, -u m. zastar. empirik; empiristic-
ký príd.: e-á filozofia 

emulgácia, -Ie 2. chem. výroba al. príprava 
emulzie; emulgačný prld.: e. prístroj 

eneefalitický príd. lek. súvisiaci so zápalom 
mozgu, s encefalltídou: e-é ochorenie, e. 
proces 

encystovať sa, -uje, -ujú dok. zool. obalit sa 
cystou (o niektorých nižších živočíchoch, 
ktoré v cyste prežívajú isté vývojové štá
dium): encystovaná larva; mnohé vodné 
živočíchy pri vyschnutí vody sa encystujú 

ondnkard, -u m. anat. vnútorná srdcová blu-
na (op. epikard) 

endokarditfda [vysl. -dyt-], -y 2. lek. zápal 
vnútornej srdcovej blany, endokardu 

energetizmus, -mu m. flloz. Idealistický ná-



entropia .Jl exogamia 

zor, ktorý tvrdí, že všetky prírodné ja
vy možno vysvetliť z energie 

entropia, -ie 2. 1. mat. (v matematickej šta
tistike) v určitom systéme definované 
určité číslo závisiace od toho, ako sú 
pravdepodobnosti rozdelené medzi jed
notlivými stavmi; dôležitý pojem v teórii 
Informácie; 2. tyz.. chem. termodynamická 
stavová veličina závislá od teploty a tla
ku sústavy; 3. socioi. pojem z buržoáznej 
sociológie, vyjadrujúci nevyhnutnosť zá
niku spoločnosti; entropický prld. 

entniciácia, -ie 2. (lat.) zastar. výrok, výpo
veď, vyhlásenie: Ak je táto enunciácia 
u jedného trestuhodná, tak je trestuhod
ná l u druhého. (|es.) 

enunciát, -u m. práv. hlavná časť súdneho 
rozhodnutia, výrok 

eparcha, -u, mn. č. -ovia m. 1. hist. predsta
vený správnej oblasti východorlinskej rí
še; 2. cirk. biskup východne] cirkví 

eparchia, -ie 2. 1. hist. správna oblasť vý-
chodorímskej ríše; 2. cirk. obvod biskupa 
východnej cirkvi: prešovská eparchia 
Iškult.) 

epifyt, -u m. bot. rastlina žijúca na inom 
rastlinnom organizme, ale nečerpajúca 
potravu zo živých častí jeho tela (napr. 
lišajníky, tropické orchidey ap.); epify-
tický prld.: e-é rastliny; eplfyticky prísl. 

epigrafia, -ie i epigralika, -y t. pomocná 
historická veda zaoberajúca sa štúdiom 
starých nápisov; epigrafický1 prld.: e-á 
štúdia 

epigrafický2 príd. týkajúci sa epigrafu: e-é 
umenie 

epikard, -u m. anat. blana na povrchu srd
ca (op. endokard] 

epizácia, -ie t. ut. dodávanie, dodanie epic
kého charakteru, epizovanle: e. poézie; 
proces postupnej eptzácie (chorv.) 

epizovaf, -uje, -ujú nedok. HL (čo l bezpredm.) 
dodávať, vnášať epický charakter do nie
čoho: e. drámu; epizovanle lyriky 

ergo čast. (lat.) hovor, trochu zastar. teda: Br-
go Szavy mi dal košík. (Kuk.) je zlý, er
go prestane byt. (Karv.) 

ergoslerín, -u m. chem. rastlinná steroidná 
zlúčenina, z ktorej pôsobením ultraftalo-
vých lúčov vzniká vitamín D; ergosteri-
nový príd. 

ergosterol, -u, e. p. -e m. chem. to isté čo 
ergosterln; ergosterolový prid. 

ergotamín, -u m. lek. námeľový alkaloid po

užívaný ako liek na zastavenie krváca
nia 

eskalácia, -Ie, -íl, -iám, -iách 2. stupňovanie; 
zvyšovanie: e. cien; e. vojny 

eskalátor, -a, o. p. -e m. pohyblivé schodište 
na prepravu osôb 

estetizovať [vysl. -t-t-], -uje, -ujú nedok. (čo 
i bezpredm.) hodnotiť len z hľadiska ume
nia a krásy, obyč. jednostranne: estéti-
žujúce hľadisko (A. Mat.) 

etalún, -u m. prototyp pomôcky, prístroja 
al. zariadenia, ktorý nahrádza jednotku 
príslušnej veličiny: medzinárodný e. me
tra 

etapovitý prld. rozdelený na etapy; postup
ný: e. vývoj; etapovité prlsl.: e. plánovať 

etiketovací [vysl. et-], -ia, -ie prid. určený 
na etiketovanie: tech. e. stroj 

etiketovaf [vysl. et-], -uje, -ujú nedok. i dok. 
!čo) označovať, označiť etiketou, nalepo
vať, nalepiť etiketu: e. fľaše 

etizovaf [vysl. et-J, -uje, -ujú nedok. i dok. 
1. dávať al. prijímať, dať al. prijať etický 
ráz: etizujúci postoj k životu; 2. (čo) ro
biť, urobiť etickým, mravným: Etlzovaním, 
reformnou nápravou chcel [Masaryk] rie
šiť sociálny problém. (Novom.) 

cvokátor, -a m. kr.i2. kto evokuje, vyvoláva, 
vyvolávateľ: e. minulosti 

excenter, -tra, 6. p. -tri, mn. č. -tre m. tech. 
výstredník 

excesfvny prld. kni2. presahujúci mieru, ne
mierny, prílišný: e. rozvoj svalstva, e-a 
precitlivenosť; e-a teplota 

excitácia, -ie, -lí, -lám, -lách 2. 1. lek., psych. 
zvýšená dráždivosť, podráždenosť, nepo
koj (op. depresia); 2. fyz. vzbudenie ató
mu, zvýšenie energie atómu (jadra, mole
kuly, kryštálu ap.J; excitačný prld.: e. pro 
ces 

exhalácia, -ie, -U, -iám, -iách 2. 1. lek. vy-
dychovanie; 2. geol. výrony plynov a pár 
vyvolané sopečnou činnosťou; 3. hromád. 
bez mn. č. tech. odpadové látky vypúšíané 
do atmosféry a pôsobiace škodlivo na 
živé organizmy, exhaláty; exhalačný príd.: 
e-é pramene 

exhalát, -u, obyč. v mn. č. exhaláty m. tech. 
odpadové látky v atmosfére, pôsobiace 
škodlivo na živé organizmy, exhalácia 

exkavácia, -ie 2. 1. tech. vyhlbovanie; 2. 
lek. vyhlbonlna, dutina; exkavačný príd.: 
tech. e-é zariadenie 

exogamia [vysl. egzo-],-ie 2. biol. uzatváranie 



exotermický .!2 extenzor 

manželstiev medzi príslušníkmi dvoch 
kmeňov al. Iných spoločenských útvarov 
(op. endogamia) 

exotermický í exoterroný [vysl. -t-] prid. 
chem. sprevádzaný uvoľňovaním tepla: e-ä 
reakcia, e. dej 

expektorácla, -ie, -ií, -iám, -iách 2. lek. vy
lučovanie hlienov, vykašlávanie; expekto-
račný prid.: e. prostriedok 

explantácia, -ie ž. lek. vyňatie tkaniva z te
la; explantačný prld.: e á metóda 

explicitný príd. (lat.) kniž. výslovne, formál
ne vyjadrený, vyslovený (op. implicitný): 
e. tvar, e-á forma 

exprosivita, -y ž. citové zafarbenie, expre
sívnosť; lingv. vzfah citového zaujatia vy
jadrený rozličnými jazykovými prostried
kami: e. slova, e. vyjadrenia 

expresívnosť, -ti 2. citové zafarbenie, cito
vosť, expresivita: silná e. hudobného die
la; lingv. e. slova, výrazu expresívny cha
rakter, expresivita 

extenzívne [vysl. -t-] prlsl. do šírky, obšír
ne: e. niečo vykladať; e. obrábať pôdu vo 
veľkom rozsahu, bez ohľadu na kvalitu 

extenzívnosť, -ti ž. zameranie na rozsah, 
šírku 

extenzor, -a, B. p. -e m. anat. vystierač 



fa neskl. str. hud. solmlzačná slabika pre 
tón f 

fajnovka, -y, -viek ž. hovor, trochu pejor. hák
livá, nedotklivá osoba, chúlostivo dbajú
ca na spoločenské spôsoby 

fandiť, -í, -ia nedok. (čes.) šport, slang. (komu) 
náruživo držať stránku, nadržať; povzbu
dzovať, podporovať niekoho: /. mužstvu 

fáraci, -ia, -ie prld. určený, slúžiaci na fá
ranie: f. oblek 

faradický [vysl. - d ] príd.: fyz. /. prúd starší 
názov pre indukovaný elektrický prúd 
(podľa anglického fyzika M. Faradaya) 

fascinovaný príd. plne zaujatý, uchvátený, 
očarený, oslnený: Na brehu stojí inžinier, 
díva sa do dlalky, fascinovaný, očarený. 
(Mňač.); fascinovane prísi.: /. sa pozerať 

fašina, -y, -šín ž. stav. zväzok prútov na 
spevnenie mokrého terénu 

fašináda, -y, -nád 2. stav. spevnenie mokré
ho terénu (brehov, hrádzí) fašinami 

felícia, -ie 2. hovor, automobil značky Škoda-
Feltcla československej výroby 

fenyl, -u, e. p. -e m. chem. jednomocná sku
pina odvodená od benzénu odobratím vo
díka; fenylový príd.: /. derivát 

fialovastý prid. zafarbený trochu do fialova, 
slabo fialový, s odtieňom do fialova: /. 
odtieň; Popoťahoval flalovastým nosom. 
[zúb.); fialovasto prlsl.: /. sfarbená obloha 

figuratívny [vysl. -t-] prld. 1. výtvor, znázor
ňujúci konkrétne predmety: f-e maliar
stvo; čínske písmo fe je; 2. hud. využí
vajúci flgurácle: f-a skladba 

filmotéka, -y, -ték ž. zbierka, archív filmov 
filmovačka, -y, -čiek 2. hovor. 1. filmovací 

aparát; 2. filmovanie 
finalistka, -y, -tiek 2. šport, účastníčka vo 

finálovom zápase 
flrhang, -u m. (nem.) n!2. hovor, záclona: A 

keby som ti ukázal ešte obrazy, koberce, 
flrhangy. (Smrč.) 

fiškálčina, -y i. hovor. expr. právnictvo; fiš-
kálstvo: Vedia jlškálčiny zapodieval sa aj 
so včelárstvom. (Hruä.) 

fízel, -zla m. (nem.) slang. pejor. príslušník 
tajnej polície: Potom ma fízli hnali na 
parkovlšte. (štef.) 

fľaškovozelený prid. majúci farbu zelených 
fliaš, tmavozelený: /. kabát 

fonendoskop, -u m. lek. prístroj na vyšetre
nie chorého načúvaním, auskultačný prí
stroj 

fonotéka, -y, -ték 2. zbierka, archív zvuko
vých záznamov 

funtanela, -y, -nel 2. anat. lupienok 
fnrdizmus [vysl. -d-], -mu m. americký spô

sob výroby podfa Henryho Forda 
liTilkii, -y, -diek 2. hovor, automobil vyro

bený vo Fordových závodoch 
fotoarchfv, -u m. hovor, archív fotografií 
ľotoasimilácia, -ie 2. bot. fotosyntetická asi

milácia 
fotodynamia, -ie ž. 1. chem., fyz. schopnosť 

meniť svetelnú energiu na chemickú; 2. 
biol. pôsobenie niektorých lúčov na or
ganizmus 

lotoelektrón, -u m. ryz. elektrón uvolnený 
z hmoty pôsobením svetla 

fotokatalýza, -y 2. chem. urýchlenie niekto
rých chemických reakcií pomocou žiare
nia 

fotokrúžok, -žku m. hovor, fotografický krú
žok 

totolaboratórium, -ia m. hovor, fotografické 
laboratórium 

fotolýza, -y ž. chem. rozklad chemických zlú
čenín svetlom 

fotopapier, -a m. hovor, fotografický papier 
fotoplán, -u m. geod. plán terénu zostavený 

3 slovník slov. Jazyka 



fotoreportáž .51 fyzminútka 

z leteckých snímok, upravených do is
tej mierky 

fotoreportáž, -e, -áží 2. hovor, fotografická 
reportáž 

fotoreprodukcia, -ie ž. fotograľická repro
dukcia; fotoreprodiikčný prld.: /. prístroj 

fotosúťaž, -e 2. hovor, fotografická súťaž 
francúzštinár, -a m. hovor, profesor francúz

štiny; poslucháč francúzštiny; francúz
štinárka, -y, -rok 2.; francúzštinársky 
prld. 

frankovka, -y, -viek 2. 1. druh viniča: V sied
mom roku poznal som už rizling, fran
kovku a volské oko. (Heí.); vín. frankovka 
modrá; 2. druh červeného vína; frankov-
kový príd.: /. koreň 

frazeologizmus, -mu m. ímgv. frazeologická 
jednotka, frazeologické spojenie 

frázizmus, -mu m. slang. spôsob vyjadrovania 
sa vo frázach, frázistika 

frézáreň, -rne, -mi 2. dielňa, v ktorej sa 
frézuje 

frézárka, -y, -rok 2. žena, ktorá pracuje 
s frézou, na fréze 

frézársky príd. vzťahujúci sa na frézára al. 
na frézovanie: /. plat, f-a škola; frézár-
stvo, -a str. zamestnanie frézára 

frita, -y ž. (franc.) 1. sklár., keram. krehká 
hmota vznikajúca prudkým ochladením 
skloviny al. vytaveného smaltu a slúžiaca 
na výrobu glazúry, smaltu al. vodného 

skla; 2. chem. pórovitá hmota používaná 
na filtráciu kvapalín, čistenie plynov ap.; 
fritový príd.: /. porcelán; f-á vložka fil
tračná vložka, frlta 

fritovací, -ia, -ie príd. sklár., keram. slúžiaci 
na frítovanle: j-la pec 

fritovať, -uje, -ujú nedok. i dok. sklár., keram. 
jirlpravovať, pripraviť frltu prudkým o-
chladenlm skloviny al. vytaveného smal
tu obyč. v studenej vode 

fural, -u, 6. p. -e m. chem. surovina na vý
robu plastických hmôt, rozpúšťadlo 

furftirol, -u, 6. p. -e m. chem. páchnuca kva 
palina pripravovaná hydrolýzou z ovse
ných otrúb al. drevených pilín a používa
ná na výrobu syntetických živíc 

fytogeografia, -ie 2. náuka o zemepisnom 
rozvrstvení rastlinstva, zemepis rastlin
stva; fytogcografický prid.: /. výskum; fy-
togeograficky prlsl. 

fyzik, -a, mn. č. -ci m. 1. vedec zaoberajúci 
sa fyzikou; 2. vysokoškolský poslucháč 
fyziky; fyzička, -y, -čiek 2. 

fyzikálno-chemický prid. týkajúci sa fyzikál
nych a chemických vlastností látok: /. 
proces, pochod; f. ústav zaoberajúci sa 
fyzikálnymi vlastnosťami látok a použí
vajúci fyzikálni: metódy na skúmanie 
chemických procesov 

fyzminútka, -y, -tok 2. [rus.) krátka roz
cvička, napr. v škole, v továrni 



gag [vysl. gog], -u m. (angl.) lilm. komický 
nápad vo filme, najmä v groteskách 

galbavý príd. expr. používajúci ľavú ruku 
viac ako pravú; kyptavý; nemotorný, ne
šikovný; galbavosť, -ti 2. kyptavosf, ne
motornosť, nešikovnosť 

galuska, -y, -siek 2. odb. špeciálny plášť na 
športové a pretekárske bicykle 

galvanotechnika, -y 2. spoločný názov pre 
všetky galvanické výrobné pochody 
(napr. pre galvanoplastlku a galvanosté-
glu) 

gamaglobulín, -u m. biol. časť krvných biel
kovín používaných ako liek 

gambaňa, -ne, -ní 2. pejor. gambatá žena 
gang, -u in. (angl.) zločinecká banda 
garderobierka, -y, -rok 2. žena majúca na 

starosti garderóbu, kostýmy hercov v di
vadle, šatniarka 

garmoška, -y, -šiek ž. |rus.) expr. ťahacia 
harmonika (Len.) 

garniža [vysl. -n-), -e, -í 2. zariadenie na 
upevnenie záclon: drevená g. 

gastroskop, -u m. lek. optický prístroj na vy
šetrovanie žalúdka 

gastroskopia, -ie ž. lek. vyšetrovanie žalúd
ka gastroskopom; gastroskopický prid.: 
g-é vyšetrovanie 

gastrulácia, -ie t. biol. tvorenie gastruly; 
gastriilačný príd. 

gaudium, -la str. (lat.) kni2. radosť, veselie: 
[Zápasníci] všeličo na seba vykričia na 
veľké gaudium cteného obecenstva, (A. 
Mat.) 

gazik, -a m. (rus.i ľahký terénny automobil 
značky fiAZ: Otvoril dvere gazika, položil 
kufor na zadné sedadlo. (Min.) Terénny 
voz gazik bol nabitý pre každý prípad 
medvedímt kožuchmi. iTat); gaziček, -čka 
m. zdrob. expr. 

generálbas, -u m. hud. slang. generálny bas, 

na ktorom sa budujú akordy podľa zá
konov harmónie; generálbasový príd. 

gcnocídium, -ia str. práv. zámerné vyhladzo
vanie určitých skupín obyvateľstva (ná
rodných, etnických, rasových al. nábožen
ských); genncídny prid. 

gepard, -a, mn. c. -y m. zool. veľká macko 
vitá šelma so škvrnitou srsťou a s ná
padne vysokými nohami [Acinonyx] 

gervais p. žervé 
gescia, -ie 2. ekon. poverenie určitej orga

nizačnej jednotky (gestoraj vedením a 
koordinovaním Istej činnosti: bilančná, 
odbytová g. 

gestický [vysl. -t-] prld. div. pohybový: g-á 
technika; gestický prlsl. 

gestor, -a m. kto je poverený hlavným ve
dením plánovanej úlohy (obyč. ústredný 
orgán al. inštitúcia); gestorský príd.: g. 
podnik, ústav 

giga [vysl. džl-j, -y, gíg 2. (angl.) hud. 1. 
starý anglický tanec; súčasť starej suity; 
2. stredoveký sláčikový nástroj 

gigantománla, -ie 2. chorobné velikášstvo, 
slávybažnost, megalománia 

girlandovitý prid. majúci podobu girlánd; 
girlandovitc prlsl. 

glejovanie, -ia str. keram. postup pri vý
robe tzv. ľadového skla (povrch sa po
leje horúcim roztokom gleja a nechá sa 
zastihnú!) 

globín, -u m. bielkovinová zložka krvného 
farbiva hemoglobínu; globínový prid. 

glycid, -u, obyč. mn. č. glycidy, -ov m. chem. 
cukry, sacharidy, uhľohydráty 

goetheovský príd. typický pre Goetheho, 
taký ako u Goetheho: g. klasicizmus 

golem, -a, mn. c. -ovia m. [hebr.) umelý hli
nený muž, oživovaný podľa židovskej po
vesti magickým nápisom 



gundolky :t(i gyroskop 

gondolky, -liek ž. druh ľahkej ženskej obu
vi so zdvihnutou špicou 

goralčina, -y 2. hovor, goralské nárečie: Od
povedal mi ten Istý tesár, čo pred chví
ľou drvil goralčlnu — čistou slovenčinou. 
Ilor.č.) 

grader [vysl. grejder], -dra, e. p. -dri, mn. i. 
-dre m. stav. (angl.) zrovnávač 

gradovaf, -uje, -ujú nedok. knl2. (čo) stupňo
vať; zosilňovať: g. dej (v dráme) 

grafička, -y, -čiek ž. výtvarná umelkyňa 
tvoriaca kresbové diela bez použitia fa
rieb 

grafománia, -ie ž. chorobná, prílišná zálu 
ba v písaní; grafoman, -a m. človek tr
piaci grafomániou; grafoiiinnský prld.; 
grafomanstvo, -a sír. grafománia 

granulóm, -u m. lek. uzllkovité ložisko ma
júce obyč. zápalový pôvod: zubný g., 
infekčný g. 

granulézny príd. lek. zrnitý: g-a forma 
zhrubnutia spojiviek, g. trachóm 

gtavírovaf, uje, -ujú nedok. |nem.) (čo) ryť, 
vyrývať, gravírované zrkadlo, gravírovaný 
príbor; Prečítala som gravírované meno 
na črienke lyžičky, (zel.) 

gréítinár, -a m. hovor, profesor gréčtiny; po 

slucháč gréčtiny; grččtinárka, -y, -rok i., 
gréčtinársky prld. 

grifón, -a, mn. t. -y m. druh poľovného psa 
gľil, -u, e. p. -e, mn. č. -y in. 1. kuch. ražeň, 

rošt, na ktorom sa jedlá pripravujú in
tenzívnym žiarením; 2. jedáleň, v ktorej 
sa pripravujú Jedlá väčšinou na ražni 

grilovať, -uje, -ujú nedok. kuch. (čo) opekať 
na grile: g. kurča, g. rybu; grilované te-
ľacte rezne 

groggy [vysl. grogi] volné prlsl. (angl.) šport, 
stav, v ktorom zápasník (obyč. v boxe) 
už nie je schopný ďalšieho boja; preň. 
hovor, výraz na vyjadrenie úplného vyčer
pania al. porážky 

gttbatý prid. nár. huňatý: gubatý pes (Bedn.) 
gvajak, -u m. [indián.) tropický strom majúci 

cenné hnedozelené drevo (Guajacum); 
gvajakový príd.: g-é drevo, g á živica 

gvajakol, -u, 6. p. -e m. (indián.) larm. liek 
z gvajakovej živice; gvajakolový prid. 

gýčiar, -a m. pejor. tvorca gýčov 
gyroplán, -u m. lietadlo s voľne otáčavými 

nosnými plochami, vírnlk, autogíra 
gyroskop, -u m. fyz. ťažký zotrvačník, ktorý 

sa používa ako umelý horizont v lie
tadlách, na stabilizáciu smeru letu ap. 



H 

kálania, -ie 2. tot. svetelný kruh na fotogra
fiách, vznikajúci pôsobením rozptylu sve 
tolných lúčov v citlivej fotografickej vrst 
ve; v televízii chyba obrazu spôsobená 
odrazmi svetla vnútri obrazovky 

handrovitý príd. majúci vlastností handry: 
h-á pletenina; handrovite prísl.; handro-
vitosf, -ti 2. 

hantírka [vysl. -t-], -y, -rok ž. fnem.) pejor. 
žargón: novinárska h. 

harmonogram, -u m. ekon. diagram znázor
ňujúci časový sled u čas trvania Jednot
livých zložiek procesu výroby: pracovať 
podľa presného hu 

liurpunár, -a m. rybár loviaci harpúnou; 
harpunársky prid.: h. čln 

hattrick [vysl. hetrik], -u m. šport, slang. (vo 
futbale) tri góly, ktoré dá ten istý hráč 
v jednom zápase: dosiahnuť h. 

havarijný prid. týkajúci sa dopravnej neho
dy, havárie, súvisiaci s haváriou: há ško
da neúmyselne zapríčinená haváriou; h-é 
poistenie proti škodám z havárie; prnn. 
h. stav krajne neuspokojujúci, kritický 

hentaký úkaz. zám. hovor, taký: Taký odroň, 
hentaký lakomec, len pre seba zhŕňa. 
(Smrč.) 

herbicíd, -u m. chem. látka zabraňujúca rastu 
rastlín; herbicídny prld. 

heroín, -u m. chem. druh narkotika 
híha cit. vyjadruje 1. prekvapenie, údiv, ob

div: Hthat Žilina má lodnú dopravu? 
[smrč.) 2. strach, znepokojenie, obavy: 
Híha, tma je a ony dve ženy v domel 
(Laz.) 

iiiluiiiať sa, -a, -ajú nedok. expr. hlasno, 
z chuti sa smiať, chichotať sa, chichúňať 
sa: hlasné hthúňaníe šarvancov (Laz.) 

hispanlstika, -y 2. veda o španielskom jazy
ku, literatúre a histórii; hispanista, -u m. 

odborník v hispanistlke; poslucháč hls-
panistlky na univerzite; hispanistka, -y, 
-tiek ž.; hispanistický prid.: h-á literatú
ra, h-é štúdium; hispanistický prlsl. 

hľadačský prld. vlastný hľadačovi, typický 
pre hľadača: h. pátos, h-á námaha; h-é 
ústlte (Karv.); hľadačský prísl.; hľadačstvo, 
-a str. hľadačská clnnosf; hladačské vlast
nosti 

hliadkár, -a m. šport, slang. člen športovej 
hliadky: h. pri behu na 18 km 

hliadkovací, -ia, -ie príd. vo), robiaci hliad
kovú službu, pozorovací: h-ie lietadlo 

hlinikáreň, -rno, -rní 2. továreň na výrobu 
al. spracovanie hliníka 

lilinitan, -u m. chem. soľ kyseliny hlinitej: 
h. vápenatý, h. sodný; hlinitanový príd.: 
h. cement obsahujúci hllnltan vápenatý 

hlivnla, -y 2. expr. zried. nečinnosť, zábaľka: 
Hllvieme, povedal, smrdíme hllvotou. 
(Min.) 

hlošinovité prid. bot. čeľaď rastlín jElae-
agnaceae) 

hlúbovina, -y 2. hromád, hlúby: Keby 
mali [deti]poriadnu stravu, keby nemuseli 
hlúbovlnou zaháňal hlad, nebolo by tm 
nič. (urb.) 

hluchastý prid. nahluchlý, nahluchastý: fíiu-
chastý povozník sa opýtal: „Co to vraví?" 
(Min.) 

hlukomer, -u/-a, 6. p. -e, mn. č. -y m. tech. 
prlstroj na meranie Intenzity hluku 

hmit, -u m. tel. krátky rýchly pohyb napä
tej časti tela v určitom smere s návra
tom do pôvodnej polohy 

limitní, -á, -ajú nedok. tel. robiť hmity 
hmýrivý prid. pohybujúci sa vo veľkom 

množstve sem a tam, hmýriaci su, hem-
žiaci sa, mrvlaci sa: rybníček so pstruhmt 
a mrákavami hmýrivých žubrienok |Mor.): 



hncdkastý hurávlastenec 

hmýrivé prostredie [chrob.) plné vzruchu, 
pohybu 

hnedkastý i hnedkavý prld. zafarbený tro
chu do hneda, slabo hnedý, hnedastý, 
hnedavý: hnedkastá ruda (Skál.) 

hnevky prisl. zried. s hnevom: Nezačínaj 
hnevky, lebo ... hlboký hlas hrozil, chvel 
sa a dusil od hnevu, oaš.) 

liiiilina. -y 2. zried. hniloba: Ostro páchlo 
plesňovou hnlllnou. (He£.) 

hnisotvorný prld. odb. podporujúci utváranie 
hnisu: h-é baktérie 

hnojár, -a m. 1. rozvážač hnoja: Potom už 
nebudú naňho hľadtel ako na hnojára, 
ktorý je síce potrebný, ale smrdí. iLetzi 
2. štud. slang. pejor. poslucháč agronómte; 
agronóm 

hojiteľný prld. 1. ktorý sa dá hojiť: há 
zlomenina; 2. zastar. hojivý, liečivý; hú 
bylina (Hviezd., Ráz.); h-é vody; hojlteľnosť, 
-ti 2. 

holohlaváč, -a m. expr. holohlavý, plešivý 
človek 

liulokrk, -u m. expr. holý krk: slepá pipku 
s natiahnutým holokrkom (Ben.) 

homontorlizmus, -mu m. biol. vonkajšia po
dobnosť pri nerovnakom pôvode; hnmo-
morfický prid. rovnakého tvaru 

homotetia, -Ie ž. mat. rovnoľahlosf; hornaté 
tický prld. 

honovací, -ia, -ie prid. tech. slúžiaci na ho-
novanle: h. stroj 

lionovať, -uje, -ujú nedok. (angl.) tech. (čo) 
dohlidzaf (rotačné plochy) jemnozrn-
nými brúskami 

horárčiť, -i, -ia nedok. hovor, byf horárom, 
vykonávať horársku prácu: Stalo sa to, 
keď som horárčil v neďalekej Petrovskej. 
(Mor.) 

hotovka vetná prlsl. slang. (je to) hotová vec: 
„Idem na východ," povedal chlapec, „je 
to hotovka." (Min.) 

hráčstvo, -n str. hráčska náruživosť, vášeň 
hrať (napr. v karty): oddal sa h-u 

hráškovozelený príd. zelený ako hrášok: h-á 
• pláň (Bedn.); há košeľa (zgur.) 
hrboícovitý príd. majúci nerovný povrch, hr-

boľce, hrboľatý: Park bol zarastený hr-
boľcovitým trávnikom. (Zgur.i 

'hrčkovitý príd. majúci hrčky, hrčkavý: h. 
nos, há palica; hrčkovitosf, -ti ž. tvore
nie hrčiek: h. dreva 

hrdzáň, -a m. hovor, pejor. červenovlasý, ry
šavý človek, ryšavec: Hrdzáň sa na mňa 
opovržlivá pozrel. (Tomasč.) 

hrdzavkastý prld. expr. zried. sfarbený trochu 
do hrdzavá, ryšavkastý, červenkastý: h-é 
jablko, h-é vlasy 

hrdzavovlasý prld. majúci červené, hrdzavé 
vlasy, červenovlasý, ryšavý: h-é diela 

hrdzavožltý prid. žltý s hrdzavým odtien
kom: h-é lístie, h-á srst 

hrebeňovka2, -y, -viek ž. druh hádanky po
dobný doplňovačke 

hríbovitý prid. majúci tvar hríba: h. mrak; 
há bradavka 

hrmotavý príd. zried. veľmi hlasný, hrmotia-
ci, hlučný, hrmotný: [Päbiš] sa ozval 
z tmy svojím hrmotavým hlasom, (urb.) 

hromadlica, -e, -líc 2. kraj. upravená kopa 
kamenia pri ceste; hrobľa: Lukan za
šiel k vzdialenej hromadlict a tam preha
dzoval štrk lopatou, presypával ho. (|aš.| 

hromozvučný i hromozvuký prid. bás. zvučia
ci ako hrom, hromový: hromozvučné lý
ry [les.i; hromozvuké trúby (sládk.) 

hromský prid. hovor. expr. prekliaty, zatrate
ný, sprepadený, potvorský: Švábi hromski 
tam strkajú seno a človek aby sa tým 
dusil. ,()aš.) Cudná je to baba, má hrom-
ské OČÍ. (jaš.) 

hrubáň, -a m. expr. človek hrubej povahy, 
surovec, grobian [Hviezd, j 

hruboblanný prld. bot. majúci hrubé blany: 
h-é bunky 

hrubočizný prld. expr. veľmi hrubý: há kni
ha, h. múr; kamenní obrí s hrubočiznými 
uzliskamí svalov |Letz) 

hrubokožec, -žca m. pejor. hrubý, necitlivý, 
nie jemný človek iKarv.) 

Iiiibnrii. -i, -ia nedok. hovor, zaoberať sa 
zbieraním húb: Okrem hudby mal pán 
profesor ešte jednu vášeň: huby. Náruživo 
hubártl. iTat.l 

hudobno-slovný prid. odb. hudobný a slovný: 
rozhlasové h-é pásmo; h. televízny prog
ram 

Im dravý prid. (o moriakovi) ktorý hudruje: 
h-í moriaci (Letz) 

humanizácia, -ie 2. úsilie humanlzovaf, zľud-
štiť niečo, humanlzovanle, zľudšfovanle: 
h. ľudských vztahov 

liumanizovat, -u]e, -ujú nedok. i dok. (koho, 
čo) zľudštovať, zľudštit: h. svet 

hiiniak, -a m. hovor, zried. hunený kabát: 
Pod vežou pracuje niekoľko trestancov 
v šedivých huniakoch. (švant.) 

hurávlastenec, -nca m. pejor. človek vyja
drujúci svoje vlastenectvo Iba prázdnymi 



Iivízdač 89 hypotónia 

rečami a heslami; hurávlastenecký príd.; 
hurávlastenectvn, -a str. ľalošné, povrch
né vlastenectvo 

Iivízdač, -a m. zried. hvízdajúci artista (najir. 
vo varieté, v kabaretnom programe ap,): 
umelecký Iivízdač, imitátor zvieracích, naj
mä vtáčích hlasov [Karv.) 

hydromonitor [vysl. -n-], -a, e. p. -e, mn. č. 
-y m. tech. zariadenie na hydromechanické 
ťaženie zeminy 

hydropedologia, -ie 2. odvetvie pedológie 
zaoberajúce sa vodnými pomermi pôdy; 
hydropedologický prid.: h-á služba posu
dzujúca pomery pôdy a vody pre technic
ké potreby; hydropedológ, -a m. odborník 
v hydropedológil 

hydrotechnik, -a, mn. č. ci m. odborník 
v hydrotechnike 

hypervitaminóza, -y ž. lek. nadmerné množ
stvo niektorých vitamínov v tele; poru-
chy týmto spôsobené (op. hypovitamlnó-
za) 

hypocentrnm, -tra str. geol. ohnisko zemetra
senia v zemskej kôre 

bypoglykémia, -ie ž. lek. zníženie stavu cu
kru v krvi (op. hyperglykémla); hypogly-
kemický prld.: h. stav 

hypotenzia, -ie 2. lek. znížený krvný tlak 
(op. hypertenzia) 

hypotónia, -ie 2. lek. znížený tlak (op. hy
pertónia); liypotonlcký [vysl. -n-] prid.: 
h. roztok 



CH 

chacha p. čača 
chalbaf, -e, -ú nedok. expr. (čo) krčiť, húžvat: 

ch. koberec 
chápaní, -ia, -ie prid. vnlmací: ch-ia schop-

nosl 
chef d'oeuvre [vysl. šodôvr] neskl. sír. (franc.) 

kniz. majstrovské, vrcholne umelecké die
lo 

cliemosyntéza, -y ž. biol. pochod, pri ktorom 
niektoré mikroorganizmy získavajú ener
giu chemickou činnosťou bez pôsobenia 
slnečných lúčov 

chemotaxia, -Ie 2. biol. pohyb organizmov, 
napr. baktérií, vyvolaný chemickými zme
nami v prostredí; cheinotaktický prld.: ch. 
účinok 

chesterfieldka [vysl. čes t r f i l ] , -y, -diek ž. 
hovor, druh amerických cigariet: Vybral 
koženú tabatierku s balíčkom chesterflel-
diek. (šter.j 

chevrulct [vysl. ševro-], -u m. i chevroletka, 
-y, -tlek 2. hovor, auto značky Chevrolet 

chloramfenikol [vysl. -n-], -u, e. p. -e m. 
form. antibiotikum pôsobiace proti mno
hým Infekčným ochoreniam 

i.'hlórainín, -u m. chem. organická zlúčenina 
používaná ako dezinfekčný, odmorovncl 
prostriedok 

chlorela, -y, -rel ž. druh vodnej riasy obsa 
hujúcej bielkoviny a tuky 

chlúrovacf, -ia, -ie prid. týkajúci sa chló-
r,ovanla: ch-la veža, ch. proces 

chmefovina, -y, -vín ž. expr. zastar. pivo: Ne-
pohrdnete slzou chmeľoviny, však? (zúb.) 

chncholiť sa, -í, -ia nedok. expr. odstávať ako 
chochol: Nad pekným jasným čelom sa 

mu chocholili bujné plavé kučery. |Laz.) 
cholesterol, -u, 6. p. -e m. biol. organická 

látka nachádzajúca sa v niektorých Živo
číšnych tkanivách, cholesterln 

chorálovitý príd. majúci vlastnosti chorálu; 
mohutne, slávnostne pôsobiaci, mohutný, 
vznešený: ch. cit (Karv.); chorálovite prlsl.: 
ch. zniet; chorálovitosť, -ti 2. 

chrastavec, -vca m. lúčna rastlina s drob
nými bielymi al. fialovými kvetmi; bot. 
ch. roľný fKnautía arvensls) 

chrastovitý príd. majúci drapľavý, nie hlad
ký povrch, chrastavý: ché plody, ch-á 
kôra, ché drevo 

chripot, -u m. expr. chrapľavý hlas, zvuk: 
ch. rádia |2áry) 

i in inntavv príd. expr. zried. chripľavý, za
chrípnutý: ch. zvonček (laš.j, chripotavo 
prísl.: ch. hovoriť (Jaš.) 

chronologizácia, -le, -lí, -iám, -iách 2. kniž. 
usporadúvanie podľa časovej postupnosti 

chrupčať, -I, -ia nedok. expr. vydávať zvuk 
ako pri drvení, chrupšťať, chrapšfaf, 
chrapčať, prašťať, vržďať: Jedli mäso aj 
s menšími kosťami, chrupavky im chrup-
čali v zuboch. [Bedn.l; chrupčanie plesku 
pod nohami [zúb.) 

chudastý prld. trochu, mierne chudý: ché 
prsty uaš.); pekná žena, chudastá v tvári 
(Tat.) 

chvostovitý prld. majúci tvar chvosta 
chytadlo, -a, -diel str. tech. zariadenie "na 

chytanie, zachytávanie niečoho, chytač 
chylák2, -a m. lech. chytač, chytadlo; ban. 

nástroj na zachytávanie a vyťahovanie 
predmetov z vrtných dier 



igelit, -u m. 1. obchodný názov polyvinyl
chloridu, plastiky vyznačujúcej sa ne-
premokavosťou: plášť z i-u; 2. hovor, vý
robok z Igelitu, napr. obal, plást ap.: 
Bola zabalená v zelenkavom Igelite. [Min.); 
igolitový prid.: i-á zástera 

igeloryt, -u m. výtvar. 1. druh rytovej tech
niky; 2. obraz urobený touto technikou; 
Igelorylový prld.: i-é ilustrácie 

ihličky, čiek 2. hovor, druh ženských spolo
čenských topánok na veľmi tenkom, 
ihlovom opätku: (Gita/ cupká na Ihlič
kách ku klubu. (Mor.) 

ikonoskop, -u m. ci. tech. katódová snímacia 
elektrónka v televízii 

Iliada i Ilias, -ady 2. starogrécky, básnikovi 
Homérovi pripisovaný epos o dobytí Troje 

ijjitšin, -a m. typ lietadla nazvaného podľa 
sovietskeho konštruktéra Iľjušlna 

iluzionik [vysl. -n-], -a, mn. c. -ci m. 1. stú
penec lluzlonlzmu, iluzionista; 2. človek 
podliehajúci ilúziám, iluzionista; rojko 

impotent, -a m. hovor. 1. pohlavne impotent 
ný človek; 2. impotentný, neschopný, sla
bý človek: umelecký i.; To je typická 
meštiacka pretvárka. Impotenti. (Min.) 

impresivny príd. kni2. vzbudzujúci dojem, pô
sobiaci dojem, dojmový: ia náladovosť; 
l. zážitok; impresivne prísl.-, impresívnosť, 
-ti 2. 

imprimnvať, -uje, -ujú nedok. i dok. odb. (čo) 
dávaf, dať povolenie tlačiť vysádzaný a 
skorigovaný text, dávaf, dať imprimatur 

indium, -la str. chem. vzácny kovový prvok 
striebornej farby (zn. In) 

inoveriaci, -eho m. človek vyznávajúci inú 
vieru, inoverec: Zhromažďujú vôkol seba 

inoverlacich čt z cirkvi, či zo sektárov. 
(Bodic.) 

insitný prid. výtvar.: v spojeniach i-é umenie 
pochádzajúce od prostých, neškolených 
ľudí, laikov; naivné umenie; M maliari 
naivní, neškolení 

inštrumentátor, -a m. hud. kto robí inštru
mentáciu hudobnej skladby, inštrumen
talista; kto dobre ovláda inštrumentačné 
umenie 

intelektuálčina, -y 2. pejor. prehnané vlast
nosti intelektuálov, obyč. odtrhnutých od 
života 

interbrigáda, -y, -gád 2. internacionálna bri
gáda protifašistických bojovníkov v špa
nielskej občianske] vojne: bojovať v l-e 

interbrigadista, -u m. člen inTorbrlgády 
interdialekt, -u m. lingv. nadnérečový Ja

zykový útvar, v ktorom už nie sú špeci
fické znaky jednotlivých miestnych ná
rečí 

introvert, -a m. psych. človek obracajúci vše
tok záujem na seba, na svoj vnútorný ži
vot; introvertka, -y, -tiek ž. 

ínvertáza, -y, -táz 2. chem. enzým, ktorý 
spôsobuje štiepenie sacharózy na fruk
tózu a glukózu 

inžinierskotechnický príd.: i-é kádre tech
nické kádre s inžinierskou kvalifikáciou 

íveriť, -I, -ia nedok. štiepať: (Sekera ostrá) 
triesky íverl. (zary) 

izokyanid, -u m. chem. izomérna zlúčenina 
s kyanidom 

i/ntónia, -ie 2. chem. stav rozličných rozto
kov s rovnakým osmotlckým tlakom; izo-
tonický [vysl. -n-) prid.: í. roztok 



jačí, -ia, -ie prid. k jak (tibetský párnoko-
kopytnlk): j-le mlieko 

jadrovina, -y, -vín ž. ovoc. druh stromov 
rodiacich jadrovité ovocie 

jagavozlatý prld. jagajúcl sa zlatou farbou: 
/. trblot hviezd (Fíg.) 

jahodovočervený prid. červený ako jahoda, 
jahodový: l-á farba, j . kabát 

jamica, -e, -míc ž. ban. jednoduchá jama 
s najnevyhnutnejším spúšťacím vybave
ním vyhĺbená na preskúmanie akosti lo
žiska na východoch 

jasnačka štud. slang. I. vetné prlsl. (to jej 
Jasné, nepochybné, isté: Budú ho stíhať, 
to je jasnačka. (Mor.) II. čast. zdôrazňuje 
potvrdenie výpovede; používa sa aj ako 
samostatná replika; pravdaže, isteže, do
zaista, prirodzene, určite: Pravdaže! Jas-
načkal Má Ich rada. (Bedn.) 

jazz, jazzový p. džez, džezový (I. diel] 
jedenástak, -a, mn. č. -ci m. žiak jedenástej 

triedy býv. dvanásťročnej (jedenásťročnej) 
strednej školy; jedenástačka, -y, -čiek ž.; 
jcdcnástacký príd.: J-é učivo 

jcdnoatdmový prid. odb. skladajúci sa z jed
ného atómu; chem. /. plyn ktorého mole
kula obsahuje len Jeden atóm 

jednobodový príd.: šport. /. náskok o jeden 
bod 

jednogólový prid.: šport. /. náskok, j-é víťaz
stvo o Jeden gól 

jcdnomérový príd. lingv. majúci, • trvajúci 
fednu móru: j-é slabiky 

jednomužný prid.: les. j-á píla ktorou pra
cuje jedna osoba 

jednonosníkový prld.: lei. j-é krídlo ktorého 
nosný systém obsahuje len jeden nos
ník 

jednosmenný prld. prebiehajúci v jednej 
smene: /. pracovný cyklus, j-á prevádzka 

jednostopový prld.: j-é vozidlo ktoré má 
kolesá upravené tak, že zanechávajú sto
pu v podobe jednej čiary 

jednovaječný prld.: biol. j-é dvojčatá ktoré 
vznikli oplodnením jedného samičieho va 
jíčka, pravé 

jen p. yen (V. diel) 
jelon p. žetón (V. diel) 
jidiš neskl. str. osobitný, svojský židovský 

Jazyk 
jive [vysl. džajv], -vu m. druh moderného 

spoločenského tanca 
juckeyka, -y, -yok (novšie pls. i džokejka, -y, 

-jok) 2. jockeyská čiapka 
joga, -y ž. (ir.d.) 1. jeden zo šiestich indic

kých ortodoxných filozofických systémov, 
jogizmus; 2. telesné cvičenia, ktoré sa 
utvorili v súvislosti s týmto filozofic
kým systémom, jogizmus 

jogizmus, -mu m. (ir.d.) ]oga; jogista, -u m. 
prívrženec Jogizmu; jogistka, -y, -tiek 2.; 
jogistický prid.: j-é cvičenie 

jojčivý prld. expr. nariekavý, plačlivý; ste-
najúci: j-á hudba píšťal a drumbli (Tat.) 

juhoamerický príd. týkajúci sa Južnej Ame
riky, nachádzajúci sa v Južnej Amerike: 
j-é štáty; j . cestopis (lége) z Južnej Ame
riky 

julce p. džús 



K 

kabanos, -u/a m. druh lacnejšej klobásy 
kabanoska1, -y, -siek z. druh cigár 
kabanoska2, -y, -siek 2. hovor, kabanos 
kajakárka, -y, -rok 2. šport, športovkyňa 

pestujúca kajakárstvo 
kajman, -a, nm. č. -y m. zool. americký vodný 

jašter podobný krokodílovi [Caiman) 
kalibrovací, -la, -ie prld. tech. slúžiaci na ka-

librovanle: k-la matrica, k. stroj 
kalypso, -a str. druh spoločenského tanca 

pochádzajúceho z Trlnidadu: tancoval k.; 
kalypsový prld. 

kambala, -y, -bál 2. druh morskej ryby plo
chého tvaru 

kameňovitý príd. majúci vlastnosti kameňa, 
ako z kameňa; kamenistý: cement stvr
dol na k-ú masu 

kamoš, -a m. slang. kamarát, priateľ: Nieke
dy sa za ňu hanbil pred kamošmi, preto
že pochádzala z dediny. (Min.) Nechcem 
ta využíval, to nie, veď sme starí kamoši, 
uznajl (sev.); kamoška, -y, -šiek 2 kama
rátka, priateľka; kamošský príd.; kanieš 
sky prlsl. / . : n -•' 

kampaňnvitý prid. majúci vlastnosti kampa
ne: k-é uverejňovanie satiry: kampaňo-
vih: n prísl.; kampaňovitosf, -ti 2. 

kanárikovožltý prid. expr. krikľavo žltý: k-é 
tričko (Mor.) 

kanárikový prid. expr. zafarbený ako kaná
rik, krikľavo žltý: k. pulóver iBla2); kaná 
riknvo prlsl. 

kanasta, -y ž. druh hry v kurty 
kancelárčina, -y ž. pejor. kancelársky, úrad

nícky život; byrokratický spôsob úrado
vania 

kania, -ia, -ie prid. pochádzajúci z kanca, 
patriaci kancovl: k ie zuby, k-ie kly; kte 
chrochtanie fHeč.); štetka z k-ích škút 
(Zub.) 

kanistra, -y, -tier ž. i kanister [vysl. - n ] , 

-tra m. plechová nádoba na benzín s bez
pečným uzáverom: Napumpovali sme šty
ridsať do nádrže a dvadsať do kantstry. 
(žáry); kanister plný benzínu (Bedn.) 

kapara, -y, -pár ž.: boi. k. tŕnistá tŕnistý ker 
rastúci v Stredozemí [Capparis splnosaj 

kapary, -ov m. mn. č. mladé, nerozvité pú
čiky kapary tŕnistej, používané do jedla 
ako chuťpvá prísada 

kápo, -a m:j v koncentračnom tábore dozor
ca spomedzi väzňov 

kapron, -u m. 1. polyamldové chemické 
vlákno používané na výrobu pančúch, bie
lizne ap.; 2. hovor, tkanina z neho; kapiu 
nový prid.: ké vlákno, k-é pančuchy 

kapronky, -nlek 2. mn. č. hovor, pančuchy 
z kapronu 

kaput 2 neskl. prid. (nem.) slang. zničený: 
Podporučík ml natáral, že partizáni už nič 
nepodniknú, že sú kaput. iKrno] Štyri ko
ne kaput, dva ušlí (|aš.) zahynuli. 

kari neskl. str. druh jemne mletého indické
ho korenia hnedožltej farby 

karotáž, -e ž. tech. zisťovanie fyzikálnych a 
chemických vlastností hornín v hlbin
ných vrtoch; karotážny príd.: k-e meranie 

karyoplast, -u m. biol. bunka obsahujúca 
jadro 

karyoplazma, -y, -ziem 2. biol. plazma bun
kového Jadra, nukleoplazma; karyoplaz-
mový prld. 

kataforéza, -y ž. fyz. pohyb častíc vplyvom 
elektrického poľa; kataforetický i kata-
forézny prid. 

katalyzovaf, -uje, -ujú nedok. (čo) urýchľo
vať, spôsobovať katalýzu: oxidáciu kata-
lyžujú niektoré kovové ióny 

katapultovať, -uje, -ujú dok. let. (koho) vy
hodiť osobitným zariadením (katapultom) 
lietadlo al. pilota do vzduchu || katapulte-



kalelrizovať I I kolár2 

vať sa vyhodiť sa osobitným zariadením 
zo sedadla lietadla 

katetrizovať, -uje, -ujú r.edok. i dok. lek. ro
biť, urobií katetrizáciu; cievkovať 

kaustifikácia, -ie 2. chem. proces, ktorým sa 
pripravuje sóda, lúh a iné zlúčeniny po
mocou vápna 

kaustika, -y 2. geom. plocha, ktorá sa dotý
ka aspoň raz každej priamky z daného 
súboru priamok; obalová jilocha; kaustic-
ký1 prid.: Jc-<ä plocha 

kaustikum, -ka sír. farm. leptacl prostriedok, 
leptadlo; kaustický2 prid. odb. žieravý, lep
tavý 

kečup, -u m. kuch. zriedený rajčlakový pre
tlak s prísadami korenia, soli a cukru 

kefír, -u, 6. p. -e m. kuch. alkoholicky skva-
sené kyslé kravské mlieko; kefírový príd. 

kemping p. camping 
kesonár, -a m. kto pracuje v kesóne al. 

s kcsónom 
kioskár, -a m. hovor, predavač v kiosku; 

kinskárka, -y, -rok 2.: staničná k. iHeč.) 
klepcovať, -uje, -ujú nedok. expr. klepať. klo

pať: Celé dni kutí v dielni, skladá, klep-
cuje, rozkladá a pritom je vážny. (Svant.) 

klepotavý prld. expr. vydávajúci krátke tupé 
zvuky, klepotujúci: k-é zvuky, k-é hrko 
tanie [fas.j 

klincovať, -uje, -ujú nedok. (čo) spájať klin
cami: klincované väzniky iBedn.) spájané 
klincami; klincovaná podošva (oab.j 

klincovka, -y, obyč. v mn. č. klincovky, -viek 
2. šport, atletická obuv s vyčnievajúcimi 
klincami na podošvách al. aj v podpät-
koch, tretry 

klmometer, -tra, 6. p. -tri, mn. č. -tre m. geod. 
svahomer, sklonomer 

klipkavý prld. expr. (obyč. o očiach) ktorý 
sa zatvára, ktorý klipká, žmurkajúci: ké 
oči; k-é veľké uši (skál.) pohybujúce sa 
hore-dolu 

klučcnka, -y, -niek 2. puzdro na kľúče 
klusom prlsl. zried. klusajúc, poklusom (Luk.) 
klyzma, -y, -ziem í. lek. nálev tekutiny do 

hrubého čreva cez konečník: výživná k. 
dodávajúca telu potrebnú výživu vstre
baním črevnou sliznicou; očistná k. vy
prázdňujúca črevá 

klzanica, -e, -nie ž. zried. klzačka, šmýkač-
ka: Ony že by snehu, ľadu, klzanlce chce
li. (Ráz.-Mart.) 

kiznica, -e, -nie 2. Iy2. spodná plocha lyže 
knihármi, -rne, -rní ž. knihárska dielňa 
kiiihomil, -a, mn. č. -ovia m. zried. zberateľ 

krásnych al. vzácnych kníh, blbllofil; kni-
homiistvo, -a str. záľuba v zbieraní krás
nych al. vzácnych kníh, bibliofília, bl-
bliofilstvo 

koacervácia, -ie 2. biol., chem. zhlukovanie 
častíc kvapalných látok do kvapiek al. 
do kvapalných vrstiev; koacervačný prld. 

koacervát, -u m. biol., chem. zložitý koloidný 
útvar vylučujúci sa v podobe kvapiek 
z koloidného roztoku; koacervátový prid.: 
ké kvapky 

koaxiálny prid. odb. súosový: k. kábel 
kočikáreft, -rne, -rní 2. miestnosť na odlo

ženie detských kočíkov vo väčších do-
moi li 

kód, -u m. odb. predpis na prevod jednej 
sústavy znakov slúžiacich na oznámenie 
zpráv do Inej takejto sústavy; kódový 
prld.: ká skratka 

kodér, -a, a. p. -i, mn. č. -y m. odb. zariadenie 
na tvorenie kódových skupín 

kódovací, -ia, -ie príd. odb. týkajúci sa kó
dovania, slúžiaci na kódovanie 

kódovač', -a m. kto pracuje pri kódovaní 
kódovač 2, -a, mn. č. -e m. zariadenie na kó

dovanie 
kódovanie, -ia str. odb. zobrazenie informácie 

v dajakom kóde na množinu znakov al. 
na signály v číslicovom počítači 

kódovať, -uje, -ujú nedok. i dok. odb. (čo} zo
stavovať, zostaviť podľa kódu 

kódový p. kód 
kodŕcať sa, -a, -ajú nedok. expr. pomaly sa 

viezť na zlom, zastaranom dopravnom 
prostriedku: Miško sa kodŕcal na osob
nom vlaku z Topoľčian do Trenčína a na-
spät ako sprievodca. (Laz.) 

kója, -e, -í ž. 1. menší oddelený priestor 
napr. na výstavisku, v nábytkovom ob
chode ap.; kabína: výstavná k.; 2. vsta
vané lôžko na lodi (obyč v podpalubí) 

kojot, -a, mn. č. -y m. americká prériová 
šelma blízka šakalovi 

koka-kola p. cOCa-cola 
kokorík, -a m. lesná rastlina s bielymi zvon-

čekovitými kvietkami; bot. k. voňavý 
[Polygonatum odoratum) 

koksár, -a m. robotník v koksami 
koktailky [vysl. i -ejl-], -liek 2. pomn. hovor, 

dámske polovečerné šaty, koktailové ša
ty: Ideme si vyskúšať tie koktailky? 
(Snv.) 

koľajište, -ta, -Jíšf str. žel. zostava koľajníc 
na stanici 

kolár2, -a m. biely golier na kňazskom ob-



kolaudovať ir, kozmonaut 

lečení; kolárik, -u m. zdrob.: Keďže kolá-
rik si už bol odložil a reverendu uvoľnil, 
dobre bolo vidieť Jeho zurdsfcouaťentý, žil
natý krk. (Letz) 

kolaudovať, -uje, -ujú r.edok. i dok. (čo| robiť, 
urobiť kolaudáciu, úradne schvaľovať, 
schváliť: k. stavbu; dok. i skolaudovať 

kolimácia, -ie 2. iyz. sústreďovanie svetel
ných lúčov do určitého smeru; kolimačný 
prld.: ká os ďalekohľadu priamka prechá
dzajúca optickou osou objektívu a oku-
láru 

koloraturistka, -y, -tlek 2. hud. koloratúrna 
speváčka 

knloristika, -y 2. využívanie farebnosti 
v umení, kolorizmus 

kolorizmus, -mu m. využívanie farebnosti 
v umení (najmä maliarskom a hudob
nom), kolorlstlka: dekoratívny k.; kolo-
ristický príd.: ké umenie, k-é cítenie; ké 
efekty; koloristicky prlsl.; kolorista, -u m. 
1. umelec zdôrazňujúci, využívajúci far-
bltosť diela: hudobný k., maliar k.; 2. 
pracovník kolorujúci niečo: k. fotografií, 
diapozitívov; koloristka, -y, -tlek 2. 

komhinátor, -a m. hovor, kto rád al. dobre 
kombinuje 

komédiografia, -Ie 2. m. písanie komédií 
komorníčka, -y, -čok, zasiar. komornica, -e, 

-nie 2. osobná slúžka v šľachtických 
rodinách, komorná: Mať jej bola u veľko
možného pána komorntcou. (Hviezd.) [Kon-
teskaj sa ml do očí smelé, sprostou ko-
mornlcou ma menuje. (Pal.) 

kompilát, -u m. kompilácia: dielo je kom 
z cudzích prameňov 

kumprador, -a hist. sprostredkovateľ medzi 
cudzím kapitálom a domácim trhom v ko
loniálnych a závislých krajinách (napr. 
v predrevolučnej Číne); kompradorský 
prid.: ká buržoázia, k. kapitál 

kompromizmus, -mu m. zried. riešenie otázok 
kompromismi, koinpromisníctvo 

konferencierka [vysl. -ransier-], -y, -rok 2. 
(franc.) žena uvádzajúca čísla programu 
(napr. v kabarete, na estráde ap.); kon-
ferenciersky prid.: k-e umenie; k. prednes 

konfrontačný príd. porovnávací: ká metóda 
(napr. v jazykovede) 

kongescia, -ie, -II, -iám, -iách 2.: lek. nával 
krvi; kongestívny prid. 

kiingluiin [vysl. -t-], -u m. chem. bielkovina, 
ktorú obsahujú napr. strukoviny 

koniarčif, -i, -ia nedok. hovor, chovať kone, 

pracovať pri koňoch: Po vyliečení som 
prišiel na družstvo koniarčit. (smro j 

konifera [vysl. - n ] , -y, -fer 2. (lat.i ihlič
natý strom al. ker; konilerový prid.. k. po
rast 

kontradmirál [vysl. kontr-ad-j, -a m. (siar. 
pis. kontre- i contre-j námorný dôstojník 
v hodnosti generálmajora 

kontrapunklovať, -uje, -ujú nedok. hud. 1. 
znieť ako kontrapunkt; 2. ičoj vytvárať 
ako kontrapunkt 

knntrárny prid. [lat.) protikladný, antiletlc-
ký, protichodný, odporujúci si; kontrár-
nosť, -ti ž. 

kontrašpionáž, -e 2. špionáž sledujúca čin
nosť cudzej, nepriateľskej špionáže, proti-
šplonáž; kontrašpiunážny prid.: k-a služba 

konzumácia, -ie 2. spotreba: k. piva; Celko
ve konzumácia kníh v Maďarsku stúpa. 
IŠtftn.) 

koordinátor, -a m. kto niečo koordinuje, 
napr. prácu pri zložitých pracovných úlo
hách 

kopírovač, -a m. zhotovovateľ kópii (napr. 
fotografických, filmových); kopírovačka, 
-y, -čiek ž. 

koprodukcia, -ie ž. spoločná tvorba, pro
dukcia, obyč. filmová: francúzsko-talian-
ska k.; koprodukčný prld.: k. film 

kostymár, -a m. div. navrhovateľ a upravo
vateľ divadelných al. filmových kostýmov; 
kostymárka, -y, -rok 2. 

košarisko, -a, -risk str. pohnojené miesto, 
na ktorom bol košiar: VQIOSí každým 
dňom prekladali košiar a na pohnoje-
nom košarísku hneď vyrastala pre ne 
mladá, zelená tráva. (Ondr.) 

kólovaci, -ia, -ie príd. slúžiaci na kótovanie: 
tech. k-la čiara (pri rysovaní) s kótou 

kovomodelár, -a m. slang. zhotovovatcf mo
delov z kovu; kovomodelársky príd.: k-a 
práca; kovomodelárstvo, -a str. vyrábanie 
modelov z kovu 

kovospracujúci, -a, -e príd. slang. spracúva
júci, spracovávajúci kov; na spracúvanie 
kovu: k. priemysel, k. závod 

kovral, -u, 6. p. -e, mn. č. -y m. hovor, kov-
ralový koberec; kovralový prld.: k. koberec 
druh špeciálneho (lepeného) koberca 
značky Kovral 

kozmodróm, -u m. tech. štartovacia stanica 
pre telesá odpaľované do kozmu: veliteľ 
ku 

kozmonaut, -a m. účastník kozmického le
tu; kozmonautka, -y, -tlek ž. 
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kozmonautika, y ž. náuka skúmajúca pod 
mienky vesmírnych letov, astronautika; 
kozmonautický prld. 

kožienka1, -y, -nok 2. koži podobná plastic
ká hmota používaná na výrobu tašiek, to
pánok, poťahov ap.; kožienkový príd.: *•. 
poťah 

kožienka2, -y, -nok 2. druh zimných jabĺk 
s hrubšou kožou, kožovka 

kožienky, -nok ž. pomn. mužské kožené no
havice: Budeš bočiť od neho len preto, že 
nenosí kožienky? [Kuk.) 

krágľovať, -uje, -ujú nedok. niž. hovor, (koho 
i bezpredm.) odstraňovať; zabíjať: Mies
tami celkom otvorene sa hovorilo o krág-
ľovaní. (m-b.j; dok. odkrágľovať 

krajinkár, -a m. maliar, ktorý maľuje kra
jinky, krajinár; krajinkárka, -y, -rok ž. 
krajinárka; krajinkársky prld. krajinársky: 
k-a tematika, k-a maľba; krajinkárstvo, -u 
str. maľovanie krajiniek, krnjiriárstvo 

krajom predi. s 2. p. na kraji, na okraji: 
Krajom lúčky mala kolísku, (vans.) Kra
jom vody je loďka, [jes.] 

krásnohlasý prld. bás. majúci krásny hlas; 
krásne znejúci 

krásnooký prid. bás. majúci krásne oči: ké 
dievča 

krasokorčuľovanie, -la str. druh zimného 
športu, krasokorčuilarstvo 

krátkochvostý príd. odb. majúci krátky 
chvost: k. pes, k. kohút; pddohosp. k-á 
ovca 

krátknkrídly prid. odb. majúci krátke krídla: 
A:, hmyz; k-e Itetadlo 

krátkometrážny prld.: film. k. film majúci 
malú metráž, trvajúci krátko 

krátkonohý prid. majúci krátke nohy: í:, člo
vek 

krážom p. krížom 
krentžský prid. k staršiemu názvu rakúske

ho mesta Krems; k-á horčica druh chre
novej horčice sladkastej chuti; v}tvar. ká 
bielobu 

krepsilon, u m. text. silon tkaný na spôsob 
k'repu; krepsilonavý prid.: k-é pančuchy, 
ponožky í . -. j • ' •. • 

kreveta, -y, -viet ž. malý morský rak, ktorý 
sa chytá pre chutné mäso; krevetka, -y, 
-tlek 2. zdrob. 

kriedovitý prld. podobný kriede: k-á skala; 
kriedovite prlsl. 

kriedovobiely príd. biely ako krieda: k-a 
hradská (r.etz) 

kriminálka, -y, -lok ž. hovor, kriminálna po

lícia: Zabávali sme sa do rána — kým 
nds nepobrala kriminálka. (Tal.) 

krivopyský príd. kniž. zried. majúci krivý 
pysk: ká modla (Hviezd.) 

krivostrechý prid. kniž. zried. ma|úci krivú 
strechu: Hľa, tam v ústraní nahnutá, 
krlvostrechá krčmička. (Hruš.) 

krivozubý prld. zried. majúci krivé zuby 
kročkať, -á, -ajú nedok. expr. kráčať drobný

mi, rýchlymi krokmi, cupkať, drobčiť: 
Kročká si dvorom okolo stavania a je už 
medzi svojimi kameňmi. (|aš.) 

kročkavý príd. expr. chodiaci drobným, cup-
kavým krokom: k. kostolník daš.): 00-
starnejší pán, trocha kročkavý a poko-
lembávajúci sa pri chôdzi [Svant.) 

kročný príd.: tel- k. stoj pri ktorom sú nohy 
oddialené, takže na oboch spočíva váha; 
k-á noha ktorej kročením sa dostávame do 
kročného stoja 

kropidlo, -a, -diel str. kropenička, kropáč: 
mosadzné k. [záb.); Kropidlom im je bre
zová metlička, (AI.) 

krosček, -u m. (angi.) špon. v hokeji nedovo
lené zastavenie otočiaceho protihráča te
lom 

kruci, krucifix, kriminál cit. hovor expr. za-
hrešenie vyjadrujúce 1. hnev, zlosť, od
por ap.: Čo máš, krucl? Co otravuješ? 
[jaš] Krucifix, minúty bežia — pochopte: 
o chvíľu môžeme byt tam, kde váš syn! 
(Karv.) 2. prekvapenie, údiv: Krucinál, 
tomu sa hovorí šťastie! ()aš.) 

krúpky, -pok (zried. j . č. krúpka) 2. zdrob. ku 
krúpy: jačmenné k.; Múky, krupice a vša
kovakých krúpok sme mali po celú vojnu 
fúru. (Zgur.); snehové, námrazové k.; k. 
dažďa 

krvilačnik, -a, mn. č. -ci m. krvilačný člo
vek, ukrutník: Teraz ho [Napoleona] po
kladajú za krvilačníka. (Píš.) Vy ste krvi-
lačnícll (jes-á) 

ktovieako zám. priši. 1. neznámym sjiôsobom, 
nevedno ako, bohvieako; 2. iron. neoby
čajne, veľmi, príliš, bohvieako: jeho hlas 
neznel ktovieako presvedčivo. (MnaC.) 

kudlivý prld. expr. kudliaci sa; zamotaný: 
Sivé oblaky, kudlivé a ťažké, leteli nad 
nami spoza obzoru, (jes-á) 

kultprop1, -a m. (rns.) polit. slang. kultúrno-
propagačný referent: 1/ závodnej rade 
som tajomníkom a kultpropom. (Karv.) 

kultprop2, -u m. (rus.) polit. slang. kultúrno-
propagačné oddelenie: jCintula} Ide na 
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kultprop. (Mm.); funkcia vedúceho k-u 
lätei.) 

knlturizinus, -mu m. telesné cvičenie za
merané na zlepšenie stavby tela, najmä 
na zosilnenie svalstva; kulturista, -u m. 
človek pestujúci kulturtzmus; kalturistka, 
-y, -tlek ž.; kulturistický prid.: k. časopis 
pre kulturistov; ké cvičenia 

kultúrnik, -a, mn. č. -ci m. slang. kultúrny 
referent: Poznala hlas, bol to táborový 
kultúrnik. |Min.) 

kultúrnu-propagačný prld. týkajúci sa kultú
ry a propagácie, kultúrny a propagačný: 
ké oddelenie 

Kurd, -a, mn. č. -ovia m. príslušník kurd
ského národa obývajúceho Kurdistan; 
Kurdka, -y, -diek 2. 

kurdčina, -y ž. kurdský jazyk 
Kurdistan, -u m. územie v Prednej Äzli obý

vané Kurdmi a rozdelené medzi Sýriu, 
Irak, Irán a Turecko; kurdistanský príd. 

Kurdka p. Kurd 

kurovitý prld. príbuzný kúre: k. vták (napr. 
tetrov, Jarabica); zool. knrovité čeľaď vtá
kov (Gallidae) 

ktišl kušte! cit. hovor, okrlknutíe psa, výzva, 
aby ležal a bol ticho, lež! ľahni si! ticho!: 
Rexi, kuši (Urb.); expr. trochu hrubé okrlk
nutíe ľudí: Pýtal som sa ta? Ty hľaď a 

kuš! (ješ.) Chcel som dobre — kuš, čo 
toľko melieš? (smrč.) 

kutikula [vysl. -t-], -y, -kúl ž. biol. vonkaj
šia vrstva bunkovej blany; kutikulárny 
prld.: k-a vrstva 

kvákavý prfd. expr. vydávajúci zvuky „kvá-
kvá", kvákajúci: ké vrany (Hrcn.) 

kvantovaf, -uje, -ujú nedok. fyz. používať 
predpoklady kvantovej teórie na výklad 
daného javu 

kvietista [vysl. -i-et-], -u m. prívrženec 
kvielizmu 

kvikotaf, -oce, -ocú, -otajúci nedok. expr. 
vydávať zvuky ako prasa, kvičať: Vyhoď
te Ichl — kvtkotal Konarewski. (Karv.) 

kvíz, -u m. spoločenská hra s otázkami a 
odpoveďami: literárny k., televízny k.; 
kvízový prid.: k-á relácia 

kybernetický príd. ku kybernetika: k. model 
napodobňujúci správanie sa živého systé
mu; k. stroj modelujúci pochody organiz
mov (pamäť, logické úkony ap.) a pracu
júci podľa pripraveného programu 

kyneta [vysl. -n-], -y, -net t. stav. prehĺbená 
časť (žľabj na dne koryta rieky, potoka 
al. kanála 

kysl ikáreň, -rne, -rnl 2. závod al. oddelenie 
závodu, kde sa vyrába kyslík 

kývačka, -y, -čiek 2. Jednoduché pákovité 
zariadenie na detské hry ismrč.i 
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laboretizmus, -mu m. úsilie o nový pracov
ný systčm s dôrazom na etické poňatie 
práce 

labourizmus [vysl. lejbri-], -mu m. polit. po
litika a ideológia robotníckych strán 
v duchu britskej robotníckej strany 

labulicnka, -y, -nok 2. 1. ľahký chumáčik 
peria, pôvodne labutieho, používaný na 
pudrnvanie: Herta ľahkou labutienkou si 
pudrovala líca. (2áry| 2. perie našívané do 
pruhov, ktoré sa používajú na ozdobu 
šiat al. ženskej obuvi: pančuchy s labu
tienkou (Zel.J 

ľadolatn, -u m. vodohosp. ochranná konštruk
cia proti dynamickým účinkom ľadu 

Ťahať si, -á, -ajú nedok. zried. líhať si: Z kro
ka na krok si tahal a odpočíval. (|aä.) 

ľahčený prid.: stav. ľ. betón druh špeciálne
ho betónu, ktorý sa spravidla používa ako 
výplň 

ľahčief, -Ie, -ejú nedok. zried. stávať sa ľah
kým: Veci ľahčeli, stávali sa vzdušne/ší-
mt. (Urb.) 

lahkostredný prld.: šport, ľ-á váha váhová 
kategória vzpieračov a pästiarov do 71 
kg 

fahkotaviteľný prld. odb. taviaci sa pri po
merne nízkych teplotách: ľ-á liatina 

ľahkoťažký príd.: šport, ľ-á váha váhová ka
tegória vzpieračov do 90 kg 

lajdat sa, -á, -ajú nedok. expr. zried. pomaly 
ísť, kráčať: Krištof sa pomaly lajda k ďal
šiemu StOlu. (Loz.) 

laktón, -u m. chem. organická látka vznika
júca odobraním vody z niektorých kyse
lín 

laničnik, -n m. letná al. Jesenná bylina ras
túca ako burina: bot. I. maloplodý (Ca-
melina microcarpa] 

lanovnica, -e, -nie 2. tech. kotúč s obvodo

vými žliabkami používaný na navíjanie 
lana 

ľanovooký prid. expr. zried. majúci farbu oči 
ako kvet ľanu, belasooký, modrooký: t-á 
prváčka (Gab.) 

fanovlasý prid. expr. zried. majúci vlasy ako 
ľanové vlákno, svetlovlasý, plavovlasý, 
plavý: ľ-é Fínky (Tat. I 

lansko, a str. ten v spojení od lanská od 
vlaňajšieho roku, od vlaňajška: juro už 
od lanská pasie jahnence. (Ráz.-Márt.) Mú
ka bude od lanská. (Kuk.| 

lapiduch, -a, mn. č. -ovia m. voj. siong. po
mocník vojenského lekára, ošetrovateľ 

lapovací, -ia, -ie prld. tech. slúžiaci na lapo-
vanle: 1. prášok, 1-ta pasta 

lapovať, -uje, -ujú nedok. tech. (čo) brúsif 
voľným brúsnym prostriedkom 

lárom-fárom prlsl. expr. všelikade, hocikade, 
kdekade, kade-tade: Celý život má dávaf 
pozor, aby sa mu ovečky nerozllezali lá-
rom-járom. (Letz) 

laser, -a, 6. p. -1, mn. č. -y m. tech. kvanto
vý zosilňovač svetla t . i 

lasicovité prld. mn. č. zool.' čeľaď šeliem 
lastex, -u m. text. tkanina obsahujúca gu

mové nite opradené priadzou; lastexový 
prld.: 1-é plavky z lastexu 

latovica, -e, -vie 2. zried. predmet Z laty: 
Ema Ide vzpriamená, akoby mala lato-
vlcu miesto chrbtovej kosti. ()aš.) 

latovka, -y, -vlek 2. druh hádanky 
lauf, -u m. (nem.) voj. slang. zastar. hlaveň: 

Vytrite na flinte laujyt (Bedn.) 
láva, -y, láv 2. ban. drevený chodník nad 

otvoreným vodným jarkom v banskej 
chodbe 

lavičník, -a m. smi. klinec s plochým okom 
miesto hlavy 

lavínovka, -y, -viek 2. druh hádanky 
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lávkovanie, -la str. ban. dobývanie hnedého 
uhlia v laviciach 

lawrencíum, -ia str. chem. chemický prvok 
(zn. Lw] 

letuška, -y, -šiek ž. potov, siang. stará lovec
ká ručnica s nitkovým zápalom nábojnice 
(podľa vynálezcu Lefaucheuxa) 

legatár, -a m. práv. osoba, ktorej bol záve-
• tom poručený legát, odkazovník 
legendarizovať, -uje, -ujú nedok. kniž. (čo) 

utvárať o niečom legendu: /. skutočnosť 
lcgión, -u m. zastar. légia: 1-y anjelské (Tat.); 

1 y pyšné bez kázne (Hviezd.) 
lekárčiť, -i, -ia nedok. hovor, byť lekárom: 

Rebro lekárčil v Liptove, (zván) 
luktorčiť, -í, -ia nedok. hovor, byf lektorom, 

pôsobiť ako lektor 
leninizácia [vysl. -ňln-], -ie str. polit. proces 

smerujúci k uplatneniu leninských prin
cípov: 1. strany 

lentokapilárny prid.: vodohosp. 1-a voda ktorá 
obaľuje pôdne častice tenkou vrstvou 

lermo, -a str. zastar. poplach: Dajte vytrúbit 
lermo. iziib.) 

lesár, -a m. les. odborne vyškolený lesný 
robotník 

lesklošedivý prid. šedivý a lesknúci sa: lá 
farba (vaj.) 

lesklozelený prid. zelený a lesknúci sa: 1. 
chrobák 

lesotundra, -y, -dier ž. tundra lesných ob 
lastí, lesnatá tundra 

lesovňa, -vne, -vní ž. les. sídlo vedúceho 
polesia 

lelkis, -u/a m. druh moderného spoločen
ského tanca 

letno prísl. ako v leto, ľahko: ľudia l. vy
obliekaní (Fab.) 

letom prlsl. v lete, letiac, letkom: V kraj 
ten lette so zápalom, letom, cvalom. (|. 
Krét) 

lexikológ, -a, mn. č. -ovia m. odborník v lexi
kológii; toxikologická, -y, -čiek ž. 

lezný prld. týkajúci sa lezenia; ban. 1-é od
delenie jamy v ktorom sú zabudované 
rebríky a odpočívadla na lezenie osaden
stva 

ležiareň, -rne, -rní 2. chránené miesto v lie
čebnom ústave, kde ležia chorí, obyč. 
na voľnom vzduchu 

ležkať (si), -á, -ajú nedok. expr. ležať (obyč. 
o deťoch): A tuto kto si ležká? (Tat.) 

liahniarstvo, -a str. hyd. odvetvie pôdohos
podárskej činnosti zaoberajúco sa liah
nutím hydiny vo veľkom; liahniar, -a m. 

odborník v lialmiarstve; liahniarsky prid.: 
í. podnik 

liach, -u m. ban. poloprodukt, ktorý vzniká 
pri spracúvaní medených rúd v šachto
vých peciach 

lianovitý prld. zried. podobný liane: l-á 
rastlina (Zel.) 

liatoš, -a m. zried. liatovec, spiežovec: Cven-
džal ani liatoš. (|es-é) 

liberálčií, -i, -ia nedok. hovor, predstierať li
berálne zmýšľanie (Karv.) 

liberalizácia, -ie str. kniž. uskutočňovanie 
zásad liberalizmu 

liberalizovať, -uje, -ujú nedok. kniž. [čoi pre
tvárať podľa princípov liberalizmu: ľ. ob
chod 

liberátor, -a m. kniž. zried. osloboditeľ (žáry) 
licatý prid. expr. zried. majúci veľké, silné 

líca: í-í chlapi 
lieha, -y, lieh ž. nár. šikmý trám na posun 

ťažkých bremien (napr. sudov), líha: Na 
drevených liehach sušilo sa zo desať vín
nych súdkov. (Heč.) Nadstavil liehy k vo
zu a spustil sud. (Dobš.) 

lifting, u m. tel. vysoký poklus na mieste 
al. vpred s cieľom precvičiť výšvlh 

lichenológia, -Ie ž. odvetvie botaniky zaobe
rajúce sa lišajníkmi; lichenológ, -a, nm. č. 
-ovia m. odborník v llchenológll; licheno-
logický prld. 

likérnik, -a m. skrinka s likérmi a s po
hárikmi, bar 

lilavohiely prld. hovor, biely s odtieňom do 
Iilava: l-e lupienky (Bedn ) 

lilavosivý príd. hovor, sivý s odtieňom do Ii
lava: 1-é končiare 

ľnnón, -u m. zastar. citrón: čaj s llmónom 
| Vaj.) 

linearita, -y 2. odb. priamočiarosť Istého 
pohybu, napríklad vodorovného al. zvis
lého vychyľovania 

linotypka, -y, -piek 2. typ. slang. druh riad
kového sádzacieho stroja, Iinotyp 

lipovina, -y 2. ovoc. 1. sorta hrozna; 2. víno 
z tohto hrozna 

lisovaný príd.: sklár. 1-é sklo vyrobené liso
vaním skloviny v hlinených al. kovových 
formách, v ktorých sa sklo rýchlo ochla
dzuje 

lista, -y, list 2. zastar. zoznam, výkaz: í. pan-
SÍííUOD (Vaj.| 

literárnokritický príd. vzťahujúci sa na li
terárnu kritiku, týkajúci sa literárnej kri
tiky: l-é štúdie (A. Mat.); lá činnosť iKarv.) 

4 slovník slov. jazyka 
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literátština, -y 2. lit. slang. pejor. remeselná 
literárna činnosť 

literka, -y, -riek 2. nár. litrová fľaša, litrov-
ka (Bodn.) 

litfond, -u m. slang. literárny fond (skrat-
kové slovo) 

lilrák, -a ra. hovor, litrová nádoba, obyč. 
pohár al. hrniec 

litráž, -e, -í 2. 1. odb. udanie množstva v li
troch; 2. tech. udanie obsahu valcov v li
troch 

lizač, -a m. zried. kto niečo líže: l. plat 
(Kosí) pätolizač 

lizina, -y 2. les. obnažené miesto na strome 
v podobe úzkeho obdĺžnika pri ťahaní ži
vice 

lodžgaf, -á, -ajú nedok. expr. zried. čľapkať, 
ločkat: Pod bagančami vojakov lodžgal 
vodnatý sneh. (Krno) 

logizovaf, -uje, -ujú nedok. kniž. zried. uvá
dzať do logického systému, logicky uspo
radúvať [A. Mat.) 

lomisko, -a, -inísk str. zried. miesto, kde sa 
láme kameň, lom, kameňolom: Museli za 
nimi [za operencami] poskakoval po lo-
misku, preliezal skaly. (Svant.) 

lopatár, -a, mn. e. -e m. poľov. dospelý da
niel al. sob s jiarohaml lopatovitého tva
ru 

loptárefl, -rne, -rnl 2. kedysi miestnosť al. 
budova pre loptové hry 

lnrdstvo, -a str. titul lorda: jeho 1. (Sief.) 
lord 

lotofág -a, mn. č. -ovia m. kniž. zastar. záhaľ
čivý požívačník (va|.) 

louisdor | vysl. luidórj, -a, c. p. -e, mn. č. -y 
m. (franc.) zlatá francúzska minca razená 
od čias Ľudovíta XIII. do r. 1795 

ľubienka, -y, -nok 2. pôvodne americká rast
lina, u nás zriedkavá; tiot. ľ. hranatá 
fSlcyos angulata) 

fňbivý prid. hovor, páčivý: ľ-á politika, ľ-á 
scéna; ľúblvosť, -ti 2. páčivosf 

ľubovník, -a m. hustá, krátko chlpatá rast
lina rastúca v svetlých lesoch a v krovi
nách; bot. I. chlpatý [Hyperlcum hlrsu-
tum] 

ľubovníkovité príd. mn. č. bot. čeľaď rastlín 
/Hyperlcaceae) 

luciferáza, -y ž. biol., chem. látka spôsobujú

ca (spolu s luclferfnom) svetielkovanie 
niektorých organizmov, napr. svätoján
skych mušiek 

luciterín, -u m. biol., chem. látka spôsobu
júca (spolu s luclferázou) svetielkovanie 
niektorých organizmov, napr. svätoján
skych mušiek 

lúhovaci, -la, -le prid. slúžiaci na lúhovanie: 
tech. Ma voda 

lumbálka, -y, -lok 2. lek. slang. vstreknutie 
zuucitlivujúcej látky do míecliového ka
nála, lumbálnu anestéza: Dostal som lum-
bálku a paprall sa vo mne pol druhej ho
diny. (Karv.) 

lunica, -e, -nie 2. archeol. praveký šperk 
v podobe mesiačika; lunicový prid.: l-á 
náušnica 

lúpi p. lupy 
Iupotať, -oce, -ocú nedok. expr. zried. (o kvap

kách, kameňoch ap.) lupkať, klepotať: 
Dážď lupoce po strechách, (orb.) 

lupy i lúpi cit. obyč. v spojení cupy-lupy, 
cupilupt napodobňuje dupot al. zvuk, 
ktorý vzniká pri mlátení cepami: Robili 
celý deň cupy-lupy, cupy-lupy. (vaj.) 

luskáčik, -a m. ploché kliešte na lúskanie 
orechov 

Interánča, -afa, mn. č. -atá/-ence, -čat/-čenlec 
str. expr. dieťa luteránskeho vierovyzna
nia [Al.. Tat.) 

luxoriózny prld. kni2. zastar. luxusný, prepy
chový: 1. dom (v.ij.)-, luxnrióznn prlsl.: 1. 
vystavaný dom Ivaj.J; luxorióznosť, -ti 2. 

lyrizácia, -ie 2. kni2. dodávanie lyrického 
rázu niečomu, lyrlzovanie; lyrizačný prid.: 
1. motív 

lysieť, -le, -ejú nedok. stávať sa lysým, 
plešivlef: lysejúca hlava (Laz.j 

lyžicovaf, -uje, -ujú nedok. ban. ťažiť vrtný 
kal, vodu al. naftu z vrtu lyžicou 

lžicivilizácia, -ie 2. kni2. falošná, nepravá, 
predstieraná civilizácia 

lžikresfanský prld. kn!2. falošne kresťanský: 
l-á mäkkost (Stef.) 

lžisocialistický prid. kr.iž. falošne socialistic
ký: l-é frázy 

lžiumenie, -ia str. kní2. falošné, nepravé 
umenie 

lživedecký prid. kni2. zdanlivo vedecký: l-á 
práca 
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mačacinec, -nca m. mačací trus 
mačeta, -y, -čiet 2. (špan.) široký a dlhý nôž 

používaný pri prácach v pralese a na 
plantážach 

mačinovka, -y, -viek ž. záhr. humusová zá-
hradnlcka zemina pripravená z mačiny, 
maštaľného hnoja a močovky 

mačúcli, -a m. nár. rastlina myší chvost 
madison [vysl. medlzon], -u m. druh mo

derného spoločenského lanca 
ntagor, -a m. slang. blázon, pomätený človek: 

Majster býval magor. (Mor.) Som z toho 
úplný magor (Mln.j celkom popletený, 
zmätený. 

magorina, -y 2. slang. šialenstvo, bláznenie 
fSánd.) 

ntagorka, -y, -riek 2. slang. psychiatrické od
delenie nemocnice [štef.) 

machovatieť, -le, -ejň nedok. obrastat, pokrý
vať sa machom 

machovina, -y, -vín 2. nár. rastlina plavúň 
machri! p. čachre-machre 
májovník, -a m. nár. rastlina marinka 
makať2, -á, -ajú nedok. (čes.) slang. pracovať, 

robiť: Makám v Prtemstave. (Min.) 
mäknúť (si), -ne, -nú, -koi dok. slang. 

dotknúť sa niečoho, siahnuť na niečo: 
Môžeš si maknút, človeče. Som úplne ži
vá. (Min.) 

maknvosivý prid. zried. sivý ako mak: má 
sukňa (Lack.) 

makrofotografia, -ie, -ií, -lám, -lách ž. fot. 
fotografické zobrazovanie predmetov 
v nadskutočnej veľkosti, docielené zvlášt
nou úpravou fotografického pristroja 

makromolekula, -y, -kúl 2. fyz., chem. mole
kula s vysokou molekulovou váhou, skla
dajúca sa z istých, často pravidelne sa 
opakujúcich chemicky viazaných jedno
tiek; makromolekulový i makromoleku-
lárny príd.: m-á fm-a) látka 

malichernieť, -le, -ejň nedok. zried. stávať 
sa malicherným: Veľká spoločná vec sa 
scvrkáva, maltchernte. iMin.j 

málilinko prísl. expr. veľmi málo, trocha, ne
veľmi, akomak Des.) 

maliniar, -a m. zberač malín 
malinovica, -e, -víc 2. pálenka z malín, ma

linový destilát 
malokarpatský prid. týkajúci sa Malých Kar

pát; pochádzajúci z Malých Karpát: m-á 
oblast; mé víno 

maloplošný prld.: les. maloplošné hospodár
stvo na malých plochách 

malopredajňa, -ne, -nf 2. predajňa predáva
júca v malom, v drobnom 

mámič, -a m. zried. zvodca: Nesadne hneď 
na lep hocijakým mámtčom. (zub.) 

mančaft, -u m. (nem.) šport, slang. mužstvo, 
družstvo: ligový m. (Mor.) 

manetka [vysl. -n-], -y, -tlek 2. hovor, mo
tocykel značky Manet 

mankár, -a m. hovor, človek, ktorý spôsobil 
al. často spôsobuje manko, najmä v ob
chode; inankárka, -y, -rok 2. 

mankárlť, -1, -ia nedok. hovor, rozkrádať, spre-
neverovať finančné prostriedky, robiť 
manko 

mantinelizmus [vysl. -tynel-J, -mu str. pe|or. 
konanie prechádzajúce z jednej krajnosti, 
do druhej, kľučkovanie 

ntantisa [vysl. - t ] , -y 2. mat. desatinná časť 
logaritmu 

mapník, -a m. puzdro na uschovávanie máp 
marihuanu, -y 2. narkotická živicová látka, 

z kvetov a listov konopí 
marketing, -u m. (angl.) ekon. súhrn obchod

ných činností, ktoré spravujú pohyb to
varu a služieb 

márniť sa, -1, -la nedok. zabíjať sa, ničiť sa:: 
Cl sa oddá Hrabovcovl, ktorý je čestný,. 
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márniť sa pre jedného z týchto oblažo-
vateľov? (Vaj.); dok. zmárnit sa 

márnomyseľník, -a, mn. č. -ci m. človek pre
ceňujúci vlastné prednosti, veľa si na
mýšľajúci, usilujúci sa vyniknúť, márno-
myseľný človek (jaä., jes.) 

marsbatalión, -u m. voj. slang. zastar. prápor 
odchádzajúci na front: Na cestu schysta
ný marsbatalión stojí na dvore kasárne. 
(Taj.) 

marškompánia, -ie, -ií, -iám, -iách ž. voj. 
slang. zastar. stotina odchádzajúca na front: 
Odišiel s marškompániou na taliansky 
front, (zván) 

inaršparáda, -y ž. voj. slang. zasiar. slávnost
ný pochod [Ben., Horov) 

maser, -a, e. p. -i, mn. č. -y m. fyz. kvantový 
generátor al. zosilňovač 

maskárka, -y, -rok 2. pracovníčka, ktorá 
maskuje hercov v divadle, vo filme al. 
v televízii 

maslovožitý prld. zried. žltý ako maslo, ble
dožltý: m-é hrušky (Stitn.) 

utastika [vysl. -t-], -y 2. [bulh.) druh pá
lenky 

inalematicko-fyzikálny prid. vzťahujúci sa na 
matematiku I na fyziku, týkajúci sa ma
tematiky i fyziky: m-a fakulta 

matematizácia, -Ie 2. odb. dodávanie mate
matického rázu niečomu, matematizova-
nie 

matematizovať, -uje, -ujú nedok. 1 dok. (čo) 
dodávať, dodať niečomu matematický cha
rakter, robiť, urobiť matematickým: mate-
matlzujúce chápanie niečoho || matemati
zovať sa nadobúdať, nadobudnúť matema
tický charakter: Niektoré vedy sa mate-
matizovall. 

matchball [vysl. mečból], -u, 8. p. -e, mn. č. 
-y m. (angl.) šport, podanie lopty, ktoré 
môže rozhodnúť a ukončiť stretnutie v te
nise al. vo volejbale 

matika [vysl. -t-], -y 2. štud. slang. matema
tika 

matikár [vysl. -t-], -a m. štud. slang. mate
matikár: Milo sa prihlásil Iba preto, že 
sa naňho matikár tak upreto díval. 
(Karv.): matikárka, -y, -rok 2. 

matkovražda, -y, -vrážd 2. vražda vlastne] 
matky 

matnočierny príd. čierny bez lesku: ma far
ba 

matnostrieborný prld. zried. striebornej farby 
bez lesku: m. letún (Karv.) 

ntatonica, -e, -nlc 2. nár. rastlina arnlka 

mávací, -ie, -ia príd. slúžiaci na mávanie: 
let. m-ie krídlo 

mávačka, -y, -čiek 2. drlevce so zväzkom 
farebných papierových strapcov, ktorým 
sa máva obyč. v sprievodoch, mávadlo 

mávadlo, -a, -diel ž. drievce so zväzkom 
farebných papierových strapcov, ktorým 
sa máva obyč. v sprievodoch, mávačka 

May [vysl. máj], -a, mn. č. -ovia m. prísluš
ník vyhynutého indiánskeho kmeňa v Me
xiku n v Guatemale 

mayovka [vysl. máj-], -y, -viek 2. hovor, na
pínavý dobrodružný román z indiánskeho 
prostredia od nem. spisovateľa K. Maya 

mazravina, -y 2. expr. zried. čo sa maže, lepí; 
pron. Vytiahol som ho z mazľaviny (Laz.) 
zo zluj situácie, z nepríjemnosti. 

mäkčenka, -y, -nlek 2. druh hádanky, v kto
rej sa náznak líši od výsledku jedným al. 
111- koľkými mäkčeňmi nad pís lami 

mäsokombinát, -u m. veľkopodnik na spra
covanie mäsa, mäsový kombinát 

ír.äsnspracujúci, -a, -e prld. slang. spracúva
júci mäso: m. podnik, m. závod 

mecarthizmus [vysl. mekkárt-], -nm m. pólu. 
reakčný smer vo vnútornej politike USA, 
najmä v rokoch 1950—1954, nazvaný po
dľa senátora McCarthyho 

indločierny prid. čierny bez lesku, matno
čierny: m-a farba 

meCnilt, -a, mi:, č. -ci m. hist. v stredoveku 
dvoran, ktorý nosil panovníkovi meč 

medená prísl. ako meď: Vlasy sa medeno 
leskli. (Min.) 

meďovočervený prld. červený ako meď: m-á 
vatra 

medvedisko, -a, -disk str. I m. zvel. k medveď 
medzibrázdový prid. nachádzajúci sa medzi 

brázdami: m. prtestor 
niedzidrnžstevný [vysl. -sťev-] prid. prebie

hajúci, uskutočňovaný medzi dvoma 
družstvami: m-á súťaž 

medzijazda, -y, -Jázd 2. šport, vyraďovacie 
preteky medzi prvou a poslednou (finá
lovou) jazdou, napr. v cyklistike 

niedzikoutinentálny [vysl. -tyn ] príd. ktorý 
je, ktorý sa uskutočňuje medzi kontinent
mi, interkontinentálny: m-a balistická 
strela, m. let 

medziľudský príd. ktorý sa uskutočňuje, rea
lizuje medzi ľuďmi: m-é vzťahy 

medziuosný príd.: odb. m-á sústava televízna 
sústava, ktorá používa spoločný prenoso
vý kanál pre obrazový 1 zvukový signál 

medziobzor, -u, o. p. -e, mn. e. -y m. ban. 
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jedno alebo viac dlhých banských diel, 
ktoré sú razené medzi dvoma hlavnými 
obzormi; medziobznrový prid.: m-á chod
ba 

medziparlamentný prid. tvorený niekoľkými 
parlamentmi rozličných štátov, uskutoč
ňovaný medzi parlamentmi: m-é styky; 
Medziparlamentná únia 

medziplyn, -u m. motor, slang. pridanie paliva 
pri radení z vyššieho rýchlostného stup
ňa na nižší 

medzipodnikový prid. existujúci, prebieha 
júcl medzi podnikmi, týkajúci sa niekoľ
kých podnikov: má súťaž, m-á zmluva 

medzipristátie, -la, e. p. -I str. let. pristátie 
medzi miestom začiatku letu a miestom 
cieľa letu: let bez m-la 

medziprstový prld. odb. nachádzajúci sa 
medzi prstami: m-á blana 

medzistupeň, -pňa m. prechodný stupeň 
medzi dvoma stupňami: vývojový m.; Mu
sí byť dáky medzistupeň od pokornej 
prosby po jej vyslyšanle. (Zol.) 

medzisvalový príd. nachádzajúci sa medzi 
svalmi: anai. m-é väzivo 

medzíveta, -y, -viet 2. hud. časť skladby tvo 
riaca prechod medzi dvoma vetami 

medzivojnový prid. vzťahujúci sa na čas 
medzi dvoma vojnami, týkajúci sa času 
medzi dvoma vojnami, obyč. medzi prvou 
a druhou svetovou vojnou: m-á generácia, 
m-á literatúra, má dráma 

medzivrstva, -y, -tiev 2.: ban jalová m. vrst
va jaloviny v žile úžitkového nerastu 

megalit, -u m. archeol. predhistorická stavba 
z veľkých balvanov; megalitický prid.: má 
stavba 

inechtle p. techtle-mechtle 
meissenský prid. k Melssen: m. porcelán 
mejrian, -u m. (tur] 1. zápas, preteky, sú

ťaž (v Juhoslovanskom prostredí); 2. slang. 
zábavný večierok v súkromnom byte 

méle p. péle-méle 
melta, -y 2. druh náhradky kávy; nápo) 

z nej: variť m-u 
mendelejevium, -ia str. chem. prvok zo sku

piny transuránov (zn. Md); mendeleje-
viový prid. 

meniareň, -rne, -rní 2. ei. tech. stanica na 
premenu prúdových sústav; meniarenský 
príd. 

nienšeoka, -y, -nlek 2. druh hádanky 
meridzgať, -á, -ajú nedok. expr. (o rožnom 

statku), prežúvať, meridzať: Kravy rne-
ridzgalt v maštali. (Laz.) 

mnsserscliinidlka [vysl. meseršinitka], -y, 
-tiek 2. hovor, lietadlo značky Messcr-
si hniidt 

mešuge neskl. príd. (hebr.) 2id. žarg. bláznivý, 
pomätený: som z toho m. 

metaforika, -y 2. poet. spôsob používania 
metafor 

inezón, -u m. fyz. elementárna častica hmo
ty (váhové medzi elektrónom a protó
nom) 

ntetajazyk, -a m. lingv. Jazykové prostriedky 
používané na opis (výklad) stavby jazyka 

mierkový príd. vzťahujúci sa na mierku: odb. 
m-é číslo udávajúce skutočnú dlžku v po
mere k dlžke na mape 

miernučko prlsl. expr. zried. veľmi mierne: 
jazero je miernučko zvlnené. (Min.) 

microtvorca, -u, inn. č. -ovia m. knl2. kto tvo
rí, bráni mier 

mierotvorný prld. kn!2. utvárajúci, budujúci 
mier: m-á politika; m. Sovietsky sväz 
IHeč.l 

miesivo, -a str. zried. rozmlesená hmota; 
preň. ľudské m. (|es-á) dav, masa ľudí 

miešiareň, -rne, -rní 2. miestnosť al. praco
visko, kde sa niečo mieša: m. krmív 

mihnľovité prld. mn. e. zool. čeľaď rýb 
mikroanalýza, -y 2. chem. analýza vykoná

vaná s veľmi malým množstvom analy
zovanej látky 

mikrobus, -u m. osobný dopravný prostrie
dok cestnej dopravy pre malý počet ce
stujúcich 

mikrofarad, -u m. fyz. milióntina faradu 
mikrofotogrametria, -ie 2. odb. metóda foto

grametrie na vyhodnocovanie velml blíz
kych predmetov 

mikrochémia, -ie 2. odbor chémie, v ktorom 
sa pracuje s nepatrným množstvom lát
ky; mikrochemický prid.: m-á analýza 

inikrokryštalický príd. geol. skladajúci sa 
z veľmi malých kryštálikov: má hornina 

mikromannmeter, -tra, 6. p. -tri, mn. č. -tre 
m. fyz. prístroj na meranie malých tla
kových rozdielov, vystrojený nónlom a 
lupou 

mikronový prid. vzťahujúci sa na mikrón; 
tech. m. indikátor skonštruovaný na prin
cípe premeny priamočiareho pohybu na 
kruhový pomocou páky, ozubenej tyče a 
ozubených koliesok 

mikroplatňa, -ne, -ní 2. gramofónová platňa 
majúca väčší počet drážok a menšiu 
rýchlosť ako štandardná platňa 



mikropoviedka 54 mnohovrstvový 

mikropoviedka, -y, -dok 2. Itt. slang. drobná, 
krátka poviedka 

mikrosvet, -a m. kni2. svet malých veličín, 
atómov, mikrokozmos 

mikrovolt, -u m. fyz., el. tech. milióntina vol
tu 

mikrowatt, u m. fyz., el. tech. míliónlina 
wattu 

miliar, -a m. šport, slang. bežec, ktorý behá 
míľové trate 

milierenie, -ia 2. les. zuhoľňovanie dreva 
v míľach 

mtlivoit, -u m. fyz., el. tech. tisícina voltu 
(zn. mV) 

miliwatt, -u m. fyz., el. tech. tisícina wsttu 
(zn. mW) 

milosrdnica, -e, -níc 2. zried. milosrdná že
na (Kuk.) 

milosrdnosť, -ti ž. zried. milosrdenstvo 
milostiplný prid. kni2. naplnený milosťou: 

m-á matka (štúri 
milostivá, -vej 2. trochu zasiar. milostivá pa

ni, nlilostpani: Ak sa milostivá uspokojí 
s mojou spoločnosťou, prosím, (smrč.) 

milučko prlsl expr. veľmi milo 
mimodeložný, správ, mimomaternicový 
mimogalaktický prld.: astron. má hmlovina 

ktorá je mimo sústavy mliečnej dráhy 
mimollterárny prid. nesúvisiaci s literatú

rou, nemajúci vzťah k literatúre: m-a 
činnosť (A. Mráz) 

mimopľftcny príd. nachádzajúci sa inde ako 
v pľúcach: lek. m-a tuberkulóza 

mimopracovný prld. ktorý Je mimo práce, 
mimo pracovného času: m. čas 

mimopricstorový prid. odb. chápaný mimo 
priestoru, nadprlestorový 

mimotrhový príd.: ekon. m. spotrebiteľ ktorý 
nenakupuje na volnom trhu; m-é fondy 
výrobné prostriedky a spotrebné pred
mety, ktoré sa priamo rozdeľujú spotre
biteľom (bez sprostredkovania obchodom) 

mimoúrovňový príd.: dopr. m-á križovatka 
kde sa dve komunikácie križujú nie v ro
vine, ale nad sebou 

mimozmyslový prld. odb. stojaci, jestvujúci 
mimo zmyslov: m-é vnímanie 

Minerva [vysl. -n-], -y 2. mytol. rímska bo
hyňa múdrosti 

iitiníaturizácia [vysl. -n-], -Ie 2. odb. výroba 
neobyčajne malých prístrojov a nástrojov 

ministerializmus, -mu m. pollt. zastar. účasť 
socialistov v buržoáznych vládach 

miništrancle, -if, -iám, -iách 2. mn. e. cirk. 
súhrn miništrantových odpovedi kňazovi: 

Stačil za meru rokov zabudnúť všetko, 
okrem minlštrancií. (Taj.) 

minutáž, -e 2. odb. udanie času v minútach: 
filmová m. 

mióza, -y ž. lek. chorobné zúženie zrenice 
tniš-maš, -u m. hovor. expr. chaos, zmätok: 

zvukový miš-maš (Heč.) 
mixáž, -e ž. odb. miešanie zvukových signá

lov: zvuková m.; mixážny príd.: m. stôl, 
pult 

•nixérka, -y, -rok 2. 1. Inšpiclentka pri roz
hlasovom vysielaní, ktorá mieša zvuky; 
2. žena, ktorá pripravuje a mieša liehové 
nápoje 

mizanscéna, -y, -scén 2. (franc.J div. slang. 
réžia divadelnej hry; mizanscénický prid. 

jnizernučký príd. expr. veľmi mizerný, biedny: 
m-á čiapka (jesá) 

•nládenčiť, -i, -la nedok. hovor, prežívať mlá
denecký vek, žiť, správať sa ako mláde
nec, parobčiť: Čo bude neskoršie, keď 
bude mládenčit a bude potreboval dlhé 
gate. (Svant.) Martin počal toho roku mlá
denčit, chodí na muziku. (va|.j 

mlákastý príd. zried. obsahujúci mláky, plný 
mlák: m-á dlážka IZváni 

mlákava, -y, -kav í. zried. mláka, kaluž: m. 
krvi (Krno) 

mrandruš, -a m. expr. zried. človek bez pev
ných náhľadov, fyzicky slabý el. duševne 
nepevný človek, mľandravec [Mráz) 

mňa 2. a 4. p. os. zám. ja 
mne 3. a 6. p. os. zám. Ja 
mníšstva, -a str. mníšsky stav, rehoľníctvo 
mnohohodinový prid. trvajúci mnoho hodín: 

m. pochod 
mnohokanálový príd.: odb. má televízia sú

stava, v ktorej každému bodu al. skupi
ne bodov obrazu patri samostatný kanál 

niiiiiliiinuli; prid. zried. majúci mnoho nrih: 
m-á potvora (Bedn.) 

ninnhonožový prld.: tech. m-á točovka majú
ca dvoje nožových saní (s viacerými nož
mi), ktorými naraz točíme • 

mitnhiioký prld. zried. 1. majúci mnoho oči: 
m. Argus; 2. majúci mnoho ôk: má rie-
čica (Min.) 

mnohorozmerný príd. majúci mnoho al. nie
koľko rozmerov: má geometria; mnoho 
rozmerne prísl.: m. zovšeobecňujúca úva
ha (Karv.); mnohorozinernosf, -ti 2. 

mnohoslovný prid. majúci, obsahujúci mnoho 
slov, rozvláčny: m. list 

mnohovrstvový príd. skladajúci sa z mno-
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hých vrstiev: má skutočnost, má analýza, 
m-é vztahy; mnuhovrstvovosť, -ti 2. 

mnou 7. p. os. zám. ja 
množenka, -y, -nlek 2. druh hádanky 
mocenka, -y, -niek 2. druh hádanky 
módedáma [vysl. -de-j, -dám ž. hovor. expr. 

trochu zastar. žena obliekajúca sa podľa 
najnovšej módy; jedna z módedám prišla 
ukázal nové boa. (Zgur.j 

modravá, -y 2. kni2. niečo modré, modrosť, 
modro: nekonečné modravý neba (štím.) 

nindročierny prid. čierny s modrým odtien
kom, čierny do modra: m-e vlasy [Vaj.) 

modro-kávový prld. modrý a kávový (o dvoch 
farbách): Je to chaos vôd a zeme a má 
modro-kávové sfarbenie, daä.) 

modrostrieborný prid. strieborný s modrým 
odtienkom, strieborný do modra: m. osle
pujúci lesk (zván) 

moravý prld. zried. napadnutý, poškodený 
moľami, moľový, moľnatý: m-á šuba (Lack.) 

moldavit, -u m. min. meteorické sklo, polo
drahokam zelenej farby 

molino, -a, 6. p. -o str. text. zrebná bavlnená 
tkanina v platňovej väzbe; molinnvý prld. 

Mongolča, -afa, mn. č. -atá/ence, -člat/-eniec 
str. expr. mongolské dieťa: Drobné Mon-
golčatá sú ozaj pekné. (Tat.) 

monitor3, -a, 6. p. -e, mn. č. -y m. el. tech. 
prístroj, ktorý umožňuje vizuálnu kontro
lu snímaného obrazu 

monoblok, -u m. 1. tech. spojenie kartera 
motora s rýchlostnou skriňou do jedného 
celku; 2. stav. väčšia stavebná jednotka 
obsahujúca jednotné účelové zariadenia 
(napr. zdravotnícke) 

monokiny, -kín 2. pomn. druh ženských ex
kluzívnych plaviek bez hornej časti 

monoklinický prid. mm. ktorého možno deliť 
na súmerné polovičky iba podľa jednej 
roviny, Jednoklonný: m-á sústava, m. 
kryštál 

monokryštál, -u, 6. p. -I, mn. č. -y m. min. 
kryštalická hmota s pravidelnou vnútor
nou stavbou 

monokultúrny prld.-. podohosp. m-e hospodár
stvo pestovanie Jedného druhu plodín na 
tom istom poli 

monolitický [vysl. - t ] príd. jednoliaty, pevne 
spojený, monolitný; m-é stĺpy (BBdn.) 

nionopnlizmns, -mu m. monopolný systém 
hospodárstva 

monoskop, -u m. el. tech. stály obrazový sig
nál 

montážnik, -a, mn. č. -ci m. hovor, kto pra

cuje na montáží; mnntážnický príd.: m-á 
čata 

monumentalista, -u m. výtvarník, ktorý tvo
rí monumentálne kompozície 

monumentalizácia, -le 2. kniž. monumenta-
lizovanie: m. prírody, človeka 

moped, -u m. ľahké jednostopové motorové 
vozidlo 

ntorfa, -y, morf 2. gram. časť slovného tvaru 
bez významu 

moriareň, -rne, -rnf 2. tech. dielňa, v ktorej 
sa moria rozličné výrobky: m. plechu, 
dreva, vlákna 

morný prld. kni2. zried. morský: v mornom 
živle vôd (Dobš.l 

moskvič, -a m. hovor, auto značky Moskvič 
tnostisko, -a, -tísk str. í m. zvel. k most 
mostmajster, -tra m. kto dozerá na udržo

vanie železničných mostov 
motel, -u, e. p. -i, mn. e. -y m. hotel s pri

ľahlými garážami pre motoristov; mote
lový príd.: m-é zariadenie, vybavenie 

ntotocross [vysl. -kros], -u m. (angl.) šport, 
terénne motocyklové preteky 

motokára, -y, -kár 2. motor, slang. druh špor
tového motorového vozidla 

motorest, -u m. reštaurácia s vhodným par
kovaním a s ošetrovaním motorových vo
zidiel 

motorka r. -a m. hovor, motocyklista 
mozaikársky prld. vzťahujúci sa na mozai-

kára, týkajúci sa mozalkára: m-a tvorba 
možnože čast. azda, vari, hádam, možno; 

možno, že: Možnože al do Švajčiarska 
pôjdem. (Mor.) 

mravenčiar, -a, mn. č. -e m. zool. nočný hlo
davec z podradu prostozubcov [Myrme-
cophagidae) 

mravnif, -I, -la nedok. zried. umravňovaf (A. 
Mat.) 

mravnostný prld. týkajúci sa mravnosti, sú
visiaci s mravnosťou: m-é normy; m-á po
lícia 

mraziskn, -a str. i m. zvel. k mráz 
mrazu vk a. -y, obyč. v mn. č. mrazov I: y. -vlek 

2. hovor, teplé zimné topánky 
mrchavec, -vca m. hovor. expr. zried. zlý, pla

ný, mrchavý človek (Mftač.) 
mrkvovník, -a i. druh koláča s mrkvou 
mrnkavý prid. expr. fňukavý, nariekavý, plač

livý: m. hlas 
mrzŕin, -a, mn. č. -ni m. expr. zried. mrzutý 

človek, mrzút, mrzňch (Mor.) 
muchárik, -a, mn. č. -y m. vták živiaci sa 
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zväčša muchami; zoo), m. sivý jMuscica-
pa striata) 

niulticyklóii, -u m. ban. odprašovacie zaria
denie utvorené z väčšieho počtu malých 
cyklónov spojených do jedného celku 

municipalizácia [vysl. -n-], -le 2. práv. zastar. 
prevod veci a práv na mestskú samosprá
vu: m. pôdy 

inúrisko, -a str. i m. zvel. k múr 
murovka, -y, -vlek 2. siov. slang. murovanie, 

vymurovka: m. kotla 
mušina, -y ž. zried. mušacinec, mušinec 

liaš.) 
mutant, -a m. biol. živočíšna al. rastlinná 

forma, ktorá vznikla mutáciou 

muzikál (star. pls. i musical), -u, 6. p. -1, 
mn. č. -y m. hudobná veselohra, majúca 
prvky operety, kabaretu a spevohry 

mydlenka, -y, -nlek 2. hovor, poukážka na 
zakúpenie istého množstva mydla vo via
zanom hospodárstve 

mýša, -ata, mn. č. -atá/-ence, -šat/-šeniec 
sír. mláďa myši, mýšatko: Z tejto škatule 
vykúkali drobné hlavičky mýšat. iMor.) 

myšina, -y í. zried. myšací zápach, myšaci-
na l|aš.) 

myšisko, -a, -šfsk str. 1 2. zvel, k myš 
myšojed, -u m. ozimná lysá modrozelená by

lina rastúca ako poľná burina; bot. m. 
prerastený jMyagrum perfolialumf 
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nabagrovať, -uje, -ujú dok. (čo) bagrovaním 
získať, vyťažiť: n. 10.000 kubíkov zeminy 

nabáť sa, -bojí, -boja dok. (koho, čoho) veľa, 
hodne sa báť: Ľud sa už dosl nabál pá
nov, nech sa teraz páni bola ľudu. des.) 

nabavií sa, -í, -ia dok. vela sa baviť, nahrať 
sa: A keď sme sa s junáckym uzlom dosl 
nabavlli, strýc sa zasa zamtešal medzi 
nás. (Hron.) 

nabedákat sa, -a, ajú dok. veľa bedákať 
nabedliť sa, -í, -ia dok. veta, hodne bedliť: 

Dosl sa nabedlíme. iKuk.) 
nablázniť, -i, -ia dok. expr. zried. (koho) zba

viť rozvahy, pobláznil: Takto nás nabláz-
nit všetkých troch, mňa a tvoju dobrú 
tetku nastrašil. |Lask.) 

nabobka, -y, -blek 2. pejor. veľká a pyšná 
boháčka: malomestské n-y (vtč.) 

nábojka, -y, -jok 2. voj. druh nábojnice 
nábojník, -a m. hovor, zásobník nábojov: Fo

tografie spočívajú u Šaška v nábojníku. 
(V01.) 

naboxovať, -uje, -ujú dok. hovor, (čoj natrieť 
krémom (obuv): n. topánky 

nabozkávať sa, -a, -ajú dok. (s 2. p. i bez
predm.) hodne a často bozkávať; veľa sa 
bozkávať: Čo sa lej [Žoše] nabozkával. 
(lége) la som sa v živote dosl nabozká-
vala. u---, i 

nahronzovať, -uje, -ujú dok. (čo) natrieť 
bronzovou larbou 

nabubrenina, -y, -nín 2. pejor. niečo na-
bubrené, bombastické, nafúkané: Zákony 
bolí len nabubreniny. (Urb.) 

nabudovať, -u]e, -ujú dok. zried. (čo) vysta
vať, vybudovať (obyč. mnoho budov, sta
vieb): Možno už aj dosl z pomyslov zám
kov nabudoval pyšných. (Hviezd.) 

nabúchať sa, -a, -ajú dok. hodne, veľa bú
chať: Starý vonku mal sa nabúchal na 

dvere, kým mu žena prišla odomknúť. 
(Dobš.) 

nabúkať sa, -a, -ajú dok. nér. (o svinij 
stať sa prašnou, nabúkať sa 

nabúrať, -a, -ajú dok. nl2. hovor, [čo) veľmi 
poškodiť, rozbiť vozidlo (najmä auto); 
havarovať: Nabúral auto. (Min.) | | nabúrať 
sa utrpieť nehodu na vozidle, havarovať: 
Niekto sa nabúral (Min.) mal autoneho
du. 

nacestovať sa, -uje, -ujú dok. veľa cestovať: 
Nacestoval sa až-až. (štef.) 

naclívieť sa, -le, -ejú dok. veľa divieť, žia-
11 ť; Co sa táto mat navolala, naclivela, 
naplakala. iTat.) 

nacukrovaf, -uje, -ujú dok. zried. (čo) posy
pať cukrom, pocukrovat: n. ovocie 

nacistom [star. pís. 1 na čistom) prlsl. Iba 
v spojení byť si n. mať jasno v istej veci, 
naisto niečo vediet: Aj barón chcel si 
byt nacistom, a preto si vyžiadal u nej 
rozhovor medzi štyrmi očami, (zúb.j Roz
mýšľal o svojom postavení a nebol si 
s ním nacistom. (Min.i 

nudhatie, -ia str. vodohosp. časť koryta rieky 
bezprostredne nad haťou 

nadhlavica, -e, -víc 2. anat. výčnelok kĺbové
ho hrbola; nadhlavicový príd. 

nadlesnik, -a, mn. č. -cl m. vyššia hodnosť 
lesníka 

nadožierat sa, -a, -ajú dok. [s z. p.) veľa al. 
často dožierať: Mňa sa už tiež [Plajbas] 
nadožleral. (Ráz.) 

nadrasa, -y, -rás ž. obyč. pejor. domnelý vyšší 
typ rasy (vo fašistickom chápaní): ger
mánska n. 

•tadpľánovať, -uje, -ujú dok. (čo) dodatočne 
zvýšiť nad pôvodne stanovený, určený 
plán: nadplánované úspory, nadplánova-
ný zisk; n. počet výrobkov 

nadpracovať, -uje, -ujú dok. ( č O ) dohnať za-



nadrať sa 2 58 nakomponovať 

meškané prácou nad stanovený čas, nad-
roblt: n. voľný deň, n. stratený pracovný 
čas; nedok. nadpracovávať t nadpracúvať, 
-a, -ajú 

nadraf sa2, -derie, -derú dok. (čoho) hodne, 
veľa zodrať: Dosť sa už nadrali bagančl. 
(Svant.) 

nadržovatef, -a, mn. č. -lia m. kto nadŕža, 
pomáha niekomu: n. zločinu 

nadsitný prld.: ban. n. materiál ktorý nepre
padne sitom a zostáva na povrchu sita 

náduvuík, -a m. piv. nádoba na máčanie 
jačmeňa 

nadvudie, -ia sír. vodohosp. časf lode nad 
ponorovou čiarou 

nadzvukový prid. 1. ktorý je nad hranicou 
počuteľnosti, ultrazvukový: n-á oblasť; 2. 
ktorý iná väčšiu rýchlosť ako zvuk: n-á 
rýchlosť; n-é lietadlo 

tiafliaskať, -a, -ajú dok. expr. (koho) zbiť ru
kou po hlave, vyzauškovať: Aké je to hr
dinstvo nafliaskať Klrschnera? (jaä.) 

nafŕkaŕ, -a, -ajú dok. |čo, čoho) striekaním, 
fŕkaním dostat niekam, nastriekať: Dážď 
nafŕkal dnu studených kvapiek. (Bedn ) 

nafukovací, -ia, -ie prid. zariadený na nafu
kovanie: n. čln, n. matrac, n-le ležadlo 

nafukovačka, -y, -čiek 2. hovor, nafukovací 
matrac, nafukovacie ležadlo 

tiahádzka, -y, -dzok 2.: vodohosp. kamenná 
n. základný konštrukčný prvok vo vod
nom staviteľstve, ktorým sa opovňuje 
päta rozličných objektov 

nahadzovač1, -a m. kto niečo nahadzuje 
nahadzovač2, -a m. tech. zariadenie na na-

hadzovanie paliva 
nahlúpnutý príd. trocha hlúpy, nasprostastý, 

nahlúply IA. Mat.) 
nahotina, -y, -tln 2. hovor. expr. obraz al. 

socha nahej postavy; nahotinka, -v, -niek 
2. zdrob. 

nabratý i nahraný príd. hovor. expr. Iba 
v spojení so sponou byť: Prídu mačacie hla
vy a sprostý defekt — a si nabratý [Mor.) 
bezmocný. 

nahrbastý prid trochu zhrbený, nahrbený: 
n. starček (Hruš.); n. spektabtlls (zvén) 

náhrudník, -a m. odb. zariadenie pre pra
covníkov medzimestských a medzinárod
ných telefónnych ústrední umiestnené na 
hrudi a umožňujúce tak uvofnenle oboch 
rúk 

náhradný prid. odb. umiestnený na hrudi: n. 
mifcrofeíe/dn 

nahtindrať sa, -e, -ú dok. expr. (na koho, na 

čo i bezpredm.) veľa, hodne hundral: Joj, 
čo sme sa podaktorí nahundrali na tie 
naše dediny, (piév.i 

nahúsť sa, -hudie, -hudú, -húdol dok. expr. 
Ikomu) veľa, dlho húsf: Čo som sa tm 
nahúdla: alebo podpíšete, alebo pôjdem. 
(Min.) 

uachréinovať, -uje, -ujú dok. tech. (čo) po
tiahnuť povrch niečoho chrómom: n. ná
stroj 

nainštalovať, -uje, -ujú dok. hovor, (čol 1. na
montovať, zaviesť isté technické zarlade-
nie, inštaloval: Neskoršie tu nainštalujú 
motor zo sovietskej ponorky. (Mňač.) 2. zo
staviť, zariadiť, inštalovať: n. výstavu 

naivnučký prid expr. milo naivný: n-á his
torka (A. Mat.) 

najatec, -tca m. zried. najatý človek: Tu ro
bia najatet. (Taj.) 

najmenej prlsl. 1. (3. st. prisl. málo) najmen 
šie ožstvo: detí tam bolo n.; 2. v naj 
menšej miere: On sa najmenej ovládal 
pred Justínou. (Tat.) Ty máš najmenej čo 
vravieť o pokleskochl (žáry) ju to ani naj
menej nezaujíma, ties.i Piť čo najmenej, 
a nie čistú vodu. (Fr. Krét) Nezlostila ho 
[spojka/, ale môže. Vtedy, keď to bude 
najmenej potreboval. (Mor.) © hovor, o to 
najmenej o to by nešlo, to by sa ľahko 
urobilo; to je najmenší problém; 3. aspoň, 
prinajmenej, prinajmenšom: prešiel n. 10 
kilometrov; Mojim budúcim zalom musí 
byt najmenej doktor, (stod.) Akoby ich 
[korún] mal vo vrecku najmenej sto. 
(Ráz. | 

nákľak, -u m. tel. postoj, ktorý vzniká in
tenzívnejším pokrčením nôh v kolenách, 
pričom sa ťažisko tela posunie vpred 

nakláňací, -ia, -le prld. dajúci sa nakláňaf; 
stroj. n. zverák otočný okolo vodorovného 
čapu v rozsahu !)0°; n ta upínacla doska 
ktorá sa dá nakláňať okolo vodorovne) 
dosky 

uaklopnúf, -ne, -nú, -pol dok. [čo) klepnu
tím, klopnutím trocha rozblľ: n. vajce 
(Fab.) 

nákoienačka, -v, -čiek 2. hovor, nákoleníca, 
nákolennlk 

nákolenník, -a m. 1. chránidlo kolena (napr. 
pri športoch), nákoleníca; 2. hist. čaši 
zbroje kryjúca kolená (Fíg.) 

nakomponovať, -uje, -ujú dok. zried. (čo, čoho) 
skomponovať [obyč. veľké množstvo): 
Marse ste nakomponovali také, že podľa 
buchotu by ste to nemali prehral. (Heč.) 



nakunzcrvovaf napomáhať: 

nakonzervovaf, -uje, -ujú dok. (čo) urobiť 
konzerváciu niečoho, urobiť opatrenia 
proti skaze, poškodeniu niečoho, konzer
vovať: n. pušku, stroj 

nakopčiť sa, -í, -ia dok. zried. nahromadiť sa, 
nazbierať sa, nakopiť sa: Nakopčilo sa 
naňho ani hora a rozmllaždilo mu vôľu 
i sebavedomie. (Mor.) 

nakoristiť, -í, -ia dok. zried. (čo) zmocniť sa 
niečoho ako koristi, ukoristiť [obyč. rol
ke množstvo): Môj starý už nakoristil 
milión, ijaš.) 

nákovok, -vka/vku m. tech. nakovaná časť 
zosilňujúca výkovok 

nakúkať, -á, -ajú dok. viackrát zakukať do 
istého počtu: Stará kukučka chcela nakú
kal do desal. (Ráz.-Mart.) 

nakvartíerovať sa, -uje, -ujú dok. slang. na
sťahovať sa, ubytovať sa: A/ tak sa k vám 
nakvartieľujem. (Stet.) 

nalačnieť sa, -ie, -ejú dok. hodne a dlho 
lacnieť, nahladovaf sa: Chaldejský ľud už 
sa dosl nalačnel. (Fíg.) 

náladotvorný príd. kniž. tvoriaci, vzbudzujú
ci náladu: n. dialóg, n-á filmová hudba 

itálaketnlk, -a m. šport, chránič lakťa 
nále cit. expr. vyjadruje začudovanle, pre

kvapenie: Nále! jój! A to ste vy, čo ste 
vytáčali našu Marcu na veselí v Liptove? 
(Tat.) Nále, kdeže cestujete, kdeže ste sa 
vychystali? (Zgur.) 

nalepovač, -a m. vylepovač, lepič: n. plagá
tov 

aaletúvať, -a, -ajú nedok. (na čo) letom mie
ril, letom sa približovať; nalietať, nslio-
tavaf: n. na cieľ, na mesto 

nalieváreň, -rne, -rní 2. miestnosť, v ktorej 
sa nalievajú dajaké tekutiny: n. v mlie-
kárni; preň. expr. Škola nie je nalieváreň 
vedomostí (utz) vedomosti v škole sa 
získajú len pri aktívnej účasti žiaka. 

naložiť sa, -I, -ia dok. veľa loziť: Čo sa po 
tomto moste naložili, on a Viktor ako 
deti. (Bedn.) 

nalflchať sa, -a, -ajú dok. nér. expr. napiť sa 
veľkými dúškami, hltavo: Podarilo sa ml 
nalôchať sa rovno zo šajľa. (Heč.) 

ualtihat sa, -ô, -ajú dok. hodne, veľa luhaf: 
Viedol som zahraničnú rubriku. Čo sme 
sa tam naluhalil (stod.) 

nalyžnvať sa, -uje, -ujú dok. hodne, dosýta 
sa lyžovať: £ífe sa dosť nályžujemel 
(Bedn.) 

namolestovaf sa, -uje, -ujú dok. hovor. expr. 
natrápiť sa: A Tyna, s tou už ani nevy

držia, chudera Kača a Dorka, tie sa na-
molestujú čosi pre ňu. (Zgur.) 

namosúriť sa, -i, -la dok. expr. nahnevať sa, 
nazlostiť sa: Ľudia sa hneď hrozne na
mosúria. (Tat.) 

nanadávaf sa, -a, -ajú dok. (komu, na koho] 
veľa, hodne nadávať: Dosť sa nám nana-
dávali. (|aš.) 

nanuk, -a m. cukrár, mrazený smotanový 
krém 

naobjednávať, -a, -ajú dok. (čo, čoho) hodne, 
veľa objednať: Chcete, aby nahradil, čo 
ste mu bez opýtania naobjednúvali? (i.etz) 

naodnášať sa, -a, -ajú dok. (čoho i bezpredm.) 
hodne, veľa odnášať: Potvora cigánska, čo 
sa len naodnášala. (Bodic.) Koľko slz si 
sa naodnášál ta do Dunaja, čujný Hron! 
(Pláv.) 

naochkať sa, -á, -ajú dok. hodne, veľa och-
kať: Koľko sa naochkáte, koľko ráz ruky 
spľasnete, koľko ráz vám oči vyskočia 
z jamiek. |Mor.) 

nanlovrantovať sa, -uje, -ujú dok. zjesť olo
vrant: Mllanko, poď, pôjdeme domov, na-
olovrantuješ sa pekne a pôjdeme na pre
chádzku. iLaz.) 

naordinovať [vysl. - d ] , -u]e, -ujú dok. (čo 
komu) predpísať ako liek: n. chorému in
jekcie 

naostro prísl. ostrým spôsobom: strieľať n. 
ostrými nábojmi; preň. slang. filmovať n. 
naozaj, skutočne, nie na skúšku 

nantravovať sa, -uje, -ujú dok. expr. 1. (koho) 
hodne, veľa otravovať, znechucovať, roz-
laďovať, molestovať: čo sa ma ten na-
otravoval; 2. veľa sa otravovať, nanudit 
sa 

napasovať, -uje, -ujú dok. hovor, (čo) presne 
upraviť, prispôsobiť: Navyprobúval som 
sa kľúčov, kým som tento napasoval! 
(Ondr.) 

•tiipevok, -vku m. hud. melodický prvok, in-
tonácia reči, najmä ľudovej al. citové za
farbenej, chápaný(-á) ako prvok, kto-
rý(-á) má hudobnú hodnotu; nápevkový 
prid.: n-á teória 

napískať sa, -a, -ajú dok. hodne, veľa pís
kať: Napískal sa dosl pomlnulý týždeň 
po dedine. (Tim.) 

naplavenisko, -a, -nísk sír. miesto, na kto
rom sú naplaveniny 

náplct, -u m. krajč. pletený okraj na ode
voch z látky 

napomáhač, -a m. kto niekoho al. niečo na
pomáha, podporuje, napomáhate! 



naposielať mi našpanovať 

naposielať, -a, -ajú dok. (čo) hodne al. často 
posielať: Hŕba koláčov, čo naposlelali pá
ni pekári. (Kuk.) 

naposluhovať sa, -uje, -ujú dok. (komu) hod
ne, veľa posluhovať: Dosl sa mu naposlu-
huje cez deň. (zub.) 

nepostavať sa, -a, -ajú dok. hodne al. často 
postávať: Zišlo sa im to, aj tak sa [kone] 
napostávali v maštali, (zei.) 

napraviteľný príd. zried. ktorý sa dá, ktorý 
možno napravil: tažko né následky ná
tlaku 

napredávať sa, -a, -ajú dok. (čoho i bez
predm.) hodne, veľa predávať: Čo som sa 
ja už napredoval takých jlaštíčiekl (|aä.) 

naprehovárať sa, -a, -ajú dok. (koho) hodne, 
veľa prehovárať: Dosť sme sa ho napre-
hovárali, že to svedectvo nemá s majet
kom nič do činenia. (Bodic.) 

neprodukovať, -uje, -ujú dok. hovor, (čo) vy
robiť, vyprodukoval vo väčšom počtu 

náprotivok, -vku m. 1. náprotivné, [irotiľah-
lé miesto; 2. kto al. čo Je naproti nieko 
mu al. niečomu: n. domu tvoril múr; 3. 
kto al. čo má opačné, doplňujúco vlast
nosti ako daná osoba al. vec: jeho po
vahový n. 

napučať, -a, -ajú nedok. 1. zväčšovať svoj 
objem pôsobením vlhkosti, napučiavat: 
zrno napúča; 2. pr ipravovať sa na vypu-
Oanie, na utvorenie pukov, napučiavať: 
vrúble napúčajú 

naradovať sa, -uje, -ujú dok. 1. veľa sa te
šiť, radovať, natešiť sa: Naradujúc sa do
sýta, ľahol si na divän. ivaj.) 2. potešil 
sa, pocítiť radosť, zaradovať sa: „Výbor
ne," naradooal som sa. (Karv.) 

nárast, u m. les. mladé lesné dreviny, ktoré 
vyklíčili z náletu al. z napadaného se
mena 

nárastok, -tku m. tech. vrstva, ktorá sa po
stupne nahromadí na ostrí rezného ná
stroja z obrobku 

narážací, -la, -ie prid. slúžiaci, určený na 
narážanie: n. stroj; pív. n-ia ihla zariade
nie* na narážanie sudov s pivom 

narážač, -a, mn. č. -i m. ban. robotník, ktorý 
nasunuje plné a vysunuje prázdne vozí
ky z klietky; narážačka, -y, -čiek 2. 

nareptať sa, -ce/-tá, -cú/-ta]ň dok. [na koho. 
na čo I bezpredm.) hodne, veľa reptať: Čo 
som sa nareptala, keď môj Paľo umrel. 
(Tím.) 

narevať sa, -e, -ú dok. expr. hodne, mnoho 
revať; naplakat sa: Čo ty vieš, koľko 

som sa narevala, — vraví ledva počuteľ
né. (VOl.) 

narkománia, -le ž. lek. chorobná túžba po 
omamných prostriedkoch a ich užívanie; 
narkoman, -a, mn. č. -i m. 

iiarozdávaf, -a, -ajú dok. (čo) veľa rozdať, 
porozdávať: n. peniaze; n. delom cukrí
ky 

narozdávať sa, -a, -ajlí dok. (čoho i bezpredm.) 
veľa, hodne rozdať, porozdávať: Mal by ' 
sa ten toho narozdávať! (Ráz.) 

uaroztriasať, -a, -ajú dok. (čo, čoho) roztriasť 
väčšie množstvo niečoho, narozsýpať: Mu
sel nohou odhŕňal, čo chlapča naroztria-
salo. (Lack.) 

narušovateľ, -a, mn. č. -lia m. zried. kto na
rúša, narušuje niečo, rušiteľ, narúšate!: 
n. výroby, n. mieru 

nasekírovaí sa, -uje, -ujú dok. hovor, trochu 
zastar. (koho) hodne, veľa posekirovaf: Čo 
sa ma Jten) nasekiruje. (jégé) 

naservírovať, -uje, -ujú dok. kniž. (čo| pred
ložiť, podať: Ženy odmietali prijal takto 
naservírovanú socialistickú morálku. (Min.i 

nastohovať, -uje, -ujú dok. potnohosp. (čo) 
uložiť, dať do stohu, do stohov: n. slamu, 
ďatelinu 

nastutisíckrát čisl. nás. neurč. expr. mnoho
krát, veľa ráz, mnoho ráz: pozdravujem 
ta n. 

nástropný prld. umiestený, nachádzajúci sa 
na strope: n-á maľba 

nasvietiť, -I, -la dok. div. slang. (čo) osvetliť 
na patričnú mieru: n. scénu, n. dekorá
ciu 

násypec, -pca m. pórov, krmelec pre jarabi-
ce, ktorý slúži aj ako úkryt 

našenkovať, -uje, -ujú dok. hovor, (čo, čoho) 
načapovať, naliať liehoviny: Čo sem cho
dím, ešte si mi poriadnej pijatiky nena-
šenkoval, izgur.) 

našiť sa, -šije, -šijú dok. vela, hodne šiť: 
Mohla si veru šaty t sama ušili Dosť sa 
našila pre ľudí za peniaze. (Vaj.) 

našívač, -a m. pracovník, ktorý niečo naši-
va: n. rukávov, n. gombíkov; našivačka, 
-y, -čiek 2. 

nášľapný prid.: voj. n-á mína ktorá sa pri
vádza k výbuchu našliapnutím al. nábeh-
nniiiii 

našliapať sa, -e, -u dok. hovor, veľa, hodno 
šliapať, nachodlť sa: Ech, to sa čosi na-
šliape [Hitler do Moskvy). (|aš.) 

našpanovať i našponovať, -uje, -ujú dok. 
hovor, (čo) napnúf 



naštelovať 1.1 nefiguratívny 

naštelovať [vysl. - š t ] , -uje, -ujú dok. hovor. 
[čo] nastaviť: n. stroj || naštelovať sa 
nachystať sa, prichystať sa, prpravH sa 

našlepovať [vysl. -št-), -uje, -ujú dok. krajč. 
(čo) prišiť slepom: n. golier, vrecká na 
šatách 

naštylizovať, -uje, -ujú dok. expr. (čo] upra
viť istým spôsobom: Ale túto pózu si 
básnik len naštylizoval. (Fel.) 

natáčka, -y, -čok ž. pomôcka na kaderenie 
vlasov natáčaním: gumové n-y 

natrundžiť sa, -í, -ia dok. hovor. expr. opiť sa: 
Dievčatá sa rozveselia a chlapi nalrundžla. 
[Pon.] 

natrýzniť sa, -i, -ia dok. veľa sa trýzniť, veľa 
sa trápiť: Ach, čo som sa ja preto na-
trýzníla. [Tat.) 

natupírovať, -uje, -ujú dok. odb. (čo) upra
vil vlasy česaním proti smeru rastu: n. 
/si) vlasy 

mtturbovaf, -uje, -ujú dok. hovor, trochu za
star. (čo) ponapínať, ponamáhať: človek 
naturbuje hlavu. (Ráz] 

naturbovuť sa, -uje, -.ujú dok. hovor, trochu 
zastar. vynaložiť veľké úsilie, námahu, na
trápiť sa: Roboty som mal plné ruky. a 
dosť som sa naturboval, ako ísť na toho 
a ako na toho. [Mor.] 

nafičtuvať, -uje, -ujú dok (čo) narátať, na
počítať pri účtovaní, zaúčtovať: n. o dve 
jľaše vina viac 

nantekať sa, -á, -ajú dok. veľa, hodne ute
kať: Nuž či som sa s nimi málo naute-
kala. (Taj.) 

nanvažovaf sa, -uje, -ujú dok. veľa, hodne 
uvažovať: Ja som sa dosť nauvažoval. 
(Kuk.) 

naužierať sa, -a, -ajú dok. (čo komu] veľa, 
hodne užierať: Dva roky sa jej naužteral 
srdce. |Laz.) 

navádzací, -ia, -le príd. odb. slúžiaci, určený 
na navádzanie: let. n-ie prístroje, nie za-
riadenie 

navárač, -a m. odborník, ktorý niečo na-
vára 

naväžač, -a m. kto naváža istý materiál, 
napr. uhlie 

naviera (star. pls. i na včera) prlsl. na vče
rajší deň: Sľúbil sa navčera istotne a ak 
vraj nepríde, tak nepríde nikdy. (Tím.) 

náves2, -u m. dvojkolesové nákladné vozidlo 
pripútané čapom k sedadlovému ťahaču; 
návesový prfd. 

návestenie, -ia str. odb. dorozumievanie sa 

na diaľku pomocou dohovorených svetel
ných al. zvukových signálov 

návrinik, -a m. tech. krátky skrutkový vrták 
používaný na navrtávaníe dier 

návštevné, -neho sír. náhrada trov za náv
števu, napr. rodiny 

uavyčiňaf, -a, -ajú dok. expr. (čo. čoho) naro
biť, navyvédzaf, navystréjať: Na svete 
navyčíňajú [ženy] najmenej zla. (lai.) 

uavyčíflať sa, -a, -ajú dok. expr. hodne, veľa 
vyčíňať: Keď sa do vôle navyčíňal, odpo
chodoval preč. (Mor] 

navysvetľovnť sa, -uje, -ujú dok. vela, hodne 
vysvetľovať: Koľko sa nevysvetľoval ľu
ďom po dedinách. jKrr.o) 

navyvolávať sa, -a, -ajú dok. (koho, čoho) 
hodne, dlho vyvolávať, navolať sa: ja som 
sa jej navyvolávala. (šolt.) 

nazhovárať sa, a, -ajú dok. veľa, dlho sa 
zhovárať: Za štyriadaadsat hodín ne» 

mohli sa dosť nazhovárať. (Taj.) 
• ur t i sa, í, -ia dok. vytrpieť veľa zimy, 
namrzuúť sa: A dosť si sa nazlmila a na-
strachovala v horách! (Bedni 

nažartovaf sa, -uje, -ujú dok. hodne, veľa 
žartovať: Čo sme sa vlani nasmiali, na-
žartovali, pamätáš sa? (Haj.) 

uažialiť sa, -I, -ia dok hodne, veľa, dlho 
žiallť, smútiť: Veď už, chuderka, dosť sa 
nažlalila. (Tím.) 

neárijec, -Jca m. podľa nacistického chápa
nia iný človek ako árijec, obyč. žid; ne-
árijský príd.: n. obchod židovský (podľa 
nacistii kého chápania | 

nedbsjka, -y, -jok 2. expr. nedhanllvá žena: 
Nedbajky, čo si večer riadne nepríložlll 
na oheň. (zub.) 

íiedobývntofný príd. ktorý nemožno dobývať: 
ban. n-é ložisko nerastu kde by náklady 
na dobývanie prekročili stanovenú renta
bilitu; nedobývateľnnsť, -ti 2. 

nedohoiovený prld. nie dohotovený, nie do-' 
končený, ktorému chýba niečo do úpl
nosti, nedokončený: n. Šál fvaj.); netíuho-
tovenosť, -ti ž.: n. umeleckého diela 

nedonosenec, -nca m. pejor. nedonosené, chu-
dorľavé dlefa, nedochôdča: Tento nedono
senec dlho žiť nebude, [jaš.] 

nedotiahnutý prld. hovor, nie celkom, nie 
dokonale vypracovaný, neucelený: n-é 
dielo, n. výkon; nedntiahnutosť, -ti ž. 

nedva p. neraz 
nefiguratívny prid. odb. ktorý nezobrazuje 

postavy, figúry: ne umenie; nefiguratív-
nnsť, -ti 2. 



neformálny (.2 neprestupiteľný 

neformálny prld. ktorý nelipne na vonkajšej 
forme, zdôrazňuje obsuh, ktorý nemá 
predpísanú formu, vykonávaný bez ob
vyklých formalít: n-a odpoveď, n. prejav; 
n-e styky, n-e pozvanie; neformálne prísl. 

nefunkčný prid. odb. nemajúci funkciu, vý
znam, funkčne neoprávnený al. neodô
vodnený: stavebne n. dialóg |Karv.); ne
funkčné prlsl.. pôsobil n.; nelunkčnosť, 
-ti 2. 

negustióziiy prid. hovor. expr. nevkusný, ne
upravený, nechutný: Videl sa Im veľmi 
negustiózny, lebo bol večne od čohosi za
babraný. (Heč.) 

nehlava v spojení hlava-nehlava p. hlava 
nehodovosť, -ti ž. množstvo, počet nehôd: 

znížil n.; n. stúpu 
nejedenkrát prlsl. často, mnohokrát, neraz, 

veľa ráz: Nejedenkrát som vyslovil al že
lanie, aby veľadôstojný omšu nepretaho-
vall. I I : . , 

nekalibrovaný prld.: tech. n-é retaze vyro
bené menej presne, hodiace sa na menej 
dôležité ciele, napr. na voľnú kladku a 
pod 

m.kapilárny prld.: vodohosp. ne póry väčšie 
medzipriestory pôdy, naplnené pri abso
lútnej vodnej kapacite vzduchom 

uekaždodenný prld. kn!2. zried. zriedkavý, ne
obyčajný, nie každodenný: n-é úsilie 
(Min.) 

nekonformistický prld. kniž. neprispôsobu
júci sa, nonkonformlstický: n. postoj 

nekrásny príd. zried. nie krásny, špatný, ne
pekný: šedivý, nekrásny starý mužský 
v hrubej halienke (Va|.) 

nelegítininý [vysl. -t-] prld. ktorý odporuje 
zákonu, nezákonný: n-é deti nemanžel
ské; n. manželský zväzok bez sobáša; ne-
legitimne prlsl.; nelegitimnosť, -ti i. 

nematóda [vysl. n ] , -y ž. zool. okrúhly červ, 
cudzopasná hlísta, napr. svalovec 

N'cmčisko, -a, -čisk sír. 1 m. zvel. expr. k Ne
mec 

nemilovaný prid. ktorého nemilujú, ktorý 
nie vje milovaný: n. muž, n-á žena 

nemodlenec, -nca m. náb. príslušník ruskej 
sekty, ktorá zavrhuje cirkevné formy, 
obrazy, symboly, modlitby a pod. 

nenákladný príd. zried. nie nákladný, (dosť) 
lacný, nedrahý: n. nábytok (Lack.) 

nenárodný prid. beznárodný, národne ľaho
stajný, anacionálny: n-í ľudia; nenárodne 
prísl. 

n e n a s ý t e n e j -nca m. zried. nenásytník (Al.] 

nenemecký prid. Iný ako nemecký: n-é ná
rody; nenemecky prlsl.: Správal sa ne
nemecký. (Karv.) 

neobjavný príd. ktorého výsledkom al. cie
ľom nie je nič nového, neznámeho: my
šlienkovo n-á hra 

neohjektivita, -y ž. neobjektívnosť 
neoklasicistický [vysl. n-t-] prld. vzťahujúci 

sa na neoklasicizmus, týkajúci sa neo
klasicizmu, novoklaslcistlcký: n. sloh 

ucokolonializmus [vysl. n - n ] , -mu m. polil. 
nová, zastretá forma koloníallzmu, ktorá 
udržuje niektoré málo vyvinuté (formálne 
nezávislé) krajiny v závislosti od Impe-
rlnllstlckých štátov, novokolonializmus; 
neokolonialista, -u in. 

uconacizmus, -mu m. nacizmus obnovovaný 
po druhej svetovej vojne; neonacista, 
-u m. stúpenec neonacizmu; nconacistický 
prld.: n-á propaganda 

neopätovaný prid. ktorý nie je opätovaný: 
n-á láska 

neoriadený príd. zanedbaný, nečistý, špina
vý, neupravený: n-é kravy (Tat.); Príde 
sem doktor, nemôžete byt taká neoria-
dená. (Zel.) 

neošúchaný príd. expr. nevšedný, nie každo
denný, nezvyčajný, nový: n. básnický ob 
raz; neošúchanosť, -ti 2. 

nepatetický [vysl. -tet-] prid. kniž. neobsa
hujúci pátos, ktorý je bez pátosu: n-á 
prostota, n-á poézia 

neplavec, -vca m. kto nevie plávať: bazén 
pre neplavcov; neplavkyňa, -ne, -kýň ž 

neplnič, -a m. kto niečo neplní: n i dodávok 
(Mín.) 

neplný prid. 1. nie celkom plný: n-é vrece 
zeleniny (laš.); 2. zried. hranatý, nie za
oblený: n-á tvár (jaš.) 

nepnčúvnlk, -a, mn. č. -ci m. nepočúvnn, 
neposlušné dieťa (Krno) 

nepohostinný príd. zried. nevľúdny, drsný, 
nehostinný: n-á skala [Lask.]; ná hmla 
(Hruš.l 

nepokoriteľný prld. ktorý sa nedá pokoriť: 
n-á sila, n. ľud; nepokoriteľne prlsl.; ne-
pokorifeťnosť, -ti ž. 

nepolapilelný prld. kniž. ktorý nemožno la
piť, zachytiť, nezachytlteľný: n-é nebez
pečenstvo (Tal.); n. smiech [Min.] 

neprestajky prlsl. cár. ustavične, neprestaj
ne: Predseda neprestajky trepal po stole. 
I Laz.) 

neprestupiteľný príd. ktorý neslobodno pre
stúpiť: n-é nariadenie izáb.j 



nepriateliť sa 68 niekofkostupňový 

nepriateliť sa, -í, -ia nedok. zried. žiť v ne
priateľstve, hnevať sa: Veď sme ľudia, 
čo sa budeme nepriatelit? (Min.); dok. zne
priateliť sa 

nepriaznivec, -vca m. zried. kto niekomu al. 
niečomu nepraje, neprajník (Vaj.. Hor.) 

nerealizovateľný príd. kniž. ktorý sa nedá 
realizovať, uskutočniť, neuskutočniteľný: 
n. projekt 

ncresisko, -a, -sísk, siar. i neresište, -ta, 
-slšť str. miesto, kde sa trú, neresla ryby 

nerovnorainenný prid. ktorý nemá rovnaké 
ramená: fyz. n-á páka 

nerozoherateľný prld. odb. ktorý sa nedá 
rozoberať: tech. n-é spojovacie súčiastky 
slúžiace na trvalé spojenie, dajúce sa 
rozobrať len po rozbití 

iii-i-vák [vysl. n-), -a m. slang. niečo vzru
šujúce, dráždiace nervy, napr. príhoda, 
športové zápolenie, čítanie a pod.: Vylo
sovanie vo Florencii, konferencia v sbo-
rovni. Ten deň bol vyložený nervák. (Mor.) 

nesamosprávny prld. polit. ktorý nemá vlast
nú samosprávu: n-e územie 

neskrývaný prid. otvorený, zjavný, zreteľný, 
očividný: n. obdiv; n-á nenávisť (Mnač.): 
n-á nevraživosť (Laz.] 

nesplavný prid. ktorý nie je súci, prispôso
bený na plavbu plavidiel: n. tok 

ncspočelnekrát čísi. nás. expr. 1. veľa ráz, 
mnoho ráz, mnohokrát: n. niečo zdôraz
niť, opakovať; je to dôkaz, ako sme sa 
všetci spisovatelia mocovali s obrovskos-
tou témy, nespočetnekrát ju načínalt zo 
všetkých strán. (Piáv.) 2. má význam prí-
slovky často, mnohokrát: n. sa vyskytuje 
otázka 

nespracovatelný prid. ktorý sa nedá, ktorý 
nemožno sprai ovaf: n u. nula; Iport n a 
prihrávka 

nespútanec, -nca m. zried. bujný, voľný, ne
obmedzený, neskrotený, nespútaný tvor 

nešťastlivec, -vca m. zried. nešťastník 
netelesný prid. ktorý nie je telesný, nevzťa

hujúci sa na telo, nesúvisiaci s telom, 
Imateriálny: n-á láska; n-é bytosti (Letz); 
netelesne prlsl. 

netradičný [vysl. -d-] prld. ktorý nie je tra
dičný, ktorý sa vymyká tradícii: n-é ume
nie, n-é prostredie románu (Mfiač.); ne
tradične prísl.; netradičnosf, -ti 2. 

iieupokojitelný prid. ktorý nemôže byť upo-
kojený: n-á túžba, vášeň; neupokojiteľ-
nosť, -ti 2. 

noutrofilný prld. anat. farbiaci sa kyslými i 
zásaditými farbivami: n-é leukocyty 

neútulný prid. pôsobiaci nemilým dojmom, 
neprivetivý, nepríjemný: n-á Izba, n. byt; 
n-é mesto; neútulné prísl.; ncúlulnosť, -ti 
ž. 

nevädzovomodrý prid. modrý ako nevädza, 
nevädzovobelasý: n-á blúza (Laz.) 

ncvinnučký príd. expr. nevinný: n-é belasé 
Oči (Min.) 

iievnímnteľný príd. ktorý sa nedá, ktorý ne
možno vnímať: n. záchvev (štef.) 

nevyčísliteľný prld. nedajúci sa vyčísliť, vy
počítať, nespočítateľný: n-é straty 

nevykryštalizovaný prld. kniž. nemajúci ur
čitú, jasnú podobu, nevyvinutý, neustá
lený, neujasnený: n-é vedomie; nevy-
kryštalizuvanosť, -ti ž. 

ncvykvasený prld. ktorý ešte kvasí; nevy-
zretý, nedozretý: n. mušt, n-é víno; ne-
vykvasenosť, -ti 2. preň. kniž. nevyspelosť 
(A. Mat.) 

nevykynožitefný príd. zried. ktorý sa nedá 
vykynožiť: n. červ (škult); nevykynožiteF-
ne prísl. (Mráz) tak, že sa nedá vykynožiť 

nezábudkovobelasý prld. majúci farbu ako 
nezábudka, belasý, modrý 

nezastupiteľný prld. práv. ktorý nemôže byť 
zastúpený, nahradený: n-é výrobky, n. to
var 

nezdomácnený prid. ktorý nie je zdomácne-
ný, neudomácnený: n-é slovo 

nezvravný príd. ktorý nerád hovorí, málo-
vravný, nezhovorčlvý: Ľudia ju ohovárajú, 
že le nezvravná. (Tim.) 

ncžid, -a, mn. č. -židia m. kto nie je žid, 
iný ako žid: Vylučujú spomedzi seba 
aj nežidov, ktorí iba so židmi žijú v man
želstve, (zel.) 

ničnnrobeníe, -ia str. hovor, nečinnosť, zá-
haľka: Pri tomto ntčnerobení bolo jej 
otupno. |ondr.) Nebolo prestávok v jeho 
živote, ntčnerobenla. (jaš.) 

niekotkofázový prid.: el. tech. n-á sústava 
striedavá sústava niekolkých fázových 
prúdov vzájomne posunutých 

niekoľkokilometrový prld. dlhý niekoľko ki
lometrov: n-á vzdialenosť 

niekoľkomiestny prld. majúci niekoľko 
miest: n-e auto; mat. ne číslo 

niekoľkominútový príd. trvajúci niekoľko 
minút, viacminútový: n-é ticho, n. rozho
vor 

niekoľkostupňový príd. majúci niekoľko 
stupňov, viacstupňový: n-é rakety 
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nika [vysl. n-], -y, nik 2. arcnu. hlboký vý
klenok v stene 

Niké [vysl. n ] neskl ž. grécka bohyňa ví
ťazstva 

niklovník [vysl. n-], -a m. hovor, niklový pe
niaz (Hruš.) 

niktoška, -y, -šiek 2. expr. bezvýznamná že
na, naníčhodnlca, ničomnica: Do domu už 
nechce a nepustí druhú niktošku. (zel.i 

niťovky, -vlek (j. č. niťovka) 2. mn. č. velmi 
tenké rezance, ktoré sa dávajú obyč. do 
polievky 

nitroskupina [vysl. n-J, -y, -pln 2. chem. sku
pina atómu dusíka a kyslika (N()>| 

nitrotoluén [vysl. n-], -u m. chem. aromatic
ká nitrozlúčenlna s jednou nltroskupinou 

nitrotoluul [vysl. n-], -u, e. p. -e m. chem. 
jeden z nltrotoluénov (trhavina) 

nitrozlúčenina lvysl. n-], -y, -nín 2. chem. or
ganická látka obsahujúca v molekule 
nitroskupinu 

nivný prld.: geol. n-á pôda naplavená počas 
povodní, obyč. úrodná a bohatá na živiny 

nivočiteľ, -a, mn. č. -Ha m. zried. ničiteľ 
(Heč.) 

nobelium, -ia str. chem. prvok zo skupiny 
transuránov (zn. No); nobeliový prid. 

nocou priši, v nočnom čase, v noci: A šiesti 
[dobrovoľníci] sa ešte sľúbili nocou. (Taj.) 

nočná, -ej 2. hovor, nočná služba, nočná 
smena: Musí ísť do nočnej a vráti sa len 
ráno. (švant.) 

nohavičiská, -čísk str. i 2. pomn. zvel. k no
havice: plátenné n. (Gab.) 

noktovízia, -ie ž. rádiotel. sústava, ktorá pou
žíva na snímanie obrazu infračervené 
lúče, takže umožňuje vidieť v tme 

nonkonformizmus, -mu m. lipnutie na vlast
ných názoroch, ktoré sa spravidla líšia 
od zmýšľania väčšiny, neprispôsobovanie 
sa; nonkonformista, -u m. stúpenec, prí
vrženec nonkonformizmu; nankonformis-
tický prfd. 

•tepovači, -ia, -le príd.: text. n. stroj slúžiaci 
na utvorenie nôp; nie kliešte na odstra
ňovanie nôp 

nopovačka, -y, -čiek 2. text. pracovníčka, 
ktorá nopuje 

nopovať, -uje, -ujú nedok. text. odstraňovať 
uzlíčky v tkanine, nopy 

norča, -ata, mn. č. -atá/ence, -čiat/-čeniec 
str. mláďa norky 

nordistika (vyši. -dysty], -y ž. odborné štú

dium škandinávskych jazykov, literatúry 
a kultúry vôbec; nordistický príd.: n-á 
práca; nordista, -u m. odborník v nordis-
tike; poslucháč nordistiky na vysokej 
škole; nordistka, -y -tiek 2. 

normalizátor, -a m. pracovník v normalizá
cii 

normovatefný príd. ktorý sa dá normovaf: 
n-á práca 

nostalgik, -a, mn. č. -ci m. človek túžiaci po 
niečom, obyč. po domove 

nošak časí. hovor, pravda, však, všakver, však
že: Kabelka patrí podístým vašej žene, 
nošak? (Letz) Chceš ísť von, nošak? (Lack.) 

novodur, -u, 6. p. -e m. chem., lech. nemäk-
čený, tvrdý a málo plastický poiyvinyl 
chlorid; novodurový prld. 

novogotika [vysl. -t-], -y 2. výtvar. historizu
júci smer v 19. stor., nadväzujúci na go
tické formy 

uovoklasicistický prld. vzťahujúci sa na no 
voklaslclzmus, týkajúci sa novoklasiciz-
mu, neoklasicistický: n. sloh 

novokoľonializmus, -mu m. polit. nová za
stretá forma kolonlallzmu, ktorá udržuje 
niektoré málo vyvinuté (formálne nezá
vislé) krajiny v závislosti od imperialis
tických štátov, neokoloniallzmus 

novomaltuzianizmus [vysl. -n-], -mu m., zried. 
i novomaltuziánstvo, -a str. filoz. pokra
čovanie maltuzianizmu v USA, ktoré sa 
uplatňuje v ideológii imperializmu 

novoplast, -u m. chem., tech. mäkčený, mäkký 
a ohybný polyvinylchlorid; novoplastový 
príd. 

novorenesancia [vysl. -nes-], -ie str. výtvar. 
historizujúci smer v umeni 19. stor., ob
novujúci renesančné tvary; novorenesanč-
ný príd.: n-á budova 

uovoscholasticizmus, -mu m. i nuvoscholas-
tika, -y 2. [vysl. -t-] nioz. súčasný katolíc
ky filozofický smer nadväzujúci na stre
dovekú scholastickú filozofiu; novoscho-
lastický prid.: n-á filozofia; novoscho-
lastik, -a, mn. č. -ci m. stúpenec novo-
scholasticizmu 

novotomlzmus, -mu m. nioz. idealistický 
smer usilujúci sa o obnovu tomlzmu, neo-
scholastika, neotomlzmus; oficiálna Ideo
lógia rímskokatolícke] cirkvi; novotomis-
ta, -u m. prívrženec, stúpenec novotomiz-
mu; novotamistický prid. 

novoverec, -rca m. nový prívrženec nejakej 
viery, neofyt (Luk.) 



novovytvorený 65 ftúravý 

novovytvorený prld. práve vytvorený, ktorý 
práve vznikol: n. obraz (Zván); n-á spe-
vohra 

nožnicovitý prid. majúci podobu nožníc: 
poľov. n. chrup (u psa) ktorého spodná 
rezáky nepriliehajú tesne na horné 

fluchaj, -a m. expr. zried. slledič, špehúň: 

Flórtk nebol ňuchajom znamenitým, skôr 
obyčajným — objavoval po kúsku, (jaš.) 

nukleón, -u m. fyz. základná hmotná častica 
atómového jadra 

nulák, -a m. el. tech. slang. nulový vodič 
núravý prid. expr. zried. ustavične niečo hla-

dajňci, prckutávajúcl: ii. nos (Laz.] 

5 Slovník slov. jazyka 



o 

obcestovať, -uje, -ujú dok. (čo) prejst na ne
jakom dopravnom prostriedku okolo nie
čoho, precestovať: o. zem 

ohediencia, -le 2. cirk. cirkevnoprávna pod
riadenosť, poslušnosť 

obkresľovali, -a, mn. č. -e m. tech. pristroj 
na grafické zhodnotenie leteckých sní
mok pri mapovaní 

obkročiak, -a m. tech. slang. obkročné hma-
tadlo 

ohkuknúť, ne, -nú, -kol dok. hovor. expr. (čo) 
obzrieť, prezrieť: Prišiel som si to ohkuk
núť a vidím: okres, aký by som nenašiel, 
keby som ho bol akokoľvek hľadal, (laz.) 

ohlakomer, -u/-a, s. p. -e, mn. č. -y m. meteor, 
pristroj na meranie smeru a rýchlosti ťa
hu oblakov 

obliekací, -ia, -ie prid. určený, slúžiaci na 
obliekanie: o-ie kabíny (žáry) 

obločisko, -a, -čísk str. i m. zvel. expr. veľký 
oblok: miestnosť so slnečnými obločlska-
ml (Cab.) 

obložka, -y, -žiek 2. druh hádanky 
obnažka, -y, -žlek 2. druh hádanky 
ubnažovateľ, -a, mn. č. -lia m. zried. odha-

lovateľ 
obrastlík, -a, mn. č. -y m. les. nekvalitný 

strom, ktorý škodí susedným kvalitným 
stromom tým, že ich zboku dusí svojou 
širokou korunou 

nbrálisko, -a, -tlsk str. odb. miesto vhodne 
upravené na obracanie vozidiel al. pla
vidiel do opačného smeru 

obratovosť, -ti 2. ekon. miera (stupeň) využi
tia obratu: o. obratových prostriedkov 
ukazovateľ charakterizujúci efektívnosť 
ich využitia 

obrobitelnosť, -ti 2. tech. vhodnosť materiálu 
na obrábanie: o. materiálu 

obrtibnvacf, -in, -ie prid. slúžiaci na obru-
bovanie: ícch. o. stroj 

obryzgnúf, -ne, -nú, -gol dok. expr. (čo) ob-
striekať, ofŕkať niečím: Stúpi rovno do 
mláky a obryzgne si nohavice, (švar.i.i 

obsádzka, -y, -dzok 2. odb. časť zvrška (na 
. topánke) pokrývajúca prsty, prípadne 

predĺžená cez pätu 
obtelefonovať, -uje, -ujú dok. hovor, (koho, 

eo) postupne telefonicky u niekoho al. 
niekde niečo zariadiť, vybaviť: o. všetkých 
známych 

nbtínačka, -y, -čiek 2. sekera určená na ob-
kliesňovanie kmeňov 

OCifrovať, -Uje, -UJÚ dok. hovor. expr. (koho. 
čo) ozdobiť, vyparádif: ocifrovaný vrab-
čiak (Mor.) 

ocinko, -a, mn. č. -ovia m. hypok. otec, otec
ko 

očcliť, -í, -la dok. les. (čo) okresať hranu na 
hrubšom konci guľatiny 

očierňovatef, -a, mn. č. -lia m. zried. kto nie
koho očierňuje (Hurb.) 

oddanka, -y, -nlek 2. zastar. snúbenica, vere-
nlca (pcdj.) 

odubniť, -í, -ia dok. stav. (čo) opatrif debne 
nim, obiť doskami: o. šachtu výťahu; 
nedok. odebňovat, -uje, -ujú 

oder, -u, 6. p. -e m. odb. odieranie: odolnosť 
materiálu voči oderú 

udfajkovať, -Uje, ujú dok. kane. slang. (čo) 
označiť v podobe fajky ako vybavené, za-
člarknuť, zafajkovat: o. čísla, položky 

odfulklorizovať, -uje, -ujú dok. |čo) zbaviť 
folklóru, ľudovosti: o. hudbu; odfolklort-
zovaný jazyk (A. Mat.) 

odfrkotať, -oce, -ocú dok. expr. zried. odísť, 
vzdialiť sa (obyč. na nejakom vozidle), 
odfrčať: Tí pľuhavci na autách odfrkocú. 
(Min.) 

odglgnúf si, -ne, -nú, -gol dok. expr. zried. 
upiť si, chllpnúf si: Odglgol si z fľašky. 
IKrno) 



odhákovať Ii7 odpichovú!' 

odhákovať, -uje, -ujú dok. (čo) uvoľniť z há
kov: o. dvere 

ndháfiaci, -la, -ie prld.: hui. o-ia pec hutníc
ka pec používaná na odstraňovanie olova 
a iných nečistôt pri výrobe striebra 

odhaspriť, -f, -la i odhasprovať, -uje, -ujú 
dok. [nem.) nár. (čo) odsunúť závoru: od
haspriť dvere [zgur.j; odhasprovať dvere 
(Min.) 

odhodlancc, -nca m. zried. odhodlaný člo
vek 

odhorčif, -í, -la dok. odb. (čo) odstrániť ne
žiadúcu chuť a vôňu, alkaloidy a pod.: 
o. sójovú múčku, o. kvasnice; nedok. od-
liniiiii.ii, -uje, -ujú 

odchovanca, -aťa, mn. č. -atá/-ence, -člat/ 
-čeniec str. expr. mladý odchovanec: kláš
torné o. |Zel.) 

odchyt, -u m. potov, chytanie (určeného 
množstva) živej úžitkovej zveri pomocou 
rozličných zariadení: o. bažantov, jara-
bĺc, zajacov 

ndchytat, -á, -ajú dok. potov, (čo) vykonať 
odchyt: o. jarablce, zajace 

odideologizovať, -uje, -ujú dok. (čo) zbaviť 
vplyvu ideológie: o. umenie 

odjadrovač, -a m. odb. zariadenie, pomocou 
ktorého sa z niečoho odstraňujú jadrá: 
o. papriky 

odkalisko, -a, -lísk str. tech. zariadenie na 
odstraňovanie rudných a uholných kalov, 
odkaľovacia nádrž 

odkafovač, -a m. tech. odkaľovacie zariade
nie 

odkazovači, -ia, -Ie prid. ktorým sa odkazu
je: nngv. o-íe zámeno 

odkazovník, -a, mn. č. -ci m. práv. osoba, 
ktorej bol závetom poručený legát, lega-
tár 

odkazový príd. vzťahujúci sa na odkaz: o-é 
heslo v slovníku; práv. o-é ustanovenie 
závetu 

odklasiiovač, -a m. potnobosp. zariadenie na 
odstraňovanie ostl a plievok z obilia (pri 
mlátení] 

ndkrývoč, -a, mn. c. -1 m. zried. kto niečo 
odkrýva, odhaľuje: o. duší (Min.] 

ndkrývka, -y, -vok ž. ban. odpratávanie 
vrchnej vrstvy zeminy pri povrchovom 
dobývaní; odkrývkový príd. 

odkysličovací, -in, -ie prid. chem. slúžiaci na 
odkysllčovanie: o. prostriedok 

odkysliť, -I, -ia dok. pedot. (čo) zbaviť pôd
nych kyselín: o. pôdu 

ndladif, -í, -la dok. el. tech. (čo] odstrániť 

zdroje rušenia: o. vysielaciu stanicu; 
nedok. odlaďovať, -uje, -ujú 

odfahčovací, -ia, -ie príd. slúžiaci na odľah
čovanie: iech. o. otvor určený na zmenše
nie nepriaznivého rozloženia napätia 
v súčiastke; stav. o-la klenba zmenšujúca 
zaťaženie hlavnej klenby; vodohosp. o. vý
pust odvádzajúci nadbytočnú, napr. po
vodňovú vodu 

odlieváreň, -rne, -rní t. miesto, kde sa od
lieva kov do foriem 

odlievka, -y, -vok ž. malá sklenica slúžiaca 
na odlievanie tekutiny z väčšej nádoby 

odlomiť sa, -í, -ia dok. zlomením sa oddeliť, 
odtrhnúť sa od niečoho: Neostalo skoro 
nič okrem sedadla a dverí, čo sa odlomili 
nárazom o priekopu, istef.)-, nedok. odla
movať sa, -uje, -ujú 

odľudštif, -í, -ia dok. (koho, čo) zbavif ľud
ských vlastností, ľudskosti, dehumanizo-
vať: o. st>ef; nedok. odľudšťovať, -uje, -ujú 
U itiilutlštiť sa stratiť ľudské vlastnosti, 
ľudskosť, dehumanizovat sa; nedok. od
ľudšťovať sa 

odlupčivnsť, -ti ž. les. kruhovitá trhlina 
v dreve v smere ročného kruhu 

cti masírovať, -uje, -ujú dok. hovor, zastar. 
odpochodoval ()aš.) 

odmilitarizovať, -uje, -ujú dok. (čo) zbaviť 
militarizmu: o. Nemecko 

odmociť, -í, -ia dok. |čo) máčaním oddeliť, 
uvoľniť: o. náplasf 

odnáška, -y, -šok ž.: pôšt. o. poštových zá
sielok odnášanie zásielok z poštového 
úradu prostriedkami adresáta 

odnímateľný prld. zried. ktorý sa dá odňať 
a znova priložiť: o-é dno úľa 

odoberač, -a m. tech. zariadenie na odobe
ranie výrobkov 

odosielač, -a m. odb. tlačidlo, gombík na 
odosielanie výťahu 

odovzdávaci, -la, -ie prid. slúžiaci, určený-
na odovzdávanie, týkajúci sa odovzdáva
nia: o. akt; šport, o-te územie na ktorom 
sa odovzdáva štafetový kolik 

odôsfovač, -a m. pornohosp. súčasť čistiacej 
mláťačky, ktorá odstraňuje z obilia ôstie 

otlpatetizovať [vysl. -tet-], -uje, -ujú dok. 
kniž. (čo) zbavif pátosu, patetickostí: o. 
poéziu; o. vojnu (A. Mat.]; nedok. odpate-
tlzúvaf, -a, -ajú 

odpichovací, -ia, -ie príd. slúžiaci na odpi-
chovanie: o-le kružidlo; o-le hodinky 
IKarv.) pichacle 

odpichovať1, -uje, -ujú nedok. hut. (čo) vy-



odpichovať2 liS odšpendliť 

púšťať odpichom taveninu z vysokej pece: 
o. železo; dok. odpichnúf 

odpichovať2, uje, -ujú nedok. tech. slang. (čo) 
odmeriavať odplchovadlom: o. vzdialenosť 
dvoch bodov; dok. odplchnúŕ 2 

odpichovať3, -uje, -ujú nedok. (čo) odrážať 
odpichom, odstrkovať: Chlapci s hákmi 
stáli na moste a odptchovall ľadové kry
hy, (zúb); dok. odpichnúf3, -ne, -nú, -chol 

odpichovať sa, -uje, -ujú nedok. šport, odrážať 
sa odpichom (obyč. palicami pri lyžovaní); 
dok. odpíchnúť sa 

odpočinutie, -ia str. kni2. odpočinok: Oprite 
sa o moje prsia a ja vám odpočinutie 
dám. (ondr.); daj mu Pánboh ľahké o. že
lanie posmrtného pokoja 

odpojiteľný prid. ktorý sa dá odpojiť: o-é 
súčiastky 

odprírodniť, -í, -ia dok. (čo) zbaviť prírod
ného základu: odprírodnené zvieratá zba
vené pôvodných, prírodou daných vlast
nosti; nedok. odprírodňovať, -uje, -ujú 

odrádzadlo, -a, -diel str. potov, prostriedok 
na odrádzanie škodlivej zveri 

odraznfk, -a m. zariadenie slúžiace na za
chytenie al. odrazenle nárazu; mantinel 
na biliarde; siav. priebežný stupeň zvý
šený nad vozovkou cestného mosta na 
ochranu mostnej konštrukcie, resp. vozi
diel; lod. obloženie chrániace boky lode 
pred poškodením 

odrážací, -ia, -le prid. slúžiaci na odrážanie; 
vodohosp. o. výhon na odrážanie vodného 
prúdu 

odrážač, -a m. odb. prístroj slúžiaci na od
rážanie niečoho: radarový o. 

odreagovať, -uje, -ujú dok. kniž. (čo) spontán
nou al. zámernou reakciou vyrovnať a 
tým premôcť, odstrániť isté duševné na
pätie (obyč. citového charakteru): o. de
presiu, hnev, istý komplex 

odrečniť (si), -í, -la dok. expr. ( č O ) odbaviť 
(si) reč, splniť rečnenie: Počas spevu od-
reční richtár svoj prívet, (stod.) Korčäk si 
odrôčni svoj slávnostný preslov. (Zgur.) 

odreťazif, -í, -la dok. |čo) zbaviť niečo re
ťaze, odstrániť odniekiaľ reťaz: o. dvere 
IRáz.) 

odrezávač, -a m. tech. zariadenie slúžiace na 
Odrezávanie niečoho: o. listov 

odriekanie, la sír. sebazapieranie, zrieka
nie: Po troch rokoch odriekania tým živ
šie sa tešil. (Kuk.) Odriekanie je krestan-
ská hlúpóst. (Min.) 

odročovacf, -ia, -íe príd. práv. týkajúci sa 
odročenla: o-ie uznesenie 

odrušiť, -í, -ia dok. el. tech. ičo] odstrániť al. 
obmedziť poruchy pri prijímaní rozhlaso
vého al. televízneho vysielania: o. prijí
mač; obmedziť al. odstrániť rušivý účinok 
niečoho na príjem rozhlasu al. televízie: 
o. elektromotor; nedok. odrušovať, -uje, 
-ujú 

odrušovaci, -la, -le prid. el. tech. slúžiaci, 
určený na odrušovanle: o. kondenzátor; 
o-la služba starajúca sa o odstraňovaniu 
porúch rozhlasového al. televízneho príj
mu 

udrušovač, -a m. el. tech. zariadenie slúžiacu 
na odrušovanle 

ndsemeflovač, -a m. polnohosp. stroj na odse-
menovanie 

odsíriť, -i, -ia dok. (čo) zbaviť síry: o. žele 
zo, plyn; nedok. odsírovaf, -uje, -ujú 

odsoliť, -í, -ia dok. (čo) zbavif soli: o. ropu, 
vodu; nedok odsoľovat, -uje, -ujú i odsá-
ľať, -a, -ajú 

odstrčenec, -nca m. odstrčený človek: 
Odstrčenec Malo ukáže sa súcitným člo
vekom. (Chorý.) 

odstredivo prísl. k odstredivý: pôsobil o. 
odstredovka, -y, -viek ž. druh hádanky 
odstrekovací, -lu -ie prld. slúžiaci, určený 

na odstrekovanie: stroj. o. krúžok ktorý 
vplyvom odstredivej sily odstrekuje kva
palinu (napr. olej) z hriadeľa, aby ne
vnikla do stroja 

nastrieľať, -a, -ajú dok. strieľaním splniť 
úlohu, dokončiť strieľanie: Je ráno, už je 
po všetkom. Batérie odstrieľalt. (sov.) 

odstupný príd. týkajúci sa odstúpenia, od
stupu: o-ä suma, o-á zmluva 

odsuvka, -y, -viek 2. druh hádanky 
odšfrovať, -uje, -ujú dok. hovor, [čo) odložiť, 

zložiť z ťažného dobytka postroj, odstro-
jiť: o. koňa (]aä.) 

odškrtávať, -a, -ajú nedok. (čo) začiarkúvaním 
označovať ako vybavené a pod.: Páni od 
škrtdvali Inventár. fStof.) 

ndšliapaf, -e, -u, rozk. -šllap dok. šport, (čo) 
odmerať vzdialenosť počtom šľapaj! pri 
zisťovaní ustálených vzdialeností: o. dĺž
ku kroku, o. dĺžku rozbehu 

odšľapovať, -uje, -ujú nedok. šport, meniť 
smer jazdy na lyžiach kladením vnútor
nej lyže do odvratu so súčasným prene
sením váhy tela na ňu a prisunutím von
kajšej lyže 

odšpendliť, -í, -ia, rozk. -1 dok. hovor, (čo) 



odšiibrať ohnivovlasý 

uvoľniť vytiahnutím špendlíka: o. diely 
šiat, stužku 

odšiibrať, -e, -ú, rozk. -i dok. expr. ičo) od-
štipnúť, odlomiť, odštiknúť: Odštibre me-
lenček. iTat.); nedok. odštibrávaf, -a, -ajú 

odštoplovať, -uje, -ujú dok. hovor, (čo) odzát
kovať: o. jlašu 

udtelesnit, -I, -la dok. kniž. ičo, koho) zbaviť 
telesnosti, hmotnosti, odhmotnit: odteles-
nené slovo (Karv.); nedok. odtelesňovať, 
-uje, -ujú 

odtik'ávat [vysl. -t-], -a, -ajú nedok. (čo i bez
predm.) tikanlm ohlasovať, odmeriavať: ho 
diny odtlkávajú čas (zúb.) 

odtínadlo, -a, -diel str. odb. kováčske nára
die klinovltého tvaru, ktoré umožňuje 
odtfnanfe materiálu z dolnej strany 

odtlačovaci, -ia, -ie prld. slúžiaci na odtla-
čovanie: tech. o-la skrutka ktorá odtláča 
dve časti od seba 

(nltlieskať (si), -a, -ajú dok. (bezpredm. i čo) 
dokončiť tlieskanie: Kým sme si odllies-
kalt obligátny aplauz, bola dievka preč. 
I zgur.) 

odúmrtný prld. práv. týkajúci sa odúmrti: 
.o-é právo 

uriiizliť, -í, -ia, rozk. -i dok. (fo) odstrániť 
uzol z niečoho: Chcela som povraz oduz-
liť. (Podj.) 

odvádzacf, -la, -le prld. slúžiaci na odvá-' 
• dzanle: o. deň v ktorom sa odvádzajú 

výrobky; odb. o. výkaz obsahujúci zoznam 
odvádzaných výrobkov 

odvalový prld. vzťahujúci sa na odval: ban. 
o-á ruda, o. kameň 

oilvážač, -a m. kto niečo odváža, obyč. ma
teriál al. tovar od stroja: o. tehál 

odvetrať, -á, -ajú dok. ban. (čo) odstrániť 
škodlivé vetry z pracoviska 

odvetvovač, -a m. les. lesný robotník, ktorý 
odvetvuje stromy 

odvláknlť, -i, -la dok. [čo] zbaviť vláken: 
o. fazuľové struky; nedok. odvlákňovať, 
-uje, -ujú 

odvlákňovač, -a m. pristroj, zariadenie na 
odvlákňovanie: o. pazderia 

odvodhovač, -a m. tech. odvodňovacie zaria
denie 

odvolávacf, -la, -ie prld. týkajúci sa odvolá
vania: o. dekrét (štef.) 

odvolávka, -y, -vok 2. práv. pri rámcových 
zmluvách lehota na plnenie čiastkových 
dodávok; písomná výzva odberateľa do
dávateľovi, aby dodal tovar v tejto le
hote 

odvozca, -u, mn. č. -ovia m. kto niečo od
váža: o. dreva 

odvysielať, -a, -ajú dok. rozhlas., lelev. slang. 
(čo) uskutočniť vysielanie niečoho: o. zprá-
vy, rozprávku, zábavný program 

odzátkovali, -a m. jednoduché zariadenie na 
vyťahovanie zátok z fliaš 

odznačok, -čka/-čku m. zdrob. k odznak 
odzrňovač, -a m. tech. pristroj na odzrňo-

vanie: o. hrozna 
odžilok, -lku m. geol., ban. rudná žila, ktorá 

odbočuje od hlavnej žily, apofýza 
odživolniť, -I, -ia dok. kniž. (koho, čo) urobiť 

neživotným, zbaviť životnosti: o. divadlo; 
o. divadelnú postavu (Mráz) 

offakovief, -ie, -ejú dok. nadobudnúť, do
stať flaky: žena o/ľakovela v tvári (Svant.) 

ogrcať, -ia, -ajú dok. vulg. (čo) dávením zne
čistiť, ovracať: Kto ogrcal plot? (Laz.] 

ohkať, -á, -ajú nedok. expr. vzdychať od stra
chu, od bolesti, od údivu, od prekvape
nia a pod. a vyslovovať citoslovce oh, 
ochkať: Pán Szász, ohlušený nečakanou 
situáciou, ohkal. [zel.) 

ohlas, -u m. 1. zvukový úkaz, pri ktorom sa 
zvuk odráža od rozličných predmetov a 
vracia sa späť, echo, ozvena: o-y vytia 
(Luk.): Sladké tóny čela nedoslahnuc cie
ľa, zunell bez ohlasu, [vaj.] 2. súhlas al. 
nesúhlas s niečím, pozornosť venovaná 
niečomu (v kladnom al. zápornom zmys
le), reakcia, ozvena: o. básnického diela; 
vyvolať o.; nemať o.; stretnúť sa s ohla
som; vzbudiť o.; o. doby; o. revolúcie; o-y 
umeleckých smerov; ohlas lásky (Fodj): 
Vtip zanikol bez ohlasu. (Hruš.) 3. písom
ný prejav, ktorým niekoho na niečo vy
zývame, výzva: Vydal ohlas a ten všade 
na zhromaždeniach dáva čítať, (zni.) Sed-
llakov nedojalt deklarácie a ohlasy na-
džgané tlačenými slovami. (Urb.] Ešte 
dnes vylepia veľké ohlasy na stoličnom 
dome. (Kuk.) 4. voj. časf hesla, ktorou sa 
odpovedá na volanie 

ohlbcň, -bne, -bní z. ban. ústie Jamy 
ohlupovateľ, -a, mn. č. -lia m. expr. kto 

niekoho ohlupuje: o-ia ľudu (Novom.) 
ohnednúť, -ne, -nú, -dol dok. nadobudnúť 

hnedú farbu, zhnednúť: Stĺpy ohnedli. 
(Bedn.) 

ohnivohrdzavý prld. majúci krikľavo hrdza
vú farbu: o-é vlasy (Min.) 

ohnivovlasý príd. bás. krikľavo červený, 
ohnlvočervený: o -á kráska (Zván) 
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olinivozlatý príd. bás. jasnožltý, zlatistý: o-é 
polia (Laz.) 

oliradnik, -a m. ban. úžitkový nerast popri 
zvážnl al. banskej chodbe ponechaný na 
jej ochranu počas prevádzky 

ochutnávka, -y, -vok 2. hovor, ochutnávanie, 
degustácla: o. vín 

okarpavief, -ie, -ejú dok. stať sa karpavým, 
dostať karpíny: Chlapi si hánkami povy-
tierall okarpavené oči. (Svani.i 

okience, -a, -nec sír. zdrob. malé okno, ob-
lôčlk: Malé oklenca ledva dali trochu 
svetla. (Tím.) Lomoz vniká cez okience 
do kôlne, (jes] 

okienečko (vysl. tvrdé -n-], -a, -čiek str. 
zdrob. nár. malé okno, oblôčlk, okience: 
okienečká a v nich mreže des.) 

okrovobiely prld. biely s okrovým odtien
kom: o. mramor (Bedn.) 

oktant, -u m. 1. astron. pristroj na meranie 
výšky hviezd; 2. let. astronavlgnčný prí
stroj na určovanie polohy lietadla; 3. 
geom. osmina kruhu (oblúk 45°) 

oktávia, -Ie, -11, -iám, -lách 2. hovor, auto 
značky Škoda Octavia 

okyptenec, -nca m. expr. okyptený človek: 
Tu vylihujú vydedenci večného mesta, 
strašná zbierka okyptencov, slepcov, idio
tov... (Hruš.) 

oldomášovaf, -uje, -ujú nedok. hovor, piť ol-
domáš: Tam budeme pillt a oldomášovaf. 
(vaf.) 

olejár, -a m. 1. pracovník v olejárskom 
priemysle; 2. v kaplt. štátoch priemysel
ník, obchodník s olejom 

ombrogram, -u m. meteor, zápis ombrografu 
omegovky, -viek 2. pomn. hovor, hodinky 

značky Omega 
omeletník, -a m. kuch. okrúhla panva na pe

čenie omeliet 
omiefač, -a m. expr. zried. kto ustavične nie

čo opakuje, omieľa: o-t samozrejmostí 
(Mln.J 

onestep [vysl. vsnstep], -u m. (angl.) spolo
čenský tanec amerického pôvodu v dvoj-
štvrfovom takte 

oolit, -u m. geol. hornina zložená z jednot
livých guľôčok, ktoré sa vyznačujú kon-
centrickou stavbou; onlilický prld.: o-rf ru
da v podobe zrniek, guľôčok 

opakovateľný prid. ktorý sa môže opakovať, 
ktorý možno opakovať: o. proces; opako-
vateľne prísl.; opakovateľnosf, -ti 2. 

op-art [novšie pis. i opart] , -u m. druh vý 
tvárneho prejavu, ktorý chce vzbudif 
v divákovi pocity plastickosti al. pohybu 
bez toho, aby sám bol plastický al. po
hyblivý; optické umenie 

opätovačka, -y, -čiek ž. druh hádanky 
operabilita, -y ž. lek. schopnosť, vhodnosť 

na operáciu; operabilný prld. schopný 
operácie, vhodný na operovanie: o. prí
pad 

operetné prlsl. m. ako v operete: podal, 
predstaviť niečo o. v ľahkej, zábavnej 
forme 

nplašený prid. nár. splašený, vystrašený, vy
plašený, poplašený: o. hlas, o-é učiteľstvo 
(Heč.); oplašenosť, -ti 1. 

oponentúra, -y t. odb. oponentské konanie 
opravárstvn, -a sír. činnosť opravárov: roz-

štrovante služieb u o-e 
opravenka, -y, -nlek 2. hovor, lístok s údaj

mi o veci danej do opravy 
optimalizácia, -le ž. utváranie takých pod

mienok, ktoré za daných možností naj
lepšie vyhovujú, ktoré sú najpriaznivej
šie; odb. v programovaní príprava také
ho programu, ktorý je z daného hľadis
ka najvýhodnejší pre riešenie istej úlo
hy 

opuncnvať, -uje, -ujú dok. 1. (čol dnf úrad
nú značku na predmety z drahých kovov: 
o. zlatý prsteň; 2. hovor, (koho, čo] oficiál
ne uznať, ohodnotiť: Roy bol dávno lite
rárne opuncovaný. IBrez.] 3. hovor, (koho 
čim) označiť, očierniť, obviniť z niečoho: 
Veď je to absurdné — paušálnym podo
zrením opuncovat človeka, ktorý bojoval 
proti fašistom. [Mňač.) 

opytovačka 2, -y, -čiek ž. druh hádanky 
ordner, -a m. (nem.) hovor, príslušník unifor

movaných zložiek HenleinoveJ strany za 
predmníchovskej ČSR 

orechovica, -e, -víc 2. pálenka z orechov 
orientalistický príd. vzťahujúci sa na orien

talistiku, týkajúci sa orientalistiky: o-ä 
literatúra, o. kongres 

orlon, -u m. (angl.) chem., text. druh chemic
kého vlákna; tkanina z tohto vlákna; 
nrlnnový prid.: o-é vlákno 

orlonosý prid. zried. majúci orlí nos: o-f 
Francúzi (Tat.) 

ornamentalistika, -y 2. výtvar. náuka o orna
mentálnom umení, ornamentika; orná-
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mentallsta, -u m. odborník v ornamenta-
listike 

ornamentizovať, -uje, -ujú nedok. 1 dok. tu. 
pejor. falošne skrášľovať, skrášliť; umelko-
vať: V tejto knihe sa miesto stvárňovanta 
ornamentizuje. (A. Mat.) 

ornamentovka, -y, -viek 2. druh hádanky 
ornitoptéra, -y 2. lei. lietadlo s mávajú

cimi krídlami, krídelník 
orol-, orla, mn. č. orlí m. člen Orla 
Orol1, Orla m. bývalá telovýchovná orga

nizácia; orolský prid.: o-á slávnosl, o. kroj; 
orolstvo, -a str. orolské hnutie 

Orol2, Orla m. astron. súhvezdie severnej 
oblohy 

orlikon, -u m. teiov. snímacia obrazovka pa
triaca do skupiny obrazoviek s použitím 
rozkladu pomalým elektrónovým lúčom, 
dopadajúcim zvislo na obrazovku 

osamostatníeť, -Ie, -ejú dok. zried. stať sa 
samostatným, osamostatniť sa: Kornel 
Belan skoro osamostatnel. (vaj.) 

osemdesiatnik, -a, mn. č. -ci m. človek ma
júci 80 rokov: trasľavý hlas osemdestat-
nlka (Fíg.) 

osemročeuka, -y, -niek 2. škôl. slang. osem
ročná škola 

osičíe, -la str. zried. osikový porast (Min.) 
oslavovateT, -a, mn. č. -Ha m. kto niečo osla

vuje, ospevuje: o. života (A. Mat.); oslavu 
vateľský príd.: o-á funkcia umenia (Karv.) 

osobnomajetkový prld. práv. týkajúci sa osob
ného majetku: o. pomer, o-é právo 

osovka, -y, -vlek 2. druh krížovky 
osrstenie, -ia str. odb. porastenie tela srsťou, 

srsf na tele: normálne, femné o. 
ustrefovač, -a m. voj. presný strelec vyni

kajúco ovládajúci strefbu, maskovanie a 
pozorovanie, snajper 

ostroduchý prid. zried. bystrý, chápavý, dô
vtipný: Uľka nebola osoba ostroduchá. 
IIíg«) 

ostronosý prid. zried. majúci ostrý, končitý 
nos: o. chlap (Min.) 

nstrôžknvaf, -uje, -ujú dok. odb. ičo) krájať, 
rezaf ostrôžkou: o. cesto, kožu 

Osušovadlo, -a, -diel str. kancelárske nára
die na osušovanie atramentu 

Osvetárčíť, -i, -ia nedok. hovor., niekedy pejor. 
, byť osvetárom, konať osvetovú prácu 

(niekedy len povrchne): Nevieme sa zba
vil zbytočného osvetárčenla. (Plav.) 

osvojireľný prid. zried. ktorý si možno osvo
jiť: o-á pravda 

ošaľbiariť, -i, -ia dok. hovor. expr. (koho) okla
mať, podviesť: Ľudí na okolí ošalbiaril 
o pekných pár tisícok. (Lack.) 

ošatenie, -ia str. šaty, oblečenie, oblek: dô
stojnícke o. (Stef.); Celé ošatenie revízo-
rovo svedčilo o dobrom vkuse. (Letz) 

ošemetníčiť, -i, -ia nedok. expr. zried. byť ne
úprimný, úskočný, záhadný, okolkovaf: 
Ale čo mám ošemetníčit. Poď za mňa, buď 
mojou gazdinou! (Vaj.) 

ošifrovať, -uje, -ujú dok. (čo) podpísať skrá
teným podpisom, šifrou: o. doklad, list 

oškrt, -u m. tech. 1. oceľový násadec zbíja-
cleho kladiva; 2. oceľové náradie na hru
bé opracúvanle kameňa 

ošfastlivieť, -ie, -ejú dok. zried. staf sa šťast
livým: A keď im potom Anulka zaspala, 
naraz celkom oštastltvelt. (Hoč.) 

oštempľovať, -uje, -ujú dok. hovor, zastar. (čo) 
opečiatkovať: papier, oštempľovaný na 
kvestúre príslušne! školy (Ťal.) 

otcuprisám čast. i cit. prisahám bohu, veru, 
bohuprisám (pri zdôrazňovaní tvrdenia, 
výpovede): Z cudzieho krv netečie. Im. 
Ale nám... Otcuprisám, tečte, a poriad
ne. (Urb.) 

otelo [vysl. ot-], -a, e. p. -e str. vln. druh 
hrozna 

utonel, -a, 6. p. -1 m. druh hrozna; odb. 
muškät-otonel 

otreštený prid. nár. pochabý, pojašený, ne
rozvážny: otreštený mäsiar (Heč.) 

otrundžlf, -í, -ia dok. expr. (koho) opif: Iba 
čo ťa otrundžia. (Podj.) II otrundžif sa 
opiť sa: chumaj otrundžený raktjou (Heč.) 

oťukať, -á, -ajú dok. expr. (čo] ťukaním pre
skúmať, oklepať: Flärik pristúpil k piec
ke, poprezeral si ju, otukal dlhým nech
tom rúru. (|aš.) 

overal, -u, a. p. -e, mn. č. -y m. (angl.) 
ochranný al. pracovný oblek, pri ktorom 
sú nohavice spojené s blňzou, kombinéza: 
letecký o. 

ovládací, -ia, -ie príd. slúžiaci, určený na 
ovládanie: o-le zariadenie; el. tech. o. ob
vod 

ovládač, -a m.: el. tech. tlačidlový o. pri
stroj na spínanie ovládacích (obyč. po
mocných) elektrických obvodov 

ovplyvniteľný prid. dajúci sa ovplyvniť, pod
liehajúci dajakému vplyvu: ľahko o. člo
vek; ovplyvnitelnosf, -ti 2. 
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ovracať, -ia, -ajú dok. (čo) vracaním, dáve
ním pošpinil: Ovracal som ho [plot], 
(Laz.) 

riM-eniziinis [vysl. ouínyz-], -mu m. filoz. smer 
utopistického socializmu podľa Angličana 
Róberta Owena; owenista, -u m. stúpenec, 
prívrženec owenizmu 

označenie, -ia str. 1. značka: o. auta; 2. ná
zov, pomenovanie: o. diela 

oživenie, -ia str. vzrušenie, rozruch, vzruch: 
v sále nastalo o. 

n. ľ.iininili !ľ, -a, mn. č. -lia m. zasiar. kto nie
čo oživuje, prebúdza k životu, oživovateľ: 
o-lta slovenčiny (Soli.) 



pafilozofia, -le 2. pujor. nepravá filozoiia: 
egoistická, nehumánna p.; pafilozofický 
prld. 

paholča, -afa, mn. e. -atá/-ence, -čiat/eniec 
sír. expr. malý, nedospelý paholok, pahol
ček: chudé, iba zo štrnásť-pätnásťročné 
paholča (Tai.); paholčiatko, -a, -tok str. 
zdrob. 

pachový prid. k pach: zool. p-é žľazy (u nie
ktorých zvierat) vylučujúce pach 

paket, -u m. (franc.) hovor, zastar. balík: Po
mocník pokládol pakety do priečinku. 
(vaj.); hut. slang. pudlový p. krátke kusy 
oceľových odpadkov zviazaných oceľo
vým drôtom, ktoré sa po zahriati spracú
vajú na zvárkovú ocef; paketový prid.; pa-
ketík, a m. zdrob. expr. balíček 

paketovací, -ia, -ie príd.: hut. p. lis na liso
vanie drobného kovového odpadu do ha 
llkov 

páleničiar, -a m. kto sa zaoberá pálením lie
hu, kto vyrába pálenku, majlte! pálenice: 
knižka proti pálenke a páleničiarom 
{Lack.] 

paleta2, -y, -liet 4. tech. podložka, na ktorú 
sa skladá tovar pri premiesťovaní al. 
pri skladovaní; paletka, -y, -tlek 2. zdrob. 

paletízácia, -ie 2. tech. premiestovanie al. 
skladovanie tovaru na paletách 

palicovitý prid. podobný palici, pripomína
júci palicu: výbežky palicovitčho tvaru 
(na jeleních parohoch) 

palivomer, -u/a, 6. p. -e, mn. t. -y m. tech. 
prístroj udávajúci množstvo (tekutého) 
paliva v nádrži 

palpost, -u m. (rus.) vo), slang. palebné po
stavenie: Batéria vľavo! Prichádzame do 
palpostu, držte sa pokopel (|aS.) 

pánabeka cit. slang. zvolanie pri údive, 
prekvapení, rozhorčení ap., doparoma, do

čerta: Mail sme útočil, pánabeka, útočiť 
sme mail! (Mor.i 

pánajána cit. hovor zvolanie pri prekvapení, 
zhrození, úžase ap.; prepánajána: Pána
jána, to by bolo niečo! (jaš.) 

panázíjský prid. týkajúci sa celej Ázie, vzťa
hujúci sa na celú Áziu; celoázijský: p-é 
hnutie 

pancierovací, -ia, -ie prld. slúžiaci na pan-
cierovanio, vhodný na pancierovanie: 
p-te plechy 

pancierovanie, -la str. odb. 1. Obíjanie, obkla
danie pancierom: p. obrnených vozidiel; 
2. súhrn pancierov: tank má dobré p.; 
dvojllé p. 

pancierovitý prid. pripomínajúci pancier, 
podobný pancieru, taký ako pancier: p-é 
obloženie; pancierovite prlsl. zried.: všetko, 
čo zdržuje v pohybe, čo pôsobí tiesnivo. 
pancierovite (Min.) ako pancier 

pančuchový prid. 1. týkajúci sa pančúch, ur
čený na výrobu pančúch: p. stroj, p. 
automat; 2. majúci funkciu pančúch: p-é 
nohavice 

panečku [vysl. -n-J cit. slang. používa sa 
obyč. ako výraz prekvapenia, údivu, úžasu, 
nadšenia ap. (často ako vsuvka na oži
venie reči): Disciplína, panečku, to je zá
klad života. (Min.) To bude, panečku, to 
bude niečo! (Mor.) 

panejáne cit. zried. vyjadruje prekvapenie, 
rozhorčenie, úžas ap., ale totol, no toto!: 
Vinohrady v Dubníkoch? Panejánel Veď 
to sú výnosné bane na vínol (Heč.) 

papečina, -y 2. hromád, expr. hrubšie raždie, 
naluzle, haluzina: Položil na oheň pape-
člny. (Min.) 

papierovanie, -la str. pejor. úradovanie po
mocou velkého množstva prípisov, obež
níkov, hlásení ap.: V čarodelníckej ku-
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chynl sa nedá variť z nalakovaných vý
kazov, hlásení, z paplerouania. (Tal.) 

papučka 2, -y, -čiek 2. ľudový názov pre 
črievíčník jCypripedlum) 

papuľnáč, -a m. pejor. bezočivý, odvrávajúci, 
papulnatý človek; hubáč, hubáň, frfloš: 
brániť st ženu pred kadejakými papuľ-
náčmi ismrč.); Môžu tých, čo s týmto 
všetkým nie sú spokojní, nazýval frfloš-
mi, papuľnáčml. (A. Mat.) 

paradesant, -u m. (franc.) voj. (v sovietskej 
armáde) padákový výsadok 

paradigmatika, -y ž. gram. Časť morfológie 
skúmajúca tvary ohybných slov; náuka 
o tvaroch so zreteľom na typy, vzory 

parafínka, -y, -nok z. hovor. 1. továreň na 
parafín: ro&il ľ p-e; ;'.. parafínová svieč
ka: zapáliť p-u 

paramagnetizmus, -mu m. fyz. vlastnost nie
ktorých látok, že sú slabo priťahované 
k pólom magnetu silou úmornou intenzite 
magnetického poľa; paramagnetický prid. 
slabo priťahovaný k pólom magnetu: p-é 
látky 

parte neskl. str. (Iranc.) cukrár, mrazený krém 
so šľahačkou a ovocím 

parker, -a/-u, 6. p. -i, mn. č. -y m. hovor, pl
niace pero značky Parker: Spomenul si 
/básnik] na svojich predchodcov a Ich 
výrobné náčinie: rydla, brkä, škrípajúce 
perá, parkery aj písacie slrole. (Zary) 

parkesovanie, -in str. hut. spôsob oddeľova
nia striebra od olova pomocou zinku 

párstoročný prid. hovor, majúci niekoľko sto 
rokov, niekoľkostoročný: p-é stromy, p-é 
pamiatky 

pas 3, -u m. fangl.) šport, slang. dlhá prihrávka 
na nabiehajúceho spoluhráča: šikmý, kol
mý p. 

paspart, -u m. Hrane.) kartón s vystrihnutým 
rámikom, do ktorého sa vkladá obraz 
pred zarámovaním; kartónová al. lepen-
ková obruba obrazu 

pasport, -u m. (rus.) 1. zastar. cestovný pas; 
2. ekon. doklad obsahujúci základné údaje 
o kapacite a efektívnosti podniku, strojo
vého zariadenia ap.: p. podniku, p. závo
du; p. stroja, prístroja uvádzajúci najmä 
technické parametre 

pastierča, -aťa, mn. č. -atá, -čat sír. expr. 
malý pastier, pastierik: Na strniskách 
kŕdle husí a pri každom pastierča s cha-
bínou. ooš.) Pamätáš, ako sme spolu 
statok pásli? V hĺbke duše zostali sme 
pastlerčatá. (Tat.) 

palvar, -u, 6. p. -e, mn. č. -y m. mlner. kryštál, 
ktorého pôvodná hmota bola nahradená 
inou nerastnou hmotou, pričom pôvodný 
tvar ostal zachovaný 

pazúruvitý prid. podobný pazúru, pripomí
najúci pazúr, taký ako pazúr: p-é korene 
(Bedn.) 

päťadvadsaťročný prid. hovor, majúci 25 ro
kov, dvadsaťpäťročný: asf pätadvadsaťroč-
ný elegantný mladík (štef.) 

päfašesťdesiatnik, -a, mn. č. -ci m. človek ma
júci 65 rokov; päťašesťdesiatnička, -y, 
-čiek 2. 

piiťaštyridsiatnik, -a, um. č. -ci m. človek 
majúci 45 rokov; pätaštyridsiatnička, -y, 
-čiek 2. 

päfdesiafkorunáčka, y, -čok ž. i päťdesiat 
korunák, -a m. hovor, päťdesiatkorunová 
bankovka: zložená p. ištef.); Pozrel na 
päťdesiatkorunák a prestal sa usmieval. 
t Laz.] 

pafhektárový príd. 1. majúci, merajúci päť 
hektárov: p. majetok, p. pozemok, p. les; 
2. hovor, vlastniaci päť hektárov: p. gazda 
(sinrč.) 

päťhran, -u/-a m. geom. priestorový útvar tvo
rený piatimi polpriamkami vychádzajú
cimi zo spoločného stredu a časťami pia
tich rovín 

päťhranný prid. majúci päť hrán: p-é teleso, 
p. útvar 

päťkilový príd. vážiaci päť kilogramov: p. 
balík, p-é závažie 

päťpercentný príd. majúci hodnotu päť per
cent, obsahujúci päť percent: p-é úroky, 
p-á zrážka 

päťradlicový i päťradličný príd. majúci päť 
radlíc: p. pluh 

päťstukortináčka, y, -čok ž. i päťstokorti-
nák, n m. hovor, päfstakorunová bankov
ka: Vytiahne z vrecka novú červenú päí-
stokorunáčku. (Svant.) 

päťstokorunový prid. majúci hodnotu päťsto 
korún; majúci cenu, stojaci päťsto korún: 
pá bankovka; pá látka ktorej meter stojí 
päťsto korún; p. dar 

paťtriedka, -y, -dok 2. hovor, päťlriedna 
škola: dedinská p. 

pečatený príd. uzavretý voskom, voskovou 
pečaťou, zupcčntimý: p é liehoviny ktoré 
sa predávajú v zapečatených fľašiach 

pečienkárstvo, -a str. poľov. slang. nedovolené, 
neoprávnené poľovanie, pytliactvo; pečien-
kársky prid.: pa vášeň 

pedálová!, -uje, -ujú nedok. hud. slang. stlá-
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čat pedál pri hre na klavíri al. ne or 
gann 

pedokartografia, -ie ž. pôdoznalecké mapo
vanie podávajúce obraz o rozšírení pôd
nych typov; pedokartogralický príd. 

pekarizácia, -ie 2. odb. zisťovanie akosti 
múky podľa farby (metódou I. Pekára] 

pekarizovaf, -uje, -ujú nedok. odb. (čo) zisťo
vať akosf múky Pekárovou metódou: p. 
múku 

penič, -a, mn. č. -e m. ban., chem. prísada 
tvoriaca na flotačnom rmute stálu penu 

pcnis, -u m. anat. mužský pohlavný ód 
Penklub (star. pis. i PEN-klubJ, -u m. medzi

národná organizácia spisovateľov, prekla
dateľov a nnkladateľov; pcnklubový prid. 

penosiiikát, -u m. stav. jemnozrnný betón 
vyrábaný pridaním peny alebo penotvor-
nej prísady; penosilikátový prid.: p é tvár
nice 

penovitý prld. pripomínajúci penu, podobný 
pene, taký ako pena: p-á hmota; p-é 
mračná (Fab.) ľahko nakopené, kopovité 

pnptizátor, -a, e. p. -e, mn. č. -y m. hut. prí
davná látka umožňujúca utvorenie vhod
nej suspenzie kaolínu s vodou 

jiurigeum, -ea str. astron. bod na obežnej 
dráhe Mesiaca al. umelej družice najme
nej vzdialený od Zeme (op. apogeum) 

perimeter, -tra, 6. p. -tri, mn. e. -tre m. vo
dohosp. zberná oblasť bystriny 

pcriodizačný príd. týkajúci sa periodizácie, 
vzťahujúci sa na periodizáciu: p-é celky 
(Mráz); p-é etapy 

perlili, -a m. odb. veľké ručné kladivo ma
júce na oboch stranách rovné plochy 

pcrliistrácia, -ie, -ií, -lám, -iách 2. admin. 
úradná prehliadka, kontrola 

perľustrovaf, -uje, -ujú nedok. í dok. admln. 
(koho, č O ) úradne prehliadal, prehliadnuť, 
kontrolovať, skontrolovať, prekontrolovať: 
p. podozrivé osoby, p. doklady 

permoník, -a m. (nem.) ban. banský škriatok: 
banícky p. (Mor.); Išiel pomaly, ale tste, 
akoby mu permonícl maličkými lampá
šikmi svietili pod nohy. (Svant.) 

perovky, -viek ž. pomn. krajč. dlhé, úzke, tes
ne priliehajúce športové nohavice, použí
vané najmä na lyžovanie; hovor, šponov-
ky 

persona, -y, -són 2. trochu zasiar. osoba: Aká 
je vaša mienka o tom, čo tvrdia tieto 
vznešené persóny? (Fel.); expr.: Toľko sta
rostlivosti o moju persónul (smrč.) Vy sle 

podarená persona, (jége); to je čudná, 
divná p. o osobe s divnou povahou 

pestovný (nnspráv. pestebný) príd. týkajúci 
sa pestovania, súvisiaci s pestovaním 
(rastlín, živočíchov): p. zásah 

pestrice, -ríc i. mn. č. zool. čeľaď múch 
pestrej ľarby JSyrphldae] 

pcstrutlač, B ž. tlač viacerými ľarbami sú
časne, používaná najmä pri tlačení ban-
koviek 

pešovať, -uje, -ujú nedok. hovor. ísť, chodiť 
pešo: ustatý od dlhého pešovania 

petrochémia, -ie 2. lecimoi. odvetvie chemic
kej technológie zaoberajúce sa ďalším 
spracúvaním uhľovodíkov zfskanýcli z ro 
py al. zemného plynu; petrochemický 
prid.: p. priemysel 

pfíu i plin cit. napodobňuje hvízdanie, pís
kanie: Mňa guľka nenašla! Pfíu, pfíu ... 
a tu som. (Karv.) 

pieskomet, -u m. tech. stroj na spevňovanie 
lejérskych foriem a jadier vrhaním pies
ku 

pichľavina, -y, -vín 2. expr. niečo pichľavé, 
pichajúce (napr. tŕnie, bodľačle ap.): 
Frono sa obzrel na zubatú pichľavlnu 
[bodľačle] a trošku sa zdvihol. (Bedn.) 

pikareskný prld, fšpan): Hr. p. román druh 
románu, ktorý vznikol v Španielsku ako 
reakcia na niekdajší vážny rytiersky ro
mán; pá literatúra, p-é dielo parodická 
(-é), parodizujúca (-e) 

pipetovací, -ia, -le prld. určený na plpe-
tovanle; založený na plpetovanf: pla me
tóda 

pipetovaf, -uje, -ujú nedok. odb. (čo 1 bez
predm.) odmeriavať objem tekutín pipetou: 
pipetovanie tekutín 

pískajúci prísl. hovor, pískajúc: tam môže 
kradnúť p. smelo, bez strachu, bez obavy 

pitaval, -u, 6. p. -e, mn. č. -y m. lit. zbierka 
súdničiek (podľa prvého autora takejto 
zbierky, Francúza Pitavala); pitavalový 
prld. 

piváreň, -rne, -rní 2. pohostinský závod, 
v ktorom sa podáva predovšetkým pivo 

pivolmanka, -y, -niek 2. šport, hráčka (bas
ketbalu) ovládajúca pivoty: Do druhého 
polčasu Slovan nastúpil s druhou pl-
votmankou. |Mor.) 

placetovaf, -uje, -ujú dok. i nedok. zried. (čo] 
vysloviť, vyslovovať placet, schváliť, schva
ľovať: Svojím prejavom o „suchárstve" 
placetoval periférnu „zábavu" vo forme 
šteklivých kabaretov. (Mňač.) 



plagizálor 7(i podhlodať 

plaglzátor, -a m. zried. kto plagizuje, kto 
robí iilagiáty, plagiátor: Dobrý plagizá-
tor nesmie budiť zdanie, že si nevie rady. 
IA. Mat.) 

planparalelný príd.: geod p-á doštička optic 
ké teleso s dvoma navzájom rovnobež
nými plochami 

pťastilťik [vysl. -ty-], -u m. odb. plastická 
látka pripomínajúca lakovanú kožu; plas-
lilakový príd.: p-á kabelka 

platbyschopný prld. peňaž.. obeh. ktorý je 
schopný platiť v hotovosti, ktorý môže 
zaplatiť: p. /obchodný) partner; platby-
scliopnosť, -ti 2. schopnosť zaplatiť v ho
tovosti 

plaváčik, -a m. 1. zdrob. k plavák'; 2 ryb. 
kužeľovitá figúrka nn udici, plávajúca 
po hladine a umožňujúca sledovať pohyb 
udice vo vode; plaváčikový prld. 

plavačka, -y, -čiek 2. slang. plavenie dreva, 
metrovlny; preprava dreva plavenlm 

plavebnica, -e, -nie t. lod., vodohosp. čiara 
vyznačujúca najvhodnejšiu dráhu pre 
plavbu 

piavenina, -y, -nín 2. obyč. mn. č. jemné 
čiastočky hmoty, ktoré vodný prúd unáša 
so sebou a ktoré sa pri zníženej rých
losti vody usadzujú 

plavidelník, -a, mn. č. -cl m. lod., vodohosp. 
osoba, ktorá obsluhuje plavebné komory 
a lodné zdvíhadlá; plavidelníčka, -y, -čok 
!..; plavidelnícky príd. 

plaziačky priši, plaziac sa, s plazením: 
Štvornožky i plaziačky ml bolo treba ísť. 
(ondr.) 

plezgúr, -a, e. p. -1, mn. č. -e m. expr. pluz-
gier: Od ustavičného „to je krásne" sme 
div nedostávali plezgúre na jazyku, (A. 
Mat.) 

plnotranzistorový prid. nendb. celotranzistoro-
vý: p-é prijímače (Sev.) 

plochodrážny prld. šport. 1. určený na plo
chú dráhu, uspôsobený na pohyb po plo
chej dráhe: p. motocykel, pe vozidlo; 2. 
uskutočňovaný na plochej dráhe: p e pre 
teky 

ptucovnik, -a m ľudový názov pre lišajník 
dutohlávka sobia JCladonla rangtferlna) 

pľuhácky príd. pejor. zlý, nepríjemný, mi
zerný, hnusný, potvorský, pľuhavý: Mám 
boľavú nohu, pľuhácku reumu ešte z voj
ny. (LOlz) 

pluhovaf, -uje, -ujú nedok. Iy2. slang. robiť 
obojstranný prívrat na iyžiach, plúžlť 

pluvinmeter, tra, 6. p. -tri, mn. t. -tre m. 

vodohosp. prístroj na meranie výšky spad
nutých zrážok 

plynobetón, -u m. stav. ľahký betón, ktoré
ho jióry vznikli pôsobením plynov 

plynofikácia, -ie 2. rozširovanie plynovod
nej siete, zavádzanie plynu: p. územia, p. 
miest, p. vidieka; plán p-ie; plynofikačný 
prld.. p. plán; p é smernice 

plytkokorenáč, -a, mn. č. -e m. bot. drevina 
zapúšťajúca korene do malej hĺbky 

pneumatofor, -u/-a, 6. p. -e, mn. č. -y m. ban. 
regeneračný dýchací prístroj so zásobou 
plynného kyslíka 

pohltila [vysl. pabíeda), -y, -bed I pobieda, 
•y, -bied ž. (rus.) hovor, auto značky Po-
beda: Šofér o vlas minul pobedu jacha-
jÚCU Oproti. (Karv.) 

pobesnieť sa, -ie, -ejú dok. expr. [o viace
rých jednotlivcoch) postupne sa zhesnleť, 
postupne zošalieť, zblaznleť: Dobre, že sa 
nepobesnell o tej izbe. (Svant.) 

pubolieť, -í, -la dok. istý (obyč. kratší) čas 
boliuf: [Svaly] trochu pobolla, potom 
stvrdnú, (jaš.) 

pobronzovať, -uje, -ujú dok. (čo) potiahnuť, 
pokryť vrstvou bronzu: pobronzovaný 
svietnik; nedok. pobrnnzovávať, -a, -ajú 

pobúrkový príd. zried. ktorý býva, nastáva 
po búrke: p-é ovzdušie; čerstvý pobúrko
vý vietor (Bedn.) 

pocifrovaf2, -uje, -ujú dok. expr. (pri tanci) 
zacifrovať 

počalúntť, -I, ia i počalúnovaf, -u)e, -ujú 
dok. ( č O ) pokryť, obtiahnuť čalúnom: p. 
steny, p. nábytok 

podagrista, -u m. hovor, človek trpiaci na 
podagru, na lámku: Prešľapoval nohami 
ako podagrista (Va(.) nemotorne, ťažko
pádne. Neškodtlo by Im trochu vzdela
nia, aby ~ keď sa nehovorí práve o ume
lom hnojive — nevyzerali ako podagrlstl 
na bale (A. Mat.) neistí vo vyjadrovaní, 
neschopní diskutovať. 

podčeľaď, -de ž. zool., bot. jednotka podra
dená čeľadi: p. divých husí; p-e ružool-
tých 

podliatin, -la str. vodohosp. časť koryta rieky 
bezprostredne pod haťou 

podhlodať, -á, -ajú dok. |čo. preň. i koho) 
[o hlodavcoch) odspodu ohlodať, vyhlo
dať: podhlodané mostnlce; preň. podhlo-
dané zdravte narušené; nedok. podhlodá-
vaf, -a, -ajú: preň. Málokto vedel, ako ho 
už roky podhlodávala zákerná nespavosť 
IMftač.) oslabovala. 



podchytný 77 poislamčiť 

podchytný príd.: ban. p-á vidlica nástroj, 
ktorým s;i [lodchytáva vrtné sútyčie 

podjamie, -la str. ban. časť jamy pod najniž
ším horizontom 

pnrikalegória, -ie ž. nižšia kategória podra
dená základnej kategórii 

podlízavec, -vca m. pejor. podlízavý človek, 
podlfzač: Podlízavci? Podlizujú sa s mie
rou. (Min.) 

podmáčať sa, -a, -ajú dok. pôdohosp. (O pôde) 
nasiaknuť prebytočnou vlahou, navlhnúť: 
podmáčané pozemky; keď sú mokré ro
ky, podmáča sa až 100.000 ha pôdy 

podnuže, -I ž. mn. č. spodná časť krosien 
(ktorá SH obsluhuje nohami) 

pndočahovať, -uje, -ujú dok. (čo, koho) po
stupne viac vecí al. Jednotlivcov dočiah-
nuf: p. všetky jablká (pri oberaní); preň. 
expr. Zaťa máš ešte živéhol Gardisti ti ho 
trochu podočahovali nožmi (Heč.) poranili, 
popichali, poklali. 

[iiidodvetvie, -ia str. nižšie, vedľajšie odvet
vie podradené inému, hlavnému odvetviu: 
p. občianskeho práva (Lubyl 

podopúšťať sa, -a, -ajú dok. (čoho) postupne 
sa dopustiť (viacerých prečinov, pokles
kov ap.): Po všetkom tom, čo postváral a 
čoho sa podopúšťal, súrne potrebuje /m 
mocnú ruku. [iieč.) 

podovolenkový prid. nasledujúci po dovolen
ke, ktorý je po dovolenke: p-é obdobie 

ptidozrievavec, -vca m. zried. podozrievavý, 
nedôverčivý človek: poduzrlevavci a skep
tici (Tat.) 

pudpala, -y ?.. zried. 1. podpaľovanie, pod-
kurovanie, podpal: íver na p-u (laš.); 2. 
triesky, raždle ap. vhodné na podpaľova
nie, na podkurovanie: podpala z mäkké
ho dreva (|aš.); kôpky nazbieranej podpa-
ly (|aš.) 

podpätník, -a m. vložka, ktorá sa vkladá do 
topánky pod pätu 

pudpilok, -Ika/lku m. les. zárez pri stinke, 
ktorý umožňuje oddeliť kmeň od pňa 

podpňovka, -y, -viek ž. drobná jedlá huba, 
rastúca na pňocii a koreňoch stromov 
I ľud. michalka); bot. p. obyčajná JArmllla-
riella mellea) 

podrezanie, -ia sír.: ban. p. sloja urobenie 
zárezu do sloja, čim sa umožni jeho roz
pájanie zbíjaním al. odpaľovaním 

podsádzka, -y, -dzok í. ban. zaplnenie vy
rúbaných priestorov, zékladka; pndsádz-
kový príd.: p. materiál 

podsádzkár, -a m. ban. banský robotník, 

ktorý podsádza vyrúbané priestory, kto
rý robí podsádzku 

podsejba, -y 2. les. sejba pod lesným po
rastom 

pndstavník, -a in. ban. plošinová konštruk
cia na dopravu vozíkov, prípadne osôb 
v úklormom banskom diele 

pndstropný príd. odo. nachádzajúci sa pod 
stropom: p-á konštrukcia, p. oblok 

pndškrupinový prid. odb. nachádzajúci sa 
pod vaječnou škrupinou: pá blana 

podtrieda, -y, -tried ž. nižšia trieda podra 
dená základnej triede (v klasifikácii, 
v triedení) 

podtyp, -u m nižší typ, podradený základ
nému typu 

podvalník, -a m. tech. plochý vlečný voz na 
prevážanie ťažkých strojov, traktorov aj)., 
trajlcr 

pofolografovať, u je, -ujú dok. (čo, koiioj po
stupne odfotograľovať, sfotografovnť viac 
objektov, viac veci al. jedincov: Foťo-
aparáty na krkoch, pofotografovali [tu
risti], čo sa dalo. (Bedn.) 

piifrfl.ívaf, -a, -ajú nedok. expr. (na čo i bez
predm.) občas prejavovať nespokojnosť 
frflanini, občas reptaf: Na režim začali 
vtedy mnohí pofrflávať. (Krno) 

pogrcať, ia, -ajú dok. vulg. (čo, koho) grca-
ním zašpiniť, znečistiť, povracať, dovra-
cať, dogrcať: p. koberec, p. šaty || po
grcať sa grcaním sa zašpiniť, znečistiť, 
povracať sa, dovracať sa, dogrcať sa: die
ťa sa pogrcalo, chorý sa pogrcal 

pugrekať, -á, -ajú dok. expr. zjemn. (čo) po
vracať, pogrcať: diéta pogrekalo vankúš, 
podbradník || pogrekať sa povracať sa, po
grcať sa: dojča sa pogrekalo 

pohania, -afa, mn. č. -atá/-ence, -čiat/eniec 
str. expr. (podľa kresťanských predstáv] 
nepokrstené dieťa: Koľko stretnutí sme 
si pokazili výčitkami, prečo som nedal 
krstil deti. Moje pohančatá, vzdychali ste 
nad vnukmi. [Tat.] 

pohybovací, -la, -ie príd. slúžiaci na pohy
bovanie niečím, určený na pohyb niečo 
ho; pohybový: p. mechanizmus 

ptibybovka, -y, -viek ž. geod. míkrometrická 
skrutka, ktorá umožňuje pohyb Jednotli
vých častí meračského prístroja 

pninfarkťový príd. lek. nasledujúci po in
farkte: p. stav 

poislamčiť, -í, -ia dok. (koho, čo) urobiť 
islamským, dodať islamský ráz niečomu: 
p. obyvaletslvo, p. mesto \\ poislamčiť 



pctkôpkovať 7X polychord 

sa stať sa islamským, nadobudnúť islam
ský ráz: obyvateľstvo sa potslamčllo; po-
tslamčený Balkán 

pokopkovať, -uje, -ujú dok. (čo) uložiť, pou
kladať, zhrnúť, pozhŕňat do kôpok: p. se
no; Vinohrady boli už zrezané a révie po-
kôpkované v riadkoch. (Heč.) 

pokrčenina, -y, -nln ž. niečo jiokrčené; po
krčené miesto: p-y na látke, kožná p. 

pokvackať, -á, -ajú dok. expr. [čo) zašpiniť, 
znečistiť kvacnutim niečoho, obyč. polo
tuhej látky, zakvackaf: p. si šaty omáč
kou; pokvackaný obrus (Laz.) II pokvac
kať sa zašpinil sa, znečistiť sa kvacnutim 
niečoho, obyč. polotuhej látky, zakvac-
kať sa: p. sa jedlom 

pnlkrídlo, -a, -del/-diel str. polovica krídla, 
polovičné krídlo (dvier): Polkrídlo vy
sokých bielych dverí sa rázne otvorilo. 
(zván) 

polkubikový prld. hovor, majúci obsah pol 
kubíka, obsahujúci pol kubíka: bager 
s p-ou lyžicou, p. fúrik 

pnločernoch, -a, mn. č. -si m. polovičný, ne
úplný černoch, miešanec černocha s prí
slušníkom iného plemena (obyč. s belo
chom); poločernoška, -y, -šlek ž.; polu-
černošský prid.: p-é obyvateľstvo Kuby 

polodebilný [vysl. -d-J prid. čiastočne, neú
plné debilný, nasprostastý: p-é dieťa 

polodivoch, -a, mn. č. -si m. príslušník polo-
dlvého kmeňa, polocivíllzovaný človek; 
polodivošský prid.: p. kmeň 

polodospelý prid. čiastočne, neúplné dospe
lý: p. človek; p. vek (zván) 

poloenkláva, -y, -láv ž. odb. územie (miesto) 
ohraničené z troch strán iným územím 
(prostredím:) lesná p. 

pologénius, -la m. takmer, skoro génius 
poloilcgalita, -y i. čiastočná, neúplná ile

galita: organizácia zatlačená do p-y 
polokyslý prid. nie úplne kyslý, čiastočne 

kyslý: p-é víno 
polomechanizovaný [vysl. -ny] prld. nie 

úplne mechanizovaný, čiastočne mechani
zovaný: p. výrobný proces, p-á linka 

pololcgálny prld. čiastočne, nie úplne le
gálny: p-a organizácia, p-a tlač; polole-
gálne prlsl. 

polomrzák, -a, mn. č. -ci m. človek s čiastoč
nou telesnou chybou, čiastočný mrzák: 
úbožiak, polomrzák, ktorý je ľuďom na 
poľutovanie a zavše na posmech (Laz.) 

polaobnažeriý prid. čiastočne, nie úplno ob

nažený, poloodhalený: p. chrbát, p é ple
cia 

poloodhalený príd. čiastočne, neúplné odha
lený, poloobnažený: p-é plecia 

poloostrúhaný prid. čiastofciiK, neúplné ostrú
haný: p. zemiak 

pnloosvetlený prld. čiastočne, napoly osvet
lený: pá mtestnost, p-é javisko, p-é te
leso 

poloportálový prid.: stroj. p. žeriav portálový 
žeriav, ktorého jedna dráha je vo výške 
žeriavového mosta 

poloprevádzka, -y, -dzok ž. pokusná pre
vádzka, v ktorej sa overujú výsledky vý
skumu vo výrobe; poloprevádzkový príd. 

puloprofesionalizmus, -mu in. čiastočný, ne
úplný profesionalizmus: divadelný, špor
tový p. 

poloprofesionálny príd. čiastočne, neúplné 
profesionálny: p-e súbory, p-e mužstvo 

polorázštep, -u m. ovoc. úzky rázštep len 
zboku podpnika: štepenie do p-u 

polosludený prid. takmer, skoro studený: 
p-é jedlo 

pološeptom prlsl. nie úplne šeptom, polo
hlasne: Mat je nazlostená, — povedala 
pološeptom. (|aš.| 

polozahnutý prid. čiastočne, neúplné zahnu
tý: p. zobák 

pulozávesový prid.: stroj, p-íí lesná lanovka 
na ktorej Je bremeno len v čiastočnom 
závese 

položid, -a, mn. č. -ia m. človek, ktorého je
den z rodičov je žid; položidovka, -y, 
-viek 2. (Krno) 

[tnlsnimka, -y, -mok 2. odb. (v televízii) sním
ka s polovičným počtom riadkov, sklada
júca sa len z párnych al. nepárnych riad
kov; polsnímkový prid.: p. kmitočet daný 
počtom polsnlmok 

pnlúcia, -ie 2. fyzloi. samovoľný výron muž
ského semena 

polvaľec, -lea m. polovičný valec: teleso 
v tvare p-a 

pulyartritída (vysl. -tý-], -y 2. lek. súčasný 
zápal viacerých klbov 

polydaktylia, -le 2. lek. abnormálny počet 
prstov, víacprstosť 

polyekran, -u m. rum. spôsob premietania 
filmových obrazov na niekoľko plôch sú
časne; polyekranový príd: p-é premieta
nie 

polychord, -u m. fyz. prístroj s niekoľký
mi strunami na akustické skúmanie chve
nia strún 
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polysémia, -le ž. lingv. viacvýznamovost, 
mnohoznačnosť; poľyséniický i poiyséman-
tický prid. vlacvýznamový, mnohoznačný: 
p-é slová 

polystyrén, -u m. chem. plastická látka l po
lymér styrénu) vyznačujúca sa najmä 
dobrými Izolačnými vlastnosťami; poly
styrénový prld.: p-á vložka 

ponieliť, -f, -la, rozk. -meľ dok. (čo) podrobiť, 
pomrviť: p. striedku 

pomemorandový príd. hist. nasledujúci po 
predložení memorandových požiadaviek 
viedenskému cisárskemu dvoru v r. 1861: 
p-é obdobie (vaj.); p-é pomery [Mráz] 

pomliaždenina, -y, -nín t. poranenie vznik
nuté pomliaždením, zmliaždenina: p. na 
nohe, na ruke 

ponatukovaf, -uje, -ujú dok. (čo) postupne 
viac vecí nafúkať: p. všetky lopty; p. 
balóniky [Bedn.) 

ponastrihovať, -uje, -ujú dok. (čo] postupne 
viac vecí al. na viacerých miestach na-
strihnúf: Aby podobnosť s kohútím hre
bienkom bola tým zjavnejšla, plsť pona-
strihovall. (Tat.) 

poopierať, -a, -ajú dok. |čo) postupne viac 
vecí al. na viaceré miesta oprieť: pušky 
poopterané o stenu | | poopierať sa (o 
viacerých jednotlivcoch) postupne sa 
oprief: stojaci sa pooplerali o múr 

pootláčaf, -a, -ajú dok. [čo komu) postupne 
al. na viacerých miestach otlačiť, pooml-
nať: topánky mu pootláčali nohy, päty 

pup-art (novšie pís. i popart), -u m. výtvar. 
druh moderného civilizačného folklóru 
(novodadaizmu), ktorý pracuje so zosku
peniami produktov al. odpadkov civilizá
cie al. s Inými „nájdenými" predmetmi 

pnpiskaf si, -a, -ajú dok. expr. Istý čas 
pískať, trochu si zapískať: Rušeň st tro-
cliu po stanici pobehal a popískal. (Heč.) 

poplaky, -ov m. pomn. odpadky zmyté, splák-
nuté vodou, splašky; preň. riedky, málo 
hodnotný nápoj: Kuzma všetkých pozýva 
okolo stola a všetko platí, lebo sa ne
môže dívať, keď niekto hladuje a pije po
plaky. (Svant.) 

popolavosivý prld. sivý s odtieňom do po-
polava, ako popol: Tvár mala sivú, popo-
lavoslvú, zostarnutú. iMin.) 

popolavožltý prid. žltý s odtienkom do po-
polava: p-á tvár (Svant] 

poprechládaf, -a, -ajú dok. viackrát al. po
stupne prechladnúť (o viacerých jedin
coch): deti v zime ľahko poprechládajú 

poprestreľovať, -uje, -ujú dok. (čo) postupne 
viac vecí al. na viacerých miestach pre
streliť: poprestreľovaný terč; preň. Dfwaít 
sa na vodu zhora poprestreľovanú ptch-
liačmi farebných svetiel (Bedn.) v ktorej 
sa odrážali ostré farebné svetlé. 

poprirábať, -a, -ajú dok. (čo) postupne al. na 
viacerých miestach prirobiť: poprlrábané 
vrkoče 

poprisviedčať, -a, -ajú dok. zried. (na čo) po
stupne viacerým al. viackrát prisvedčiť: 
On vám všetko povie, na všetko vám po-
prisvtedča. (Tat.) 

poranítefný príd. ktorý možno poraniť, zra
niteľný: ľahko p-é miesto 

poraziteľný prid. ktorý možno poraziť, ktorý 
môže byť porazený: ľahko p-á armáda, 
p-é mužstvo 

porciovaf (nie „porcovať"), -uje, -ujú dok. 
kuch. [čo] deliť, rozdeľovať na porcie: p. 
mäso, p. hydinu 

pórobetón, -u m. stav. pórovitý betón; póro
betónový prid..- p-é tvárnice 

púrobetonár, -a m. stav. slang. odborník v sta
vebníctve zaoberajúci sa pórobetónom: 
inžinier z Poľska, starý pórobetonúr a 
chemik uaš.) 

pórobetónka, -y, -nok 2. stav. slang. výrobňa 
pórobetónu, továreň na pórobetón: Póro
betónka ešte nie je dokončená. (iaš.) 

purozfukflvaf, -uje, -ujú dok. (čo) postupne 
viac vecí al. jednotlivých častí niečoho 
rozfúkaf: vietor porozfukoval sneh, lístie, 
perie, vlasy 

porozosielať, -a, -ajú dok. (čo) postupne ro
zoslať viacerým jednotlivcom al. na via
ceré miesta: p. pozvánky; p. noviny, ča 
sopisy predplatiteľom 

porozvažovaf (si), -uje, -ujú dok. (čo 1 bez
predm.) porozmýšľať, pouvažovať o nie
čom: Pán sused, porozvažujte, ako by sme 
sa mohli s tým čarovným stvorením zo
známil. (Zgur.) 

port, -u m. hovor, portské víno: K portu 
dajú vám pistáciové semiačka, zemiakové 
lístočky alebo dáku takú maškrtu. [Tat) 

pnrtland, -u m. stav. slang. portlandský ce
ment: Wlef iného cementu. Námestník lu 
bol a pozeral to. Nevyzerá to na portland, 
povedal. (Min.) 

porubiska, -a, -bísk str. ban. pracovisko, na 
ktorom sa bezprostredne dobýva úžitkový 
nerast; porubiskový príd. 

poslabši, -ia, -le prld. hovor, trochu slabý, 
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slabší: poslabši, chudý človek; pnslabšie 
prlsl.: p. sa učiť 

postgraduálny prfd. odb. uskutočňovaný po 
dosiahnutí akademickej hodnosti (grádu): 
p-e štúdium 

potamológia, -ie ž. náuka o tečúcich vodách, 
hydrológia tečúcich vôd; potamologický 
prid. 

poter, -u, 6. p. -i, mn. č. -y m. stav. vrstva 
tekutej al. polotuhej látky na pevnom 
podklade: cementový p., asfaltový p., izo
lačný p. 

poliach, -u m. lamer.) stretnutie trampov pri 
táborovom ohni (pôvodne indiánska sláv
nosť] 

potráviť, -i, -ia dok. Ikoho, čo) postupne všet
kých (al. viacerých) jednoílivcov otráviť: 
p. myši, potkany; Vyrobili otrávené vlrš-
le, chceli potráviť ľudí. (Laz.) I) potráviť 
sa (o viacerých jednotlivcoch] postupne 
sa otráviť 

potykať, -á, -ajú dok. (komu) osloviť nieko
ho zámenom 2. os. jednotného čísla, za
týkať 

poučujúci, -a, -e príd. ktorý poučuje, ktorý 
poskytuje poučenie: p. Ión; p-e napome
nutie; poučujúco prisl.: rozprávať p. (Laz.) 

pouvofňnvať, -uje, -ujú dok. (čo) postupne 
uvoľniť: p. svalstvo iiaš.) II pouvoľňovať 
sa postupne sa uvoľniť: svalstvo sa pou-
voľňovalo |]aš.) 

poveselif sa, -í, -la, rozk. -seľ dok. stráviť 
istý čas veselením, určitý (obyč. kratšf) 
čas sa vesellf: p . sa na zábave, na 
svadbe 

povestný prld. známy, slávny, vychýrený, 
chýrny: p. učenec, p. umelec, p. taneč
ník; byt p. niečím; povestné memoran
dovo zhromaždenie [Mráz); povestná her
ňa v Monte Carlo (Urb.)-, Sebechlebská ban
da bola povestná široko-ďaleko. (Hor.) 

povracať, -la, -ajú dok (čo) znečistiť pri 
vracaní, zavracať, ovracať, dovracať: p. 
obrus, p. si šaty 

povybavovať, -uje, -ujú dok. (čo) postupne 
všetko vybaviť: p. v meste rozličné veci 

povynášaf, -a, -ajú dok. (čo, koho) postupne 
viac vecí al. jednotlivcov vyniesť: p. všet-
ko na povál, p. veci z pivnice; p. chorých 
z horiaceho domu; preň. Začali sa zaují
mať, čo v tom boji Hurban povynášal na 
svetlo (Lack.) postupne urobil známym, 
poodhaľoval, poobjavoval. 

pozahalovat, -ujo, -ujú dok. (čo. koho do Čoho, 
čim) postupne viac veci al. jednotlivcov 

zabaliť: p. mŕtve telá do rubášov; ženy 
s pozahalovanými tvárami II pozahaľo 
vať sa (do čoho, čím) postupne sa zahalit 
(o viacerých jednotlivcoch, preň. i o ve
ciach): deky, ktorými sa [vojaci] poza-
haľovalt iiaä.i; preň. končiare sa pozahaľo-
vall do mrakov zahalili ich mraky 

ptizdnobarokový prld. v štýle pozdného ba 
roka, neskorobarokový: p. kaštieľ 

pozdvihovater, -a, mn. t. -lia m. kto pozdvi
huje, dvíha úroveň niekoho al. niečoho, 
kto sa usiluje o povznesenie, zdokona
lenie niekoho al. niečoho: p. hmotnej a 
kultúrnej úrovne ľudu 

pozmývať, -a, -ajú dok. (čo z čoho] postupne 
zmyť, umývaním postupne odstrániť: dážď 
pozmýval prach z cesty; Schody ešte 
neboli pozmývané, vápnom boli pofŕkané. 
(Min.) Hrnček je veľmi starý, nezábudky 
sa z neho už temer pozmývali. (Laz.) 

pnzverovat, -uje, -ujú dok. ( č O komu) postup
ne všetko al. viacerým zveriť: p. svoje 
tajomstvá (Stef.i II pozverovaf sa (komu 
s číra) postupne sa navzájom zveriť al. 
viacerým sa s niečím zveriť: ženy sa po-
zverovalt jedna druhej so svojimi ťažkos
ťami 

pracovnoprávny prid. prôv. týkajúci sa pra 
covného práva, súvisiaci s pracovným 
právom: p-e predpisy 

pragovka, -y, -viek 2. hovor, auto značky 
Praga: Nasadli do rozheganej pragovky. 
(Stef.) 

prachomer, -u/a, e. p. -e, mn. č. -y m. tech. 
pristroj na určovanie prašnosti vzduchu 

prachotesný príd. neprepúšťajúci prach, za
medzujúci prístup prachu: p. obal, p-é 
steny; prachotesne priši.-, p. uzavrieť nie
čo; prachotesnosť, -ti ž. vlastnosť niečoho 
prachotesného 

praslen2, -a m. text. 1. olovené závažie na 
vretene, zvrtlík; 2. remenica na poháfia-
nle vretena na krídlových predpriadacich 
strojoch 

pravnsmorný prld. smerujúci, zahýbajúci sa 
doprava: p. oblúk 

pravostranný prld. vyskytujúci sa na pravej 
strane: lek. p. zápal pľúc, p. exsudát 

praxovať, -uje, -ujú nedok. hovor, vykonávať 
prax pre budúcu samostatnú prácu, byť 
na praxi: Mladý lekár praxoval u jej 
otca. (Laz.) 

prázdninovať, -uje, -ujú nedok. hovor, tráviť 
prázdniny, byť na prázdninách: p. v Ta
trách 
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praznámy príd. kniž. dávno, velmi dávno 
známy: p-e skutočnosti [A. Mat.] 

prazvláštny prid. kniž. volmi zvláštny, velml 
čudný, prapodivný: p. tvor 

pražan, -a, mn. č. -la m. hist. príslušník me
nej radikálneho husitského smeru: p-ia 
a táboritl; pražanský príd. 

pražiak, -a m. hovor, nádoba na praženie 
prebal, -u, 6. p. -e, mn. č. -y m. kníh. výtvarne 

riešená obálka na knihy so záložkami: 
knižný p. 

pľebásftovateľ, -a, mn. č. -lia m. kto pre
básnil prozaické dielo; kto vykonal veršo
vaný preklad básnického diela; prebásňo-
vateľka, -y, -liek ž. 

preberatef, -a, mn. č. -lia m. kto je poverený 
preberaním, triedením niečoho: p. násado 
vých vajec 

prebíjadlo, -a, -diel str. mech. pomôcka na 
prerezanie dier do plechu 

prebijak, -a m. hovor, nástroj na prebíjanle, 
prebíjadlo: Železným prebijakom odkra
juje ľad. (smrč.) 

prebíjanec, -nca m. hovor. expr. prešibaný, 
prefíkaný človek, lapaj, huncút, preťíka-
nec, vybíjanec: Len vy mne netárajte, vy 
prebíjanecl (Ondr.) 

preblednúf, -ne, -nú, -dol dok. stať sa veľmi 
bledým, veľmi zblednúť: Anička odrazu 
len prebledla. (Lack.); nedok. prebledať, -á, 
-ajú 

prehnil: en. vyjadruje prekvapenie, údiv, 
strach, žalosf, bôľ (často v spojení bože, 
prebože): A kedy sa už, prebožc, vymotá
me z tohto smutného mesta? |jaš.) Bože, 
prebože, kto to zahynuli o. Krát) 

precvlknňť, -ne, -nú, -kol dok. hovor, (čo) 
preseknúť (obyč. klieštikmi], predierko-
vať, proštlknúť, preštlpnúf: p. cestovný 
lístok 

prečisťovaci, -la, -le prld. určený na pre
čisťovanie: ban. p-ta flotácta pri ktorej sa 
získava zvyšok úžitkovej zložky z prepa
du zo základnej flotácie 

predadventný prid. ktorý Je pred adventom: 
posledná pá nedeľa (zub.) 

preddovolenkový príd. vyskytujúci sa, Jost-
vujúci pred dovolenkou: p-é obdobie, p. 
zhon 

predhrádzie, -ia, 6. p. -í sír. vodohosp. priestor 
medzi hrádzou a korytom rieky 

predhup, -u m. tel. rýchly pohyb dopredu 
na kruhoch: urobiť p. 

prcdjazdec, -dca m. lyž. lyžiar, ktorý prvý 

prechádza po zjazdovej al. slalomovej 
trati, aby čo najlepšie vyznačil stopu 

piedkantovský prid. nioz. vyskytujúci sa, 
existujúci pred pôsobením nemeckého fi
lozofa Kanta: p-é obdobie, pá filozofia 

predkoncovkový prld. gram. stojaci pred kon
covkou: p-á spoluhláska, pá zmena 

predletný prid. ktorý je pred letom, pred
chádzajúci pred letom: p-é mesiace (Letz); 
slnko, ktoré v týchto ranných predletných 
hodinách Iba pohládza [Laz.) 

predliaheň, -hne, -hni 2. hyd časť liahne, do 
ktorej sa ukladajú vajíčka v prvom štá
diu liahnutia; prediiahňový prld.: p-é 
liesky 

predliahňovat, -uje, -ujú nedok. hyd. (čo) 
ukladať vajíčka do predllahne na do
siahnutie istého štádia liahnutia: p. va
jíčka 

predodraz, -u m. tel. posledné 2—4 kroky 
rozbehu pri skoku do diaľky, prispôsobe
né na sústredený odraz 

predpaľovanie, la sír. technoi. predbežné te
pelné spracovanie keramických surovín, 
aby sa dosiahla väčšia pevnosť výrob
kov 

predpätie, -ia sír. stav. vopred vyvolané tr
valé napätie v konštrukcii na zlepšenie 
nosných vlastností 

predpätý prld.: stav. p. betón v ktorom bolo 
vyvolané predpätie 

predprázdninový prld vyskytujúci sa, usku
točňujúci sa pred prázdninami: p-é škol
ské výlety; p-é premiéry (v divadle) 

predpraženie, -ia str.: hut. p. rúd prípravný 
proces na ďalšie špeciálne (chloračné) 
praženie rúd 

predramatizovaŕ, -uje, -ujú dok. zried. (čo) 
podať priveľmi dramaticky, s prehnanou 
dramatickosťou: [Herec] predramatlzoval 
svoju postavu. (Mráz) 

predriapaf sa, -e, -u dok. expr. s námahou 
prejsť, preškríabať sa: p. sa cez plot, cez 
múr; preň. s námahou, ťažko sa dostať 
k niečomu, dosiahnuť niečo: p. sa cez 
staré a staršie k novému (Plav.) 

predsáľie, -ia, 6. p. -í str. miestnosť pred 
vchodom do sály, miestnosť, z ktorej sa 
vstupuje do sály: p. Domu umelcov, p. Do
mu československých detí 

predsedovať, -uje, -ujú nedok. hovor, zastáva! 
ľunkciu predsedu (MNV, JRD), pôsobiť 
ako predseda, byť predsedom: Nie, nie, čo 
ako ma budete prosil, nechcem predsedo-
vat. (Smrč.) 

a Slovník slov. jazyka 
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predvegetačný prid. potnohosp. ktorý je pred 
obdobím vegetácie, predchádzajúci pred ob
dobím vegetácie: p-é zavlažovanie pôdy; 
p-é obdobie 

predžatevný prid. vyskytujúci sa, existujúci 
pred žutvou: p é prípravy, p-é obdobie 

preerotizovat, -uje, -ujú dok. (čo) presýtiť 
erotikou: preerotizovanie románu 

preflákať, -a, -ajú dok. ni2. hovor, (čoj premr
hať, premárniť: p. všetky peniaze, p. ma
jetok; p. celý deň 

prehadzovačka, -y, -čiek ž. ban pevné plo
ché oslovadlo, na ktorom sa triedi ruda 

prechodnica, -e, -níc 2. geod. čiara s postup
ne vzrastajúcou krivosťou, ktorá sa vkla
dá napr. medzi priamu časť trasy a kru
hový oblúk 

prechodnlkový príd.: gram. p-á väzba väzba 
s prechodnikom; p. tvar tvar prechodníka; 
p. výraz obsahujúci prechodník 

prejudikácia, -le ž. práv. rozhodnutie v ne
jakej veci, ktoré je základom pre posú
denie obdobných otázok 

prekonznltovat, -uje, -ujú dok. hovor, (čo) 
prerokovať na konzultácii, prebrať na po
rade s odborníkmi: p. otázku, problém 
s odborníkom, s profesorom 

prekresfovač, -a m. geod. prístroj, ktorým 
sa letecké snímky prekresľujú nu jed
notný sklon a jednotnú mierku 

prekročmo prísl. tel. prekročiac, s prekro
čením: skok do výšky p. 

prekumštovať, -uje, -ujú dok. hovor, (čo) prí
lišným kumštovnníin pokaziť; prešpokulo-
vať: Tu sa naskytuje otázka, ti [autor] 
svoj kumšt neprekumštoval. (A. Mat.) 

prekumštovaný prid. hovor, premudrovaný, 
prošpokulovaný: Len prekumštovaný kni-
homoľ môže hovoril o poézii ako o ro
mantickej starine, (piáv.) 

prekvákaf, -a, -ajú dok. expr. [čo, koho) pre
výšiť v kvákanf, prekričať: preň. Vie zaro
bil, a ak bude treba, prekváka všetky 
vrany (Lotz) presadí svoje, zvíťazí nad 
protivníkmi. 

preľaliký prid. expr. nadmieru, neobyčajne 
ľahký: ľahký, preľahký verš (A. Mat.) 

preleňošiť, -í, -ia dok. (čo) strávi! čas le
ňošením: Celý život pretancujú a prele-
ňošia. (Karv.) 

preležanína, -y, -nín i. otlačcnlna na tele 
chorého, ktorá vznikla dlhým ležaním 
v nehybnej polohe: chorý má p-y 

preležaný prid. dlhším ležaním znehodno
tený, poškodený: p. foyar, pá látka 

preliezačka, -y, -čiek ž. konštrukcia na det 
skom ihrisku, v parku ap., uspôsobená na 
preliezanie: detská p. 

prellnačka, -y, -čiek 2. Iilm. slang. prelínanie: 
Čakal som na prekvapivé prelínačky, vra-
cačky, strihy a presuny. (Karv.) 

prelínanie, -ia str. film., telev. plynulý pre
chod z jednej snímacej scény do druhej 
tak, že pôvodný obraz slabne a nový po
stupne silnie 

preliv, u m. 1. spôsob farbenia vlasov: pra-
mtenkový p„ šampónový p., dal si urobiť 
p.; 2. druh farby na vlasy: hnedý, gašta
nový, mahagónový p. 

premacaf, -ia, -ajú dok. expr. (koho) prezrieť, 
prehliadnuť hmatom, hmatanlm, prehma-
tať: Pištoľku nemá. Premacall sme ho 
dobre. (|aš.) 

premývací, -ia, -ie prid. určený na premý
vanie, ktorým sa premýva: ban. ple osie-
vädlo úpravnicke zariadenie na premý
vanie a triedenie uhlia al. rudy 

prepánakráfa cit. hovor, zvolanie vyjadrujú
ce obavu o niekoho al. o niečo, zhrozenie, 
údiv nad niekým al. nad niečím; prepá
najána: Prepánakráľa! Tam naša pále-
nical [Lack.) 

preparátnr, -a n. kto sa zamestnáva pre
parovaním niečoho: p. rastlín, múzejný p. 

prepariť, -í, -la dok. (čo) parením čiastočne 
upraviť: p. zemiaky, ryžu || prepariť sa 
parením sa čiastočne upraviť: dal, ne
chal zemiaky, ryžu trochu p. 

prepečiatkovaf, -uje, -ujú dok. (čo) opatriť 
(spis) novou, Inou pečiatkou, opätovne 
opečiatkovať: prepečiatkovanle pasov (Ste!.) 

preplachovacl, -ia, -ie prfd. určený na pre-
plachovanie, ktorým sa preplachuje: ban. 
p. bubon v ktorom sa preplachuje ruda 

prerušovaný prid. nie súvislý, nie plynulý, 
trhaný, prorývaný: p-á čiara, p. zvuk, p. 
hvizd; prerušovane priši.: p. vyznačiť niečo 
prerušovanou čiarou; p. sa ozýval, p. 
pískal 

prorýľovať, -uje, -ujú dok. (čo) prekopať rý-
1'oin, zrýľovať: na jeseň musíme pôdu 
dokonale p. 

presbyterka, -y, -riek ž. hovor, presbyterova 
žena: Presbyterky naložili mužom, aby 
[v cirkevnej rade] zastávali Mtklúša. 
(Kuk.) 

presmrádzať sa, -a, -ajú nedok. hovor. expr. 
premávať sa, presúšat sa, ukazovať sa: Má 
byt vo svojej škole, a nie sa tu presmrá-
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dzat a behať s vedrom ako chlapčisko. 
Uaš.) 

in ľsiriii. -u m. nim. obraz na filmovom páse 
vsunutý medzi istý celistvý dej, aby sa 
získala ďalšia Informácia; (v televízii] 
obraz vsunutý do sledu obrazov: fil
mový p.; urobiť p. 

presnvadln, a, -diel str. stroj, zariadenie na 
presúvanie remeňa z hnacej remenice na 
hnanú al. naopak 

presvedčovací, -la, -Ie príd. ktorého cieľom 
je presvedčiť o niečom, získať pre niečo, 
ziskavacf: pla kampaň 

presvetľovací, -la, -io prid.: les. p. porub rie-
denie lesa, aby nižší lesný porasl mal 
viac svetla 

presýpať2, -e, -ú dok. nasypať da nádoby al. 
obalu toľko, že sa sype cez okraj; nasy
pať nad určené množstvo: Na váhu dobre 
nevidí, možno aj presype. (laš] 

prešlfrovať, -uje, -ujú dok. (čo) opatriť no
vou šifrou niečo už ošifrované; opätovne, 
nanovo ošifrovať: p. spis; Posledná veta 
mohla vyvolať nedorozumenie. Prešlfro-
val ju. (Ste!.) 

prešovský prld.: obeh. pá saláma druh polo
suchej salámy 

pretaktizovaný príd. hovor. expr. prílišným 
taktizovaním pokazený: Náš futbal je pre-
strateglzovaný a pretaktizovaný. (A. Mat.) 

pretechnizovať, -uje, -ujú dok. hovor. expr. 
(čo) preťažiť, zavaliť prílišnou technizáciou: 
strach z prctechnlzovanta 

pretelefonovať, -uje, -ujú dok. (čo) 1. stráviť 
istý čas teletonovaním: Väčšinu dňa pre-
telefonufe. [Tat.] 2. minúť, strovit pri te
lefonovaní: p. päť korún 

preveksfovať, -uje, -ujú dok. slang. (z čoho 
na čo i bezpredm.) zmeniť pôvodné rozhod
nutie, pôvodný plán; zmeniť povolanie, 
začať robiť niečo iné, presedlal: p. z me
dicíny na právo 

prevrčať, -í, -ia dok. expr. vrčiac, s vrčaním 
prejsf: Okolo prevrčala motorka. (Min.) 

prevrslvovací, -ia, -ie prid. uspôsobený, ur
čený na prevrstvovanle: pornohosp. p. pluh 

prezverený príd. pórov, príliš zaplnený zve
rou, v ktorom je priveľa zveri: p. les, p. 
revír; prezverenosť, -ti 2. nadmerný vý
skyt zveri: p. revíru 

prezvoniť, -I, -la dok. slang. (čo) zvonením 
preskúšať: p. telefón 

priateliť sa, -i, -ia, rozk. -teľ nedok. (s kým) 
udržovať priateľstvo, byt v priateľskom 

vzťahu, kamarátiť sa: Priateliť sa s ku
chárkou, to je neslýchané, (zob.) 

príčesok, -sku/ska m. vrstva umelých vla
sov, ktorou sa nadstavuje ženský účes, 
vlasová náhradka 

pridôkladný príd. priveľmi dôkladný: Mnoho 
ľudí tu [v Stalingrade] ešte žije ťažko, 
za značných obetí: dielo skazy bolo prt-
dôkladné. (Karv.); pridôkladne prlsl. 

pridoverný prid. priveľmi dôverný: p. vzťah; 
pridôverne prísl. (Laz.) 

priecestník, -a m. žel. neprenosné návestidlo 
na želozničnom priecestí: jednokrížový, 
dvojkrížový p.; svetelný p. 

priehradár, -a m. hovor, budovateľ priehľady, 
robotník pri stavbe priehrady: [Autor) je 
blízko zžitý s pracujúcim človekom, s prle-
hradármi. [Sev.) 

prickrčník, -a m. kraje, otvor, do ktorého sa 
našíva golier 

prielegantný [vysl. -i-e-] prid. príliš, veľmi 
elegantný: Len prielegantné čiimtčky uka
zovali, že sa trochu popanštila, (vaj.) 

prieluka, -y, -luk 2. stav. medzera v rade do
mov, ktorá vznikla zbúraním al. neza-
stavaním; prielukový prid. 

prichladno vetné prlsl. veľmi chladno, pri
veľmi chladno: Voda ma začala štipat, 
bolo ešte prichladno. (vej.) 

prilnteligentný prld. príliš, priveľmi inteli
gentný: dieťa p-é na svol vek 

príjednoduchý príd. príliš, priveľmi jednodu
chý: Nevycítil, čo všetko sa skrýva v ňom. 
Bol preňho príjednoduchý, tuctový. |Letz) 
Katuša bola prljednoduchá a obmedzená. 
(va|.) 

priklep, -u m. šport, (v hokeji) prihranie al. 
vystrelenie puku na bránku udretím ho
kejky 

prikolcmhať sa, -á, -ajú dok. expr. prísť ko
lísavým krokom, prlkollsaf sa, príknisat 
sa: žena sa pomaly prlkolembala. (Min.) 

prikrátko prísl. 1. príliš, veľmi krátko: p. 
ostrihaný; 2. príliš krátky čas: Sme tu 
prikrátko, nestačíme všetko poznal. (Karv.) 

prikrnhký prid. príliš, priveľmi krehký: Vlasta 
je prikrehká pre takú chlapskú bezpro
strednosť (l.az.) 

priliadkovať, -uje, -ujú dok. polnohosp. (čol 

prihnojiť liadkom: p. pole, p. repku 
primúdry prid. príliš, priveľmi múdry: dleía 

p-e na svoj vek; Nebol celkom spokojný. 
No bol primúdry, aby to dal poznal na 
SCbe. [Letz] 

prinajhoršom prísl. v krujnom, v najhoršom 
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prípade, nanajvýš: Prinajhoršom remíza, 
neslobodno prehratí (Mor.) 

priorientovnť, -uje, -ujú dok..- geod. p. snímku 
určiť orientáciu druhej snímky snímkovej 
dvojice vzhľadom na prvú, už orientovanú 
snímku 

pripatetický prid. príliš, prívetmi patetický: 
p-á postava (v divadelnej hre); p. hlas 

prípravkár, -a m. siur.g. účastník al. absol
vent prípravného maturitného kurzu (prí
pravky) 

pripravovač, -a m. kto sa zaoberá prípravou 
niečoho, kto pripravuje niečo: hut. p. 
vsádzky; kuch. p. šalátov, studených pokr 
mov; pripravovačka, -y, -čiek ž. 

priricčny prid. ktorý je, ktorý sa nachádza 
pri rieke, blízko rieky: p. štrk; p-a nížina 

prirozumný príd. príliš, priveľmi rozumný: 
Adelka )e prirozumná na to, aby sa dala 
pobalamutit peknými rečami. (Zttb.) 

prirýchly prid. príliš, veľmi rýchly: p-e tem
po; prirýchle i prirýchlo prísl príliš, veľ
mi rýchlej o) : Išli prirýchle, iieš.) Les 
sa stráca prirýchlo. (Min.) 

prisolídny prid. príliš, veľmi solídny: Mnoho 
ľudí tu [v Stalingrade) ešte žije tatko: 
dielo skazy bolo pridôkladne, prisolídne. 
(Karv.) 

prispať, -f, -ia dok. zried. zobudiť sa neskoro, 
nie v určenom čase, zaspať: Ráno je už 
slnee vysoko nad horami, keď Paulínka 
otvorí oči. Trochu prlspala. (Svant.) 

prístelka, -y, -liek ž. dodatočne pridané lňžko 
v hotelovej izbe: dvojposteľová Izba s pou 

prištepovaf [vysl. -št-], -Uje, -ujú dok. krajč. 
(čo) štepovanlm, štepom prišiť: p. vrecko 
na šaty; prištepovaná ozdobná šnúrka 

pritakávač, -a m. pejor. kto na všetko prita
káva: poslušný p. (Ster.); Tých dvoch bás
nikov, ktorí touto previerkou prešli, stihol 
nezaslúžený osud pritakávačov. (Novom.) 

priťahovací, -ia, -ie prld. určený, slúžiaci na 
priťahovanie: mech. p-la skrutka 

priúčtovať, -uje, -ujú dok. (čo k čomu) pri 
účtovaní pripočítať, pripísať do účtu: p. 
novú' položku; p. úroky 

privítanie, -ia str. prijatie (obyč. slávnost
né), uvítanie: slávnostné p.; reč na p.; pri
praviť niekomu p. 

prízavčasu prísl. príliš, veími zavčasu, pri-
včas: v jednom kraji prizavčasu, v druhom 
prineskoro (Bedn.) 

profäk, -a, mn. č. -ci m. škôl. slang. profe
sor 

profilovací, -ia, -ie príd. odb. pomocou kto

rého sa profiluje, určený na profilovanie: 
geod. • p-ta súprava ktorá sa používa na 
meranie dĺžok a prevýšenia na svahu al. 
na zameranie profilu; svahomerná sú
prava 

prutičelba, -y, -lieb 2. ban. čelba banského 
diela razeného v protismere k inému 
banskému dielu 

protidugmatický prid. odmietajúci, zavrhu
júci dogmatizmus; odporujúci dogmatizmu: 
p ľ tendencie, p. postoj 

protihitniánny prid. odporujúci humanite, 
prlečiaci sa ľudskosti, neľudský, nehu-
ináiiny: p-e metódy; protiliumáune prísl.. 
počínať si p. 

protiklonný prld.: ban. pá tila ktorej spá
dová čiara má opačný smer ako spádová 
čiara hlavnej žily 

protikolonialistický [vysl. -n-l-t-] i protiko-
loniálny prid. bojujúci proti kolonializinu, 
zacielený proti kolonlaľlzmu: p-é Jp-e) 
hnutie; pá /p-a/ vzbura 

[irnlilinl\ky prid. zried. odporujúci, priečiaci 
sa íudskosli, nehumánny, neľudský: Proti-
tudský je IJób) svojím ideálom hromade
nia zemských statkov. [Mih); protifudsky 
prlsl. 

prntinbrnový prid. luk. chrániaci proti obrne; 
zameraný proti výskytu obmy: p é sérum; 
pá akcia 

prntipuristlcký [vysl. -st-] príd. odmietajúci 
purizmus, odporujúci purizmu: p é ten
dencie, p. smer (v Jazykovede] 

protirasistický [vysl. - s t ] príd. odmietajúci, 
zavrhujúci rasizmus, odporujúci rasizmu: 
p-é tendencie (šief.); p-é hnutie 

protischeinatický príd. zavrhujúci schematiz
mus: p. postup, p-é podanie látky; p. ro
mán; protischematicky prísl. 

protitrojka, -y, -Jok 2. šport, (v krasokorču-
ľovani) jedna z povinných figúr majúca 
tvar obrátenej trojky; protitrojkový prld.: 
p. paragra) 

protivlak, -u m. žet. vlak idúci proti inému 
vlaku na tom istom traťovom úseku 

protizápalový prid. lek. pôsobiaci proti zá
palom, zabraňujúci vzniku zápalov v tele: 
p-á lalka, p. prípravok 

protizvrat, -u m. šport, (v krasokorčuľovaní) 
zvrat ako pri protitrojke 

proustit [vysl. prust-j, -u m. min. strieborná 
ruda, sírnlk arzenlto-lillnitý (podlá fran
cúzskeho chemika J. L. ľroustu) 

provokujúci, -a, -e prld. ktorý provokuje, 
provokatívny, vyzývavý: p a poznámka; 
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provokujúco prísl.: aby pravda neznela pro
vokujúco (Mm.) ako provokovanle, pobu
rujúco 

prozaizácia, -le 2. in. dodávanie, dodanie 
niečomu (napr. literárnemu druhu) takýcli 
znakov, aké má próza; nadobúdanie, na
dobudnutie znakov prózy: p. lyriky; p. 
verša 

prozenchým, -u m. biol. bunkové pletivo 
skladajúce sa z podlhovastých buniek so 
šikmými priehradkami; prozenchýmový 
prld.: p-é pletivo prozenchymatické 

]ii n/i:ni:livni.ilÍrky [ vysl. -t-j prld. biol. po
zostávajúci najmä z prozenchýmu, pro
zenchýmový: p é vlákna 

prvoligový jirlil. šport, súvisiaci s prvou li
gou, vzťahujúci sa na prvú ligu: p-é 
mužstvo, p. hráč, p. zápas, p-á sútaž; p-é 
áčko (Sev.) 

prvovýstup, -u m. šport, prvý horolezecký vý
stup na Istý vrchol, na isté miesto v te
réne 

pseudololklór, -u, B. p. -e m. falošný, ne
pravý folklór 

pseudohumanízmus, -mu m. falošný, nepravý 
humanizmus: meštiacky p. 

pseudokresťanský prld. falošne, zdanlivo 
kresťanský: pá mäkkost iStet.) 

pseudomoderný prid. predstierajúci moder
nosť, zdanlivo moderný: p-ŕ autori; p. a-
kademizmus; pá hra 

pseudonymita, -y /. okolnosť, že autor ne
tvorí pod svojím menom; používanie pseu
donymu: prduo na p-u diela; zrušenie p-y 
(Luby) 

pseudootázka, -y, -zok 2. falošná otázka, 
ktorá vôbec nie je otázkou, pseudnprob-
lém: zaoberať sa p-aml, riešil p-y 

pseudopokrokový prid. zdanlivo, falošne po
krokový: p-é osvetárčenie 

pseudurevuliičný prld. falošne, zdanlivo re
volučný; predstierajúci revolučnosť: p Ď 
smery 

psendoumelec, -lea m. nepravý umelec, člo
vek, ktorý je len zdanlivo umelcom: Pseu-

doumelec rád venčil seba samého vavrín
mi. [Mráz) 

psisko, -a str. i m. zvel. expr. veľký pes; pes 
vôbec; preň. hrubá nadávka: staré /starý) 
P-

plomaín, -u m. biol. íiiuín vznikajúci rozkla
dom bielkovín; mŕtvolný jed 

ptóza, -y, pióz ž. lek. poklesnutle, pokles: p. 
mihalnice 

Pňn, -a, mn. č. -I m. hlsi. názov, ktorým Ri
mania označovali obyvateľov starovekého 
mesta Kartága, Kartáginec; pánsky prtd. 
týkajúci sa Púnov, kartáginský: p-e vojny 
medzi Rimanmi a Kartágincami o panstvo 
v Stredomori 

puncovadlo, -a, -diel str. tech. razidlo na 
vyznačovanie značky kvality puncovaných 
výrobkov z drahých kovov 

punktuulizmus, -mu m. hud. spôsob spraco
vania hudobnej látky, pre ktorý Je cha
rakteristické rozdrobenie hudobných ele
mentov; punktualísta, -u m. prívrženec 
punktualizmu; punktualistický príd.: p-é 
dielo 

pupeňovitý príd pripomínajúci pupeň, po
dobný pupeňu: p é výrastky 

pusták, -a m. vo vinohradníckej oblasti me
nej úrodný vŕšok, obyč. nevysadený vi 
ničom |Heč.); piistáčik,-a/čka, mn. c.-y/-čky 
in. zdrob. expr. 

ptizolán, -u m. ban. prirodzený cement so
pečného pôvodu (nazvaný podľa výskytu 
v Puzzuole v Taliansku); puzolánový prid. 

pyrocement, -u m chem. druh žiaruvzdornej 
šamotovej maltoviny 

pyrokatechín [vysl. -t-], -u m. chom. dvoj-
mocný fenol používaný najmä v lekárstve 
a vo fotografickom priemysle; pyrokate-
cliínový príd 

quickstep [vysl. kv ikst ] , u m. (angl.) dže
zový spoločenský tanec v rýchlom tempe 
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rabícovanie, -ia str. stav. zakrývanie rýh a 
nerovností na stene po Inštalácii omieta-
cím pletivom (podľa vynálezcu Rabitza) 

rádioastronómia, -ie 2. fyz., astron. odvetvie 
astronómie zaoberajúce sa výskumom ves
míru pomocou rádiových vín, ktoré vy
sielajú al. odrážajú nebeské telesá; rádio-
astronomický prid.: r. výskum; rádioastro-
ném, -a, mn. č. -ovia/-i m. odborník v rá-
dloastronómii 

rádiobiol&gia, -ie ž. fyz., biol. odvetvie blofy-
ziky skúmajúce účinky rádioaktívneho 
žiarenia na organizmy; rádiobiologický 
prid. 

rádiofikovať, -uje, -ujú dok. i nedok. (čo) vy
budovať sieť rozhlasových staníc, usku
točniť, uskutočňovať radiotikáciu: málo 
rádiofikované územie 

ľiidiiiíiiu. -u m. el. tech. prístroj na prená
šanie zvuku elektromagnetickými vlnami; 
rádiotelefón 

rádiofor, -a/-u, 6. p. -e, mn. č. -y m. lek. 
puzdlerko s rádioaktívnymi sofami použí
vané na liečebné účely 

rádingoniometer [vysl. -d-n-], -tra, u. p. -tri, 
mn. č. -tre m. tech. zariadenie na určenie 
smeru, v ktorom sa nachádza stanica vy
sielajúca signály; rádiový zameriavač 

rádiogoniometria [vysl. -d-n-], -ie 2. odb. za
meriavanie pomocou rádiogoniometra; rá-
diogoniometrický prid.: r-é zameriavanie; 
rádiogoniometricky prlsl. 

rádiochemik, -a, mn. č. -ci m. odborník v rá-
diochémii; rádiochemička, -y, -čiek 2. 

rádioklub, -u m. hovor, organizácia združu
júca rádioamatérov: r. Sväzarmu 

rádiokobalt, -u m. chem., fyz. rádioaktívny 
izotop kobaltu 

rádiokoloid, -u m. chem. zoskupenie rádio
aktívnych atómov do koloidných agregá
tov 

rádiokompas, -u m. lei. palubný zameriavací 
prístroj používaný pri leteckej navigácii 

rádiokomuuikácia [vysl. - d - n ] , -ie ž odb. 
komunikácia, spojenie pomocou rádiových 
vln; rádiokomunikačný prld.: r-á siet 

rádiolokácia, -ie 2. el. tech. určovanie polohy 
a vzdialenosti predmetov (napr. lietadiel, 
lodí) pomocou elektromagnetických vln; 
rádiolokačný prfd. 

rádioluminiscencia [vysl. -d-n-], -ie ž. fyz. 
luminiscencia vznikajúca sekundárnymi 
elektrónmi, ktoré vyvolávajú nukleárne 
lúče a iné žiarenie z rádioaktívnych zdro
jov 

rádiolýza, -y ž. chem. rozklad látok žiare
ním; rádiolytický prfd. 

rádiometalografia, -le 2. odb. skúmanie štruk
túry kovov pomocou lúčov X 

rádinmetria, ie ž. odb. náuka o meraní In
tenzity žiarenia; rádlometrický príd. 

rádiomeclianika, -y 2. odb odbor rádiotech
niky zabezpečujúci bezdrôtové riadenie 
strojov (lietadiel, lodí, rakiet] na diaľku, 
telemechanlka 

rádionavigácia, -ie 2. odb. navigácia pomocou 
rádiových, elektromagnetických vín; rá-
dionavigačný prld.: r. prístroj rádionavl-
gátor 

rádionavigátor, -a, 6. p. -e, mn. č. -y m. tech. 
zariadenie používané pri rádlonavigácii, 
rádlonavigačný prístroj 

rádioolovo, -a str. chem., iyz. rádioaktívny 
izotop olova 

rádiooperátor, -a m. pracovník obsluhujúci 
rádiové zariadenie (na lodi, v lietadle) 

rádíooprava, -y, -opráv ž. slang. oprava roz
hlasových prijímačov 

rádioopravár, -a m. slang. mechanik vykoná
vajúci opravy rozhlasových prijímačov; 
rádioopravárka, -y, -rok 2.; rádioopravársky 
prld.: re práce, r a dielňa 
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rádioopravovňa, -ne, -ní 2. slang. opravovne 
rozhlasových prijímačov 

rádiorelé neskl. str. tech. zariadenie na po
stupné odovzdávanie signálov pomocou 
centimetrových vln; rádioreléový prld.: r-á 
linka 

rádiosenzibilita, -y 2. odb. citlivosť živočí
chov na akútne a chronické žiarenie 

rádiosúčiastka, y, -tok ž. tech. slang. súčiast
ka rozhlasového prijímača: presné ry 
(Sev.) 

rádiotelekomuníkácia, -ie, -lí, -iám, -iách 2. 
odb. spojenie na diaľku pomocou rádio
vých vln; bezdrôtová telegrafia, telefónia 
a televízia 

rádiotelemechanika, -y 2. odb. ovládanie roz
ličných prístrojov na diaľku pomocou 
elektromagnetických vfn 

rádiotelemetria, -ie ž. odb. prenos namera
ných údajov na diaľku pomocou elektro
magnetických vln; rádiotelemetrický príd.: 
r-é údaje 

rádioteleskop, u m. astron. ďalekohľad na 
pozorovanie veľmi vzdialených objektov 
pomocou rádiových vín 

rádiovlna, -y, -vln 2. rádioiech. slang. rádiová 
vlna 

rádittsvektor, -a, 6. p. -e, mn. č. -y m. mat. 
polohový vektor daného bodu vzhľadom 
na Istý bod; sprievodlč 

rafinér1, -a, mn. č. -i m. pracovník zamest
naný pri rafinácii 

rafinér2, -a, e. p. -i, mn. č. -y m. tech. rafinač
né zariadenie, rafinačný prístroj 

rafinéza, -y ž. chem. prírodný trisacharid 
napr. v cukrovej repe 

raketomet, -u m. voj. druh zbrane novšieho 
typu, vrhač rakiet; rakotonietný príd.: r-á 
jednotka 

raketometnlk, -a m. voj. vojak obsluhujúci 
raketomet 

raketonosný prid. voj. nesúci, nosiaci rakety: 
r-é lietadlo 

raketoplán, -u m. let. medzikontinontálna ra
keta, ktorá sa dostane do nadatmosferlc-
ke) výšky pomocou raketových stupňov 

rakovínotvorný prld. lek. spôsobujúci, vyvo
lávajúci rakovinu: r-é látky 

rallye p. rely 
ramadán, -u m. (arab.) 1. mesiac (marec), 

v ktorom mohamedáni dodržiavajú pôst; 
2. prísny pôst u mohamedánov 

rámcovka, -y, -vlek 2. novín, prehľad hlav
ných bodov [faktov) vytlačený pred člán
kom 

ľ.iniiKk.ľ. -y, -viek ž. siav. obkladačka tva
rom prispôsobená na orámovanie otvorov 
(pre obloky, dvere ap.) v murive 

ratata cu. napodobňuje zvuk viacerých úde
rov, výstrelov ap., nasledujúcich rýchlo 
za sebou: Bubnujú. Ratata, tratata, bum! 
ijaš.l Ratata. Strhne sa prudká streľba. 
(Tat.) 

ražniči neskl. str. (srbch.) kuch. rezne z brav
čového mäsa pikantne okorenené, pečené 
na ražni 

reanimácia, -ie ž. lek. metóda na privedenie 
organizmu z klinickej smrti k životu; 
reanimačný prld.: r. postup 

reanimátor, -a, e. p. -e, mn. č. -y m. lek. prí
stroj na sledovanie srdcovej činnosti, te
pu a teploty 

récamier [vysl. rékamié] neskl. str. ifranc.) 
trochu zastar. pohovka staršieho typu: kreš-
lá a pohovka zvaná récamier [Zflb.); Se
deli na mäkkom récamier. izub.) 

recitovateľný prid. ktorý možno recitovať, 
ktorý sa dá recitovať: ľahko [ťažko) r-é 
verše 

reduktometria, -ie ž. chem. metóda odmernej 
analýzy; reduktometrický príd.: r-á analý
za 

reduktor, -a, e. p. -e, mn. č. -y m. tech. 1. prí
stroj na redukciu tlaku, teploty, rýchlosti, 
elektrického napätia ap.; 2. prevodové 
ústrojenstvo medzi hnacím hriadeľom mo
tora a hriadeľom vrtule (na lietadlo) 

redundancia, -ie 2. 1. mat. [v teórii infor
mácie) pomer vnútornej informácie k ma
ximálnej entropli; 2. lingv. nadbytočnosť 
(istých vlastností jazyka) 

redundantný 1 redundančný prld. odb. nadby
točný: r-é vlastnosti 

referenčný príd.: geod. r. bod z ktorého sa 
odvodzujú zemepisné súradnice ostatných 
bodov trlgonometrickej siete; telev. r-á 
nosná vlna farby ktorá má predpísaný, 
kmitočet a fázový posun proti synchro
nizačnému signálu farby; tecnnoi. r-á vzor
ka ktorá slúži na porovnávanie výrobkov 

regradácia, -ie ž. odb. vystupňovanie: vodo
hosp. r. pôdneho typu zlepšenie spôsobené 
zmenou podnebia al. umelým zásahom 
[vápnením) 

regurgitácia, -in ž. odb. spätné prúdenie; 
lek.: r. krvi spätné prúdenie krvi pri nedo-
mykavostl srdcových chlopni; r. potravy 
spätný pohyb potravy pri sťažené] prie
chodnosti v tráviacom ústrojenstve; re-
gurgitačný prld. 
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rekolonizácia [vysl. -ll-J, -le 2. opätovná ko
lonizácia, opätovné osídlenie: r. pohrani
čia, r. oblastí zničených vojnou 

rekonštrunvateľný prid. klorý možno rekon
štruovať, ktorý sa dá rekonštruovať: ťaž
ko r-é umelecké pamiatky 

rekanverzía, -ie 2.: ekon. r. hospodárstva 
preorientovanie hospodárstva krajiny na 
mierovú výrobu po skončení vojny 

rnkreačenka, -y, -niek 2. hovor, poukaz na 
rekreáciu: dostať ru; vydať, pridelil zá
ujemcom r-y 

rektostómia, -ie 2. lek. umelé vyústenie ko
nečníka 

relaxans, -u m. lek. prostriedok spôsobujúci 
relaxáciu 

rcliéfovaf, -uje, -ujú dok. výtv. |čo) ozdobo
vať povrch niečoho reliéfmi, reliéfovými 
obrazcami: r. priečelie budovy, r. vázu 

reliéf uvitý prld. podobný reliéfu, pripomína
júci reliéf: r-á ozdoba, r. vzor; reliéfovite 
prísl.: r. vyčnievať ako na reliéfe 

rely [slar. pls. I rallye] neskl. slr. langl.) šporl. 
druh motoristických pretekov 

remineralizácia, -ic i. odb. opätovné prlvá 
dzanie minerálov (do organizmu), opä
tovné zásobenie minerálmi: r. organizmu 

rcinorkáž, -e, -í 2. lod. ťahanie (vlečenie) 
al. tlačenie plavidiel remorkérmi 

remoska, -y, -siek 2. hovor, elektrická krytá 
panva, nahrádzajúca rúru na pečenie 

rmnuláda, -y, lád ž. (iranc) kuch. druh pi
kantnej majonézovej omáčky: treska v r-e 

n iiniiii.i -y, -tlek 2. hovor, auto francúzskej 
výroby značky Renault 

Testovať, -uje, -ujú nedok. kuch. (čo) pražiť 
v uzavretej nádobe: restooaná pečeň 

rcstovať 2, -uje, -ujú r.edok. kart. slang. nežia 
dať ďalšiu kartu, zrieknuť sa možnosti 
brať ďalšiu kartu: Vzal dve karty a resto-
val. (Vaj.) 

resuscitácia, -le 2. lek. privádzanie, privede
nie (organizmu) do normálneho stavu, 
do normálnej funkcie (po úraze, po ope
rácii ' ap.), oživovanie, kriesenie: r. krv
ného obehu; resuscitačný prld.: r. prístroj; 
r-á sieň (v nemocnici) 

refaznica, -e, -ntc ž. stro). ozubené koleso, 
na ktorom je uložená reťaz (pri reťazo-
vom prevode) 

retín [vysl. -t-], -u m. lek. látka zastavujúca 
rast rakovinových nádorov 

rulransláfor jvysi. -tranz-}, -a, 6. p. -e, mn. 
t. -y m. el. tech. zariadenie na prenos 

televízneho signálu od jedného vysielača 
k druhému 

reverzácia, -ie 2. lech., el. icch. zmena zmys
lu otáčania al. pohybu, chodu nejakého 
zariadenia: r. naftového motora; rever-
začný prfd. 

rcverzíbl, -u, 6. p. -i m. (franc.) text. látka 
majúca líce z oboch strán, obojlícna lal
ka: šaty z r-u; reverziblový príd.-. r-á lát
ka, r-é šály 

revolverík, -a m. zdrob. expr. revolver: mi
niatúrny revolverík ivoj.); Ale aspoň re
volverík máš. Ostro nabitý revolverík, čo? 
I Min.) 

ruvuálka, -y, -lok ž. div. slang. pomocná 
(vedľajšia) opona: fexí hovorený pred 
r-ou 

rezol, -u, e. p. -e, mn. č. -y m. chem. derivát 
fenolu používaný pri výrobe plastických 
látok; rezolový prid : r. email, r. lak 

rezortiziuiis, -mu m. obyč. pe|or. úzkoprso 
prihliadame len na potreby vlastného 
rezortu; zameranie len na úzky odbor 
činnosti: pestoval, odstraňoval r. 

riadidlá, -diel str. pomn. časť bicykla (nm 
tocykla), ktorá umožňuje jeho ovládanie, 
ktorou sa riadi jeho smer: ľrikŕča sa 
/pretekár], leží na ríadidlách, aby bol čo 
najmenším terčom protivnému vetru, [mor.) 

riadkovanie, -la si r. teiev. rozklad televízne
ho obrazu na riadky 

riasený prld. poskladaný, upravený do rias: 
r á látka, r-á sukňa 

riboílavin, -u m. dôležitý vitamín zo skúpi 
ny vitamínov B, ktorého nedostatok spô
sobuje nervové poruchy a ochorenie koži: 
a slizníc 

rickettsia [vysl. rlket-], -ie, obyč. v mn. f. 
ricketlsie, -H, -iám, -iách ž. biol. mikroor
ganizmy (potlľa objaviteľa amerického 
vedca H. Rlcketlsa) tvoriacu prechod 
medzí mikroplazmou a vírusmi a vyvolá
vajúci) prudké infekčné ochorenia (škvr
nitý týfus a rozličné horúčky) 

rickettsióza, -y, -óz 2. lek. ochorenie spôso
bené rickettsiami 

rif, -u m. (angl.) geogr. vyvýšenina, výbežok 
morského dna siahajúci takmer po hladi
nu mora: korálový r. 

rinológia, -ie 2. lek. náuka o chorobách no
sa; rinologický prld.: r-é vyšetrenie; rino-
logicky prísl.; rinnlóg, -a, mn. č. -ovia m. 
odborník v rinológil, lekár špecializujúci 
sa na choroby nosa; rinologička, y, -čiek 
2. 



rinoplastika .Síl rozmetávač'-' 

rinnplastika [vysl. -t-J, -y 2. lek. plastická 
operácia nosa 

rinoskop, -u m. lek. zrkadlový pristroj na 
vyšetrovanie nosovej dutiny 

rinoskopia, -ie ž. lek vyšetrovanie nosovej 
dutiny 

rizňuvaf, -uje, -ujú nedok. hovor, spúšťať dre
vo na rlzni 

rmutnica, -e, -nie 2. ban. úpruvnlcke zaria
denie podobné korytu, ktoré sa smerom 
dopredu rozširuje, aby sa spomalila rých
losť vodného prúdu nesúceho čiastočky 
horniny 

rnadster [vysl. rod-j, -a/-u, 6. p. -e, mn. č. 
-y m. langl.) am. otvorený dvojsedadlový 
automobil 

roburit, -u in. trhavina používaná v uhoľ
ných bímiach; roburitový prid.: r-á nalož 

rock-and-roll (vysl. rokendrol], -u, 6. p. -e 
m. (angl.) výstredný spoločenský tanec 
rozšírený v rokoch po druhej svetovej 
vojne; rockandrollový prid.: r. rytmus 

rodenticíd [vysl. -d- -t-], -u m. poľnohosp. 
prostriedok na hubenie škodlivých hlo
davcov; rodenticídny príd.: r. prostriedok 

rodinkár, -a m. hovor. expr. kto uprednostňu
je členov rodiny al. známych v zamest
nali:, vo verejnom živote, kto pestuje ro
dinkárstvo: Bol som pre švagrlnú na ko
berci. Aký káder som to prepašoval? Ja 
som rodlnkárt Ja! (Min.) 

roháčik, a m. druh hádanky, v ktorej sa 
slová vpisujú do obrazca v podobe rovno-
ramenného trojuholníka tak, aby sa vo
dorovné i zvislé rady slov zhodovali 

rohovnik, a m. cudzokrajný strom s jedlý
mi plodmi (strukmi) známymi u nás ako 
svätojánsky chlieb 

ruky, -ov m. mn. ŕ. hovor, ročné prírastky na 
pni, letokruh: íyž. lyža na r. na ktorej 
roky idú kolmo na klznlcu 

rosomer, -u/-a, 6. p. -e, mn. č. -y m. moieor. 
prístroj na meranie množstva usadenej 
rosy 

rnlhartka, y, -tiek ž. hovor, žiletka značky 
Rotbart: Vyberal žiletky, napokon sa roz 
hodol pre balíček rotbartlek. (Ste!.) 

rovienka, -y, -nok ž. rovné miesto, rovinka, 
roveň: Zišli sme na rovienku. (Min.) Vi
ničné trate boli naukladané z rovtenky 
až do cerových lesíkov hore. (Heč.) 

ruzárium, -la sír. záhr. zbierka ruží vysa
dených na samostatnej súvislej ploche 
obyč esteticky riešenej 

rozdružovač, a m. iuch. prístroj na rozdru-

žovanie (napr. úžitkových nerastov, pol-
nohospodárskych plodín ap.) 

rozdružovanie, -ia sír. 1. ban. oddeľovanie 
jednotlivých druhov úžitkových nerastov 
podľa mineralogického zloženia a kvality; 
2. pofnohosp. oddeľovanie poľnohospodár
skych plodín od nežiadúcich prlmieša-
nín (kameňov, hrúd) na základe ich roz
dielnych fyzikálnych vlastností 

rozdunieť sa, -í, -ia dok. [bezpredm. i čím) 
začať vydávať dunivý zvuk, začať dunieť: 
Zem sa rozdunela bombami, t Bedn.) 

rozfázovať, -uje, -ujú dok. film. (čo] (v kres
lenom, bábkovom filme) rozkresliť prie
beh pohybu medzi jednotlivými fázami, 
aby sa dosiahla plynulosť pohybu 

rozhádaný príd. žijúci v ustavičných hád
kach, často sa hádajúci; hádkami zne
priatelený: r é ženy, r í manželia 

rozhavkať sa, -á, -ajú dok. (o psovi) dať sa 
do havkania, začať havkať; rozštekať sa 
pes sa rozhavkal; jirľn. exjir. začať vydávať 
zvuky podobné havkaniu: Osobný vlak 
keď sa pohýnal, ztahučka sa rozhavkal 
IHeč.) 

rtizhnd, -u m. šport, pri basketbale výhode 
nie lopty medzi dvoch hráčov, uskutočni: 
ne rozhodcom; rozskok 

rozjarčiť, -í, -la dok. (čo) rozrušiť, rozryť 
povrch niečoho jarčekmi: Preleje sa [po
tok] cez hradskú, rozjarčí Ju. (jaš.) 

rozkotkodákať sa, -a, -ajú dok. (o sliepkach) 
pustiť sa do kotkodákanla, začať kotko
dákal: vyplašené sliepky sa rozkotkodá 
kalí 

rnzkuľajený prid. expr. zried. rozrušený, roz
rytý koľajami: Padla dva razy na rozko-
ľajenej zlej ceste, uégéi 

rnzľahlina, -y, -lin ž. zried. rozľahlé prie
stranstvo, rozľahlá, šíra rovina: trávnaté 
rozlahliny sudánskej savany (ťah.) 

rozlet2, -u m. tech. vzdialenosť, na ktorú 
dopadá rozstrúlovaný materiál od miesta 
výbuchu 

rozlietaný prid. hovor. expr. ktorý stále behá, 
ktorý je každú chvíľu na inom mieste; 
rozbehaný: r-é deti; r. reportér zamest
naný, zaneprázdnený prácou na rozlič
ných miestach; r-í usporiadatelia 

ruzinasírovať, -uje, -ujú dok. (to) urobiť dô 
kladnú masáž niečoho; vymasírovať, na-
masírovať: r. chrbát, kríte, r. stltňTíuté 
svaly; r. opuchlinu masážou odstrániť 

riizmetávač2, -a m. typ. súčasť riadkového sá-



rnzmixovať rybojašter 

dzacieho stroja na roznietávanle sádza
cích matríc 

rozmixovať, -uje, -ujú dok. [ č O ] mixovaním 
spracovať, rozmiešať: r. zeleninu, r. maslo 
so žltkaml 

rozmontovateľný príd. dajúci sa rozmonto
vať, ktorý možno rozmontovať: r-á kon
štrukcia, r-á hala 

roznáškový prid. súvisiaci s roznáškou; spo
jený s roznáškou: r-á služba, r. predaj 

rozoberací, -la, -le prfd. určený na rozo
beranie; upravený, zariadený na rozobe
ranie: r-ie lešenie, r-ta chata 

rozporciovať, -uje, -ujú dok. kuch. (čo) roz
deliť na porcie: rozporclovaná hydina 

rozptylomer, -u/-a, e. p. -e, mn. č. -y m. tech. 
pomôcka na meranie rozptylu striel 

rozrážač, -a m. vodohosp., stav. zariadenie na 
tlmenie pohybovej energie vody prepada
júcej vodným dielom 

rozriedovací, -ia, -le prid. slúžiaci na roz-
rieďovanie, ktorým možno rozrieďovaf: 
r. prostriedok 

rozrušilefný prfd. ktorý sa dá rozrušiť, kto
rý možno rozrušiť: ľahko r-á hornina 

nižšiu tírovať, -uje, -ujú dok. hovor, ( č O ) roz
triediť, posortlrovať: r. bielizeň, r. nazbie
rané huby 

rozstrekovací, -ia, -ie prld. slúžiaci na roz
strekovanie: r. stroj, r-ta trubica 

roztúrovat, -uje, -ujú dok. motor, slang. (čo) 
rozkrútil (motor) na plné (vysoké) obrát
ky: roztúrovaná motorka |Mor.): Rovinky 
[na pretekárskej trati] sú dobre riešené, 
možno na nich roztúrovat mašinu. (Mor.) 

rozvlákňovací, -ia, -le prld. slúžiaci na roz-
vlákňovanio: r. stroj, r-ie zariadenie 

rozumové i rozumovo prísl. pokiaľ ide o ro
zum, čo sa týka rozumu, čo do rozumu: 
r. vyspelý jedinec; Musel by sa rozumové 
i citové uspôsobiť na Iného človeka. (Tat.) 
Škrte ho to viac rozumové ako citové. 
(štef.) 

rôčik, -a/-čka, mn. č. -y/-čky m. expr. rok: 
Čakala rôčik alebo dva. (Laz.) Sedel rô
čik v llave. (Min.); rôčky idú, utekajú čas 
ubieha; pekných pár rôčkov dlhší čas 

rôznopaľivový príd.: motor. r. motor pohá
ňaný kvapalným palivom rôzneho druhu 

rôznoplodový prfd.: bot. r-á rastlina majúca 
v tom Istom súplodl plody rôzneho tvaru 
al. rôznej veľkostí 

ruznopolárny príd.: kryšt. r. kryštál omedze-
ný na oboch koncoch osi súmernosti rôz
nymi plochami 

rôznoslabičný príd. lingv. patriaci dvom sla
bikám, heterosylabický: r-é hlásky, r á 
skupina hlások 

róntgencentimeter, -tra, 6. p. -tri, mn. č. -tre 
m. fyz. Jednotka množstva pri ožarovaní 
rôntgenovýmí lúčmi 

ríintgenka, -y, -niek ž. slang. špeciálna 
elektrónka, v ktorej vzniká róntgenové 
žiarenie 

riintgenodiagnostika, y ž. biol zisťovanie 
zmien živých tkanív a orgánov pomocou 
rôntgenových lúčov 

rontgenoskopia, -ie 2. lek. zisťovanie chorôb 
presvecovaním ľudského tela rilntgenový-
mi lúčmi 

rúhanina, -y ž. ban. vyrúbaný úžitkový ne
rast: odvážať r-u; čelbová r. rúbanina vy
lomená al. vyrúbaná na čelbe 

Rubikon (pis. i Rublcon), -u m. riečka v se
vernom Taliansku, ktorá v staroveku od
deľovala Itáliu od predalpskej Oalie • 
kniž. prekročiť R. urobiť vážne rozhodnu
tie: Keď dostal list, uľahčilo sa mu. Pre
kročil Rubikon, rozhostil sa v ňom vnú
torný pokoj, izván) 

rukavičkároň, -rne, -rnl 2. továreň (dielňa) 
na výrobu rukavíc: pracovať v r-i 

rulovitý prld. obsahujúci rulu; pripomínajúci 
rulu: r-á hornina; r-á skala 

runa 2, -y, rún ž. lit. severská ľudová epická 
skladba ospevujúca činy legendárnych 
hrdinov 

rupla, -le, -U, -lám, -lách 2. základná Jed
notka Indickej meny; peniaz takejto hod
noty 

rush [vysl. raš f ruš], -u m. fangl.) šport. 
náhly výpad hráča s loptou pri loptových 
hrách 

rusofúb, -a, mn. e. -l/-ovia m. zarytý ne
priateľ Rusov a všetkého ruského; ruso-
fóbia, -ie 2. zarytý odpor k Rusom a všet
kému ruskému 

rustika [vysl. - t ] , -y t. archit. 1. obloženie 
stien neokrosanýml kameňmi; 2. napodo
benina kamenného muriva omietkou 

rušič, -a m. el. tech. vysielač používaný na 
zámerné rušenie rádiolokátora 

rušička, -y, -čiek 2. el. tech. vysielač použí
vaný na zámerné rušenie príjmu v roz
hlasových prijímačoch 

ružuviičký prfd. expr. pekne, príjemne ružo
vý: r. v tvári; r-é dieťa 

rybojašter, -a m..- zoo), rybojaštery vyhynuté 
morské plazy prispôsobené životu vo vo-



rybovod <)l rýcblovýtah 

de, ktoré žili v moriach kriedového útva
ru 

rybovod, -u m. vodohosp. zariadenie umožňu
júce rybám prekonávať vyššie vodné stup
ne spôsobené vzdúvadlaml: komorový r. 

rýchločistiareí, -rne, -rní 2. čistiareň na 
rýchle vyčistenie šatstva 

rýchlodráha, -y, -dráh 2. dopr. dopravné za
riadenie používané v mestskej doprave na 
rýchlu prepravu osôb: podzemná, visutá 
r.; jednokoľajntcová r. 

rýchloobrábanie, -la str. stroj, spôsob obrá
bania, pri ktorom sa optimálnym zlade

ním rezných podmienok dosahuje naj
vyššia produktivita 

rýchluuzávtír, -u, 6. p. -e, mn. e. -y m. stroj, 
zariadenie namontované pred strojom, 
ktoré v prípade poruchy samočinne uza
vrie prívod hnacej energie 

rýchlovŕtanie, -la str. ban. hlbinné vŕtanie, 
pri ktorom sa pracuje s malým zdvihom 
a s väčším počtom nárazov 

rýchlovýťah, -u m. tech. výťah používaný 
najmä vo výškových budovách, ktorý do
sahuje niekoľkonásobne väčšiu rýchlosť 
ako normálny výťah 



sadlovatief, -ie, -ejú nedok. 1. expr stávať sa 
tučným, tučnieť; 2. obrastat sadlom, stá
vať sa sadlovltým: údeniny budú sadlo-
vatieť (Svanl.); dok. zosadlovatiel 

sadnutý príd. (o kvapalinách j ktorý sa sa
dol, zrazený, stuhnutý: sú krv, s-é mlie
ko 

sadrár, -a m. odb. kto pracuje so sadrou, kto 
sadruje 

sadrovňa, -ne, -nl 2. miestnosť, v ktorej sa 
sadruje 

safranín [vysl. -n-], -u m. chem. druh farbiva, 
červenohnedý prášok ťažko rozpustný vo 
vode 

sacharát, -u m. chem. zlúčenina sacharózy 
s hydroxidmi kovov 

sacharáza, -y ž. chem. enzým, ktorý štiepi 
repný cukor na cukor ovocný a hrozno
vý, lnvertáza 

sacharid, -u m. chem. organická zlúčenina 
uhlíka, vodíka a kyslíka 

sacharimeter, -tra, 6. p. -tri, mn. e. -tre m. 
chem. prístroj na presné meranie koncen
trácie roztokov cukru, cukromer; sacha-
rimetrický prid. 

sacharimetria, -ie ž. chem. meranie koncen
trácie roztokov cukru pomocou cukro-
meru, sacharimetra; sacftarimetrický prid. 

sacharizácia, -ie 2. chem. scukornatenle, cu-
kornatenlu 

sacharnmetria, -ie 2. chem. meranie polari
začných vlastností cukru pomocou sa-
charometra; sacharometrický prld. 

sacharomyceta, -y, -clet 2. bot., chem. druh 
vreckatej huby, používanej pri kvasení 
cukru na alkohol 

sakralizácia, -le 2. náb. posväcovanie, spo-
svätnenie 

salamandrína, -y, -rín 2. zool. druh obojži
velníka príbuzný mlokoni 

salinomeler, -tra, e. p. -tri, mn. č. -tre m. 

min. prístroj na stanovenie minerálnych 
látok vo vode al. v pôde 

salivácia, -le 2. lek. zvýšené vylučovanie 
slín, slinavosť, sllnenie 

salmonelóza, -y, -lóz 2. lek. náhle ochorenie 
zažívacieho traktu, čriev, spôsobené sal-
monelami 

salpa, y, sálp i zool. druh živočíchov pa
triacich k plášťovcom [Thallacea) 

salpingitída, -y, -tld 2. lek. zápal maternice 
al. vajcovodu 

samango, -a, mn. č. -ovia m. zool. druh opice 
samárinm, -ia str. chem., min. prvok zo sku

piny vzácnych zemín (zn. Srn); bledosivý 
kov 

samit p. sumrnit 
satnokrídlo, -a, -dei/dlel str. let. druh letú-

na, acrodyn bez chvostových plôch, prlp. 
aj buz trupu, lietajúcu krídla 

samonabfjacl, -la, -le prfd. odb. samočinne, 
automaticky sa nabíjajúci: s-ia zbraň 

samonapínaci, -ia, -ie prid. odb. slúžiaci na 
samočinné napínanie: s. kohútik 

saiuonaťahfivač, -a m. tech. č a s ! pušky slú
žiaca na samočinné naťahovanie 

samootrava, -y ž. otrávenie, otrava samého 
soba 

samopalný príd. (o zbrani) fungujúci, strie-
lajňci samočinne, automaticky: s é zbra
ne 

samoprvo prlsl. zastar. najprv, najsamprv: 
Samoprvo prišlo mu na um, čo sa stalo, 
keď nedávno odchodtl z Hlbokého. (Lack.) 

samorast, -u m. časť stromu (konár, koreň) 
majúca podobu umeleckého diela (sochy) 

samostavný prid. odb. samočinne sa nasta
vujúci: s-é guľkové ložisko 

samoublíženie, -la str. odb. ublíženie samé
mu sebe: s. na tele 

samovýcliova, -y 2. zried. výchova seba sa
mého, sebavýchova: metódy s-y 



samovyklápací <»:} sčepierkať sa 

samovyklápací, -ia, -ie prid. odb. samočinne 
vyklápací: s-le auto 

samovznlk, -u m. vznik bez zámerného zá
sahu, z vlastného popudu, sám od seba 

samovzperný prld. tech. zariadený na samo
činné vzpieranie: s. kladkostroj; samo-
vzpcrnosť, -ti ž. 

sumuzapisovací, -ia, -le prid udh. samočinne 
zapisujúci: s-le elektrické prístroje 

samozničenie, -ia str. kniž. zničenie samého 
seba, sebazničenie [jes-á] 

samý 1. zám. vymedzovacie nachádzajúci sa, 
existujúci výlučne v určitej, jedinej po
dobe, forme, kvalite ap. v celom množ
stve; neobsahujúci nič iné a k o . . . : telo 
samý pľuzgier; šaty samá záplata; cesta 
je samá skala; Bola samý žart a smiech. 
(/os.) Budha má na tele samé oči. (Tat.) 
Akoby sedel na samých íhlách. (Letzi 9 
expr. byt samé ucho sústredene, pozorne, 
napäto počúvať, dávať pozor; 2. zám. vy
medzovacie vyjadruje zdôrazňovanie, obyč. 
v spojení so slovami prvý a posledný al. 
s výrazmi miesta a času: od samého rána 
do samého večera; Prvý sa dostal dnu 
Kapustík, veď tu bol samý prvý. (Laz.) 
Bolo mu ísť až na samý koniec dediny a 
do samého posledného domu. (jaš.) Viem 
to už dávno, od samého začiatku. (Bedn.) 
Na samom spodku ulice. (Heč.) Pokorili sa 
bez príčiny až po samú zem. |i.eiz| 3. zám. 
siotožňovacie hovor, zastar.: v spojení so zám. 
ten samý, tá samá, to samé má zosilnený 
význam; ten Istý, o ktorom sa už hovo
rilo, laky istý, rovnaký, totožný: Stav sa 
so mnou, že náš proviantnt) to svinstvo 
nežerie. A Herr Hajnič to samé. (|aš.) 
Všade ten samý pánboh, taká istá zem, 
do ktorej sa dostaneme. (Taj.) 

santalčn, -u m. chem. druh terpénu 
santalin, -u m. chem. výťažok z červeného 

santalového dreva 
santalovité prld. mn. č. bol. čeľaď cudzopas-

ných tropických rastlín 
santonizmus, -mu m. lek. otrava santonínom 
sapan, -u m. les. druh cudzokrajného stro

mu, ktorého drevo sa využíva na výrobu 
farbiva 

sapanovité príd. mn. č. bot. čeľaď cudzokraj
ných rastlín z radu leguminóz 

saponín, -u m. chem. prostriedok používaný 
na výrobu mechanickej peny, penlč 

saponitikácla, -le 2. odb. zmydolňovnnie, 
zmydelnenle; saponilikačný prfd. 

saprobioldgia, -le t. biol. náuka zaoberajúca 

sa výskumom organizmov žijúcich na 
rozkladajúcich sa organických látkach; 
saprobiologický príd. 

saprobiont, -a, mn. t. -y m. biol. organizmus 
(živočích, rastlina) žijúci na rozkladajú
cich sa látkach 

saprolilný príd. biol. žijúci v prostredí rast
linného rozkladu; živiaci sa odumretými 
rastlinnými lálkumi 

saprofytizmus, -mu m. biol. spôsob výživy 
odumretými, hnilobnými organickými lát
kami 

satanizmus, -mu m. 1. uctievanie, kult sa 
tana; 2. vlastnosti sntana, dlabolstvo 

satrapizmus, -mu m. samovláda, krutovláda, 
despotizmus 

scénografický príd. odb. týkajúci sa scéno
grafie, divadelného výtvarníctva: s-á tvor
ba, s-á koncepcia 

sciepkať, -a, -ajú dok. oxpr. zried. odbehnúť, 
zutekať drobnými krokmi (Hviezd.i 

scirkevnif, -I, ia dok. (čo) urobiť cirkevným, 
dodať cirkevný ráz dačomu: s. život (A. 
Mat.) 

scivilnieť, -ie, -ejú dok. stať sa civilným, 
občianskym, každodenným, bežným: Teraz 
jeho reč sctvilnela a priberala pojmy 
z technického a vedeckého sveta. (Klát.) 

scmúľaf, -a, -ajú dok. expr. (čo) cmúľanlm 
zjesť: I Janko už scmúľal nejednu daro
vanú píštalku. (Ráz.-Mart.) 

scudzovací, -ia, -ie prid. práv. slúžiaci na 
scudzovanie: s-le právne úkony 

scukriť sa, -í, -la dok. stať sa cukornatým: 
Aspoň dva týždne ešte, čo sa hrozno 
scukrí a rozvonla. (Heč.) 

scvakotať, á/-oce, -ajú/-ocú dok. expr. urobiť 
pohyb, pri ktorom dačo cvakne, pričom 
vydá charakteristický zvuk: scvakotal pyš-
tekom (ondr.) 

scválaf, -a, -ajú dok. expr. cvalom zísť, zbeh
núť: s. zo skál 

scvrkávací, -ia, -ie príd. prejavujúci sa scvr-
kávaním: s. proces 

sčechrať, -e/-á, -ú/-ajň dok. expr. (čo čim) roz-
strapatiť, pochlpiť, načechrať, načechriť: 
Prstami im sčechrá vlásky, ústa priloží 
Zuzke na čelo, potom Jankovi. (Tat.) 

sčemeriť sa, -I, -la dok. expr. dostať čemer, 
očemeriť sa, ochvátiť sa: krava sa sče-
merila 

sčepierkať sa, -a, -ajú dok. nár. expr. ťarbavo, 
namáhavo zísť dolu, zostúpiť, steperiť sa; 
sterigať sa: s. sa z podstenla. (rig.) 



sčerstva M séropozitivita 

sčerstva prísl. za čerstvá, rýchlo, chytro: 
s. konať 

sčlovečiť sa, -í, -la dok. hovor, stať sa ľud
ským, učlovečlť sa 

sčudovať sa, -uje, -ujú dok. expr. zried. (čomu 
i bezpredm.) začudovať sa, zadiviť sa 

sčnchrať, -e/á, -ú/-ajú dok. expr. ičo) postra-
patlt, rozstrapatlť, načechrať, načechrlť, 
sčechriť: Vtáctvo budí. Sčuchre (vietor] 
vrabca, (fes.) 

sebaoplodnenie, -la str. bot. proces, pri kto
rom sa rastlina oplodni vlastným peľom, 
samoopelenie 

sebapopieranie, -ia str. kniž. popieranie, ne
gácia samého seba (Fel.) 

sebapoškodenie, -ia str. škoda spôsobená sa
mému sebe, poškodenie samého seba 

sebaštylizácia, -ie ž. štylizácia týkajúca su 
samého seba ako autora 

seberoven príd. kniž. zastar. menný tvar k se-
berovný (len v prísudku): Držím sa zá
sady, aby si len každý hľadal seberoven. 
IPal.) 

sedmičkár, -a m. kto je označený číslicu se
dem 

sedminový príd. k sedmina 
segmentátor, -a, 6. p. -e, mn. č. -y m. fon. prí

stroj umožňujúci z prúdu reči vyčleniť a 
reprodukovať hlásku alebo jej časť 

segmentová!, -uje, -ujú dok. i nedok. odb. (čo) 
vyčleniť, vyčleňovať hlásky al. ich časti 
z prúdu reči (obyč. pomocou segmentá-
tora j ; vyčleniť, vyčleňovať časti tvarov 
(morfémy) 

scizmicita, -y ž. geol. množstvo, príp. frek
vencia a mohutnosť, intenzita zemetra
senia 

seízmika, -y ž. geol. náuka o zemetrasení, 
seizmológia 

seizmosknp, -u m. geol. prístroj slúžiaci na 
zisťovanie počtu a intenzity otrasov zem
skej kôry pri zemetrasení 

sejf, -u m. p. safe 
sejný príd. odb. (o rastlinách) dajúci sa siať: 

vetrom, vodou s-é rastliny 
sekans | •.-. i secans], -u m. I neskl. str. mat., 

geom. pomer prepony pravouhlého troj
uholníka k priľahlej odvesne (zn. sec] 

snkátor, -a, e. p. -e, mn. č. -y m. záhr. druh 
záhradníckych nožníc 

sekavica, -e, -víc 2. expr. prudká búrka, str
mý dážď, le]a, lejavica: Sekavica presta
la, púšťal sa rovný, tichý, teplý dážď. 
(Rys.) 

sckavý prld. 1. prudký, strmý, trhavý, pre-

rývaný, sekaný: s-é tempo iPláv.); 2. oxpr. 
nadmerne rázny, ostrý, prudký: s-é po
známky (Va|.| 

sekretín, -u m. lek. hormón vylučovaný sliz
nicou dvanástnika a časťou slepého čre
va 

sekretorický prld. lek. vylučovací 
sektárčit i sektárit, -i, -lu nedok. hovor, utvá

rať, tvoriť sekty, propagovať, rozširovať 
sektárstvo 

sektorovitý prid. majúci ráz sektora, týkajúci 
sa sektora: s. výrobok 

selektňda, -y, -tód 2. el. tech. druh pentódy, 
úniková pentóda 

selenogralia, -ie 2. astron. náuka o zobrazo
vaní mesačného povrchu; selenogralický 
prid.: s-é súradnice 

selenolúgia, -ie ž. astron. náuka zaoberajúca 
sa dejinami pozorovania Mesiaca; sele-
nológ, -a, mn. £. -ovia ro. odborník v se-
lenológli; selenologický príd. 

selsyn, -u m. odb. telekomunikačné zaria
denie na prenos povelov na diaľku, po
velový prístroj 

semenistý prfd. majúci mnohé semená: sä 
rastlina 

semiačkár, -a m. kto sa zaoberá zbieraním 
semien (stod.) 

senilnief, -le, -ejú nedok. stávať sa starým, 
stareckým, senilným: „Senllntem, keď sa 
opakujem", pomyslel si /profesor/, „se-
nilniem". (Krno) 

scntimentalista, -u m. sentimentálny, pre
citlivený človek 

senzitometer, -tra, 6. p. -tri, mn. . -tre m. 
1. fot. zariadenie na meranie vlastností 
citlivé] fotografickej vrstvy; 2. fyziol. pri
stroj na meranie zmyslovej citlivosti 

senzitometria, -ie ž. fot. náuka zaoberajúca 
sa určovaním citlivosti fotografického 
materiálu; senzitometrický prld. 

sericín, -u m. odb. hodvábny lep, ktorým 
sa obfabuje vlákno fibroínu 

sericit, -u m. geol. celistvá svetlá sľuda 
sericitický prid. geol. obsahujúci sericit; 

zložený zo serlcltu: š-ä hornina 
sérioviťý prid. majúci sériový ráz; sériovile 

prísl.: s-e rozložené konáre 
séronegattvita, -y ž. lek. stav organizmu, 

ktorý reaguje negatívne na krvné sérum 
(op. séropozitivita) 

séropozitivita, -y 2. lek. stav organizmu, kto
rý pozitívne reaguje na krvné sérum (op. 
séronegatlvita) 



sčrorezistencia 95 simka 

sérorezistencia, -ie 2. lek. stav organizmu, 
ktorý Je odolný proti krvnému séru 

serpentárium, -ia, mn. č. -iá, -ií, -iám, -iách 
str. sklená schránka na chov hadov 

serpentinit, -u m. geol. druh horniny, hadec; 
serpentinitový prid. 

sex i sexus, -xu m. 1. pohlavie; 2. ho
vor, pohlavné vzťahy; pohlavný život 

sexer, -a, 6. p. -i, mn. č. -y m. odb. zistovač 
pohlavia vyliahnutých kurčiat 

sfarebnif, -í, -la dok. (čo) urobiť farebným, 
farebnejším, spestriť farebne: s. obraz 

sforzando [vysl. -rc-] prlsl. (tal.) so stupňo
vaným dôrazom, stále dôraznejšie 

sfragistika, -y ž. náuka o pečatiach; slra-
gistický prid. 

sfrllať, -e, -ú dok. expr. zried. (čo i bezpredm.) 
zalrflať (Hviezd.) 

sfrfotať, -otá/-oce, -ota]ú/-ocú dok. expr. za-
frfotaf, rozbúriť sa: Zatriasli sa srdcia, 
krv sjrfotala. (Fr. Krát) 

sfrňať, -ní, -nia dok. expr. rýchlo zísť zhora 
nadol, zletieť, zbehnúť, sfrndžaf: Sfrňal 
dolu rebríkom jak jablko. (Hviezd.) 

sfrndžať, -í, -ia dok. expr. rýchlo zísť zhora 
nadol, zbehnúť, zletieť: Tu už neklučko-
vall, sfrndžall priamo dolu. (Mor.) 

sfiuitgaŕ, -á, -ajú dok. expr. prudko sa po
hnúť, zakmltaf a vydať pritom typický 
svlšťavý zvuk: Tu však by nesjrungala 
vážka. (Hviezd.) Zatal päsťou k čelu, v ľa
vej kosa sfrungala. (Hviezd.) 

sfukovať, -uje, -ujú i sfnkávať, -a, -ajú nedok. 
(čo) fúkaním odvlevať, odstraňovaf, odfu-
kávaf: s. prach 

schádzavý prld. schádzajúci sa, stretajúci sa: 
s-é vody (Lack.) 

schematik, -a, mn. č. -cl i schematizátor, -a 
m. kto sa pridŕža schém, šablón, kto 
pestuje schematizmus 

schizold, -a m. lek. neúplné vyvinutá forma 
schizofrenika 

srhizoidný príd. lek. utvárajúci schlzolda, 
príznačný pre schizofrenika: s-á povaha, 
s. typ 

schladzovaci, -ia, -ie príd. slúžiaci na schla-
dzovanie, na schladenie, schladzujúcl: 
s. prúd 

schlipkaf, -á, -ajú dok. expr. (čo) vychlípať, 
schlípat (oab.) 

sitlimrtriť, -i, -la dok. zried. (čo) zachmúriť, 
zvraštiť (čelo): Najprv al akoby ml chcel 
v zlosti odpovedať, čelo schmúrll, ale po
tom len zahodil rukou a nasilu sa usmial. 
(Min.) 

schňapnúť, -ne, -nú, -pol dok. expr. [koho, čo) 
prudko, razom schytiť, uchytiť, schmatnúť, 
uchmatnúť, zdraplf 

schrapľavlcf, -le, -ejú dok. expr. stať sa za
chrípnutým, chrapľavým: hlas schrapľa-
vel 

schrastavief, -le, -ejú dok. dostať chrasty, 
ochrastaviet: chorý schrastavel 

schrchlať, -e, -ú dok. expr. zachrchlať 
schriipčať, -1, -ia dok. expr. zapraskať, zapu

kať, schrapčať, zachrapčať 
schrupnút, -ne, -nú, -pol dok. expr. (čo) po

jesť, zjesť, schrúmať, schrumkať: A večer 
sa neberú skôr spal, kým neschrupnú 
okrušteky s naparenou cibuľkou a nevy
pijú sladký čaf. (švant.) 

schvaľovačka, -y, -čiek 2. hovor, schvaľovacia 
činnosť, schvaľovací akt: No účinnosť 
týchto schvaľooačtek je vo väčšine prípa
dov krajne problematická. (Karv.) 

schvátať, -ce/-ta, -cu/-tajú dok. expr. (čo) 
postupne (všetko) schytať, pochvátat 

si 2. os. j . č. prit. času slovesa byt 
sial [vysl. sl-al], -u, e. p. -e m. geol. vonkaj

šia časť zemskej kôry, zložená prevažne 
z hornín obsahujúcich kremík (Si) a hli
ník (Al) 

sialický [vysl. si n ľ | prid. geol. skladajúci 
sa zo slalu: s-á vrstva 

siamang [vysl. si-a-], -a, mn. č. -y m. zool. 
opica z čeľade gibónov 

siatinný príd. k siatina: zool. hus s-á 
sidara, -y ž. text. druh ľahkej vzorkovanej 

tkaniny používanej na ženské letné šaty; 
sidarový prld.: s-é šaty, s-á látka 

sieťovka, -y, -viek ž. hovor, sieťová nákupná 
kapsa, taška 

signalista, -u m. 2el. sprievodca v zadnej 
časti vlaku, ktorý má na starosti koncové 
návestie 

signalizátor, -a, 6. p. -e, mn. č. -y m. prístroj 
al. Jav signalizujúci niečo: s. nových ví
ťazstiev, s. potreby dačoho 

siknuť, -ne, -nu, -kol dok. expr. vystreknúť 
a pritom vydať typický sprievodný zvuk: 
Vystrelil slinu. Síklo to, škŕklo a roz-
pľaslo sa na blýskavé/ sáre. uaä.) 

sílikagéľ, -u, 6. p. -í m. chem. sklovitý póro
vitý kysličník kremičitý; vysušený gél 
kyseliny kremičitej; silikagélový prid. 

silit, -u m. 1. tech. látka na elektrické od
porové telesá vyrobená z karbidu kremí
ka; 2. chem. karbid kremíka; sílitový prld. 

simka, -y, -miek 2. hovor, osobný automobil 
značky SIraca 



sipkaf (si) !l(i slamenatý 

sipkať (si), -á, -ajú nedok. expr. (bezpredm. 
i z čoho) poťahovat (sij, bafkať (sij, po
fajčievať (si), fajčiť (sij : Sipká si z faloč-
ky, či dobre t ahá. (Ráz.) 

sipotavý príd. sipiaci, sípavý, sípľavý, slpivý: 
s. hlas 

situačka, -y, -čiek 2. hovor, situačná mapa, 
situačný plán ap. 

skadesi zám. prísl. neurč. hovor, odkiaľsi, ska-
diaľsl 

skadiafsi zám. prlsl. neurč. hovor, odkiaľsi, 
skadesi 

skansen i skanzen, -u m. prírodné severské, 
škandinávske múzeum pod holým nebom, 
sústreďujúce ľudovú materiálnu kultúru, 
architektúru, umenie ap.; podobné mú
zeum v iných krajinách 

skazitel, -a, mn. č. -lia m. kniž. kto voľačo 
ničí al. zničil, zhubca, ničiteľ, hubiteľ: 
Národ oboril sa na národ s úmyslom 
vraždy, s besom skaziteta. (Luk.) 

skaziteľný príd. podliehajúci skaze, zničeniu: 
ľahko s. výrobok 

skazník, -a, mn. č. -ci m. expr. zhubca, niči
teľ, hubiteľ: s. skaznícky; Hoj, ver' ie si 
skazník! ivans.]; skaznícky prid. 

skiatrón, -u m. telev. premietacia obrazovka 
s kryštalickou luminiscenčnou plochou, 
ktorej priepustnosť Je modulovaná elek
trónovým lúčom 

skibob, -a m. Spôn. zariadenie slúžiace na 
spúšťanie po snehu, skladajúce sa zo 
sklznej dosky, sedadla a rladldiel 

skicovacl, -la, -ie prid. slúžiaci na skicova
nie: s. papier 

skiping, -u m. šport, nízky poklus na mieste 
al. drobnými prízemnými krokmi vpred 

sklenárstvo, -a, -tlev str. obchod al. podnik 
zaskllevajúci okná, vyrezávajúci sklá na 
obrazy a pod. 

sklepkaf, -á, -ajú dok. expr. ( č O ) narýchlo 
urobiť, utvoriť, zhotoviť, sklepaf: s. stolík, 
stolček; preň. s. úlohu, článok; nedok. sklep 
kávať, -a, -ajú 

sklopní, -e, -ú dok. expr. poklopať, zaklopať: 
Za večera sklopalt na dvere a hneď aj 
vchádzali, (ondr.) 

sklopkať, -á, -ajú dok. expr. poklopať, zaklo
pať, poklopkať, poklepať: po stole sklop-
kal [prsteňml/ (Hviezd.) 

sklopmo prlsl. tel. spôsobom pripomínajú
cim sklopenie: vzoprente sklopmo 

skobovať, -uje, -ujú nedok. (čo) spájať, pripá
jať, upevňovať, zaisťovať skobou, skoba

mi (napr. pri horolezeckej túre); dok. 
zaskobovať 

skočky prlsl. nár. skokom, skáčuc, skočmo: 
Skočky preš poľanu bystrý jeleň. (Hviezd.) 

skolacionovať, -uje, -ujú dok. odb. ičo) po
rovnať odpis s originálom: s. text, odpis, 
rukopis 

.skninkvnv.it. -uje, -Ujú dok. škôl. zastar. urobiť 
kolokvium (Ráz.) 

skoroumelec, -lca m. pejor. nie skutočný 
umelec, nepravý, falošný umelec, paume-
lec |Min.) 

skotuľkať sa, -á, -ajú dok. expr. skotúľať sa: 
V dol kotrmelcom skotuľkat sa. (Hviezd.) 

skôravieť, -le, -ejň dok. stvrdnúť na kôru; 
preň. srdcia Im skóraveli stali sa bezcit
nými 

skiirovatief, -ie, -ejú dok. stať sa kôrovatým, 
nadobudnúť kôru 

skriedovatief, -le, -ejú dok. odb. stať sa krle-
dovítým, kriedovým: skrtedovatené kostt 

skrotiteľný prld. dajúci sa skrotiť: ľahko, 
faiko s-é zviera; skrotiteľnosť, -ti ž. 

skruber, -bra, 6. p. -bri, mn. č. -bre m. hut. 
zariadenie slúžiace na mechanické čiste
nie plynov pomocou vody; premývačka, 
práčka na plyn 

skrutkáreft, -rne, -rní 2. dielňa al. továreň, 
v ktorej sa vyrábajú skrutky 

skrutkavý prld. zried. brčkavý, kučeravý: s-é 
vlasy (Podj.i 

skubkať (si), -á, -ajú nedok. nár. expr. (čo] 
trhať (si), odtrhávaí (si), šklbal (si): 
Mládzu jahniatka skubkajú st. (Hviezd.) 

skučko, -a, mn. č. -ovia m. pejor. kto má 
sklon síažovaf sa, narieka!, lamentovať 
(napr. pre nedoslalok peňazí); lakomec, 
držgroš (Hviezd.) 

skudný prid. (rus.) zried. skromný, biedny, 
chudobný; skudnosť, -ti ž.: Nastala skud-
nosť — nastal čas balastov a bied. (Va|.( 

skujniť, -í, -la dok. tech. (čo] premeniť ne-
kujné technické železo na oceľ odstráne
ním prebytočných prvkov, najmä uhlíka: 
skujnené železo 

skúter, -tra, e. p. -tri, mn. č. -tre m. druh 
jednostopového motorového vozidla na 
dvoch malých kolesách s chráničmi (bez 
opory pre kolená jazdca); skútrový príd. 

skuvlkať, -á, -ajú nedok. expr. píšťať, hvízdať, 
fičať, skuvlňať: Vietor je štipľavý a sku-
oiká denne po dolinách. (Fíg.) 

slabing, -u m. hut. valcovacla stolica na plo
ché oceľové ingoty, na bramy 

slamenatý prld. pozostávajúci, skladajúci sa 
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.slavianufóh !)7 splaviteľný 

z väčšej časti zo slamy, slamnatý: s. hnoj 
slavianufób, -a m. hlásateľ, stúpenec slavla-

nofóbie; slavianofóbsky prid. 
slavikum, -ka, -vík str. odb. písomnosť, člá

nok al. kniha písaná daktorým slovan
ským Jazykom al. cudzojazyčné dielo tý
kajúce sa Slovanov 

slepotlač, -e ž. odb. druh plastickej tlače 
pre slepcov: reliéfna s. 

slepúnstvo, -a str. pejor. slepota (Plév.) 
slezovité prid. mn. č. čeľaď rastlín /Malva-

ceae) 
slimákovltý príd. majúci tvar slimáka, pri

pomínajúci tvarom slimáka: s-é rohy ba
ranov 

slintavý príii. expr. slintajúci, uslinený; slin-
tavn priši, slintajúc, usllnene: je to väčší 
prínos do spoločnosti ako váš, — slintavo 
odvrkol Vándory. (zván) 

slip, -u m. odb. zariadenie, po ktorom sa pla
vidlá klžu priamo na vodu, lodenlcový 
sklz 

slivkavltý prid. pripomínajúci slivky, majúci 
podobu slív: s-á dužina 

slivkovolistý prid.: bot. tavoľník s. druh ružo
vého kra /Spirea prunijolia) 

slivovitý prid. pripomínajúci slivu, majúci 
podobu slív: s-á dužina 

slogan, -u m. (angl.) text hesla (napr. rekla
ma); náborové heslo 

slopanica, -e, -nlc 2. peior. 1. pijatika, lum-
povanie; 2. liehový nápoj, liehovina, pi
jatika 

slovákožrút, -a m. pejor. zarytý nepriate! 
Slovákov, slovakofób (vaj.) 

slovákum, -ka, -vák str. písomnosf, článok 
al. kniha písaná slovenským jazykom al. 
cudzojazyčné dielo týkajúce sa Slovákov 
al. Slovenska 

slovensko-český prld. slovenský a český, ak 
Ide o vzájomnosí al. o obojstrannosť pri 
zachovaní samostatnosti obidvoch častí, 
napr. slovensko-český slovník, slovensko-
české vzlahy 

sfudnatý prid. odb. obsahujúci v hojnej miere 
sľudu: s. pieskovec 

slúžik, -a, mn. č. -ovia m. expr. mladý, ne
dospelý sluha: Spoza vody ukázal sa slú
žtk Paľo Stteranka. (Ondr.) 

slúžkovský prid. určený pre slúžku; vykoná
vaný slúžkou: s-á Izba; s-é práce 

slyšný prid. nár. počuteľný; slyšno prísl. 1. 
počuteľné: A sotva slyšno zaďakovala. 
(Solt.) 2. vBiná prísl. /e, /ne/bolo slyšno je, 
(no)bolo počuť 

smädnúf, -na, -nú, -dol ľ.trtínk. (bezpredm. i po 
čom) pociťovať smäd, stávať sa smädným: 
Chcela by som rev leva, ktorý smädné 
po krvi. (|es.) 

sme [vysl. znie] i. os. mn. č. prit. slovesa byt 
smetistý prid. obsahujúci v hojnej miere 

smeti: vrecia so smettstým zrnom (Hron.] 
smolitý príd. obsahujúci smolu, smolnatý: 

odb. sllenovec s. 
smolivka, -y, -vlek 2. odb. sllenitá pôda 

s väčším obsahom humusu 
sniolovitý prid. 1. obsahujúci smolu, smolna

tý: s-é mastnoty; 2. hovor. expr. majúci 
často nešťastie, smolu, neúspech: s. člo
vek (Bod.) 

smrčkať, -á, -ajú nedok. expr. posmrkávať, 
smrkať, siakať 

smrečník, -a m. nár. smreková hora, smre
kový háj; smrečina: Pod smrečníkom, pod 
malým svahom, na ktorom rastú vysoké 
smreky, oaš.) 

sinrkavý prid. expr. usmrkaný, usoplený, smr-
kajúci: smrkavý potomok (Vám.) 

snopovitý prid. majúci tvar snopa, pripomí
najúci snop: s. lúč 

sobovina, -y 2. mäso zo soba: zajesť si s-y 
sockať, -á, -ajú nedok. expr. (čo, koho] sácať, 

socať, strkať, posoclavať, drgať: Mäkko 
ma sockala do chrbta, (ics-á) 

sololit, -u m. tech. druh lisovanej tvrdej dre
vovláknitej dosky; sololitový prfd. 

solutrén, -u m. archeol. obdobie v staršej do
be kamennej; solutrénsky príd.: s-e vrstvy 

solux, -u m. hovor, prístroj na ožarovanie 
(používaný napr. v lekárstve); solnxový 
príd. 

solvent, -u m. 1. chem. chemické rozpúšťadlo; 
2. lek. druh dezinfekčného prostriedku 

sorbit, -u m. hut. druh zošľachtenej jemno-
zrnnej ocele; sorbitový prld. <r< '..-» ' 

späto prlsl. k spätý 
spekací, -ia, -ie prid. hut. slúžiaci na speka-

nie, aglomerovanie rúd: s-ia pec 
spiatočka, -y, -čiek 2. hovor. 1. smer a pohyb 

späť; cesta smerom naspäť [žáry); 2. 
spiatočná rýchlosť na automobile 

spin, -u m. fyz. rotačný pohyb elektrónov 
okolo vlastnej osi; vlastný moment hyb
nosti častice 

splavidľo, -a, -diel str. odb. na hati žľab 
s mierne nakloneným dnom, slúžiaci na 
preplavovanie pltí z hornej zdrže do dol
nej; splavidiový príd. 

splaviteľný prld. dajúci sa splaviť, odplaviť: 
s-é častice 

7 slovník slov. fazyka 



splošťovací suchárčina 

splošťovací, -ia, -le prid. odb. robiaci plo
chým, ploským, slúžiaci na splošťovanie: 
s. nôž 

splynovač, -a m. tech. stroj al. zariadenie 
slúžiace na splynovanie 

spolutanečník, -a, mn. č. -ci m. kto s dakým 
tancuje, partner v tanci (Vaj.) 

spraktizovaf, -uje, -ujú dok. hovor, (čo) urobiť 
vhodným, praktickým, rozšíriť v praxi: 
s. umenie pre život (Ráz.) 

sprednedávna prísl. hovor, z nedávneho času, 
nedávno, odnedávna 

sprchovisko, -a, -vísk i sprchovište, -ťa, -víšf 
str. miesto, kde sa sprchuje, priestor ur
čený, používaný na sprchovanie 

spriečny 1 príd. škriepny, hašterivý, priečny: 
Baba spriečnal (Taj.); spriečnnsť, -ti 2. 

spriečny 2 príd. postavený priekom, naprieč: 
Vetvy rozkriačtl, čo spriečneho, odťal. 
(Hviezd.) 

spustný prid. dajúci sa spustiť, zariadený na 
klesnutie, spustenie: s-é vráta, s. valec 

sta nár. duálový tvar slovesa b y ť ; sú: Tie 
/kone) sta na dobrom koste. (Kuk.) 

sladový prid. 1. vlastný stádu, týkajúci sa 
stáda; 2. expr. príznačný pre veľkú masu, 
pripomínajúci vlastnosti stáda, stádovitý; 
stádove prlsl.; sládovosf, -ti 2.: inštinkty s-t 

stalinovec, -vca m. prívrženec Stalina, Sta
linových názorov, stallnskej politiky ap. 

stalinský, zried. i stalinovský príd. 1. príznač
ný pre Stalina ako štátnika, politika, Sta
linov: s-á politika; 2. týkajúci sa metód 
vládnutia Stalina, príznačný pre obdobie 
vládnutia Stalina: s-é metódy 

stálofarebný príd. nemeniaci farbu, zafarbe
nie, majúci stále rovnaké zafarbenie: s-á 
tkanina, s-á látka 

stamodtiaf prísl. hovor, stadial, odtiaľ, stade 
stanoviua, -y 2. odb. tkanina používaná na 

zhotovovanie stanov, celtovlna 
stápaf, -a, -ajú nedok. p. stopiť 
staruznámy prfd. dávno dobre známy: s. ob

raz (Vaj.); S. chodník (Laz.) 
statnskop, -u m. odb. prístroj udávajúci malé 

odcjiýlky od zvolenej výšky, umožňujúci 
udržiavať stálu výšku s velkou presnosťou: 
let. pilotný s. 

stavbárina, -y 2. štud. slang. stavitelský od
bor, staviteľstvo 

stáž, -e, -í ž. pobyt na určitom pracovisku, 
obyč. výskumnom, vedeckom, s cieľom na
dobudnú! prax, zvýšiť si kvalifikáciu ap. 

stážista, -u m. kto je na stáži; stážistka, -y, 
-tlek 2. 

ste 2. os. mn. č. prit. času slovesa byt 
stechnizovaný prld. hovor, vybudovaný na zá

klade techniky, majúci pomerne vyspelú 
technickú úroveň: V stechnlzovanom a za-
tomnlčenom veku to nie je problém. (Tat.] 

stelit, -u m. hut. zliatina kobaltu, chrómu a 
volfrámu, používaná ako rezný materiál; 
stelitový príd. 

stfnacl, -ia, -ie prid. slúžiaci na stínanie, po
užívaný pri stínaní, týkajúci sa stínania: 
s. turnus (v lesníctvo) 

stisícnásobniť, -í, -ia dok. expr. ičo) tisícná
sobne al. mnohonásobne zväčšiť: s. silu 

stlmený prid. 1. utlmený, utíšený: s. hlas; 2. 
oslabený, zmiernený: s-á hravosť, s-é 
svetlo; stlmené prísl.: s. hovoriť 

stokilový prid. vážiaci sto kíl: s-é prasa 
stolovanie, -la str. odb. náuka o obsluhe 

hostí (najmä vo verejných pohostinských 
podnikoch); spôsob úpravy stola a podá
vania jedál 

stolovaní, -ia, -le príd. určený na stolovanie, 
jedávame, jedenie: s-la časť kuchyne 

stopár, -a m. hovor, autostopár 
stoporlť sa, -í, -la dok. odb. (o pohlavnom 

úde) stvrdnúť 
strapiť (sa), -í, -ia nedok. strapkaf (sa) 
strapkatý príd. expr. taký, ktorý sa strapká 

al. ktorý sa rozstrapkal: s. lúč (Hviezd.1 
strapkavý príd. expr. taký, ktorý sa strapká, 

rozstrapkaný; dajúci sa strapkať: s-á vlna 
strednorotnícky prld. týkajúci sa stredných 

toíníkov: s-e kádre 
strednozdravotnícky prld. lýkajúci sa stred

ných zdravotníckych pracovníkov: si pra
covníci, s-e kádre 

stres, -u m. [angl.] psych. záťaž, preťaženie; 
stresový príd.: s. stav 

slrieškovitý príd. majúci tvar striešky, pri
pomínajúci striešku: s-é sedtelko 

strihom prísl. tel. spôsobom pripomínajúcim 
protismerný pohyb ako pri strihaní: skok 
do výšky s. 

strojopisný prid. písaný strojom; určený na 
písanie strojom: s-á strana, kniha 

strúchnivieť, -ie, -ejú dok. spráchnivieť, 
strúchnatlet: drevo strúchnivelo 

stundtiaf prlsl. hovor, odtiaľ, odtiaľto, sta
diaľ, stadeto 

sučí, -ia, -ie prld. k suka 
súdkár, -a m. výrobca sudov, súdkov 
suchárčina, -y 2. hovor. expr. suchý, nezá

živný, suchársky, suchopárny spôsob ko
nania, práce, života ap.; suchárstvo: bo-
jovat proti s-e 



suchárčit !líl systematizátor 

suchárčif, -i, -ia nedok. hovor. Bxpr. žiť, robiť 
dačo sucho, suchársky, suchopárne, nezá
živne, skostnatene ap. 

snehu linky prld. expr. celkom suchý, velmi 
suchý, suchučký: s-á bielizeň; suchulinko 
prlsl. 

sekerka, -y, -rok ž. hovor, pracovníčka v sú-
kárnl 

stiknnvitý prid. majúci ráz súkna: s-é tka
niny 

súlodie, -ia str. tod. dve al. viac lodi, pon-
tónov ap., navzájom spojených dlážkou 
na prevážanie íažších bremien 

summit [vysl. samlt], novšie pls. 1 samit, -u m. 
(angl.) dipi. schôdzka, rokovanie na naj
vyššej úrovni 

supinácia, -ie, -ií, -iám, -iách i. lek. otočenie 
hornej končatiny smerom k palcu (dla
hou nahor), dolnej končatiny vonkajším 
okrajom nohy smerom nadol; supinačný 
príd. 

supinálny príd. ick. týkajúci sa supinácie: 
s-a poloha 

stipinátor, -a, 6. p. e, mn. č. -y m. anat. sval, 
ktorý spôsobuje supináciu 

suprcniatizmus, -mu m. abstraktný smer 
v ruskom maliarstvu do 20. rokov tohto 
storočia, založený na geometrickom prín-
cípe, popierajúci akékoľvek asociácie; SH 
prematista, -u m. prívrženec suprematiz-
rnu; suprematistický prid. 

suvenír, -u, 6. p. -e, mn. č. -y m. 1. spomien

kový predmet; 2. hud. menšia spomienková 
skladba 

svadobník, -a, mn. č. -ci m. účastník svadby, 
svadobčan; svadobnlčka, -y, -čok ž. sva-
dobčianka; svadobnícky prld. 

svätuškáriť, -i, -ia nedok. hovor. expr. tváriť 
sa ako svätuškár, počínať si svätuškársky, 
pokrytecky [Ráz.) 

sviatočník, -a, mn. č. -ci m. zried. sviatočne 
oblečený človek: Na ulici plno svlatoční-
kov. (|es.) 

svojina, -y ž. zried. blízki, svoji ľudia, svojet 
sykotavý prid. sykotajúci; sykotavo prlsl. 
synchrnnizátor, -a, e. p. -e, mn. č. -y m. v te

levízii generátor na výrobu synchronizač
ných impulzov v snímacom reťazci; syn-
chronizátorový prld. 

synodický prid.: astron. s. mesiac obdobie od 
splnu mesiaca k nasledujúcemu splnu 

synonymia, -ie i synonymita, -y i synony-
mickosť, -ti ž. lingv. 1. jav, že v jazyku 
existujú synonymá; 2. vzťah dvoch syno-
nymíckých jednotiek 

synúzla, -ie 2. biol. prirodzené zoskupenie, 
spolužitie rastlín na jednom priestranstve, 
fytocenóza 

sypný prid. 1. používaný, slúžiaci na sypa
nie: s. komín; 2. ban. s-á váha nerastu 
číslo udávajúce, koľko ton váži 1 m 3 na
sypaného materiálu; sypnost, -ti ž. 

systematizátor, -a m kto systematizuje, 
systematík 



šablonár, -a m. hovor, kto pracuje pomocou 
šablón 

šablónovací, -ia, -ie prld. používaný pri šab-
lónovanl: šla forma 

šaffový príd. k šafel 
šachtovka, -y, -vlek t. hovor, šachtová pec 
šachtovný, -ého m. hovor, baník pracujúci 

na šachte (Hor.) 
šak p. však 
šalátovka, -y, -viek ž. hovor uhorka použí

vaná na uhorkový šalát 
šansoniér, -a m. spevák šansónov 
šantievaf, -a, -ajú nedok. opak. k šantiť 
šariština, -y ž. hovor, šarišské nárečie 
šarkan!, -ia, -le prid. patriaci šarkanovi, prí

značný pre šarkana: š-ia hlava (Leiz) 
šarleston, -u m. 1. druh spoločenského tan

ca; 2. text. druh bavlnenej tkaniny 
šašovina, -y t šaškovina, -y, -vín 2. hovor, 

šašovstvo, vystrájanie, šaškovstvo: zabd-
vať dakoho š-ami 

šašovitý prid. majúci vlastnosti šaša, pripo
mínajúci šašo, šašovský 

šéfkuchár, -a m. hovor, vedúci, hlavný ku-
chár 

šelestný prid. zried. spôsobujúci šelest, še-
lestivý, šelestlacl (Luk.) 

šelmovitý prid. patriaci k šelmám, pripomí
najúci šelmy: š-é zvieratá 

šcstinový prld. k šestina 
šesfpercentný i šesťpercentový príd. zahrnu

júci šesť percent: š-é úroky 
šesťplužný i šesťpluhový prld. polr.ohosp. 

majúci šesť pluhov: š-é traktory 
šesťsto čísi. záki. 600 
šeststotrojka, -y, -jok ž. hovor, auto s ozna

čením Tatra 603 
ševelistý príd. zried. äevellacl, šuštiacl: š-á 

sukienka (Lack.) 
ševroletka, -y, -tlek ž. hovor, auto značky 

Chevrolet 

šezlón, -u/-a m. hovor, zasiar. odpočívadlo, 
pohovka 

šibavý prid. šlbajúci: š-é oči iHron.) 
šibi-ryby cit. začiatok riekanky používanej 

pri veľkonočnej šibačke: šibi-ryby mastné 
ryby . •. 

šiinfovať, -uje, -ujú nedok. (nem.] hovor, zasiar. 
(na čo, na koho) nadáva! (Heč.) 

šíravy jirid. expr. zried. velmi široký, šíravný, 
širočizný: š. rozlet (Rysi 

šiši neskl. príd. hovor, pejor. osprostený, hlúpy, 
pomätený, nenormálny: on je š. 

šišimiši neskl. str. expr. pejor. šuškané rečičky, 
táranie: Ci som neočula vaše šišimtši. 
(Urbk.] 

šklbací, -la, -le prld. slúžiaci na škibanle 
[napr. peria): š-ie strole 

škorčí, -la, -le prld. týkajúci sa škorca: š-/e 
mláďa 

škrabaci i škriabacf, -la, -ie prld. slúžiaci na 
škrabanie (škrlabanle): tech. š. prcíaho-
vací tŕň 

škrečkovité prid. mn. č. zool čeľaď hlodavcov 
škutinavý prid. expr. 1. (o zvierati) majúci 

šlítity, škutiny, škutavý; 2. (o ľuďoch) 
majúci vlasy ako škutiny: Päsťou si po
dopieral škullnavú hlavu, (jaš.) 

škvrnitú i škvrnité prlsl. k škvrnitý 
šľachticky prísl. k šľachtický 
šľapavý prld.: tel. š. beh s došľapovanim na 

špičky 
šmykľavka, -y, -viek 2. hovor, šmýkačka, kl-

začka (Heč.) 
španovať I šponovať (sa), -uje, -ujú nedok. 

hovor, (čo i bezpredm.) napínať (sa) ; dok. 
našpanovať i našponnvať 

španovky, -vlek -z. pomn. hovor, šponovky 
šperkovnica, -e, -níc t. schránka na šperky; 

šperkovnička, -y, -čiek ž. zdrob. 
špirálavitosf, -ti 2. odb. vlastnosť dačoho 

majúceho podobu špirály, špirálovltého 



Špiráluvo 101 švistnúť 

špirálovo prísl. k špirálový 
špliecliancc, -nca m. hovor. expr. niečo vy-

šplechnuté: š-e otravných látok 
športsnianský [vysl. -rcmen-] príd. (angl.) ho

vor, týkajúci sa športsmana, športovca: 
š-é správanie 

šprajcovať sa, -uje, -ujú nedok. (nem.) hovor. 
expr. priečlf sa, odporová!, protiviť sa 

šrafovací, -ia, ie prld. týkajúci sa šrafova
nia: š-ia stupnica 

štatistikár, -a m. hovor, kto pracuje v šta
tistike, kto sa zapodieva, zaoberá šta
tistickým výskumom, štatistik 

šťavomer, -u/-a, 6. p. -e, mn. č. -y m. odb. prí
stroj na meranie šťavy pri spracúvaní ovo
cia ap. 

šteklivo prlsl. k šteklivý; šteklivosť, -ti ž. 
štetinastý prid. zried. štetinatý (Kuk.) 
štiepivý prid. odb. spôsobujúci štiepenie, roz

pad, rozklad: š. činiteľ 
šlikací, -ia, -ie prid. hovor, slúžiaci na dier-

kovanie, dierovanie: š-le hodiny kontrolné, 
pichácle 

štikavka, -y, -vlek ž. hovor, čkanie, štikúta-
nie 

štikútavka, -y, -viek ž. hovor. expr. čkanie, 
štikútanie 

šlikúlavý prid. expr. štikútajúci, čkajúci, čka-
vý: š. hlas (Laz.) 

štítkovitý prid. odb. pripomínajúci štítok 
štôch, -u m. kraj. miesto, kde sa ľan po 

močení v močidlo preperie a dáva sušit: 
A je tu znova ľan na Stôchu pod Kráľo
vou. (Chrob.) 

stokový príd. hovor, poschodový: š. dom 
! Laz.] 

štuplcíher, -a, 6. p. -i, mn. č. -y ra. (nem.) ho
vor, zastar. nástroj na vytahovanie zátok 
z fliaš, vývrtka (Letz) 

štorcnvať sa, -uje, -ujú nedok. hovor. expr. 
(prot: komu, proti čomu) stavať sa proti, sta
vať sa na odpor, odporovať dakomu, da
čomu: Proti gardistom a Nemcom sa dar
mo štorcuješ. (Heč.) 

štrajchnúť, -ne, -nú, -chol dok. ji-.em.) hovor, 
expr. (koho, koho čírn po čom) prudko, rýchlo 
a letmo pretiahnuť niečo niečím, po nie
čom, črajchnňť: Nuž a štrajchlo ma. (Krr.o] 
Vyňal z vesty zápalku, nadvihol noliu, 
Strajchol po nohavici a priehrštím chrá-
nlac jel oheň, čakal, kým sa rozhorí. (|es.) 

štramanda, -y, -mánd ž. hovor, pekná žena 
al. deva; žena al. deva, ktorá sa pekne, 
elegantne oblieka, fešanda 

štrapa, -y, šlráp 2. hovor, ťažkosti, trápenie, 
štrapácla: Miesto neho prišiel malý, suchý 
fíabjak. Haviar. Vozáč. Ale bola s ním 
štrapa. (Hor.); šaty na štrapu na každo-
denné nosenie 

štrkavý prid. štrkotajňcí, strkajúci, hrkajúci 
štrkovaci, -ia, -ie príd. odb. používaný pri 

štrkovanl, určený na štrkovanie, uskutoč
ňujúci štrkovanie: š-ie práce 

štrngáč, -a m. hovor. expr. vec, ktorá vydáva 
zvuky, ktorá štrngá ap.: starootcovský š. 
(vaf.) (o klavíri) 

štrukturalizácia, -ie ž. odb. tvorenie, budova
nie štruktúr: 5. umeleckej práce 

štrukturalizovať, -uje, -ujú nedok. odb. (čo) 
tvoriť, utvárať štruktúru, štruktúrovať 

šťukntať, -á/-oce, -a]ú/-ocú, -tajúci nedok. 
expr. šťuka! (Ráz.) 

štvorák, -a m. hovor, zastar. minca majúca 
hodnotu štyroch grajciarov (podi., Heč.] 

štvorbodový prld. majúci štyri body: šport. 
š. rozdiel 

štvordetný prid. majúci štvoro detí: š-á ro
dina 

štvorne, -ní ž. pomn. nár. štverne, postroj 
štvorprstý príd. majúci štyri prsty: š. vták 
štvorputňový príd. obsahujúci štyri putne 
šunkovitý prid. pripomínajúci šunku; preň. 

expr. š-é rukávy (Zván) 
šúpačka, -y, -čiek ž. hovor, lňpanie, šúpanie 

[napr. ovocia): S. jabĺk 
šuplíkový prld. k šuplík 
šutorica, -e, -ríc ž. nár. expr. vírivý víchor 

zmetajúci ľahšie veci, smeti a vynášajúci 
ich do povetria: Niekedy v kostolnej ulici 
sa strhla šutorica: vírivý víchor trhal 
lístie zo stromov, rozháňal papiere po ne
bi a dvíhal prach so smetím nad strechy 
domov. (Heč.) 

šutrovisko, -a, -vlsk str. hovor, štrkoviska 
(Fab.) 

švíkovitý prid. majúci hodne švíkov: S. krk 
(Taj.] 

švistnúť, -ne, -nú, -tol dok. expr. zaznieť so> 
svišťaním, zasvišťať: Zakosil — švlstlo 
v riase klasov, (iiviozd.); preň. Verš treskol: 
ohnivý, rým švtstol posledný. (les.) 



r, ť 

tabakóza, -y 2. odb. chorobné zaprášenie 
pľúc tabakom 

labarín, -u m. (Iranc.) (nočný) zábavný pod
nik, obyč. s kabaretným programom 

tabelačný príd.: dčt. f-é stroje ktoré zhŕňajú 
údaju 

tabetik [vysl. -t-], mn. č. -ci m. človek 
chorý na tábes 

tahletovaf, -uje, -ujú nedok. (čo) lisova! lie
čivo v práškovej podobe na tabletu, obyč. 
na tablotovacom lise; dok. stabletnvať 

tabuľovitý prld. majúci tvar tabule, dosky, 
platne: gool. f-é rozpadávanie [hornín] 

tabuovaný prid. zakázaný, obyč. v nábožen
stvách orientálnych národov; preň. f-é 
hodnoty kultúry úzkostlivo strážené, chrá
nené, posvätné 

tagalčina, -y •}.. úradná reč n« Filipínskych 
ostrovoch 

taliilčina, -y 2. Jeden z tichomorských ja
zykov, ktorým sa hovorí na ostrove Ta-
hiti 

tachizmus [vysl. -š-], -mu m. novodobý ma
liarsky smer, ktorého stúpenci maľujú ob
razy nanášaním farebných škvŕn; tachi-
slický prld.: t. obraz 

tachograf, -u m. odb. druh registračného 
rýchlomeru 

tachogram, -u m. odb. grafický záznam rvch-
losti v závislosti od času 

takeláž, -e 2. lod. lanové a plachtové za
riadenie lode; takelážny prld..- í-e zariade
nie f lode] 

lalafatkovať, -uje, -ujú nedok. hovor. expr. ro
biť pletky; rozprávať hlúposti, taľafatky, 
táraf: taľafatkujúct švthák 

tálio, -la str. práv. právo odvety; odveta 
tamarind, -u m. bol. tropický strom z čeľade 

bôbovitýeh s dužnatými plodmi, z kto
rých sa vyrábajú liečivá a ovocné nápoje 

tamilčina, -y 2. jeden z úradných jazykov 
na ostrove Cejlón 

tanatológia, -ie 2. odb. náuka o príčinách a 
príznakoch smrti 

tanierovaf, -uje, -ujú nedok. (čo) brániť ta-
nierovými bránami: f. pole; dok. stanie-
rovať 

tapacírovaný prfd. hovor, zastar. čalúnený: t-d 
lavica (Tat.) 

ťapák, -a, mn. č. -ci m. expr. nešikovný člo 
vek, chumaj, babrák, tarbák: Šuhajci-ta-
páči, na lútost babráci, ues-á] [Duro] do
niesol za tri vozy skál, ale že je ťapák, 
nechal potom tak. (Tlm.) 

tapiséria, -ie ž. ozdobná, vzorovaná vlnená 
al. hodvábna tkanina podobná kobercu, 
slúžiaca na prlkrývanle alebo ozdobu 
stien: francúzske t-ie 

tárajstvo, -a str. nezmyselné, prázdne reč
nenie, táranie: násilné, zbytočné t. 

tárať sa, -a, -ajú nedok. expr. 1. chodiť bez 
cieľa sem i tam, túlnt sa, ponevierať sa, 
potĺkať sa, potulovať sa, blúdiť: ťľez 
prázdniny sa láral po holiach. (Tat.) Tára 
sa od svitu do mrku po uliciach. (Zgur.) 
2. zdržiavať sa, žiť niekde určitý čas, po
nevierať sa: Táram sa po mostoch ul 
vyše tridsať rokov (Mŕiač.) pracujem na 
nich. 

taster, -tra m. (nem.) 1. tech. tlačidlo, gom
bík na spúšťanie prístrojov; 2. typ. kláves
nica na sádzacom stroji; 3. typ. slang. sá
dzací monotypový stroj 

talarha, -y ». hovor, druh buriny, trávy, bot. 
polianka tutárskn (Fagopyrum tatarlcum] 

tafaía, pis. i ta-ta-ia cit. napodobňuje zvuk 
výslrelov z pušky al. z guľometu: Strhne 
sa prudká streľba: tatata-tatata. (Tat.) 

tatranky, -nlek 2. mn. c. 1. druh vysokých 
zimných topánok, obyč. zo súkna; 2. obeh. 
oblátky oblievané čokoládou 



tautogram um iiim ini.i 

tautogram, -u m. poet. veršovaný útvar, 
ktorého všetky slová sa začínajú tým 
Istým začiatočným písmenom 

tautologický prid. log. majúci rovnaký zmy
sel al. význam 

taxalista, -u m. hist. v stredoveku poddaný 
al. chudobný šľachtic, ktorý musel odvá
dzať zemepánovi dohovorené dávky, pri
čom nebol povinný vykonáva! roboty 

tebe p. I y 
d cuiiii, -la str. bot. výtrusorodá vrstva vrec-

katých húb 
Indeiim neskl. str. i -u m. cirk. 1. ďakovný 

chválospev (skrátené z lat. incipitu Te 
lleum laudamiis); 2. slávnostná ďakovná 
bohoslužba 

ti t hnokov, -u m. hovor, obchod so železom, 
riadom a potrebami pre domácnosť: pre
dávať v te 

tckalamitka [vysl. t e ] , -y, -tlek 2. slang. 
druh tlakové] mastenlčky používane) 
v strojárstve 

tektosféra, -y 2. geol. vrchná vrstva zemské
ho obalu siahajúca asi do hĺbky 50 km 

tekvicovitý príd. majúci tvar, podobu tekvi
ce: lampión tekvicovitého tvaru (zfib.) 

telefoto, -a, a. p. -e str. novín. 1. telegrafic
ký jirenos fotografie; 2. fotografia odo
slaná takýmto spôsobom; telefotový príd.: 
t. okruh 

telega, -y, -lleg i. (rus.) ruský sedliacky voz; 
teležka, -y, -žiek ž. zdrob. expr.-. Kedytcdy 
prešla po ňom [po bazáre) teležka s vi
dieckym sekretárom, (ju.) 

telemarský príd.: Iy2. í. fuar lyže pri kto
rom šírka lyže je najmenšia na strednej 
časti, väčšia pri pätke a najväčšia pri 
ohybe 

telerekording, -u m. telev. snímanie obrazu 
na reprodukovateľný pás určený na vy
sielaniu televíziou; telerekordinguvý prid.: 
t. záznam 

teleslichon [vysl. -ty-], -cha sír, poet. veršová 
forma, v ktorej sa dá utvoriť slovo z po
sledných písmen každého verša 

ťeletyp, -u m. (angl.) telegrafný prístroj, 
ktorý zapisuje písmená na odvíjajúcu sa 
papierovú pásku, ďalekopisný stroj 

televlzurky, -riek ž. mn. č. hovor, ľahké pa
puče (pôvodne určené najmä pre hosti, 
ktorí prišil pozerať televízny program) 

telex, -u m. odb. ďalekopisné spojenie cez 
ďalekopisnú ústredňu; tolexový prid.: t-ä 
sieť 

telurický prld.: geol. t-é železo čisté železo 

vyskytujúce sa v prírode (napr. v mete
oritoch) 

temnooký príd. kni2. majúci tmavé, temné 
oči: t-á deva 

tenzometer, -tra, e. p. -tri, mn. č. -tre m. odb. 
pristroj na zisťovanie zmien a deformácií 
v telesách: odporový t. 

terbium, -ia str. chemický prvok (zn. Tb) 
tercovaf, -uje, -ujú nedok. hovor, spievať al. 

hrať o terciu vyššie al. nižšie 
ťerepiť, -í, -ia nedok. nár. expr. [čo, kohoj 

s námahou niesť, teperit: Dostavili sa 
Cigáni, terepiao cymbal. mm.) JŽena) te-
reptla plný šajeľ. (Tím.) II terepiť sa liezť, 
driapať sa, škriabaf sa, teperit sa: Špe-
hún /rozpráva] tereptac sa za stôl. iTim.) 

tergal, -u, 6. p. -e m. 1. druh chemického 
vlákna; 2. nekrčlvá tkanina vyrábané 
/. tohto vlákna 

termidor, -u m. (Iranc.) jedenásty mesiac ro
ku v období Francúzskej revolúcie trva
júci od 20. júla do 18. augusta 

termogenerátor, -a, a. p. -e, mn. č. -y m. fyz. 
polovodičové zariadenie slúžiace na priamu 
premenu tepelnej energie na elektrickú 

termoizolačný prid. lech. slúžiaci, určený na 
ochranu pred tepelnými zmenami: í. ma
teriál, tá schopnosť, t-á vrstva 

tesnať sa, -á, -ajú nedok. bás. (kam) veľmi 
blízko, velmi tesne sa k niečomu, k nie
komu, niekam stavať, pritískať sa: jedle sa 
k smrečkom tesnall. (Hviezd.) 

tesuiak [vysl. t - ] , -a, mn. e. -ci m. (bulh.) prí
vrženec láve], marxisticko-revolučnej sku
piny bulharskej sociálnej demokracie 

tetrnchlórmetán, -u m. chem. nehorľavá kva
palina používaná ako rozpúšťadlo al. ha
siaci prostriedok 

texasky, -siek 2. pomn. hovor, dlhé, úzke plá
tenné nohavice, obyč. tmavobelasej farby, 
ozdobené bielym štepovaním, cvočkami, 
niekedy i motívom zo života kovbojov 

ťfa cit. napodobňuje odplutle: „Tjú!" — od
pľul a to bol znak, že sa prevalili cez te
meno vrchu, (jaš.) Ťjú, ale vás je! (štef.) 

lilda [vysl. t-], -y 2. druh diakritického 
znamienka v podobe ležiaceho S (použí
va sa napr. na označenie vynechanej 
časti slova, na označenie mäkkej spolu
hlásky v niektorých jazykoch a 1.); tildo-
vý prid.: t. znak 

tingel-iangel [vysl. t ] , tingel-tanglu m. zasiar. 
druh kabaretu: humor tingel-tanglov [Vaj.] 

tipula [vysl. t-], -y, -púl í. druh komára 
tirocínia (vysl. t-], -io ž. lekárnická prax 
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pred nastúpením uchádzača na vysokú 
školu; tirocinálny príd..- ta skúška po 
skončení tirocinie 

tíška, -y, -šok 2. kniž. zried. tichosť: nočná 
t.; t. dediny (les.) 

titlonym [vysl. t-], -u m. druh pseudonymu, 
pri ktorom sa autor podpíše tak, že pou
káže na svoju predošlú prácu 

titulkovací, -ia, -le prid. odb. slúžiaci, určený 
na titulkovanie (obyč. íilmu): t-ie zaria
denie 

tlačivý prid. odb. súvisiaci s tlakom al. tla
čením, tlačný: t. pohyb 

tľapnúť si, -ne, -nú, tľapol dok. (s kým 1 bez
predm.) slabo, zľahka si navzájom plesnú! 
do dlani, obyč. na potvrdenie dohovoru, 
kúpy ap.: Práve si s nimi tľapol. ichrob.] 
Tak čo, mamička, tľapneme si? (jes-á) II 
(rupnúť sa dlaňou sa fahko udrieť: t. sa 
do čela 

tmavnsvetlý prid. nár. tmavobelasý, tmavo
modrý: í. hodváb (|es.) 

tmoľkať sa, -á, -ajú nedok. expr. motať sa, 
šúchať sa, ťahať sa: kučeravé chlapčisko, 
tmoľkajúce sa po dlážke (Karv.) 

tofmý príd. expr. taký (veľmi) veľký, natoľ
ko veľký: [Vlky] pazúriky majú tolmé! 
[ i - . i i i . l 

tumatový prid. kuch. rajčiakový, paradajkový: 
t. šalát 

tnpspin, -u m. (angl.) šport, úder, ktorým sa 
tláva stolnotenisovej loptičke taký smer 
letu, že nemožno odhadnúť dráhu je] 
letu po odraze 

totalizátor, -a, e. p. -e, mn. č. -y m. 1. šport, 
miestnosť, v ktorej sa registrujú stávky 
pri konských dostihoch; 2. vodohosp. zráž-
komer 

trabant 2, -a m. astron. zastar. mesiac, ktorý 
obieha okolo planéty (obežnice); satelit, 
družica 

trabant 3, -a m. osobný automobil značky 
Trabant 

trabuko, -a str. druh havanské] cigary 
trailer (vysl. -a]-], -a/-u, e. p. -i, mn. č. -y m. 

[angl.) druh závesného vozidla, obyč. s via
cerými nápravami a nízko umiestenou 
plošinou, slúžiaceho na prepravovanie ťaž
kých nákladov (napr. stavebných dielcov, 
kombajnov ap.) 

translokátor, -a, e. p. -e, mn. č. -y m. opt. 
šošovka, objektív s mechanicky meniteľ
nou ohniskovou vzdialenosťou 

traktácia, -ie 2. trochu zastar. hostina, po
hostenie: pripraviť, robiť /hosťom) tie 

transmigrácia, -ie, -II, -lám, -iách 2. odb. 
presťahovanie sa na iné miesto 

transsonický príd. let. týkajúci sa rýchlosti 
zvuku, súvisiaci s rýchlosťou zvuku: t-á 
aerodynamika; tá oblast pásmo rýchlosti 
letu, v ktorom sú na obtekanom telese 
miesta s prúdením zvukovým í nadzvu
kovým 

trapas, -u m. (čes.) slang. niečo trápne, ne
príjemné, trápnosť: „je to trapas," po
vedal Emilko. „Ideme svlnským krokom." 
( M i n . ) 

tidelník [vysl. -d-], -a m. nár. jemné maslo
vé sladké pečivo trúbkovitej podoby pl
nené orechaml 

tréma 2, -y 2. diakritické znamienko pozo
stávajúce z dvoch bodiek, ktoré sa v nie
ktorých jazykoch dáva nad e, i, u, aby 
naznačovalo, že netvoria dvojítlásku 
s predchádzajúcou samohláskou 

treperendo, -y, -riend 2. hovor. expr. mnoho
vravná žena, klebetnica, trepačka 

trevira, -y 2. text. druh chemického textil
ného vlákna nemeckej výroby; trevirový 
príd.: t. oblek z treviry 

trianon, -u m. ifranc] archii. väčší (obytný) 
záhradný pavilón, letohrádok 

triceps, -u m. (lat.) anat. trojhlavý sval 
triednica, -e, -nie ž. škôl. slang. triedna kni

ha 
triednik, -a m. druh symbolu v medziná

rodnom triedení: t. nepodarkov podklad 
na určovanie druhu nepodarkov 

trienálc neskl. str. kultúrne podujatie (výsta
va, festival ap.) opakujúce sa každý tretí 
rok: t. insitného umenia 

trikovce, -ov m. pomn. zasiar. hrubá pletená 
vlnená al. bavlnená bielizeň, pozostáva
júca z trička s dlhými rukávmi a z dlhých 
nohavíc (nosili ju obyč. deti alebo starí 
ludia) 

Irikuna, -y 2. šport, klinec s trojhrannou 
hlavičkou na podrážky horolezeckých to
pánok 

trístichon [vysl. -ty-], -cha str. metr. trojver-
šová strota, trojveršle 

tristný príd. kr.íž. smutný, neradostný: t-á 
skutočnosť, t. život, t-é slová 

tristobohovať, -uje, -ujú nedok. hovor. expr. 
veími hrešiť, nadávať, používajúc pritom 
výraz „tristo bohov" 

trojhviezdičkový prid. označený troma hviez
dičkami: t. koňak lepšej kvality; tá káva 
druh kávy dovážanej z Cejlónu 

trojkročný príd.: lyž. t. beh pri ktorom sa 



trojruža 105 tyroxín 

odpich palicami robí pri každom treťom 
kroku 

trojruža, -e, -I 2. rozpráv, tri ruže, ktoré sú na 
konci jednej stopky [Dobš.] 

trojzáprah, -u m. vozidlo s tromi zapriahnu-
tými zvieratami 

tipkobôľny prid. kní2. bôľny s príznakom 
trpkosti: te črty (Rys.) 

trtol, -a m. nár. posledných 3—5 stavcov 
chrbtovej kosti (obyč. na upečenej hydi-
ne), trtáč 

trusník, -a m. les. zariadenie slúžiace na 
zbieranie hmyzieho trusu 

tučko, -a str. hovor, prúdové lietadlo soviet
skej výroby (zn. TU) 

tupírovať, -uje, -ujú nedok. odb. (čo) šucno
ril vlasy hrebeňom smerom od končekov 
ku koreňom; dok. natupírovať 

turmix, -u m. kuch. druh elektrického šľa
hača, mixér 

túrovať, -uje, -ujú nedok. aut. slang. (čo 1 bez
predm.) dostávať motor na vysoké obrátky 
pridávaním nadmerného množstva plynu: 
Čierny túroval svoj voz. (štef.) 

ťuvlk, -a m. nér. kuvik 
Tuzex, -u m. (skraikové slovo) predajňa tovaru 

za cudzie valuty alebo za peňažné bony: 
nakupovať v Te; tuzexový prid.: ŕ-é bony; 
t-á látka; pejor. tuzexové dámy, slečny 
prostitútky za devízy 

twinset, -u m. [angl.] dvojdielna svetrová 
súprava zložená z pulóvra a vesty 

twistovať, -uje, -ujú nedok. hovor, tancovať 
twist 

tyroxín, -u m. biol. hormón štítnej žľazy 



u 

ubezpečiť sa, -í, -ia dok. (o čom i so spoj. 2e) 
uistiť sa, utvrdil sa: Hladkala umazanú 
uniformu, akoby sa o niečom chcela ubez
pečiť. (Min.) 

účastné prlsl. zried. s účasťou, so záujmom, 
súcitne: „Prečo by ste boli ľuďom na 
posmech?" — opýtal sa ho Uhrín účast
né. (Laz. J 

účtovateľ, -a, mn. č. -lia m. kto účtuje niečo, 
kto predkladá účet, vyúčtovanie 

učučkať, -á, -ajú dok. expr. (koho] utíšiť, uml
čať: Nestaral sa, ja ho zase učučkám. 
(Lack.) 

udavač, -a m.: tel. u. tempa pohyblivý cieľ, 
ktorý udáva príslušné tempo behu pri 
tréningu 

údesný príd. kni2. strašný, hrozný, desný, 
úžasný: ú. Kaukaz (Karv.); údesne prísl.; 
údesnosť, -ti 2. 

udivujúci, -a, -e príd. vzbudzujúci údiv, pre 
kvapujúci, neočakávaný: u. výsledok, u. 
pokoj 

udržiavateľ, -a, mn. č. -lia m. zried. kto (čoj 
sa stará o udržiavanie niečoho, udržova-
teľ: u. tradície 

udržovací i udržiavací, -la, -Ie prid. slúžiaci 
na udržovanie: u-le náklady; telev. u-le 
Impulzy ktoré udržujú v synchronlzme 
riadky v priebehu snímkového impulzu 

uhlovanie, -la str. veter. lom osi na nohe 
koňa 

ulinojený prld. expr. špinavý, umazaný: u-í 
vtácl (Vám.) 

úhouný prid. zried. majúci istú úhonu, chy
bu, obyč. mravnú: hanebne ú-á učiteľka 
(Laz.) 

úhorovitý prid. majúci vlastnosti úhora: úé 
telo; ú. pohyb (Mor.) vrtký 

uhúžvaf, -e/-a, -u/-ajú, -vajúc dok. expr. zried. 
(čo) pokpkvať, zhúžvať: uhúžvaný list 
(lauč.) 

liľhyla, -le, ňchyí ž. zried. útulok, útočište: 
Bukovec stratil úchyľu u Huštáka, čo ho 
zlomilo. (Zván) 

ujco, -a, mn. č. -ovia m. nár. ujec, ujček: u. 
Janko iva).) 

ukazovač, -a m. zried. ukazovateľ: u. sme
ru 

úklonný príd.: ban. ú-á jama šikmé úvodné 
banské dielo 

ukončovaleľ, -a, mn. č. -11a m. zried. završo-
vatef: u. kritického realizmu 

ukotviť, -I, -la dok. kniž. zried. zakotvi!: Spod
kom svojím ukotvený je v mornom žlvle 
vôd. (Dobš.)' 

likiilclt! neskl. str. malá havajská gitara 
ulmanit [vysl. -n-], -u m. min. leštenec nik-

lový často sprevádzaný malým množstvom 
arzénu 

ňložník, -a m. nár. rastlina Veronika 
nlster, -tra, 6. p. -tri m. (angl.] 1. text. druh 

hrubšej vlnenej tkaniny; 2. krajč. dlhý 
zvrchnlk z tejto tkaniny 

ultračastica, -e, -tíc 2. lyz. ultramikroskoplc-
ká častica 

ultrakrátknvlnný príd. založený na ultrakrát-
kych vlnách: lek. u-á diatermla 

ultraľavý prld. pollt. pejor. krajne ľavičlar-
sky, ultralavlčlarsky: u-é úchylky, ué 
tendencie 

ullramikróh, -a, mn. č. -y ra. biol. mikrób 
viditeľný Iba ultramikroskopom 

ultramontanizmus, -mu m. cirk. smer v ka
tolicizme uprednostňujúci pápežské zá
ujmy pred záujmami národnými a štát
nymi 

ultranptimeter, -tra, o. p. -tri, mn. č. -tre 
m. stroj, druh kontrolného meracieho prí
stroja priamočiarych rozmerov, založený 
na optickom princípe 

iiltratermoslat, -u m. tech. termostat udržu-
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Júcl konštantnú teplotu s presnosťou pri
bližne na stotinu stupňa 

ultražiarenie, -la str. fyz. ultrafialové žia
reniu 

umakart, -u m. tech. druh papiera tvrdeného 
syntetickou živicou; umakartový prid.: u-ä 
doska 

umývateľný prid. ktorý sa dá umýva!: u-ä 
látka 

underwoodka [vysl. andervúdka], -y, -dok 
2. hovor, písací stroj značky Underwood 

unipolárny [vysl. un-] prid. el. tech. jednopó-
lový: u. spínač 

lininvý [vysl. únyo-J prid. vzťahujúci sa na 
úniu, týkajúci sa únie: ú. plán, ú-é hos
podárstvo 

univerbizácia [vysl. u n y ] , -ie 2. lingv. spôsob 
tvorenia slov, pri ktorom sa z dvoch al. 
viacerých výrazov tvorí Jednoslovné po
menovanie 

univerziáda [vysl. u n y ] , -y, -ziád 2. šport, 
vysokoškolské športové preteky; medzi
národné zápolenie vysokoškolákov 

unudenec, -nca m. expr. znudený, unudený 
človek 

úpätnica, -e, -nie 2. geogr. myslená čiara vy
medzujúca dolný okraj úpätia al. oddeľu-
júca horoplsné celky; úpälnicový prid.: 
ú-á mapa 

upevňovadlo, -a, -diel str. 2ei. časť zariade
nia na pripájanie koľajníc na podvaly 

upevíiovatef, -a, mn. č. -lia m. zried. klo nie
čo upevňuje, posilňuje: u. života (Hron.) 

úplalník, -a, mn. č. -cl m. zried. úplatkár 
des.) 

upršaný prld. expr. daždivý: u. deň, u-é ráno 
nralit, -u m. min. nerast, druh amfibolu 
Hrania [vysl. -nya], -ie 2. myiol. v staro

gréckom bájosloví Jedna z múz, ochran
kyňa hvezdárstva 

uranoskop, -u m. astron. hviezdny glóbus 
uranoskopia, -ie ž. astron. pozorovanie 

hviezdne] oblohy 
úrazové, -ého sír. hovor, odškodné za spô

sobený úraz 
urdčina, -y ž. Jeden z Indických spisovných 

jazykov; úrudná reč v Pakistane 
••rehotať sa, -oce, -ocú dok. expr. unaviť sa, 

vyslllť sa, vyčerpať sa smiechom: Ka-
mošl by sa urehotalt na smrť. (Min.) 

urelroskop, -u m. lek. prístroj na vyšetro
vanie vnútra močovej rúry 

uretrnskopia, -ie í. lek. vyšetrovanie vnútra 
močovej rúry 

urgent prísl. post. súrne 

úrodniť, -í, -ia dok. kni2. zried. (čo) zúrod
ňovať: Kvet je tu na to, aby voňal, hýrll 
farbou . . . a úrodnil pôdu. (Zéryl 

urolit, -u m. lek. močový kameň 
urometer, -tra, 6. p. -tri, mn. č. -tre m. lek. 

prístroj na určovanie špecifickej váhy 
moču 

uropoetický prld. biol. močový, močotvorný: 
u. trakt 

urotropín, -u m. farm. liečivo používané pri 
zápaloch močových ciest 

urovnávací, -ia, -ie príd.: tech. u-in skrutka 
súčiastka meračského prístroja na posta
venie stroja do žiadanej polohy 

urtika [vysl. - t ] , -y ž. lek. kožná choroba, 
žibľavka 

usedieť sa, -1, -ia dok. axpr. unaviť sa, vy
čerpať sa dlhým sedením: Usedeli sme 
sa, dobre bude nohy roztiahnuť, (va).] 

usídlenec, -nca m. kto sa nlukde usídlil, 
usadil, udomácnil 

uspávadlo, -a, -diel sír. zried. uspávací pro-
strlcdok 

uspôsobenie, -in str. kniž. povaha, charakter: 
Každý človek má čosi na dne svojho 
citového t rozumového uspôsobenia. (Fab.) 

tistašovcc, -vca m. (chorv.) člen chorvátskej 
fašistickej organizácie za druhej svetovej 
vojny 

•istenka, y, -niok ž. tech. súčiastka dýcha
cieho pristroja zhotovená z gumy; vkla
dá sa do úst medzi pery a zuby a spája 
prístroj s dýchacími ústrojmi 

••stískať, -a, -ajú dok. expr. (koho) tuho, sil
no vystfskať: Dorota by ho bola pri lú
čení zmáčala slzamt, ustískala do zadrh-
nutia. (Vaj.) 

ústupok2, -pku m. ban. stupeň vytvorený 
dvoma susednými porubmi strmo ulože
nými, z ktorých jeden pracuje v predsti
hu; ústupkový prid.: ú é stenovanie 

usvedčovatel, -a, mn. č. -Ha m. zried. kto 
niekoho al. niečo usvedčuje: usvedčova-
telia rozkladajúcej sa spoločnosti (Mráz); 
usvedčovaleľský prid.: ué romány 

usvedčujúci, -a, -e prid. dokazujúci niečo, 
obyč. vlnu: u. materiál, u-e doklady 

ušianka, -y, -nok ž. (rus.) teplá čiapka za
krývajúca uši 

ušrachtilec, -lea m. zried. ušľachtilý, šľachet
ný človek (|es.) 

ušľachtiť, -f, -ia dok. zried. (čo) zdokonaliť, 
zušľachtil: Ako ušľachtiť zväzky náruži
vého tela? (Greg.); nedok. ušľachťovať, -uje, 
-ujú II ušľachtiť sa zdokonaliť sa, zu-
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šľachtiť sa: Tak uštachtll sa dosiaľ iba 
svätý František. iTai.); nedok. ušľachťovať 
sa 

utýranec, nca m. zried. utýraný, stýraný člo
vek (Hviezd.) 

úväzisko, -a, -zisk str. vodohosp. miesto na 
uväzovanie lodi 

Uväzný príd. vodohosp. týkajúci sa uviazania, 
vzťahujúci sa na uviazanie: ú-é laná na 
uviazanie plavidla; ú-é zariadenie 

uväzovačka, -y, -čiek ž. krajč. pás látky na 
odeve na uväzovanie al. na upevňovanie 

úverovka, -y, -vlek 2. kane. slang. úverový 
cestovný lístok 

ňvralka, -y, -tiek t. zried. úvrať (Tat.) 
uvravenosť, -ti 2. vlastnosť toho, kto mnoho 

a často zbytočne hovorí 
uvravieť, -í, -ia dok. (koho) dlhým rozpráva

ním unaviť, uhovoriť: Zájdi za Driňom, 
a on ta uvraví za jednu noc na smrť. 
tmi 

uvzdychaný prid. expr. ktorý často a hodne 
vzdychá, stoná, precitlivený, utňukaný, 
uplakaný: u. človek; uvzdychannsf, -ti s. 

u/ákuniteľ, -a, mn. e. -lia m. kto niečo uzá-
konil, vyhlásil za záväzné: u. spisovnej 
slovenčiny 

uzamykací, -ia, -le prid. slúžiaci na uzamy
kanie: tech. u-ie ohnivko 

uzatvárateľný prid. ktorý sa dá uzatvárať, 
zatvárať: vodohosp. u. úrovňový kanál kto
rý sa múze uzatvárať vrátam! al. plaveb
nou komorou s ohľadom na značné kolí
sanie hladiny za prílivu a odlivu 

uzdravovali:!', -a, mn. č. -Ha m. kto uzdra
vuje, lieči 

úzkopokosný prid. pornohosp. týkajúci sa úz
keho pokosu: ú. kombajn pracujúci s úz
kym záberom 

nzkostlivcc, -vca m. zried. úzkoslllvý člo
vek 

iizlítlkovilý prid. majúci podobu uzlíčkov: u-á 
vyrážka 

úzuslriiktus, -tu m. práv. 1. užívanie cu
dzej veci s právom poberať z nej aj úži
tok; 2. právo užívania 

užívač, -a m. expr. človek, ktorý niečo uží
va: u-l sveta 
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váľkatý prid. zried. majúci podobu váľka, 
váľkovilý, valcovitý; okrúhly: v. tvar 

vankúšikovilý prid. majúci podobu vankňšl-
ka, mäkký ako vankúšik: biele, v-é ruky 
(laz.) 

varechuvilý i vareškovitý príd. majúci po 
dobu varechy, varešky: v. tvar 

varšava, -y, -šinv 2. hovor, automobil značky 
Warszawa poľskej výroby 

vatrovisko, -n, -vísk str. zried. miesto, kde 
hor! vatra: Okolo vatrovlska na záhrad
ných laviciach obyvatelia kaštieľa s ožia
renými, dychtivými tvárami. (Hruš.) 

vcedif, -í, -ía dok. zried. (čo do čoho) cedením 
vliať; preň. Bezútešné dni vcedia im [ľu
ďom] do duší smútok (Gab.) vyvolajú 
v nich smútok. 

vcestnvať, -uje, -ujú dok. zried. (kam) cesto
vaním prísť, dostať sa niekam: Keď sme 
sadali do vlaku, bola Iba jeseň a tak sa 
nám zdá, že sme za dva dni precestovali 
niekoľko týždňov, až sme vcestovali do 
zimy, do decembra. (Hron.] 

večnostný prid. k večnosť: v-é aspekty (A. 
Mat); v. princíp (Min.) 

vedátorský prld. zastar. niekedy pejor. vedec
ký: vá chtadnokrvnost 

veliteľňa, -ne, -ní 2. manipulačná miestnosť, 
kde sú sústredené ovládacie, meracie a 
kontrolné prístroje, dozorná 

vuľjaštcr, -a, mn. e. -y m. veľký praveký 
jašter; zool. vetjaštery fDinosuuria) sku
pina vymrotých jašterov 

veľkofarma, -y, -riom ž. ľarma veľkých roz
merov, veľká íarma: vy na jatočnú hy
dinu (Fab.) 

voľkochovatef, -a, mn. č. -lia m. chovateľ, 
dochnvávateľ vo veľkom: v. hydiny 

veľkosvet, -a m. zrind. vyššie, bohaté spolo
čenské kruhy (najmä v triednej spoloč-
nosti) 

vetkovýrobňa, -ne, -ní 2. výrobňa vo veľ
kom: v. obuvi 

vencovitý prid. majúci tvar venca, podobný 
vencu: v-é srnčie parožky; anat. v-á tep-
na; vencovite prísl. 

verklíkuvať, -uje, -ujú nedok. hovor, pejor. na
prázdno hovoriť, opakovať stále to isté, 
omieľať: bezduché verklíkovanie 

veselník, -a, mn. č. -cl m. kraj. svadobčan: 
Keď zažali lampu, veselníkov zasa bolo 
mnoho v izbe. (Hron.) 

vétrieska [vysl. -íri-e-], -y, -siek t. hovor, 
nákladný automobil značky Praga V3S 

vhútať sa, -n, -ajú dok. (do čoho) veľmi sa 
na niečo sústredil, vhĺbiť sa, zahĺbiť sa: 
Vracajú sa do dediny, vzrušení, vhúlani 
do budúcej jari. (c.ab.i 

viacmotorový prid. majúci viac motorov: 
o-é lietadlo 

víacnitkový prid. obsahujúci viac nitiek; 
toxt. v-á prladza zosúkaná z viacej nitiek 

viacnnsnikový prld. obsahujúci viac nosní
kov; let. V-é krídlo ktorého nosný systém 
obsahuje viac nosníkov 

viacpélový prld. el. tech. majúci viac ako je
den pól: n. prístroj 

viacstupňnvý prid. majúci viuc stupňov: v-á 
raketa zložená z dvoch al. viac časti od
deliteľných počas letu 

viacvretenový prid. tech. majúci viac vre
tien: o. stroj, o-á vŕtačka 

viať, voje, vejú, rozk. vej; vial nedok. 1 . ( 0 
vetre, vánku, vzduchu) silnejšie prúdi!, 
fúknf, duť, podúvať: Vial južný vietor. 
(Hor.) Zimný víchor zhora veje. isiádk.) 
Láskavé povetrie vialo mu na celú tvár. 
(Tím.) Svieži nočný vzduch vial do chyže. 
(vak); preň. Lebo nové vetry vejú pre ľudí 
ako je Vinco (Min.) nastali nové poriad
ky, zmenili sa pomery. Nad krajinou vial 
už silno nový nebývalý duch (Vaj.) zrne-
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nili sa pomery, vznikalo nové myšlien
kové prúdenie. © tušil, uhádnuť, vedieť 
ap., odkiaľ vietor veje to sa deje, chystá, 
čo je vo veci; 2. šíriť sa, niesť sa vzdu
chom, preniká!, prúdiť: Cíti chlad, ktorý 
veje z nich. (iiarč); preň.: Akýsi chlad veje 
z jeho reči (Tim.) hovorí odmerane, ne
prívetivo. Vial z nich nesmierny smútok 
(Leiz) bolo na nich vidieť smútok. Z ce-
lého zjavu veje vkus, elegancia, noblesa 
IKuk.) prejavuje sa navonok; neos. veje, 
Vlalo (z koho, z čoho, od koho, od čoho, od-
kiar čim) je, bolo cítiť prúdenie, sálanie, 
vyžarovanie ap.: Fialkovou vôňou vialo 
z nej. (vaj.) Od sporäka vialo horúčosťou, 
mydlom, oesá) Z hory vialo tichom. 
(Ondr.) Veje od neho zámožnosíou. (Kuk.) 
3. vo vetre sa volne vlniť, pohybová!, po
vievať, poletovať: zástavy vejú; Dlhé še
diny viali volne okolo čela. (vaj.) Krava
ta muža vlala v prievane. (Karv.) [Belasý 
závoji veje volne pri kráčaní v povetrí. 
IPig.) 4. (čo I bezpredm.) pôsobením vetra 
zbavoval obilie prachu a pliev, cúdit, 
čis l i í : v. obilie; Dnes vejú a cúdia. (Kvk.) 
Maďar vial pod holým nebom pšenicu na 
poli. [Záb.] 5. zried. (čim] VO vzduchu po 
hybovať niečím, mávať: akoby démon pe-
niťou vial nad jeho hlavou [vaj.] 

vicedrín, -u m. form. liečivo používané pri 
niektorých nákazlivých chorobách, napr. 
pri chrípke 

videofón, -u m. tech. videotelefón 
virieumagnetofén, -u m. el. icch. pristroj na 

zachytávanie obrazov na magnetofónovú 
[iňsku 

videotelefón, -u m. tech. prístroj, ktorý 
umožňuje, že sa telefonujúci nielen po
čujú, ale sa aj navzájom vidia, videofón 

vidikun, -u m. telov. druh snímacej obra
zovky malých rozmerov 

vigvam p. wigwam (V. diel) 
vinyi, -u, e. p. -e m. chem. radikál odvodený 

od etylénu odňatím atómu vodíka 
vinylacetát, -u m. chem. druh plastickej lát

ky 
vinylchlorid, -u m. chem. druh plastickej lát

ky 
virémia, -ie 2. lek. výskyt vírusu v krvi 
vírnik, -a m. lietadlo s voľne otáčavými nos

nými plochami, gyroplán, autogíra 
vírniky, -ov m. mn. č. zool. rad mikroskopic

kých živočíchov z triedy obilných čer
vov [Rotatorla] 

višiiovtičervi.'iiý prid. červený ako višňa: v á 
farba; v. fez (Letz) 

visáž, -e 2. [franc.) knií. výzor, vzhľad: tvár 
Vklátiť sa, í, ia dok. expr. [karu] vojsť klá-

tívýrn, kolísavým krokom: Do chyže vklá-
tila sa Lýdia s otvoreným listom v ruke. 
( V a j . ) 

vkorčuľovať, -uje, -ujú dok. tkaní) vbehnúť 
na korčuliach: v. na lad 

vlásený prid. z vlásía: v-é sito 
vlasnatý prld. zried. obsahujúci vlasy, bo

hatý na vlasy 
vlasovitý prid. podobný vlasu, tenký ako 

vlas, vlčskovitý: v. korienok 
vlocknvitý pud. podobný vločke, vločkám: 

v. povlak; vluckovitosť, -ti 2. utváranie 
vločiek: v. hľúz choroba zemiakov 

vnirznňť, -ne, -nú, -zol dok. (do čoho, kam) 
zamrznúť do niečoho: mamut umrznutý 
v ľade (Min.) 

vnútrajšl, -la, -ie prld. ktorý je, vyskytuje 
sa vnútri niečoho, vzťahujúci sa na vnú
trajšok niečoho, vnútorný (op. vonkajší): 
v-ia časť domu 

vnútroprevádzkový prfd. týkajúci sa pre 
vádzky v podniku: v-á doprava 

vnútrosvalnvý prld.: lek. v-á injekcia dávaná 
dovnútra svalu 

vodovozelený príd. zried. zelený ako (mor
ská) voda: Zarosená tráva mala vodovo-
zelenú farbu, DUš.) 

vnlánovitý prid. podobný volánu: v-á ozdo
ba 

volga, -y, volg ž. hovor, automobil značky 
Volga sovietskej výroby: Zaviezol nás 
svojou volgou iío mesta. (Karv.) Predse-
dova volga s piskotom brala zákruty. 
(Mor.) 

voperovať, -uje, -ujú dok. (čo) chirurgickým 
zákrokom, operovanlm pridať, vložiť (do 
tela, organizmu): v. obličku 

vnskovatieť, -íe, -ejú nedok. stávať sa takým 
ako vosk: koža voskovatela (nor.) 

voskovnžltý prid. žltý ako vosk: v-á pokož
ka (Letz): v-á štica (Flg); v-é svetlo (Bedn.) 

vrálane prísl. i pradi. s 2. p. v to rátajúc, 
v to počítajúc, spolu s niečím, I s niečím, 
včítane, inkluzíve: boío Ich desat v. 
chlapcov 

vrátať, -tn/-ce, -tajň/-cu dok. zried. (čo) pri
rátať, pripočítať: Úbytok vráta do ceny 
blížnemu svojmu. (|es.); nedok. vratňvať, 
-a, -a)ň 

vraždivý prid. zried. ktorý chce vraždiť, vraz-
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diaci; vraždivosf, -ti ž. schopnosť vraždiť: 
ľudská o. (ondr.) 

vrcúchaf sa, -a, -ajú nedok. hovor. expr. vr
tieť sa, krútiť sa, zvŕtať sa; tancovať: I'am 
[v kúpeľoch] sa ona vrcúcha a chodí 
domov až nad ránom. (Laz.) 

vrešťavý prid. nepríjemne, ostro znejúci, 
vrieskavý, vreskľavý, škrekľavý: u-é zvu
ky (|aš.) 

vršina, -y, -šín 2. bás. zried. kopec, vrch: 
jednotvárne vy (Hviezd.) 

vrúbkovací, -ia, -le príd. tech. utvárajúci 
vrúbky na niečom: v-ie koliesko 

vrúbkovač, -a m. tech. nástroj na vrňbkova-
nie, pozostávajúci z držiaka a vrúbkova-
cieho kolieska 

vržisko, -a, -žísk str. šport, miesto, odkiaľ 
sa vrhá diskom al. guľou 

všakhej, pis. 1 však hej časť. hovor, pobáda 
k súhlasu s výpoveďou (oddeľuje sa čiar
kou od výpovede, za ktorou stojí], však
áno, však, všakver, všakže, pravda: To 
boli vtedy časy, všakhej? (zub.) Mráz ide, 
všakhej, fujavica... (Karv.) 

všehojivý príd. zried. ktorý všetko hojí: v-á 
masť 

všclikam zám. prlsl. neurč. na rozličné miesta, 
všelikde: cielit v. 

všemfidry príd. zried. nanajvýš, nekonečne 
múdry: Ako utešíš svojho muža, ty vše-
múdra Ema. tMňač 1 

vší, -ia, -ie prid. k voš: vie hnidy 
viesniť, -í, -ia dok. zried. (čo do čoho) vtesnať, 

vtlačiť, vopchať, vtisnúť, vpraviť: látku v. 
do heslovitých skratiek II vtesnif sa (kam) 
vtesnať sa, vtlačiť sa, vopchať sa, zmestiť 
sa 

vyanalyzovat, -uje, -ujú dok. (čo] analýzou 
zistiť, určiť, stanoviť: Neviem si vyanaly
zovat skryté motívy, ktoré vládnu svetom. 
isiod.) 

vybavovací, -ia, -ie prld. slúžiaci na vyba
vovanie: v. úrad; Súdruh Pinka nebol 
človek, ale vybavovací a zaobstarávací 
kombajn. (Karv.) 

vybavovačka, -y, -čiek 2. hovor, dávanie veci 
(obyč. úradných) do poriadku, vybavova
nie, zariaďovanie: Byt už mám, na úrad
né vybavovačky momentálne nte som 
odkázaný. (Tal.) 

vybehaný príd. 1. expr. utvorený častým 
behaním, vyšľapaný, známy: v-é chodníčky; 
1 preň. známa cesta, známy spôsob; 2. ho
vor, ustavičným chodom opotrebovaný, 
vydratý: i>. valec 

vylieli.iv.il.-, -a m. expr. človek, ktorý sa za
oberá vybavovaním, vybohávaním niečoho 
(obyč. po úradoch) 

výbnciiový príd. k výbuch; tech.: v-á vlna spô
sob, akým sa výbuch šíri; v-é teplo ktoré 
sa utvorí pri výbuchu 

vybúrať, -a, -ajú dok. (čo) rúcaním, búraním 
odstrániť; zbúrať, zrúcať, zvaliť: Chcelo sa 
jej vylámal tie mreže a vybúrať tie dvere. 
(Mňac.) Bolo treba vybúrať stenu medzi 
dvoma Izbami, (zgur.) 

vycabrať sa, -e, -ú, rozk. -I dok. expr. ťažko, 
s námahou sa dostať von al. hore, vyliezť, 
vyteperit sa, vyterigať sa: Že som sem 
vySlel ja, to má svoj účel, ale načo si 
sa sem vycabral ty, to už neviem. (Heč.) 

vycajchnovať sa, -uje, -ujú dok. niž. hovor., 
obyč. iron. ukázať sa, vyznamenal sa, vy
farbiť sa: Päto: Ty si sa zasa vycajchno-
Val! I Karv.) 

vycapiť, -i, -ia dok. hovor. expr. 1. [čo kam) 
vylepiť: Vycapia na chodbu bleskovku. 
(smrč.) 2. (čo komu) dať, vraziť, vylepil: 
v. facku, zaucho niekomu 

vycúvať, -a, -ajú dok. cúvaním vyjsť: Vycú
val [autom] horko-ťažko a uvolnil prie
chod. (Sev.) 

vyčačkať, -á, -ajú dok. expr. (čo) lacno vyzdo
biť; okrdšlií: v. knihu nevkusnými kres
bami; vyčačkané operetné kostýmy | | vy
čačkať sa vyzdobí! sa čačkami, lacno sa 
okrášliť 

vyčasovať, -uje, -ujú dok. gram. (čo) pri ohý
baní slovesa uívoriť všelky slovesné ívary: 
v. sloveso vo všetkých osobách 

vydedukovať, -uje, -ujú dok. kni2. (čo) získať 
dedukciou, vyvodiť: zo starej hry v. aktu
álnu paralelu 

vydrôlikuvať, -uje, -ujú dok. hovor, (čo) vy
čistiť, vydrhnúť (obyč parkety) drôtikmi 
na parkety: v. parketovú dlážku 

vydrňľať, -a, -ajú i vydrúlif, -i, -ia, rozk. 
-drúľ dok. bovor. expr. [čo] vypiť: To mu ten 
bielovlasý priniesol jtašku a museli ju 
spolu vydrúlat. (jaš.) Každý si vzal po 
fľaške a hneď ju na mieste „vydrúW". 
(les.) 

vydžavotať, -oce, -ocú dok. expr. (čo) (o de
ťoch) prezradiť, vyzradiť, vyblabotaf, vy
fárať 

vyexccíruvaf, -uje, -ujú dok. hovor, (koho) 
vycvičiť (obyč. po vojensky); preň. 2art. 
í/ž predtým sa mi chcelo ho vyexecíro-
vat (les-á) popreháňať. 

vyexponovať, -uje, -ujú dok. (čo) 1. fot. expo-
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novnním utvoriť; 2. knl2. vystupňovať: 
v. herecké výkony 

vyfantazirovat, -uje, -ujú dok. hovor. expr. (čo) 
fantazírovaním vymyslief: vyfantazírovaný 
raj (Fab.) 

vyfigurovať, -uje, -Ujú dok. kní2. Ikoho, čo| 
zachytiť kresbou, slovne opísať al. vyob
raziť, zobraziť inými umeleckými pro
striedkami: A toho nášho rozšafného mu
ža vyfiguroval Ivan Lllge. (uruš.) Tíško sa 
zasmial, keď si pomyslel, ako skvele by 
sa dali všetky tie stoličné, okresné i mest
ské modly vyfigurovať. (zúb.) 

vyforsírovať, -uje, -ujú dok. (čo. koho) for-
slrovaním vytvoriť, vydobyť, vynútiť: Vy-
forsírovalí sme si víťazstvo, (iiruä.); ". si 
vedúce postavenie 

vygargarizovať, -uje, -ujú dok. (čo) vyplách
nuť si ústa a hrdlo (pri angíne al. pri 
inej chorobe hrdla), vykloktať: v. si hrdlo 

vygitovať, -uje, -ujú dok. (čo) pozapebávať 
škáry gitom: v. okná 

vygradovať, -uje, -ujú dok. knlí. (čo) vystup-
ňovať niečo: v. dej /drámy); zvukovo vy 
gradované finále 

vyhfadávač, -a m. zried. kto vyhľadáva (obyč. 
niečo zlé): v. sporov 

vylilbnvacf, -ia, -ie príd. slúžiaci na vy-
hlbovanie: v-le práce 

vychvaľovačný prld. ktorý sa rád vychvaľuje, 
vystatovačný, chvastavý: v. človek; vy-
chvaľovačne prísl.: v. oznámiť [Svant.] 

vychyľovací, -la, -ie prld. odb. určený na vy-
chyľovnnic: vie cievky v televízii sústava 
cievok, ktorých elektromagnetickým po
ľom sa vychyľuje elektrónkový lúč obra
zovky 

vykachličkovať, -uje, -ujú dok. [čo] obložiť, 
vydláždiť kachličkami: v. kúpeľňu; vy-
kachltčkovaná dlážka (jaš.) 

výkladisko, -a, -disk i výkladište, -ťa, -díšf 
s;r. miesto, kde sa niečo vykladá, vyklád
ka: výkladište nafty (Fab.i 

vykloktať, -á, -ajú dok. (čo) vypláchnuť si 
ústa a hrdlo (pri angíne al. pri inej cho
robe hrdla | , vygargarizovať: v. si ústa, 
hrdlo 

vyknlajenec, -nca m. expr. človek žijúci ne
normálnym, obyč. nemravným životom, vy-
koľnjoný človek 

vykompenzovať, -uje, -ujú dok. (čo) vyrovnať, 
vyvážiť || vykompenzovať sa vyrovnať sa 

vyknnávačka, -y, -čiek ž. hovor, čo treba vy
konať, vec na vybavenie, úradná povin
nosť: úradná v. na stoličnom úrade (Zván) 

vykutkudákať, -a, -ajú dok. hovor, pujor. (čul 
prezradiť, vykričať, vyklebetlf: Musel st to 
uykotkodäkat? — hneval sa volský fur
man. (Heč.) 

vykrívať sa, -a, -ajú dok. expr. zried. (odkiaf 
i kam) kríva|úc vyjsť: Vstal a o palici sa 
vykríval z hostinca. (Hsí.j 

vykupovači, -ia, -le prid. slúžiaci na vyku 
povanie: via akcia 

vyločkať, -á, -ajú dok. expr. (čo) ločkaním 
vyliať, rozliať; preň. Čo život nalial, v smr
ti všetko vyločkäš. (Ben.) || vyločkať sa 
povylievať sa, porozlievať sa ločkaním: 
Kaša z hrnca sa vyločká, keď sa hrniec 
zle nesie. (Hron.l 

vymontovať, -uje, -ujú dok. (čo) vybrať vmon-
tovanú súčiastku: v. motor 

vymraziť, -í, -ia dok. [čo] 1. účinkom mrazu 
spôsobiť, aby niečo bolo stuhnuté, vy 
chladené: Dvor bol prázdny, svetlý, ako 
ho časy vymrazlll. (Hron.) 2. chem. prud
kým ochladením vylúčiť zo smesi al. z roz
toku nejakú súčasť; nedok. vymrazovať, 
-uje, -ujú 

výmysninica, -e, -níc ž. expr. žena, ktorá 
všeličo povymýšfa, špekulantka, mudr-
lantka: Sestra je výmyselntca ako mama, 
vždy ho dobehne. (Tat.) 

vyomínaf, -a, -ajú dok. (koho) veľmi otlačiť: 
neos. v jeden bok ho už dobre vyomínalo 
(Kuk.) 

výpadovka, -y, -viuk ž. dopr. slang. výpadová 
cesta 

vyposmechovať, -uje, -ujú dok. expr. (koho, čo) 
zahrnúť posmechom, výsmechom, vy-
posmeškovať, vysmiať sa niekomu, niečo 
mu, zosmiešniť 

vvposmeškovať, -uje, -ujú dok. expr. (koho, čo! 
zahrnúť posmuškami, výsmechom, vy
posmechovať, vysmiať sa niekomu, nie
čomu, zosmiešniť: Najprv ho podpichovali, 
potom vyposmeškovall. [smrč.] Vyposmeš-
kujem Huga až do krvi. (Zván) 

vypotkýnať sa, -a, -ajú dok. expr. (odkiaľ, 
kam) potkýnajúc sa vyjsť; potkýnajúc sa 
dostať sa niekam: v. sa z krčmy; Zasa sa 
vypotkýnal cez nohy na nástupište. [štef.) 

výpravka, -y, -viek 2. 2el. návestná pomôcka, 
ktorou výpravca dáva znamenie na vypra-
venie vlakov 

vyrapkať, -á, -ajú dok. expr. (čo] rýchlo vy
rozprávať, vyrapotať: Ale všetko Anička 
nestačila sestre vyrapkať. [i.ack.] 

vysidlenec, -nca m. človek vysídlcný z istého 
územia 
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vysldlovací, -ia, -le prid. slúžiaci na vysldle-
nie: via akcia 

vysokocitlivý prld. odb. majúci velkú, vysokú 
cilllvost, vefml citlivý: v. mikrofón 

vysiikiikiiltiviiv.-iiiy prfd. odb. majúci veľkú, 
vysokú kultivovanosť, veľmi kultivovaný: 
v. jazyk 

vysokonapäťový príd. el. tech. týkajúci sa vy
sokého elektrického napätia, vysokovol-
tový: v. zdroj ktorý vytvára vysoké na
pätie; v-á sieť 

vysnkoiiusný prld. hyd. majúci vysokú nos-
nost: vň hydina 

vysokovultnvý príd. odb. majúci vysoké elek
trické napätie, vysokonapäťový: v-á sieť, 
v-é prístroje 

vyspomínaf, a, -ajú dok. zried. všetko jiospo 
minať, vyrozprávať: Mat, vdova večne 
ukrivdená, svoje krivdy tu pred detml vy 
spomína. (Tat.) 

vystopnvateľný prld. klorý možno vystopovať, 
vypátrať: ľahko v. pôvod 

vystráchaný prid. expr. vystrašený, vylákaný, 
preľaknutý, zdesený: v-é oči; v-á mačka 
I ľoinašč.) 

vyslrlhanka, -y, -niek 2. zried. detská zábav
ka, pri ktorej sa vystrihujú obrázky, fi
gúrky, obyč. zo silnejšieho papiera; vy-
srihovačka: Po podlahe sa váľajú vý
strižky z Jankovej vystríhanky. [Tat.) 

vystružlikať, -á, -ajú i vystružlikovať, -uje, 
-ujú dok. expr. (čo) nožíkom z dreva vyre
zať, vystrúhať (obyč. pomaly, zo zábavy): 
v. črpáčik, bábiku 

vysnnovaci, -ia, -ie prld. zariadený na vy-
sunovanie; vyťahovací: pojazdný v. rebrík; 
kartotéka s v-ími truhllčkami 

vysvetlovač, -a m. zried. kto niečo vysvetľu
je, osvetľuje, vysveíľovaíeľ: doviedol v-ov 
svojich citov (Tím.) 

vyšermovať, -uje, -ujú dok. (koho) poraziť 
v šerme; preň. expr. obratno poraziť: ele
gantné vyšermooanie súpera (A. Mat.] 

výšknpis, -u m. geod. 1. odvetvie geodézie 
zaoberajúce sa zapisovaním zmeraných 
výšok; 2. zložka mapy vyjadrujúca výško
vé pomery zobrazeného územia 

vyšpanovať i vyšponovať, -uje, -ujú dok 
hovor, (čo) vypäf, vypnú!, napäf, napnúť II 
vyšpanovať sa i vyšponovať sa vystrie! sa, 
vypäť sa, vypnúť sa, napäť sa, napnúť sa 

vyšťaviť sa, -í, -ia dok. hovor. expr. veľmi sa 
unaviť, vysiliť; vyčerpať sa: v. sa na pre
tekoch 

vytieňovať, -uje, -ujú dok. [čo] odslupňovaí 
lieňml; tieňovaním ozdobiť: JFlórik) na
kreslil veľký otáznik, pekne ho vytieňoval 
a ozdobil, [jaš.]; pekne vytieňované písmo 

vytrkotať, -oce, -ocú dok. expr. [čo] trkotaním 
prezradí!, vyklebetlí, vydrkotaf: Pri bráne 
však stretla som sa s Carmen a tá ml 
vytrkotala všetko, (urb.i 

výtržnícky prld. charakteristický pre výtrž
níka: v-e správanie; výtržnícky prísl. ako 
výtržník: v. žít 

vyupratovať, -uje, -ujú dok. hovor. expr. (čo) 
dôkladne, čisto upratať: úzkostlivo vy-
upratovaná izba (Laz.) 

vyvárací, -ia, -ie prld. slúžiaci na vyváranie 
(napr. bielizne): v. stroj 

vyvelebif, -í, -la dok. zried. (koho. čo) veľmi 
vychváliť, osláviť, zvelebiť: [Oslavná po
ézia) vyveleblla /autoritatívne úsudky) 
v umnej pyrotechnickej žiari slov. (Novom.) 

v\ velebil sa, -í, -la dok. expr. (kam) pohodlne 
sa usadiť niekam hore, na vyvýšené 
mleslo; uvelebiť sa: v. sa na strechu 

vývesok, -sku m. 1. vyvesený oznam, vý
veska: v. na železničnej stanici; 2. typ. 
prvý hárok, klorý vyšiel zo slroja, určený 
na kontrolu, revíziu, vývesný hárok 

vyveštiť, -í, -ia dok. (komu, čomu čo) veštením 
predpovedať: v. osud niekomu 

vývinotvorný prld. kr.i2. tvoriaci vývin: mať 
dôležité v-é miesto v dejinách umenia 

vyvoňaf1, -vonia, -voňajú dok. 1. stratiť vôňu, 
prestať voňať, vypáchnut; vyprchať: ruža 
vyvoňala; 2. (čo) voňanlm zbaviť vône: 
v. kvet 

vyvoňať2, -vonia, -voňa]ú dok. hovor, ikoho, 
čo) postriekať voňavou látkou (obyč. vo
ňavkou), navoňať: vyvoňaná izba li vyvo
ňať sa postriekať sa, natrieť sa voňavou 
látkou (obyč. voňavkou), navoňať sa, na
voňavkovať sa: vyvoňaný človek 

vyzbrnjovací, -ia, -Ie príd. iýka]úcl sa vy
zbrojovania: vie preteky 

výzdobnfetvo, -a str. umelecká dekorácia; 
výzdobnícky prld.: v-e diela [Luby) 

vyzdochýnať sa, -a, -ajú dok. expr. do vôle 
sa vyspať: Nech sa vyzdochýna [otec], 
nechajte ho, prikazovala mat. (Tai.) 

vyzimif sa, -i, -ia dok. ostat dlhšie na zime, 
v chlade, prevetrať sa na mraze: deti sa 
vyzlmili 

vyžblnknúf, -ne, -nú, -kol dok. expr. (o te
kutine) vyllaí sa v malom množstve, vy-
čľapnúí 

fl Slovník slov. Jazyka 
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vyžihací, -ia, -le prfd. odb. slúžiaci na vyží-
hanie: v-ia teplota 

vyžliabkovať, -ujo, -ujú dok. (čo) urobiť žliab
ky na niečom: vyžllabkovaný hrniec 

v/unsavý prfd. vznášajúci sa; let. v. let pri 
ktorom lietadlo nemení svoju polohu voči 
prostrediu; vznášavo prísl.: v. sa pohy
boval 

vzrušivý príd. kni2. ktorý pôsobí vzrušenie, 
vzrušujúci: v. proces; vzrnšlvo prísl.: pfi-
soblť v.; vzrušivosf, -ti 2. 

w 

wartburg, -a m. hovor, automobil značky 
Wartburg nemeckej výroby 

western, -u m. (angl.) román al. film z di
vokého západu; kovbojka 



zabažať, -I, -la dok. expr. (bezpredm. I za kým, 
za čim) ochorie! od velku] túžby po niečom, 
po niekom: Gusto, priberme aj týchto, 
nech nezabažia! iMor.j; skoro za tými ša
tami zabažala skoro sa Je] čosi stalo od 
túžby za nimi 

zabažif, -I, -ia dok. expr. (po čom, za čim) do
stať veľkú chuť na niečo, zatúžiť, zažia
dať sa, zachclef sa: Všetko je tu pre nich, 
po čom len zabaií duša. iRéz.) Neviem, čo 
svet tak zabalil za cifrovanou parádou 
úradníka. (Rys.] 

zabremoniť, -í, -la dok. expr. [koho čim] pride
liť niekomu isté (obyč. nadmerné) množ
stvo práce, povinností ap., zaťažiť (op. od
bremeniť): z. žiakov mimoškolskými po-
vlnnostami; nedok. zabremeňovať, -uje, 
-ujú || zabremenif sa vziať na seba isté 
(obyč. nadmerné) povinnosti, úlohy ap., 
zatažlt sa (op. odbremeniť s a ) : z. sa mno
hými povinnosťami; nedok. zabremeňovať sa 

zabujnief, -ie, -ejú dok. (čim i bezpredm.) za-
rásí, poräsí: ľan zabujnel burinou 

začinací, -ia, -ie prid.: gram. z/e slovesá 
označujúce začiatok deja, inkohativne, in-
choatívne 

začisťovač, -a m. pracovník, ktorý začtsťuje 
pri šití okra] látky; začlstovačka, -y, -čiek 
2. 

zadlrigovat (si), -uje, -ujú dok. hovor. expr. 
vydať príkazy (obyč. s chulou a s vedo
mím dôležitosti): z. s! v domácnosti 

zadministrovať, -uje, -ujú dok. obyč. pejor. [ č O , 
zried. i koho) zaviesť do niečoho formálne 
administrovanie, zbyrokratlzovať: Kultúra 
brigád socialistickej práce sa nesmie zad
ministroval. (Min.) 

zadostiť, -í, -la dok. nár. (koho) spôsobiť, aby 
mal niekto niečoho dosť, zasýtiť, uspo
kojiť: A čože z tej lúčky budeš mat? Čt 
ta to zadostl? |Taj.) 

zaexperimentovať si, -uje, -ujú dok. hovor, 
urobif pokus (obyč. s chuťou, s poteše
ním): režisér mal možnosť z. si 

zagarantovaf, -uje, -ujú dok. hovor, (čo, komu, 
čomu] zaručí!, zabezpečiť (A. Mat.) 

zagarážovať, -uje, -ujú dok. hovor, (čo) (o mo
torových vozidlách) postaviť do garáže: 
z. auto 

/.iilintiivý prid. zried. oddávajúci sa záhafke, 
záhaľčivý; preň. Azda naďaplme uňho na 
,?.aháľavý groš" |Kuk.) na nevyužité pe
niaze. 

zahmľovaci, -la, -le príd. utvárajúci hmlu: 
z. prístroj zahmľovač 

zahviezdený prld. bás. pokrytý hviezdami, 
plný hviezd: Nad mestom na čepcoch veží 
zahvlezdená nôcka leží. (Mih.) 

zachmúrenec, -nca m. expr. zachmúrený, za
mračený človek (Pel.) 

zachrapkaf, -á, -ajú dok. expr. ticho, mierne 
zachrápaf (Réz.) 

zachriakaf, -a, -ajú dok. expr. hlasne od
kašlal a odpľuť: Kým ho sluha obrátil, za-
chrlakal. (Grét) 

záchvalovitý prid. majúci podobu záchvatov, 
v záchvatoch sa opakujúci: z-é bolesti; 
záchvatovite prlsl. 

zaizolovať, -uje, -ujú dok. tech., el. tech. (čo, • 
čo do čoho) urobí! izoláciu: z. elektródu do 
telesa svtečky; z. drôt 

zajúduvaľ, -uje, -ujú dok. |čo) potrieť jódom: 
zajódovaná tvár (štef.) 

zakartovať si, -uje, -ujú dok. expr. s chuťou 
si zahrať v karty: PI, gazda, pt, zabav sa, 
zakartuj si. ijes.] 

zakášavý prid. robiaci nohou oblúkový po
hyb ako pri kosenf, krivkavý: z. žobrák, 
z-á poštárka (Graf); Pustil sa cvalom, prav
da, trocha zakášavým. (Fel.) 

zakibicovať si, -uje, -ujú dok. slang. poradiť 
klbicovaním: Peter hneď zakiblcoval: Had-
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ne strachy. (Mor); kart. slang. zamiešať sa 
radou medzi karlárov 

zakladač, -a m. ban. stroj na dopravu a vy
kladanie základky do vyrúbaných ban
ských priestorov al. na ukladanie skrytej 
horniny na odvaly (pri povrchovom do
bývaní) 

základne prísl. k základný 
zákmili, -u m. tel. pohyb tela dozadu pri 

kmlhaní na náradí 
zakolesiť, -í, -ia dok. zried. (čím i bezpredm.) 

urobiť (rukami) kruhový pohyb: Zakolesil 
rukami, chcejúc tým označiť veľkosť mo
ra. (IBS.) 

zákanotvorný prld. kni2. tvoriaci zákony 
zakonzervovať, -uje, -ujú dok. (čo) upraviť 

rozličnými prostriedkami na dlhšie udr
žanie, upraviť konzervačnými prostriedka
mi: z. zeleninu; z. mŕtvolu 

zakótovaf, -uje, -ujú dok. (čo) napísať istú 
hodnotu v podobe kóty (na výkres): za-
kótovaná miera 

zakrúžkovať, -uje, -ujú dok. hovor, (čo) ozna
čiť krúžkom: z. dátum 

zakluálmí, -i, -ia dok. kniž. (čo) daí niečomu 
charakler aktuálnosti; oživiť: z. slovný 
vtip 

zakýchaf, -a, -ajú dok. expr. viackrát kých
nuť; preň. vydať zvuk ako pri kýchaní: 
Motor zakýchal, musel som hodiť dvojku. 
IŽéry) 

zálev, -u m. zried. roztok na zaliatie niečoho, 
moridlo 

zamatrikovaf, -uje, -ujú dok. hovor, (koho, čo] 
zapísať do matriky: Také deti nemajú 
miesta medzi hrobmi riadne zamatriko-
vaných cirkevníkov. (švant.) 

zámenovka, -y, -viek 2. druh hádanky, pri 
ktorej výsledok dostaneme vsadzovaním 
zámen 

zamixovať, -uje, -ujú dok. odb. (čo) zamiešať, 
pomiešať: z. koktail 

záplavný prid. vyskytujúci sa vo vefkom 
množstve, ktorý zaplavuje; zápiavne prlsl.: 
z. používal isté slová; záplavnosť, -ti 2. 
zried.:"* metaforická z. (A. Mat.) množstvo 
metafor 

zaprogramovať, -uje, -ujú dok. 1. hovor, (čo) 
dať do programu: z. hudobný večierok; 2. 
odb. slang. zostaviť program pre samočin
né počítače 

zaproskaf, -á, -ajú dok. expr. (o čo i bezpredm.) 
poprosiť: z. o dobrotivú pomoc [Hnil.]; 
„Rozpovedz, Ondrík," zaproska/a žena. 
(Min.) 

zapukntať, -oce, -ocú, -otajúc dok. expr. vy
dať opakované krátke tupé zvuky, za
pukať: Zapukocú výstrely pušiek. (Kal.) 

zarámcovať, -uje, -ujú dok. kni2. (čo) určiť rá
mec niečomu nejakým vymedzením, dať 
do rámca, ohraničiť: sentimentálne zarám-
covaný dej 

zarezávať 2, -a, -ajú nedok. hovor. expr. robiť, 
pracovať (obyč. s chuťou, usilovne, vy
trvalo, Inlenzivne): O niekoľko dni už 
bude zarezávať [na stavbe], (Min.) 

zarežirovaf si, -uje, -ujú dok. expr. s chuťou 
sa oddať réžii, režírovaniu, s chuťou, do 
vôle al. Istý čas režírovať: z. si vo filme, 
v televízii, v divadle 

zarizovať, -uje, -ujú dok. (čo) odobrať židov
ským inajiloíom (za fašizmu), arizovat: 
zarizovaná vila; Banku už arlzovall 
Nemci? — Chceli ju zarizovať. (štel.) 

zaromatizovaf, -uje, -ujú dok. (čo) urobiť aro
matickým, aro.natizovať: zaromatlzovaný 
roztok 

zarolovať, -uje, -ujú dok. odb. urobiť otáčavý, 
rotačný pohyb; zatočiť sa, zakrútiť sa: 
[Lyda) prudko zarotouala a celou silou vy
mrštila disk. [Mor.] 

zarovnávač, -a m. ručné kováčske náradie 
v tvare kladiva na odstraňovanie nerov
nosti kovaných predmetov 

zasadziť sa, -í, -la dok. zašpiniť sa, znečisti ! 
sa, začiernlt sa sadzaml: z. sa pri vymeta
ní pece; zasadzená povala zanesená, po
krytá sadzaml 

zaschíidzkovať si, -uje, -ujú dok. expr. stráviť 
čas (obyč. príjemne) schôdzkovanim, po
sedieť si na schôdzke: pionieri st zaschô-
dzkovali 

zasielacf, -la, -te prid. určený na zasielanie, 
v ktorom, do ktorého sa zasiela: zle auto 
zasielateľské; z-ie miesto miesto určenia 

zasivieť sa, -ie, ejň dok. zjaviť sa v sivej 
farbe, ukázať sa sivým: v diaľke sa za-
stvelt skaly; strechy domov sa zasiveli 

zaskandovaf, -uje, -ujú dok. (čo) rytmicky, 
skandujúc vysloviť: Neopomenul meno za
skandovaf s dôrazom. (Lack.) Rit-terkreuz, 
— zaskandovala ktorást skupina, daj.] 

zásobovanie, -la str. zaobstarávanie a rozde
ľovanie tovaru (najmä potravín) prostred
níctvom obchodu spotrebiteľom: z. oby
vateľstva, z. volská; zlepšiť z. 

zastepovať [vysl. -st-], -u]e, -ujú dok. pred
viesť, zatancovať step: tanečník zastepo-
val || zastepovať si expr. oddať sa na istý 
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čas stepovanlu, s chuťou istý čas stepo-
vať: tanečnici st zastepovalí 

zaslrašovacf, -ia, -ie príd. určený na zastra
šovanie, majúci zastrašiť, zastrašujúci: z-ié 
manévre, zla metóda, z-ta politika 

zastrašovanie, -ia str. vyvolávanie, vzbudzo
vanie pocitu strachu (s úmyslom odradiť 
od niečoho al. ovládnuť niečle konanie): 
metóda, politika z-ta 

zastrašujúci, -a, -e prld. vyvolávajúci, vzbu
dzujúci strach, zastrašovaci: z a politika; 
zastrašujúca prlsl.: pôsobtt z. 

zastrešiť, -I, -ia dok. (čo] pokryť strechou: z. 
budovu; zastrešená konštrukcia; dediny 
s murovanými stavbami zastrešenými vlni
tým plechom (Fah); nedok. zastrešovať, 
-uje, -ujú 

zastrieľať si, -a, -ajú dok. expr. oddať sa na 
istý čas strieľaniu, streľbe, do vôle, do 
chuti sa pozabávat strieľaním, streľbou: 
z. si do terča, z. si na poľovačke 

zastropif, -i, -ia dok. odb. [čo] pokryť stro
pom: z. jedno podlažie za smenu; nedok. 
zastropovať, -uje, -ujú 

zastndenif, -í, -ia dok. (koho) vyvolať pocit 
chladu, zimy; spôsobiť studenosť, chlad, 
zimu: Voda ju zastudenila na tvári t na 
pleciach, dane.) 

zasviatkuvať si, -uje, -ujú dok. expr. oddať sa 
sviatkovaniu, s chuťou, do vôle sviatko-
vať: z. si na Vianoce, na Silvestra 

zasvitnúť, -ne, -nú, -tol dok. 1. (o novom dni, 
o ráne) nadobudnúť denné svetlo, stať sa 
jasným, svetlým, svitnúť: Zasvitlo ráno, 
prišiel deň. danč.) Woc by mala byt na
veky, nikdy by nemal zasvitnúť deň nad 
leho hanbou. (Hor.) 2. zasvietiť, zažiariť, 
svitnúť: Dážď prestal, slnko zasvitlo. (zub.) 
Z temnel masy zvieracích tlel zasvitne 
biela jurta. (Tat.); preň. zjaviť sa ako náznak 
niečoho: feden čas zasvltla profesorovi 
nádej, že sa predsa už len všetko skon
čilo (Min.) začal dúfať. 

zaškôlkuvať, -uje, -ujú dok. ovoc, les. (čoj 
zaistiť vývoj semenáčikov presadením [do 
škôlky): zaškälkované podpnlky; z. šte-
penec 

zaškrčať, -í, -la dok. expr. zried. 1. (o zaží
vacích úslrojoch) zaškvrčať, zaškŕknl: za-
škrčalo mu v bruchu; 2. zaškrípaf; zavr
čal, zarapčaí: Povetrím zaškrčal vysoký 
zvuk. (Tat.) 

zastepovať (vysl. -št-], -uje, -ujú dok. kra|č. 
Ičo) štepovaním, štepom zaši!: z. okraj, 
obrubu (napr. na záclonách), z. švík 

z.ixtiknliil, -a, -ajú dok. expr. začkat: Zdvih
ne hlavu, zaštlkúta. (Bedn.); neos. zašti-
kútalo sa mu 

zašturmovať, -uje, -ujú dok. bás. zazvoniť na 
poplach: Zarlnčal [putami], sta by za-
šturmovalo tisíc zvonov. |Fab.) Na veži 
opäť zašturmoval orloj, že zlý rytier roz
duchuje Odboj. (Zary) 

zatákať, -a, -ajú dok. expr. (o kačke) vydať 
zvuk podobný slabike „ták", zakačkať, 
zakvákať: kačacie zatäkanie (Tat.) 

zatancovať, -uje, -ujú dok. (čo) tancom, ta
nečnými pohybmi predviesť: z. kankán, 
valčík, kozäčlk, odzemok 

záťažník, -a m. ban. železná tyč, ktorá sa 
používa pri hlbinnom vftani na zväčšenie 
váhy dláta a na zosilnenie nárazu na dno 
vrtu; záťažnlkový prld. 

zateoretizovaf si, -uje, -ujú dok. expr. veno
vať sa, oddať sa na čas teoretizovaniu; 
do chuti, do vôle teoretizovať: Pravda, 
obsah bez pachu tiež nejestvuje, — zateo-
reťizoval si domovník. [Tal.) 

zalipovať, -uje, -Ujú dok. hovor, (bezpredm. i 
čo] vysloviť, vyjadriť tip; zahádat: presne 
/nepresne] z.; z. jednotku, dvojku, krížik 
II zatipovaf si venovať ss, oddať sa na 
istý čas tipovanlu; do chutí, do vôle tipo
vať: z. st v sazke, v športke 

zatokániť, -i, -ia dok. nár. expr. (koho, čo) za
hubiť, znivočiť, zničiť: Vo vode ju /More
nu) zatokáni. (Bedn.): z. st život II zato
kániť sa zahubif sa; zabif sa, zahynúť 

zauhlenie, -ia str. odb. spojenie, väzba 
v istom uhle: správne z. kostry [u poľov
ného psa j 

zauhľovač1, -a, mn. č. -I m. odb. robotník, 
ktorý má na starosti zauhľovanie (ruš
ňov), ktorý pracuje pri zauhľovaní (ruš
ňov) 

zauhľovač2, -a, mn. č. -e m. tech. zariadenie 
na zauhľovanie (rušňov): automatický z. 

zaúradoval, -uje, -ujú dok. hovor. expr. pre
javiť aktivitu, zaúčinkovať, zapôsobiť 
v nejakej veci: Prlhorlívý sudca zaúra
doval trochu predčasne. (Mfiač.) 

zavčelenie, -ia str. včel. výskyt včiel na ur
čitej ploche, v určitej oblasti: malé, veľké 
z. /okolia úľa] 

zavčelený prid. v ktorom žijú včely, na 
ktorý (do ktorého] prlletujú včely: z-é 
plochy, lúky, záhrady; zavčelenosť, -ti 2. 
výskyt včiel, zavčelenie 

zuvčefovaci, -ia, -ie prid. týkajúci sa za-
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včeľovania, slúžiaci na zavčeľovanle: z. 
plán, z-ie práce 

zavčernvanic, -ia str. včel. nasadzovanie 
včiel v istej oblasti, zakladanie včelínov: 
z. podhorských oblastí 

závitovka, -y, -viek 2. tech. nekonečná skrut
ka prevádzajúca pohyb hriadeľa na ozu
bené koleso; závitovkový prid.: z. podávač, 
z. transportér 

zavlažovanie, -la str. poinohosp., vodohosp. pri
vádzanie menšieho množstva vody do pô
dy počas vegetačného obdobia (v lete): 
z. pôdy, umelé z. 

zavodňovanie, -ia str. poinohosp., vodohosp. 
privádzanie väčšieho množstva vody do 
pôdy systémom kanálov v čase mimo ve
getačného obdobia (na jar, v jeseni]: 
umelé z. 

zavrndžať, -I, -ia dok. expr. ozvať sa vrn-
džiac, vydať vrčivý zvuk, (o hmyze) za
bzučať: chrást, čmeliak zavrndžal 

zavzdušniť, -i, -ia dok. odb. (čo) priviesť 
vzduch niekam, zásobiť vzduchom niečo: 
z. motor; nedok. zavzdušňovať, -uje, -ujú 

zavzdušňovací, -ia, -ie prid. tocb. určený na 
zavzdušňovanie, používaný pri znvzduš-
ňovaní: z. prístroj, z-ie zariadenie; z-la 
skrutka ktorou sa regulujú obrátky mo
tora 

zazverenie, -ia str. odb. 1. výskyt zverí na ur-
čitej ploche: z. losa, potí; z. revíru; z. 
dodanie, vypestovanie zveri na istej ob
lasti 

zazverovaci, la, -ie prld. odb. používaný pri 
zazverovanl: z (e postupy 

zazverovanie, -la sír. odb. osádzanie revíru 
zverou 

zaživanie, -ia str. lek. proces, pri ktorom sa 
v zažívacích ústrojoch spájajú látky zjed
nodušené trávením 

zbabral sa, -e, -ú, rozk. -i dok. expr. (čim 
i bezpredm.) zašpiniť sa, zababrať sa, uba-
braf sa: z. sa blatom, z. sa na zablatenej 
ceste 

zbagrnvať, -uje, -ujú dok. ( č O ) vyhĺbiť pôdu 
bagrom: zbagrovaný terén 

zberaný prld.. z-é mlieko z ktorého bola 
smotana odstránená zberaním 

zbel'áriť sa i zbeťárčif sa, -i, -ia dok. hovor, 
expr. nadobudnúť zlé charakterové vlast
nosti, pokaziť sa, skaziť sa, spustiť sa II 
zbeťáriť i zbeťárčif (koho) spôsobiť, že 
nieklo nadobudne zlé charaklerové vlast
nosti, pokazil', skazil: Slivnica ho zbe-

tárčlla. le pán, už zo desať rokov ne
pozná nikoho. iHeč.] 

zbiehať sa2, -a, -ajú nedok. schádzať sa na 
jednom miesle, smerovať do spoločného 
bodu, stredu: cesty sa zbiehajú; priamky 
sa zbiehajú v spoločnom bode; Už sa ti 
strlebrla vlasy, už sa zbiehajú nitky okolo 
očí (Mor.) tvoria sa vrásky. 

zbojníčína, y 2 expr. zbojnícke výčiny, 
zbojníctvo: [Revolúcia] to nie sú bezhla
vé hrdinské činy, akási zbojníčína. (laš.i 

zboľševizoval sa, -uje, -ujú dok. 1. siať sa 
boľševickým: strana sa zbolševlzovala; 2. 
stať sa boľševikom, takým ako boľševik 

zhuchnátnvať, -uje, -ujú dok. hovor, (koho) 
viackrát udrieť päsťou do chrbta, vybuch-
nátovať: z. neposedné dieťa 

zdegenerovaný prld. hovor, ktorý degenero
val, degenerovaný: z-á rodina tzáry); zde-
generovaná fantázia vyžitých ľudí (Krno) 

zdegenerovať, -uje, -ujú dok. hovor, podľah
núť degenerácii, degenerovať 

zdegustovať, -uje, -ujú dok. kni2. (koho čim) 
znechutiť, degustovať 

zdochýnať2, -a, -ajú nedok. oxpr. trochu hrubo 
spať, drichmať: Kde vezmeš peniaze? — 
To fe moja starosť. Len už choď zdo
chýnať. (Taj.) Druhý [muž] by jej [žene) 
bol šiel v tú minútu kosti dolámať, a ten 
to tu zdochýna. (Tím.) 

združenár, -a m. šport, slang. pretekár v zdru
žených pretekoch; združenárka, -y, -rok 
2.; združenársky prld. 

združovač, -a m. odb. zariadenie na zdru
žovanie niečoho; telev. anténový z. zaria
denie, ktoré umožňuje prenos obrazového 
j zvukového signálu jednou anténou 

zúri, -e, -í, -iam, -iach, -ami 2. vodohosp. časť 
riečiska v bezprostrednej blízkosti hate: 
horná z. časť riečiska nad haťou; dolná 
z. časť riečiska pod haťou 

zdržovačka, -y, -čiek 2. hovor. expr. okolnosť 
spôsobujúca nežiadúce zdržanie niekoho 
al. niečoho; vo futbale, hokeji a iných 
hrách manévrovanie na preťahovanie ča
su, na udržanie daného stavu ap.: Od to
ho zápasu im [hokejistom] stúpli šance 
na popredné miesto. Práve dnes tá zdr-
žovačka! (M.,r.) 

zdvanásťnásnbiť, -í, -la dok. (čo) urobiť dva-
násťnásobne väčším, početnejším; dva-
násfnásobne zväčšiť, rozmnožiť: z. prílmy, 
zisky, majetok; nedok. zdvanásťnásobovať, 
-uje, -ujú J| zdvanásťnásnui! sa stať sa 
dvanásťnásobne väčším, početnejším; dva-
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násínásobne sa zväčšiť, rozmnoží!: počef 
uchádzačov sa zdvanásť násobil; nedok. 
zdvanásfnásobovať sa 

zebroid, -u m. 1. zool. krížunec kobyly a 
žrebca zebry; 2. dopr. pozdĺžne čiary na 
vozovke, vyznačujúce napr. prechod 

zefektívniť, -i, -ia dok. (čo) urobiť efekllv-
iiym, ufekllvnejšim, účinnejším: z. výrobu, 
z. prevádzku; nedok. zefektívňuvať, -uje, 
-ujú 

zeín, -u m. odb. druh rasllinnej bielkoviny 
v kukuričnom zrne 

zelinky, nlek ž. pomn. hovor, sušené (liečivé) 
byliny, bylinkový čaj; čaj vôbec: Uvarila 
si strýkovi zelinky? [stod.j Hodil do 
čalníka zeliniek. (Bod.) 

zemiačie, -ia str. zemiaková vňať: Díval sa 
na suchú, dopukanú zem, na vysušené, 
zakrpatené zemiačie. (Znb.j 

zéro, -a str. [franc] zastar. nula, nič 
zérogral, -u m. druh ďalekopisného pristro-

|a 
zeurupeizovať, -uje, -ujú dok. hovor, (čo) 

prispôsobiť Európu, európskym pomerom, 
europuizovať: z. umenie II zeuropeizovať 
sa prispôsobiť sa Európu, európskym po
merom, europeizovať sa: zeuropeizovaný 
vkus 

zextenzívnieť, -le, -ejú dok. zried. stať sa ex
tenzívnym, extenzívnejšlm, rozvinúť sa do 
šírky, rozšíriť sa: hospodárstvo zextenzív-
nelo 

zextenzívniť, -i, -ia dok. (čo) urobiť exten
zívnym, extenzívnejšlm, rozšíriť: z. hos
podárstvo, z. výrobu; nedok. zextenzívňo-
vať, -uje, -ujú 

zgumovatieť, -ie, -ejú dok. stať sa gumovi-
!ým, takým ako gurna: zgumovatené čas
ti v rastlinnom pletive 

zgustnúť si, -ne, -nú, -tol dok. hovor. expr. 
;na čom] pochutnať si, pochutiť si: z. si 
na dobrom jedle, z. si na cigarete 

zháčknvať, -uje, -ujú dok. [čo] háčkovaním 
spojiť: prikrývka zo zháčkovaných štvor
čekov 

zhánka, -y, -nok ž. hovor. expr. zháňanie; 
vefký dopyt po niečom: z. po popularite 
(Letz]; tovar, za ktorým je zhánka (Karv.) 

zhárkovaf, -uje, -ujú dok. typ. (čo) poskla
dať do hárkov: z. vytlačenú publikáciu 

zhelenizovať, -uje, -ujú dok. (koho, čoi dať 
niečomu helénsky ráz, pogréčtU. II zhe
lenizovať sa nadobudnúť"" helénsky ráz, 
pogréčtiť sa / 

zhlukóváV (sa',' -uje, -ujú nedok. zoskupovať 

sa, zhromažďovať sa, zbiehať sa: Zbadal 
som, že sa okolo mňa zhlukujú ľudia a 
kričia. (Fab.) 

zhmotnený prid. ktorý sa stal hmotným, vi
diteľným, vnímateľným, konkrétnym: z-á 
ľudská práca; zliiniilneniisť, -ti ž. vlast
nosť niečoho zhmotneného, hmotnosť 

zhnmogenizovať, -uje, -ujú dok. odb. (čo) 
urobiť rovnorodým, homogénnym, homo-
genizovaf: z. rudu 

zhovárka, -y, -rok ž. hovor, rozhovor, zho
várame: Chveli sa od horlivostí pri zho-
várke o veci. (i.ack.) Medzi zhovárkou pod
vedome pučll v prstoch malú Venušu zo 
skla. (Lack.); dať sa s niekým do z-y za
čať rozhovor 

zhrabuvuč', -a, mn. e. -e m. zariadenie na 
zhrabovanle niečoho: z. lístia, z. snehu 

zhrabuvuč-, -u, mn. č. -i m. kto niečo zhra-
buje; pron. pejor.: zhrabooačt majetkov 
(neo.) bohatnúci ľudia, zbohatlíci 

zlirávat, -a, -ajú nedok. odb. |čo) prehrávať 
(hudbu al. lexí) zo zvukového záznamu: 
z. hudbu z pása; hovor. z. pásy 

zhrnovač, -a m. tech. stroj na zhŕňanie, 
zhrnovanie zeme, dozér 

zhrúbky prlsl. čo do hrúbky, hrubo: Takto si 
ho [maslo] natierajú, na palec zhrúbky. 
Ilaä I 

zhuspeninovatieť, -ie, -ejú dok. (o tekutine, 
šťave ap.) stať sa liuspenínovitým, stuh
núť, sadnúť sa: vývar státím zhuspeni-
novatie 

zhusťovací, -la, -le prld. určený, používaný 
na zhustovanie, ktorým sa zhusťuje: z. 
prostriedok, z-ie prísady 

zjarovizovať, -uje, -ujú dok. poinohosp. (čo! 
uskutočniť jarovizáciu, Jarovizovať: z. ozi
miny; zjarovizované zemiaky 

zjazvovatieť, -ie, -ejň dok. stať sa jazvovl-
tým, dostať jazvy: chorý koreň, kmeň 
zjazvovatel 

zlatooranžový prfd. oranžový s odtienkom 
do zlata: za farba tokajského (iiniä.); 
do zlatooranžova (napr. sfarbený) 

zlatorytec, -tca m. umelecký remeselník za
oberajúci sa rytím ozdôb do zlata; zlatu 
rytecký prid.: z-á technika; zlatorytectvo, 
-a str. umelecké remeslo zlntorytca 

zlektorovať, -uje, -ujú dok. [čo] prečítať n 
posúdiť umelecké al. vedecké literárne 
dielo; urobiť lektúru: z. rukopis 

zletniť, -í, -ia dok. hovor, (čo) urobiť letným, 
vlažným; spôsobiť, aby niečo (obyč. ná
poj) zlelnelo: z. nápoj, pivo ohrievačom; 

,;)^> 
>7/UA*-
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z. ' vodu; nedok. zletňovať, -uje, -ujú || 
zletniť sa stať sa letným, vlažným, zlet-
nieť: nápoj sa zletnil, voda sa zletnila; 
nedok. zletňovať sa 

zliatok, -iku m. hut. kus kovu rozličného 
tvaru a váhy, ktorý vznikol stuhnutím 
v jednoduchej forme: strieborný z. 

zlosovateľný prfd. klorý možno zaradil do 
zlosovania, ktorý môže byť zlosovaný; 
žrebovateľný: z. kupón 

zluftovať i zliiltiivat, -uje, -ujú dok. šport. 
slang. (vo futbalej pri kopaní minúť lop
tu, kopnúť do prázdna: hráč zluftoval 

zlúhovatief, -ie, -ejú dok. stať sa lúhovitým: 
pôdy zlúhovatell 

zmacerovat, -uje, -ujú dok. 1. biol. (čo) usku
točniť, vykonať maceráetu; 2. hovor, (koho) 
umoriť, utrápiť, ubiť, zbiť, stlcf, zmastif 

zmadžgať, -á, -ajú dok. expr. (čo) Stlačiť, 
stisnúť, zgniaviť: zmadžganá striedka 

zmalichernieť, -ie, -ejú dok. stať sa mali
cherným: požiadavky zmallchernell 

zmaloineštiačtief, ie, -ejú dok. nadobudnúť 
malomeštiacky ráz, stať sa malomeštiac
kym: zmalomeštiačtenie robotníctva 

zmaslovač, -a m. chem., technol. zariadenie 
používané pri výrobu umelých lukov 

zmaslovať, -uje, -ujú nedok. odb. (čo| dodávať 
umelým tukom maslovitú konzistenciu: 
zmaslovanie umelých tukov 

zinasírovať, -uje, -ujú dok. zried. (čo) nama-
slrovať, vymasírovať: dôkladne z. sval
stvo 

zmateriálniť, -i, -ia dok. [čo] urobiť mate
riálnym, zhmotniť: zmaleriá/nenie hudby; 
nedok. zmateriálňovať, -uje, -ujú 

tmedzinárodnief, -le, -ejú dok. stať sa me
dzinárodným, nadobudnúť medzinárodný 
ráz, zmedzinárodnit sa, zlntemaclonalizo-
vať sa: kultúrne styky zmedzlnárodnett 

zmenševizovať, -uje, -ujú dok. (koho, čo) za
viesť menševizmus v praxi, urobiť menše-
vlckýtn |i zmenševizovať sa s ta ! sa men-
ševickým: liberálna buržoázia sa zmenše-
vizovala 

zmerif, *í, -ia dok. zried. ikoho] udobriť, po
meru, zmieriť: z. pohnevaných priateľov || 
zmerif sa [s kým) udobriť sa, pomeriť sa, 
zmieriť sa: z. sa s hnevnlkom 

zmierňovací, -la, -ie p rid. ktorým sa niečo 
zmierňuje; zmierňujúci: z. prostriedok; 
zle účinky 

zmixovať, -uje, -ujú dok. odb. (čo) 1. mixo
vaním spracovať, vymixovať: dobre zmixo
vané iltky; 2. mixovaním spojiť, zmiešať: 

z. mlieko s ovocím; 3. odb. uskutočniť 
mixáž: z. zvuky (pri rozhlasovom vysie
laní) 

zmoralizovať, -uje, -ujú dok. obyč. pejor. (čo) 
zaviest prísnu morálku, podriadiť prísnej 
morálke: zmoralizovania života (A. M«.) 

/niiitiiľi.-.iiv.ii sa, -uje, -ujú dok. hovor. 1. na
dobudnúť si auto; 2. expr. 2art. opiť sa: 
Keby som mal liter rumu, ohromne by 
sme sa zmotorlzovalt. (|aš.) 

zmravčať, -í, -ia dok. expr. zamňaučaf, za-
mraučat, zamravčat: mačky zmravčali 
(Oobš.I 

zmŕtviet, -ie, -ejú dok. stratiť život, stať sa 
mŕtvym, nehybným, pustým ap.: príroda 
zmŕtvela; dávno by boli zmŕtveli Tatry 
(Voj.) 

znakovaf, -uje, -ujú nedok. odb. (čo, čo čim] 
vyznačovať, označovať znakmi: vodohosp. 
znakovanie plavebnice vyznačovanie pla-
vebnlcu na vodnej ceste plavebnými znak
mi 

znechucujúci, -a, -e prld. ktorý znechucuje, 
ktorý vyvoláva znechutenie: z-e poznám
ky; znechucujáco prísl.: pôsobiť z. 

znemravňujúci, -a, -e prld. ktorý robí ne
mravným, vyvolávajúci nemravnosť: zne-
mraoňujúca moc odpadlíctva läolt.); zne-
mravflujúco prlsl. 

zneplodniť, -í, -ia dok. (čo) urobiť neplod
ným, jalovým: zneplodnenle kultúry; 
nedok. zneplodňovať, -uje, -ujú 

zneprehľadniť, -í, -ia dok. (čo) urobiť ne
prehľadným, spôsobiť neprehľadnosť nie
čoho: z. íexf častými zásahmi; nedok. zne-
prehľadňovať, -uje, -ujú (A. Mat.) 

znerovnoprávniť, -i, -ia dok. (koho, čo] urobiť 
nerovnoprávnym, obmedziť rovnoprávnosť 
niekoho al. niečoho: znerovnoprávnenie 
židovských občanov (Mfiač.); nedok. zne-
rovnnprávňovať, uje, -ujú 

znervózňujúci, -a, -e prid. vyvolávajúci ner
vozitu, podráždenie, popudzujúci: z-e zvu
ky, z-a spomienka; znervózňujúce prlsl.: 
pôsoblt z. 

znuvuiiiijiícny prid. opätovne nájdený, zno-
vuzlskaný: z-é šťastie 

znovuiiplatnenie, -ia sír. opätovné uplatne
nie: z. prdu; túžba, snaha po z-í 

znovuzvolenie, -ia str. opätovné zvolenie: 
z. kandidáta do úradu, do funkcie 

zobjektivizovať, -uje, -ujú dok. (čo) spred-
metniť; urobiť objektívnym, objektivizo
vať: z. myslenie; zobjektiolzované názory 
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íl zobjektivizovať sa sla! sa objektívnym, 
objektivizovať sa 

zobjektívniť, -1, -ia dok. [čo| urobiť objektív
nym, zobjektivizovať: z. svoj postoj 
k niečomu, svoje nazeranie na niečo 

zodpovedateľný príd. ktorý možno zodpove
dať, na ktorý sa dá odpovedať: z-é otúz-
ky; ťažko /ľahko) z. dotaz 

znflinkovaf, uje, -ujú dok. expr. (koho) vy-
íliaskať, vyzauškovať: z. nezbedníka; preň. 
je to vôbec možné takto zofllnkovať prav
du? (Hor.) zaprieť, znevážiť. 

zamierajúci, -a, -e prld. ktorý zomiera, umie
rajúci: z. pacient; spodst. zomierajúci, -uho 
m.: Izba pre z-ich (v nemocnici); bdieť pri 
z-om 

zooblast, -u m. biol. živočíšna bunka 
zooedafón, -u m. biol., pedol. súhrn živočíš

nych organizmov žijúcich trvalo v pôde 
zoofarma, -y, -rlem ž. hosp. chovateľské vý

robné hospodárstvo zameruné na pesto 
vanie kožušinovej zveri 

znuiiiiii, ie 2. 1. náklonnosť, láska k zvle-
raiám; 2. biol. prenášanie peľu živočíchmi 

zoofóbia, -ie 2. chorobný strach pred zvie
ratami 

zoogamia, -ie 2. biol. pohlavné rozmnožo
vanie živočíchov 

zoogénny príd. lek. pochádzajúci zo zvieraťa, 
živočíšneho pôvodu: z-e baktérie 

ziiografia, -le 2. odb. opisná zoológia; zoo-
gralický prld.; zoograficky prísl. 

znopaleontológia, -ie 2. zool. náuka o vyhy
nutých skamenených živočíchoch; zoopa-
leontnlogický prld.; zoopaleontológ, -a, mn. 
č. -ovia m. odborník v zoopaleontológii 

zooparazit, -a m. biol. parazit, ktorého hos
titeľom je živočích 

zoulerapia, -le 2. veter. liečenie zvierat; zoo-
terapeutický prld.: z. postup; zooterapeu-
ticky priši, vzhľadom na zooterapíu 

zoroastrizmus, -mu m. perzské náboženstvo 
(podľa zakladateľa Zoroustra); zoro-
iistrisia, -u m. prívrženec zoroastrizmu; 
zoroastrislický príd..- z-é náboženstvo 

zusemnásobiť, -í, -ia dok. (čo) urobiť osem
násobné väčším, počelnejším; osemná
sobné zväčši!, rozmnožiť: z. úspory, z. 
počet niečoho al. niekoho; nedok. zosem-
násobovať, -uje, -ujú II zosemnäsobiť sa 
stať sa osemnásobné väčším, početnejším; 
osemnásobné sa zväčšiť, rozmnožiť: suma 
sa zosemnásobila; počet účastníkov, pred-
platitelov ap. sa zosemnásobll; nedok. zo-
semnásobovať sa 

zosentimentálnief, ie, -ejú dok. stať sa sen
timentálnym: poézia zosentlmentálnela 

zosolídnieť, -ie, -ejú dok. stať sa solídnym: 
človek vekom zosolídnle 

zosúvzťažnif, -í, -ia dok. (čo) uviesť do vzá
jomného vzťahu, do súvzfažnosti: z. poj
my, javy, predmety; nedok. zosúvzfažňovať, 
-uje, -ujú 

zoškriet, -le, -ú, zoškruný/zoškretý dok. (čo) 
odrieť, zodrieť, oškrieť: Zoškrel si kožu 
na zápästiach, (nedn.j II zogkrief sa odrieť 
sa, zodrieť sa, oškrieť sa: kola sa mu 
zoškrela; farba sa zoškrela 

zošmyk, -u m. ban.. geol. tektonické preru
šenie žily al. sloja tak, že jedna časť je 
posunutá nižšiu: z. žily, sloja 

zuštvornásobiť, I, -la dok. (čo) urobiť štvor
násobne väčším, početnejším, štvorná

sobne zväčšiť, rozmnožiť: Zošluorndsobiit 
počet lístkov, des.); nedok. zoštvornásobo-
vať, -uje, -ujú || zoštvornásobiť sa stať sa 
štvornásobne väčším, početnejším; štvor
násobne sa zväčši ! , rozmnožiť: zisk sa zo-
šlvornásobll; nedok. zoštvurnásobovať sa 

zovšeobecniteľný prld. ktorý možno zovše
obecniť, ktorý sa dá zovšeobecniť: z. jav; 
zovšeobecnitďnosf, -ti ž. vlastnosť niečo
ho zovšeobecniteľného 

zovšeobecňovací, -ia, -le prld. taký, pri kto
rom, pomocou ktorého sa zovšeobecňuje: 
z. proces 

zovšeobecňujúci, -a, e prid. dávajúci, dodá
vajúci všeobecnú platnosť niečomu: z. zá
ver, z-e tvrdenie, z. súd; z-e konštatova
nia (Mráz); zovšeobecňujúco prlsl.: z. tvr
dil, z. podal niečo 

zozvislicovať, -uje, -ujú dok. ban. (čo) mecha
nicky al. opticky preniesť body al. smery 
zvisle z povrchu do podzemia a naopak 
al. vzájomne medzi jednotlivými hori
zontmi 

zoživnostníčiť sa, -j, -ia dok. expr. staf sa 
živnostníckym, nadobudnúť ráz živnosti: 
Poézia sa zožlonostníčtla, pohodlne sa za
bývala, zabudla na to hlavné. (A. Mat.) 

zrajtovať, -uje, -ujú dok. niž. hovor, (koho) 
ostro pokarhať, vyhrešiť, skritizovať ap.; 
znosit: Ide oficier, stretne ašplrantíka, 
ten ho nepozdraví a on st povie: Zrajtu-
jem ho na ulici, pred babami. ||aš.) 

zráznvý prid.: let. z. uhol o ktorý sa odchýli 
prúdenie vzduchu za krídlom lietadla od 
pôvodného smeru 

zrelativizovat', -uje, -ujú dok. kniž. [čo] uro-
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biť relatívnym, relatívne platným: zrelall-
vizovanie básnických hodnôt 

zreštringovat, -uje, -ujú dok. hovor, (čo) ob
medziť, reštrlngovať: z. počeí zamesŕ-
nancov 

zrezumovat, -uje, -ujú dok. hovor, (čo) struč
ne zhrnúť, rezumovať: z. doterajšie vý
sledky 

zrkadlovky, -vlek ž. pomn. hovor, okuliare 
proti slnku so zrkadlovitýml sklami: oči 
ukryté za zrkadlovkami (Blaž.); Hľadel do 
jasnel oblohy, na očiach zrkadlovky. 
[Bedn.) Boli t o fajn babky, len zrkadlov
ky a bikiny mail na sebe. (Mor.j 

zrodinený prid. hovor, ktorý je s niekým 
v rodine, v príbuzenskom zväzku, porodi-
nený; zrodinenosť, -ti ž. (Mráz) 

zropušiť sa, -I, -ia dok. zmeniť sa, preme
niť sa na ropuchu: Tie malé žabky sa 
zropušlll. (2éry]; preň. pejor. (obyč. o že
ne) rozkysnút sa, stučnieť 

zrovnocenniť, -í, -ia dok. I č O ) urobiť rovno
cenným: z. našu krajinu s Inými krajina
mi; nedok. zrovnocenňovať, -uje, -ujú 

zuáv, -a m. alžírsky domorodý vojak (po
dľa oblasti Zuavia v Alžírsku); Zuáv, -a 
m. príslušník alžírskeho kmeňa 

zubáň, -a, obyč. v mn. č. zubami, -ňov m. expr. 
zuby: Iskrí očami a čerí zubáne. (švant.) 
Prečo potriasa hlavou a vyškiera zu
báne? (švant.| 

zubatiť sa, -í, -ia nedok. expr. neorganicky tr
čať, vyčnievať, zubiť sa: Churchillov portál 
sa čudne zubattl skazou, ktorá prišla na 
Parlament cez vojnu. (Bedn.) 

zúbence, -niec str. mn. č. expr. zuby, zúbky: 
Zúbence ju tak neznesiteľne svrbia (Svant.) 
má chuť zahryznúť do niečoho. 

zudatnieť, -le, -e]ú dok. stať sa udatným, 
získať udatnosť: z. na vojne 

zulukafer, -fra m. pejor. hanlivý názov afric
kých domorodcov, černoch: [Ty si] mo
derný zulukafer, kanibali (stád.) Keby 
prišli^aj zulukafri, museli by ste tanco
vať, ako by vám hrali (Bedn.) keby prišiel 
hocikto, ktokoľvek. 

zúrodňujúci, -a, -e príd. ktorý zúrodňuje, 
ktorý robí úrodným: z-e záplavy, z. dážď; 
pren. zušľachťujúci, obrodzujúci: za prá
ca (Rys.); zúrodňujúce prísl.: pôsobiť, účin
kovať z. 

zúženina, -y, -nín 2. zúžené mieslo: z. v te
réne 

zvecnieť, -ie, -ejú dok. stať sa vecným, vec
nejším: Sprísnel a zvecnel celý pohľad 
na život. [Karv.) 

zvlňavanie, -ia str.: telev. z. riadku spôsob, 
ako sa odstraňuje viditeľnosť rastra tým, 
že sa rozkladový bod rýchlo rozkmitáva 
kolmo na riadky 

zvrálenec, -nca m. človek majúci zvrálené 
sklony, zvrátený človek: Spoza každého 
kríka civejú na nich [na milencov/ zvrä-
tenci. (Karv.) 

zr u kobra, -y, -hier 2. (v hudbe) volné skla
danie zvukov bez zámeru vyjadriť nimi 
nejakú myšlienku 

zvukooperatér, -a m. nitu. filmový pracov
ník obsluhujúci zvukovú aparatúru (pri 
nakrúcaní fllinu) 

zvulgárnený príd. zried. ktorý sa stal vul
gárnym; ktorý podľahol vulgarizácii, zvul 
garizovaný: tézy zvulgárnenej estetiky mi
nulého desaťročia (A. Mat.]; zvulgárnenosf, 
-ti 2. 

zvulgárnieť, -le, -ejú dok. stať sa vulgár
nym, nadobudnúť ráz vulgárnosti; zdrs-
nleť: vztahy zvulgárnell 

zvulgárníf, -i, -ia dok. ( č O , koho] urobiť vul
gárnym, zdrsnlt: z. citový vzťah, z. pred
stavu o niečom; nedok. zvulgárňovaf, -uje, 
-ujú 

zvýrazňovatef, -a, mn. č. -lia m. kto niečo 
zvýrazňuje, kto dáva výraz niečomu, stvár-
ňovateľ: Ťažko sa dištancovať od ume
lecké! kreácie, ktorej je sám zvýrazňo-
vateľom a tvorcom, (smrč.) 

zygóma, -y, -góm ž. anat. oblúk na tvári vy
tvorený jarmovým výbežkom spánkovej a 
čeľustnej kosti 

zygomorfia. -ie 2. bot. súmernosť kvetov 
zygomorfný príd. odb. súmerný iba podľa 

jednej osi: z. kvet 
zygospóra, -y, -spór ž. biol. spóra, ktorá 

vznikla spojením dvoch rovnakých po
hlavných buniek (vláken) 

zymochémia, -ie ž. chémia skúmajúca kvas
né procesy, kvasná chémia; zymoehemic-
ký prfd. 

zymolúgia, -ie ž. chem. náuka o kvasení; zy-
mnlogický prid.: z. výskum 

zymotechnika, -y t. praktické využitie kvas
nej chémie v kvasnom priemysle, apli
kácia kvasnej chémie v praxi; zymolech-
nický príd.: z-é postupy 
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zymoterapia, -ie 2. lek. liečenie kvasnlcami, 
pomocou kvasníc 

zymotický prid. chem. kvasný, kvasiaci; kva-
sivý: z. proces 

zystín [vysl. -t-], -u m. odb. látka nachádza
júca sa v mlieku a v jogurte 

zžierajúci, a, -e príd. knrž. ktorý niečo po
žiera, zožiera, ničiaci, hubiaci: z. oheň 
(vaj.;: z-a námaha [Vaj.]; zžierajúco prlsl. 

zžitý prld. ktorý sa zžil, zrástol s niekým 
al. s niečím; zžitosť, -ti 2.: z. s vecou (A. 
Mat.] 



žalúdkár, -a m. lek. slang. človek chorý na 
žalúdok: Dvaja v bielom skladajú zafa
čovaného človeka na posteľ po ialúdká-
rovi. (Gab); žalúdkárka, y, -rok ž.; žatúd-
kársky príd.: ž-a diéta pre žalúdkárov, ža 
lúdočná 

žandárik, -a m. 2drob. iron. žandár: Pravde
podobne ho počul starec a väzni o naj
bližších celách a ten landärtk. (|aš.) 

žemper, -a, e. p. -i, mn. č. -y m. (angl.) kraje, 
dlhšia podkasaná blúzka; žemperový príd.: 
ž-<3 WúzJca, ž. sveter; 1. strih 

i r i k . ď . -Á, -ajú nedok. zjemn. žrať; pejor. (o 
človeku) Jesť, papkal: J'en si ierká. Brav-
čovlnku, koláče, naš.) 

žervé [star. pls. i gervais) neskl. su-. mäkký 
francúzsky syr, vyrábaný zo sladkej smo
tany 

žgrg cit. napodobňuje tupý praskavý zvuk, 
zaštrkanie, zaštrnganie: Naraz žgrg — a 
bolo po mešci! (Mor.) 

židobijca, -u m. pejor. človek, ktorý sa ak
tívne zúčastňoval na perzekúcii židovské
ho obyvateľstva (napr. za fašizmu): Zú
častnili sa na nej /na porade) zodpoved
ní žldobljcí všetkých zainteresovaných 
Zložiek. IMňač.) 

živorodka, -y, -diek 2. živorodá ryba: To 
sú žlvorodky! — vysvetľoval chlapček 
a žlvorodky sa rozpŕchli, lebo hodil medzi 
ne skalu. (Laz.) 

žllkastočervený prld. červený s odtieňom do 
žltkastá, žllkavočervený: ž á kôra 

žltkavočervený prld červený s odtieňom ílo 
žltkavá, žltkastočurvený: 1-ä zem 

žltolistý prld. ma|ňci žltú listy: ž-é dreviny 
žrebovateľný príd. ktorý môže byť zaradený 

do žrebovania, ktorý možno vyžrebovať, 
zlosovateíný: ž. kupón 

županovina, -y, -vín ž. text. látka vhodná na 
župan: blúzka z lesklej ž-y; pánska ž. 
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Abdiáš [vysl. - d ] , -a m. blbí. 
Abdon, -a m. 
Ábel, -a m.; Ábelko, -a 
Abelard, -a m. 
Abigail neskl. ž. bibl. 
Abrahám, -a m.; Abrahámko, -a 
Absolén, -a m. bíbl. 
Ada p. Adela i Adolfína 
Adalbert, -a m. [nem.] = Vojtech 
Adalberta, -y 2. (nBm.) = Vojteška 
Adalram, -a m. zastar. 
Adam, -a m.; Adamko, -a; Adamček, -a; 

Aduš, -a; Ado, -a; Adko, -a 
Adela, -y, Adel/Adelí ž.; Adelka, -y; Adeluš-

ka, -y; Ada, -y; Adka, -y; Adica, -e; Adina, 
-y; Aduška, -y 

Adelaida, -y ž. (nem.) 
Adelard, -a m. 
Adelgunda, -y 2. (nem.) 
Adelína, -y 2.; Adelínka, -y 
Adelka p. Adela 
Adeluška p. Adela 
Adlca p. Adela 
Adina p. Adela 
Adka p. Adela i Adolfína 
Adko p. Adam i Adolf 
Ado p. Adam I Adolf 
Adolf (star. 1 Adolfín), -a m.; Adolfko, -a; 

Adolfínko, -a; Ado, -a; Adko, -a; Dolo, -a; 
Dolfo, -a; Dolfl, -iho (neslov.) 

Adolfína, -y 2.; Adolfa, -y; Ada, -y; Adka, -y 
Adoniáš [vysl. -n-], -a m. bibl. 
Adónis, -a m. mytol. 
Adrián, -a m. 
Adriána (star. Adriena), -y 2.; Adrlka, -y; 

Rla, Rle, 3., 6. p. Rii 
Aduš p. Adam 
Aduška p. Adela 
Adventer, -a m. 

Afanázla, -ie 2. (rus.) = Atanázia 
Afrodita, -y 2. mytol. 
Aga p. Agnesa 
Agap, -a (siar. Agapius, -ia/-sa) m. 
Agapia, -i e 2. 
Agar neskl. 2. blbí. 
Agáta, -y 2.; Agátka, -y; Aga, -y; Agí neskl. 

(neslov. I 
Agi p. Agnesa i Agáta 
Aglája, -e 2. (rus.); Agla, -y; Agláša, -e 
Agnesa, -y i Agneša, -e ž.; Agneska, -y 1 

Agneška, -y; Agl neskl. [neslov.] 
Ahasver, -a m. bibl. 
Achilles, -11a m. igréc); Achll, -a; achillov-

ský prld. 
Aida [vysl. aj-], -y 2. 
Akusius, -ia/-sa m. 
Ala p. Alena i Alina 
Aladár, -a m. (mad.) = Vladimír; Aladérko, 

-a; AH, -iho (neslov.); Alino, -a; Alinko, -a 
Aladln, -a m. 
Albert, -a m.; Albertko, -a; Ali, -iho (neslov.); 

Allno, -a; Alinko, -a 
Albertína [vysl. -t-], -y 2. 
Albín, -a m.; Alblnko, -a 
Albína, -y 2.; Alblnka, -y 
Albrecht, -a m. 
Alča p. Alina 
Alena, -y 2.; Alenka, -y; Ala, -y; Alka, -y 
Aleš, -a m. fčes.) 
Alex p. Alexander 1 Alexej 
Alexander, -dra m.; Alex, -a; Lexo, -a; Ali, 

-iho [neslov.); Allno, -a; Alinko, -a; Šaša i 
Sáša, -u (rus.); Saško, -a; Sašenko 1 Sé-
šenko, -a; Saňo, -a (mad.); Šanko, -a 

Alexandra, -y 2.; Lexa, -y; Xandra, -y; Šaša 
i Sáša, -e (rus.); Saška, -y; Sašenka i Sá-
šenka, -y; Šura, -y; Surka, -y 

Alexej, -a m.; Alex, -a 
Alfonz, -a m.; Alfonzo, -a; Alfonzko, -a; Ali, 
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-iho (neslov.]; Alino, -a; Alinko, -a; Fonzo, 
-a; Fonzko, -a 

Ailonzia, -le ž.: Alfonza, -y; Alfonzka, -y; 
Fonza, -y; Fonzka, -y 

Alfréd, -a m.; Alfrédko, -a 
AH p. Aladár i Albert i Alexander i Alfonz 

i Alina 
Alica, -e 2.; Alicka, -y 
Alina, -y 2.; Alinka, -y; Alinôčka, -y; Alča, 

-e; Ala, -y; Alku, -y; Alik, -a m.; Ali ne
skl. [neslov.) 

Alinko p. Aladár i Albert i Alfonz i Ale
xander 

Allno p. Aladár i Albert i Alfonz i Alexander 
Alka p. Alena I Alina 
Allan [vysl. elen], -a m. (angl.) 
Alma, -y 2.; Almuška, -y 
Alojz, -a m.; Alojzko, -a; Alojzík, -a; Lojzo, 

-a; Lojzko, -a; Lojzík, -a 
Alojzia, -ie 2; Alojzka, -y; Lojza, -y; Lojzka, 

-y; I.ola, -y; I.olka, y; Lolina, -y; I.olin-
ka, -y 

Afoša, -u m. (rus.) 
Alžbeta, -y 2.; Alžbelka, -y; Beta, -y; Betka, 

-y; Bctulienka, -y; Betuša, -o; Betuška, -y; 
Deti (niekedy pis. I Bety) neskl. (neslov.) 

Amadeus, -ea m. 
Amália, -le 2.; Amáľa, -le; Amálka, -y; Ma

la, -y i Máľa, -le; Mállka, -y; Málka 1 
Malka i Málka, -y; Málča i Malča, -e; 
Málčika, -y 

Ainand, -a m. 
Ainanda, -y 2. 
Ainarant, -a m. 
Amáta, -y ž ; Amátka, -y 
Amálus, -ta m. 
Ambróz, -a m.; Ambrózko, -a; Ambro, -a 
Ambrózia, -ie ž ; Ambrózka, -y 
Amián, -a m. 
Annin, -a m. bibl. 
Amos, -a m. bibl. 
Ana p. Anna 
Anabela (star. pis. 1 AnabellaJ, -y ž.; Bela 

(star. pis. i Bella), -y 
Ananiáš [vysl. -n-], -a m. bibl. 
Anastáz,* -a m. 
Anastázia, -io •>..; Anastázka, y; Stáza, -y; 

Stázka, -y; Nasta, -te 
Annini, -a m. 
Anutólia, -le 1. 
Anča p. Anna 
Ančurka p Anna 
Andela p. Angela 
Andrea, -ey, 3., a. p. -ei 2.; Andrejka, -y 
Andrej i Ondrej, -a m.; Andrejko, -a; Anduš, 

-a; Andreas, -a zastar.; Andro, -a; Andráš, 
-a (neslov.1; Andráško, -a 

Andrijana, -y ž. (srbch.) 
Andro p. Andrej 
Andronik, -a (star. Andronlkus, -ka) m. 
Anduš p. Andrej 
Aneta (star. pis. i Anelia), -y 2.; Anetka, -y 
Anežka, -y 2. (čes.) = Agnesa 
Atigel, -a (star. Angelus, -la/-sa) m. 
Angela (kraj. Andela), -y 2.; Angelka (kraj. 

Andelka), -y; Angelika, -y 
Angelína, -y 2. 
Anita [vysl. a n ] , -y ž. = Anna 
Anna, -y, Anlen (vysl. -ň-) 2.; Anička, -y; 

Anča, -e, Anči; Anči neskl. (obyč. v oslovení); 
Ančura, -y; Ančurka, -y; Anlca, -e; Anina, 
-y; Aninka, -y; Anka, -y; Anuľa, -le; 
Anuľka, -y; Anulienka, -y; Anuľôčka, -y; 
Anuša, -e; Anuška, -y; Aňa, Ane; Ana, -y 
zasiar.; Anulík, -a i Anúlik, -a m.; Anni, 
(niekedy pis. i Anny) neskl. |neslov.]; Aňu-
ta, -y (rus.); Hana, -y; Hanča, -e; Ha-
nlčka, -y; Hanka, -y; Hanuľa, -le; Hanuľ-
ka, -y; Hanullenka, -y; Hanuša, -e; Ha-
nuška, -y; Hanička, -y; Hanuš neskl. 2. i m.; 
Hančí neskl. (obyč. v oslovení); Nina, -y; 
Ninka, -y; anenský [vysl. ane-j prld. 

Annamária, -ie i. 
Aniiáš, -a m. bibl. 
Antim, -a m. 
Antip, -a m. 
Autmi, -a (star. Antônius, -ma) m.; Antonko. 

-a; Tono 1 Tóno, -a; Toňo, -a; Tonko, -a; 
Tonlčko, -a; Tonuľo, -a; Tonulko, -a; An-
toš, -a; Antoško, -a; Antuš, -a; Antuško, -a 

Antónia, -le 2.; Anionka, -y; Tona, -y; Tona, 
-ne; Tonka, -y; Tonuľa, -le; Tonufka, -y; 
Tonča, -e; Tonická, -y; Tonči neskl. (ne
slov.); Tončika, -y 

Anunciáta, -y ž. 
Anuška p. Anna 
Anzelm, -a m. 
Anzelma, -y 2. 
Apia, -le 2. 
Apián, -a m. 
Apoliena í Apolena, -y ž.; Apolienka 1 Apo-

lenka, -y; Apolka, -y 
Apolinár, -a m. 
Apolinára, -y 2. 
Apolka p. Apoliena 1 Apolónla 
Apolón, -a m.; Apolo, -a; apolónsky príd. 
Apolónia, -ie ž.; Apolônka, -y; Apolka, -y 

Polônla, -ie; Póla, -y; Polka, -y; Polča, -e; 
Poluša, -e; Poluška, -y 

Apuleius, -ia m.; Apulej, -a 
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Arabela, y ž. 
Aranka, -y ž. [mad.] = Zlatica; Arana, -y 
Ariadna, -y ž. 
Ariel, -a m. 
Aristid, -a (star. Aristides, -da) ir.. 
-.1111,111.1. -a m. 

Annin, -a m. 
Arnold, -a m.; Arnoldko, -a; Aruo, -a 
Arnolda, -y 2.; Arnoldka, -y; Arna, -y 
Arpád, -a m. (mad.]; Arpádko, -a 
Artemis, -midy i Artcmida, -y 2. (gréc.) 
Ai-lniiiiiii -a i Artem, -a m. 
Artúr, -a m.; Artúrko, -a; Artuš, -a; Artuš-

ko, -a 
Asmodeus, -ea m. zasiar. 
Aster, -a m. 
Astéria, -le 2. 
Astrida, -y ž. 
Atala, -u m. [franc] 
Atanáz, -a (star. Atanázius, -ia) m. 
Atanázia, -ie 2. 
Aténa, -y 2. 
Atila (slar. pis. i Attila], -U m. 
Audax, -a m. (lat.) 
Augustín [vysl. -t-j, -a m.; August, -a zastar; 

Gusto, -a; Gustko, -u; Gustlnko, -a; Gustlk, 
-a; Gustl, -Iho (neslov.); p. I Gusláv 

Augustína (vysl. - t ] , -y 2.; Augusta, -y za
siar.; Gusta, -y; Gustlna, -y; Gustínka, -y; 
Gustka, -y; Gustička, -y; p. i Gustína 

Aurel, -a (star. Auréllus, -la i Aurellán, -a] 
m.; Aurelko, -a; Relo, -a; Relko, -a 

Aurélia, -ie 2.; Aurelka, -y; Rela, y;Relka,-y 
Aurora, -y 2. (lat.) zastar. = Zora 
Avenárius, -ia m. 
Axel, -a m. 
Azar, -a (star. bibl. Azariáš, -a) m. 

Babeta, -y ž. 
Babuša p. Barbora 
Babuška p. Barbora 
Baltazár, -a m.; Baliazárko, -a 
Bandl, -Iho m. (mad.) = Andrej 
Baptista, -u m. 
Barbora (star. i Barbara), -y ž.; Barborka, y; 

Barborienka, -y; Barboruška, -y; Bara, -y; 
Bora, -y; Borka, -y; Borca, -e; Borisa, -e; 
Boriška, -y; Babuša, -e; Babuška, -y; Bor-
báľa, -le 

Barica, -e 2. 
Barnabáš, -a m. 
Bartolomej (star. i Bartomil i Brtomil), -am.; 

Bartoš, -a; Bartoško, -a; Bartol, -a; Barto-
len, -a; bartolomejský prfd. 

Baruch, -a m. 
Eazil, -a (siar. Bazilius, -ia) m. 
Beáta, -y ž.; Beátka, -y; Bea, Bey, 3. p. Bei 
Beatrica, -e (star. Beatrix neskl.) 2.; Bea, Bey, 

3. p. Bei 
Beátus, -la m. zastar. 
Bela (siar. pis. i Bella), -y 2.; Belka, -y; p. ! 

Anabela i Izabela 
Bela, -u m. (mad.) = Vojtech; llélino, -a; 

Bélinko, -a 
Belka p. Bela i Anabela i Izabela 
Belo, -a m.; Belko, -a; p. i Vojtech 
Belomlr, -a m. 
Reňadik (siar. Benedikt), -a m.; Beňo, -a; 

Ilonko, -a 
Benedikta, -y ž. 
Benigna, -y 2. zasiar. 
Benignus, -na m. zasiar. 
Kenilda, -y 2. 
Benjamín, -a m.; lienjamínko, -a 
Benko p. Huňadik 
Beňo p. Beňadik 
Benon, -a m. 
Benvenuto (tal. pfs. Benvenutto), -a m. 
Berco, -a m. (matr.j = Albert; Bercinko, -a 
Bernard, -a (star. Bernardín, -a) m. 
Bernarda, -y (star. Bernardína, -y) 2. 
Bernát, -a m. |mad.] 
Bernold, -a m. 
Berla, -y 2.; Bertuška, -y; Bertlna, -y 
Berlín [vysl. -t-j, -a m. 
Beriold, -a m. (nem.) 
Bertram, -a m [nem.) 
Berlrand, -a m. Igerm.] 
Bertuška p. Berta 
Beta p. Alžbeta 
Beti p. Alžbeta 
Betka p. Alžbeta 
Betulienka p. Alžbeta 
Betuša p. Alžbeta 
Iletuška p. Alžbeta 
Bety p. Alžbeta 
Bibiána, -y ž. 
Bina p. Sabína 
Dlnka p. Sabína 
Blaho p. Blahoslav 
Blaltoboj, -a m. zastar. 
Blahomil, -a m. 
Illaliiimila, -y ž. 
Blahomír, -a m. 
Blahomíra, -y t. 
Blalioscj, -a m. zastar. 
Blahoslav, -a m.; Blaho, -a 

9 Slovník slov. Jazyka 
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Blahoslava, -y ž.; Blahuša, -e; Blahuška, -y 
Blahota, -y ž. zasiar. 
Blahuša p. Blahoslava 
Blahuška p. Blahoslava 
Blanka, -y ž.; Blana, -y 
Blaža p. Blažena 
Blažej, -a m.; lilažejko, -a; Blažo, -a; Blaž-

ko, -a 
Blažena, -y 2.; Blaženka, -y; Blaža, -e; 

Blažka, -y 
Blažko p. Blažej 
Blažo p. Blažej 
Hohdan, -a m.; Bohdanko, -a 
Bohdana, -y 2.; Bohdanka, -y 
llohuchval, -a m. zasiar. 
Bohumil, a m.; Bohuš, -a; Bohuško, -a; Bo-

žo, -a; Božko, -a; Milo, -a; Milko, -a; 
Miluško, -a 

Bohumila, -y 2.; Bohuša, -e; Bohuška, -y; 
Milá, -y; Milka, -y; Miluša, -e; Miluška, y 

Bohumír, -a m.; Bohuš, -a; Bohuško, -a; 
Miro, -a; Mirko, -a 

Bohumíra, -y 2.; Bohuša, -e; Bohuška, -y; 
Mira, -y; Mirka, -y 

Bohuslav, a m.; Bohuslavko, -a; Bohušo, -a; 
Bohuško, -a; Slavo í Slávo, -a; Slavko 
i Slávko, -a 

Bohnslava, -y ž.-, Bohuša, -e; Bohuška, -y; 
Sláva i Sláva, -y; Slavka i Slávka, -y 

Kniiuš, -a m.; Bohuško, -a; p. i Bohumil 
i Bohumír i Hohuslav 

Bohuša p. Bohumila i Bohumíra i Bohu-
slava 

Bohuška p. Bohumila i Bohumíra i Bohusla-
va 

Bohuško p. Bohumil i Bohumír i Bohuslav 
i Bohuš 

Boleslav, -a m.: Slavo i Slávo, -a; Slavko 
i Slávko -a 

Boleslava, -y 2.; Sláva í Sláva, -y; Slavka, 
i Slávka, -y 

Bonaventíira, -u m. 
Bonifác, -a m.; Bonifácko, -a; Fano, -a; Fan-

ko, -a 
Bora p. Barbora 
Borbáľai p. Barbora 
Borca p. Barbora 
Boriniír, -a m. zastar. 
Boris, -a m.; Borisko, -a 
Bnrislav, -a m.; Borko, -a; Slavo i Slávo, -a; 

Slavko i Slávko, -a 
Borislava, -y i. 
Borisa p. Barbora 
Boriška p. Barbora 
Borivoj, -a m...(čes.) 

Borka p. Barbora 
Uorko p. Borislav 
Božej, -a m. 
Bužena, -y >.., Božcnka, -y; Uoža, e; Boz

ká, -y 
Boželech, -a m. zastar. 
Božica, e 2. 
Božidar, -a m. 
Bužidara, -y 2.; Božidarka, -y 
Božislav, -a m. zastar. 
Bužislava, -y ž. zastar. 
Božko p. Bohumil 
Božo p. Bohumil 
Branislav, -a m.; Braňo, -a; Branko, -a 
Branislava, -y ž.; Bránka, -y 
Bratisláv, -a m. zastar., Bratko, -a 
Bratislava, -y 2. zastar. 
Brigita, -y z.; Hrigitka, -y; Brita,-y; llritka,-y 
Brnnislav, -a m. [pol.]; Brofio, -a; Bronko, -a 
Bronislava, -y 2. (po!.); Broňa, -e; Dronka, -y 
Brtomi! p. Bartolomej 
Bruna, -y 2. 
Ili iinliililii -y 2. [nem.) 
Bľuno, -a m.; Brunko, -a 
Byslrlk, -a m. 

Carmen p Karmnn 
Cecília, -le 2.; Cecllka, -y; Cila, -y i Clla, 

-le; Cilka, -y i Ciľka, -y 
Cecilíán, -a m. 
Celerín, -a m. 
Celerína, -y 2. 
Celestín [vysl. -t-], -a m.: Celestínko, -a 
Celestína [vysl. - t ] , -y L; Celestínka, -y 
Cézar, -a m. 
Cla p. Laurencia 
Cila i Cifa p. Cecília 
Cilka i Cilka p. Cecília 
Clibuh, -a m. 
Ctibor, -a m. 
Ctirad, -a m. 
Clirada, -y ž. 
ť.'tislav, -a m. 
Ctislava, -y 2. 
Cyprián, -a m ; Cyjiriánko, -a; Cypro, -a 
Cyril, -a m.; Cyrllko, -a; Cyro, -a; Cyrko, -a; 

Cyruško, -a 
Cyrila, "y 2. 
Cyrin, a m. 
Cyrko p. Cyril 
Cyro p. Cyril 
Cyrus, -a/-ra m. 
Cyruško p. Cyril 
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Cestmfr, -a m. (čes.) 

D, Ď 

Dagmar neskl. i Dagmara, -y 2.; Dagmarka, 
-y; Daga, -y; Daša, -e; Daška, -y; Dašen-
ka, -y 

Dagobert, -a m. [nem.) 
Dajana, -y 2. 
Dália, -le ž. 
Dalibor, -a m. 
n.ilil.i, -y 2. bibl. 
Dulma, -y 2. 
Damián, -a m. 
Damiána, -y 2. 
Damokles, -la m. [grŕc] 
Dan, -a m. 
Dana, -y ž.; Dánka, -y; Danuša, -e; Danuš-

ka, -y; Danuľa, -le; Danuľka, -y; p. 1 Da-
nlca i Daniela 

Danica, -e ž.; Dana, y; Dánka, -y; Danuša, -e; 
Dánuška, -y; Danuľa, -In; Danuľka, -y 

Daniel, -a m.; Danielko, -a; Dano, -a; Dano, 
a; Danko, -a; Daničko, -a; Daniš, -a; 

Daniško, -a, Danuško i Daňuško, -a 
Daniela, -y ž.; Danlelka, -y; Dana, -y; Dán

ka, -y; Danuša, -e; Danuška, -y; Danuľa, 
-le; Danuľka, -y 

Dánka p. Dana i Danlca i Daniela 
Dano i Dano p. Daniel 
Danuľa p. Dana í Danica i Daniela 
Danuľka p. Dana i Danica i Daniela 
Danuša p. Dana i Danica i Daniela 
Danuška p. Dana i Danlca i Daniela 
Dara p. Darina 
Daria, -ie 2. 
Darina, -y 2.; Darinka, -y; Darinôčka, -y; 
Daša, Daška p. Dagmar 
Dárius, -ia/-sa m. 
Darka p. Darina 

Daša, Daška p. Dagmar 
Dašenka p. Dagmar 
Dávid, -a m.; Dávidko, -a 
Dcbora, -y 2. bibl. 
Delfína, -y 2.; Dela, -y 
Demeter (nár. Demlter), -tra m.; Demo, -a; 

Demko, -a; Mltro, -a 
Demetria, -ie 2. 
Dr-.nis, -a m. 
Denisa, -y i.-. Denlska, -y 
ľ!i:udnlii, -y 2. 
Desana, -y 2.; Desanka, -y; Desa, -y 

i,. tA/ľ-.í' - i 

Desdemona, -y ž. 
Despína, -y 2. 
Detrich, -a m. (nem.) 
Dezider, a m.; Dežo, -a; Dežko, -a; Dežln-

ko, -a 
Deziderát, -a m. 
Diana, -y ž. 
Dilllilrij, a m. [rus.) 
DIna p. Dionýzia i Dominika 
Dinka p. Dionýzia i Dominika 
Dinko, Dino p. Dionýz 
Diogenes, -na m. [gréc] 
nioklccián, -a m. 
Dionýz, -a m., Dionýzko, -a; Dlno, -a; Dinko, -a 
Dionýzia, -ie ž.; Dionýzka, -y; Dina, -y; Din

ka, -y 
Dita, -y 2 : Ditka, -y; Dituška, -y 
Dobra p. Dobromila i Dobromíra i Dobrosia-

va i Dobrotína 
Dúbrava, -y ž. zastar. 
Dnbrodej, -a m. 
Dnbrumil, -a m. 
Dobrnmila, -y z.; Dobra, -y; Dobruša, -e; 

Dobruška, -y 
Dobromír, -a m. 
Dobromíra, -y ž.; Dobra, -y; Dobruša, -e; 

Dobruška, -y 
Dobroslav, -a m.; Slavo i Slávo, -a; Slavko 

i Slávko, -a 
Dobroslava, -y ž.; Dobra, -y; Dobruša, -e; 

Dobruška, -y 
Dobrotína, -y ž.; Dobra, -y; Dobruša, -e; 

Dobruška, y 
Dobruša p. Dobromila i Dobromíra i Dobro

slava i Dobrotína 
Dobruška p. Dobromila i Dobromíra i Dobro

slava i Dobrotina 
Dodko, Dodo p. Jozeí 
Dolfo p. Adolf 
Dolo p. Adolf 
Dolures neskl. ž. (Span.) 
Domicián, -a m. 
Domicilia, -ie 2. 
Dominik, -a m.; Domino, -a; Dominko, -a; 

Domin, -a 
Dominika, -y ž.; Dina, -y; Dlnka, -y 
Domofuli, -a m. zastar. 
Dnnaid, -a m. (ongi.) 
Donát, -a m.; Donátko, -a 
Dunáta, -y ž.; Donátka, -y 
Dóra p. Dorotu 
Doro p. Izidor 
Dorota, -y 2.; Dorotka, -y; Dóra, -y; Dorka, 

-y; Dorinka, -y; Doruľa, -le; Doruľka, -y; 
Dorulienka, -y; Dorica, -e; Dorlša, -e 
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Dorote], -a m. 
Doruľa p. Dorota 
Doruľka p. Dorota 
Dorulienka p. Dorota 
Dragutín, -a m. (srbch.) 
Drahá p. Drahomíra i Drahoslava i Draho-

lína 
Dralioľub, -a m. zastar. 
Drahomír, -a m.; Drahoš, -a 
Drahomíra, -y ž.; Drahá, -y; Drahuša, -e; 

Drahuška, -y 
Drahou, -a m. 
Drahoslav, -a m.; Drahoš, -a 
Drahoslava, -y 2.; Drahá, -y; Drahuša, -e; 

Drahuška, -y 
Drahoš p. Drahomír i Drahoslav i Draholín 
Drahntín, -a m.; Drahoš, -a 
Drahotína, -y ž.; Drahá, -y; Drahuša, -e; 

Drahuška, -y; Dražica, -e 
Drahuša p. Drahomíra i Drahoslava i Dra-

hotína 
Drahuška p. Drahomíra i Drahoslava f Dra

hotína 
Dražica p. Drahotína 
Dúbravka, -y 2. 
Duchou, -a m. 
Duchoslav, -a m. zastar. 
Duchoslava, -y ž. zastar. 
Dulcinela, -y 2. 
Dulclnia, -ie í.; Dulcia, -le 
Ďulko, Dulo p. Július 
Ďuríček i Ďuríčko p. Jura] 
Durík p. Juraj 
Ďurinko p. Juraj 
Ďurka p. Jurajka i Jurina 
Ouro, Ďurko p. Juraj 
Dušan, -a m.; Dušanko, -a; Dušo, -a; Duško, 

-a; Dušlk, -a; Dušíček, -čka 
Dušana, -y 2.; Dušanka, -y; Duša, -e; Dúš

ka, -y 

K 

Eberhard, -a m. (nem.) 
Eda p. Edita i Eduarda 
Edgar, -a m. (angl.) 
Edil, -a m. 
Edita, -y ž.; Editka, -y; Eda, -y; Edka, -y; 

Eduša, -e; Eduška, -y 
Edka p. Eduarda i Edita 
Edmund, -a m.; Edmundko, -a; Edo, -a; 

Edko, -a; Eduš, -a; Edušo, -a; Eduško, -a 
Eduard, -a m.: Edo, -a; Edko, -a; Eduš, -a; 

Edušo, -a; Eduško, -a 

Eduarda, -y ž.; Eda, -y; Edka, -y; Eduša, -e; 
Eduška, -y 

Eduš p. Edmund i Eduard 
Eduša p. Edita i Eduarda 
Eduška p. Edita i Eduarda 
Eduško [i. Edmund i Eduard 
Edušo p. Edmund i Eduard 
Kdvin, -a m. 
Efraim, -a m. bibl. 
Egídius, -la m.; Egid, -a 
Egon, -a m.; Egonko, -a 
Ela (star. pis. i Ella), -y 2.; Elka, -y; Eluša, 

-e; Eluška, -y; Eluš neskl. 2. i m. (obyč. 
v oslovení); p. i Elena i Eleonóra i Gabrie
la 

Elaf, -a (star. Elaflus, -ia) m. 
Eleazár, -a m. 
Eleg, -a (star. Elégius, -ia) m. 
Elek p. Elemlr 
Elektra, -y 2. 
Ľleniír, -a m.; Elemlrko, -a; Elek, -a; Elo, -a 
Elena, -y í Helena, -y ž.; Elenka, -y; Eíe-

nôčka, -y; Elenča, -aťa str.; Elenčiatko, -a 
str.; Ela, -y; Elka, -y; Eluša, -e; Eluška,-y; 
Eluš neskl. 2. i m. (obyč. v oslovení) 

Eleonóra, -y 2.; Eleonórka, -y; Ela, -y; Elka, 
-y; Eluša, -e; Eluška, -y; Eluš neskl. 2. 
I m. (obyč. v oslovení); Nora, -y; Norika, 
-y; Norka, -y; Leonóra, -y; Léna, -y; Len
ka, -y; Lenuška, -y; Lôra, -y 

Eleuter, -a (siar. Eleutérlus, -ia) m. 
Kleutéria, -le 2. 
Elfrfda, -y 2. (nem.); Frlda, -y; Frtdka, -y 
Eliáš, -a m.; Elláško, -a 
Elig, -a (star. EllglUS, -la) m. 
Eliška, -y 2. (čes.) 
Elizabeta, -y 2. (nem.) = Alžbeta; Ellza, -y 
Elizej, -a (star. Ellzeus, -ea) m. 
Elka p. Ela i Elena i Eleonóra i Gabriela 
Ella p. Ela 
Elmar, -a m. 
Elo p. Elemír 
Eluš p. Ela i Elena i Eleonóra i Gabriela 
Eluša p. Ela i Elena i Eleonóra i Gabriela 
Eluška p. Ela i Elena i Eleonóra i Gabriela 
Elvíra, -y L; Elvlrka, -y 
Elza, -y 2. (nem.) = Alžbeta; Elzika, -y 
Ema, -y i.; Emka, -y; Emuška, -y; p. i 

Emanuela i Emerencla i Emília 
Emanuel, -a m.; Emanuulko, -a; Eman, -a; 

Emanko, -a; Emo, -a; Emko, -a; Emuško, 
-a; Manuel, -a; Manko, -a 

Emanuela, -y 2.; Emanuelka, -y; Emana, -y; 
Emanka, -y; Ema, -y; Emka, -y; Emuška, 
-y; Manuela, -y 
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Emerám, -a m. 
Emerencia, -le i.; Emera, -y; Emerka, -y; 

Ema, -y; Emka, -y 
Emerlch, -a m. (mad.) = Imrich 
Emil, -a m.; Emllko, -a; Emilo, -a; Emo, -a; 

Emko, -a; Milo, -a; Milko, -a; Miluško, -a 
Emília, -ie 2.; Emila, -y; Emllka, -y; Ema, 

-y; Emka, -y; Emuša, -e; Emuška, -y; 
Emuľa, -le; Einuľka, -y; Milá, -y; Milka, 
-y; Miluäa, -e; Miluška, -y; Mllča, -e; Míl-
čuška, -y 

ľmiliiiíi, -a m. 
Ľiniľiána, -y 2. 
Emka p. Ema í Emanuela i Emerencla i 

Emília 
Emko p. Emanuel í Emil 
Emo p. Emanuel i Emil 
Emuša p. Emília 
Emuška p. Ema i Emanuela i Emília 
Emuško p. Emanuel 
Eneas, -ea m. fiat.) 
Eneáš, -a m. 
IMIIICII, -a m. 
Erazim, -a m. 
Erazmus, -ma m. 
Erhard, -a m. (nem.) 
Erich, -a m. fnem.j; Erik, -a; Ero, -a 
Erika, -y 2. (nom.) 
Ernest, -a m.; Ernestko, -a; Erno, -a; Erino, 

-a; Erínko, -n 
Ernestína (vysl. -t-], -y t.; Ernestlnka, -y; 

Erna, -y 
Ervín, -a m.; Ervínko, -a; Ero, -a 
Ervína, -y ž.; Ervínka, -y 
Erža, -e 2. (maď.) = Alžbeta; Eržl neskl.; 

Eržika, -y 
Estera, -y (star. i Ester neskl.) ž.; Esterka, 

-y; Esta, -y; Estl neskl. (neslov.); Estika, -y 
Etela, -y ž.: Etelka, -y; Eta, -y; Etka, -y; 

Etuška, -y 
Eudokia, -ie 2. 
ľ n i e m M -le í.; Féma, -y 
Kufrázia, -ie t. 
Eufrozína, -y t.-. Zlna, -y; Zlnka, -y; Zinuš-

ka, -y 
Engen, -a m.; Eugenko, -a; Geno í Geňo, -a; 

Genko, -a; Genuško i Geňuško, -a; Žeňo, 
-a; 2enko, -a 

Eugénia, -le t.-, Geňa, -ne i Gena, -y; Gen-
ka, -y; Zeňa, -ne; Zenka, -y 

Enlália, -le 2. 
ľnnikii, -y 2. 
Euridika, -y ž. (gréc.) 
Eusébia, -Ie i. 
Euséhius, -ia m. 

Ktislach, -a m.; Stacho, -a; Staško, -a; Sla-
Šík, -a; Stašíček, -čka 

Eustachia, -ie ž. 
Eva, -y ž.; Evička, -y; Evka, -y; Evča, -e; 

Evuša, -e; Evuška, -y; Evuía, -le; Evuľka, 
-y; Evullenka, -y; Evlnka, -y; Iva, Ivy 
kra).; Ivka, -y; Ivuša, -e; Ivuška, -y; Ivuľa, 
-le; Ivuľka, -y 

Ľvald, -a m. 
Evangelína, -y i. 
Evča p. Eva 
Evička p. Eva 
Evlnka p. Eva 
Evka p. Eva 
Evuľa p. Eva 
E'vulienka p. Eva 
Evuľka p. Eva 
Evuša p. Eva 
Evuška p. Eva 
Ezdráš, -a m. bibl. 
Ezechiel, -a m.; Ezech, -a; Ežo, -a; Ežko, -a 

Fabián, -a m.; Fabiánko, -a; Fabo, -a; Fabíš, -a 
Fabiána, -y 2. 
Fabius, -ia/-sa m. 
Fabo p. Fabián 
Fabrícius, -la m. (lat.) 
Fana i Fána p. Františka 
Fanča p. Františka 
Fanka i Fánka p. Františka 
Fanko p. Bonifác i František 
Fano p. Bonifác i František 
Fanuša p. Františka 
Fanuška p. Františka 
Fany p. Františka 
Fatima, -y t. 
Faust, -a m.; faustovský prid. 
Faustína [vysl. -t-j, -y í. 
Fea p. Felícia 
ľednr, -a m.; Fedorko, -a; Feďo, -a; Feďko, 

-a; Fedlnko, -a 
Fedora, -y ž. 
Fefa, Fefka p. Genovéva 
Felícia, ie í Felicitas neskl. 2.; Fellclta, -y; 

Felina, -y; Felinka, -y; Fea, Fey, 3., e. p. 
Fel; Fela, -y 

Felicián, -a m.; Felo, -a 
Félix, -a m.; Félixko, -a; Felo, -a 
Felo p. Felicián i Félix 
Féma p. Eufémla 
Féna p. FUoména 
Ferdinand, -a m.; Ferdo, -a; Ferdinko, -a; 

Ferdlš, -a; Ferdík, -a 
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Feri p. František 
Ferinko p. František 
Ferlno p. František 
Ferko p. František 
Fero p. František 
Fia p. Žofia 
Flca p. Žofia 
Fidél, -a (star. Fidélius, -ia) m. 
Fidélia, -le 2. 
Fika p. Žofia 
Fila p. Flllpína i Filoména 
Filemon, -a m. 
Filíbert, -a m. (nem.| 
Filip, -a m.; Filipko, -a; Filipček, -a; Filí-

pok, -pka; Filo, -a; Fllko, -a 
Filipína, -y 2.; Filipínka, -y; Filipa, -y; Fila, 

-y; Fllka, -y 
Filnmen, -a m. 
Filoména, -y 2.; Filoménka, -y; Fila, -y; 

Fllka, -y; Féna, -y 
Flávia, -ie 2. 
Flavián, -a m. 
Flávius, -la m. (lat.) 
Flóra i Flóra, -y i.-. Flórlka i Florlka, -y; 

Flórka i Florka, -y; p. i Florencia i Flo-
rentína 

Florencia, -ie 2.; Flóra i Flóra, -y; Flórlka 
i Florlka, -y; Flórka i Florka, -y 

Florencián, -a i Florenc, -a m.; Flóro i Flo-
ro, -a; Flórko i Florko, -a 

Florentin [vysl. -i-], -a m.; Flôro t Floro, 
-a; Flórko i Florko, -a 

Florenlína [vysl. -t-], -y 2.; Flóra i Flóra, -y; 
Flórika i Florlka, -y; Flórka i Florka, -y 

Florián, -a m.; Florlánko, -a; Flóro i Floro, 
-a; Flórko i Florko, -a; Flórin I Florin, 
-a; Flórlnko í Florinko, -a; Flórlš i Flo-
riš, -a; Frolo, -a nár.; Frolko, -a 

Florína, -y 2. 
Flórko i Florko p. Florencián i Florentin 

i Florián 
Flóro i Floro p. Florencián i Florentin i Flo

rián 
Focius, -la m. 
Fonza ŕ. Alfonzia 
Fonzka p. Alfonzia 
Fonzko p. Alfonz 
Fonzo p. Alfonz 
l'inien -I, -a m. 
ťortunáta, -y 2. 
František, -ška m.; Fero, -a; Ferko, -a; Feri, 

-iho (neslov.); Ferino, -a; Ferinko, -a; Fran-
co, -a; Francko, -a; Franci, -iho (neslov); 
Fraňo, -a; Franko, -a; Fano, -a; Fanko, -a 

Františka, -y 2.; Francka, -y; Franclna, -y 
nar.; Francuľa, -le; Fana i Fána, -y; Fan-
ka í Fánka, -y; Fanča, -e; Fanuša, -e; 
Fanuška, -y; Fany neskl. (neslov.) 

Frederika, -y 2.; Frlda, -y; Frldka, -y 
Fricko p. Fridrlch 
Frico p. Fridrlch 
Frlcuško p. Fridrlch 
Frída p. Ľlfrída i Frederika 
Frldka p. Elfrlda i Frederika 
Fridolfn, -a m.; Frldollnko, -a 
Fridolína, -y ž.; Fridolínka, -y 
Fridrlch, -a m.; Fridrlško, -a; Frico, -a; 

Fricko, -a; Frlcuško, -a 
Frolko p. Florián 
Frolo p. Florián 
Frona p. Sofrónia 

Gaba p. Gabriela 
Gabi p. Gabriela 
Gablca p. Gabriela 
Gabika p. Gabriela 
Gabo p. Gabriel 
Gábor, -a m. (mad.); Gáborko, -a 
Gabriel, -a m.; Gabo, -a; Gábriš, -a 
Gabriela, -y ž.; Gabrlelka, -y; Gaba, -y; 

Gabica, -e; Gabi neskl. [neslov.]; Gabika, 
-y; Ela, Ely; Elka, -y; Eluša, -e; Eluška, 
-y; Ľ l l l š neskl. ž. i m. (obyč. v oslovení) 

Gábriš p. Gabriel 
Gál, -a m. 
Gala p. Gallna 
Galakt, -a m. 
Galina, -y ž.; Galinka,-y; Gala,-y; Galka,-y 
Galus (star. i Gallus), -sa/-la m. 
Ganymedes, -da m. mytol. 
Gastnn, -a m. (Tranc.) 
Gašpar, -a m.; Gašparko, -a; Gažo, -a; Gaž-

ko, -a; Gažinko, -a 
Gaudenc, -a (star. Gaudencius, -ia) m. 
Gaudencia, -le 2. 
Gažinko p. Gašpar 
Gažko p. Gašpar 
Gažo p. Gašpar 
Gedeon, -a m.; Gedeonko, -a 
Gejza, -u m.; Gejzlnko, -a; Gejzko, -a 
Gena p. Eugénia 
Geňa p. Eugénia i Genovéva 
Genka p. Eugénia i Genovéva 
Genko p. Eugen 
Geno i Geno p. Eugen 
Genovéva, -y ž.; Genovévka, -y; Geňa, -ne; 
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Genka, -y; Fefa, -y; Fefka, -y; Jena, -y; 
e n k í t , -y 

Genuško i Geňuško p. Eugen 
Georg, -a m. |nem.| = Juraj 
Georgína, -y 2.; Georglnka, -y; Georga, -y 
Gcrald, -a m. 
Geralda, -y 2. 
Gerazim, -a m.; Geraz, -a 
Gerhard, -a m. (nem.) 
Gertrúda, -y 2. (nem); Trúda, -y; Trúdka, -y; 

Gerla, -y; Gerluška, -y 
Cerváz, -a m. 
Géza, -u m. (mad] = Gejza; Gézko, -a; Gé-

zlnko, -a 
Gilberl, -a m. 
Gíta p. Margita 
Gltka p. Margita 
Gltuľa p. Margita 
Gitullenka p. Margila 
Glluľka p. Margiia 
Glluša p. Margita 
Gituška p. Margita 
Gizela, -y ž.; Glzelka, -y; Giza, -y; Gizka, 

-y; GIzuška, -y; Glzi neskl. (neslov.) 
Gorazd, -a m.; Gorazdko, -a 
Gnrdon, -a m. 
Gothard, -a m. [nem.) 
Gracián, -a m. 
Graciána, -y ž.; Grácia, -le 
Gregor, -a m.; Gregorko, -a; Grešo, -a; 

Greško, -a; Jerguš, -a nár.; Jerguško, -a 
Gregorína, -y 2.; Gregorlnka, -y; Gregora, 

-y; Gregorka, -y 
Greško p. Gregor 
Grešo p. Gregor 
Gréta, -y 2. (nem.] = Margaréta; Grétka, 

-y; Grétuška, -y 
Grozava, -y 2. 
Gusta p. Augustína 1 Gustína 
Gusláv, -a m.; Gusto, -a; Gustko, -a; Gustin-

ko, -a; Gustík, -a; Gustl, -1ho [neslov.]; p. i 
Auguslín 

Gustáva, -y 2. zastar. - Gustína 
Gustl p. Augustín I Gustáv 
Gustík p. Augustín 1 Gustáv 
•Gustlnko p. Augustín 1 Gustáv 
Gustína [vysl. -t-], -y t.; Gustínka, -y; Gusta, 

-y, Gustka, -y; Gustíčka, -y; p. 1 Augustína 
•Gustko p. Augustín 1 Gustáv 
•Gusto p. Augustín i Gustáv 

Habakuk, -a m. bibl. 
Hadrlán, -a m. zastar. = Adrián 

Halina, -y 2. (pot); Ilalinka, -y; Hala, -y; 
lialka, -y 

Hana, -y 2.; Hanka, -y; Hanlčka, -y; Hanula, 
-le; Hatiuľka, -y; Hanullenka, -y; Hanuša, 
-e; Hanuška, -y; Hanča, -e; Hančika, -y; 
Hanuš neskl. í. i m., Hančl neskl. [obyč. 
v oslovení); p. i Anna 

Hatá, -y 2. nár. = Agáta 
Havel, -vla m. (čes.) = Gál 
Hedviga, -y 2.; Hedva, -y; Hedvička, -y; 

Heda, -y; Hedka, -y 
Helena, -y i Elena, -y 2.; Helonka, -y; He-

ienôčka, -y; Hela, -y; Helka, -y; Heluša, 
-e; Heluška, -y; Helenča, -aía str.; Helen-
člatko, -a str.; Heluš neskl. 2. i m. (obyč. 
v oslovení): Léna, -y; Lenka,-y; Lenuška,-y 

Helga, -y 2. 
Heliodor, -a m. 
Hulka p. Helena 
Helmut, -a m. [i-.eni.) 
Heluš p. Helena 
Heluša p. Helena 
Heluška p. Helena 
Henrieta, -y 2.; Henrietka, -y 
Henrich, -a m.; Henriško, -a; Henri 1 Henry 

neskl. (neslov.) 
Heribert 1 Herbert, -a m. (nem.) 
Herma p. Hermína 
Herman, -a m.; Hermanko, -a 
Hermenegíld, -a m. zastar. 
Hermína, -y í.; Hermínka, -y; Herma, -y; 

Hermuška, -y; Mína I Mína, -y; Mlnka, -y 
Hermius, -ia m. zastar. 
Hermuška p. Hermína 
Herla, -y í.; Herluška, -y 
Hieronym, -a m. 
Hilár, -a (star. Hilárlus, -ia 1 Hilarlon, -a) m. 
Hilária, -ie 2. 
Hilda, -y 2.; Hilduška, -y 
Hildegard, -a m. (nem.) 
Hildegarda, -y 2. (nem.) 
Homér, -a m. 
Honor, -a m; p. i Honorát 
Honorát, -a m.; Honor, -a 
Honoráta, -y 2.; Honóra 1 Honora, -y 
Horác, -a (star. Horácius, -la) m. 
Horislav, -a m. 
Horislava, -y 2. 
Horlenz, -a m. 
Hortenzia, -ie 2. 
Ilorus. -a m. 
liiirymiľ, -a m. Ičes.) 
Hostimil, -a m. zasiar. 
Hostimila, -y ž. zastar. 
Ilostislav, -a m. zastar. 
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Hostlslava, -y ž. zasiar. 
IlOSlivít, -a m. zastar. 
Hrdoslav, -a m. zastar.; Hrdoš, -í 
Hrehor, -a m. zastar. = Gregor 
Hubert, -a m.; Hubertko, -a 
Hugo, -a m. 
Hugolín, -a m. 
Humbert, -a m. (nem.) 
Hurban, -a m. zastar. = Urban 
Hvezdoň, -a m. 
Hviezdoslav, -a m. 
Hviezdoslava, -y ž.; Hviezda, -y 
Hyacint, -a m. 
Hyacinta, -y 2. 
Hygin, -a m. 
Hypolít, -a m. 

Cli 

Charlotta p. Sarlota 
Chrabroš, -a m.; Chrabro, -a 
Chraniboj, -a m. zastar. 
Chranibor, -a m. zastar. 
Chranislav, -a m. zastar. 
Chranislava, -y ž. zastar. 
Christo, -a m. (bulh.) 
Chrudoš, -a m. zastar. 
Chryzant, -a m. (gréc.) 
Chryzogón, -a m. igréc.) 
Chryzostom, -a m. [gréc.) 

Ibrahim, -a m. larab.) = Abrahám 
Icko p. Igor 
Ico p. Igor 
Ičan p. Štefan 
Ičenko p. Štefan 
Ičko p. Štefan 
Ičo p. Štefan 
Ida, Idy 2.; Idka, -y; 

Iduľa, -le; Iduľka, 
Ifigénia, -ie 2. 
Ignác, -a m.; Ignácko, -a; Ignáco, 

-a; Nácko, -a; Náclnko, -a 
Ignácia, -ie 2.; Ignáca, -e; Ignácka, -y 
Igor, -a m.; Igorko, -a; Ico, -a; Icko, -a 
Iľ; i p . I l n i i i i 

Ilarion, -a m. 
lienu.i -y 2. 
Hja, -u m. (rus.); Iľjuško, -a 
Urna, -y t. 
llona, -y 2. (marí.) = Elena; Ilonka, -y; Ha, 

íle; Iľka, -y; Iľuša, -e; Huška, -y 

Iduša, -e; Iduška, -y; 
-y; Idulienka, -y 

Náco, 

; Irmuľa, -le; Irmuľ-

Imrich, -a m.; Imriško, -a; Imro, -a; Imík, 
-a; Iminko, -a 

Iniľisk.i, -y 2.; Imra, -y 
lnez neskl. 2. (špan.) 
Inga p. Ingeborg i Ingrid 
Inge p. Ingeborg i Ingríd 
Ingeborg neskl. 2. Igerm.); Inge neskl.; Inga, -y 
Ingrid neskl. 2. (germ); Ingrldka, -y; Inge 

r.eski.; Inga, -y 
Inocencia, -ie ž. 
Inocent, -a m 
Irena, -y 2.; Irenka, -y; Irenňčka, -y; Ira, 

Iry; Írka, -y; Iruľa, -le; Iruľka, -y; Iruša, 
-e; Iruška, -y; Irča, -e; Irčuta, -le; lrčuľka, 
-y; Irina, -y (rus.); Irlnka, -y; lrlnuška, -y 

Irene], -a (star. Ireneus, ea) m. 
Irina p. Irena 
Irinka p. Irena 
Irinuška p. Irena 
Irma, -y ž.; Irmuška, 

ka, -y; Irmulienka 
Iruľa p. Irena 
Iruľka p. Irena 
Iruša p. Irena 
Iruška p. Irena 
Ita, Ity 2.; Itka, -y 
Iva p. Eva i Ivana i 
Ivan, -a m.; Ivanko, 

Ivušo, -a; Ivuško, 
Ivčo, -a; Ivčlk, -a; 

Ivana, -y 2.; Ivanka, -y; Iva 
Ivuša, -e; Ivuška, -y; Ivuľa, 
Ivča, -e 

Ivča p. Ivana i Ivica 
Ivčlk p. Ivan 
Ivčo p. Ivan 
Iveta (star. 1 Yvetta i Yveta), -y t.; Ivetka, y 
Ivica, -e ž.; Iva, Ivy; Ivka, -y; Ivuša, -e; 

Ivuška, -y; Ivuľa, -le; Ivuľka, -y; Ivča, -e 
Ivík p. Ivan 
Ivka p. Eva i Ivana 1 Ivica 
Ivko p. Ivan i Ivor 
Ivo p. Ivan 1 Ivor 
Ivona (star. pis. í Yvonna 1 Yvona], -y ž., 

Ivonka, -y 
Ivor, -a m.; Ivorko, -a; Ivo, Iva 
Ivuľa p. Eva 1 Ivana t Ivica 
Ivuľka p. Eva i Ivana i Ivica 
Ivuľko p. Ivan 
Ivuľo p. Ivan 
Ivuša p. Eva 1 Ivana I Ivica 
Ivuška p. Eva 1 Ivana i Ivica 
Ivuško p. Ivan 
Iza p. Izabela 1 Izolda 

Ivica 
-a; Ivo, Iva; Ivko, -a; 

a; Ivuľo, -a; Ivuľko, -a; 
Ivík, -a 

Ivy; Ivka, -y; 
-le; Ivuľka, -y; 

Ivko, 
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Izabela, -y 2.; Izabelka, -y; Iza, Izy; Izuška, 
-y; Bela, -y 

Izaiáš, -a m. bibl. 
Izák, -a m. bibl. 
Izidor, -a m.; Izidorko, -a; Izo, Iza; Izor, -a; 

Ižo, Iža; Ižko, -a; Doro, -a 
Izidora, y I,; lzora, -y 
Izmael, -a m. bibl. 
Izo p. Izidor 
Izolda, -y 2.; Iza, -y; Izuška, -y 
Izor p. Izidor 
lzora p. Izidora 
Izuška p. Izabela i Izolda 
Ižko p. Izidor 
Ižo p. Izidor 

I 

jakub, a m.;Jakubko i Jakúbko, -a; Kubo,-a; 
Kubko, -a; Kubíčko, -a; Jaco, -a; Jacko, 
-a 

lán, -a m.; Jano, -a; Janko, -a; janík, -a; 
Janlček, -čka; Janíčko, -a; Janlča, -aťa str.; 
janlčatko, -a str.; Januľo, -a; januľko, -a; 
Janulík i Janúllk, -a; Janino, -a; Janinko, 
-a; Janči, -Iho (neslov.); jánsky prfd. 

Jana, -y 2.; Janka, -y; Janlčka, -y; Janina, -y; 
Janlnka, -y 

Jará p. Jarmila í Jaromíra i Jaroslava 
Jarka p. Jarmila í Jaromíra i Jaroslava 
Jarko p. Jaromír i Jaroslav 
jarmila, -y 2.; Jannilka, -y; ]ara, -y; Jarka, 

-y; Jaruška, -y 
Jaro p. Jaromír i Jaroslav 
jarolim, -a m. 
jarolima, -y 2. 
jaromír, -a m.; ]aro, -a; Jarko, -a; Miro, -a; 

Mirko, -a 
jaromíra, -y 2.; Jará, -y; Jarka, -y; Jaruška, 

-y 
Jaroslav, -a m.; ]aro, -a; Jarko, -a; Jaroš, -a; 

Jaroško, -a; Slavo i Slávo, -a; Slavko 
i Slávko, -a 

Jaroslava, -y ž.; Jará, -y; Jarka, -y; Jaruška, 
-y; Sláva i Sláva, -y; Slavka i Slávka, -y 

Jaruška p. Jarmila i Jaromíra i Jaroslava 
Jasná, -y 2.; Jasnička, -y; Jasnuška, -y 
jaško, -a m. (poľ.); Jašek, -ška 
Jela, -y ž; Jelka, -y; Jeluša, -e; Jeluška, -y; 

Jelica, -e; Jeleňa, -y; Jelenka, -y 
]ena p. Genovéva 
lenka p. Genovéva 
jeremiáš, -a m. bibl. 
Jerguš p. Gregor 
Jurguško p. Gregor 

loronym, -a m. (čos.) *= Hieronym 
Jitka, -y i. (čas.); ]ita, -y 
j.iiieliini, -a m. 
Jób, -a m. blbí.; júbuvský piid 
joel, -a m. bibl. 
Johana, -y ž. zastar. = lana; Johanka, -y 
Joja p. Jozefina 
Jojlnko p. Jozef 
Jojlno p. Jozef 
Jojka p. Jozefína 
Jojko p. Jozef 
jojo p. Jozef 
Jolana, -y ž ; Jolanka, -y; ]ola, -y; ]olka, -y 
jolanta, -y ž. 
Jonáš, -a m.; Jonáško, -a 
jnnalán, -a m. 
Jordán, -a m. 
Jéza p. Jozefina 
Jozafát, -a m. bibl. 
jnzet, -a m.; Jozefko, -a; Jožo, -a; ]ožko, -a; 

Jožlno, -a; Jožlnko, -n; Joženko, -a; Jo-
žúlik, -a; Jojo, -a; Jojko, -a; Jojlno, -a; 
Jojinko, -a; Dodo, -a; Dodko, -a; Ozef, -a 
nár.; Ozefko, -a; Ožo, Oža nar.; Ožko, -a; 
Zefo, -a nar.; Zefko, -a; jozelovský i jo
zefský prld. 

Jozefína, -y i Jozefa, -y ž.; Jozeflnka, -y; Jo-
zefka, -y; Joža, -e; Jožka, -y; Jožina, -y; 
jožinka, -y; Joja, -e; Jojka, -y; józa, -y 
nár.; Ozefa, -y nár.; Ozefka, -y; Zefa, -y 
nár.; Zefka, -y 

jozne, -ua m, bibl. 
Joža p. Jozefina 
Joženko p. Jozef 
Jožina p. Jozefína 
jožinka p. Jozefina 
Jožinko p. Jozef 
Jožino p. Jozef 
Jožka p. Jozefína 
Jožko p. Jozef 
jožo p. Jozef 
Jožúlik p. Jozef 
]uca p. Iúlia 
Jucka p. Júlia 
]uda p. Judita 
Jňda, -u m. bibl. 
Judáš, -a m. bibl. 
Judita, -y ž., Judltka, -y; Juda, -y; Judka, -y; 

Judinka, -y 
Júla p. Júlia i Jullana 
Júlia, -e ž.; Júla, -y; Julka, -y; Julina, -y; 

Julinka, -y; julča, -e; Juliša, -e; juliška, 
-y; Julišienka, -y; Jullš neskl. 2. i m. (obyč. 
v oslovení); juca, -e; Jucka, -y; Uľa, Ule; 
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Uľka, -y; Uľča, -e; Uľčuška, -y; Ullna, -y; 
Ulinka, -y; Ullša, -e; Ullška, -y 

jiilián, -a m.; Juliánko, -a; juliánsky prid. 
[iiliana, -y ž.; Jullanka, -y; Júla, -y; Julka, 

-y; Jullna, -y; Julinka, -y; Uliana, -y; Ulian-
ka, -y 

Július, -a m.; Júllusko, -a; Julo, -a; Julko, 
-a; Julík, -a; Julíčko, -a; Julino, -a; Julln-
ko, -a; Dulo, -a |mad.); Dulko, -a 

Julka p. Júlia i Juliana 
Juraj, -a m.; Jurajko, -a; Juro, -a; Jur, -a; 

Jurko, -a; Jurík, -a; Juríček, -čka; Juríč-
ko, -čka; Jurlnko, -a; Ďuro, -a; Ďurko, -a; 
Ďurík, -a; Ďurlčko, -a; Ďurfček, -čka; Du-
rlnko, -a 

Jurajka, -y t.; Juraja, -e, jurka, -y; Ďur-
ka, -y 

Jarina, -y 2.; Jurinka, -y; Jurka, -y; Ďurka. 
-y 

Justín [vysl. -t-], -a m.; Justínko, -a; Justo, 
-a; justko, -a 

Justína [vysl. -t-], -y 2.; Justínka, -y; Justa, 
•y; fustka, -y; Ustína i Ustina, -y; Ustínka, 
i Ustinka, -y; Ústa, -y; Ustka, -y 

Justus, -ta m. 
jiiventln [vysl. -t-j, -a m. 

Kača p. Katarína 
Kačena p. Katarína 
Kačonka p. Katarína 
Kačka p. Katarína 
Kačura p. Katarína 
Kačurka p. Katarína 
Kaifáš, -a m. bibl. 
Kain, -a m. bibl.; kainský, kainnvský prid. 
Kajetán, -a m. 
Kalina, -y 2. 
Kalistrat, -a m. 
Kalixt, -a m.; Kalo, -a 
Kälman, -a m. (maď.) = Koloman 
Kamil, -a m.; Kamilo, -a; Kamilko, -a 
Kamila, -y 2.: Kamilka, -y; Kamka, -y; 

Kamča, -e 
Kandid,--a m. 
Kandida, -y 2. 
Karin neskl. ž. (germ.]; Karina, -y 
Karia p. Karolína 
Karinini (pis. i Carmen) nnskl. 2. 
Karol, -n m.; Karolko, -a; Karino, -a; Ka-

rlnko, -a; Káro, -a; Karko, -a; Karčl, -Iho 
[neslov.); Karčíno, -a; Karčinko, -a 

Karolína, -y ž.; Karolínka, -y; Karola, -y; 
Karolka, -y;. Karia, -y (čes.); Lina, -y; 

Linka, -y; Lola, -y; Lolka, -y; Lolina, -y; 
Lolinka, -y 

Kasandra, -y 2. 
Kasián, -a m. 
Kasius, -ia m. 
Kastur, -a m. 
Katarína, -y (nar. i Katerina, -y) 2.; Kata-

rínka, -y; Kata, -y; Katka, -y; Katuša, -e; 
Katuška, -y; Kaluľa, -le; Katuľka, -y; Ka-
tulienka, -y; Katra, -y; Katrena, -y; Ka-
trenku, -y; Katruša, -e; Katruška, -y; Ka
ča, -e; Kačka, -y; Kačena, -y; Kačenka, 
-y; Kačura, -y; Kačurka, -y; Katica, -e; 
Katina, -y; Katlnka, -y; Kata i Kefa, -te 
Irus.J; Katy neskl. (neslov.) 

Kazimír, -a m.; Kazo, -a; Kazko, -a 
Kazimíra, -y 2. 
Kiliáu, -a m. 
Klára, -y ž.; Klárka, -y; Klárika, -y; Klárln-

ka, -y; Klár i neskl. (neslov.) 
Klarisa (star. pis. i Klarissa), -y ž. 
Klaudia, -ie 2. 
Klaudián, -a m. 
Klaudfn [vysl. -d-], -a m. 
Klaudius, -la/-sa m.; Klaudlo, -ia; Klaudo, 

-a 
Kloma p. Klementlna 
Klement, -a (star. Klimont, -a) m.; Klomo, 

-a; Kllmo, -a 
Klementín, -a m. star. = Klement 
Klementlna [vysl. - t ] , -y (siar. Klemencla, 

-le) 2.; Klementínka, -y; Klema, -y; Kle-
muška, -y; Klemlna, -y; Tlna (vysl. t-], -y; 
Tlnka, -y 

Kleofáš, -a m. bibl. 
Kleopatra, -y 2. 
Kliment p. Klement 
Klimo p. Klement 
Klotilda, -y 2.: Kloia, -y 
Koceľ, -a m. zastar. 
Kochan, -a m. (pot.) 
Koleta, -y 2. 
Koloman, -a m.; Kolo, -a; Kolko, -a 
Ktilunibán, -a m. 
Knlumbfn, -a m. 
Kolumbína, -y í.-. Kolumba, -y 
Konknrdia, -ie i. 
Konrád, -a m.; Konrádko, -a 
Konštantín [vysl. -týn], -a (star. i Konštanc, 

-a) m.; Konšto, -a; Konšti, -iho (neslov); 
Kosfa, -u (rus.J 

Konštantína [vysl. -tý-j, -y (star. i Konštan-
cla, -le) 2.; Konšta, -y 

Knnzuela, -y ž. 
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Kôra p. Kornélia 
Kordula, -y i Kordula, -le ž.; Kodulka i Kor-

duľka, -y 
Koriolán, -a m. 
Kornel, -a m.; Kornelko, -a 
Kornélia, -le 2.; Kornela, -y; Kornelka, -y; 

Kôra, -y; Nela, -y; Nelka, -y; Neluška, -y; 
NelI (pfs. i NellJ neskl. (neslov.]; Nellka, 
-y (tieslov.i; Nellnka, -y 

Kosfa p. Konšlaniín 
Kozmas, -a m.; Kozma, -u 
Krasava, -y 2. 
Krasislav, -a m. zastar. 
Krasumil, -a m. zasiar. 
Krasomila, -y 2. zastar. 
Krasoslav, -a m. zastar. 
Krasoslava, -y ž. zastar. 
Krescencia, -le t. 
Krescenc, -a (star. Krescencius, -ia) m. 
Krešimfr, -a m. (srbch.) 
Krispus, -pa m. 
Krista p. Kristína 
Kristián. -a m.: Krlsto. -a 
Kristína [vysl. -t-], -y ž.; Kristlnka, -y; 

Krista, -y; Kristka, -y; Tina, -y; Tinka, -y 
Krišpfn, -a m.; Krišpínko, -a; Krišpo, -a 
Krištof, -a m.; Krlštofko, -a; Krlšto, -a 
Kubíčko p. Jakub 
Kubko p. Jakub 
Kubo p. Jakub 
Kutlhuta, -y 2. (čes.l 
Kunigunda, -y ž. [nem.) 
Kiiiin, -a m. 
Kurt, -a m. (nem.) 
Kvetá p. Kvetoslava i Kvetava 
Kvetava, -y t.; Kvetá, -y; Kvetka, -y 
Kvetka p. Kvetoslava í Kvetava 
Kvetmi, -a m.; Kveto, -a; Kvetko, -a 
Kvetoslav, -a m; Kveto, -a; Kvetko, -a 

Kvetá, -y; Kvetka, -y Kvetoslava, -y ž.: isveic 
Kvetuša, -e; Kvetuška, -y 

Kvirfn (star. pis. Quirín), -a m. 

L, Ľ 
Laci p. Ladislav 
Lacík p. Ladislav 
Laclnko p. Ladislav 
Lacko, Laco p. Ladislav 
Lada, -y ž. 
Ladislav, -a m.; Laco, -a; Lacko, -a; Lacln

ko, -a; Lacík, -a; Laci, -1ho (neslov.] 
Lajči p. Ľudovít 
Lajko p. Ľudovít 
Lajo p. Ľudovít 
La]oš p. Ľudovít 

Lallna, Lallnka p. Laura 
Lambert, -a m. 
Larisa, -y 2. (rus.) 
Laura, -y 2.; Lola, -y; Lolka, -y; Lolina, -y; 

Lolinka, -y; Lallna, -y; Lallnka, -y 
Laurenc, -a i Laurencius, -ia í Laurent, -a 

i Laurinec, -nca m. zastar. = Vavrinec; 
Lauro, -a 

Laurencia, -le 2. zastar. = Laura; Cla, Cle 
Laurus, -ra/-sa m.; Lauro, -a 
Lazár, -a m.; Lazo, -a 
Lea, Ley, 3., e. p. Lei t.; Leuška, -y; Lola, -y; 

Lolka, -y; Lolina, -y; Lolinka, -y; p. i Leo-
kádia i Leóna i Leontína i Leopoldína 

Leander, -dra m. 
Léna p. Eleonóra i Helena i Magda i Mag

daléna 
I.onhard, -a m. (nem.] = Leonard 
Lenka, -y ž.; Léna, -y; Lenuška, -y; p. i 

Eleonóra i Helena i Magda i Magdaléna 
Lenuška p. Eleonóra i Helena i Magda í 

Magdaléna 
Leo, Lea m.; Leoš, -a; p. i León i Leonard í 

Leontín i Leopold i Lev 
Leodegar, -a m. (nem.) 
Leokádia, -le 2.; Lea, Ley, 3., 6. p. Lei; 
Leuška, -y; Lona, -y; Lonka, -y 

León, -a m.; Leo, Lea 
Leóna, -y 2.; Leónka, -y; Lea, Ley, 3., 6. p. 

Lei; Leuška, -y; Lona, -y; Lonka, -y 
Leonard, -a m.; Leo, Lea 
Leonidas, -da/-sa m. (gréc); Leonid, -a 
Leonóra p. Eleonóra 
Leontín [vysl. -t-], -a m.; Leo, Lea 
Leontína (vysl. -t-], -y 2.; Leontínka, -y; Lea, 

Ley, 3., e. p. Lei; Leuška, -y 
Leopold, -a m.: Leo, Lea; Poldo, -a; Poldln-

ko [vysl. -d-], -a 
Leopoldína [vysl. -d-], -y 2.; Leopoldínka, 

-y; Lea, Ley, 3.,-6. p. Lei; Leuška, -y; Pol-
da, -y; Poldlna, -y; Poldlnka, -y 

Leoš p. Leo 
Lesanka, -y ž.; Lesana, -y 
I.éta, -y 2. 
Leuška p. Lea i Leokádia í Leóna i Leontí

na i Leopoldína 
Lev, Leva m.. Levko, -a; Leo, Lea 
Lcvoslav, -a m. 
Lexa p. Alexandra 
Lexo p. Alexander 1 Alexe) 
Liana, -y ž. 
Liberát, -a (star. Libcrátus, -ta) m.; Llber, -a 
Libérius, -ia m.; Llber, -a 
Libuša, -e ž. (čes.); Libuška, -y; Liba, -y; 

Libka, -y 
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Llda, Lldka, Llduška (čes.) = Ľudmila, Lu
cia, Ľuiika x 

LHa p. Llllana í Lívia 
Lili p. Ltliana i Lívia 
I.iliana, -y 2.; Lllianka, -y; Lila, -y; Lllka, 

-y; Llluška, -y; L1U ( p t s . i Lily) neskl. 
(neslov.) 

Lllka p. Llllana 1 Lívia 
Llluška p. Lillana í Lívia 
Lily p. Lillana i Lívia 
Lina p. Karolína 
Linhart, -a m. 
Linka p. Karolína 
LInočka p. Karolína 
Linuška p. Karolína 
Lívia, -le 2.; Llva, -y; Livka, -y; Llvinka, 

-y; Llla, -y; Lllka, -y; Llluška, -y; Llli 
(pis. 1 Lily) neskl. (neslov.) 

Lívius, -la/sa m. 
Líza, -y 2. (nem., rus.]; Lízka, -y; Lízočka, -y; 

Lízuška, -y 
Lojza p. Alojzia 
Lojzik p. Alojz 
Lojzlnko p. Alojz 
Lojzka p. Alojzia 
I.ojzko p. Alojz 
Lojzo p. Alojz 
Lola p. Alojzia 1 Karolína i Laura í Lea 
Lolina p. Alojzia i Karolína i Laura i Lea 
Lolinka p. Alojzia i Karolína 1 Laura i Lea 
Lolka p. Alojzia i Karolína 1 Laura 1 Lea 
Lona p. Leokádia 1 Leóna 
Lnngin, -a (star. Longlnus, -na) m. 
Lonka p. Leokádia 1 Leóna 
Lóra p. Eleonóra 
Lota p. Sarlota 
Lutar, -a m. 
Loti p. Sarlota 
Lotika p. Sarlota 
Lotka p. Sarlota 
Lotuška p. Sarlota 
Loty p. Sarlota 
Ľuba p. Ľubica í Ľubomíra 
Ľubica, -e 2.; Ľuba, -y; Ľubka, -y; Ľubinka,-y 
ľiubmka p. Ľubica i Ľubomíra 
Ľubka pi Ľubica 1 Ľubomíra 
Ľubko p. Ľubomír i Ľuboslav 1 Ľuboš 
Ľúbo p. Ľubomír i Ľuboslav i Ľuboš 
Ľubomír, -a m.; Ľuho, -a; Ľubko, -a 
Ľubomíra, -y t., Ľuba, -y; Ľubka, -y; Ľu-

blnka, -y 
Ľubor, -a m. 
Ľuboslav, -a m.; Ľúbo, -a; Ľubko, -a 
Euboslava, -y 2. 
Ľuboš, -a m.; Ľuboško, -a; Ľúbo, -a; Ľubko,-a 

Lubov neskl. Z. (rus.) 
Lucia, -Ie 2.; Luca, -e; Lucka, -y; Luclnka, -y 
Lucián, -a m.; Luco, -a; Lucko, -a 
Luciána, -y 2.; Luca, -e; Lucka, -y 
Ľuda p. Ľudmila i Ľudovíta 
Ludena p. Ľudmila 
Ľudenka p. Ľudmila 
Ľudlna p. Ľudmila 
Ľudlnka p. Ľudmila 
Ľudinôčka p. Ľudmila 
Ľudka p. Ľudmila 1 Ľudovíta 
Ľudko p. Ľudomil i Ľudomlr 1 Ľudovít 
Ľudmila, -y 2.; Ľudmilka, -y; Ľuda, -y; Ľud

ka, -y; Ľudlna, -y; Ľudlnka, -y; Ľudi
nôčka, -y; Ľudena, -y; Ľudenka, -y; Iludu-
na, -y 

Ľudo p. Ľudomil 1 Ľudomlr 1 Ľudovít 
Ľudomil, -a m.; Ľudo, -a; Ľudko, -a 
Ľudomlr, -a m.; Ľudo, -a; Ľudko, -a 
Ľudovít, -a m.; Ľudo, -a; Ľudko, -a; Ľuduš-

ko, -a; Lajo, -a (neslov.); Lajko, -a; Lajoš, 
-a (maď.j; Lajčl, -Iho (maď.) 

Ľudovíta, -y ž.; Ľuda, -y; Ľudka, -y 
ľ.uduna p. Ľudmila 
Ľuduško p. Ľudovít 
I.udvlk, -a t Ludvlg, -a m. zastar. = Ľudoví! 
Ludvika, -y 1 Ludviga, -y 2. zastar. = Ľudn-

vila 
Luitgarda, -y 2. (nem.) 
Lujza, -y ž.; Lujzka, -y; Lujzlčka, -y; Lujzi 

neskl. (neslov.); Lujzika, -y 
Lukáš, -a m.: Luka, -u 
Lukrécia, -ie 2. 
luniír, -a m. (čes.) 
Luneta, -y 2. 
Lýdia, -ie 2.; Lyda, -y; Lyrika, -y; Lyduška, -y 

M 

Maca p. Mária 
Macek p. Matej 
Macík p. Mária 1 Matej 
Macinko p. Matej 
Macko p. Matej 
Maco p. Matej 
Magda, -y >..- Magduška, -y; Magduša, -e; 

Magduľa, -le; Magduľka, -y; Magdullena, 
-y; Magdulienka, -y; Majda, -y; Majduľa, 
-le; Majduľka, -y; Léna, -y; Lenka, -y; 
Lenuška, -y; p. 1 Magdaléna 

Magdaléna, -y ž.; Magdalénka (star. 1 Mag-
dalenka), -y; Magdaliena. -y; Magdalien-
ka, -y; Magda, -y; Magduša, -e; Magduš
ka, -y; Magdula, -le; Magdulka, -y; Mag
dullena, -y; Magdulienka, -y; Magdolena, 
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-y; Magdolenka, -y; Léna, -y; Lenka, -y; 
Lenuška, -y; p. i Magda 

Magnus, -sa/-na m. 
Mája p. Mária 
Majda p. Magda i Magdaléna 
Majduľa p. Magda 
Majduľka p. Magda 
Májka p. Mária 
Majuška p. Mária 
Makabej, -a (siar. Makabeus, -bea) m. bibl. 
Makar, -a (star. Makárlus, -ia) m. 
Mala i Mala i Máľa p. Amália 
Malachiáš, -a m. 
Malča i Málča p. Amália 
Málčika p. Amália 
Málika p. Amália 
Malka i Málka i Málka p. Amália 
Malvina, -y 2.; Malvínka, -y; Malva, -y 
Maňa p. Mária 
Manci neskl. 2. (mad.) = Mária; Manca, -e; 

Mancika, -y 
Manfréd, -a m. 
Manická p. Mária 
Manka p. Mária 
Manko p. Emanuel i Marián 
Maňo p. Marián 
Manon neskl. 2. (tranc.) 
Mansvét, -a m. 
Manuel p. Emanuel 
Manuela p. Emanuela 
Maňuša p. Mária 
Maňuška p. Mária 
Mara p. Mária 
Marcel, -a (star. Marcellán, -a) m.; Marcel-

ko, -a 
Marcela, -y ž.; Marcelka, -y 
Marci p. Martin 
Marcián, -a m. 
Marcin p. Martin 
Marcinko p. Martin 
Marca p. Mária 
Marčička p. Mária 
Marčuľa p. Mária 
Marčuľka p. Mária 
Marčuša p. Mária 
Marčuška p. Mária 
Marek, -rka in.; Marko, -rka; Maroš, -a; 

Maroško, -a 
Margaréta, -y 2.; Mflrgarélka, -y 
Margita, -y í.; Margitka, -y; Glta, -y; Gltka, 

-y; Gituľa, -le; Gituľka, -y; Gltulienka, 
-y; Gltuša, -e; Gltuška, -y 

Mária, -ie 2.; Marienka, -y; Marienočka, -y; 
Mariena, -y; Marienča, -ata str.; Marien-
čatko, -a str.; Mara, -y; Marka, -y; Mar

ca, -e; Marčička, -y; Marčuša, -e; Mar
čuška, -y; Marčuľa, -le; Marčuľka, -y; 
Maruľa, -le; Maruľka, -y; Maríša, -e; Ma-
riška, -y; Mariš 2. t m. neskl. (obyč. v oslovení]; 
Marišenka i Marlšienka i Marlšlnka, -y; 
Maruša, -e; Maruška, -y; Marušička, -y; 
Mariana, -y; Marianka, -y; Marianča, -afa 
str.; Mariančatko, -a str.; Marína i Ma
rina, -y; Marinka i Marinka.-y; Marínočka, 
-y; Maňa, -ne; Manka, -y; Manická, -y; 
Maňuša, -e; Maňuška, -y; Marusa, -y; Mica, 
e; Micka, -y; Micenka, -y; Micuška, -y; 

Mlci neskl. [neslov.); Ma]a, -e; Májka, -y; 
Majuška, -y; Maca, -e; Macik, -a m.; Maša, 
-o (rus.); Mášenka, y; Mími neskl. (neslov.); 
Mimina, -y; Miminka, -y; Mia, Mie, 3., 6. p. 
Mii; Miuška, -y; Rla, Rle, 3., 6. p. Rli; 
Riuška, -y; mariánsky prid. 

Marián, -a m.; Mariánko, -a; Maňo, -a; Man
ko, -a; Mlňo, -a; Minko, -a; Maroš, -a; Ma
roško, -a 

Mariana, -y ž.; Marianka, -y; Marianča, -aťa 
str.; Mariančatko, -a str.; p. t Mária 

Marianna, -y 2. 
Marica, -e 2. (srbch.. bulh.) = Mária 
Mariena p. Mária 
Marienka p. Mária 
Marieta, -y ž.; Marietka, -y 
Marika, -y ž. (maď.) = Mária 
Marína, -y ž.; Marinka, -y; Marínočka, -y; 

p. i Mária 
Mário p. Márius 
Mariša p. Mária 
Mariška p. Mária 
Márius, -sa/la m.; Mário, -ia 
Marka p. Mária 
Markus, -sa/-ka m.; Marko, -a 
Marko p. Marek i Markus 
Maroš, -a m.; Maroško, -a; p. i Murck i Ma

rián i Martin 
Maroško p. Marek i Marián i Maroš i Martin 
Marta, -y ž.; Martuška, -y; Martuša, -e; 

Martuľa, -le; Martuľka, -y 
Martin [vysl. -t-], -a m.; Martinko, -a; Ma

roš, -a; Maroško, -a; Marcin, -a nôr.; Mar
cinko, -a; Marci, -iho; martinský príd. 

Martina [vysl. -t-], -y ž. 
Martinlán [vysl. -t-], -a m. 
Martuľa p. Marta 
Martuľka p. Marta 
Martuša p. Marta 
Martuška p. Marta 
Maruľa p. Mária 
Maruľka p. Mária 
Marusa p. Mária 
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Marusa p. Mária 
Marušička p. Mária 
Maruška p. Mária 
Mary [vysl., niekedy i pis. i Mery] neskl. 2. 

(angl.) = Mária 
Máša p. Mária 
Mášenka p. Mária 
Matej, -a m.; Matejko, -a; Mato, -a; Maťko, 

-a; Maco, -a; Macko, -a; Macinko, -a; 
Macík, -a; Macek, -cka nár.; matejský 
príd. 

Matláš, -a m. tmad.) = Matej; Matiáško, -a 
Matilda, -y ž.; Matildka, -y; Matila, -y; Ma-

tllka, -y; Tllda, -y; Tilduška, -y 
Maťko p. Matej , Matúš 
Maťo p. Matej i Matúš 
Matúš, -a m.; Matúško, -a; Maťo, -a; Maťko, -a 
Matuzalem, -a m. bibl.; matuzalemský prid. 
Maurícius, -ia m. 
Maurus, -ra/-sa m.; Mauro, a 
Max p. Maxim i Maximilián 
Maxenc, -a (siar. Maxencius, -ia) m. 
Maxim, a m.; Maxo, -a; Max, -a; p. i Maxi

milián 
Maxima, -y ž. 
Maximilián, -a m.. Maxo, -a; Max, a; p. i 

Maxim 
Medard, -a m.; Medardko, -a 
Medea, -ey, 3.. 6. p. -ei 1. (gréc i 
Melánia, -ie t . Melana, -y; Melanka, -y; 

Meluša, -e; Meluška, -y; Mela, -y; Melka, 
-y; Mell i Mely neskl. (neslov.): Melinká, y 

Melchiades, -i!a m. [grec] 
Melchior, -íi m 
Melichar (star. i Melicher), -a m.: Melo, -a; 

Mclko, -a; Meliš, -a 
Melinda, -y ž. 
Meliš p. Melichar 
Melita, y i.. Melltka, -y 
Melko p. Melichar 
Melo p. Melichar 
Meluša p. Melánia 
Meluška p. Melánia 
Meluzína, -y *.; Meluzínka, -y 
Menelans, -aa m. (gréc, lat.) 
Mcnhar'tí, -a m. (nem.) 
Mercedes neskl. 2. 
Merkúr, -a (star. Merkúrius, -ia) m. 
Mery p. Mary 
Mesulína, -y ž. 
Mešek, -ška m. (poľ.); Meško, -a 
Metod, -a (star. Metóde], -a) m.; Metodko, 

-a; metodejský 1 inetodovský príd. 
Mia p. Mária 
Mica p. Mária-

Mlcenka p. Mária 
M lei p. Mária 
Micinko p. Mikuláš 
Micka p. Mária 
Micko p. Mikuláš 
Mico p. Mikuláš 
Mlcuška p. Mária 
Mieroslav, -a m. 
Michaela, -y 2.; Michaelka, -y; Miša, -e; 

Miška, -y 
Michal (siar. Michaelj, -a m.; Mlchalko, a; 

Mišo, -a; Miško, -a; Mišenko, -a; Mišino, 
-a; Mišinko, -a; Mišianko, -a; Mišíčko, -a 
i Mišíček, -čka; Miío, -a; Mífko, -a; mi
chalský prld. 

Miclieáš, -a m. bibl. 
Mikuláš, -a m.: Mikuláško, -a; Miko, -a; 

Mico, -a; Micko, -a; Micinko, -a; Mikeš, 
-a; Miklúš, -a; Miklúško, -a; Mito, -a; 
Miťko, -a; Miki, -iho (neslov); Mikino, -a; 
Mikinko, -a; mikulášsky prid. 

Milá p. Bohumila i Emília • Milana 
Milada, -y 2.: Miladka, -y 
Milan, a m.; Milanko, -a; Milo, -a; Milko, 

-a; Miluško, -a 
Milana, -y i.- Milanka, -y; Milá, -y; Milka, 

-y; Mlluša, -e; Miluška, -y 
Mllča p. Emília i Milena 
Milčuška p. Emília 
Milena, -y 2.; Milenka, -y; Mllča, -e 
Milica, -u >.; Mi l icka, -y 
Miliduch, -a m. zastar. 
Milíu, -a m. 
Milina, -y ž.; Milinka, -y; Milka, -y; Miluša, 

-e; Miluška, -y 
Miiivoj, -a m. zasiar. 
Milka p. Bohumila i Emília 1 Milana i Mi

lina i Miloslava 
Milko p. Bohumil i Emil i Milan 1 Miloslav 

i Miloš 
Milo p. Bohumil i Emil i Milan 1 Miloslav 

i Miloš 
M i l o r a d , -a m. zastar. 
Miloslav, -a m.; Milo, -a; Milko, -a; Miluš

ko, -a; Miloš, -o; Miloško, -a; Slavo 1 Slá
vo, -a; Slavko i Slávko -a 

Miloslava, -y ž.; Milka, -y; Mlluša, -e; Mi
luška, -y; Sláva f Sláva, -y; Slavka 1 Sláv
ka, -y 

Miloš, -a m.: Miloško, -a; Milo, -a; Milko, 
-a; p. i Miloslav 

Milola, -y •>..: Milotka, -y 
Milovan, -a ra. zastar. 
Miluša p. Bohumila i Emília 1 Milana i Mili

na i Miloslava 
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Miluška p Bohumila i Emília i Milana i 
Millna I Miloslava 

Miluško p. Bohumil i Emil i Milan i Milo
slav 

Milutin, -a m. 
Mimi neskl. 2. = Mária; Mimlna, -y; Mimin-

ka, -y; p. i Mária 
Mína i Mína p. Hermína i Vlleinína i Vil-

helmlna 
Minas, -a m. 
Minka p. Hermína í Vllemína i VIIhelmína 
Minko p. Marián 
Miňo p. Mar ián 
Mira p. Mirabela í Miriam i Miroslava 
Mirabela, -y t.; Mirabelka, -y; Mira, -y; 

Mirka, -y 
Miranda, -y 2. 
Miriam neskl. 2.; Miriama, -y; Mira, -y; Mir

ka, -y 
Mirka p. Mirabela i Miriam i Miroslava 
Mirko p. Bohumír i Jaromír i Miroslav i 

Vladimír í Tlchomlr 
Miro p. Bohumír i Jaromír i Miroslav i Vla

dimír í Tlchomlr 
Mirohoj, -a m. zasiar. 
Mirún, a m. 
Miroslav, -a m.; Miro, a; Mirko, -a; Miroš, 

-a; Slavo i Slávo, -a; Slavko i Slávko, -a 
Miroslava, -y ž.; Mira, -y; Mirka, -y; Sláva 

i Sláva, -y; Slavka i Slávka, -y 
Miroš p. Miroslav 
Miša p. Michaela 
Mišenko p. Michal 
Mlšianko p. Michal 
Mišlčko p. Michal 
Mišinko p. Michal 
Mišlno p Michal 
Miška p. Michaela 
Miško p. Michal 
Mišo p. Michal 
Mitko p. Michal i Mikuláš 
Mifo p. Michal i Mikuláš 
Mitro p. Demeter 
Mitrofan, -a m. zasiar. 
Miuška p. Mária 
Mladen (vysl. -d-], á m. (buih); Mladko, -a; 

Mladenko, -a 
Mladotín, -a m. 
Mnderát, -a (star. Moderátus, -la) m. 
Moderáta, -y ž. 
Modest, -a (siar. Modestus, -ta) m. 
Mojmír, -a m.; Mojmírko, -a; Mojmírlk, -a 
Mojžiš, -a m.; Mojžlško, -a; mojžišský i 

mojžišovský prld. 

Monika [vysl. -n-], -y 2.; Mona, -y; Mouička, 
-y; Moni neskl. (neslov.) 

Montán, -a [star. Montánus, -na) m. 
Móric, -a m.; Móricko, -a 
Múdroslav, -a m. zastar. 
Myslená, -y ž. zasiar. 

N, Ň 

Néclnko p. Ignác 
Nácko p. Ignác 
Náco p. Ignác 
Nadežda, -y ž. (rus.); Naďa, -de; Nadka, -y; 

Naďuľa, -le; Naďuľka, -y 
Naneta, -y 2. (franc); Nanelka, -y; Nana, -y 
Nándor, -a m. (mait.) — Ferdinand; Nandl, 

-iho; Nando, ,i 
Napoleon, -a m. [frar.c.i; napoleonský prld 
Narcis, -a m. 
Narcisa, -y (siar. i Narcis neskl.) 2.; Nar-

ciska, -y 
Nasťa p. Anastázia 
Natália, -ie 2.; Natálka, -y 
Nátan, -a m. 
Natanael, -a i Nataniel, -a m. bibl. 
Nataša, -e 2.; Nataška, -y 
Naum, -a m. zastar. 
Nazár, -a (star. Nazárlus, -ia| m. 
Nuander, -dra m. 
Nehoslav, -a m. zasiar. 
Nela p. Kornélia i Petronela 
Nell p. Kornélia i Petronela 
Nelika p. Kornélia i Petronela 
Nelinka p. Kornélia i Petronela 
Nelka p. Kornélia i Petronela 
Neluška p. Kornélia i Petronela 
Nelly p. Kornélia i Petronela 
Neméza, -y (star. Nemezis neskl.) 2. 
Nusta p. Ernestína 
Nnstika p. Ernestína 
Nestor [vysl. n-], -a m. 
Neša p. Agneša 
.N'cškn p. Agneša 
Nika p. Veronika 
Nikanor, -a m. (gréc.) . 
N l k é neskl. 2. (gréc.) 
Niketor, -a m. (gréc.) 
Nikiŕa, -u m. frus.J 
Nikodém, -a m.: Niko, -a 
Nikola], -a m. [rus.) = Mikuláš; Nikola, -u; 

Nlkolko, -a; Nikoluško, -a 
Nina, -y 2. (ms.); Ninka, -y; Nlnočka, -y; 

Ninuška, -y 
Nina p. Anna 
Ninka p. Anna í Nina 
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Noe, Noema m. bibl. 
Nora, -y 2.; Norka, -y; Norika, -y; p. 1 Eleo

nóra 
Norbert, -a m.; Noro, -a; Norko, -a; Norbi, 

-iho (neslov.] 
Norberta, -y 2. 
Norika p. Eleonóra 1 Nora 
Norka p. Eleonóra i Nora 
Norko p. Norbert 
Norma, -y ž. 
Noro p. Norbert' 

D 

Odetá, -y 2. (Iranc.) 
Odyseus, -ea m. (gréc, lat.) 
Oidipus, -pa m. (gréc, lat.): oidipovský príd. 
Oktávia, -ie 2. 
Oktavián, -a m. 
Oktávius, -ia m. (lat.) 
Ola p. Olympia 
Ola p. Oľga 
OIča p. Oľga 
Oľčiatko p. Oľga 
01 da p. Izolda 
Oldrich, -a m. (čes.); Oldo, -a 
Oleg, -a m. (rus.) 
Olga, -y ž.; Ollna, -y; Olinka, -y; Olinôčka, 

-y; Olinčiatko, -a str.; Oľa, Ole; OIča, -e; 
Oľčiatko, -a str.; Oľuša, -e; Oľuška, -y; 
OIuš neskl. 2. I m. (obyč. v oslovení); 011 
neskl. [neslov.) 

Oliver, -a 
Oliviá, -ie 2.; Oliva, -y 
Oluša, Oľuška p. Oľga 
Olympia, -ie 2.; Ola, -y 
Ondrej, -a i Andrej, -a m.; Ondrejko, -a; 

Ondro, -a; Ondrlk, -a; Ondríček, -čka; 
Ondríčko, -a; Ondrlš, -a; Ondriško, -a; 
Ondráš, -a; Ondráško, -a; Ondrlno, -a; 
Oňo, -a; Oňko i Onko, -a 

Onufer, -a (star. Onufrius, -ia) m. 
Optát, -a m. 
Orest, -a m. 
Oskár, -a m.; Oskárko, -u; Oso, -a; Osko, -a; 

Osino, -a; Oslnko, -a; Osi, -iho (neslov.) 
ťlslromír, -a m. zastar. 
Osvald, -a m. 
Otelo (tal. pis. Othello), -a m. 
Otília, -ie 2.; Otila, -y; Otilka, -y; Ota, -y; 

Otka, -y 
Otmar, -a m. 
Oto (star. pis. OttO), -a m. 
Otokar í Otakar, -a m. (čes.) 
Otomar, -a m. (čes.) 

Ovídius, -la/sa m. |lat.) 
Oxana, -y 2.; Oxanka, -y 
Ozef p. Jozef 
Ozefa p. Jozefina 
Ozefka p. Jozefínu 
Ozefko p. Jozef 
Oziáš, -a m. bibl. 
Ožko, Ožo p. Jozef 

Palenko p. Pavol 
Pall p. Pavol 
Palica p. Pavol 
Palíček p. Pavol 
Pallk p. Pavol 
pallnko p. Pavoi 
ťal lno p. Pavol 

1 Paľko p. Pavol 
Palmiro, -a m. [ial.| 
Paľo p. Pavol 
Paľoško p. Pavol 
Paluško p. Pavol 
Pamela, -y 2. 
Pamtil, -a m 
Pamfília, -ie 2. 
Pankrác, -a m. 
Pantaleon, -a m. 
Paskal, -a m. 
Paskália, -ie 2. 
Paternus, -na/sa m 
Patrícia, -le 2. 
Patrícius, -ia m.; Patrik, -a 
Patrik, -a m. (Ír.) 
Patrakles, -kla m. [gréc] 
Paula p. Paulina 
Taulín, -a m. star. = Pavol 
Paulína, -y i Paula, -y (star. 1 Pavlína, -y 

1 Pavla, -y) 2.; Paulínka (Pavlínka), -y; 
Pauluša (Pavluša), -e; Pauluška (Pavluš-
ka) , -y; Páva, -y; Pavka, -y; Llna, -y; 
Linka, -y; Linuška, -y; Linočka, -y 

Pavol, -vla 1 Pavel, -vla m.; Pavolko, -a 1 
Pavelko, -a; Pavlušo, -a; Pavluško, -a; Pa
ľo, -a; Paľko, -a; Paľušo, -a; Paľuško, -a; 
Pafoško, -a; Palenko, -a; Pavllk, -a; Pa-
Iík, -a; Palíček, -čka; Palica, -afa str.; 
Pavo, -a; Pavko, -a; Pavušo, -a; Pavuško, 
-a; Pallno, -a; Pallnko, -a; Pall, -1ho [neslov.] 

Pelagia, -ie 2.; Pela, -y; Peluška, -y 
Pclgrim, -a m. 
Peluška p. Pelagia 
Penelope neskl. i Penelopa, -y 2. Igréc.) 
Penka, -y 2. [bulh.) 
Pepo, -a m. (čes.) = Jozef; Pepko, -a; Peplk, -a 
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Petrí-
•a; Pet-

a; Peťulo, -a; 

-e; Petruška, -y; p. 

Peregrln, -a (star. Puregrínus, -na] r 
Peregrína, -y 2. 
Perikles, -la m. (gréc.) 
Perla, -y 2.; Perlička, -y 
Perpetua, -y i, 
Perzefona, -y ž. 
Perzlda, -y 2. 
Peter, -tra m.; Peterko, -a; Petrík, -a 

ček, -čka; Petriča, -aťa sír.; Peťo, 
ko, -a; Petlno, -a; Petlnko, 
Peťulko, -a 

Pelra, -y 2.; Petruša 
Petronela 

Petronela (star. pis. 1 Petronella), -y 2.; Pe-
tronelka, -y; Petra, -y; Petruša, -e; Pe
truška, -y; Petronka, -y; Petrina, -y; Pe-
trinka, -y; Nela, -y; Nelka, -y; Neluška, -y; 
Nelíka, -y; Nellnka, -y; Nell (pis. 1 Nelly) 
neskl. (neslov.) 

ľetrúnlus, -la m. (tat.) 
Petruša p. Petra 1 Petronela 
Petruška p. Petra i Petronela 
Peťulko p. Peter 
Pelulo p. Peter 
Plšta, -u m. (mad.) = Štefan; Plštlno, -a; 

Pišlinko, -a; Pištlk, -a; Piťo, -a 
Piština, -y 2. (mad] = Štefánia; Pišlinka, -y 
Pius (vysl. dvojslabičné], Pla I Piusa m 
Placid, -a (siar. Placidus, -da) 
Placida, -y ž. 
Platón, -a m. (gréc); 
Póla p. Apolónla 
ľnliii p. Apolónla 
Polda p. Leopoldína 
Poldina i Poldínu p. 
Poldinka I Poldinka 
Poldo p. Leopold 
Polka p. Apolónla 
Polónia p. Apolónla 
Poluša p. Apolónla 
Poluška p. Apolónla 
ľiilux. -a m. 
Pulykarp, -a m. 
Polykarpa, -y 2. 
Pnlyxéna, -y ž. 
Pomóna, -y 2. 
Pnrciunkul, -a (star. Porclunkulus, -la] m 
Porclunkula, -y 2. 
Porfýr, -a m. 
Pravdulub, -a m. zastar. 
Pravofub, -a m. 
Pravomil, -a m. 
Pravumila, -y 2. 
Pravoslav, -a m. 
Pravoslava, -y 2. 

Placidus, 

platónsky prid. 

Leopoldína 
p. Leopoldína 

Pribina, -u m. zastar. 
Pribislav, -a m. zastar. 
Pribislava, -y 2. zastar. 
Pľibiš, -a m. (čes. I 
ľrinius, -sa/ma m. 
Priska, -y ž. 
Priskus, -sa/-ska m. 
Prúbus, -sa/-ba m. 
Procius, -sa/-ia m. 
Prokop, -a m. (čes.) 
Prosper, -a m. 
Protáz, -a (star. Protázius, -zla] m. 
Prótus, -sa/ta m. 
Pľudencia, -ie >.. 
Prudencius, -ia m. 
Ptolomej, -a (star. 
Pulcheria, -le 2. 
Pylades, -da m. igrčc.) 
Pýtia, -le 2.: pýtický prid. 

Ptolomeus, -ea) m. 

Quadrát [vysl. kva-], -a (star. Quadrátus,-ta) m. 
Quido [vysl. kvi-), -a m. 
Quinta [vysl. k v i ] , -y 2. 
Quintilián [vysl. kvi-), -a (siar. Quintiliánus, 

-na) m. 
nuintín [vysl. kvi-], -a (star. Quintínus, -na) m. 
Uuintus [vysl. kvi-], -ta/-sa m. 
Qulrln p. Kvlrín 

Ruda p. Radislava i Radomila 1 Radomíra 
i Radoslava 

Radim, -a m.; Radímko, -a; Rado, -a; Radko, -a 
Kadimir, -a m.; Rado, -a; Radko, -a 
Radislav, -a m.; Rado, -a, Radko, -a 
Radislava, -y 2.; Rada, -y; Radka, -y 
Radivoj, -a m.; Rado, -a; Radko, -a 
Radka p. Radislava i Radomila i Radomíra 

i Radoslava 
Radko p. Radím 1 Radimír i Radislav i Ra

divoj i Radomll i Radomlr 1 Radoslav 1 
Radovan 

Radmila p. Radomila 
Rado p. Radim t Radimír i Radislav i Radi

voj 1 Radomil i Radomír 1 Radoslav 1 Ra
dovan 

-a m.; Rado, -a; Radko, -a 
Rad-

Radomil, 
Radomila 
ka, -y 

Radomír, 
Radomíra, 
Radoslav, 

-a m.; Rado, 
1 Radmila, 

-a m.; Rado, 
-y 2.; Rada 
-a m.; Rado, 

-a; Radko, 
y 2.; Rada, 

-a; Radko, 
-y; Radka, 
-a; Radko, 

-a 
-y 

a 
-y 
•a 

10 Slovník slov. jazyka 
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Radoslava, -y ž.; Rada, -y; Radka, -y 
Radovan, -a m.; Rado, -a; Radko, -a 
Radúz, -a m. 
Rafael, -a m. 
Rafaela, -y 2. 
Ráchel nnski. ž.; Ráchela, -y 
Rajko, -a m. (srbch.) 
K.ijininiil, -a m. 
Rajmunda, -y L 
Rainer, -a m. (nem.) 
Ramón, -a m. 
Ramona, -y í. 
Ramzes, -a m. 
Rasťa p. Rastislava 
Rastie, -a m. star. — Rastislav 
Rastislav, -a m.; Rnsťo, -a; Rastík, -a 
Rastislava, -y ž.; Rasťa, -te 
Ralibor, -a m. 
Ratmír, -a m. zasiar. 
Rebeka, -y ž.; Reba, -y; Ritka, -y; Rebl neskl. 

(neslov.) 
Regina, -y >..; Regínka, -y 
Ruhor, -a m. siar. = Gregor 
Rola p. Aurélia 
Relka p. Aurélia 
Relko p. Aurel 
Rt-lo p. Aurel 
Remig, -a (star. Remígľus, -ia) m.; Remík,-a 
Remus [vysl. rú-], -ma m. (lat.) 
Renát, -a (star. Renátus, -ta/-sa) m. 
Renáta, -y 2.; Renátka, -y; Rena, -y 
Rcné, -éhO m. (franc.) 
Réza p. Terézia 
Rézi p. Terézia 
Rézlka p. Terézia { 
P.ézka p. Terézia 
Rezko, Režo p. Rudolf 
Rla p. Adriána i Mária 
Rifka p. Rebeka 
Richard, -a m.; Richardko, -a; Rlšo, -a; Rlš-

1.-/1 - 9 ' l.'il.-rt _u 
Richard, 

ko, -a; Riko, -a 
2.; Ríša, -e; Rlška, -y; Rika, -y Richarda, -y 

Rinaldo, -a m. 
Ríša p. Richarda 
Rlška p. Richarda 
Rlško p. Richard 
Rišo p. Richard 
Rita, -y 2. 
Riuška p. Adriána i Mária 
Ríza, Rizka p. Rozália 
Róbert, -a m.; Róbertko, -a; Roho, -a; Robko, 

-a; Robino, -a; Robinko, -a; Robušo, -a; 
Robuško, -a; Robí, -iho (neslov.) 

Roderik, -a m. 
Rochus, -sa/-cha m.; Roch, -a 

Roland, -a m. 
Roman, -a m.; Romanko, a 
Romana, -y ž.; Romanka, -y 
Romeo, -oa m 
Romilda, -y ž. 
Romuald, -a m.; Romo, -a 
Rnmulus, -la m. (lat.) 
Ronald, a m. 
Roxana, -y 2. 
Róza p. Rozália i Rozalína i Rozlna i Ru

žena 
Rozália, -ie ž.; Rozála, -le; Rozálka, -y; Ro-

zára, -y; Rozárka, -y; Róza, -y; Rózka, 
-y; Rňzlka, -y; Rózička, -y; Riza, -y; Riz
ka, -y 

Rozalín, -a m. 
Rozalína, -y ž.; Rozalínka, -y; Róza, -y; Róz

ka, -y; Rózika, -y; Rózička, -y 
Rozálka p. Rozália 
Ruzamund, -a m. zastar. 
Rnzamunda, -y ž. zastar. 
Rozeta, -y 2. [rom.); Rozetka, -y 
Rózička p. Rozália i Rozalína i Rozína i Ru

žena 
Rózika p. Rozália i Rozalína i Rozína i Ru

žena 
Razina, -y 2.; Rozínka, -y; Róza, -y; Rózka, 

-y; Rózika, -y; Rózička, -y; Zlna, -y; 7,in-
ka, -y; Zinuška, -y 

Rózka p. Rozália i Rozalína i Rozlna i Ru
žena 

Rudolf, -a m.; RudoIIko, -a; Rudo, -a; Rud-
ko, -a; Rudino, -a; Rudinko, -a; Rudí, -iho 
(neslov.); Režo, -a [mad); Rezko, -a 

Rudolffna, -y 2.; Rudolfínka, -y; Rudolía, -y; 
Ruda, -y; Rudka, -y; Rudlna, -y; Rudinka, -y 

Kufina, -y ž. 
Rufínus, -na/-sa m. 
h'iiľus, -sa/-fa m. 
Rupert, -a m. 
Ruprecht, -a m. 
Rusalka, -y 2. 
Rát neskl. 2. bibl.; Ruta, -y; Rutka, -y 
Ružena, -y 2.; Ruženka, -y; Ruža, -e; Ružka, 

-y; Róza, y; Rózka, y; Rózika, -y; Ró
zička, -y 

Ružica, -e ž.; Ruža, -e; Ružka, -y 

Sabína, -y 2.; Sabínka, -y; Saba, -y 
Sala p. Salomena 
Salome neskl. 2. bibl. 
Salomena, -y ž.; Sala, -y 
Salvátor, -a m. 
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S.nesnil, -a m. bibl.: saiiisiiniivský 1 Sillll-
sonský príd. 

Samuel, -a m.; Samuelko, -a; Samo, -a; 
Samko, -a; Samlk, -a; Samlček, -čka 1 Sa-
mlčko, -a 

Samuela, -y 2. 
Suudra, -y ž. 
Sapfo neskl. 2. (gréc); sapfický príd. 
Sára, -y 2. bibl. 
Saskia, -ie 2. 
Sašenka i Sášenka p. Alexandra 
Šaša i Sáša p. Alexander i Alexandra 
Sašenko f Sášenko p. Alexander 
Snška p. Alexandra 
Saško p. Alexander 
Saul, -a m. blbí. 
Sáva, u m. 
Scbastián i Šebaslián, a m ; SebastiánkO, a 
Šelma p. Zelmíra 
Serafín, -a m.; Serafínko, -n; Seraf, -a; Se-

rafo, -a; Serafko, -a 
Serafína, -y 2.; Suralínka, -y; Serafa, -y; 

Serafka, -y 
Sergej, -a m. (rus.) 
Servác, -a (star. Servácius, -la) m. 
Sever, -a (star. Severus, -ra) m. 
Severín, -a m.; Severinko, -a 
Scholastika i Skolastika, -y ž. zastar. = Sko-

lastika 
Sibyla, -y i.- sibylský prid. 
Sidón, -a (star. Sidônius, -ia) m.; Sido, -a; 

Sidko, -a; Siduš, -a; Siduško, -a; Sidoš, 
-a; Sidoško, -a 

Sidónia, -ie ž.; Sidónka, -y; Slda, -y; Sidka, 
-y; Siduša, -e; Siduška, -y; Slduľa, -le; 
Síduľka, -y 

Sigfríd, -a m. (nem.) 
Silo p. Silvester 
Slloš p. Silvester 
Silván, -a m. 
Silvester, -tra m.; Silvesterko, -a; Sľlvo, -a; 

Silo, -a; Slloš, -a; silvestrovský prld. 
Silvia, -le z.; Sllva, -y; Silvuška, y 
Silvin, -a m.; Silvo, -a 
Silvius, -ia m.; Silvo, -a 
Silvo p. Silvester i Sllvín i Silvius 
Silvuška p. Silvia 
Simeon, -a m.; Šimon, -a 
Šimona, -y t.; Simonka, -y 
Siinplfi:, -a (star. Slmplícius, -ia) m. 
Sil ileli, -a m. 
Sírius, -la/-sa m. 
Sixtus, -ta/-sa m. 
Sizyfos, -fa m. Igréc.]; sizyfovský prid. 
Skolastika p. Scholastika 

Sláva p. Bohuslava i Boleslava i Dobroslava 
i Jaroslava i Miloslava i Miroslava i Slavo-
mila i Slavomíra i Vleroslava 

Sláva, -y ž.; Slávka, -y; p. i Bohuslava 
i Boleslava i Dobroslava i Jaroslava i Mi
loslava i Miroslava i Slavomila i Slavo
míra i Vieroslava 

Slavo i Slávo p. Bohuslav i Boleslav i Bo-
rlslav i Dobroslav i Miloslav i Miroslav 
i Slavomil i Slavomír i Vieroslav 

Slavoj, -a m. 
Slavoľuh,. -a m. zastar. 
Slavomil, -a m.; Slavo i Slávo, -a; Slavko 

i Slávko, -a 
Slavnmila, -y ž.; Sláva i Sláva, -y; Slavka 

i Slávka, -y 
Slavomír, -a m.; Slavo i Slávo, -a; Slavko 

i Slávko, -a 
Slavomíra, -y i.; Sláva i Sláva, -y; Slavka 

i Slávka, -y 
Sofia, -ie 2. = Žofia 
Snfrónia, -ie 2.; Frona, -y 
Soňa, -ne ž.; Sonka, -y; Sonička, -y; Soňu-

ľa, -le; Soňuša, -e; Soňuška, -y 
Spiridon, -a m. 
Stacho p. Eustach i Stanislav 
Stanislav, a m.; Stano, -a; Stanko, -a; Sta-

ník, -a; Staníček, -čka; Slaníčko i Stanič-
ko, -a; Stanušo, -a; Stanuško, -a; Stacho, 
-a; Staško, -a; Stašík, -a; Stašíček, -čka 

Stanislava, -y 2.; Stanislavka, -y; Stana, -y; 
Stnnka, -y; Stanuša, -e; Stanuška, -y 

Stašíček p. Eustach i Stanislav 
Stašík p. Eustach i Stanislav 
Staško p. Eustach í Stanislav 
Stáza, Stázka p. Anastázia 
Stela (siar. pis. Stella), -y ž.; Stelka, -y; 

Steluša, -e; Steluška, -y 
Stojan, -a m. (srbch., bulh.); Stojko, -a 
Slllamit neskl. 2. bibl. 
Sulpíc, -a (star. Sulpiclus, -ia) m. 
Svatava, -y ž. 
Svätá p. Sviitoslava 
Svlito p. Svätopluk I SvHtosIav 
Sviitoboj, -a m. zastar. 
Svätomlr, -n m. zastar. 
Svätopluk, -a m.; Sväto, -a; Svätoš, -a 
Svätoslav, -a m.; Sväto, -a; Svätoš, -a 
Svätoslava, -y ž.; Svätá, -y 
Svfltoš p. Svätopluk i Svätoslav 
Svetlana, -y 2.; Svetlanka, -y; Svetla, -y;, 

Svetluša, -e; Svetluška, -y 
Svetozár, -a m.; Sveto, -a; Svetko, a; Sve-

tuš, -a; Svetuško, -a 
Svorad, -a m.; Svoro, -a 
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S 

Šalamún, -a m. bibl.; šalamúnsky prld. 
Sandor, -a m. (mad.) = Alexander; Šán-

dorko, -a 
Šanko p. Alexander 
Šiiňo p. Alexander 
Súra p. Sarlota 
Sinka, -y 2. Ičes.) 
Sarlota (star. pis. Charlotta), -y 2.; Sára, -y; 

Šárka, -y; Sári neskl. [neslov.); Šárika, -y; 
Lota, -y; Lotka, -y; Lotuška, -y; Loti 
i Loty neskl. (neslov.) 

Savel, -vla i Savol, -vla m. bibl. 
Šcbastián i Sebastián, -a m.; Šebastíánko, 

-a; Šebo, -a; Šobko, -a 
Seherezáda, -y ž. 
Šimon, -a m.; Šimonko, -a; Šlmo, -a; ŠImko, -a 
Skolastika, -y 2. 
Šŕastko, -a ra. 
Štefan, -a m.; Štefanko, -a; Števo, -a; Štev

ko, -a; Števino, -a; Stevlnko, -a; Stefo, -a; 
Stufko, -a; Štofino, -a; Stefinko, -a; Ičo, 
-a; Ičko, -a; ičan, -a; Ičanko, -a; Pišta, 
-u (mad.); Plštino, -a; Pištinko, -a; ľ lšt ík, 
-a; štefanský prld. 

Štefánia, -ie 2.; Štefana, -y; Šteíanka, -y; 
Slefa, -y; Štetka, -y; Štetina, -y; Štefinka, 
-y; Števa, -y; Števka, -y; Piština, -y (mad.); 
Píštínka, -y 

ňu ľa p. Uršuľa 
Sulka p. Uršuľa 
Šura p. Alexandra 
Šurkn p. Alexandra 

x 
T, Ť 

Tadcáš, -a m. 
Tamara, -y t.; Tamarka, -y 
Tnňa i Táfia p. Tatiana 
Tanlčka i Tánlčka p. Tatiana 
Tanka i Tánka p. Tatiana 
Tankréd, a m. 
Taras, -a m. 
Tasilo, -a m. 
Tatiana* -y 2.; Tatianka, -y; Taňa i Táňa, 

-ne; Tanička i Tánlčka, -y; Tanka 1 Tánka, -y 
Tea p. Teodora i Teodózia i Teofánia i Teo-

tila 
Tekla, -y 2.; Teklička, -y 
Tclssfor, a m 
Temistokles, la m. (gréc) 
Teo p. Teobald i Teodor i Teodorlk i Teodot 

i Teodoz i Teofan i Teofil 
Teobald, -a m'.; Teo, Tea 

Teodor, -a m.; Teo, Tea 
Teodora, -y 2.; Tea, Tey, 3., e. p. Tel 
ľeodar ik, -a m.; Teo, Tea 
Teodot, -a m.; Teo, Tea 
Teodoz, -a m.; Teo, Tea 
Teodózia, -ie 2.; Tea, Tey, 3., e. p. Tel 
Teofan, -a m.; Teo, Tea 
Teofánia, le 2.; Tea, Tey, 3., e. p. Tel 
Teofil, -a m.; Teo, Tea 
Teníila, -y 2 : Tea, Tey, 3., 6. p. Tel 
Tera p. Terézia 
Terča p. Terézia 
Teréne, -a (star. Terenclus, -la) m. 
Terézia, -le 2.; Tereza, -y; Terezka, -y i Te-

rézka, -y; Tera, -y; Terka, -y; Terča, -e; 
Teruša, -e; Teruška, -y; Terlna, -y; Te-
rlnka, y; Zlna, -y; Zinka, -y; Zinuška, -y; 
Réza, -y; Rézka, -y; Rézika, y; Rézlna, -y; 
Rézinka, -y 

Tibor, -a (siar. Tibérlus, -ia) m. 
Tibor, -a m.; Tiborko, -a; Tibo, -a; ľ ibko, -a; 

Tibčo, -a; Tibl, -Iho (inad.); Tibino, -a; 
Tibinko, -a 

Tiburc, -a (siar. Tiburcius, -ia) m. 
Ticfana, -y 2. 
Tido p. Tivadar 
Tichomil, -a m. zasiar. 
Tichomír, -a m.; Miro, -a; Mirko, -a 
Tila p. Otília 
Tllča p. Malilda 
Tilda p. Matilda 
Tílduška p. Matilda 
Tilka p. Otília 
Timofej, -a m. (rus.) = Timotoj 
Timotej Tvysl. f-ť-], -a (star. Timoteus, -ea) m. 

Tlmo, -a; Tlmko, -a 
Tina p. Justína i Klementlna i Kristína 
Tinka p. Justína 1 Klementlna i Kristína 
Títus [vysl. t-J, -ta/-sa m.; Títo, -a 
Tivadar, -a m. [mad.] = Teodor; Tlvo, -a; 

TIvko, -a; Tido, -a 
Tobiáš, -a m.; Tobiáško, -a 
Tomáš, -a m.; Tomáško, -a; Tomo, -a; Tom-

ko, -a; Toman, -a; Tomnnko, -a; Torni, 
-Iho (neslov.); Tomlk, -a; tomášsky prfd. 

Tomáška, -y 2. 
Tona i Tona p. Antónia 
Tonča p. Antónia 
Tončika p. Antónia 
Tonlčka p. Antónia 
Toničko p. Anton 
Tónina p. Antónia 
Toninka p. Antfinia 
Tonlnko p. Anton 
Tonlno p. Anton 
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Tonka p. Antónia 
Tonko p. Anton 
Tono i Tóno p. Anton 
Toňo p. Anton 
Tonuľa p. Antónia 
Tonuľka p. Antónia 
Tonuľko p. Anton 
Tonuľo p. Anton 
Tonuša p. Antónia 
Tonuška p. Antónia 
Tonuško p. Anton 
lonušo p. Anton 
Tnrquatus [vysl. -rkvá], -ta m. (lat.) 
Toska (tai. pis. Tosca), -y 2. 
11 istiin, -a m. 
Trojan, -a m. 
Trúda p. Gertrúda 
Trúdka p. Gertrúda 
Túlia, -ie ž. 
Tulins, -ia/-sa m. 
Tvrdomír, -a m. zasiar. 
Tychon, -a m. 

l iba ld, -a m. 
I ílu, -a m. 
Hľa p. Júlia 
UKa P. Júlia 
Utčuška p. Júlia 
Ullana p. Juliana 
Ulianka p. Juliana 
Ullna p. Júlia 
Ullnka p. Júlia 
Ullša p. Júlia 
Ullška p. Júlia 
Uľka p. Júlia 
Ulrich, -a m. 
Ulrika, -y ž 
Una, -y ž.; Unka, -y 
Urban, -a m. 
Uriáš, -a m. bibl. 
Uroš, -a m. 
Uršuľa, -le 2.; Uršuľka, y; šuľa,-le; Suľka,-y 
Ústa p. Justína 
Ustína i Ustlna p. Justína 
Usíínka i Ustinka p. Justína 
lístka p. Justína 

Václav, -a m.; Václavko, -a; Venco, 
[čes.i; Vencko, -a; václavský príd. 

Václava, -y 2.; Václavku, -y 
Vala i Váľa p. Valentína i Valériu 

Valburga, -y 2. [nem.) 
Valdemar (nem. pís. Waidemar), -a m. (nem.j 
Valdemara (nera. pis. Waldemara), -y t. 

(nem.) 
Valentín, [vysl. -t-], -a m.; Valent, -a; Va-

lentko, -a 
Valentína [vysl. -t-], -y 2.; Valenlínka, -y; 

Vala, -y i Vala, -le 
Valér, -a Istar. Valérlus, -la) m.: Valérko 

i Valerko, -a; Valo, -a; Valko, -a 
Valéria, -le 2.; Valéra, -y; Valérka i Va-

lerka, -y; Vala, -y i Vala, -le; Valka I Vaí-
ka, -y; Vali neskl. (neslov.]; Val ika, -y; Va-
llna, -y; Valinka, -y 

Valerián, -a m. 
V.liter (nem. pis. Waltcr], -a m. (nem.J 
Vanda (por. pis, Wanda), -y 2. (pol.) 
Vasil (ukraj. Vasiľ), -a m. 
Vatroslav, -a m. zastar. 
Vavrinec, -nca m.; Vavro, -a; Vavrušo, -a; 

Vavruško, -a; Vavrín, -a 
Vencko p. Václav 
Venco p. Václav 
Vendelín, -a m.; Vendelinko, -a; Vendel, -a; 

Vendelko, -a; Vendo, -a 
Vendelína, -y í.; Vendelínka, -y; Veudela, 

-y; Vendelka, -y; Venda, -y 
Venuša, -e ž. 
Verner (nem. pís. Werner),' -a m. (nem.) 
Veronika [vysl. -n-j, -y 2- » » ™ ' -«• 

ronka, -y; Viera 
-y; Nika [vysl. n-] 

Vlca p. Viktória 
Vicka p. Viktória 
Vicko p. Viktor 
Vico p. Viktor 
Vidor, -a m. 
Viera, -y ž.; Vierka, -y; Vieročka, -y; p. i 

Veronika 
Vierofub, -a m. zastar. 
Vieroslav, -a m.; Slavo i Slávo, -a; Slavko 

i Slávko, -a 
Vieroslava, -y 2.; Sláva í Sláva, -y; Slavka 

i Slávka, -y 
Viktor, -a m.; Viktorko, -a; Viko, -a; Vico, 

-a; Vicko, -a; Vícíno, -a; Vícinko, -a; 
Vikl, -iho [neslov.]; Vikino, -a; Vlklnko, -n 

Viktória, -le ž.; Viktorka, -y; Vika, -y; Vi-

•y ž.; Verona, -y; Ve-
y; Vierka, -y; Vieročka, 

-y; p. i Viera 

kuška, -y; Vlca, -e; Vicka, -
Vicinka, -y; Vikto, 
Vlklna, -y; Vlklnka 

V i k l i i i i . i n . - a m . 

Viktorín, -a m. 
Vila p. Vilma 

., y; Vicina, -y; 
•y; Vlkl neskl. (neslov.); 

y 
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v í lem i...i. -y ž.; Vileminka, -y; Mina i Mína, 
-y; Mlnka, -y 

Vilhelmína (nem. pis. Wilhelmlna), -y 2. 
inera.) = Vilemina; Mina i Mína, -y; Min 
ka, -y 

Viliam, -a m.; Villamko, -a; Vilo, -a; Vilko, 
-a; Vlluško, -a; Vílík, -a 

Vilibald (nem. pis. Willbald), -a m. (nem.) 
Vilica p. Vilma 
VUko p. Viliam 
Vilma, -y ž.; Vilmuška, -y; Vila, -y; Vilka, 

-y; Vilica, -e 
Vilo p. Viliam 
Vlluško p. Viliam 
Vincencia, -ie ž.; Vincenta, -y; Vincentka, -y; 

Vinea, -e; Vincka, -y 
Vincent (star. i Vincenc], -a m.; Vincentko, 

-a; Vlnco, -a; Vincko, -a 
Viola, -y ž.; Violka, -y; Violenka, -y; Vio-

luška, -y 
VirgiI, -a m. 
Virgínia, -íe ž. 
Vft, -a (star. Vltus, -ta/-sa) m.; Vltko i Vit-

ko, -a 
Vitális i Vitáliš, -a m. zasiar. 
Vi l.i/lis! n v, -a m. 
Víťaznslava, -y ž. 
Vitold, -a m. 
Vítus p. Vít 
Vlada p. Vladimíra i Vladislava 
Vladimír, -a m.; Vladlmlrko, -a; Vlado, -a; 

Vlariko, -a; Vladuško, -a; Vladinko, -a; 
Miro, -a; Mirko, -a 

Vladimíra, -y ž.; Vlada, -y; Vladka, -y; Vla-
duška, -y 

Vladisláv, -a m.; Vlado, -a; Vladko, a; Vla 
duško, -a 

Vladislava, -y 2.; Vlada, -y; Vladka, -y; Vla-
duška, -y 

Vladivoj, -a m. zastar. 
Vladka p. Vladimíra i Vladislava 
Vladko p. Vladimír i Vladisláv 
Vlado p. Vladimír i Vladisláv 
Vladuška p. Vladimíra i Vladislava 
Vladuško p. Vladimír i Vladisláv 
Vlasta, ,-y ž.; Vlastička, -y; p. í Vlastimila i 

Vlastislava 
Vlastík p. Vlastimil i Vlastimfr i Vlastislav 
Vlastimil, -a m.; Vlasto, -a; Vlastík, -a 
Vlastimila, -y ž.; Vlasta, -y; Vlastička, -y 
Vlastímir, -a m.; Vlasto, -a; Vlastík, -a 
Vlastislav, -a m.; Vlasto, -a; Vlastík, -a 
Vlastislava, -y ž.; Vlasta, -y; Vlastička, -y 
Vlasto p. Vlastimil i Vlastimfr i Vlastislav 
Vlk, -a m. 

Vojmir, -a m. zasiar. 
Vojtech, -a m.; Vojteško, -a; Vojto, -a; Vojt-

ko, -a; Belo, -a; Belko, -a; Bela, -u (mad); 
Bélino i Bellno, -a; Uéllnko i Bclinko, -a; 
vnjtešský prid. 

Vojteška, -y ž.; Vojtecha, -y 
Volfgang (nem. pis. Wolfgang], -a m. (nem.) 
Volfrám (nem. pis. Wolfram), -a m. (nem.) 
Vratislav, -a m.; Vrato, -a; Vratko, -a 
Vratko, -a m.; Vrato, -a; p. i Vratislav 
Vsevolod, -a m. [rus.) 

w 

Waldemar p. Valdemar 
Waldemara p. Valdemara 
Walter p. Valter 
Wanda p. Vanda 
Werner p. Verner 
Wilhelmlna p. Vilhelmína 
Willbald p. Vilibald 
Wolfgang p. Volfgang 
Wolfram p. Volfrám 

Xandra p. Alexandra 
Xavér, -a (star. Xaver, -a i Xavérius, -ia) m. 
Xénia, -ie ž.; Xeňa, -ne; Xenička, -y 
Xenolón, -onta/-a m. Igréc); Xeno, -a 
Xerxes, -xa m. 

Yveta, Yvetta p. Iveta 
Yvona, Yvonna p. Ivona 

Záboj, -a m. 
Zachariáš, -a m.; Zacho, -a; 
Zachej, -
Zacho p. 
Zaida, -y 
Zaira, y 
Zaško p. 
Záviš, -t 
Zdenka, 
Zdenko, 
Zefirín, 
Zefa, p. 
Zofka p. 
Zefko p. 
Zefo p. 

Zaško, 
a (star. Zacheus, -ea) m. 
Zachariáš 
-. 
2. 
Zachariáš 

i m. (čes.) 
-y 2. (čes.); 
-a m. [čes.); 
-a m. 
Jozefina 
Jozefína 
Jozef 

[ozef 

Zdena, 
Zdeno, 

-y 
-a 
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Zolma p. Želmíra 
Zemlslav, -a m. zastar. 
Zuno p. Zenon 
Zenob, -a (star. Zenóblus, -la) m. 
Zenúbia, -ie ž. 
Zenon, -a m.; Zeno, -a 
Žigmund p. Žigmund 
Zina, y ž.; Zinka, -y; Zinuška, -y; p. i Eu-

frozína i Rozína i Terézia 
Zita, -y 2.; Zitka, -y; Zituška, -y 
Zlatan, -a m. 
Zlatica, -e 2.; Zlata, -y; Zlatka, -y; Zlatlčka, 

-y; Zlatuša, -e; Zlatuška, -y; Zlátaná, -y; 
Zlátená, -y 

Zlatko, -a m.; Zlato, -a 
Zlatoň, -a m. 
Zlatoš, -a m. 
Zlatuša p. Zlatica 
Zlatuška p. Zlatica 
Zobor, -a m. zastar. 
Zoja, -e 2. (rus.); Zojka, -y; Zojenka, -y; 

Zojuška, -y 
Zoltán, -a m. (mad): Zolo, -a; Zolko, -a; 

Zolinko, -a 
Zora, -y 2.; Zorka, -y; Zorenka, -y; Zorlca, -e 
Znran, -a m. 
Zoroslav, -a m.-, Zoro, -a 
Zusim, -a m. 
Zuzana [star. pis. i Zuzanna), -y ž.; Zuzanka, 

-y; Zuza, -y; Zuzka, -y; Zuzička, -y; ľ.u-
zinka, -y; Zuzuľa, -le; Zuzuľka, -y; Zu-
zulienka, -y; Zuzi neskl. (neslov.) 

Zvonimír, -a m.; Zvono, -a; Zvonko, -a 

Zana, -y 2. líranc.i = Jana; Zanka, -y; 2a-
ninka, -y 

Zarko, -a m. 
Zela p. Zelislava i Želmíra 
/i lunu, -a m.; Želo, -a; Želko, -a 
Zelinka p. Zelislava i Želmíra 
Zclislav, -a m. zastar.; Želo, -a; Zclko, -a 
Zelislava, -y 2. zastar.; Zela, -y; Zelka, -y; 

Zelinka, -y 
Zelka p. Zelislava i Zelmíra 
Zolko p. Zellmír i Želislav 
Želmíra, -y •>..-. Zela, -y; Želka, -y; Zelinka, 

-y; Zeluška, -y; ŽolOčka, -y; Zelma, -y; 
Zelma, -y (neslov.); Šelma, -y [neslov.) 

Želo p. Zelimlr i Želislav 
Zeňa p. Eugénia 
Ženka p. Eugénia 
Zenko p. Eugen 
Zeňo p. Eugen 
Žigmund (siar. pís. i Žigmund], -a m.; Žigo, 

-a 
Zitomír, -a m 
Živa, -y ž. zastar. 
Závan, -a m. zasiar. 
Živena, -y ž. zastar. 
Živko, -a m. (srbch.. bulh.) 
Žofia, -ie ž.; Zofa, -y; Žofka, -y; Zofina, -y; 

Žofinka, -y; Zofijka, -y; Žoša, -e; Žoška, 
-y; Fia, Fie, 3., e. p. Fíi; Fika, -y; Žofika, -y; 
Žofi neskl. (neslov.) 
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Abolová, -e) 2.; Äbelovčan, -a, mn. č. -la in., 
Ábelovčanka, -y, -nlek 2.; ábelovský príd. 

Abovce, -viec 2. pomn.; Abovčan, -a, mn. č. 
-la m.; Abovčanka, -y, -nlek ž.; abovský 
prid. 

Abrahám, -u m.; Abrahámčau, -a, mn. e. -la 
m.; Abrahámčanka, -y, -nlek ž.; abrahám-
sky prid. 

Abrahamovce, -vleč ž. pomn.; Abrahamov-
čan, -a, mn. č. -ia m.; Abrahamovčanka, 
-y, -niek ž.; abrahamovský prid. 

Abramová, ej ž.; Abramovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Abramovčanka, -y, -niuk }... abramov-
ský prld. 

Abranovce, -viec ž. pomn.; Abranovčan, -a, 
mn. e. -ia m.; Abranovčankn, -y, -niek ž.; 
abrunovský prld. 

Adamovce, -viec 2. pomn.; Adamovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Adamovčanka, -y, -niek ž.; 
adumovský príd. 

Adamovské Kuchanovce, Adamovských Ko-
chanovlec ž. pomn.; Adamovskokochanov-
čan 1 Kochanovčan, -a, mn. t. -la m.; Ada-
movskokochanovčanka i Kochanovčanka, 
-y, -niek z.- adamovskokochanovský i ko-
chanovský prld. 

Adidovce, -viec 2. pomn.; Adldovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Adidovčanka, y, -niek ž.; 
adldovský prid. 

Albinov, -a m., Albinovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Alblnovčnnka, -y, -niek 2.; albinovský 
príd. 

Alekšince, -nlec ž. pomn.; Alekšlnčan, -a, mn. 
t- -in m.; Alekšinčanka, -y, -niek >..-. ale-
kšinský prld. 

Alexandrov Dvor, Alexandrovho Dvora m.; 
Dvorčan, -a, mn. e. -ia m.; Dvorčanka, -y, 
-niek ž.: dvorský príd. 

Alžbetin Dvor, Alžbetinho Dvora m.; Dvor

čan, -a, mn. č. -ia m., Dvorčanka, -y, -niek 
ž.; dvorský prfd. 

Amadeove Kračany, Atnadeových Kračlan m. 
pomn.; Kračanec, -nca m.; Kračianka, -y, 
-nok ž.; kračíansky príd. 

Ambrušovce, -viec 2. pomn.; Ambrušovčan, 
-a, mn. c. -la m.; Ambrušovčanka, -y, -niek 
2.; ambrušovský prid. 

Aňala, -y ž.; Aňalčan, -a, mn. č. -ia m.; Aňal-
čanka, -y, -niek 2.; aňalský prid. 

Analské Záhrady, Aňalských Záhrad 2. pomn.; 
Aňalskozáhradčan 1 Záhradčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Ahalskozňhratlčanka 1 Záhradčan-
ka, -y, -niek ž.; aňalskozáhradský i zá-
hradský príd. 

Andač, -a m.; Andačan, -a, mn. č. -la m.; An-
dačanka, -y, -niek 2.; andačský prld. 

Andice, -díc ž. pomn.; Andičan, -a, mn. č. -ia 
m.; Andlčanka, -y. -nlek 2.; andický prld. 

Andovce, -viec ž. pomn.; Andovčan, -a, mn. 
f. Ia m.: Andovčanka, -y, -nlek 2.; andov-
ský prld. 

Andrejova, -ej >..; Andrejovčan, -a, mn. č. -lo 
m.; Andrejovčanka, -y, -niek 2.; andrejov-
ský príd. 

Andrejovka, -y i.; Andrejovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Andrejovčanka, y, -nlek 2.; andre-
jovský prfd. 

Antol, -a, 6. p. -e m.; Antolčan, -a, mn. č. -la 
m.: Antolčankn, -y, -nlek 2., antolský prid. 

Ardanovce, -viec ž. pomn.: Ardanovčan, -a, 
mn. č. -la m.; Ardanovčanka, -y, -niek 2.; 
ardanovský príd. 

Ardovo, -a str.; Ardovčun, -a, mn. č. -Ia m.; 
Ardovčanka, -y, -nlek ž.; ardovský príd. 

Aľniii, -y ž.; Arman, -a, mn. č. -la m.; Ar-
mianka, -y, -nok ž.; armiansky príd. 

Aľnutovce, -viec 2. pomn.; Arnutovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Arnutovčanka, -y, -nlek 2.; 
amutovský príd. 
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Báb, -u m.; Bábčan, -a, mn. e. -ia m.; Báb-
čanka, -y, nlek ž.; bábsky prid. 

Babie, -la sír.; Baban, -a, mn. č. -la m.; Ba-
bíanka, -y, -nok 2.; babiansky prfd. 

Bábin, -a m.; Babínčan, -a, mn. č. -ia m.; Ba-
bínčanka, -y, -niek 2.; babínsky prfd. 

Babiu Polok, Bábinho Potoka m.; Potočan, 
-a, mn. č. -ia m.; Potočanka, -y, -niek 2.: 
potocký príd. 

Babiná, -ej ž.; Babinčan, -a, mn. č -ia i Ba-
binec, -nca m.; Babinčanka i Babinka, -y, 
-niek 2.; babinský prfd. 

Babindol, -a/-u, o. p. -e m.; Bablndolčaii, -a, 
mn. č. -la m.; Bablndolčanka, -y, -niek ž.; 
babindolský prfd. 

Babínec, -nca m.: Babínčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Babinčanka, -y, -niek ž.; babínsky prid. 

Babiše, -bíš ž. pomn.; Uabišan, -a, mn. e. -ia 
m.; Bablšanka, -y, -niek 2.; babišský prld. 

Babkov, -a m.; Babkovčan, -a, mn. č. -ía m.; 
Babkovčanka, -y, -nlek 2.; babkovský prid. 

!:. tbulicov Vrch, Babuiicovho Vrchu m.; Vr-
šan, -a, mn. č. -ia m.; Vršianka, -y, -nok 
ž.; vršiansky prid. 

Bacúch, -a m.; Bacťišan, -a, mn. č. -la m.; Ba-
cúšanka, -y, -nlek i.-, bacúšsky prid. 

Hacúrov, -a m.; Bacúrovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Bacúrovčanka, -y, -niek ž.; bacťirovský 
prfd. 

Báč, -a m.; Báčan, -a, mn. t. -la m.; Báčan-
ka, -y, -nlek i.; báčsky i báčanský prld. 

Bačka, -y ž.; Bačan, -a, mn. č. -ia m., Ba-
člankn, -y, nok ž.; bačiunsky prfd. 

Bačkov, -a m.; Bačkovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Bačkovčanka, -y, -niek 2.; bačkovský 
príd. 

Bačkovfk, -a m.; Bačkovlčan, -a, mn. č. -la m.; 
Bačkovfčanka, -y, -niek 2; bačkovícky 
prld. 

Ráčovce, -viec 2. pomn.; Báčovčan, -a, mn. t. 
-la m.; Báčovčanka, y, -niek /..-. bačovský 
prfd. 

Badan, -a m.; Badančan, -a, mn. č. -ia m.. 
Baďančanka, -y, -nlek 2.; badanský prfd. 

Bádice, -dic 2. pomn.; Bádičan, -a, mn. č. 
-ia m.; Bädlčanku, -y, -niek ž.; bádlcký 
prfd. 

Badín, -a m.: Badínčan, -a, mn. č. -ia m.: Ba-
dlnčanka, -y, -niek 2.: badínsky prfd. 

H.-iluiň, -a m.: Báhončan, -a, mn. č. -la m.; 
Báhončnnka, -y, -niek >..; báhonský prfd. 

Bajany, -Ján m. pomn.; Bajanec, -nca in.; Ba-
jťiuka, -y, -nlek 2.; bajanský prid. 

Bajč, -a m.; Bajčan, a, mu. č. Ia m.; ilaj-
číanka, -y, -nok 2.; bajčlansky prid. 

fíajerov, -a m.; Bajerovčan, -a, mn. č. -la m., 
Uajorovčanka, -y, -nlek 2.; bajerovský prld. 

Bajerovce, -viec 2. pomn.; Bajerovčan, -a, 
mn. £. -ia m.; Bajerovčanka, -y, -niek ž.; 
bajerovský príd. 

Bakta, -y ž.; Bakfan, -a, mn. č. -ia m.; Bak-
tianka, -y, -nok ž.; baktlansky príd. 

Bajtava, -y ž.; Bajtavčan, -a, mn. č. -ia m ; 
liajtuvčunka, y, niek i.- bajtavský prfd. 

Baka, -y ž.; Bačan, -a, mn. č. -ia m.; Bačlan-
ka, -y, -nok ž.; bačiansky prfd. 

Ilakta, y t., Bakían, -a, mn. č. -la m, Ba-
kllanka, -y, -nok ž.; bakliansky príd. 

Baldovce, -viec ž. pomn.; Ualdovčan, -a, mn. 
č. -la m.; Balclovčanka, -y, -niek 2.; bal-
dovský prld. 

Balog nad Ipľuiu, -a/u m.; Baločan, -a, mn. 
c. -ia m.; Baločanka, -y, -nlek ž.; balocky 
prid. 

Baloň, -a m.; Balončan, -a, mn. č. -ia m.: 
Balončanka, -y, -niek ž.; balonský prfd. 

Balvany, -ov m. pomn.; Balvanec, -nca m., 
Balvianka, -y, -nok 2.; balviansky prid. 

Baňa, -ne 2.; Bančan, -a, mn. č. -ia m.; Ban-
čanka, -y, -niek 2.; banský prfd. 

Baňa Lucia, Bane Lucie ž., Bančan, -a, mn. 
e. -ia m.; Bančanka, -y, -nlek 2.; banský 
prid. 

Banka, y ž.; Bančan, -a, mn. č. -ia m.; Ban-
čianka, -y, -nok 2.; bančlansky prid. 

Banky, -niek 2. pomn.; Bančan, -a, mn. č. -ia 
m.; Bančiauka, -y, -nok 2.; bančlansky príd. 

Bánov, -a m.; Bánovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Dánovčanka, -y, -niek 2.; bánovský prid. 

Hanlivá, -ej 2.; Bánovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
llánovčanka, -y, -niek ž.; bánovský príd. 

Bánovce nad Bebravon, -viec 2. pomn.: Bá
novčan, -a, mn. č. -ia m.; Bánovčanka, -y, 
-niek 2.; bánovský prld.; Bánovce nad On
davou 

Banská, -ej 2.; Bančan, -a, mn. č. -ia m.; 
Bančlanka, -y, -nok 2.; bančlansky i ban
ský príd. 

Banská Bela, Banskej Belej 2.; Banskobc 
lan i Betan, -a, mn. č. -ia m.; Banskobe-
llanka i Bellanka, -y, -nok 2.; banskobe-
liansky i beliansky príd. 

Banská Bystrica, Banskej Bystrice 2.; Ban
skobystričan i Bystrlčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Banskobystričanka i Bystričanka, -y, -nlek 
ž.; banskobystrický i bystrický príd. 

Banská Hodruša, Banskej Hodruše i., lián 
skohodrušan i Hodrušan, -a, mn. č. -la m.; 
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Banskohodrušanka i Hodrušanka, -y, -nlek 
2.; banskohodrušský í hodrušský prid. 

Banská Štiavnica, Banskej Štiavnice 2.; 
Banskoštiavničan i Štiavnlčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Banskoštiavničanka i Stiavničanka, 
-y, -niek í.; banskoštiavnický i štiavnic
ký príd. 

Banské, -ého str.; Bančan, -a, mn. i. -ia m.; 
Bančianka, -y, -nok 2.; bančlansky i ban
ský prld. 

Banský Sfudenec, Banského Studenca in.; 
Banskostudenčan i Studenčan, -a, mn. c. 
-ia m.; Banskostudenčnnka í Studenčanka, 
-y, -niek i.; banskosludenský i studenský 
prfd. 

Bara, -y t.; Barčan, -a, mn. č. -ia m.; Bar-
čanka, -y, -niek 2.; barský príd. 

Baranie, -la str.; Baruňan, -a, mn. č. -la m.; 
Baranlanka,.-y, -nok 2.; baranlansky prfd. 

Barca, -e 2.; Barčan, -a, mn. č. -la m.: Bar-
čianka, -y, -nok 2.; barčiansky prid. 

Bardejov, -a m.; Bardejovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Bardejovčanka, -y, -niek ž.; bardejov
ský príd. 

Bardejovská Nová Ves, Bardejovskej Novej 
Vsi .«..; Novovešťan, -a, mn. č. -la m.; No-
vovešľanka, -y, -niek 2.; bardejovskono-
voveský í novoveský príd. 

Bardejovská Zábava, Bardejovskej Zábavy 
ž.; Zábavčan, -a, mn. č. -ia m.: Zábavčan-
ka, -y, -niek 2.; bardejovskozábavský i 
zábavský prid. 

Bardejovské Kúpele, Bardejovských Kúpe
ľov m. pomr..; liardejovskokiípeľčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Bardejovskokúpeľčanka, -y, -niek 
2.; bardejovskokúpeľský prid. 

Bardoňovo, -a sír.; Bardoňovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Bardoňovčanka, -y, -nlek t.; bardofiov-
Ský prid. 

Bartošova Lehôtka, Bartošovej Lehôtky ž.; 
Lehätčan, -a, mn. č. -la m.; LehOtčanka, 
-y, -niek 2.; lehfttčanský i lehotsky prld. 

Bartošovce, -viec 2. pomn. Bartošovčan, -a, 
mn. e. -la m.; Barlošovčanka, -y, -niek ž.; 
bartošovský príd. 

Baska, -y z.; Bašťan, -a, mn. č. -ia m.; Ba-
šlianka, -y, -nok 2.; baštiansky prí.i. 

Rašknvce, -viec 2. pomn.; Baškovčan, -a, 
mn. č. -la m.; Baškovčanka, -y, -niek ž.; 
baškovský prld. 

Bašovce, -viec 2. pomn.; Bašovčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Bašovčanka, -y, -niek ž.-, bašovský 
prtd. 

Baštín, -a m.; Bašlínčan, -a, mn. č- -la m.: 
Baštínčanka, -y, -niek ž.; baštínsky prid. 

Batizovce, -viec ž. pomn.; Batizovčan, -a, mn. 
č. -la m.; Batlzovčanka, -y, -niek ž.; ba-
tizovský prld. 

Bátka, -y ž.; Bátčan, -a, mn. č. -la m.; BSt-
čanka, -y, -niek t., bátčanský prfd. 

Bátorová, -ej ž.; Bátorovčan, ... mn. č. -ia 
m.; Bátorovčanka, -y, -niek 2.; bátorovský 
prid. 

Bátovce, -viec 2.; Bátovčan, -a, mn. č. -ia m.: 
Bátovčanka, -y, -nlek 2.; bátovský príd. 

Hečkov, -a m., Bockovčan, -a, mn. c. -ia m.,-
Beckovčanka, -y, -nlek ž.; beckovský príd. 

Beckovská Vieska, Beckovskej Viesky ž ; 
Beckovskoviešťan i Vieší'an, -a, mn. č. -la 
m.; Beckovskovlešíanka i Viešfanka, -y, 
-niok ž.; beckovskoviešťanský i vlešfan-
ský príd. 

Bcčov, -a m.; Bečovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Bečovčanka, -y, -niek ž.; bečovský prid. 

Bcharuvce, -viec ž. pomn.: Beharovčan, -a, 
mn. e. -la m.; Beharovčanka, -y, -niek ž.; 
beharovský príd. 

Bnhyuce, -niec ž. pomn.; Behynčan, -u, nn. 
č. -la m.; Behynčanka, -y, -niek i.- behyn-
ský prfd. 

Becherov, -a m.; Becherovčan, -a, mn. č. -ia 
in..- Bechcrovčanka, -y, -nlek ž.; beeburov-
ský príd. 

Bela, -ej 2.; Belan, -a, mn. č. -la m.; Belian-
ka, -y, -nok 2.; bellansky príd.; Bela nad 
Clrochou 

Ileladice, -dic 2. pomn.: Beladičan, -a, mn. č. 
-ia m.; Beladičanka, -y, -niek t.; beladický 
prfd. 

Relejov, -a m.; llelejovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Ilelejovčanka, -y, -niek >.., bolejovský prid. 

ľ-elejnvce, -viec 2. pomn.; Beiejovčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Belejovčanka, -y, -nlek 2.; bele-
jovský prld. 

Relek, -a m.; Belečan, -a, mn. č. -ia m.; Bele-

čanka, -y, -niek 2.; belecký prid. 
Belín, -a m.; Belínčan, -a, mn. č. -Ia m.: Be-

línčanka, -y, -nlek ž.; bellnsky príd. 
Ilelina, -y 2.; Belínčan, a, mn. č. -ia m.; Be-

Unčanka, -y, -niek ž., belinský prid. 
Bclince, -niec ž. pomn.; Belínčan, -a, mn. č. 

-ia m.; Belinčanka, -y, -niek ž., belinský 
prld. 

Bellova Ves, Bellovej Vsi ž.; Vešfan, -a, mn. 
č. -ia m.; Vešfanka, -y, -niek z.,- veský 
prld. 

Beloveža, -e ž.; Belovežan, -a, mn. c. -la m.; 
Belovežanka, -y, -nlek ž.; belovežský prfd. 

Beluj, -a m.; Belujčan, -a, mn. c. -la m.; Be-
lujčanka, -y, -nlek ž.; belujský prid. 
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Beluša, -e ?..; Belušan, -a, mn. č. -la m.; Be-
lušanka, -y, -niek ž.; be lušský prid. 

Belža, -e ž.; Ilelžan, -a, mn. č. -ia m.; Bel-
žlanka, -y, -nok ž.; be lž íansky prld. 

B e ň a d i k o v á , -e] •?..; B e ň a d l k o v č a n , -a, mn. č. 
•la m.; B e ň a d i k o v č a n k a , -y, -niek ž.; be-
ň a d i k o v s k ý príd. 

B u ň a d i k o v c c , -viec i. pomn.; B e ň a d l k o v č a n , 
-a, mn. č. -ia m.-. B e ň a d i k o v č a n k a , -y, 
-niek 2., b e ň a d i k o v s k ý príd. 

B e ň a d o v o , -a sír.; B e ň a d o v č a n , -a, mn. č. -ia 
m.; B e ň a d o v č a n k a , -y, -niek ž.; b e ň a d o v -
ský príd. 

B e ň a t i n a , -y 2.; B e ň a t i n č a n , -a, mn. č. -ia 
m.; B e ň a t i n č a n k a , -y, -niek 2.; b e ň a t i n s k ý 
prld. 

Beniakovce, -viec 2. pomn.; B e n i a k o v č a n , -a, 
mn. č. -ia m.; B e n l a k o v č a n k a , -y, -nlek ž.; 
beniakovský prid. 

Meniče, -nie ž. pomn.; ľ ' n i -a, mn. č. -la 
m.: B e n i č a n k a , -y, -niek 2.; benlcký príd. 

Benkova ľ i i lnn, Benkovej Pôtone ž.; POton-
čan, -a, mn. č. -ia m.; P ô t o n č a n k a , -y, -nlek 
2.; pôtonský prid. 

Benkovce, -viec 2. pomn.; B e n k o v č a n , -a, mn. 
č. -ia m.; B e n k o v č a n k a , -y, -niek 2.; ben-
kovský prid. 

Beňov, -a m.: B e ň o v č a n , -a, nin. č. -ia m.; 
B e ň o v č a n k a , -y, -niek 2.; b e ň o v s k ý prld. 

B e ň o v a Lehota, B e ň o v e j Lehoty 2.; Lehoťan, 
-a, mn. č. -ia m., L e h o ť a n k a , y, -niek 2.; 
lehotský prld. 

B e ň u š , -a m.; B e ň u š a n , -a, mn. č. -ia m.; Be-
ň u š a n k a , -y, -niek 2.; h e ň u š s k ý príd. 

B e ň u š o v c e , -viec 2. pomn.; B e ň u š o v č a n , -a, 
mn. č. -ia m.; B e ň u š o v č a n k a , -y, -nlek 2.; 
heflušovský príd. 

Bernálovce, -viec ž. pomn.; B e r n á t o v č a n , -a, 
mn. č. -in m.; B o r n á t o v č n n k a , -y, -niek 2.; 
bernátovský prid. 

Bernolákova, -n sír.; U e r n o l á k o v č a n , -a, 
mn. č. -ia m.; B e r n o l á k o v č a n k a , -y, -niek 
,-..; bernolákovský prld. 

Bertotovce, -viec ž. pomn.; B e r t o t o v č a n , a, 
mn. č. -la m.; B e r t o t o v č a n k a , -y, -niek 2.; 
bertotovský prld. 

Besné, -ého str.; B e s ň a n , -a, mn. č. -la m., 
Besnianka, -y, -nok 2.; bosniansky príd. 

Besa, -e }..; Bešan, -a, mn. č. -la m.; Bešian-
ka, -y, -nok 2.; boš iansky prfd. 

B e š e ň o v , -a m.; B e š e ň o v č a n , -a, mn č. -ia m.; 
B e š e ň o v č a n k a , -y, -nlek 2.; b e š e ň o v s k ý 
prfd. 

Bešefiová, -ej. 2.; B e š e ň o v č a n , -a, mn. č. -la 

m.; B e š e ň o v č a n k a , -y, -niek 2.; b e š e ň o v 
ský prld. 

Bet lanovce, -viec 2. pomn.; B e t l a n o v č a n , -a, 
mn. č. -ia m.; B e t l a n o v č a n k a , -y, -niek 2.; 
bet lanovský príd. 

Bet ienovce, -viec 2. pomn.; B e l l e n o v č a n , -a, 
mn. č. -ia m.; B e l l e n o v č a n k a , -y, -nlek 2.; 
be l lenovský prld. 

Betliar, -a, 6. p. -i m.; B e t l i a r č a n , -a, mn. č. 
-ia m.; B e t l l a r č a n k a , -y, -niek !..-. betllar-
s k y prid. 

Bnzdedav, -a m.; B e z d e d o v č u n , -a, mn. č. -ia 
m.; Ľ e z d e d o v č a n k a , -y, -nlek 2.; bezrie-
dovský príd. 

Bcžovcc, -viec 2. pomn.; B e ž o v č a n , -a, mn. 
f. -ia m.; B e ž o v č a n k a , -y, -nlek 2.; bežov-
ský prid. 

Bidovce, -viec s. pomn.: B i d o v č a n , -a, mn. c. 
-ia m.; B i d o v č a n k a , -y, niek ž.; bklovský 
prfd. 

Biel, -u, B. p. -i m.; B i e l č a n , -a, mn. i. -la 
m.; B l e l č a n k a , -y, -nlek ž.; b ie lsky prid. 

Biela, -ej )..-, B i e l č a n , -a, mu. í. -In m., 
B i e l č a n k a , v, -nlek 2.; b ie lsky prld. 

Biela Voda, Bielej Vody ž.; B i e l o v o d č a n , -a, 
mn. č. -la m.; B l c l u v o r i č a n k a , -y, -niek ž.; 
b ie lovodský prld. 

Bie le Vody, Bielych Vôd 2. pomn.; Bielovod
č a n , -a, mn. č. -ia m.; B i e l o v o d č a n k a , -y, 
-nlek 2.; b ie lovodský prfd. 

Bie lovce, -viec 2. pomn.; B i e l o v č s n , -a, mn. č. 
-ia m.; B l e l o v č a n k a , -y, -niek t.; bíelovský 
prid. 

Biely Kostol, Bie leho Kostola m.: Bleloko-
s t o l č a n i K o s t o l č a n , -a, mn. č. -ia m.; Bie-
l o k o s t o l č a n k a i K o s t o l č a n k a , -y, -niek ž.; 
b le lokosto lský 1 kosto lský prfd. 

Bie ly Potok, Bie leho Potoka m.; Ble lopolo 
čan, -a, mn. č. -ia m.; B i e l o p o t o č a n k a , -y, 
-niek i.; b ie lopotocký prld. 

Bijacovce, -viec 2. pomn.; B l j a c o v č a n , -a, mn. 
e. -ta m.; B i j a c o v č a n k a , -y, -niek t.; blja-
covský prfd. 

Bí lkovc Humenne, l inkových Humeniuc 2 
pomn.; H u m e n č a n , -a, mn. e. -Ia m.; Hu-
m e n č a n k a , -y, -niek 2.; humenaký prld. 

BiAa, -ne 2.: B íňan, -a, mn. č. -la m.; Bíňan-
ka, -y, -niek ž.; b í ň a n s k ý príd. 

Bindt, u m.; Bindťan, -a, mn. č. -la m.; 
Bindtlanka, -y, -nok 2.; b indtiansky prld. 

B i ň o v c e , -viec ž. pomn.; B í ň o v č a n , -a, mn. č. 
-ia m.; B í ň o v č a n k a , -y, niek ž.; b l ň o v s k ý 
prld. 

Biskupice, -píc ž. pomn.; B i s k u p i č a n , -a, mn. 
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č. -ia m.; Biskupičanka, -y, -nlek 2.; bisku
pický prfd. 

Biskupova, -ej ž.; Hlskupovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Biskupovčanka, -y, -nlek 2.; biskupov-
ský príd. 

Bitarová, -ej ž.; Bitarovčan, -a, mn. č. -ia m. 
Bltarovčanka, -y, -niek ž.; bitarovský prld. 

Blahová, -ej 2.; Blahovčan, -a, mn. t. -ia m.; 
lilahovčanka, -y, -niek ž.; blahovský príd. 

Blatná na Ostrovo, Blatnej t.: Blatňan, -a, 
mn. č. -la m.: Blatnlanka, -y, -nok 2.; blat-
niansky prfd. 

Blatná Polianka, Blatnej Polianky ž.: Blat-
nopoliančan i Poliančan, -a, mn. č. -ia m.; 
Blatnopollančanka i Poliančanka, -y, -niek 
ž.; blatnopoliansky i poliansky prld. 

Blatné, -ého str.; Blatňan, -a, mn. č. -la m.; 
Blatnianka, -y, -nok 2.; blatniansky prld. 

Blatné Remety, Blatných Kemiet 2. pomn.; 
Blatnoremeían i Remeían, -a. mn. c. -la 
m.; Blatnoremeťanka i Remeťanka, -y, 
-niek ž.; blatnorcmctský i remetský prid. 

Blatné Kevištia, Blatných Revlší str. pomn.; 
Blatnorevišťan i Revlštan, -a, mn. č. -la 
in.; Blatnorevištianka i Revištianka, -y, 
•nok ž.; blutnorevištiansky i revištiansky 
prfd. 

Blatnica, -e L; Blatničan, -a, mn. č. -ia m.; 
Blatničanka, -y, -niek ž.; blatnický príd. 

Bláže, žov m. porno.; Blážan, -a, mn. c. -la 
m.; Blážanka, -y, -niek ž.; blážanský prid. 

Blažice, -žlc ž. pomn.; BlaZlčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Blažičanka, -y, -nlek 2.; blažický príd. 

Blažov, -a m.; Blažovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Blažovčanka, -y, -niek 2.; blažovský prid. 

Blažovce, -viec 2. porcn.; Blažovčan, -a, mn. 
č. -la m.; Blažovčanka, -y, -nlek ž.; bla
žovský príd. 

Blesovce, -viec 2. pomn.; Blesovčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Blesovčanka, -y, -nlek 2.; ble-
sovský príd. 

Blhovce, -viec 2. pomn.; Blhovčan, -a, mn. t 
-la m.; Blhovčanka, -y, -niek 2.; blhovský 
príd. 

Bobo!, -a m.; Bobofan, -a, mn. č. -ia m.; Bo-
bofanka, -y, -niek 2.; bobotský prfd 

Bobotská Lehota, HobotskeJ Lehoty 2.; Bo-
botskolehoťan i Lehofan, -a, mn. č. -ia m.; 
Bobotskolehofanka i Lehotanka, -y, -niek 
ž.; bobolskolehotský i lehotsKý prfd. 

Bobrov, -a m.; Bobrovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Bobrovčanka, -y, -niek i.-, bobrovský príd. 

Bobrovček, -a m.; Bobrovčečan, -a, mn. č. -ia 
m.; Bobrovčečanka, -y, -niek ž.; bobrov-
čecký príd. 

Bnbrovee, -vca m.; Bobrovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Bobrovčanka, y, -nlek i.; bobrovský 
príd. 

Ilnbrovnfk, -a m.; Bobrovníčan, -a, mn. e. -ia 
m.; Bobiovníčanka, -y, -niek 2.; bobrov-
nicky prid. 

Hm i.n, -a, 6. p. -i m.; Bočiarčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Bočiarčanka, -y, -niek ?..; bočlar-
sky prld. 

Bodice, -díc 2. pomn.; Bodičan, -a, mn. č. 
-ia m.; Bodičanka, -y, -niek 2.-, bodický 
prld. 

Bodiky, -dík m. pomn.; Bodičan, -a, mn. č. 
-la m.; Bodičanka, -y, -nlek ž.; bodícky 
prld. 

Budiná, -ej 2., Bodinčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Boclinčanka, -y, -nlek í.; bodinský prld. 

Bodtik, -a m.; Bodočan, -a, mn. č. -ia m.; Bo-
dočanka, -y, -niek 2.; bodocký prid. 

Bodorová, -ej ž.; Bodorovčan, -a, nm. e. -la 
m.; Bodorovčanka, -y, -nlek ž.; hodorovský 
prid 

Bodovce, -viec ž. pomn.; Bodovčan, -a, mn. C. -ia 
i,i.; Bodovčauka, -y, -niek ?..; bodovsky 
prld. 

Bodovka, -y 2.; Bodovčan, -a, mn. č. -ia in.; 
Hodovčanka, y, -niek i.; bodovsky prld. 

Bodrog, -e/-u m.; Bodročan, -a, mn. č. -la m.; 
Bodročanka, -y, -niek 2.; bodrocký príd. 

Bndružal, -a, e. p. -e m.; Bodružalčan, -a, 
mn. č. -la m.; Bodružalčanka, -y, -niek ž.; 
bodružalský prfd. 

Bodza, e •/..-. Bodžan, -a, mn. c. -ia m.; Bo-
džlanka, -y, -nok ž.; bodžiansky prid. 

Bogliarka, -y ž.; Bogllarčan, -a, mn. 6. -ia 
m.; Bogllarčanka, -y, -nlek 2.; bogliar-
sky prld. 

Bohatá, -ej 2.; Bohatan, -a, mn. č. -la m.; 
Ilohalunka, -y, -niek ž.; bohatský prld. 

Bohdanovce, -vlcc ž. pomn.; Bohdanovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Dohdanovčanka, -y, -nlek ž.; 
bohdanovský prld; Bohdanovce nad Tr
navou 

Bohefov, -a m.; Boheľovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Boheľovčanka, -y, -niek ž.; boheľovský 
prid. 

Bohunice, -nie ž. pomn.; Bohuničan, -a, mn. 
č. -ia m.; Bahuničanka, -y, -nlek 2.; bo-
hunický prid.; Bohunice nad Válium 

Bohúňovo, -a str.; Bohúňovčan, -a, mn. č. 
-la m.; Bohúňovčanka, -y, -niek t.; bohú-
ňovský prid. 

Bojná, -ej 2.; Bojňan, -a, mn. č. -ia m.; Boj-
nianka, -y, -nok 2.; bojniansky prld. 
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Bojnice, -nie ž. pomn.; Bojničan, -a, mn. č. -Ia 
m.; Bojničanka, -y, -niek ž.; bojnický prid. 

Bojnicky, -čiek 2. pomn.; Bojničan, -a, mn. č. 
-ia m.; Bojnlčianka, -y, -nok 2.; bojnlčlan-
s k y príd. 

Bnkroš, -a m.; Bokrošan, -a, mn. č. -la m.; 
Bokrošanka, -y, -niek 2.; bokrošský príd. 

Bokša, -e ž.; Bokšan, -a, mn. č. -Ia m.; 
Bokšlanka, -y, -nok 2.; bokšlansky prid. 

Bor, -a m.; Bolan, -a, mn. č. -ia m.; Bolian-
ka, -y, -nok ž.; boliansky prid. 

Boldog, -a/-u m.; Boldočan, -a, mn. č. -ia m.; 
Boldočanka, -y, -nlek t.; boldocký príd. 

Boleráz, -u, 6. p. -e m.; Bolerázan, -a, mn. 
č. -ia m.; Bolerázanka, -y, -nlek ž.; bole-
rázsky príd. 

Bolešov, -a m.; Bolešovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Bolešovčanka, -y, -niek 2.; bološovský príd. 

lloliaruv, -a m.; Boliarovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Boliarovčanka, -y, -niek ž.; bollarov-
ský prld. 

Bnľkovce, -viec ž. pomn., Bolkovčan, -a, mn. 
č. -la m.; Uoľkovčanka, -y, -nlek ž.; bof-
kovský príd. 

Borcova, -ej ž.; Borcovčan i Borcovan, -a, 
mn. č. -ia m.; Borcovčanka i Borcovanka, 
-y, -niek ž.; borcovský prfd. 

Borčany, -čian m. pomn.; Borčanec, -nca m.; 
Borčlanka, -y, -nok ž.; borčiansky prld. 

Borčice, -čie ž. pomn.; Borčičan, -a, mn. c. 
-la m.; Borčičanka, -y, -niek 2.; borčlcký 
príd. 

Borda, -y 2.; Bortfan, -a, mn. č. -la m.; Bor-
dianka, -y, -nok >..; bordiansky príd. 

Bnrinka, -y ž.; Borinčan, -a, mn. č. -la m.; Bo-
rinčanka, -y, -niek ž.; borinský príd. 

Borka, -y ž.; Bôrčan, -a, mn. č. -ia m.; Bôr-
čanka, -y, -niek 2.; bôrčanský prid. 

Borov, -a m.; Horovčan, -a, mn. č. -la m.; Bo-
rovčanka, -y, -niek ž.; borovský príd. 

Borová, -ej ž.; Borovčan, -a, mn. e. -Ia m.; 
Borovčanka, -y, -nlek ž.; borovský príd. 

Borovce, -viec ž. pomn.; Borovčan, -a, mn. č. 
-la m.; Borovčanka, -y, -nlek ž.; borovský 
prld. 

Borský Jur, Borského jura, 6. p. v Borskom 
Jure m.; Borskojurčan 1 Jurčan, -a, nm. č. -la 
m.; Borskojurčanka 1 Jurčanka, -y, -niek 2.; 
borskojurský i jurský príd. 

Borský Mikuláš, Borského Mikuláša m.; Bor-
skomikulášan 1 Mikulášan, -a, mn. č. -la 
m.; Borskomikulášanka i Míkulášanka, -y, 
-nlek ž.; borskomikulášsky i mikulášsky 
prld. 

Borský Peter, Borského Petra, 6. p. v Bor

skom Petre m.; Borskopetran i Petran, -a, 
mn. č. -ia m.; Uorskopetrianka i Petrlanka, 
-y, -nok 2.; borskopetrlansky príd. 

llorša, -e ž.; Boršan, -a, mn. č. -la m.; Bor-
šlanka, -y, -nuk ž.; boršiansky prid. 

Bory, -ov m. pomn.; Borčan, -a, mn. č. -la m.; 
Borčanka, -y, -nlek ž.; borský prid. 

Bošáca, -e ž.; Bošáčan, -a, mn. č. -la m.; Bo-
šáčanka, -y, -niek ž.; bošácky prid. 

Bošuny, -šian m. pomn.; Bošanec, -nca m.; 
Bošianka, -y, -nok ž.; bošiansky prid. 

Bošlanska Neporadza, Bošianskej Neporadze 
ž.; Noporadžun, -a, mn. č. -Ia m.; Nepora-
džanka, -y, -nlek 2.; neporadzský príd. 

Bnťany, -tian m. pomn.; Botanec, -nca m.; 
Botlanka, -y, -nok 2.; botiansky príd. 

Bottovo, -a str.; Bottovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Bottovčanka, -y, -niek 2.; botlovský prid. 

Božčice, -číc ž. pomn.; Božčičan, -a, mn. č. -ia 
m.; Božčičanka, -y, -niek ž.; božčický prfd. 

Bracovce, -viec 2. pomn.; Bracovčan, -a, mn. 
č. -la m.-, Bracovčanka, -y, -niek ž.-, bra-
covský prid. 

Brádno, -a str.; Brádňan, -a, mn. č. -ia m.; 
Brádňanka, -y, -niek ž.; brádňanský prld. 

Branč, -a m.; Brančan, -a, mn. č. -ia m.; Bran-
čanka, -y, -niek 2.; brančský prfd. 

Hranovú, -a str.; Branovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Branovčanka, -y, -nlek 2.; branovský prfd. 

Bratislava, -y 2.; Bratislavčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Brallslavčanka, -y, -nlek ž.; bratislav
ský prid. 

Bratkovica, -e ž.; Bratkovlčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Bratkovlčanka, -y, -niek ž.; bratkovlcký 
prid. 

Braväcovo, -a str.; Braviicovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Braväcovčanka, -y, -niek ž.; braväcov-
s k ý prid. 

Brdárka, -y ž.; Brdárčan, -a, mn. č. -la m.; 
Brdárčanka, -y, -niek ž.; brdársky prid. 

Brehov, -a m.; Brehovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Brehovčanka, -y, -niek ž.; brehovský príd. 

Brehy, -ov m. pomn.; Brežan, -a, mn. č. -ia m.; 
Brežianka, -y, -nok ž.; brežiansky prld. 

Brekov, -a m.; Brekovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Brekovčanka, -y, -niek 2.; brekovský prid. 

Brestov, -a m.; Brestovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Brestovčanka, -y, -niek ž.; brestovský prid. 

Brestovany, -vian m. pomn.; Brestovanec, -nca 
m.; Brestovianka, -y, -nok ž.; brestoviansky 
prld. 

Brestové, -ého str.; Brestovčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Brestovčanka, -y, -niek 2.; brestov
ský príd. 

Brestovec, -vca m.; Brestovčan, -a, mn. č. -ia 
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m.; Brestovčanka, -y, -niek 2.; brestovský I 
prfd. 

Bretejovce, -viec ž. pomn.; Bretejovčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Brotejovčanka, -y, -niek 2.; bre-
tejovský prid. 

Rretka, -y }..; Bretčan, -a, mn. č. -ia ra.; Bret-
čianka, -y, -nok 2.; bretčiansky prid. 

Breza, -y m.; Brezan, -a, mn. č. -ia m.; Bre-
zlanka, -y, -nok ž.; breziansky prid. 

Urezaný, -zlan m. pomn.; Brezanec, -nca m: 
Brezianka, -y, -nok t.; breziansky prid. 

Brezina, -y ž.; Brezinčan, -a, mn. č. -la m.; 
Brezinčanka, -y, -niek 2.; brezinský prld. 

Breziny, Brezín t. pomn.; Brezinčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Brezinčanka, -y, -niek í.; bre
zinský príd. 

Breznica, -e 2.; Broznlčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Brezntčanka, -y, -niek t.; breznický príd. 

Breznička, -y 2.; Hrezničan, -a, mn. c. -la m.; 
Brezničanka, -y, -niek 2.; breznický prid. 

Brezno, -a str.; Brezňan, -a, mn. č. -ia m.; 
Breznianka, -y, -nok 2.; brezniansky prid. 

Brezolupy, -lúp m. pomn.; Brezolupčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Brezolupčanka, -y, -niek 2.; 
brezolupský prid. 

Brezov, -a m.; Brozovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Brezovčanka, -y, -niek 2.; brezovský prid. 

Brezová pod Bradlom, -ej 2.; Brozovčan i 
Brezovan, -a, mn. č. -ia m.; Brezovčanka 
i Brezovanka, -y, -niek ž.: brezovský príd. 

Brezovec, -vca m.; Brezovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Brezovčanka, -y, -niek 2.; brezovský 
prld. 

Brezovica, -e 2.; Brezovičan, -a, mn. č. -ia 
m.; Brezovičanka, -y, -niek 2.; brezovický 
príd. 

Brezovička, -y 2.; Brezovičan, -a, mn. č. -ia 
m.; Brezovlčianka, -y, -nok 2.; brezovičian-
sky príd. 

Brezovka, -y 2.; Brezovčan, -a, mn. t. -ia m.; 
Brezovčanka, -y, -niek 2.; brezovský prid. 

Brežany, -žian m. pomn.; Brezanec, -nca m.; 
Brezianka, -y, -nok 2.; breziansky prld. 

Rrhlovce, -viec 2. pomn.; Brhlovčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Brhlovčanka, -y, -niek 2.; brhlov-
ský prld. 

Briestené, -ého str.; Brlestenčan, -a, mn. £. 
-la m.; Brlestenčanka, -y, -niek 2.; briesten-
ský prfd. 

Briestina, -y 2.; Briestinčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Briestinčanka, -y, -nlek 2.; briestlnský 
prfd. 

Brieštie, -la, e. p. -I str.; Briešfan, -a, mn. č. 
-ia m.; Brlešfanka, -y, -niek 2.; briešfan-
ský príd. 

Hrišovka, -y ž.; Bríšovčan, -a, mn. e. -la m.; 
Brišovčanka, -y, -niek ž.; brlšovský prid. 

Brnicc, -níc 2. pomn.; Brničan, -a, mn. c. -ia 
m.; Brničanka, -y, -nlek ž.; brnický príd. 

Brodno, -a str.; Brodňan, -a, mn. c. -ia m.; 
Brodnlanka, -y, -nok ž.; brodnlansky príd. 

Brodské, -ého str.; Brodšťan, -a, mn. č. -la m.; 
Brodšlianka, -y, -nok i.; brodšliansky príd. 

Brodzany, -dzlan m. pomn.; Brodzanec, -nca 
m.; Brodzianka, -y, -nok 2.; brodzlansky 
prfd. 

Bršlica, -e ž.; llršllčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Bršličanka, -y, -niek ž., bršlický prid. 

Hruchačka, -y ž.; Bruchačan, -a, mn. č. -ia 
m.; Bruchačianka, -y, -nok ž.; bruchačlan-
sky prld. 

Brunovce, -viec ž. pomn.; Brunovčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Brunovčanku, -y, -niek 2.; bru-
novský prid. 

Brusnica, -e (.; Brusničan, -a, mn. c. -ia m.; 
Brusničanká, -y, -niek 2.; brusnický prid. 

Brusnik, -a m.; Brusničan, -a, mn. č. -Ia m.; 
Brusničanká, -y, -nlek ž.; brusnícky prfd. 

Brusno, -a str.; Brusňan, -a, mn. č. -la m.; 
Brusnianka, -y, -nok 2.; brusnlansky prid.; 
Brusno kúpele, Brusna-kúpeľov 

Brulovce, -viec 2. pomn.; Brutovčan, -a, mn. e. 
-la m.; Brutovčanka, -y, -nlek 2.; brutov-
ský prid. 

Briity, Brút 2. pomn.: Brufan, -a, mn. č. -ia 
m.; Bruťanka, -y, -nlek ž.; brutský príd. 

Brvnište, -ťa str.; Brvnišťan, -a, mn. č. -ia 
m.; Brvnišťanka, -y, -nlek 2.; brvnlštský 
príd. 

Brzptín, -a m.; Brzotinčan, -a, mn. č. -ia m.", 
Brzotínčanka, -y, -niek 2.; brzotínsky príd. 

Budovaný, -vlan m. pomn.; Buclovanec, -nca 
m.: Buclovianka, -y, -nok 2.; buclovlansky 
prld. 

Búč, -a m.; Búčan, -a, mn. č. -la m.; Búčanka, 
-y, -nlek m.; búčsky prid. 

Butány, -član m. pomn.; Bučanec, -nca m.; Bu-
čianka, -y, -nok 2.; bučiansky príd. 

Bučina, -y 2.; Bučlnčan, -a, mn. č. -la m.; Bu-
činčanka, -y, -niek 2.; bučlnský prid. 

Bučkovec, -vca m.; Bučkovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Bučkovčanka, -y, -niek 2.; bučkovský 
prld. 

Budatín, -a m.; Budatínčan, -a, mn. č. -la m.: 
Budatlnčanka, -y, -nlek 2.; budatínsky 
príd. 

Budatínska Lehota, Budatlnskej Lehoty 2.; 
Budatínskolehofan i Lehofan, -a, mn. c. -la 
m.; Budatínskolehoťanka i Lehofanka, -y. 
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-niek ž.; budatinskolehotský i lehotský 
prld. 

Budča, -e z.; Budčan, -a, mn. č. -la m.; Bud-
čianka, -y, -nok 2.; budčlansky prid. 

Budíčka, -y 2.; Budičan, -a, mn. č. -ia m.; 
Budičlanka, -y, -nok ž.; budlčlansky príd. 

Budikovany, -vian m. pomn.; Budikovanec, 
-nca m.; Budlkovianka, -y, -nok 2.; budi-
koviansky prid. 

Budimír, -a, 6. p. -e m.: liudimiľčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Budimlrčanka, y, -nlek ž.; bu-
dimlrsky prld. 

Budiná, -ej ž.; Budinčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Budinčanka, -y, -niek t.-, budinský príd. 

Budince, -niec 2. pomn.; Budinčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Budinčanka, -y, -niek 2.; budin
ský príd. 

Budíš, -a m.: Budišan, -a, mn. č. -ia m.; Bu-
dlšanka, -y, -niek ž.; budišský príd. 

Budkovce, -viec 2. pomn.: Uudkovčan, -a, mn. 
• č. -la ra.; Budkovčanka, -y, -niek ž.; bud-

kovský príd. 
Budinerice, -ríc ž. pomn.; Budmeričan, -a, 

mn. č. -ia m.; Budinoričnnka, -y, -nlek 2.; 
budmerlcký prld. 

Budulov, -a m.; Budulovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Budulovčanka, -y, -niek •/..; budulovský 
príd. 

Budzín, -a m.; Budzínčan, a, mn. č. -ia m.: 
Budzínčanka, -y, -niuk i.; budzínsky prld. 

Ruglovce, -viec ž. pomn.; Buglovčan, -a, mn. 
č. -la m.; Buglovčanka, -y, -niek 2.; bug-
lovský príd. 

Rujakovo, -a str.; Bujakovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Bujakovčanka, -y, -niek 2.; bujakov-
ský príd. 

Buková, -ej 2, Bukovčan, -a, mn. t. -la m.; 
Bukovčanka, -y, -niek 2.; bukovský prld. 

Rukovce, -viec 2. pomn.; Bukovčan, -a, mn. c. 
-la m.; Bukovčanka, -y, -nlek 2.; bukovský 
prld. 

Bukovec, -vca m.; Bukovčan, -a, mn. c. -ia 
m.; Bukovčanka, -y, -nlek 2.; bukovský 
príd. 

Rakovina, -y ž.; Bukovinčan, a, mn. č. -la 
m . Bukov nčanka, v, niek -.; bukovinský 
p r l d . 

Bukovinka, -y 2.; Bukovinčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Bukovinčlanka, -y, -nok ž.; bukovín-
člnnsky príd. 

Bulhary, -hár m. pomn.; Bulharčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Bulharčanka, -y, -nlek -i.-, bulharský 
prld. 

Bunelice, -ííc ž. pomn.; liuneličan, -u, mn. č. 

-ia m.; Bunetičanka, -y, -niek t.-, bunetlcký 
prld. 

Bunkovce, -viec ž. pomn.; Bunkovčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Bunkovčanka, -y, -niek ž.; bun-
kovský príd. 

Bušince, -niec t. pomn.; Bušinčan, -a, mn. t. 
•ia m ; Bušinčanka, -y, -niek ž.; bušinský 
prid. 

Bušovce, -viec ž. pornu.; Bušovčan, -a, mn. č. 
-ia m.: Bušovčanka, -y, -nlek t., bušov-
ský príd. 

Ružica, -e ž.; Buzičan, -a, mn. č. -ia m.; Bu-
zičanka, -y, -niek 2.; buzlcký príd. 

Buzice, -zle 2. pomn.; Buzičan, -a, mn. č. -ia 
m.; Huzlčanka, -y, -nlek 2.; buzlcký príd. 

Buzitka, -y 2.; Buzitčan, -a, mn. c. -la m.; 
Buzitčanka, -y, -niek ž.; buzitský príd. 

Byster, -a, e. p. -1 m.; Bysterčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Bysterčanka, -y, -niek 2.; byster-
ský prid. 

Bystrá, -ej 2.; Bystran, -a, mn. č. -ia m.; 
Bystrlanka, -y, -nok 2.; bystrlansky príd. 

Bystrany, -rian m. pomn.; Bystranec, -nca m.; 
Bystrlanka, -y, -nok ž.; bystriansky prid. 

Bystré, -ého sír.; Bystran, -a, mn. č. -ia m.: 
Bystrlanka, -y, -nok 2.; bystriansky prld. 

Bystričany, -čian m. pomn.; Bystričanec, -nca 
m.; Bystríčianka, -y, -nok ž.; bystričiansky 
prid. 

Bystrička, -y 2.; Bystrlčan, -a, mn. č. -ia m.: 
Bystríčianka, -y, -nok 2.; bystričiansky 
1 bystrický prld. 

Byšta, -y ž.; Ilyšfan, -a, mn. č. -la m.; Byštian-
ka, -y, -nok ž.; byštlansky prld. 

Bytča, -e 2.; Bytčan, -a, mn. č. -ia m.; Byt-
čianka, -y, -nok 2.; bytčiansky príd. 

Bytčica, -e ž., Bytčičan, -a, mn. e. -la m.; Byl-
čičanka, -y, -niek 2.; bytčický prid. 

Bzenica, -e 2.; Bzeničan, -a, mn. C. -la m.; 
Bzeničanka, -y, -niek 2.; bzenlcký prid. 

Bzenov, -a m.; Bzenovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Bzenovčanka, -y, -niek 2.; bzenovský prid. 

Bzince, -niec 2. pomn.; Uzinčau, -a, mn. č. 
-ia m.; Bzinčanka, -y, -niek ž.: bzinský 
prfd.; Bzince pod javorinou 

Bziny, Bzín 2. pomn.; Bziňan I Bzinčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Bziňanka 1 Bzinčanka, -y, 
-nlek ž.; bzinský prld. 

Bzovík, -a m.; Bzovíčan, -a, mn. fi. -Ia m.; 
Bzovíčanka, -y, -niek 2.; bzovlcky prid. 

Bzovská I.chfitka, BzovskeJ Lehôtky ž; Bzov-
skolohotčan i Lchotčan, -a, mn. e. -la m.: 
Bzovskolehôtčanka 1 Lehôtčanka, -y, -nlek 
2.; bzovskolehôtsky i lehotsky I lehôtčan-
ský príd. 
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Bžany, Bžian m pomn.; Bžanec, -nca m.; 
Bžianka, -y, -nok ž. ; bžiansky príd. 

Cabaj, -a m.; Cabajčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Cabnjčanka, -y, -niek 2.; cabajský prid. 

(luhov, -a m.; Cabovčan, -a, mn. e. -ia m.; 
Cabovčanka, -y, -niek z.; cabovský prld. 

Cakov, -a m.; Cakovčan, -a, mn. č. -la m.-. 
Cakovčanka, -y, -niek 2.: cakovský prid. 

Cejkov, -a m.; Cejkovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Cejkovčanka, -y, -nlek 2.; čajkovský prid. 

Celulózka, -y ž ; Celulôžfan, -a, mn. č. -ia 
m.; Celulóžíanka, -y, -niek ž.; celulózsky 
prld. 

Cemjata, -y ž.; Cemjaťan, -a mn. č. -la m.. 
Ccmjafanka, -y, -niek >..-, cemjinský prid. 

Ccrnina, -y >..; Cerninčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Cernlnčanka, -y, -nlek f..: cerninský príd. 

Cerová, -ej 2.; Cerovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Cerovčanka, -y, -niek 2.; cerovský prid. 

Eerová-Lieskové, Cerovej-LIeskového 2.-str.; 
Cerovčan, Lieskovčan, ;t, mi: 1 -la m.; 
Cerovčanka, LIeskovčanka, -y, -nlek 2.; 
cerovský, lieskovský 1 cerovsko-lieskovský 
príd. 

Ceroviny, -vín 2. pomn.; Cerovinčan, -a, mn. 
£. -ia m.; Cerovlnčanka, -y, -niek t.-, ce-
rovinský príd. 

Cerovo, -a str.; Cerovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Cerovčanka, -y, -nlek t.; cerovský prfd. 

Cestice, -líc 2. pomn.; Cestičan, -a, mn. č. -ia 
m.; Cesllčanka, -y, -niek 2.; cesllcký prfd. 

Cetuna, -y ž.; Cetunčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Cetunčanka, -y, -nlek 2.; cetunský prld. 

Cíler, -a, e. p. -I m.; Ciferčan, -a, mn. c. -ia 
m.; Ciferčanka, -y, -niek 2.; clferský prid. 

Cigár, -gľa m.; Clgľan, -a, mn. č. -ia m.; 
Cigllanka, -y, -nok 2.: cigllansky prid. 

Cigeľka, -y 2.; Clgeľčan, -a, mn. č. -la m.; 
Cigeľčanka, -y, -nlek ž.; clgeľský prld. 

Cigla, -y 2.; Cigľan, -a, mn. č. -la m.; Ci
gllanka, -y, -nok 2.; cigllansky príd. 

Cimenná, -ej 2.; Cimenčan, -a, mn. č. -la m.; 
Cimnnčanka, -y, -niek ž.; cimenský prld. 

Cinobaňa, -nu 2.; Cinobančan, -a, mn. č. -ia 
m.; Cinobančanka, -y, -niek ž.; clnobanský 
príd. 

Cínovec, -vca m.; Cfnovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Cínovčanka, -y, -niek t.- cínovský prld. 

Cnnin, -a m ; Cunínčan, -a, mn. č. -la m.; Cu-
nínčanka, -y, -nlek 2.; eunínsky prid. 

Cab, -a m.; Čabau, -a, mn. č. -ia m.; Cabían-
ka, -y, nok 2.; čabiansky prid. 

Cabalovce, -viec ž. pomn.; Čabalovčan, -a, mn. 
c. -la m.; Čabalovčanka, -y, -nlek 2.; ča-
balovský prld. 

Čabiny, ;bín 2. pomn.; Čabinčan, -a, mn. č. 
-la m.; Cablnčanka, -y, -niek 2.; čahinský 
príd. 

Cabradský Vrbovok, Cabradského Vrbovka 
m.; Cabradskovrbovčan i Vrhovčan, -a, 
mn. č. -la m.; Cabradskovrbovčanka I Vr-
bovčanka, -y, -nlek 2.; čabradskovrbovský 
í vrbovský príd. 

Cačín, -a m.; Cačínčun, -a, mn. č. -in in.; Ca-
čfnčanka, -y, -niek 2.; čačínsky prid. 

Čáčov, -a m.; Cáčovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Čáčovčanka, -y, -niek 2.; čáčovský príd. 

Čadca, -e ž.; Catlčnii, -a, mn. č. -la m.; Cad-
čianka, -y, -nok ž., čadčiansky prfd. 

Čadečka, -y ž.; Cadcčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Čadečanka, -y, -nlek z.; čaducký prid. 

Čachtice, -tíc 2. pomn.; Čachtlčan, -a, mn. č. -la 
m.; Cachtičanka, -y, -niek t.; čachtický 
príd. 

Čajakovo, -a str.; Čajakovčan, -a, mn. c. -ia 
in.; Cajakovčanka, -y, -nlek ž.; čajakov-
Ský prid. 

Čajkov, -a m.; Čajkovčan, -a, mn. č. -ia n.; 
Cajkovčanka, -y, -nlek 2.; čajkovský prid. 

ľ.ikn. -y ž.; Čačan, -a, mn. č. -ia m.; Čačian-
ka, -y, -nok ž.; čnčiansky príd. 

Čakajovce, -viec ž. pomn.; Cakajovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Cakajovčanka, -y, -niek ž.: 
čakajovský prfd. 

Čakannvce, -viec 2. pomn.; Čakanovčan, -a, 
mn. t. -la m.; Čakanovčanka, -y, -niek 2.; 
čakanovský príd. 

Čakany, -kán m. pomn.; Čakanec, -nca m ; 
Čakanka, -y, -niek ž.; čakauský prfd. 

Čaklov, -a m.: Caklovčan, -a, mn. C. -la m.: 
Caklovčanka, -y, -niek 2.; čaklovský prld. 

Čalovec, -vca m.; Calovčan, -a, mu. č. -la m.; 
Calovčanka, -y, -nlek f.., čalovský prid. 

Calovo, -a str.; Calovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Calovčanka, -y, niek ž.; čalovský prld. 

Čamovce, -viec 2. pomn.; Čamovčan, -a, mn. č. 
-la m.-. Čamovčanka, -y, -nlek 2.; čamovský 
prfd. 

Čaňa, -ne ž.; Caňan, -a, mn. č. -la m.; Ca-
1 lienka, -y, -nok ž.; čanlansky prid. 

Cankov, -a m.; Cankovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Cankovčanka, -y, -niek ž.; čankovský prid. 

Čapor, -a, 6. p. -e m.; Caporčan, -a, mn. č. 

11 Slovník slov. jazyka 
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-ia m.; Čaporčanka, -y, -nlek ž.; čapnrský 
príd. 

Caradice, -díc 2. pomn.; Čaradičan, -a, mn. e. 
-la m.; Čaradičanka, -y, -niek t.; čara-
dický prfd. 

Cáry, Cár ž. pomn.; Čárčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Čárčanka, -y, -niek 2.; cársky prid. 

Caslá, -ej ž.; Častan, -a, mn. č. -ia m.; Cas-
tianka, -y, -nok ž.; častiansky prid. 

Častkov, -a m.; Častkovčan, -a, mn. č. -Ia m.; 
Častkovčanka, -y, -nlek 2.; častkovský 
príd. 

Častkovce, -viec ž. pomn.; Častkovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Častkovčanka, -y, -niek ž.; 
častkovský príd. 

Čata, -y 2.; Čatan, -a, mn. č. -ia m.; Čalian-
ka, -y, -nok 2.; čatlansky prid. 

Čataj, -a m.; Čatajčan, -a, mn. č. -ia m.; Ča-
tajčanka, -y, -nlek 2.; čatajský príd. 

Čavoj, -a m.; Čavojčan, -a, mn. č. -la m.; Ča-
vojčanka, -y, -nlek ž.; čavojský prid. 

Čebovce, -viec 2. pomn.; Čebovčan, -a, mn. č. 
-la m.; Čebovčanka, -y, -nlek 2.; čebovský 
prid. 

Čečehov, -a m.; Čečehovčan, -a, mn. č. -Ia 
m.; Čečehovčanka, -y, -niek i.; čečehov-
ský prid. 

Čečejovce, -viec 2. pomn.; Čečejovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Cečejovčankn, -y, -niek >..; 
čečejovský príd. 

Cečinska Potéň, Čečínskcj Potňne i. : ľotňn-
čan, -a, mn. č. -la m.; Potônčanka, -y, 
-niek ž.; čečínskopotfinsky í potčnsky 
prld. 

Čechánky, nok 2. pornu.; Čechánčan, -a, 
mn. č. la m.; Čechánčanka, -y, -niek 2.; 
čechánsky príd. 

Cechová, -ej 2.; Čechovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Cechovčanka, -y, niek ž.; čechovský prid. 

Cechy, Čiech 2. pomn.; Češan, -a, mn. č. -la 
m.; Češianka, -y, -nok 2.; češiansky príd. 

Čechynce, -niec 2. pomn.; Čechynčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Čechynčanka, -y, nlek 2.; če-
chynský prid. 

Celková Lehota, Celkovej Lehoty 2.; Leho-
ían, -a, mn. č. -ia m.; Lehoľanka, -y, -niek 
2.; lehotský príd. 

Čelovce, -viec 2. pomn.; Čelovčan, -a, mn. č. 
-Ia m.; Čelovčanka, -y, -nlek 2., čelovský 
prfd. 

Čemerné, -ého str.; Čemerňan, -a, mn. č. -ia 
m.; Čemernianka, -y, -nok t.; čemernian-
sky prfd. 

Černice, -mlc 2. pomn.; Čemíčan, a, mn. c. -ia 
m.; Cemičanka, -y, -niek í.; čemický prld. 

Čenkov, a m.; Čenkovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Cenkovčanka, -y, -niek 2.; čenkovský prfd. 

Cenkovce, -viec 2. pomn.-, Čenkovčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Cenkovčanka, -y, -niek 2.; čen
kovský príd. 

Čercňany, -nian m. pomn.; Čereňanec, -nca 
m.; Čerenianka, -y, -nok 2.; čerenlansky 
prld. 

Čerenčany, -čian m. pomn.; Čerenčanec, -nca 
m.; Čerenčianka, -y, -nok ž.; čerenčian-
sky príd. 

Curgov, -a m.; Čergovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Čergovčanka, -y, niek 2.; čergovský prid. 

Čcrhov, a m.; Čerhovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Čerhovčanka, -y, -niek t.-, čerhovský prid. 

Čerili, -a m.; Čerinčan, -a, mn. č. -ia m.; Ce-
rínčanka, -y, -niek 2.; čerínsky prid. 

Čermáň, -a m.; Cermánčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Cormánčanka, -y, -niek ž.; čermánsky prid. 

Čermany, -mían m. pomn.; Čermanec, -nca 
m.; Cermlanka, -y, -nok 2.; čermlansky 
prfd. 

Čurník, -a m ; Cerničan, -a, mn. č. -la m.; 
Černíčanka, y, -niek 2.; černlcky prld. 

Černina, y >.., Ceruinčan, -a, mn. t. -la m.; 
Černinčanka, -y, -nlek i . ; černinský prid. 

Černochov, -a m.; Černochovčan, -a, mn. č. 
-la m.; Černochovčanka, -y, -nlek t., čer-
nochovský prid. 

Černochov Vrch, Černochovho Vrchu m.; 
Vršan, -a, mn. t. -ia m.; Vršianka, -y, 
-nok 2.; vršlansky príd. 

Černová, -ej 2.; Černovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Cernovčanka, -y, -niek t.-, černovský prfd. 

Certižné, -ého str.; Certlžňan, -a, mn. č. -la 
ta.. Certlžnlanka, -y, -nok ž.; čertižnian-
sky prfd. 

Červeň, -ne i.; Červenčan, -a, mn. č. -ia m ; 
Červenčanka, -y, -nlek 2.; červenský príd. 

Červeňany, -nian m. pomn.; Červeňanec, -nca 
m.; Červenlanka, -y, -nok 1., červenlansky 
príd. 

Červená Skala, Červenej Skaly 2.; Cerveno-
skalčan i Skalčan, -a, mn. č. -ia m.; Čer-
venoskalčankn 1 Skalčanka, -y, -niek 2.; 
červenoskalský i skulský prid. 

Červená Voda, Červenej Vody 2.; Cerveno-
vodan, -a, mn. t. -la m.; Čurvenovodanka, 
-y, -niek 2., červenovodský prid. 

Červenica, -e 2.; Červeničan, -a, mn. č. -ia 
m.: Červeničanka, -y, -niek 2.; červenický 
prid.; Červenica pri Sabinove 

Cerveník, -a m.; Červeničan, -a, mn. č. -ia 
m.; Červeničanka, -y, -niek 2.; červenický 
j irld. 
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Červený Hrádok, Červeného Hrádku m.; 
Cervenohrádočan i Hrádočan, -a, mn. č. -ia 
m.; Cervenohrádočanka i llrádočanka, -y, 
-nlek ž.; červenohrádocký i hrádocký prfd. 

Červený Kameň, Červeného Kameňa m ; 
Cervenokamenčan i Kamenčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Červenokamenčanka i Kamenčanka, 
-y, -níuk ž.; červenokamunský i kamenský 
prid. 

Červený Kláštor, Červeného Kláštora m.; 
Cervenokláštorčan i Kláštorčan, -a, mn. 5. 
-la m.; Cervenokláštorčanka i Kláštor-
čanka, -y, -niek ž.; červenokiáštorský i 
kiáštorský príd. 

České Brezovo, Českého Brezová str.; Čes-
kobrezovčan i Brezovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Českobrezovčanka i Brezovčanka, -y, 
-niek i.; českobrezovský i brezovský prfd. 

Čiakov, -a m.; Čiakovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Člakovčanka, -y, -niek ž.; čiakovský príd. 

Čičarovce, -viec 2. pomn.; Čičarovčan, -a, 
mn. e. -ia m.; Čičarovčanka, -y, -niek 2.; 
člčarovský príd. 

Člčava, -y ž.; Čičavčan, -a, mn. č. -ia m.; Ci-
čavčanka, -y, -niek 2.; čičavský prid. 

Cičmany, -mian m. pomn.; Čičmanec, -nca m.; 
Čičmianka, -y, -nok >..; čičmlansky prld. 

Cíčov, -a m.; Číčovčan, -a, mn. £. -la m.; Cí-
čovčanka, -y, -nlek 2.; číčovský príd. 

Čierna, -oj i.; Čierňan, -a, mn. č. -la m.; Čier-
ňanka, -y, -niek ž.; čierňanský prid.: Čier
na nad Tisou 

Čierna Hora, Čiernej Hory 2.; Čiernohoran, 
-a, mn. č. -la m.; Ciurnohoranka, -y, -nlek 
ž.; čiernohorský príd. 

Čierna Lehota, Čiernej Lehoty 2.; Čiernole-
hoťan i Lehoťan, -a, mn. č. -In m.; Čierno-
lehotanka i Lehotnnka, -y, niek >..; čler-
nolehoiský i lehotský prid. 

Čierna Voda, Čiernej Vody 2.; Čieinovodčan 
i Vodčan, -a, mn. č. -la m.; Clernovoričurika 
i Vodčanka, -y, -niek ž.; čiemovodský 
prld. 

Čierne, -eho str.; Čierňan, -a, mn. č. -ia m.; 
Čierňanka, -y, -niek 2.; čierňanský prid.; 
Čierne nad Topľou 

Čierne Kľačany, Čiernych Kľačian m. pomn.; 
Čiernokľačanec i Klačanec, -nca m.; Čier-
noklačianka i Kľačianka, -y, -nok ž.; čler-
nokľačlansky i klačlansky príd. 

Čierne Pole, Čierneho Poľa str.; Člemopol-
čan, -a, mn. e. -Ia m.; Ciernopoľčanka í 
Poľčankn, -y, -nlek ž.; čiernopoľský prfd. 

Čierny Balog, Čierneho Baloga/u m.; Čler-
nobaločan i Baločan, -a, mn. č. -la m.; 

Čiernobaločanka i Baločanka, -y, -niek 
2.; čiernobalocký i balocky prfd. 

Čierny Brod, Čierneho Brodu m.; Cierno-
brodčan i Brodčan, -a, mn. č. -ia m.,- Čier-
nobrodčanka i Brodčonka, -y, -niek ž.; 
člernobrodský i urodský prld. 

Čierny Potok, Čierneho Poloka m.; Ciemo-
potočan i Potočan, -a, mn. č. -la m.; Číer-
nopotočnnka i Potočanka, -y, -niek i.; 
čiornopotocký i potocký prld. 

Čierny Váh, Čierneho Váhu m.; Člernovážan, 
-a, mn. č. -ia m.; Čicrnovážanka, -y, -niek 
2.; číernovážsky prld. 

Ciláre, -ár m. pomn.; Cíférčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Clfárčanka, -y, -nlek 2.; čltársky prid. 

čilistov, -a m.; Cilistovčnn, -a, mn. č. -ia m.; 
Cilislovčanka, -y, -niek ž.; čllistovský príd. 

Čillžská Radvaň, Cťližskoj Radvane ?..; Ci-
ližskoradvančnn i Radvančan, -a, mn. č. 
-ia m.; Čiližskoradvančanka i Radvančan-
ka, -y, -niek >..; čillžskorndvanský i rad
vanský príd. 

Cimhnvá, -oj ž.; Čimhovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Čimhovčanka, -y, -niok ž.; člmhovský prid. 

Cirč, -a m.; Cirčan, -a, mn. č. -ia m.; Cirčian-
ka, -y, -nok l.-, čirčlansky prid. 

Cíž, -a m.; Čížan, -a, mn. č. -ia m.; Čížanka, 
-y, -niek ž.; čížsky prld.; Číž. kúpele, Cí-
ža-kúpeľov m. 

Čižatice, -tíc 2. pomn.; Čtžatičan, -a, mn. č. 
-ia m.; Čižatičanka, -y, -nlek t.; člžatický 
prld. 

Čoltovo, -a str.; Čoltovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Čoltovčanka, -y, -niek ž.; čoltovský prld. 

Čremošné, -ého str.; Čremošfian, -a, mn. č. 
-ia m.; Čremošnianka, -y, -nok ž.; čre-
mošniansky prfd. 

Čučma, -y í.; Čučman, -a, mn. č. -Ia m.; Čuč-
mianka, -y, -nok ž.; čučmlansky príd. 

Čukalovce, -viec ž. pomn.; Čukalovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Cukalovčanka, -y, -niek 2.; 
čukalovský prid. 

Čukárska Páka, čukárske] Páky i.; Cukár-
skopačan i Pačan, -a, nm. č. -ia m.; Čukár-
skopsčianka i Pačianka, -y, -nok 2.; ču-
kárskopačiansky i pačiansky prid. 

Čuklasuvce, -viec ž. pomn.; Čuklasovčan, -a, 
mn. č. -la m.; Čuklosovčanka, -y, -nlek ž.; 
čuklasovský prid. 

Cunnva, -a str.; Čunovčan, -a, mn. i. -la m.; 
Čunovčanka, -y, -niek 2.-, čunovský prld. 

D, D 

Ďačov, -a m.; Ďučovčan, a, mn. č. -ia m.; 
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Ďačovčanka, -y, -nlek 2.; ďačovský príd. 
Dačov Lom, Dačovho Lomu m.; Dačovlom-

čan, -a, mn. e. -la m.; Dačovlomčanka, -y, 
-niek >..; dačovlomský prld. 

Ďaletice, -tíc ž.; Ďaletlčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Ďaletičanka, -y, -nlek 2.; tľaletícký príd. 

Dancov Potok, Dancovho Potoka m.; Poto-
čan, -a, mn. č. -ia m.; Potočanka, -y, -nlek 
2.; potocký prld. 

Danifiovca, -viec ž. pomn.; Danišovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Danlšovčanka, -y, -niek ž.; 
danišovský prld. 

Daňová, -ej ž.; Ďanovčan, -a, mn. c. -ia m.; 
Danovčanka, -y, -niek 2.; danovský prid. 

Dapalovce, -viec 2. pomn.; Ďapalovčan, -a, 
mn. č. -la m.; Ďapalovčanka, -y, -nlek 2.: 
clapalovský prid. 

Dara, -y 2.; Darčan, -a, mn. č. -la m.; Darčan-
ka, -y, -nlek 2.; darský príd. 

Dargov, -a m.; Dargovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Dargovčanka, -y, -nlek 2.; dargovský príd. 

Dávidov, -a m.; Davldovčan, -a, mn. t. -la m.; 
Davldovčanka, -y, -nlek 2.; davidovský 
príd. 

Debratľ, -de 2.; Debradčan, -a, mn. {. -ia m.; 
Debradčanka, -y, -nlek 2.; debradský príd. 

Dcdačov, -a m.; Dedačovčan, -a, mn. c. -la 
m.; Dedačovčanka, -y, -nlek 2.; dedačovský 
prfd. 

Dedina Mládeže, Dediny Mládeže ž.: Dedin
čan, -a, mn. č. -la m.; Dedinčanka, -y, 
-niek 2.; dedinský príd. 

Dedinka, -y 2.; Dedinčan, -a, mn. č. -Ia m.; 
Dedinčianka, -y, -nok i., dedinčiansky 
prld.; Dedinka pri Dunaji 

Dedinky, -niek 2. pomn.; Dedinčan, -a, mn. č. 
-la m.; Dedinčianka, -y, -nok ž.; dedin
čiansky príd. 

Dechláre, -ár m. pomn.: Dechtárčan, -a, mn. 
č. -la m.: Dechlárčanka, -y, -nlek ž.; dech-
lársky príd. 

Dechtice, -íle 2. pomn.; Dechtičan, -a, mn. č. 
-la m.; Dechtlčanka, -y, -niek 2.; dechtický 
prld. 

Dekýš, -a m , Dekýšan, -a, mn. č. -ia m.; De-
kýšaiika, -y, -nlek ž.; dekýšsky prfd. 

Dclava, -y ž.; Delavčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Delavčanka, -y, -niek ž.: delavský prfd. 

Demandlce, -d!c ž. pomn.; Demandlčnn, -a, 
mn. č. -ia m.; Demandičanka, -y, -nlek ž.; 
dcmandlcký príd. 

Demänová, -e| 2.; DemBnovčan, -a, mn. e. -ia 
in.; Demánovčanka, -y, -nlek í.; demänov
ský prld. 

Demjala, -y ž.; Demjafan, a, mn. č. -la m.; 

Demjafanka, -y, -nlek ž.; domjatský prld. 
Detrík, -a m.; Detričan, -a, mn. e. -ia m.; 

Detrlčanka, -y, -niek ž.; detrícky príd. 
Detva, -y ž.; Detvan, -a, mn. č. -ia m.; De-

tvianka, -y, -nok ž.; detviansky príd.: 
Detva-sidlisko 

Detvianska Huta, Detvianskej Huty 2.; Hu-
ťan, -a, mn. č. -la m.; Hutlanka, -y, -nok 
2.; detvianskohutský i hutlansky príd. 

Devičany, -čian m. pomn.; Devičanec, -nca m.; 
Devičianka, -y, -nok ž.; devlčiansky príd. 

Devičíe, -ia str.; Devičan, -a, mn. č. -la m.; 
Devičianka, -y, -nok 2.; devlčiansky príd. 

Devínska Nová Ves, Devínskej Novej Vsi 2.; 
Devinskonovoveštan í Novovešťan, -a, 
mn. č. -ia m.; Devfnskonovovešfanka i No-
vovešíanka, -y, -niok ž.; dcvínskonovoves-
ký príd. 

Dežerice, -ríc ž. pomn.; Dežeričan, -a, mn. č. 
-ia m.; Dežeričanka, -y, -nlek ž.; dežerický 
prfd. 

Diaknvá, -ej ž.; Diakovčan, -a, mn. č. -la m.: 
Diakovčanka, -y, -niek i.; diakovský prid. 

Diakovce, -viec 2. pomn.; Diakovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Diakovčanka, -y, -nlek ž.; 
diakovský prld. 

Divá, -y ž.; Divan, -a, mn. č. -ia m.; Divian-
ka, y, -nok ž.; diviansky prld. 

Diviacka Nová Ves, Dlviackej Nove] Vsi 2.; 
Diviackonovovešťan i Novovešťan, -n, mn. 
č. -la m.; Dlviackonovovešťanka i Novo-
veštanka, -y, -niek i.; divlackonovovcský i 
novoveský príd. 

Diviaky, Diviak m. pomn.; Dlviačan, -a, mn. 
č. -ia m.; Divlačanka, -y, -nlek ž.; divlacky 
prld.; Diviaky nad Nitricou 

Divín, -a m.; Divínčan, -a, mn. C. -la m.; Di-
vínčanka, -y, -nlek ž.; dlvínsky prld. 

Divina, -y ž.; Divínčan, -a, mn. č. -ia m.; Dl-
vinčanka, -y, -niek ž.; dívinský príd. 

Divinka, -y ž.; Divinčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Divinčianka, -y, -nok >..; divinčlansky prld. 

Dlhá, -ej ž.; Dlžan, -a, mn. č. -la m.; Dlžian-
ka, -y, -nok 2.; dlžiansky príd.; Dlhá nad 
Kysucou; Dlhá nad Oravou; Dlhá nad 
Váhom 

Dlhá Lúka, Dlhej Lúky 2.; Dlholúčan, -a, 
mn. č. -la m.; Dlholúčanka, -y, -nlek 2.; 
dlholúcky prld. 

Dlhá Ves, Dlhej Vsi ž.; Dlhovešťan, -a, mn. č. 
-ia m.; Dlhovešťanka, -y, -nlek 2.; dlho-
veský prfd. 

Dlhé Klčovo, Dlhého Klčova s;r.; Klčovčan, 
-a, mn. č. -la m.; Klčovčanka, -y, -nlek 2.; 
dlhoklčovský i klčovský prid. 
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Dlhé nad Cirochou, Dlhého n. C. str.; Dlžan, 
-a, mn. č. -ia m.. Dlžlanka, -y, -nok ž.; dl-
žlansky prid. 

Dlhé Pole, Dlhého Poľa str.; Dlhopolčan, -a, 
mn. c. -la m.; Dlhopolčanka, -y, -niek ž.; 
dlhopolský prfd. 

Dlhé Stráže, Dlhých Slráží 2. pomn.; Strá-
žan, -a, mn. č. -la m.; Strážanka, -y, -nlek 
2.; dlhostrážsky i strážsky prfd. 

Dlhoňa, -ne 2.; Dlhončan, -a, mn. č. -ia m.; 
Dlhončanka, -y, -niek 2.; dlhonský prld. 

Dlžín, -a m.; Dlžlnčan, -a, mn. č. -la m.; 
Dlžínčanka, -y, -niek ž.; dlžínsky prld. 

Dobrá, -ej ž.; Dobran, -a, mn. e. -ia m.; Do-
brianka, -y, -nok 2.; dobriansky prid.; 
Dobrá nad Ondavou 

Dobrá Niva, Dobrej Nivy ž.; Dobronivčan, 
-a, mn. č. -la m.; Dobronivčanka, -y, -nlek 
ž.; dolironlvský prid. 

Dobrá Voda, Dobrej Vody ž.; Dobrovodan, 
-a, mn. č. -la m.; Dobrovodanka, -y, -nlek 
2.; dobrovodský prid. 

Dobroč, -e 2.; Dobročan, -a, mn. E. -la m.; 
Dobročanka, -y, -niek 2.; dobročský prid. 

Dobročská Lehota, Dobročskej Lehoty ž.; 
Lehoťan, -a, mn. č. -in m.; Lehotanka, -y, 
-nlek 2.; dobročskoleholský i lehotský 
príd. 

Dobrohošf, -a m.; Dobrohošťan, -a, mn. č. 
-la m.: Dobrohoštianka, -y, -nok 2.; do-
brohoštiansky príd. 

Dobroslava, -y 2.: Dobroslavčan, -a, nm. č. 
-la m.; Dobrosiavčanka, -y, -niek ž.; do-
broslavský prid. 

Dobšiná, -ej ž.; Dobšinčan, -a, mn. c. -ia m.; 
Dobšinčanka, -y, -niek ž.; dobšinský prid. 

Dohnaný, Dohnian m. pomn.; Dohňanec, -nca 
m.; Dohnlanka, -y, -nok ž.; dohniansky 
prld. 

Dojč, -a m.; Dojčan, -a, mn. č. -ia m.; DoJ-
číanka, -y, -nok 2.; dojčlansky príd. 

Doľany, -lián m. pomn.; Doľanec, -nca m.: Do-
lianka, -y, -nok 2.; doliansky prid. 

Dolinka, -y 2.; Dolinčan, -a, mn. e. -la m.; 
Dolinčianka, -y, -nok 2.; dollnský príd. 

Dolná Breznica, Dolnej Breznice 2.; Dolno-
breznlčan i Brezníčan, -a, mn. č. -la m.; 
Dolnobrezničanka i Breznlčanka, -y, -nlek 
2.; dolnobreznický prld. 

Dolná Krupá, Dolnej KrupeJ ž.; Dolnokrup-
čan i Krupčan, -a, mn. č. -la m.; Dolno-
krupčanka 1 Krupčanka, -y, -nlek 2.: dol-
nokrupský i krupský prid. 

Dolná Lehota, Dolnej Lehoty ž.; Dolnole-
hoťan i Lehotan, -a, mn. č. -la m.; Dolno-

lohoťanka i I.ehoťanka, -y, -niek 2.; dol-
nolehotský i lehotský prfd. 

Dolná Mariková, Dolnej Marikovej ž.; Ma-
rlkovčan, -a, mn. č. -la m.; Marlkovčan-
ka, -y, -nlek 2.; dolnomarikovský i marl-
kovský prfd. 

Dolná Mičiná, Dolnej Mlčlne) 2.; Dolnomi-
čiňon i Mičlňan, -a, mn. č. -la m.; Dolno-
míčiňanka i Mičlňanka, -y, -niek 2.; dol-
nomičinský i mičinský prfd. 

Dnlná Poruba, Dolnej Poruby ž.; Dolnopo-
rubčan i Porubčan, -a, mn. c. -la m.; Dol-
noporubčanka i Porubčanka, -y, -nlek 2.; 
dolnoporubský i porubský prid. 

Dolná Seč, Dolnej Seče ž.; Dolnosečan, -a, 
mn. č. -la m.; Dolnosečlanka, -y, -nok 2.: 
dolnosečlansky príd. 

Dolná Streda, Dolnej Stredy 2.; Dolnostred-
čan i Stredčan, -a, mn. č. -la m.; Dolno-
stredčanka i Stredčanka, -y, -nlek ž.; dol-
nostredský i stredský príd. 

Dolná Strehová, Dolnej Strehovej 2.; Dol-
nostrehovčan i Strehovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Dolnostrehovčanka i Strehovčanka, -y, 
-nlek 2.; dolnostrehovský i strehovský 
prid. 

Dolná Súca, Dolnej Súce ž.; Dolnosúčan i 
Sflčan, -a, mn. č. -la m.; Dolnosúčanka 
i Súčanka, -y, -niek 2.; dolnosúčanský 
i súčanský prld. 

Dolná Stubňa, Dolnej Stubne ž.; Dolnoštub-
ňan i Stubňan, -a, mn. č. -ia m.; Dolno-
štubnianka i Stubnlanka, -y, -nok ž.; doi-
noštubnlansky i štubnlansky príd. 

Dolná Tižína, Dolnej Tlžiny ž.; Dolnotlžin-
čan i Tižlnčan, -a, mn. č. -ia m.; Dolnoti-
žlnčanka i Tlžlnčanka, -y, -niek 2.; dolno-
tižinský i tižinský prfd. 

Dolná Trnávka, Dolnej Trnávky 2.; Dolno-
trnávčan i Trnavčan, -a, mn. č. -la m.; Dol-
notrnávčanka i Trnávčanka, -y, -nlek 
?..; dolnotrnávsky i trnavsky prid. 

Dolná Ves, Dolnej Vsi 2.; Dolnovcštan i 
Vešfan, -a, mn. č. -ia m.; Dolnovešíanka 
i Vešíanka, -y, -niek 2.; dolnoveský i 
veský príd. 

Dolná Zdaná, Dolnej Zdané 2.: Dolnoždan-
čan i Zdančan, -a, mn. č. -ia m.; Dolno-
ždančanka i Zdančanka, -v, -niek 1 , dolno-
ždanský i ždanský prld. 

Dolné Držkovce, Dolných Držkovlec 2. pomn.; 
Dolnodržkovčan i Držkovčan, -a, mn .5. 
-la m.; Dolnodržkovčanka í Držkovčanka, 
-y, -niek ž.; dolnodržkovský i držkovský 
príd. 
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Dolné Dubové, Doluč'io Dubového sír.; Dol-
nodubovčan i Dubovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Dolnodubovčanka i Dubovčanka, -y, -nlek 
ž.; dolnodubovský i dubovský prfd. 

Dolné Hámre, Dolných Hámrov m. pomn., 
Dolnohámorčan i Hámorčan, -a, mn. č. 
-Ia m.: Dolnohámorčanka i Hámorčauka, 
-y, -niek ž.; dolnohámorský i hámorský 
prld. 

Dolné Chlebany, Dolných Chlebian 2. pomn.; 
Dolnochlebanec i Chlebanec, -nca m.; Dol-
nochleblanka i Chlebianka, -y, -nok 2.; 
dolnochleblansky i chlebiansky príd. 

Dolné Jaseno, Dolného )asenn str.; Dolnoja-
senčan i Jasenčan, -a, mn. č. -ia m.; Dol-
nojasenčanka i Jasenčanka, -y, -niek 2.; 
dolnojasenský i Jasenský príd. 

Dolné Kočkovce, Dolných Kočkovlcc >.. pomn.; 
Kočkovčan, -a, mn. č. -la m.; Kočkovčan-
ka, -y, -niek 2.; dolnokočkovský i kočkov-
ský prid. 

Dolné Lefantovcc, Dolných Lefantoviec 2. 
pomn.; Dolnolufnntovčun i Lefantovčan, -a, 
mn. č. -la m.; Dolnolefantovčanka i Le-
ľanlovčanka, -y, -nlek 2.; dolnolefantov-
ský i lefaníovský prid. 

Dolné Mladonlco, Dolných Mladoníc i. pomn.; 
Dolnomladonlčan i Mladoničan, -a, mn. e. 
-la m.; Dolnomladonlčanka i Mladonlčan-
ka, -y, -niek ž.; dolnomladonický i mla-
donický prfd. 

Dolné Naštice, Dolných Naštíc ž. pomn.; Dol-
nonašllčan i Naštičan, -a, mn. c. -la m.; 
Dolnonaštlčanka i Naštičanka, -y, -niek 2.; 
dolnonaštický i naštlcký prfd. 

Dolné Obdokovce, Dolných Obdokovlcc ž. 
pomn.; Dolnoobdokovčan i Obdokovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Dolnoobdokovčanka i Obdo-
kovčanka, -y, -nlek ž.; dolnoobdokovský 
i obdokovský prld. 

Dolné Orešany, Dolných Orešian m. pomn.; 
Dolnoorešanec i Orošanec, -nca m.; Dol-
iioorušianka i Orešlanka, -y, -nok 2.; 
dolnoorešlansky i orešlansky prid. 

Dolné Otrokovce, Dolných Olrokovlec 2. 
pomn.; Dolnootrokovčan 1 Otrokovčan, -a, 
ann. č. -la m.; Dolnootrokovčanka i Otro-
kovčanka, -y, -nlek t.; dolnootrokovský 
•i otrokovský príd. 

Dolné Plachtince, Dolných Plachtiniec ž. 
pomn.; Dolnoplachtinčan i ľlachtlnčan, -a, 
mn. č. -la m.; Dolnoplachtlnčanka i Plach-
tlnčanka, -y, -nlek i.; dolnoplachtlnský 
i plachtinský prid. 

Dolné Príbelce, Dolných Príbeliec t. pomn.; 

Dolnopríbelčan i Príbelčan, -a, mn. č. -la 
m.-, Dolnopríbelčanka i Príbelčanka, -y 
-nlek í.; dolnopríbelský i príbelský prfd 

Dolné Rykynčice, Dolných Rykynčíc 2. pomn. 
Dolnorykynčičan i Rykynčlčan, -a, mn. č 
-ia m.; Dolnorykynčlčanka i Rykynčičan 
ka, -y, -nlek ž.; dolnorykynčlcký i rykyn 
čický prid. 

Dolné Saliby, Dolných Salíb 2. pomn.; Dolno-
sallbčan í Sallbčan, -a, mn. č. -la m.; Dol-
nosalibčanka i Salibčanka, -y, -niek z.; 
dolnosalibský 1 saltbský príd. 

Dolné Semerovce, Dolných Semeroviec ž. 
pomn.; Dolnosemerovčan i Semerovčan, -a, 
mn. č. -la m.; Dolnosemerovčanka i Seme-
rovčanka, -y, -niek ž.; dolnosemerovský i 
semerovský prld. 

Dolné Srnie, Dolného Srnia str.; Dolnosrňan 
i Srňan, -a, mn. č. -ia m.; Dolnosrnlanka 
i Srnianka, -y, -nok z.; dolnosrnlansky i 
srniansky príd. 

Dolné Strháre, Dolných Strhár m. pomn.; 
Dolnostrhárčan i Strhárčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Dolnostrhárčanka i Strhárčanka, -y, 
-niek z.; dolnostrhársky i strhársky príd. 

Dolné Stitáre, Dolných Stltár m. pomn.; Dol-
noštitárčan í Stltárčan, -a, mn. č. -la m.; 
Dolnoštitárčanka i Stltárčanka, -y, -niek 
t.; dolnoštltársky i štitársky príd. 

Dolné Trhovište, Dolného Trhovlšfa str.; 
Dolnotrhovlšťan i Trhovištan, -a, mn. č. 
-ia m.; Dolnotrhovištanka i Trhovišťanka, 
-y, -nlek ž.; dolnotrhovištský i trhovištský 
prid. 

Dolné Turovce, Dolných Turoviec 2. pomn.; 
Dolnoturovčan i Turovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Dolnoturovčanka i Turovčanka, -y, 
-niek 2.; dolnoturovský i turovský príd. 

Dolné Vestenice, Dolných Veštenie 2. pomn.: 
Dolnovestenlčan í Vesteničan, -a, mn. č. 
-la m.; Dolnovesteničanka í Vestenlčanka, 
-y, -niek 2.; dolnovestenický i vestenlcký 
prid. 

Dolné Zahorany, Dolných Zahorian m. pomn.: 
Dolnozahoranec i Zahoranec, -nca m.; Dol-
nozahorianka i Zahorianka, -y, -nok >..; 
dolnozahorlansky i zahorlansky prld. 

Dolné Zelenice, Dolných Zelenie 2. pomn.; 
Dolnozeleničan i Zelenlčan, -a, mn.- č. -la 
m.; Dolnozeleničanka i Zelenlčanka, -y, 
-niek 2.; dolnozelenický I zelenický prld. 

Dolný Badín, Dolného Badlna m.; Dolnoba-
dínčan 1 Badínčan, -a, mn. č. -la m.; Dolno-
badlnčanka 1 Badínčanka, -y, -niek ž.; 
dolnobadínsky i badínsky príd. 
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Dolný Bar, Dolného Baru, e. p. v Dolnom 
Bare m.; Dolnobarčan i Barčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Dolnobarčanka i Barčanka, -y, 
-nlek i.-, dolnobarský í barský prid. 

Dolný Hni in.iiice, Dolného Harmanca m.; 
Dolnoharmančan i Harmančan, -a, mn. č. 
-ia m.; Dolnoharmančanka i Harmančan-
ka, -y, -niek 2.; dolnoharmanecký i har
manecký príd. 

Dnlný Hričov, Dolného Hrlčova m.; Dolno-
hríčovčan i Hričovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Dolnohrlčovčanka i Hričovčanka, -y, -niek 
2.; dolnohričovský i hričovský príd. 

Dnlný Chotár, Dolného Chotára m.; Dolno-
chotárčan 1 Chotárčan, -a, mu. č. -la m.; 
Dolnochotárčanka i Chotárčanka, -y, -nlek 
ž.; dolnochotársky i chotársky prld. 

Dolný Kalník, Dolného Kalnlka m.; Dolno-
kalníčan i Kalníčan, -a, mn. č. -la m.; Dol-
nokalníčanka 1 Kalnlčanka, -y, -nlek ž.; 
dolnokalnícky 1 kalnlcky príd. 

Dolný Kubín, Dolného Kublna m.; Dolnoku-
bínčan 1 Kubfnčan, -a, mn. č. -la m.; Dol-
nokubínčanka 1 Kubínčanka, -y, -niek 2 ; 
dolnokubínsky i kublnsky príd. 

Dolný Lleskov, Dolného Liesková m.; Dol-
nolieskovčan 1 Lleskovčan, -a, mn. c. -ia 
m.; Dolnolieskovčanka 1 Lieskovčanka, -y, 
-nlek 2.; dolnolieskovský 1 lieskovský 
prld. 

Dolný Lopašov, Dolného Lopašova m.; Dol-
nolopašovčan i Lopašovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Dolnolopašovčanka í Lopašovčanka, 
-y, -nlek 2.; dolnolopašovský i lopašovský 
prid. 

Dolný Moštenec, Dolného Mošlenca m.; Dol-
nomošlenčan i Moštenčan, -a, mn. č. -Ia 
m.; Dolnomoštenčanka 1 Moštenčanka, -y, 
-nlek 2.; dolnoinoštenský 1 moštenský 
prfd. 

Dolný Ohaj, Dolného Ohaja m.; Dolnoohaj-
čan 1 Ohajčan, -a, mn. č. -la m.; Dolno-
ohajčanka 1 Ohajčanka, -y, -nlek 2.; dol-
noohajský í ohajský prfd. 

Dolný Peter, Dolného Petra, 6. p. v Dolnom 
Petre m.; Dolnopetran i Petran, -a, mn. č. 
-la m.; Dolnopetrianka 1 Petrianka, -y, 
-nok 2.; dolnopetrlansky 1 petrlansky 
prld. 

Dolný Pial, Dolného Plalu, e. p. v Dolnom 
Plali m.; Dolnopialčan 1 Plalčan, -a, mn. č. 
-la m.; Dolnopialčanka 1 Pialčanka, -y, 
-niek 2.; dolnoplalsky 1 píalsky prld. 

Dolný Štefanov, Dolného Štefanova m.; Doi-
noštefanovčan i Stefanovčan, -a, mn. č. -Ia 

m.; Dolnoštefanovčanka i Stefanovčanka, 
-y, -niek 2.; dolnoštetanovský 1 štefanov-
ský príd. 

Dolný Tisovník, Dolného Tisovnlka m.; Dol-
notisovníčan i Tisovnlčan, -a, mn. č. -la 
m.; Dolnotlsovničanka i TIsovničanka, -y, 
-niek 2.; dolnotisovnicky í tisovnícky príd. 

Dolný Turček, Dolného Turčeka m.; Dol-
noturčečan i Turčečan, -a, mn. č. -ia m.; 
Dolnoturčečanka i Turčečanka, -y, -niek 
ž.; dolnoturčecký 1 turčecký príd. 

Dolný Vadičov, Dolného Vadlčova m.; Dol-
novadičovčan i Vadlčovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Dolnovadlčovčanka, -y, -nlek z.; dol-
novadíčovský i vadlčovský prld. 

Dolný Vinodol, Dolného Vinodola m.; Dol-
novinodolčan i Vínodolčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Dolnovinodolčanka i Vinodolčanka, -y, 
-niek 2.; dolnovinodolský 1 vlnodolský 
príd. 

Doma, -y ž.; Domčan, -a, mn. č. -ia m.; Dom-
čanka, -y, -nlek 2.; domský prid. 

Domadice, -díc ž. pomn.; Domadičan, -a, mn. 
č. -ia m.; Domadlčanka, -y, -niek ž.: do-
madický prld. 

Domanlky, -nik m. pomn.. Domaníčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Domanlčanka, -y, -niek 2.; do-
manlcky prld. 

Domaniža, -e ž.; Domanižan, -a, mn. e. -la m.; 
Domanlžanka, -y, -nlek ž.; domanlžský 
príd. 

Domannvee, -viec 2. pomn.; Domanovčan, -a. 
mn. c. -la m.; Domanovčanka, -y, -niek ž.; 
domanovský príd. 

Domaša, -e ž.; Domašan, -a, mn. č. -ia m.; 
Domašanka, -y, -nlek 2.; domašský prid. 

Donovaly, -vál m. pomn.; Donovalčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Donovalčanka, -y, -nlek 2.; 
donovalský prid. 

Dóra, -y 2.; Doran, -a, mn. č. -ia m.; Do-
rianka, -y, -nok 2.; doriansky prid. 

Dovalovo, -a str.; Dovalovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Uovalovčanka, -y, -niek 2.; dovalovský 
prid. 

Drábsko, -a str.; Drábčan, -a, mn. č. -la m.; 
Drábčanka, -y, -nlek 2.; drábčanský i dráb-
sky príd. 

Drahňov, -a m.; Drahňovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Drahňovčanka, -y, -niek ž.; drahňov-
ský príd. 

Drahošanka, -y 2.: DrahošanČan, -a, mn. č. 
-ia m.; Drahošančanka, -y, -niek 2.; dra-
hošanský príd. 

Drahovce, -viec 2. pomn.; Drahovčan, -a, 
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mn. č. -la m.; Drahovčanka, -y, -nlek 2.; 
drahovský príd. 

Dravce, -viec ž. pomn.; Dravčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Dravčanka, -y, -nlek 2.; dravucký 
prld. 

Dražice, -žíc z. pomn.; Dražičan, -a, mn. č. 
-ia m.; Dražlčanka, -y, -niek 2.; dra-
žlcký príd. 

Dražkovce, -viec 2. pomn.; Dražkovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Dražkovčanka, -y, -niek 2.; 
dražkovský príd. 

Drážovce, -viec 2. pomn.; Drážovčan, -a, mn. 
č. -la m.; Drážovčanka, -y, -nlek t.; drá-
žovský príd. 

Driečna, -ej 2.; Drlečňan, -a, mn. č. -ia m.; 
Driečňanka, -y, -nlek ž.; drlečňanský príd. 

Drienčany, -čan m. pomn.; Drienčanec, -nca 
m.; Drienčanka, -y, -niek i.-, drienčanský 
príd. 

Drienica, -e z.; Drioničan, -a, mn. č. -la m.; 
Drieničanka, -y, -niek z.; drienický prfd. 

Drienov, -a m., Drienovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Drienovčanka, -y, niek z.; drienovský príd. 

Drieňové, -ého str.; Drienovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Drienovčanka, -y, -niek ž.; drienovský 
prfd. 

Drienovec, -vca m.; Drienovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Drienovčanka, -y, -nlek 2.; drienovský 
prid. 

Drienovo, -a str.; Drienovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Drienovčanka, -y, -nlek ž.; drienovský 
Dríd. 

Drienovská Nová Ves, Drienovskej Novej Vsi 
ž.; Drienovskonovovešlan i Novovešťan, -a, 
mn. č. -la m.; Dtienovskonovovešťanka 
i Novovešfanka, -y, -niek 2.; drienovsko-
novoveský i novoveský prid. 

Drietoma, -y ž.; Drietoinčan, -a, mn. c. -la m.; 
Drletomčanka, -y, -niek 2.; drietomský 
príd. 

Drňa, -ne ž.; Drňan, -a. mn. č. -ia m.; Dr-
nianka, -y, -nok ž.; drnlansky prid. 

Drnava, -y 2.: Drnavčan, -a, mn. č. -la m. 
Drnavčanka, -y, -niek 2.; drnavský prid. 

Družstevná pri Hornáde, -ej ž.; Družstev 
ňan, -a, mn. č. -la m.; Družstevnianka, -y 
-nok 2.; družstevnlonsky prld. 

Drženice, -níc 2. pomn.; Drženičan, -a, mn. č 
-la m.: Drženlčanka, -y, -nlek 2.; drženic 
ký prld. 

Držkovce, -viec 2. pomn.; Držkovčan, -a, mn 
č. -la m.; Držkovčanka, -y, -nlek 2.; drž 
kovský prld. 

Dubákovo, -u «tr.; Ďubákovčan, -a, mn. č. -la 

m.; Ďubákovčanka, -y, -nlek 2.; ďubákov-
ský prld. 

Dubie, -la str.; Duban, -a, mn. č. -la m.; Du-
bianka, -y, -nok 2.; dublansky prld. 

Dubinné, -ého str.; Dublnčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Dubinčanka, -y, -niek 2.; dubinský príd. 

Dubková, -ej 2.; Dubkovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Dubkovčanka, -y, -niek 2.; dubkovský 
prld. 

Dubnica, -e z.; Dubničan, -a, mn. e. -ia m.; 
Dubničanka, -y, -niek ž.; dubnický prld.; 
Dubnica nad Váhom 

Dubnická, -y 2.; Dubničan, -a, mn. č. -la m.; 
Dubnlčianka, -y, -nok ž.; dubntčíansky prid. 

Dubník, -a m.; Dubničan, -a, mn. e. -la m.; 
Dubničanka, -y, -niek 2.; dubnicky prfd. 

Dubno, -a str.; Dubňan, -a, mn. č. -ia m.; Dub-
nianka, -y, -nok 2.; dubniansky príd. 

Dubodiel, -a, 6. p. -e m.; Dubodlelčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Dubodielčanka, -y, -nlek 2.; 
dubodielsky príd. 

Dubová, -ej ž.; Dubovčan, -a, mn. č. -ia m.. 
Dubovčanka, -y, -niek ž.; dubovský príd. 

Dabovaný, -vian m. pomn.; Dubovanec, -ncu 
m.; Dubovianka, -y, -nok 2.; dubovlansky 
prfd. 

Dubovce, -viec 2. pomn.; Dubovčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Dubovčanka, -y, -nlek t.-, dubov
ský prfd. 

Dubové, -ého str.; Dubovčan, -a, mn. č. -ia n.; 
Dubovčanka, -y, -niek 2.; dubovský príd. 

Dubovce, -vcu m.; Dubovčan, -a, mn. č. -la m.: 
Dubovčanka, -y, -niek ž.; dubovský príd. 

Dubovica, -e ž.; Dubovičan, -a, mn. č. -la m.; 
Dubovlčanka, -y, -nlek z.; dubovlcký prld. 

Dúbrava, -y 2.; Dúbravčan, -a, mn. č. -la m.; 
Dúbravčanka, -y, -niek 2.; dúbravský príd. 

Dfibravica, -e i.\ Dúbravičan, -a, mn. č. -la 
m.; Dúbravlčanka, -y, -niek ž.; dňbravlc-
ký prld. 

Dúbravka, -y 2.; Dúbravčan, -a, mn. č. -Ia 
m.; Dúbravčanka, -y, -niek ž.; dúbravský 
prld. 

Dúbravy, Dúbrav z. pomn.; Dúbravčan, -a, 
mn. č. -la m.; Dúbravčanka, -y, -niek ž.; 
dúbravský prid. 

Ducnvé, -ého str.; Ducovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Ducovčanka, -y, -niek 2.; ducovský prid. 

Dudince, -niec 2. pomn.; Dedinčan, -a, mn. č. 
-ia m.-, Dudinčanka, -y, -nlek 2.; dudinský 
príd. 

Duchenec, -nca m.; Duchenčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Duchončanka, -y, -niek ž.; duchen-
ský prld. 



Dukovce Fiľakovo 

Dukovce, -viec t. pomn.; Dukovčan, -a, mn. e. 
-la m.; Dukovčanka, -y, -niek 2.; dukov-
ský prid. 

Dulicc, -11c ž. pomn.; Duličan, -a, mn. č. 
-ia m.; Duličanka, -y, -niek 2.; dulický 
prld. 

Dulov, -a m.; Dulovčan, -a, mn. 1. -la m.; Du-
lovčanka, -y, -niek z.; dulovský prid. 

Dfiľov, -a m.; Dúľovčan, -a, mn. č. -la m.; Dú-
ľovčanka, -y, -niek 2.; dúľovský prid. 

Dulov Dvor, Ďulovho Dvora, 6. p. v Dulo
vom Dvore m.; Dvorčan, -a, mn. č. -la m.; 
Dvorčanka, -y, -nlek 2.; dulovodvorský 1 
dvorský príd. 

Dulová Ves, Dulovej Vsi ž.; Vešťan, -a, mn. č. 
-ia m.; Vešťanka, -y, -niek 2.; dulovoveský 
i veský príd. 

Dulovee, -viec 2. pomn.; Dulovčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Dulovčanka, -y, -niek 2.; dulovský 
príd. 

Dulovo, -a str.; Dulovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Dulovčanka, -y, -niek 2.; dulovský prld. 

Dunajov, -a m.; Dunajovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Dunajovčanka, -y, -niek z.; dunajov-
ský príd. 

Dunajská Streda, Dunajskej Stredy 2.; Du-
najskostredčan 1 Stredčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Dunajskostredčanka 1 Stredčanka, -y, -niek 
ž.; dunajskostredský i stredský prid. 

Dunajský Klátov, Dunajského Klátova m.; 
Dunajskoklátovčan 1 Klátovčan, -a, mn. č. 
-la m.; Dunajskoklátovčanka 1 Klátovčan-
ka, -y, -nlek z.; dunajskoklátovský i klá-
tovský príd. 

Diiplín, -a m.; Dupllnčsn, -a, mn. č. -la m.; 
Ďurčinčanka, -y, -niek 2.; durčinský prid. 

Durčiná, -ej 2.; Ďurčlnčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Ďurčinčanka, -y, -niek ž.; cfurčinský prid. 

Durtfoš, -a m.; Ďurdošan, -a, mn. č. -la m.; 
Ďurdošanka, -y, -niek ž.; durdošský príd. 

Durdošík, -a m.; Ďurdošlčan, -a, mn. č. -la 
m.; Durtfošíčanka, -y, -niek ž.; ďurdošícky 
prld, 

Dnriinvé, -ého str.; Ďurďovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Ďurcľovčanka, -y, -niek ž.; durdovský 
prid. 

ihirkuv, -a m.; Ďurkovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Ďurkovčanka, -y, -niek 2.; durkovský prid. 

Durková, -ej 2.; Ďurkovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Ďurkovčanka, -y, -niek 2.; durkovský prld. 

Durkovce, -viec 2. pomn.; Ďurkovčan, -a, mn. 
č. -Ia m.; Ďurkovčanka, -y, -niek 2.; dur
kovský príd. 

DAžava, -y 2.; Dúžavčan, -a, mn. č. -ia m.; 

Dúžavčanka, -y, -niek 2.; dúžavský prid. 
Dvor Mikľdš, Dvoru Miklóš m.; Dvorčan, -a, 

mn. e. -la m.; Dvorčanka, -y, -nlek ž.; dvor
ský prid. 

Dvorany nad Nitrou, -rlan m. pomn.; Dvoranec, 
-nca m.; Dvoríanka, -y, -nok ž.; dvorian-
sky príd. 

Dvorec, -rca m.; Dvorčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Dvorčanka, -y, -nlek t.-, dvorský príd. 

Dvorianky, -nok ž. pomn.; Dvoriančan, -a, 
mn. č. -la m.; Dvoríančanka, -y, -nlek ž.; 
dvorlansky prld. 

Dvorníky, -nik m. pomn.-, Dvorníčan, -a, mn. č. 
-la m.; Dvornlčanka, -y, -niek ž.; dvornícky 
prld.; Dvorníky na Ostrove; Dvorníky nad 
Nitricou 

Dvory nad Žilavou, -ov m. pomn., Dvorčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Dvorčanka, -y, -niek 2.; dvor
ský prld. 

Dyčka, -y z.; Dyčan, -a, mn. e. -ia m.; Dy-
čianka, -y, -nok z.; dyčiansky príd. 

Egreš, -a m.; Egrešan, -a, mn. e. -ia m.; Egre-
šanka, -y, -nlek ž.; egrešský prld. 

Eliášovce, -viec 2. pomn.; Ellášovčan, -a, mn. 
f. -la m.; Ellášovčanka, -y, -nlek 2.; eliá-
šovský príd. 

Fačkov, -a m.; Fačkovčan, -a, mn. e. -la m.; 
Fačkovčanka, -y, -nlek ž.; fačkovský prid. 

Fajtov, -a m.; Fajtovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Fajtovčanka, -y, -nlek 2.; fajtovský príd. 

Falkušovce, -viec 2. pomn.; Falkušovčan, -a, 
mn. č. -la m.; Falkušovčanka, -y, -niek 2.; 
falkušovský príd. 

Fančová, -ej i., Fančovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Fančovčanka, -y, -nlek 2.; fančovský prld. 

ťarná, ej z.; Farňan, -a, mn. č. -ia m.: Far-
nianka, -y, -nok 2.; farnlansky prfd. 

Fekišovce, -viec 2. pomn.; Fekiäovčan, -a, 
mn. č. -la m.; Fekišovčanka, -y, -nlek 2.; 
fekišovský príd. 

Fiačice, -čie 2. pomn.; Fiačičan, -a, mn. č. 
-ia m.; Flačičanka, -y, -niek ž.; fiačický 
prid. 

Figa, -y ž.; Figan, -a, mn. č. -la m.; Figanka, 
-a, -niek z.; figanský prid. 

Fijaš, -a m.; Fijašan, -a, mn. č. -la m.; Fija-
šanka, -y, -niek 2.; fijašský príd. 

Fiľakovo, -a str.; Fiľakovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Flľakovčanka, -y, -nlek i.; filakovský 
prld. 
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ľ i l . i k u v s k í : K ľ a č a n y , F l ľ a k o v s k ý c h K ľ a č l a n 
m. pomn.; F i ľ a k o v s k o k ľ a č a n e c 1 K ľ a č a n e c , 
-nca m.; F i ľ a k o v s k o k ľ a č i a n k a i K ľ a č i a n k a , 
-y, -nok 2.; f i ľ a k o v s k o k ľ a č i a n s k y i kía-
č i a n s k y príd. 

Fil ice, Filíc 2. pomn.; F i l i č a n , -a, mn. č. -Ia 
m.; F l l i č a n k a , -y, -nlek 2.; f i l ický prld. 

Filier, -a, 6. p. -i m.; F i l i e r č a n , -a, mn. č. -ia 
m.; F i l i e r č a n k a , -y, -nlek 2.; f i l iersky prid. 

Fi l ipovo, -a str.; F i l i p o v č a n , -a, mn. č. -ia m.; 
F i l i p o v č a n k a , -y, -niek 2.; f i l ipovský príd. 

Fint ice, -tíc 2. pomn.; F i n t i č a n , -a, mn. č. -ia 
m.; F l n t i č a n k a , -y, -nlek z.; flntický príd. 

Flajšová, -ej z.; F l a j š o v č a n , -a, mn. č. -la m.; 
F l a j š o v č a n k a , -y, -nlek 2.; f lajšovský príd. 

Folknšová, -e) ž.; F o l k u š o v č a n , -a, mn. č. -ia 
m.; F o l k u š o v č a n k a , -y, -niek ž.; folkušov-
s k ý prld. 

Forbaky-KIukany, Forbakov-Klukán m. pomn.; 
F o r b a č a n , -a, mn. c. -la m.; Klukanec, -nca 
m.; F o r b a č a n k a , -y, -niek ž.; Klukanka, -y, 
-niek 2.; forbacký, k lukanský i forbacko-
klukanský prid. 

Fnrbasy, -sov m. pomn.; Forbasan, -a, mn. č. 
-Ia m.; Forbasanka, -y, -nlek 2.; forbaský 
prld. 

Francovce, -viec 2. pomn.; F r a n c o v č a n , -a, 
mn. č. -ia m.; F r a n c o v č a n k a , -y, -nlek ž.; 
francovský prfd. 

F r i č k a , -y t.; F r i č a n , -a, mn. č. -ia m.; Frl-
č i a n k a , -y, -nok 2.; f r l č i a n s k y prfd. 

F r i č k o v c e , -viec ž. pomn.; F r i č k o v č a n , -a, mn. 
č. -la m.; F r i č k o v č a n k a , -y, -nlek ž.; fr ič-
kovský prid. 

F r i č o v c e , -viec 2. pomn.; F r l č o v č a n , -a, mn. č. 
-ia m.; F r i č o v č a n k a , -y, -nlek 2.; f r i č o v s k ý 
prfd. 

Fulianka, -y t.; F u l i a n č a n , -a, mn. č. -ia m.; 
F u l i a n č a n k a , -y, -nlek z.; ful iansky príd. 

C a b č í k o v o , -a str.; G a b č í k o v č a n , -a, mn. č. 
-ia m.; G a b č í k o v č a n k a , -y, -niek ž.; gab-
č l k o v s k ý prfd. 

Gabultuy, -a m.; G a b o l t o v č a n , -a, mn. č. -la 
m.; G a b o l t o v č a n k a , -y, -nlek z.; gabol tovský 
príd. 

Gajary, -jár m. pomn.; G a j a r č a n , -a, mn. č. -ia 
m.; G a j a r č a n k a , -y, -niek 2.: gajarský príd. 

Gajdoš, -a m.; Gajdošan, -a, mn. č. -ia m.; GaJ-
došanka, -y, -niek t.-, ga jdošský príd. 

Galanta, -y 2.; G a l a n ť a n , -a, mn. č. -ia m.; 
G a l a n ť a n k a , -y, -niek z.; ga lantský prid. 

Galuvany, -vian m. pomn.; Galovanec, -nca 

m.; Galovianka, -y, -nok 2.; galovlansky 
prld. 

Gén, -ne t.; G á n č a n , -a, mn. č. -la m.; Gán-
č a n k a , -y, -niek 2.; gánsky príd. 

Gánovce, -viec ž. pomn.; G á n o v č a n , -a, mn. č. 
-ia m.; í i ä n o v č a n k a , -y, -nlek ž.; gánovský 
prld. 

Gápel, -pla, 6. p. -pli m.; G á p e l č a n , -a, mn. č. 
-la m.; G á p e l č a n k a , -y, -nlek ž.; gápelský 
príd. 

Gašknvce, -viec ž. pomn.; G a š k o v č a n , -a, mn. 
č. -ia m.; G a š k o v č a n k a , -y, -niek z.; gaš-
kovský príd. 

Gašparovo, -a sír.; G a š p a r o v č a n , -a, mn. C. 
-la m.; G a š p a r o v č a n k a , -y, -niek 2.; gaš-
parovský príd. 

G b e ľ a n y , -lián m. pomn.; G b e ľ a n e c , -nca m.; 
Gbelianka, -y, -nok 2.; gbe l iansky prld. 

Gbelce, - l ieč 2. pomn.; G b e l č a n , -a, mn. č. -ia 
m.; G b e l č a n k a , -y, -niek 2.; gbe lský prfd. 

Gbely, Gblol m. pomn.; G b e l č a n , -a, mn. č. -ia 
m.; G b e l č a n k a , -y, -nlek 2.; gbe lský príd. 

G e č a , -e 2.; Gečan, -a, mn. č. -Ia m.; G e č l a n -
ka, -y, -nok 2.; g e č i a n s k y prid. 

Gelnica, -e 2.; G e l n i č n n , -a, mn. č. -ia m.; 
G e l n i č a n k a , -y, -niek z.; ge ln ický prfd. 

Gemer, -a, e. p. -I m.; G e m e r č a n , -a, mn. č. 
-ia m.; G e m e r č a n k a , -y, -niek t.; gemerský 
prld. 

G e m e r č e k , -a m.; G e m e r č e č a n , -a, mn. č. -ia 
m.; G e m c r č e č a n k a , -y, -niek z.; g e m e r č e c -
ký prid. 

Gemerská Hôrka, Gemerskej Hôrky 2.; Ge-
m e r s k o h ô r č a n I H ô r č a n , -a, mn. č. -la m.; 
G e m o r s k o h ô r č a n k a 1 H ô r č a n k a , -y, -nlek 
z.; g e m e r s k o h B r č a n s k ý 1 h ô r č a n s k ý prld. 

Gemerská Panica, Gemerskej Panlce i.; Ge-
m e r s k o p a n i č a n 1 P a n i č a n , -a, mn. č. -ia 
m.; G e m e r s k o p a n i č a n k a i P a n l č a n k a , -y, 
-niek z.; gemerskopan ický 1 panický prfd. 

Gemerská Poloma, Gemerskej Polomy ž.; Ge-
m e r s k o p o l o m č a n í P o l o m č a n , -a, mn. c. -la 
m.; G e m e r s k o p o l o m č a n k a i P o l o m č a n k a , -y, 
-nlek 2.; gemerskopolomský t polomský 
prld. 

Gemerská Ves, Gemerskej Vsi z.; Gemersko-
v e š í a n 1 Vešťan, -a, mn. č. -la m.; Gemer-
skoveš fanka i Veštanka, -y, -niek ž.; ge-
merskoveský i veský príd. 

Gemerské Dechláre, Gemerských Dcchtár 
m. pomn.; G e m e r s k o d e c h t á r č a n I Dechtár-
č a n , -a, mn. č. -ia m.; Gemerskodechtár-
č a n k a 1 D e c h t á r č a n k a , -y, -nlek, ž.; ge-
merskodechtársky i dechtársky prfd. 

Gemerské Michalovce, Gemerských Michalo-
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viec 2. pomn.; Gemerskomichalovčan i Mi-
chalovčan, -a, mn. č. -la m.; Gemerskoml-
chalovčanka, -y, -nlek 2.; gemerskomlcha-
lovský 1 michalovský prld. 

Gemerské Teplice, Gemerských Teplíc z. 
pomn.; Gemerskolepllčan 1 Teplíčan, -a, 
mn. č. -la m.; Gemerskotepličanka, -y, -niek 
z.; gemerskoteplický 1 teplický prid. 

Gemerský Jablonec, Gemerského Jablonca 
m.; Gemerskojablončan i Jablončan, -a, 
mn. č. -la m.; Gemerskojablončanka i Jab-
lnnčankii, -y, -niek 2.; gemerskojablonský 
I jablonský príd. 

Gemerský Milhost, Gemerského Mllhosía m., 
Gemerskomilhosťan i Milhosľan, -a, mn. č. 
-ia m.; Gemerskomilhoslianka 1 Milhostian-
ka, -y, -nok ž.; gemerskomllhostíansky 
I mllhostiansky príd. 

Gemerský Sad, Gemerského Sadu m.; Ge-
merskosadčan i Sadčan, -a, mn. č. -la m.; 
Gemerskosadčanka i Sadčanka, -y, -nlek 2.; 
gemerskosadský i sadský prid. 

Géňa, -ne z.; Génčan, -a, mn. č. -la m.: Gén-
čanka, -y, -nlek t.; génsky príd. 

Geraltov, -a m.; Geraltovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Geraltovčanka, -y, -niek 2.; geraltov-
ský prld. 

Gerlachov, -a m.; Gerlachovčan, -a, mn. č. 
-la m.; Gerlachovčanka, -y, -nlek z.; ger
lachovský prid. 

Giglovce, -viec 2. pomn.; Glglovčan, -a, mn. č. 
-la m.; Giglovčanka, -y, -nlek 2.; giglovský 
prid. 

Giraltovce, -viec 2. pomn.; Glraltovčan, -a, 
mn. t. -ia m.; Giraltovčanka, -y, -nlek 2.; 
giraltovský prld. 

Girovce, -viec 2. pomn.; Glrovčan, -a, mn. e. 
-la m.; Girovčanka, -y, -niek 2.; girov-
ský prid. 

Glabušovce, -viec 2. pomn.; Glabušovčan, -a, 
mn. č. -la m.; Glabušovčanka, -y, -nlek 2.; 
glabušovský prld. 

Gočallovo, -a str.; Gočaltovčan, -a, mn. č. 
-la m.; Gočaltovčanka, -y, -niek 2.; gočal-
tovský prid. 

Gočnvo, -a str.; Gočovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Gočovčanka, -y, -niek 2.; gočovský prfd. 

Golianovo, -a str.; Golianovčan, -a, mn. č. 
-la m.; Golianovčanka, -y, -niek z.; golia-
novský prid. 

Gandovo, -a str.; Gondovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Gondovčanka, -y, -niek 2.; gondovský 
prfd. 

Gorazdov, -a m.; Gorazdovčan, -a, mn. č. -Ia 

m.; Gorazdovčanka, -y, -niek 2.; goraz-
riovský prld. 

Gortva, -y 2.; Gortvan, -a, mn. č. -la m.; Gort-
vianka, -y, -nok 2.; gortviansky prid. 

Gotovany, -vían m. pomn.; Gätovanec, -nca 
m.; GÔtovlanka, -y, -nok 2.; gôtovlansky 
príd. 

Grajciar, -a, s. p. -í m.; Grajclarčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Grajclarčanka, -y, -nlek ž.; graj-
clarsky prld. 

Granč-Petrovce, Granča-Petroviec m.-2. pomn.; 
Grančan, -a, mn. č. -la; Petrovčan, -a, mn, 
č. -la m.; Grančianka, -y, -nok; Petrov-
čanka, -y, -nlek 2.; grančiansky, petrov-
ský 1 grančiansko-petrovský prid. 

Gregorova Vieska, Gregorovej Viesky 2.; 
Viešfan, -a, mn. č. -la m.; Vleštanka, -y, 
-niek 2.; viešfanský prld. 

Gregorovce, -viec 2. pomn.; Gregorovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Gregorovčanka, -y, -niek 2.; 
gregorovský príd. 

Gribov, a m.; Grlbovčan, -a, mn. {. -la m.; 
Grlbovčanka, -y, -niek 2.; gribovský príd. 

Grodzin, -a m.; Grodzlnčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Grodzlnčanka, -y, -niek 2; grodzinský 
príd. 

Griiue, Grúňov m. pomn.; Grúnčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Grúnčanka, -y, -niek 2.; grúnsky 
prfd. 

Gruzovce, -viec 2. pomn.; Gruzovčan, -a, mn. č. 
-la m.; Gruzovčanka, -y, -nlek 2.; gruzovský 
prid. 

Gúg, -a m.; GÚgan, -a, mn. č. -ia m.; Gúgan-
ka, -y, -nlek z.; gúganský prld. 

Gynuv. -a m.; Gyňovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Gyňovčanka, -y, -nlek ž.; gyňovský prid. 

Habovka, -y z.; Habovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Habovčanka, -y, -niek ž.; habovský prld. 

Habura, -y 2; Haburčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Haburčanka, -y, -nlek 2.; haburský prfd. 

Hačava, -y 2.; Hačavčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Hačavčanka, -y, -niek 2.; hačavský príd. 

Hadošc, -ov m. pomn.; Hadošan, -a, mn. č. -ia 
m.; Hadošanka, -y, -niek ž.; hadošský 
prld. 

Hadovce, -viec 2. pomn.; Hadovčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Hadovčanka, -y, -nlek 2.; hadovský 
prld. 

Hadušovce, -viec 2. pomn.; Hadušovčan, -a, 
mn. e. -ia m.; Hadušovčanka, -y, -niek 2.; 
hadušovský prfd. 

Hadviga, -y z.; Hadvigan, -a, mn. č. -ia m.; 
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Iladviganka, -y, -niek 2.; hadvigský prid. 
Hágy, -ov m. pomn.; Hágan, -a, mn. č. -ia m.; 

Háganka, -y, -nlek 2.; háganský prid. 
Háj, -a m.; Hájčan i Hájan, -a, mn. e. -ia m.; 

Hájčanka i Hájanka, -y, -niek 2.; hájsky 
príd. 

Ilájiky-Maky, Hájikov-Makov m. pomn.; Héji-
čan, -a, mn. č. -ia m.; Mačan, -a, mn. č. -ia 
m.; Hájičanka, -y, -niek 2.: Mačlanka, -y, 
-nok ž.; hájlcký, mačiansky i hájicko-ina-
čiansky prid. 

Hajná Nová Ves, Hajnej Novej Vsi ž.; Haj-
nonovovešťan i Novovešťan, -a, mn. č. -la 
m.; Ilajnonovovešťanka i Novovešfonkn, y, 
-niek í.; hajnonovoveský i novoveský prld. 

Hajnáčka, -y 2.; Hajnáčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Hajnáčanka, -y, -niek ž.; hajnáčsky prld. 

Hájniky, Hájnik m. pomn.; Hájničan, -a, mn. 
č. -ia m.; Hájničanka, -y, -niek ž.; háj-
nický prfd. 

Hájske, -eho str.: Hájčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Hájčanka, -y, -niek 2.; hájčanský i hájsky 
príd. 

Hajtovka, -y í.; Hajtovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Hujtovčanka, -y, -niek ž.; hajtovský prld. 

Il.aláčovce, -viec 2. pomn.; Haláčovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Haláčovčanka, -y, -nlek ž.; 
haláčovský prld. 

Halič, -e z.; Hallčan, -a, mn. č. -la m.; Hali-
čanka, -y, -niek 2.; haličský príd. 

Haligovce, -viec ž. pomn.; Haligovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Haligovčanka, -y, -niek z.; 
hallgovský prid. 

Haluzice, -zíc 2. pomn.; Haluzičan, -a, mn. č. 
-ia m.; Haluzíčanka, -y, -nlek 2.; haluzic-
ký prfd. 

Hámor, -mra, 6. p. -mri m.; Hámorčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Hámorčanka, -y, -niek ž.; 
hámorský prid. 

Hámre, Hámrov m. pomn.; Hámorčan, -a, 
mu. č. -la m.: Hámorčanka, -y, -niek z.; 
hámorský prfd. 

Hámry, -ov m. pomn.; Hámorčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Hámorčanka, -y, -niek z.; hámorský 
príd. 

Hamuliakovo, -a str.; Hamullakovčan, -a, 
mn. i. -ia m.; llamulinkovčanka, -y, -niek 
ž.; hamuliakovský príd. 

Hamušad, -u m.; Hamušadčan, -n, nm. č. 
-ia m.; Hamušadčnnka, -y, -niek 2.; hamu-
šadský prfd. 

Handlová, -ej 2.; Handlovčan, -a. mn. č. -la 
m.; Handlovčanka, -y, -niek 2.; hanďlov-
ský prid. 

Hanignvce, -viec 2. pomn.; Hanigovčan, -a, 

mn. č. -ia m.; Hanigovčanka, -y, -nlek í.; 
hanigovský príd. 

Haniska, -y 2.; Hanišlan, -a, mn. č. -ia m.; 
Haništianka, -y, -nok 2.; hanlštiansky príd. 

Hanková, -ej z.; Hankovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Hankovčanka, -y, -niek í.; hankov-
ský príd. 

Hanknvce, -vtec z. pomn.; Hankovčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Hankovčanka, -y, -nlek ž.; han-
kovský príd. 

Hanušovce nad Toptou, -viec ž. pomn.; Ha-
nušovčan, -a, mn. č. -la m.; Hanušovčanka, 
-y, -nlek z.; hanušovský príd. 

Harakovce, -viec z. pomn.; Harakovčan, -a, 
mn. e. -ia m.: Harakovčanka, -y, -niek 2.; 
harakovský prid. 

Harhaj, -a m.; Harhajčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Harhajčanka, -y, -niek >..; harhajský prid. 

Harichnvce, -viec 2. pomn.; Harichovčan, -a, 
mn. č. -la m.; Harichovčanka, -y, -nlek t.; 
harlchovský príd. 

Harmanec, nca m.; Harmančan, -a, mn. č. 
-ia m.; Harmančanka, -y, -niek ž.; harma
necký prfd. 

Harmónia, -ie, s. p. -il ž.; Harmónčan, -a, 
mn. č. -ia 2.; Harmónčanka, -y, -niek 2.; 
harmónsky prid. 

íl.n velí..i -y 2.; Harvelčan, -a, mn. č. -la m.; 
Harvelčanka, y, -nlek ž.; harvelský príd. 

Hatalov, -a m.; Hatalovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Hatalovčanka, -y, -nlek t.-, hatalovský 
príd. 

Hatné, -ého sír.; Hatňan, -a, mn. č. -la m . 
Hatnianka, y, -nok ž.; hatniansky prld. 

Havaj, -a m.; Havajčan, -a, mn. č. -la m.; Ha-
vajčanka, -y, -niek 2.; havajský prfd. 

Havka, -y 2.; Havčan, -a, mn. č. -Ia m.; 
Havčianka, -y, -nok í.; havčiansky príd. 

Havranec, -nca m.; Havrančan, -a, mn. č. -ia 
m.; Havrančanka, -y, -nlek z.; havranský 
prld. 

Havrania, Havranej z.; Havraňan, -a, mn. e. 
-ia m.: Havranianka, -y, -nok 2.; havra-
niansky príd. 

Havrania Dnlina, Havranej Doliny z.; Ha-
vraňodolínčan i Dolinčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Ilavraňodollričanka i Dolinčanka, -y, -nlek 
ž.; havraňodolinský i dolinský príd. 

Hažín, -a m.; Hažínčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Hažínčanka, -y, -niek 2.; hažínsky prld.; 
Hažín nad Cirochou 

Hažlin, -a m.; Hažlínčnn, -a, mn. č. -la m.; 
Hnžlínčaiika, v, niek , , hužlínsky prld. 

Helcmanovce, -viec 2. pomn.; Helcmanovčan, 
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-a, mn. č. -ia m.; H e l c m a n o v č a n k a , -y, 
-nlek 2.; h e l c m a n o v s k ý prid. 

Heľpa, -y 2.; H e ľ p a n , -a, mn. č. -ia m.: Hel-
pianka, -y, -nok z.; h e ľ p i a n s k y prid. 

Hcnckovce, -viec z. pomn.; H e n c k o v č a n , -a, 
mn. č. -la m.; H e n c k o v č a n k a , -y, -niek 
2.; henckovský príd. 

Henclová, -ej 2.; H e n c l o v č a n , -a, mn. č. -la 
m.; H e n c l o v č a n k a , -y, -nlek z.; henc lovský 
pi íd. 

Hencovce, -viec ž. pomn.; H e n c o v č a n , -a, mn. č. 
-la m.; H e n c o v č a n k a , -y, -nlek 2.; hencov-
ský prld. 

Hendrichovce, -viec 2. pomn.; Hendricl iov-
č a n , -a, mn. č. -ía m.; H e n d r i c h o v č a n k a , 
-y, -niek t..; hendr ichovský príd. 

Hei-liiiiy, -llan m. pomn.; H e r ľ a n e c , -nca m.; 
Herlianka, -y, -nok z.; her l iansky prid. 

um nimi -a m.; H e r m a n č a n , -a, mn. č. -la m.; 
H e r m n n č a n k a , -y, -nlek 2.; hermanský 
prid. 

Hermanovce, -viet: s. pomn.; H e r m a n o v č a n , 
-a, mn. č. -ia m.; H e r m a n o v č a n k a , -y, 
-niek 2.; hermanovský prid.; H e r m a n o v c e 
nad T o p ľ o u 

Heriník, -a m.; H e r t n í č a n , -a, mn. č. -ia m.: 
H e r t n l č a n k a , -y, -niek z.; hertnfcky prld. 

Ilervartov, -a m.; H e r v a r t o v č a n , -a, mn. č. 
-ia m.; H e r v a r t o v č a n k a , -y, -niek ž.; her-
vartovský prid. 

i l e t m é ň , -a m.; H e t m é n č a n , -a, mn. č. -ia m.; 
H e t m é n č a n k n , -y, niek ž.; h e t m é n s k y prld. 

Hiadet, -dľa m.; H i a d e ľ č a n , -a, mn. č. -la m.; 
H i a d e ľ č a n k a , -y, -niek 2.; h i a d e ľ s k ý 
prld. 

Hincovce, -viec 2. pomn.; H i n c o v č a n , -a, mn. 
f. -ia m.; H i n c o v č a n k a , -y, -niek 2.; hln-
covský príd. 

Hladovka, -y 2.; H l a d o v č a n , -a, mn. č. -ia 
m.; H l a d o v č a n k a , -y, -niek z.; h ladovský 
prfd. 

Illivice, -vie 2. pomn.; H l i v l č a n , -a, mn. č. 
-la m.; H l i v i č a n k a , -y, -nlek z.; h l iv ický 
prld. 

Hlboké, -ého sír.; H l b o č a n , -a, mn. č. -nia 
m.; H l b o č a n k a , -y, -nlek 2.; h lbocký príd.; 
Hlboké nad Váhom 

Hlinené, -ého str.; H l i n e n č a n , -a, mn. č. -ia 
m.; H l i n e n č a n k a , -y, -niek z.; h l inenský 
príd. 

Hliník, -a in.; H l i n í č a n , -a, mn. č. -ia m.; Hll-
n í č a n k u , -y, -nlek ž.; hl inicky príd.; Hliník 
nad Hronom; Hliník nad Váhom 

Hlinné, -ého str.; H l i n č a n , -a, mn. č. -ia m.; 
H l l n č a n k a , -y, -nlek t.-, hlfnský príd. 

Hlivištla, Hliv íš! si r. pomn.; Hlivíštan, -a, 
mn. í. -ia m.; Hllvlš l ianka, -y, -nok ž.; hli-
višt iansky prid. 

Hlohovec, -vca m.; H l o h o v č a n , -a, nm. č. 
-la m.; H l o h o v č a n k a , -y, -niek í.-, hlo-
hovský príd. 

Hloža, -e 2.; Hložan, -a, mn. č. -ia m.; Hlo-
žianka, -y, -nok í.; h lož lansky prid. 

Hniezdne, -eho str.; H n l e z d ň a n , -a, mn. č. 
-ia m.; H n i e z d ň a n k a , -y, -niek ž.; hniezd-
ň a n s k ý prid 

H n i l č í k , -a m.; H n i l č í č a n , -a, mn. č. -ia m.; 
H n i l č í č a n k a , -y, -niek ž.; h n i l č í c k y príd. 

Hnilec, -lea m.; H n i l č a n , -a, mn. č. -la m.: 
M n i l č a n k a , -y, -nlek t.; hni lecký prfd. 

Hnojili:, -ého str.; H n o j ň a n , -a, mn. č. -la m.; 
Ilnojnlanka, -y, -nok 2.; hnojniansky prid. 

l lni isľ. i -te ž.; Hnúš ían, -a, mn. č. -ia m.; 
í l n ú š ť a n k a , -y, -niek 2.; h n ú š ť a n s k ý príd. 

l l n ú š ť a Likier, Hnúšte-Liktera 2.-m.; Hnúš-
ťan, -a, mn. č. -la; L l k l e r č a n , -a, mn. č. -ia 
m.; H n ú š ť a n k a , -y, -niek 2.; L l k i e r č a n k a , 
y, -niek ž.; h n ú š ť a n s k ý , Ilkiersky i h n ň š -

fansko-l lkíersky prld. 
Htidejuv, -a m.; H o d e j o v č a n , -a, mn. č. -ia 

m.; H o d e j o v č a n k a , -y, -nlek 2.; hodejov-
ský prld. 

Hodejovec, -vca m.; H o d e j o v č a n , -a, mn. č. 
-la m.; H o d e j o v č a n k a , -y, -niek 2.; hode-
jovský príd. 

Hodkovce, -viec 2. pomn.; H o d k o v č a n , -a, 
mn. č. -ia m.; H o d k o v č a n k a , -y, -niek 2.; 
l iodkovský prid. 

Hokovce, -viec ž. pomn.; H o k o v č a n , -a, mn. 
e. -ia m.; H o k o v č a n k a , -y, -niek l j liokov-
ský príd. 

Holanovo, -a str.; H o l a n o v č a n , -a, mn. č. -ia 
m.; H o l a n o v č a n k a , -y, -niek ž.; holanov-
ský príd. 

H o l č l k u v c e , -viec 2. pomn.; H o l č í k o v č a n , -a, 
mn. f. -la m.; H o l č í k o v č a n k a , -y, -nlek z.; 
h o l č í k o v s k ý prid. 

Holiare, -liar m. pomn.: H o l i a r č a n , -a, mn. č. 
-ia m.; H o l l a r č a n k a , -y, -niek 2.; holiar-
sky príd. 

Hol ice, -líc 2. pomn.; H o l l č a n , -a, mn. č. -ia 
m.; H o l i č a n k a , -y, -niek 2.-, hol ický príd. 

Hol íč , -a m.; H o l l č a n , -a, mn. c. -ia m.-. Ho
l i č a n k a , -y, -nlek 2.; h o l i č s k ý prld. 

lliilis.-i, -e ž.; Hollšan, -a, mn. c. -la m.; Ho-

lišanka, -y, -nlek ž.; hol lšský prfd. 
Holotka, -y 2.; H o l o l č a n , -a, mn. e. -ia m.: 

H o l o l č a n k a , -y, -niek z.; holotský prfd. 
Holumnica, -e í.; H o l u m n i č a n , -a, mn. č. -ia 
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m.: Holumnlčanka, -y, -nlek 2.; holum-
nický prfd. 

Miniee. -niec 2. pomn.; Hončnn, -a, mn. č. -ia 
m.; Hončianka, -y, -nok z.; hončiansky 
príd. 

Hontianska Vrbica, Hontianskej Vrbice 2.; 
Hontianskovrbíčan i Vrbičan, -a, mn. c. -la 
m.; Hontlanskovrbičanka i Vrhlčanka, -y, 
-nlek 2.; hontianskovrbický í vrbický príd. 

Hontianske Moravce, Hontianskych Mora
viec 2. pomn.; Hontlanskomoravčan i Mo-
ravčan, -a, mn. č. -ia m.; Hontianskomo-
ravčanka í Moravčanka, -y, -nlek 2.; hon-
tianskomoravský príd. 

Hontianske Nemce, Hontianskych Nemlec 
m. pomn.; Hontinnskonemčan i Nemčan, 
-a, mn. č. -ia m.; Hontianskonemčianka 
i Nemčlanka, -y, -nok >.., hontinnskonem-
čiansky i nemčiansky príd. 

Hontianske Tesáre, Hontianskych Tesár m. 
pomn.; Hontlanskotesárčan i Tesárčan, -a, 
mn. č- -ia m.; Hontlanskotesárčanka i Te-
sárčanka, -y, -nlek ?..; hontianskotesársky 
i tesársky príd. 

Hurelica, -e 2.; Horeličan, -a, mn. č. -ia m.; 
Horeličanka, -y, -niek 2.; horellcký prfd. 

Horenická Hurka, Horenickej HOrky z.; Ho-
renlckohŕirčan i Hôrčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Horenickohfirčanka i Hôrčanka, -y, -niek 
ž.; horenickohorčanský i hôrčanský prid. 

Hurka, -y •>..; Hôrčan, -a, mn. č -la m.: Hôr
čanka, y, -niek 2.; hôrčanský prfd.; Hôr
ka nad Váhom 

Hôrky, Hôrok 2. pomn.; Hôrčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Hôrčanka, -y, -niek 2.; hôrčanský 
príd. 

Iinin.i -ne 2.; Horňan, -a, mn. č. -ia m.; Hor-
níanka, -y, -nok 2.; horniansky prld. 

Horná Breznica, Hornej Breznice >... Horno-
brezničan i Brezničau, -a, mn. č. -la m.; 
Ilornobrezničanka i Breznlčanka, -y, -nlek 
ž.; homobreznlcký i breznický prid. 

Horná Dolina, Hornej Doliny í.; Hornodo-
linčan i Dolinčan, -n. nm. č. -in m.; Horno 
dolinčanka i Dolínčanka, y, -niek 2.; 
hornodollnský í dollnský prid. 

Horná Hriňová, Hornej Hriňovej 2.; Horno 
hrlňovčan 1 Hrlňovčan, -a, mn. e. -Ia m.; 
Hornohrlňovčanka t Hriňovčanka, -y, -niek 
z.; hornohriňovský i hriňovský prld. 

Horná Kráľova, Horne] Kráľove] >... Horno-
kráľovčan 1 Kráľovčan, -a, mn. č. -Ia m.; 
Hornokráľovčanka i Kráľovčanka, -y, 
-niek 2.; hornokráľovský i kráľovský prid. 

Horná Krupá, Hornej Krupej 2.; Hornokrup 

čan i Krupčan, -a, mn. č. -ia m.; Hornokrup-
čanka i Krupčanka, -y, -niek ž.; horno-
krupský i krupský prid. 

Horná Lehota, Horne] Lehoty ž.; Hornole-
hoían i Lehofan, -a, mn. č. -ia m.; Horno-
lehoťanka i Leboťanka, -y, -nlek ž.; hor-
nolehotský i lehotský prid. 

Horná Mariková, Hornej Marikovej 2.; Ilor-
nomarikovčan i Marlkovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Hornoinarikovčanka i Marikovčanka, 
-y, -niek z.; hornomarikovský i marikov-
ský prld. 

Horná Mičiná, Horne] MičineJ 2.; Hornomi-
činčan i Míčinčan, -a, mn. č. -ia i Mičlnec, 
-nca m.; Hornomičinčanka i Mičinčanka, y, 
-niek 2.; hornomičinský i mičinský prid. 

Horná Poruba, Hornej Poruby 2.; Homopo-
rubčan i Porubčan, -a, mn. č. -la m.; Hor-
noporubčanka i Porubčanka, -y, -niek z.; 
hornoporubský i porubský prid. 

Horná Potôň, Hornej Polône z.;. Hornopo-
íônčan i Polňnčan, -a, mn. č. -ia m.; Hor-
nopotônčanka i PutOnčanka, -y, -nlek z.; 
hornopotflnsky i potônsky prld. 

Horná Seč, Hornej Sečo z.; Ilornosečan i Su 
čan, -a, mn. č. -ia m.; l iornosečianka i 
Sečianka, -y, -nok ž.; sečiansky príd. 

Horná Streda, Hornej Stredy 2.; Hornostred 
čan i Stredčan, -a, mn. č. -ia m.; Horno-
stredčanka i Stredčanka, -y, -niek 2.; hor-
nostredský i stredský prid. 

Horná Strehová, Hornej Strehovej z.; Hor-
nostrehovčan i Strehovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Hornostrehovčankn i Strehovčanka, 
y, -niek z.; hornostrehovský i strehovský 

prfd. 
Horná Súca, Hornej Súce z.; Hornosňčnn i 

Sučan, -a, mn. č. -ia m.; Hornosňčanka 
i Súčanka, -y, -nlek 2.; hornosúčanský i 
súčanský prfd. 

Horná Stubňa, Hornej Stubne 2.; Horno-
štubňan i Stubňan, -a, mn. č. -ia m.; Hor-
noštubnlanka i Stubnlanka, -y, -nok 2.; 
hornoštubniansky i štubniansky prid. 

Horná Trnávka, Hornej Trnávky ?..; Horno-
trnávčan i Trnavčan, a, mn. č. -ia m.; Hor-
notrnávčanka i Trnávčanka, -y, -niek 2.; 
hornotrnávsky i trnavsky príd. 

Iliirná Ves, Hornej Vsi ž.: Hornoveštan 1 
Vešťan, -a, mn. t. -la m.; Hornovešťankn 
i Veštanka, -y, -niek ž.; hornoveský i 
veský príd. 

Horná Zavarská, Hornej Zavarskej ž.; Hor-
nozavarčan, -a, mn. č. -ia m.; Hornoza-
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varčianka, -y, -nok 2.; hornozavarčiansky 
1 hornozavarský i zavarský prld. 

Horná Zdaňa, Hornej Zdané 2.; Hornoždan-
čan I Zdančan, -a, mn. č. -ia m.; llorno-
ždančanka i Zdančanka, y, -nlek 2.; hor-
noždanský i ždanský prld. 

Horňany, -nian m. pomn.; Horňanec, -nca m.; 
Hornianka, -y, -nok 2.; homiansky prid. 

Horné Držkovce, Horných Držkovlec z. pomn.; 
Ilornodržkovčan 1 Držkovčan, -a, mn. č. 
-la m.; Hornodržkovčanka i Držkovčan-
ka, -y, -nlek 2.; hornodržkovský í drž-
kovský prid. 

Horné Dubuvé, Horného Dubového str.; Hor-
nodubovčan i Dubovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Hornodubovčanka 1 Dubovčanka, -y, -nlek 
2.; hornodubovský 1 dubovský prld. 

Horné Hámre, Horných Hámrov m. pomn.; 
Hornohámorčan i Hámorčan, -a, mn. č. 
-la m.; Hornohámorčanka i Hámorčanka, 
-y, -niek 2.; hornohámorský i hámorský 
prfd. 

Horné Chlebany, Horných Chleblan m. pomn.; 
Hornochlebanec 1 Chlebanec, -nca m.; 
Hornochlebianka 1 Chlebianka, -y, -nok 
í.; liornochlebinnsky 1 chleblansky prld. 

Horné janíky, Horných Janík m. pomn.; Hor
no janíčan i Janíčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Hornojantčanka i Janlčanka, -y, -niek ž.; 
hornojanícky í janícky prfd. 

Horné jaseno, Horného Jasena str.; Horno-
jasenčan i jasenčan, -a, mn. č. -ía m.; Hor-
nojasenčanka 1 Jasenčanka, -y, -niek ž.; 
hornojasenský 1 jasenský prld. 

Horné Kočkovce, Horných Kočkovlec z. pomn.; 
Hornokočkovčan i Kočkovčan, n, mn. č. 
-ia m.; Hornokočkovčanka 1 Kočkovčan-
ka, -y, -niek 2.; homokočkovský í koč-
kovský prld. 

Hnrné Košariská, Horných Košarísk sír. 
pomn.; Hornnkošarišťan 1 Košarištan, -a, 
mn. č. -ia m.; Hornokošarištianka i Koša-
rištianka, -y, -nok 2.; hornokošarištlan-
sky 1 košarištinnsky (podta miestneho úzu 
košarlský) príd. 

Horné Krškany, Horných Krškán m. pomn.; 
Hornokrškanec 1 Krškanec, -nca m.; Hor-
nokrškánka i Krškánka, -y, -nok 2.; hor-
nokrškánsky i krškánsky príd. 

Horné Lefantovce, Horných Lefantoviec 2. 
pomn.; Hornolefantovčan 1 Lefantovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Hornolefantovčanka 1 Lefan-
tovčanka, -y, -niek 2.; hornolefantovský 
: leľanlovský prid. 

Horné Lelovce, Horných Leloviec z. pomn.; 

Hornolelovčan 1 Lelovčan, -a, mn. e. -ia m.; 
Hornololovčanka 1 Lelovčanka, -y, -niek 
ž.; hornolelovský 1 lelovský prid. 

Horné Lovčice, Horných Lovčíc 2. pomn.; 
Hornolovčíčan i Lovčičan, -a, um. 6, -in 
m.; Hornolovčlčanka 1 Lovčičanka,-y,-niek 
ž.; Iiornolovčlcký 1 lovčický prfd. 

Horné Mladonice, Horných Mladoníc z. pomn.; 
Hornomladonlčan i Mladonfčan, -a, mn. e. 
-ia m.; Hornomladoničanka i Mladoničan-
ka, -y, -nlek 2.; hornomladonlcký 1 mla-
donický príd. 

Hnrné Motešice, Horných Motešlc ž. pomn.; 
Hornomotešičan i Motešičan, -a, mn. č. -ia 
m.; Hornomotešičanka i Motešičanka, y, 
-nlek ž.; hornomotešický í motešický 
; . : 1 ( 1 . 

Horné Mýto, Horného Mýta str.; Hornomý-
!an i Mýfan, -a, mn. e. -la m.; Hornomý-
ťanka i Mýťanka, -y, -niek ž.; hornomýt-
sky f mýtsky prld. 

Horné Naštice, Horných Naštíc 2. pomn.; 
Hornonaštičan i Naštičnn, -a, mn. č. -ia 
m.; Hornonaštičanka i Naštičanka, -y, 
-niek 2.; hornonaštický 1 naštický príd. 

Horné Obdokovce, Horných Obdokoviec z. 
pomn.; Hornoobdokovčan 1 Obdokovčan, 
-a, mn. f. -ia m.; Hornoobdokovčanka i 
Obdokovčanka, -y, -nlek 2.; hornoobdo-
kovský i obdokovský prld. 

Horné Opatovce, Horných Opaioviec ž. pomn.; 
Hornoopatovčan í Opatovčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Hornoopatovčanka i Opatovčanka, 
-y, -niek ž.; hornoopatovský i opatovský 
prid. 

Horné Orešany, Horných Orešian m. pomn.; 
Hornoorešanec 1 Orešanec, -nca m.; Hor-
noorešlanka 1 Orešianka, y, -nok ž.; hor-
noorešiansky 1 orešiansky prid. 

Horné Otroknvce, Horných Otrokoviuc z. 
pomn.; Hornootrokovčan 1 Otrokovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Hornootrokovčanka i Otro-
kovčanka, -y, -niek ž.; hornootrokovský 
1 otrokovský prld. 

Horné Ozorovce, Horných Ozoroviec z. pomn.; 
Hornoozorovčan i Ozorovčan, -a, mn. e. 
-la m.; Hornoozorovčanka 1 Ozorovčanka, 
-y, -níuk ž.; hornoozorovský 1 ozorovský 
prfd. 

Horné Plachtince, Horných Plachtiniec z. 
pomn.; Hornoplachtinčan i Plachtinčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Hornoplachtinčanka 1 Plach-
linčanka, -y, niek 2.; hornoplachtinský 
i plachtlnský prfd. 

Horné Príbelce, Horných Prlbeliec ž. pomn.: 
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Hornoprlbelčan ( Prlbelčan, -a, mn. č. -la 
m.; Hornopríbelčanka i Prlbelčanka, -y, 
-niek z.; hornopríbelský i prlbelský príd. 

Horné Pršany, Horných Pršian m. pomn.; 
llornopršanec i Pršanec, -nca m.; Horno-
pršianka i Pršianka, -y, -nok z.; horno-
pršiansky i pršlansky príd. 

Horné Rykynčice, Horných Rykynčíc z. pomn.; 
Hornorykynčičan i Rykynčíčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Hornorykynčičanka i Rykynčičan-
ka, -y, -niek 2.; hornorykynčlcký i rykyn-
člcký príd. 

Horné Saliby, Horných Salíb 2. pomn.: Hor-
nosalibčan 1 Salibčan, -a, mn. č. -la m.; 
Hornosallbčanka 1 Salibčanka, -y, -niek 
;..: hornosalibský 1 salibský prid. 

Horné Semerovce, Horných Semeroviec 2. 
pomn.; Hornosemerovčan 1 Semerovčan, 
-a, mn. t. -ia m.; llornosemerovčauka i 
Semcrovčanka, -y, -niek z.; hornoseme-
rovský i semerovský prfd. 

Hnrné Sfažany, Horných Slažlan m. pomn.; 
Hornosľažanec i Sľažanec, -nca m.; Hor-
nosľažianka i Sľažlanka, -y, -nok 2.; hor-
nosľažlansky 1 sľažiansky prfd. 

Horné Smie, Horného Smia str.; Hornosr-
ňan 1 Srňan, -a, mn. £. -ia m., Hornosr-
nianka 1 Srnlanka, -y, -nok ?..; hornosr-
niansky 1 srnlansky príd. 

Horné Strhám, Horných Strtiár m. pomn.; 
Iíornostrhárčan i Strhárčan, -u, mn. i. -ia 
m.; Hornostrhárčanka 1 Strhárčanka, -y, 
-niek z.; hornostrhársky 1 strhársky príd. 

Horné Štitáre, Horných Stitár 2. pomn.; Hor-
noštltárčan i Stitárčan, -a, mn. e. -ia m.; 
Horno'štltárčanka 1 Stitárčanka, -y, -niek 
2.; hornoštitársky 1 štitársky príd. 

Horné Trhovište, Horného Trhovišta str.; 
Hornotrhovišťan i Trhovišfan, -a, mn. č. 
-la m.; Hornotrhovlšfanka í Trhovlštan-
ka, -y, -niek 2.; hornotrhovištský 1 trho-
vlštský príd. 

Hnrné Turuvce, Horných Turoviec 2. pomn.; 
Hornoturovčan i Turovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Hornoturovčanka i Turovčanka, -y, 
-niek 2.; hornoturovský 1 turovský prid. 

Horné*Ves!enlce, Horných Veštenie 2. pomn.; 
Hornovestenlčan 1 Vestenlčan, -a, mn. č. 
-la m.; Hornovesteničanka i Vestenlčanka, 
-y, -nlek ž.; hornovestonlcký 1 veslenlcký 
prfd. 

Horné Zahorany, Horných Zahorian m. pomn.; 
Hornozahoranec i Zahoranec, -nca m.; 
Hornozahorianka i Zahorlanka, -y, -nok 
2.; hornozahoriansky 1 zshoriansky prld. 

Horný Badfn, Horného Oadfna m , Horno 
liadínčan 1 Badtnčan, -a, mn. č. -ia m; 
Hornobadínčanka i Badlnčanka, -a, -niek 
2.; hornobadínsky 1 badínsky prld. 

Horný Bar, Horného Baru, e. p. v Hornom 
Bare m.; Hornobarčan i Barčan, -a, mn. č. 
-la m.; Hornobarčanka i Barčanka, -y, 
-niek 2.; hornobarský 1 barský príd. 

Horný Cepeň, Horného Cepeňa m.; Horno-
čepenčan i Cepenčan, -a, mn. č. -ia m.; Hor-
nočepenčanka i Cepenčanka, -y, -nlek 2.; 
hornočepenský i čepenský príd. 

Horný Dur, Horného Ďura, 6. p. v Hornom 
Ďure m.; Hornodurčan 1 Ďurčan, -a, mn. 
e. -la m.; Hornodurčanka 1 Ďurčanka, -y, 
-niek 2.; hornodurský 1 durský prfd. 

Horný Hričov, Horného Hričova m.; Horno-
hrlčovčan i Hrlčovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Hornohričovčanka i Hríčovčanka, -y, -nlek 
ž.; hornohrlčovský i hričovský príd. 

Horný jalšovík, Horného Jalšovíka m.; 
Hornojalšovíčan i Jalšovíčan, -a, mn. t. -ia 
m.; Hornojalšovfčanka 1 jalšovíčanka, -y, 
-niek ž.; hornojalšovícky i jalšovlcky prld. 

Horný jatov, Horného Jatova m.; Hornoja-
tovčan I Jatovčan, -a, mn. č. -la m.; Hor-
nojatovčanka i Jatovčanka, -y, -nlek z., 
bornojatovský 1 jatovský prld. 

Horný Jelenec, Horného Jelenca m.; Horno-
jelenčan i Jelenčan, -a, mn. č. -la m.; 
Hornojelenčanka 1 Jelenčanka, -y, -nlek 
ž.; hornojelenský i jelenský prld. 

Horný Kalník, Horného Kalníka m.; Horno-
kalníčan i Kalnlčan, -a, mn. č. -la m.; Hor-
nokalníčanka i Kalnlčanka, -y, -nlek z.; 
hornokalnícky 1 kalnícky prid. 

Horný f.icskiiv, Horného Liesková m.; Hor-
nolieskovčan 1 Lieskovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Hornolleskovčanka 1 Lleskovčanka, -y, 
-nlek 2.; hornolieskovský i lieskovský prld. 

Horný Moštenec, Horného Mošienca m.; 
Hornomoštenčan i Mošienčan, -a, mn. č. 
-la m.; Hornomošlenčanka i Moštenčanka, 
-y, -niek 2.; hornomoštenský 1 moštenský 
prfd. 

Horný Ohaj, Horného Ohaja m.; HornoohaJ-
čan I Ohajčan, -a, mn. č. -ia m.; Horno-
ohajčanka 1 Ohajčanka, -y, -nlek 2.; hor-
noohajský i ohajský prld. 

Horný Pial, Horného Plalu, e. p. v Hornom 
Piali m.; Hornopialčan i Pialčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Hornopialčanka i Plalčanka, -y, 
-niek z.; hornoplalsky í pialsky prfd 

Horný Smokovec, Horného Smokovca m.; 
Hornosmokovčan i Smokovčan, -a, mn. č. 
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-ia m.; Hornosmokovčanka i Smokovčan-
ka, -y, -niek 2.; hornosmokovský i smo-
kovský prid. 

Horný Slefanov, Horného Slefanova m.; 
Ilornošlcfanovčan i Štefanovčan, -a, mn. 
6. -la m.; Hornošíefanovčanka i Šlefanov-
čanka, -y, -nlek t.-, hornoštefanovský i šte-
fnnovský prid. 

Horný Taraň, Horného Taraňa m.; Hornota-
rančan f Tarančan, -a, mn. č. -la m.; Hor-
notarančanka i Tarančanka, -y, -nlek í.: 
hornotaranský i taranský príd. 

Horný Tisovník, Horného Tisovnílta m.; Hor-
notisovnlčan i Tlsovnlčan, -a, mn. č. -la m.; 
Hornotisovníčanka i Tlsovníčanka, -y, 
-nlek 2.; hornotisovnlcky i tlsovnicky 
prfd. 

Horný Turček, Horného Turčeka m.: Horno-
turčečan i Turčečan, -a, mn. č. -la m.; Hor-
noturčečanka i Turčečanka, -y, -nlek 2.; 
hornoturčecký i turčecký príd. 

Horný Vadičnv, Horného Vadlčova m.; Hor-
novadlčovčan i Vadičovčan, -a, mn. t. -la 
m.; Hornovadičovčanka i Vadíčovčanka, 
-y, -niek 2.; hornovadičovský i vadičovský 
príd 

Horný vinudal, Horného Vinodolu, s. p. 
v Hornom Vinodole m.; Hornovinodolčan i 
Vinodolčan, -a, mn. í. -ia m.; Hornovinodol-
čanka i Vlnodolčanka, -y, -nlek 2.; horno 
vlnodolský i vlnodolský príd. 

Horovce, -viec 2. pomn.; Horovčan, -a, mn. č. 
-la m.; Horovčanka, -y, -nlek 2.; horov-
ský prld. 

Horša, -e 2.; Horšan, -a, mn. c. -ta m.-, Horšlan-

ka, -y, -nok 2.; horšlansky prid. 
Husto, -tí 2. pomn.; Hosfan, -a, mn. í. -la m.; 

Hostianka, -y, -nok 2.; hostlansky príd. 
Hostíce, -tíc 2. pomn.; Hostičan, -a, mn. č. 

-ia m.; Hostičanka, -y, -nlek 2.; hostlcký 
prld. 

Hostie, -la str.; Hosťan, -a, mn. c. -Ia m.; 
Hostianka, -y, -nok ž.; hostlansky prfd. 

Hostišovce, -viec t. pomn.; Hostlšovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Hostišovčanka, -y, -niek 2.; 
hostlšovský prfd. 

Hosfová, -ej 2.; Hosťovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Hosfovčanka, -y, -niek }..-, hosťovský príd. 

Hosfovce, -viec z. pomn.; Hosťovčan, -a, mn. 
č. -la m.; Hoslovčanka, -y, -niek 2.; ho
sťovský prfd. 

Hoslovice, -víc 2. pomn.; Hoslovlčnn, -a, mn. 
č. -la m.; Hoslovlčanka, -y, -nlek ž.; hos-
tovlcký prld. 

Hostina, -ej 2.; Hoštinčan, -a, mn. č. -la m.; 

Hoštinčanka, -y, -niek i., hostinský príd. 
Hozelec, -lca m.; Hozelčan, -a, mn. č. -la m.: 

Hozelčanka, -y, -nlek 2.; hozelský prid. 
Hrablčov, -a m.; Hrabičovčan, -a, mn. č. -Ia 

a.; Hrabičovčanka, -y, -niek z.; hrabičov-
ský príd. 

Hrabkov, -a m.; Hrabkovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Hrabkovčanka, -y, -niek 2.; hrabkov-
ský prld. 

Hrabová Roztoka, Hrabovej Roztoky t.; Hra-
bovoroztočan i Roztočan, -a, mn. č. -la m.; 
Hrabovoroztočanka i Roztočnnka, -y, -niek 
2.; hrabovoroztocký i roztocký prid. 

Hrabovčík, -a m.; Hrabovčíčan, -a, mn. č. 
-la m.; Hrabovčíčanka, -y, -nlek i.; hra-
bovčícky príd. 

Hrabavé, -ého sír.,- Hrabovčsn, -a, mn. č. -ia 
m.; Hrabovčanka, -y, -niek ž.; hrabovský 
prld. 

Hrabnvec, -vca m.; Hrabovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Hrabovčanka, -y, -niek ž.; hrabovský 
prld.: Hrabovec nad Laborcom 

íl; iilniii.il. -y z.; Hrabovčan, -a, mn. e. -ia 
m.; Hrabovčanka, -y, -nlek ž ; hrabovský 
prid. 

Hrabovo, -a str.; Hrabovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Hrabovčanka, -y, -nlek 2.; hrabovský 
príd. 

Hrabské, -ého str.; Hrabčan, -a, mn. č. -la 
m.; Hrabčianka, -y, -nok 2.; hrabčlansky 
i hrabský príd. 

Hrabušice, -šic 2. pomn.; Hrabušičan, -a, mn. 
e. -ia m.; Hrabušlčanka, -y, -nlek í.; hra-
bušický príd. 

Hradec, -dca m., Hradčan, -a, mn. C. -Ia m.; 
Hradčanka, -y, -nlek t., hradecký prid. 

Hradisko, -a str.; Hradlšfan, -a, mn. č. -18 
m.; Hradištlanka, -y, -nok 2.; hradištiansky 
príd. 

Hradište, -ťa str.; Hradlšfan, -a, mn. e. -la 
m.; Hradištanka, -y, -nlek z.; hradištský 
prld.; Hradište pod Vratnom 

Hradištská Molva, Hradlštskej Molvy 2.; 
IIradIštskomoľvan 1 Moľvan, -a, mn. í. -la 
m.; Hradištskomolvianka i Moľvlanka, -y, 
-nok 2.; hradištskomolvlansky i molvian-
sky prid. 

Hrádok, -dku m ; Hrádočan, -a, mn. e. -Ia m.; 

Hrádočanka, -y, -nlek t.; hrádocký prid. 
Hrachuvište, -ťa sír.; Hrachovišťan, -a, mn. 

č. -Ia m.-. Hrachovlšťanka, -y, -niek 2.; 
hrachovištský príd. 

Hrachovo, -a str.; Hrachovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Hrachovčanka, -y, -nlek z.; hrachov-
ský príd. 

12 Slovník slov. jazyka 
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Hraň, -ne ž.; Hrančan, -a, mn. e. -ia m.; 
Hrančanka, -y, -niek 2.; hranský prfd. 

Hraničná pri Hornáde, Hraničnej pri Hor
náde 2.; Hranlčňan, -a, mn. č. -ia m.; Hra-
ničnianka, -y, -nok t.; hraničniansky príd. 

Hraničné, -ého str.; Hranlčňan, -a, mn. č. -ia 
m.; Hranlčnianka, -y, -nok 2.; hraničnian
sky prld. 

Hranovnica, -e ž..; Hranovnlčan, -a, mn. t! 
-ia m.; Hranovničanka, -y, -niek 2.; hra-' 
novnický príd. 

llrašné, -ého str.; Hrašňan, -a, mu. č. -la m.; 
Ilrašnianka, -y, -nok 2.; hrašnlansky prid. 

Hrašovík, -a m.; Hrašovíčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Hrašovlčanka, -y, -niek í.; hrašovlcky 
prid. 

Hrbollová, -ej 2.; Hrboltovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Hrboltovčanka, -y, -nlek 2.; hrboltov-
ský príd. 

Hrčef, -a m.; Hrčeľan, -a, mn. č. -la m.; Hr-
čuľanka, -y, -niek i.; hrčeľský prld. 

Hrhov, -a m.; Hrhovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Hrhovčanka, -y, -niek 2.; hrhovský príd. 

Hriadky, -dok 2. pomn.; Hriadčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Hrladčanka, -y, -nlek z.; hrladčan-
ský prld. 

Hričovské Podhradie, Hričovského Podhra
dia str.; Hričovskopodhradčan i Podhrad-
čan, -a, mn. č. -la m.; Hrlčovskopodhrad-
čanka i Podhradčanka, -y, -nlek t.; hri-
čovskopodhradský i podhradský príd. 

Hriňová, -ej 2.; Hriňovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Hrifiovčanka, -y, -niek z.; hriňovský prld. 

Hrišovce, -viec ž. pomn.; Hrišovčan, -a, mn. 
č. -la m.; Hrišovčanka, -y, -nlek ž.; hrlšov-
ský príd. 

Hrkovce, -viec ž. pomn.; Hrkovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Hrkovčanka, -y, -nlek 2.; hrkovský 
prfd. 

Hrliea, -e z.; Hrličan, -a, mn. č. -la m.; Hrll-
čanka, -y, -niek 2.; hrlický prid. 

Hrnčiarky, -rok 2. pomn.; Hrnčiarčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Hrnčiarčanka, -y, -nlek 2.; 
hrnčiarčanský príd. 

Hrnčiarovce nad Parnou, -viec ž. pomn., Hrn-
čiarovčan, -a, mn. č. -ia m.; Hrnčiarovčan-
ka, -y, -niek 2.; hrnčiarovský príd. 

Hrnčiarové, -ého sír.: Hrnčiarovčan, -u, mn. 
č. -ia m.; Hrnčiarovčanka, y, -niek z.; 
hrnčiarovský prfd. 

Hrnčiarska Ves, Hrnčiarskej Vsi 2.; Hrn-
čiarskovešían i Vešťan, -a, mn. č. -ia m.; 
Hrnčiarskovešfanka i Vešfanka, -y, -niek 
2.; hrnčiarskoveský i veský príd. 

Hrnčiarske Zalužany, Hrnčiarskych Zalužian 

m. pomn.; Hrnčiarskozalužanec i Zalužanec, 
-nca m.; Hrnčiarskozalužlanka i Zalužían-
ka, -y, -nok 2.; hrnčiarskozalužiansky 1 za-
lužlansky prld. 

Hroboňovo, -a str.; Hroboňovčan, -a, mn. č. 
-la m.; Hroboňovčanka, -y, -niek 2.; hrobo-
ňovský prld. 

Hrochof, -te 2.: Ilrochofan, -a, mn. č. -la m.; 
Hrochoťanka, -y, -niek 2.; hrochotský prid. 

Hromoš, -a m.; Hromošan, -a, mn. č. -ia m.; 
Hromošanka, -y, -niek 2.; hromošský prid. 

Hronec, -nca m.; Hrončan, -a, mn. č. -ia m.; 
Hrončianka, -y, -nok 2.; hrončiansky príd. 

Hronov, -a m.; Hronovčan, -a, mn. č. -ia m.: 
Hronovčanka, -y, -niek z.; hronovský prid. 

Hronovce, -viec 2. pomn.; Hronovčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Hronovčanka, -y, -nlek ž.; hro
novský prld. 

Hronsek, -a/u m.; Hronsečan, -a, mn. č. -ia m.; 
Hronsučanka, -y, -niek ž.; hronsecký prid. 

Hronská Breznica, Hronskej Breznice 2.; 
Hronskobrezničan 1 Brezničan, -a, mn. č. 
-ia m.; Hronskobrezničanka 1 Breznlčanka, 
-y, -ntek ž.; hronskobreznlcký i breznický 
príd. 

Hronská Dúbrava, Hronskej Dúbravy 1.; 
Hronskodúbravčan 1 Dúbravčan, -a, mn. č. 
-la m.; Hronskodúbravčanka i Dúbravčan
ka, -y, -niek ž.; hronskodúbravský i dú
bravský prld. 

Hronskí: Kfačany, Hronských Kľačian m. 
pomn.; Hronskokľačanec i Kľačanec, -nca 
m.; Hronskokľačianka i Kľačianka, -y, -nok 
2.; hronskokľačiansky 1 kľačlansky prid. 

Hronské Kosihy, Hronských Koslh 2. pomn.; 
Hronskokosižan i Kosižan, -a, mn. č. -ia m.; 
Hronskokoslžanka i Kosižanka, -y, -niek 
2.; hronskokosižský i kosižský prld. 

Hronský Behadik, Hronského Heňudika m.; 
Hronskobeňadičan i Beňadičan, -a, mn. č. 
-la m.; Hronskobeňadičanka i Beňadičan-
ko, -y, -niek 2.; hronskobeňodický i be-
ňadlcký prid. 

Hrubá Borša, Hrubej Borše ž.; Hruboboršan 
i Boršan, -a, mn. č. -la m.; Hruboboršianka 
i Boršianka, -y, -nok z.; hruboboršiansky 
í boršlansky prfd. 

Hruboňovo, -a str.; Hruboňovčan, -a, mn. e. 
-la m.; Hruboňovčanka, -y, -nlek 2.; hru-
boňovský príd. 

Hrubov, -a m.; Hrubovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Hrubovčanka, -y, -niek z.; hrubovský príd. 

Hrubý Súr, Hrubého Súra, s. p. v Hrubom 
Súre m.; Hrubošúrčan 1 Súrčan, -a, mn. č-
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-ia m.-, Hrubošúrčanka i Súrčanka, -y, 
-nlek t.; hrubošúrsky i šúrsky príd. 

Hrušov, -a m.; Hrušovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Hrušovčanka, -y, -nlek z.; hrušovský prld. 

Hrusovany, -vian m. pomn.; Hrušovanec, -nca 
m.; Hrušovlanka, -y, -nok ž.; hrušoviansky 
prfd. 

Hrušové, -ého str.; Hrušovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Hrušovčanka, -y, -niek ž.; hrušovský 
príd. 

Hriišuvu, -a sír.; Hrušovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Hrušovčanka, -y, -niek f..-, hrušovský 
prld. 

Hrušfín, -a m., Hruštínčan, -a, mn. C. -la m.; 
Hruštínčanka, -y, -nlek z.; hruštlnsky prid. 

Hubice, -bĺc 2. pomn.; Hublčan, -a, mn. č. 
-la m.; Hublčanka, -y, -niek ž.: hubický 
prfd. 

Hubina, -y ž.; Hubinčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Hublnčanka, -y, -niek 2.; hubinský prld. 

Hubošovce, -viec 2. pomn.; Hubošovčan, -a, 
mn. č. -Ia m.; Hubošovčanka, -y, -nlek 2.; 
hubošovský prid. 

Hubová, -oj 2.; Hubovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Hubovčanka, -y, -nlek ž.; hubovský prid. 

Hubovn, -a str.; Hubovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Hubovčanka, -y, -niek ž.; hubovský príd. 

Iluein, -a m.; Hucínčan, -a, mn. č. -Ia m.; 
Hucínčanka, -y, -nlek 2.; hucínsky prfd. 

Hiidcovce, -viec 2. pomn.; Hudcovčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Hudcovčanka, -y, -niek 2.; hud-
covský prfd. 

Hul, -u, e. p. v Hule m.; Hulčan i Huľan, -a, 
mn. č. -ia m.; liulčanka i Huľunka, -y, -niek 
i.; hulský príd. 

Humenné, -ého str.; Humenčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Humenčanka, -y, -niek 2.; humenský 
príd. 

Humenský Rokytov, Humenskélto Rokytova 
m.; Humenskorokytovčan i Rokytovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Humenskorokytovčanka i Ro-
kytovčanka, -y, -niek 2.; humenskoroky-
tovský i rokytovský prld. 

Huncovcc, -viec ž. pomn.; Huncovčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Huncovčanka, -y, -niek 2.; hun-
covský prid. 

Hunkovce, -viec ž. pomn.; Hunkovčan, -a, 
mn. č. -la m.; Hunkovčanka, -y, -niek ž.; 
hunkovský prid. 

Hurbanova Dolina, Hurbanovej Doliny ž.; 
Dolinčan, -a, mn. č. -ia m.; Dolinčanka, -y, 
-niek z.; dolinský príd. 

Hurbanova Ves, Hurbanovej Vsi ž. pomn.; 
Hurbanovovešťan i Veštan, -a, mn. č. -la 

m.; Hurbanovovešťanka i Vešťanka, -y, 
-nlek 2.; hurbanovoveský i veský prfd. 

Hurbanovce, -viec 2. pomn.; Hurbanovčan, -a, 
mn. c. -ia m.; Hurbanovčanka, -y, -niek z.; 
hurbanovský príd. 

Hurbanovo, -a str.; Hurbanovčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Hurbanovčanka, -y, -niek ž.; hurba
novský prid. 

Husák, -a m.; Husáčan, -a, mn. č. -la m.; Hu-
sáčanka, -y, -niek 2.; husácky prid. 

Husiná, -ej ž.; Husinčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Husinčanka, -y, -niek 2.; husinský príd. 

Hutka, -y 2.; Hutčan, -a, mn. č. -ia m.; Hut-
čianka, -y, -nok i.; hntčlansky prfd. 

Hutníky, -nik m. pomn.; Hutníčan, -a, mn. č. 
-la m.; Hutníčanka, -y, -nlek 2.; hutnícky 
prfd. 

Huty, Hút 2. pomn.; Huťan, -a, mn. i. -ia m.; 
Hutanka, -y, -nlek 2.; hutský i hutiansky 
prfd. 

Hviezdoslavov, -a m.; Hviedoslavovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Hviezdosiavovčanka, -y, -nlek 
ž.; hvlezdoslavovský príd. 

Hvozdnica, -e 2.; Hvozdničan, -a, mn. č. -la 
m.; Hvozdničanka, -y, -nlek 2.; hvozdnický 
príd. 

Hýbe, Hýb, 6. p. v Hyblach z. pomn.; Hyban, 
-a, mn. č. -ia m.; Hyblanka, -y, -nok z.; hy-
biansky i hybský príd. 

Hýfov, -a m.; Hýľovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Hýľovčanka, -y, -nlek 2.; hýlovský prid. 

Ch 

Chabžany, -žlan m. pomn.; Chabžanec, -nca 
m.; Chabžlanka, -y, -nok 2.; chabžlansky 
príd. 

Chanava, -y ž.; Chanavčan, -a, mn. č. -la m.; 
Chanavčanka, -y, -niek ž.; chanavský prid. 

Chľaba, -y z.; Chľabčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Chľabčanka, -y, -niek z.; chľabský príd. 

Chladná Studňa, Chladnej Studne 2.; Chlad-
nostudňan i Studňan, -a, mn. č. -ia m.; 
Chladnostudníanka í Studnianka, -y, -nok 
2.; chladnostudniansky i sludniansky príd. 

Chlebnice, -nie 2. pomn.; Chlebničan, -a, mn. 
č. -ia m.; Chlebnlčanka, -y, -niek ž.; chleh-
nický prid. 

Chlmec, -mca m.; Chlmčan, -a, mn. č. -la m.; 
Chlmčanka, -y, -niek 2.; chlmecký i chlm-
ský prid. 

Chmeľnica, -e 2.; Chmeľnlčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Chmeľničanka, -y, -nlek 2.; chmeľnic-
ký prid. 

Chmeľov, -a m.; Chmeľovčan, -a, mn. č. -la 
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m.; Chmeľovčanka, y, -nlek ž; chmeľov-
ský prfd. 

Chmeľová, -ej ž.; Chmeľovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Chmeľovčanka, -y, -niek ž.; chmeľov-
ský príd. 

Climcľovec, -vca m ; Chmeľovčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Chmeľovčanka, -y, -nlek 2.; chme-
ľOVSký prid. 

Chmiňany, -nian m. pomn.; Chmlňanec, -nca 
m.; Chminlanka, -y, -nok ž.; chminiansky 
príd 

Chminianska Nová Ves, Chminianskej Novej 
Vsi ž.; Chminianskonovovešían i Novo-
vešťan, -a, mn. č. -ia m.; Chminianskono-
vovnšíanka i Novovešfanka, -y, -niek ž: 
chminianskonovovnský i novoveský príd. 

Chminianske Jakubovany, Chminianskych ja-
kubovlan m. pomn.: jakubovanec, -nca m ; 
Jakuhovianka, -y, -nok i... jakubovlansky 
príd. 

Choča, -e z.; Cliočan, -a, mn. č. -la m.; 
Chočianka, -y, -nok z.; chočiansky príd. 

Chocholná, -ej z.-, Chocholňan, -a, mn. c. -la 
m.; Chocholnlanka, -y, -nok 2.: chochol-
niansky príd. 

Chnňkuvce, -viec 2. pomn.; Choflkovčan, -a, 
mn. č. -la m.; Choňkovčanka, -y, -niek z.; 
choňkovský príd. 

Chorvatice, -tíc 2. pomn.: Chorvatlčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Chorvatíčanka, -y, -niek ž; 
chorvatlcký prld. 

Chorvátsky Grob, Chorvátskeho Grobu m.; 
Chorvátskogrobčan i Grobčan, -a, mn. č. -la 
m.: Cborvátskogrobčanka i Grobčanka, -y, 
-niek 2.; chorvátskogrobský i grobský prid. 

Chorváty, -vát m. pomn.: Chorváťan, -a, mn. c. 
-ia m.; Chorváťanka, -y, -nlek 2.: chor
vátsky prld. 

Chotár, -a, 6. p. -1 m.; Chotárčan, -a, mn. e. 
-la m.; Chotárčanka, -y, -nlek 2.; chotár-
sky príd. 

Cbntea, e 2.; ChotČan, -a, mn. č. -ia m.; Chot-
čianka, -y, -nok t.; chotčiansky prid. 

Chotín, -a m.; Chotínčan, -a, mn. č. -ia m.: 
Chotínčanka, -y, -niek z.; chotínsky prid. 

Chrabŕany, -rian m. pomn.; Chrahranec, -nca 
m.; Chrabrlanka, -y, -nok i.\ chrabrlansky 
prld. 

iClirániec, -mca m.; Chrámčan, -a, mn. i. -ia 
m.; Chrámčanka, -y, -niek t.; chrámecký 
prid. 

Chrasť nad Hornádom, -te 2.; Chrasfan, -a, 
mn. č. -la m.; Chrastianka, -y, -nok ž.: 
chrastiansky prid. 

Chraslince, jnlec 2. pomn.; Chrastlnčan, -a, 

mn. č. -la m.; Chrastinčanka, -y, -niek 2.; 
chrastlnský prld. 

Chrastné, -ého str.; Chrastňan, -a, mn. č. -ia 
m.; Chrastnianka, -y, -nok 2.: chrastnlan-
sky prid. 

Chiašfany, -tlan m. pomn.; Chrašťanec, -nca 
m.; Chrastianka, -y, -nok 2.; chrastiansky 
príd. 

Chrenová, -ej 2.; Chrenovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Chrenovčanka, -y, -nlek 2.; chrenov-
ský prfd. 

Chrenuvec, -vca m.; Chrenovčan, -a, mn. '.. 
-la m.; Chrenovčanka, -y, -niek 2.; chre-
novecký i chrenovský prld. 

Chropov, -a in.; Chropovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Chropovčanka, -y, -niek 2.; chropov-
ský prid. 

Chrfany, -tlan m. pomn.: Chrťanec, -nca m.; 
Chrtlanka, -y, -nok 2.: chrtlansky príd. 

Chtelnina, -e ž.; Chtelničan, -a, mn. č. -la 
m.; Chtelničanka, -y, -niek z.; chtelnlcký 
príd. 

Chudá Lehota, Chudej Lehoty 2.; Chudole-
hofan i Lehofan, -a, nm. c. -la m.; Chudo-
lehotanka i Lehotanka, -y, -niek ž.; chu-
dolehotský í lehotský prld. 

Ch valová, ej 2.; Chvalovčan, -a, mn. í. -ia 
m Cbvalovčanka, y, -niek .; cbvalovský 
i i-id. 

Clivatimech, -a m.-, Chvatimešan, -a, nm. e. 
-la m.; Chvalimešanka, -y, -niek t.; chva-
timešský príd. 

Chvojnica, e z.; Clivojnlčan, -a, mn. č. -ia 
m.: Chvojničanka, -y, -nlek •?..; chvoj-
nický prfd. 

Cliym, -u m.; Chymčan, -a, mn. č. -ia m.; 
(,'liynn enl ,i, v, niek 2.; chymský prid. 

Chynorany, -rian m. pomn.; Chynoranec, -nca 
m.; Chynorlanka, -y, -nok 2.; chynoriansky 
prid. 

Chyzcrovco, -viec 2. pomn.; Chyzerovčan, -a, 
mn. e. -la m.; Chyzerovčanka, -y, -nlek z.; 
chyzerovský prld. 

Chyžné, -ého str.; Chyžňan, -a, mn. č. -la m.; 
Chyžnianka, -y, -nok z.; chyžnlansky príd. 

Igram, -u m.: Igramčan, -a, mn. č. -la m.; 
Igramčanka, -y, -niek 2.; igramský príd. 

Ilitany, Ihlian m. pomn.; Ihľanec, -nca m.; 
Ihlianka, -y, -nok z.; lhliansky prfd. 

Iliráč, -a m.; Ihráčan, -a, mn. e. -la m.; Ihrá-
čanka, -y, -niek 2.; ihráčsky prfd. 

Iliri.šle, -šfa str.; Ihrišťan, -a, mn. 'č. -la m.; 
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Ihrišíanka, -y, -nlek ž.; ihrlštský prid. 
Ilanovo, -a str.; Ilanovčan, -a, mn. č. -la m.; 

Iľanovčanka, -y, -niek ž.; iľanovský prid. 
Hava, -y 2.; IlavČan, -a, mn. č. -la m.; Uav-

čanka, -y, -niek 2.; llavsky príd. 
Iliaš, -a m.; Iliašan, -a, mn. č. -ia m.; Ilía-

šanka, -y, -nlek z.-, Uiašsky príd. 
lliašovce, -viec ž. pomn.; Ilíašovčan, -a, mn. 

č. -ia m.; illašovčanka, -y, -niek z.; llia-
šovský príd. 

Iliašnvo, -a sír.; Iliašovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
lliašovčanka, -y, -niek z.; iliašovský prid. 

Iiiavka, -y 2.; Uiavčan, -a, mn. č. -ia m.: 
Iliavčanka, -y, -nlek 2.; Iliavsky prld 

Ilija, -e 2.; Ilijčan, -a, mn. č. -ia m.; Ilijčanka, 
-y, -nlek z.; illjský prid. 

Imoľ, -a m.; Imeľčan, -a, mn. č. -ia m.; Imeľ-
čanka, -y, -nlek z.-, imeľský prid. 

Imrov Kopec, Imrovho Kopca m.; Kopčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Kopčlanka, -y, -nok z.; kop-
čiansky príd. 

Iňa, Ine 2.; Iňan, -a, mn. č. -ia m.; Inianka, 
-y, -nok í.; Iniansky príd. 

Inovce, -viec 2. pomn.; Inovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Inovčanka, -y, -niek 2.; inovský príd. 

Ipeľ, Ipľa m.; Ipeľčan, -n, mn. č. -la m.; 
Ipeľčanka, -y, -nlek z.; ipeľský prid. 

Ipeľka, -y >..; Ipeľčan, -a, mn. č. -ia m.; Ipeľ
čanka, -y, -nlek 2.; ipeľský prid. 

Ipeľské Predmuslie, Ipeľského Predmostla 
sír.; Ipeľskopredmosťan i Predmostan, -a, 
mn. č. -la m.; Ipelskopredmostianka i Pred-
mostianka, -y, -nok 2.; lpeľskoprodinostian-
sky i predmostiansky prid. 

Ipeľské Oľany, Ipeľských Oľan m. pomn.; 
Ipeľskou fanec i Dľanec, -nca m.; Ipeľsko-
úľanka i Úlanka, -y, -niek 2.; ipeľskoňľr.n-
ský i úľanský prld. 

Ipeľský Polok, Ipeľského Potoka in.; Ipeľsko-
poločan i Poiočan, -a, mn. č. -ia m.; ipel-
skopotočanka i Potočanku, -y, -niek 2.; 
ipeľskopotocký i potocký príd. 

Iperský Sokolec, Ipeľského Sokolca m : Ipeľ-
skosokolčan í Sokolčan, -a, mu. č. -ia m.; 
Ipeľskosokolčanka i Sokolčanka, -y, -niek 
ž.; Ipeľskosokolský i sokolský prld. 

Islebné, -ého str.; Islebňan, -a, mn. č. -ia m.; 
Isiebnianka, -y, -nok 2.-. istebniansky prid. 

Islebnik, -a m.; Islebníčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Islebníčanka, -y, -niek 2.: Istebnícky prfd. 

Ivachnová, -e] 2.; Ivachnovčan, -a, mn. c. -ia 
m.; Ivachnovčanka, -y, -niek 2.; ivachnov-
ský príd. 

Ivančiná, -ej ž.; Ivančlnčan i Ivančan, -a, mn. 
č -ia m.; Ivančlnčanka, -y, -niek i Ivan-

číanka, -y, -nok 2.; ivančinský i ivančian-
sky príd. 

Ivanice, -níc 2. pomn.; Ivaničan, -a, mn. č. 
-la m.; Ivanlčankn, -y, -niek z.; ivanický 
prfd. 

Ivaníšovo, -a str.; Ivanišovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Ivanlšovčanka, -y, -nlek ž.; ivanlšovský 
prid. 

Ivanka pri Dunaji, -y ž.; Ivančan, -a, mn. č. 
-ia m.; Ivančanka, -y, -niek t.; lvanský 
prid.; Ivanka pri Nitre 

Ivanovce, -viec ž. pornu.; ivanovčan, -a, mn. 
č. -ia in.; Ivanovčanka, -y, -niek z.; iva-
novský prld. 

Iviny, Ivín 2. pomn.; Ivinčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Ivinčanka, -y, -niek 2.; ivinský prid. 

Iža, -e ž.; Ižan, -a, mn. t. -ia m.; Ižianka, 
-y, -nok z.; ižlansky príd. 

Ižipovce, -viec 2. pomn.; Ižipovčan, -a, mn. č. 
-la m.; lžopovčanka, -y, -niek z.; ižlpovský 
prld. 

Ižkovce, -viec 2. pomn.; Ižkovčan, -a, mn. č. 
-la m.; Ižkovčanka, -y, -niek ž.; ižkovský 
prid. 

Ižop, -a m.; Ižopčan, -a, mn. i. -la m.; Ižop-
čanka, -y, -nlek z.; ižopský prfd. 

1 

jabloň, -ne ž.; Jablončan, -a, mn. č. -la m.; 
Jablončankn, -y, -niek z.; jablonský prid. 

jablonec, -nca m.; Jablončan, -a, mn. č. -ia 
m.; Jablončanka, -y, -nlek z.; Jablonský 
prld. 

Jablonica, -e 2.; Jabloničan, -a, mn. č. -ia m ; 
Jablonlčanka, -y, -nlek ž.; jablonický prid. 

jablonka, -y i.; jablončan, -a, mn. č. -ia m.; 
Jablončanka, -y, -niek 2.; jablonský prld. 

jablonov, -a m.; Jablonovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Jablonovčanka, -y, -nlek t.-, jablonov-
ský príd.; Jablonov nad Turnou 

jabloňovce, -viec 2. pomn.; jablonovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Jablonovčanka, -y, -niek ž.; 
jabloňovský prld. 

jabloňové, -ého str.; Jablonovčan, -a, mn. e. 
-ia m.; Jablonovčanka, -y, -niek t.; jablo
ňovský prld. 

Jabríková, -ej 2.; Jabríkovčan, -a, mn. t. -ia 
m.; Jabríkovčanka, -y, -niuk 2.; jabríkovský 
prld. 

Jacovce, -viec 2. pomn.; Jacovčan, -a, mn. f. 
-la m.; Jacovčanka, -y, -nlek t.; jacovský 
prid. 

jahodná, -ej ž.; Jahodňan, -a, mn. č. -la m.; 
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jahodnianka, -y, -nok 2.; jahodniansky 
príd. 

Jaklovee, -viec 2. pomn.; Jaklovčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Jaklovčanka, -y, -niek 2.; jaklov-
ský prfd. 

jakovany, Jakovian m. pomn.; Jakovanec, -nca 
m.; jakovianka, -y, -nok ž.; jakovlansky prid. 

Jakubany, -bian m. pomn.; Jakubanec, -nca m.; 
lakubianka, -y, -nok t.; Jakubiansky prid. 

Jakubov, -a m.; Jakubovčan, -a, mn. č. -ia m.: 
Jakubovčanka, -y, -nlek z.; jakubovský 
prfd. 

(akubova Vôľa, Jakubovej Vole 2.; Voľan, -a, 
mn. č. -la m.; Vollanka, -y, -nok 2.; vollan-
sky prid. 

Jakubovany, -vian m. pomn.; Jakubovanec, 
-nca m.; Jakubovianku, -y, -nok z.; ja-
kuboviansky prid. 

Jakušovce, -viec z. pomn.; Jakttšovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; ]akušovčankn, -y, -niuk 2.: 
jakušovský príd. 

jalnksuvá, -ej z.; Jalakšovčan, -a, mn. č. -la 
m.; lalakšovčanka, -y, -niek ž.; jalakšov-
ský prld. 

litlna, -ej z.; laliian, -a, mn. č. -la m.; Jal-
nlanka, -y, -nok ž.; jalnlansky prld. 

Jalová, -ej 2.; jalovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Jalovčanka, -y, -niek 2.; jalovský príd. 

jalnvec, -vca m.; ja lovčan, -a, mn. č. -la m.; 
jalovčanka, -y, -nlek ž.; Jalovský prld. 

Jalšové, -ého str.; Jalšovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Jalšovčanka, -y, -niek ž.; jalšovský príd. 

jalšovík, a m.; {alšovíčan, -a, mn. č. -ia m.; 
jalšovíčanka, -y, -nlek 2.; jalšovícky prid 

Jamník, -a m.; Jamníčan, -a, mn. č. -la m.; 
Jamníčanka, -y, -niek ž.; jamnícky príd. 

Janine, -nie 2. pomn.; janíčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Janlčanka, -y, niek 2.; janický príd. 

Jiiniii, -a m.; Janíčan, -a, mn. č. -Ia m.; Janl
čanka, -y, -nlek ž.; janícky prid. 

jiiuiky, -nik m. porne; Janíčan, -a, mn. č. -la 
m.; Janlčanka, -y, -nlek 2.; janicky príd. 

Jankavce, -viec ž. pomn.; Jankovčan, -a, mn. 
č. -la m.; Jankovčanka, -y, -nlek z.; jankov-
ský prfd. 

Jánošíkova, -ej Z; Jánošlkovčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Jánošíkovčanka, -y, -niek ž.; jáno
šíkovský prld. 

Jánošíkovo na Ostrove, -a str.; Jánošlkov
čan, -a, mn. č. -ia m.: Jánošíkovčanka, -y, 
-niek 2.; jánošíkovský prld. 

Jánošovka, -y 2.; Jánošovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Jánošovčanka, -y, -niek í.; jánošov-
ský prld. 

Janov, -a m.; Janovčan, -a, mn. č. -Ia m.; 

lanovčanka, -y, -niek ž.; janovský prid. 
Janova Lehota, júnovej I.ehoiy t.; Lehoían, 

-a, mn. č. -ia m.; Lohoťanka, -y, -niek ?..; 
lehotský prld. 

Janova Ves, Janovej Vsi 2.; Vešfan, -a, mn. č. 
-la m.; Vošíanka, -y, -niek >..-. vosky prld. 

Janovce, -viec ž. pomn.; Janovčan, -a, mn. e. 
-ia m.; janovčanka, -y, -niek 2.; janov 
ský prid. 

Jauovík, -a m.; Janovíčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Janovíčanka, -y, -niek ž.; Junovfcky prid. 

Jarabá, -ej ž.; Jarabčan, -a, mn. č. -la m.; 
Jarabčanka, -y, -nlek z.; jarabský príd. 

Jarabina, -y ž.; Jarahinčan, -a, mn. č. -ia m.; 
jarabinčanka, -y, -nlek ž.; jarablnský príd. 

Jarná, -e] 2.; Jarňan, -a, mn. č. -la m.; Jar-
nlanka, -y, -nok ž.; Jarnlansky príd. 

Jarok, JarkaZ-rku m.; Jaročan, -a, mn. č. -ia m.; 
Jaročankn, -y, -niek 2.; ]arocký príd. 

Jarovce, -viec ž. pomn.; jarovčan, -a, mn. č. 
-la m.; Jarovčanka, -y, -nlek z.; jarovský 
príd. 

Jaruvnice, -níc 2. pomn.; Jarovníčan, -a, mn. 
£. -la m.; Jarovničanka, -y, -niek 2.; jarov-
nlcký príd. 

Jasenica, -e z.; Jasuničan, -a, mn. č. -la m.; 
Jaseničanka, -y, -niek ž.; jasenický príd. 

Jašenie, -ia str.; Jaseňan, -a, mn. č. -la m.; 
jasenlanka, -y, -nok ž.; Jasenisnsky prid. 

Jasenov, -a m.; jasenovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Jasenovčanka, -y, -niek z.; jasenovský 
prid. 

Jaseňová, -e] z.; Jasenovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Jasenovčanka, -y, -niek 2.; jasenovský prid 

Jasenovce, -viec 2. pomn.; jasenovčan, -a, mn. 
č. -la m.; jasenovčanka, -y, -niek 2.; jase
novský príd. 

Jaseňové, -ého str.; Jasenovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Jasenovčanka, -y, -niek 2.; jasenov
ský prld. 

Jaseňová, -a sír.; Jasenovčan, -a, mn. e. -la 
m.; Jasenovčanka, -y, -nlek 2.; jasenov
ský príd. 

jasenovská, -ej 2; jasenovšfan, -a, mn. č. 
-la m.; Jasenovštlanka, -y, -nok 2.; jase-
novštlnnsky príd. 

Jaslovské Bohunice, Jaslovských Bohuníc 2. 
pomn.; Jaslovskobohunlčan 1 Bohuničan, -a, 
mn. č. -Ia m.; jnslov skobohunit iinkíi I Ilohu-
ničanka, -y, -niek z.; jaslovskobohunický 
i bohunický príd. 

Jasov, -a m.; Jasovčan, -a, mn. č. -ia m.; Ja-
sovčanka, -y, -niek 2.; jasovský prid. 

Jásová, -ej 2.; Jasovčan, -a, mn. c. -ia m.; 
Jásovčanka, -y, -niek ž.; jasovský príd. 
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Jastraba, -ej 2.; ]astrabčan, -a, mn. č. -la m.; 
Jastrabčanka, -y, -niek z.; jastrabský príd. 

jastrabie Kračany, Jastrabích Kračlan m. 
pomn.; Kračanec, -nca m.; Kračianka, -y, 
-nok 2.; kračiansky príd. 

Jastrabie nad Toptou, -ia str.; jastrabčan, -a, 
mn. č. -Ia m.; Jastrabčanka, -y, -niek ž.: 
jastrabský prld.; Jastrabie pri Micha
lovciach 

Jasov Vrch, Jašovho Vrchu m.; Vršan, -a, 
mn. č. -ia m.; Vršianka, -y, -nok ž.; vr-
šiansky prld. 

Jatov, -a m.; Jatovčan, -a, mn. č. -la m-: Ja-
tovčanka, -y, -niek 2.; jalovský prid. 

(nvinee. -rca m.; Javorčan, -a, mn. č. -la m.; 
Javorčanka, -y, -niek z.; javorský prid. 

Javorina, -y 2.; Javorinčan, -a, mn. č. -la m.; 
(avorinčanka, -y, -nlek í.; javorinský prid. 

Javorinka, -y ž.; Javorinčan, -a, mn. č. -la 
m.; Javorinčanka, -y, -niek t.; javorinský 
prld. 

javorová, -ej 2.; Javorovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Javorovčanka, -y, -niek ž.; javorovský prid. 

jazviny, -vín 2. pomn.; Jazvlnčan, -a, nm. č. 
-la m.; Jazvinčanka, -y, -niek t.; jazvinský 
prld. 

jedľové Knstoľany, jedľových Kostollan m. 
pomn.; Jedľovokostoľanec í Kostoľanec, 
-nca m.; Jedľovokostollanka i Kostolianka, 
-y, -nok 2.; jedľovokostollansky i kosto-
liansky prid. 

jedľuvnik, -a m.; Jedľovníčan, -a, mn. e. -ia 
m.; Jedľovníčanka, -y, -niek ž.; jedľovnícky 
prld. 

Jelenec, -nca m.; Jelenčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Julenčanka, -y, -nlek z.; jolenský prld. 

[clonová, -ej z.; Jelonovčan, -a, mn. C. -ia 
m.; Jelenovčanka, -y, -niek 2.; jelenovský 
príd. 

jclka, -y z.; jolčan, -a, mn. č. -ia m.; (elčlan-
ka, -y, -nok t.; Jelčiansky prid. 

Jelšava, -y i.; Jelšavčan, -a, mn. e. -ia m.; 
Jelšnvčanka, -y, -niek z.; Jelšavský príd. 

Jclšavská Teplica, Jelšavskej Teplice 2.; Jel
ša vskotepl ičan í Tepličan, -a, mn. č. -ia 
m.; Jelšavskotepličanka i Tepličanka, -y, 
-niek ž.; jelšavskotepllcký i teplický príd. 

Jelšovce, -viec ž. pomn.; Jelšovčan, a, mn. č. 
-Ia m.; Jelšovčanka, -y, -niek ž.; jelšov-
ský príd. 

Jelšovec, -vca m.; jelšovčan, -a, mn. č. -ta m.; 
lelšovčanka, -y, -niek 2.; jelšovský prfd. 

jenkovce, -viec 2. pomn.; Jenkovčan, -a, mn. 
č. -la m.; jonkovčanka, -y, -niek 2.; jen-
kovský príd. 

jergaly, ]ergál m. pomn.; Jergalčan, -ia, mn. č. 
-la m.; Jergalčanka, -y, -niek ž.; jergalský 
prfd. 

jesenské, -ého sír.; Josenčan, -a, mn. č. -la 
m.; Josenčianka, -y, -nok t.; jesenčiansky 
i jesenský prid. 

Jestice, -tíc 2. pomn.; Jestičan, -a, mn. e. -Ia 
m.; ]estlčanka, -y, -nlek ž.; Jestlcký prld. 

ješkova Ves, Ješkovej Vsi 2.; Veštan, -a, mn. 
č. -ia m.; Vešľanka, -y, -niek 2.; veský 
prld.; Ješkova Ves nad Nitricou 

jnzersko, -a str.; Jezerčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Jezerčianka, -y, -nok t.; jezerčiansky í je-
zerský prld. 

Jovice, -víc 2. pomn.; Jovičan, -a, mn. č. -ia 
m.; Jovlčanka, -y, -nlek 2.; jovický prid. 

Jovsa, -y i.; Jovsan, -a, mn. č. -ia m.; Jov-
sianka, -y, -nok -i..-, jovslansky prld. 

Jur, -a, B. p. -e m.; Jurčan i Juran, -a, mn. č. 
-ia m.; Jurčanka i Juranka, -y. -niek z.; 
jurský prld.; Jur nad Hronom; Jur pri Bra
tislave 

jurkova Vôľa, Jurkovu) Vole ž.; Voľan, -a, 
mn. e. -la m.; Volianka, -y, -nok ž.; volian-
sky prld. 

Jurova, -ej z.; jurovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Jurovčanka, -y, -nlek z.; jurovský prfd. 

Jurské, -ého str.; Jurčan, -a, mn. č. -ia m.; 
lurčianka, -y, -nok z.; jurčiansky i jurský 
prfd. 

Jurský Cliim, jurského Chlmu m.; Jursko-
ehlmčan í Chlmčan, -a, mn. č. -la m.; 
Jurskochlmčanka i Chlmčanka, -y, -nlek z.; 
Jurskochlmský i chlmský prfd. 

jtiskova Vola, Juskovoj Vole 2.; Vofan, -a, 
mn. č. -la m.; Volianka, -y, -nok 2.; vo-
liansky prld. . 

K 

Kanónov, -a m.; Kačanovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Kačanovčanka, -y, -niek 2.; kačanov-
ský príd. 

Kače, -í 2. pomn.; Kačan, -a, mn. č. -la m.; 
Kačianka, -y, -nok 2.; kačiansky príd. 

Kajal, -a, 6. p. -e m.; Kajalčan, -a, mn. č. -la 
m.; Kajalčanka, -y, -niek 2.; kajalský príd. 

liiijsii. -y 2 ; Kajsan, -a, mn. č. -ia m.: Kaj-
sianka, -y, -nok 2.: kojsiansky príd. 

Kaľamenová, -e) ž.; Kaľamenovčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Kaľamenovčanka, -y, -nlek 2.; 
kaľamenovský príd. 

Kalameny, -mien m. pomn.; Kalamenčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Kalamenčanka, -y, -niek z.; 
kalamenský príd. 
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Kaľava, -y z.; Kaľavčan, -a, mn. č. -la m.; 
Kaľavčanka, -y, -nlek 2.; katavský príd. 

Kalinčiakovo, -a str.; Kalinčiakovčan, -a, mn. 
c. -ia m.; Kalinčiakovčanka, -y, -niek 2.; 
kalinčíakovský prid. 

Kulinka, -y z.; Kallnčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Kalinčlanka, -y, -nok >..; kalinčiansky prld. 

Kalinkovu, -a str.; Kalinkovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Kallnkovčanka, -y, -niek z.-, kalinkov-
ský prfd. 

Kalinov, -a m.; Kalinovčan, -a, mn. e. -la m.; 
Kallnovčanka, -y, -niek 2.; kalinovský prid. 

Kalinovo, -a str.; Kalinovčan, a, mn. c. -ia 
m.; Kallnovčanka, -y, -nlek ž.; kalinovský 
prid. 

Kališle, -fa sír.; Kališían, -a, mn. č. -ia m.; 
Kališíanka, -y, -nlek z.; kalištský prld. 

Kálna nad Hronom, -ej z.; Kálňan, -a, mn. 
í. -ia m.; Kálňankn, -y, -niek ž.; kálňau-
ský prld. 

Kalná Roztoka, Kalnej Roztoky ž.; Kalno-
roztočan i Roztočan, -a, mn. č. -ia m.; Kal-
noroztočanka i Roztočanka, -y, -nlek ž.; 
kalnoroztocký 1 roztocký príd. 

K.ilnie,;, -e 2.; Kálnlčan, -a, mn. č. -la m; 
Kálnlčanka, -y, -niek ž.; kálnlcký príd. 

Kálnicc, Kálnic 2. pomn.; Kálnlčan, -a, mn. č. 
-la m.; Kálnlčanka, -y, -niek 2.; kálnlcký 
prld. 

Kalnište, -ťa sír.; Kalnlštan, -a, mn. c. -la 
m.; Kainlštonka, -y, -nlek 2.; kalnlštský 
prld. 

Kalanda, -y ž.; Kalondan, -a, mn. č. -ia m.: 
Kalondianka, -y, -nok i., kalondiansky prid. 

Kaloša, -e 2.; Kalošan, -a, mn. č. -ia m.; Ka-
lošanka, -y, -nlek 2.; kalošský prfd. 

Kalša, -e 2.; Kalšan, -a, mn. č. -ia m., Kal-
šianka, -y, -nok z.; kalšiansky prid. 

Kaluža, -o ž.; Kalužan, -a, mn. c. -la m.; Ka-
lužanka, -y, -niek i., kalužský prfd. 

Kamannvá, -ej >..; Kamanovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Kamanovčanka, -y, -nlek z.; kamanov-
ský prld. 

Kamcňany, Kamenian m. pomn.; Kamefianec, 
-nca m.; Kamenianka, -y, -nok t., kame-
niansky príd. 

Kamenec, -nca m.; Kamenčan, -a, mn. č. -la 
m.; Kamenčanka, -y, -nlek 2.; kamenský 
prid.; Kamenec pod Vláčnikom 

Kamenica, -e 2.; Kamenlčan, -a, mn. č. -la 
m.; Kameničanka, -y, -niek z.; kamenický 
príd.; Kamenica nad Cirochou; Kamenica 
nad Hronom 

Kameničany, -čian m. pomn.; Kameničanec, 

-nca m.; Kanienlčianka, -y, -nok 2.; kame-
ničíansky príd. 

Kamoničná, -ej z., Kameničňan, -a, mn. c. -la 
m.; Kamenlčnianka, -y, -nok ž.; kamenič-
niansky príd. 

Kamenín, -a m.; Kamenínčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Kamenínčanka, -y, -niek z.; kamenln-
sky prid. 

Kamenná Poruba, Kamennej Poruby 2.; Ka-
mennoporubčan i Porubčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Kainennoporubčanka i Porubčanka, -y, 
-niek 2.; kamunnoporubský i porubský príd. 

Kamenné Kosihy, Kamenných Kosíhž. pomn.: 
Kameiinokosižan i Kosižan, -a, mn. č. -la 
m.; Kaniennokosižanka > Kosížanka, -y, 
-niek 2.; kamennokoslžský 1 koslžský príd. 

Kamenný Chotár, Kamenného Chotára, e. p. 
v Kamennom Chotári m.; Kamennochotár-
čan 1 Chotárčan, -a, mn. č. -la m.; Ka-
mennocholárčanka i Chotárčanka, -y, -niek 
ž.; kamennochotársky i cliotársky príd. 

Kamenný Most, Kamenného Mosta m.; Ka-
mennomosťan i Mosťan, -a, mu. č. -ia m., 
Kumennomostianka 1 Mostianka, -y, -nok 
z.; kamennomostiansky i mostionsky prld. 

Kamenný Vrch, Kamennélio Vrchu m.; Ka-
mennovršan 1 Vršan, -a, mn. č. -Ia m.; Ka-
mennovršianka i Vršlanka, -y, -nok 2.; 
kamennovršlonsky 1 vršiansky prfd. 

Kamienka, -y ž.; Kamienčan, -a, mn. č. -la 
m.; Kamienčanka, -y, -niek ž.; kamiensky 
pi-iii. 

Kanaš, -a m.; Kanašan, -a, mn. č. -ia m.; Kana-
šanka, -y, -niek ž.; kanašsltý príd. 

Kanianka, -y ž.; Kanlančan, -a, mn. č. -ia 
m.; Kanlančanka, -y, -nlek ž.; konlun-
sky príd. 

Kapince, -niec 2. pomn.; Kaplnčan, -a, mn 
č. -ia m.; Kapinčanka, -y, -niek 2.; kapin-
ský príd. 

Kapišová, -ej z.; Kapíšovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Kapišovčanka, -y, -niek z.; kapišovský 
prld. 

Kaplná, -ej z.; Kaplňon, -a, mn. č. -ia m.; 
Kaplnlanka, -y, -nok 2.; kaplniansky prld. 

Kapoňa, -ne ž.; Kapončan, -a, mn. č. -ia m.; 
Kapončanka, -y, -niek t.; kaponský prid. 

Kapušany, -šian m. pomn.; Kapušanec, -nca 
m.; Kapušlanka, -y, -nok ž.; kapušiansky 
prid. 

Kapušianske Kľačany, Kapušianskych Kľa-
čian m. pomn.; Kapušianskokľačanec i Kľa-
čanec, -nca m.; Kapušlanskokľačianka 1 
Kľačianka, -y, -nok 2.; kapušianskokľa-
čiansky i klačlansky prid. 
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Kapušianske Vojkovce, Kapušianskych Voj-
koviec z. pomn.; Kapušianskovojkovčan i 
Vojkovčan, -a, mn. č. -la m.; Kapušlansko-
vojkovčanka i Vojkovčanka, -y, -niek z.; 
kapušianskovojkovský i vojkovský príd. 

Kardošova Vieska, Kardošove] Viesky ž.; 
Viešfan, -a, mn. č. -la m.; Viešfanka, -y, 
-niek z.; kardošovoviešťanský i viešfanský 
prld. 

Karlova, -ej 2 ; Karlovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Karlovčanka, -y, -niek 2.; karlovský prid. 

Karlova Ves, Karlovej Vsi 2.; Karlovešťan, 
-a, mn. č. -ia m.; Karlovešťanka, -y, -niek 
2.; karloveský príd. 

Karná, -ej 2.; Karňan, -a, mn. č. -la m.; Kar-
nianka, -y, -nok 2.; karninnsky prid. 

Karolína, -y 2.; Karolínčan, -a, mn. č. -la m.; 
Karolínčanka, -y, -nlek 2.; karolínsky prfd. 

Kašov, -a m,; Kašovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Kašovčanka, -y, -niek z.-, kašovský prid. 

Kašova Lehôtka, KašoveJ Lehôtky z.; Lehôt -
čan, -a, mn. č. -la m.; Lehôtčanka, -y, -niek 
z.; lehôtčanský 1 lehotsky prfd. 

Katarínska Huta, Kalarínsltej Huty 2.: Ka-
tarínskohutan i Huťan, -a, mn. č. -la m.; 
Katarínskohuíanka i Hufanka, -y, -niek 
2.; katarínskohulský i hutský 1 hutiansky 
prld. 

K. Htm:, -y ž.; Kátlinčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Kátlinčanka, -y, -nlek z.; kátlinský prld. 

Kátlovce, -viec 2. pomn.; Kátlovčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Kátlovčanka, -y, -nlek 2.; kátlov-
ský prid. 

Katov, -a m.; Kátovčan, -a, mn. č. -la m.; Ká-
tovčanka, -y, -niek ž.; katovský príd. 

Kiilíni, -a m.; Katúnčan, -a, mn. č. -ia m.; Ka-
túnčanka, -y, -niek ž.; katúnsky prfd. 

Káva, -y 2.; Kavčan, -a, mn. č. -ia m.; Kav-
čanka, -y, -nlek >.-, kavský prid 

Kavečany, -čian m. pomn.; Kavečanec, -nca 
m; Kavečianka, -y, -nok 2.; kavečiansky 
prld. 

Kazimír, -a, e. p. -e m.; Kazimírčan, -a, 
mn. č. -ia m.: Kazlmfrčanka, -y, -niek z.; 
kazímírsky príd. 

Keblov, -a m.; Keblovčan, -a, mn. č. -la m.; 

Keblovčanka, -y, -niek z.; keblovský prld. 
Keceravské Kostalany, Kecerovských Kosto-

Uan m. pomn.; Kecerovskokostofanec 1 Ko-
stoľanec, -nca m.; Kecerovskokostolianka 
1 Kostolianka, -y, -nok 2.; kecerovskoko-
stolíansky 1 kostoliansky prld. 

Kecerovské Pekľany, Kecerovských Pekllan 
m. pomn.; Kecerovskopekľancc i Pukľanec, 
-nca m.. Kecerovskopeklianka 1 Peklianka, 

-y, -nok 2.; kecerovskopekllansky 1 pe-
klíansky prid. 

Kccerovský Lipovec, Kecerovskéhe Lipovca 
m.; Kecurovskollpovčan I Llpovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Kecerovskolipovčanka 1 Ll-
povčanka, -y, -niek z.; kecerovskollpovský 
i lipovský príd. 

Kečkovce, -viec z. pomn.; Kečkovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Kečkovčanka, -y, -niek ä : 
kečkovský prfd. 

Kečovo, -a str.; Kečovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Kečovčanka, -y, -niek ž.; kečovský prfd. 

Kechnec, -a m.; Kechnečan, -a, mn. č. -la 
m.; Kechnečanka, -y, -niek ž.; kechnecký 
prid. 

Kelča, -e ž.; Kelčan, -a, mn. č. -ia m.; Kel-
i.-ianii.i, -y, -nok ž.; kelčiansky prld. 

Kendereš, -a m.; Kenderešan, -a, mn. i. 
-ia m.; Kenderešanka, -y, -nlek 2.; kende-
rešský prld. 

Kendice, -díc 2. pomn.; Kendlčan, -a, mn. č. 
-la m.; Kendičanka, -y, -niek 2.; kendícký 
prld. 

Kesovce, -viec ž. pomn.; Kesovčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Kesovčanka, -y, -niek 2.; keSovský 
príd. 

Kevice, Kevíc 2. pomn.; Kevlčan, -a, mn. e. -la 
m.; Kevlčanka, -y, -niek 2.; kevický prid. 

Kežmarok, -rku m.; Kežmarčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Kežmarčanka, -y, -niek ž.; kežmarský 
príd. 

Kežmarské Žľaby, Kežmarských Žľabov m. 
pomn.; Kežmarskožľabčan 1 Zľabčan, -a, 
mn. č. -la m.; Kežmarskožľabčanka i Zľab-
čanka, -y, -nlek ž.; kežmarskožľabský 1 
žfabský príd 

Kiarov, -a m.; Kiarovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Kiarovčanka, -y, -niek z., kiarovský príd. 

Kírf, -a m.; KIrfan, -a, mn. č. -ia m.; Klrťan-
ka, -y, -nlek 2.: klrfanský príd. 

Kinčeš, -a m.; Kinčešan, -a, mn. č. -ia m.; 
Kinčešanka, -y, -nlek ž.-, kinčešský prfd. 

Kišovce, -viec ž. pomn.: Kišovčan, -a, mn. č. 
-la m.; Kišovčanka, -y, -niek z.; klšovský 
prfd. 

Kľačany, -čian m. pomn.; Kľačanec, -nca m.; 
Kľačianka, -y, -nok ž.; kľačiansky prld. 

Ktače, Kľačí z. pomn.; Kľačan, -a, mn. č. -la 
m.; Kfačlanka, -y, -nok 2; kľačiansky 
príd. 

Kľačno, -a sír.; Kľačňan, -a, mn. i. -ia m.; 
Kľačnianka, -y, -nok 2.; kfačnlansky prid. 

Kladzany, -dzian m. pomn.; Kladzanec, -nca 
m.; Kladzlanka, -y, -nok 2.; kladziansky 
prld. 
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Kľak, -u m.; Kľačan, -a, mn. č. -ia m.; Kľa-
članka, -y, -nok i.-, kľačiansky prid. 

Klasov, -a m.; Klasovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Klasovčanka, -y, -niek z.; klasovský prid. 

Klastava, -y ž.; Klastavčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Klastavčanka, -y, -niek 2.; klastavský 
prid. 

Kláštor pod Znievom, -a, e. p. -e m.; Kláš-
torčan, -a, mn. č. -ia m.; Kláštorčanka, 
-y, -niek 2.; kiáštorský prid. 

Klátova Nová Ves, Klátovej Novej Vsí 2.; 
.Vovovešťan, -a, mn. č. -ia m.; Novovešfan-
ka, -y, -nlek 2.; novovoský prid. 

KIčov, -a m.; Klčovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Klčovčanka, -y, -niek z.; klčovský prid. 

Klčovany, -vian m. pomn.; Klčovanec, -nca 
m.; Klčovlanka, -y, -nok 2., klčoviansky 
prld. 

Klcňany, -nian m. pomn.; Kleňanec, -nca m.; 
Kleníanka, -y, -nok z., kleniansky prid. 

Klenov, -a m.; Klenovčan, -a, mn. e. -ia m.; 
Klcnovčanka, -y, -niek 2.; klenovský prid. 

Klenová, -ej 2.; Klenovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Klcnovčanka, -y, -niek 2.; klenovský prld. 

Klenovec, -vca m.; Klenovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Klennvčanka, -y, -niek t.-, klenovský 
prfd. 

Klieština, -y 2.; Klieštinčan, -a, mn č. -ia m.; 
Klieštinčanka, -y, -niek 2.; klieštinský 
prld. 

Klin, -a m.; Kllnčan, -n, mn. č. -ia m.; Klln-
čanka, -y, -nlek z.; klinský prid.; Klin nad 
Bodrogom 

Klíž, -a m.; Klížan, -a, mn. s. -ia m.; Kllžan-
ka, -y, -niek 2.; kližsky prld. 

Klížska Nemá, Klížskej Nemej z.; Klížskone-
man i Neman, -a, mn. č. -ia m.; Klíž-
skonemlanka i Nemlanka, -y, -nok 2.; 
klížskonemfansky 1 nemlansky prid. 

Kližske Hradište, Klížskeho Hradišta str.; 
Klížskohradišťan i Hradlšfan, -a, mn. č. -ia 
m.; Klížskohradišťnnkn i ilradišíanka, -y, 
-niek f..; klížskohradlštský 1 hradlštský 
príd. 

Klobušice, -šic ž. pomn.; Klobušičan, -a, mn. č. 
-ia ».; Klobušičanka, -y, -niek 2.; klobu-
šický prfd. 

Klokoč, -a m.; Klokočan, -a, mn. č. la m.; 
Klokočanka, -y, -niek z.; klokočský príd. 

Klokočov, -a m.; Klokočovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Klokočovčanka, -y, -niek z.; klokočov-
ský prfd. 

Klubina, -y ž.; Klubinčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Klubinčanka, -y, -niek z.; klubinský prfd. 

Kľučiarňa, -ne ž.; Kľučlarňan, -a, mn. č. -ia 

m.; Kľučlarňanka, -y, -nlek ž.; kľučlarňan-
ský prid. 

Klučiarove Kračany, Kľučiarových Kračian 
m. pomn.; Kračanec, -nca m.; Kračíanka, 
-y, -nok z.; kračiansky prfd. 

K: iieu v e, -ého sír.; Kľňčovčan, a, mn. č. -la 
m.; Kľučovčanka, -y, -niek 2.; kľúčovský 
príd. 

Kíúčovee, -vca m.; Kľúčovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Kľučovčanka, -y, -niek ž.; kľúčovský 
prid. 

Kluknava, -y 2.; Kluknavčan, -a, mn. č. -la 
m.; Kluknavčanka, -y, -niek ž.; kluknav-
ský prfd. 

Klusov, -a m.; Kľušovčan, -a, mn. č. -la m. 
Ktušovčanka, -y, nlek 2.; kľušovský príd 

Kľušovská Zábava, Kľušovskej Zábavy ž. 
Kľušovskozábavčan i Zábavčan, -a, mn. c 
-ia m.; Kľušovskozábavčanka 1 Zábavčan 
ka, -y, -nlek ž.; kľušovskozábavský 1 zá 
bavský prld. 

Kmeťnvce, -viec ž. pomn.; Kmeťovčan, -a, mn. 
č -la m.; Kmeťovčanka, -y, -niek 2.; kme-
ťovský prfd. 

Kmeťovo, -a str.; Kmefovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Kmeťovčanka, -y, -niek 2.; kmefovský 
prld. 

Kňažia, -ej i... Kňažan, -a, mn. č. -ia m.; Kňa-
žlanka, -y, -nok 2.; kňažiansky príd. 

Kobeiiarovo, -a str.; Kobeliarovčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Kobeliarovčanka, -y, -niek ž.; ko-
bellarovský príd. 

Kobylnice, -níc 2. pomn.; Kobylničan, -a, mn. 
č. -ia m.; Kobylnlčanka, -y, -nlek ž.; ko-
bylnícký prld. 

Kobyly, Kobýl í. pomn.; Kobylčan, -a, mn. č. 
-la m.; Kobylčanka, -y, -nlek t., kobylský 
príd. 

Koueľovce, -viec 2. pomn.; Koceľovčan, -a, 
mn. ŕ. -ia m.; Koceľovčanka, -y, -nlek z.; 
koceľovský príd. 

Kociha, -y ž.; Kocižan, -a, mn. č. -ia m.; Ko-
clžanka, -y, -niek ž.; koclžský príd. 

Kocurany, -rian m. pomn.; Kocuranec, -nca 
m.; Kocurlanka, -y, -nok 2.; kocuriansky 
prld. 

Kocurice, -ríc 2. pomn.; Kocuričan, -a, mn. £. 
-la m.; Kocuričanka, -y, -nlek 2.; koču 
rický príd. 

Kočín, -a m ; Kočlnčan, -a, mn. č. -ia m.; Ko-
čínčanka, -y, -nlek 2.; kočínsky prid. 

Kočovce, -viec ž. pomn.; Kočovčan, -a, mn. č. 
-la m.; Kočovčanka, -y, -nlek ž.; kočovský 
prid. 

Kochanovce, -viec 2. pomn.; Kocbanovčan, 
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-a, mn. č. -ia m.; Kochanovčanka, -y, nlek 
z.; kochanovský prfd. 

Kochnáč, -a m.; Kochnáčan, -a, mn. č. -la m.; 
Kochnáčanka, -y, -niek í.; kochnáčsky 
prld. 

Kojatice, -tie 2. pomn.; Kojatlčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Kojatlčanka, -y, -niek 2.; kojatlcký 
príd. 

Knjšov, -a m.; Kojšovčan, -a, mn. í. -ia m.; 
Kojšovčanka, -y, -nlek z.; kojšovský prid. 

Kokava nad Rimavicou, -y ž.; Kokavčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Kokavčanka, -y, -niek ž.; ko-
kavský prid. 

Kokošovce, -vlne z. pomn.; Kokošovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Kokošovčanka, -y, -niek z.; 
kokošovský prld. 

hnksov Ilaksn, Kokšova-Bakše m.-i,; Kokšov-
čan, -a, mn. č. -la; Bakšan, -a, mn. t. -ia 
m.; Kokšovčankn, -y, -niek; Bakšianka, -y, 
-nok z.; kokšovský, bakšlansky i koksov 
sko-bakšiansky prfd. 

Kolačín, -a m.; Kolačínčan, -a, mn. č. -la m.; 
Kolačínčanka, -y, -niek 2.; kolačínsky prld. 

Kolačkov, -a m.; Kolačkovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Kolačkovčanka, -y, -niek 2.; kolačkov-
ský prld. 

Kolačno, -a str.; Kolačfian, -a, mn. č. la m.; 
Kolačnlanka, -y, -nok 2.; kolačnlansky 
príd. 

Kolárovice, -víc 2. pomn.; Kolárovlčan, -a, 
mn. č. -la m.; Kolárovlčanka, -y, -niek ž.; 
kolárovický prid. 

Kolárovo, -a si r.; Kolárovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Kolárovčanka, -y, -niek i., kolárovský 
príd. 

Koláry, Kolár m. pomn.; Kolárčan, -a, mn. e. 
-la m.; Kolárčanka, -y, -nlek 2.; kolársky 
prfd. 

Koiliasnv, -a m.; Kolbasovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Kolbasovčanka, -y, -niek z.; kolhasov-
ský prld. 

Kolbovce, -viec ž. pomn.; Kolbovčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Kolbovčanka, -y, -niek 2.; kol-
bovský prid. 

Kolibabovce, -viec 2. pomn.; Kolibabovčan, 
-a, mn. č. -ia m.; Kollbabovčanka, -y, -niek 
2.; kollbabovský prld. 

Kolioany, -ňan m. pomn.; Kolíňancc, -nca m.; 
Kolíňanka, -y, -niek ž.; kolíňanský prid. 

Kolinovce, -viec 2. pomn.; Kollnovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Kolínovčanka, -y, -niek ž.; 
kollnovský prid. 

Kolónia, -ie ž.; Kolónčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Kolônčanka, -y, -nlek 2.; kolónsky prld. 

Kolonica, -e 2.; Koloničan, -a, mn. č. -la m.; 

Koloničanka, -y, -niek t.; kolonický prid. 
kul ta, -y t., KOlfan, -a, mn. č. -ia m.; Kol-

tauka, -y, -niek t.; koltský príd. 
Komanica, -e ž.; Komanlčan, -a, mn. č. -ia 

m.; Komanlčanka, -y, -niek z.; komanický 
prid. 

Komárany, -ran m. pomn.; Komáranec, -nca 
m.; Komáranka, -y, -nlek t.; komáranský 
prid. 

Komárno, -a str.; Komárňan, -a, mn. č. -la 
m.; Komárňanka, -y, -nlek z.; komárňan
ský prld. 

Komárov, -a m.; Komárovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Komárovčanka, -y, -niek ž.; komárov-
ský príd. 

Komárovce, -viec z. pomn.; Komárovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Komárovčanka, -y, -niek ž.; 
komárovský príd. 

Kuinjatice, -tie 2. pomn.; Komjatičan, -a, mn. 
č. -la m.; Komjatičanka, -y, -niek 2.; kom-
Jatický príd. 

Komjatná, -ej 2.; Komjatňan, -a, mn. č. -ia 
m.; Koinjatnlanka, -y, -nok z., komjutnlau-
sky príd. 

Knmoča, -e z.; Komočan, -a, mn. č. -la m.: 
Komočanka, -y, -nlek ž.; komočský príd. 

Komov, -a m.; Komovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Komovčanka, -y, -nlok z.; komovský prid. 

Končitá, -oj 2.; Končlían, -a, mn. s. -ia m.; 
Končifanka, -y, -niek 2.; končitský príd. 

Koniarovce, -viec 2. pomn.; Koniarovčan, -a, 
mn. č. -la m.; Koniarovčanka, -y, -niek i.: 
koniarovský príd. 

Konkoľ, -a m.; Konkoľčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Konkoľčanka, -y, -niok z..; konkoľský prid. 

Konrádovce, -viec 2. pomn.; Konrádovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Konrádovčanka, -y, -niek 2.; 
konrádovský príd. 

Konská, -ej 2.; Konšfan, -a, mn. č. -ia m.; 
Konštianka, -y, -nok 2.; konštiansky i kon
ský prld. 

Konské, -ého sír.; Konštan, -a, mn. č. -ia 
m.; Konštianka, -y, -nok 2.; konštiansky 
i konský prld. 

Koňuš, -a m.; Koňušan, -a, mn. e. -ia m.; 
Koňušanka, -y, -niek 2.; koňušský prid. 

Kopanice, -níc ž. pomn.; Kopaničan, -a, mn. 
e. -ia m.; Kopaničanka, -y, -nlek ž.; kopa-
nlcký príd. 

Kopce, -ov m. pomn.; Kopčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Kopčianka, -y, -nok ž.; kopčlansky príd. 

Kopčany, -čian m. pomn.; Kopčanec, -nca m.; 
Kopčianka, -y, -nok ž.; kopčiansky príd. 

Kopec, -pca m.: Kopčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Kopčianka, -y, -nok z.; kopčiansky príd. 
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Kopernica, -e 2.: Koperničan, -a, mn. č. -ia 
m.; Kopernlčanka, -y, -niek z.; kopernický 
príd. 

Koplotovce, -viec 2. pomn.; Koplotovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Koplotovčanka, -y, -nlek 2.; 
koplotovský prid. 

Kopráš, -a m.; Koprášan, -a, mn. č. -ia m.; 
Koprášanka, -y, -nlek 2.; koprášsky prid. 

Koprivnica, -e z.; Koprivničan, -a, mn. č. -la 
m.; Koprivničanka, -y, -niek ž.; koprív-
nický príd. 

Kordíky, -dik m. pomn.; Kordíčan, -a, mn. e. 
-ia m.; Kordíčankíi, -y, -nlek z.; kordícky 
prld. 

Korejovce, -viec ž. pomn., Korejovčan, -a, 
mn. č. -la m.; Korejovčanka, -y, -nlek 2.; 
korejovský prld. 

Korňa, -ne 2.; Korňan, -a, mn. č. -la m.; 
Kornianka, -y, -nok ž.; korniansky prid. 

Knrnica, -e ž.; Korničan, -a, mn. c. ia m. 
Korničanka, -y, niek z.; komický prld. 

Koromfa, -le ž.; Koromlan, -a, mn. č. -la m.; 
Koromlianka, -y, -nok ž.; koromliansky 
príd. 

Korún ková, -ej z.; Korunkovčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Korunkovčanka, -y, -nlek z.; ko-
runkovský príd. 

Korytárky, -rok ž. pomn.; Korytárčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Korytárčanka, -y, -niek 2.; 
korytársky prid. 

Korylné, -ého str.; Korytňan, -a, mn. č. -la 
m.; Korytnlanka, -y, -nok z.; korytniansky 
príd. 

Korytnica-kúpele, Korytnice kúpeľov z-m. 
pomn.; Korytnlčan, -a, mn. č. -ia m.; Ko-
rytnlčanka, -y, -niek ž.; korytnický prld. 

Korytník, -a m.; Korytnlčan, -n, mn. č. -la 
m.; Korytníčanka, -y, -nlek ž.; korytnický 
príd. 

Kosihovce, -viec ž. pomn.; Kosihovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Kosihovčanka, -y, -nlek z.; 
koslhovský prid. 

Kosihy nad Ipľom, Kosíh 2. pomn.; Kosižan, 
-a, mn. č. -la m.; Koslžanka, -y, -nlek 2.: 
kosižský prld. 

Kosorln, -a m.; Kosorínčan, -a, mn. č. -la m.; 
Kosorínčanka, -y, -niek 2.; kosorínsky prid. 

Kostiviarska, -ej ž.; Kostivíarčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Kostlviarčanka, -y, -niek 2.; kosti-
vlarčanský I kostlvlarsky prid. 

Kostivrch, -u m.; Kostivršan, -a, mn. č. -ia 
m.; Kostivršianka, -y, -nok 2.; kostivršian-
sky príd. 

Kostoľany pod Tríbečom, -lián m. pomn.; 
Kostoľanec, -nca m.; Kostolianka, -y, -nok 

2.; kostollansky príd.; Kostoľany nad Hor-
nádum 

Kostolec, -lca m.; Kostolčan, -a, mn. č. -la m.; 
Kostolčanka, -y, -nlek í.; kostolský prid. 

Kustolište, -ta str.; Kostolišťan, -a, mn. č. 
-la m.; Kostolíšťanka, -y, -nlek 2.; kosto-
lištský prid. 

Kostolná, -ej ž.; Kostolňan, -a, mn. č. -la m.; 
Kostolnianka, -y, -nok ž.; kostolniansky 
príd.; Kostolná pri Dunaji 

Kostolná Gala, Kostolnej Galy ž.; Kostolno-
gaľan í Gaľan, -a, mn. č. -ia in.; Kostolmi 
gallanka i Gallanka, -y, -nok z.; kostolno-
gallansky i gallansky prid. 

Kostolná Ves, Kostolnej Vsi ž.; Koslolno-
veštan i Vešfan, -a, mn. č. -ia m.; Kostol-
novešíanka i Veštanka, -y, niek ž.: ko 
stolnoveský i veský prld. 

Kostolná Záriečie, Kostolnej-Záriečla ž.-str.; 
Kostolňan, -a, mn. č. -ia; Zárlečan, -a, mn. 
č. -la m.; Kostolnianka, -y, -nok; Zárie-
čanka, -y, -niek 2.; kostolniansky, zárleč-
sky i kostolnianskozáriečsky prid. 

Kostolné, -ého str.; Kostolňan, -a, mn. č. -ia 
m.; Kostolnianka, -y, -nok 2.; kostolnian
sky príd. 

Kostolné Kračany, Kostolných Kračian m. 
pomn.; Kostolnokračanec i Kračanec, -nca 
m.; Kostol nokračlanka i Kračianka, -y, 
nok z.; kostolnokračlansky i kračiansky 

prld. 
Kostolné Mitice, Kostolných Milíc ž. pomn.; 

Kostolnomitlčan i Mltlčan, -a, mn. č. -la 
m.; Kostolnomitičanka i Mitíčanka, -y, 
-nlek 2.; kostolnomltlcký i mitlcký prfd. 

Kostolné Moravce, Kostolných Moraviec 2. 
pomn.; Kostolnomoravčan i Moravčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Kostolnomornvčanka i Mo-
ravčnnka, -y, -nlek 2.; kostolnomoravský 
i moravský príd. 

Kostolný Sek, Kostolného Šeku m.; Kostol-
nosečan, -a, mn. č. -la m.; Kostolnosečian-
ka, -y, -nok 2.; kostolnosečiansky prfd. 

Koš, -a m.; Košan, -a, mn. č. -ia m.; Košian-
ka, -y, -nok 2.; košiansky príd. 

Košariská, Košarísk str. pomn.; Košarišťan, 
-a, mn. č. -ia m.; Košarlštlanka, -y, -nok 
2.; košarlštiansky i košariský piid. 

Košarovce, -viec 2. pomn.; Košarovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Košarovčanka, -y, -niek z.; 
košarovský príd. 

Košeca, -e z.; Košečan, -a, mn. č. -ia m.; Ko-
šečanka, -y, -niek 2.; košecký prid. 

Košecké Rovné, Košcckého Rovného str.; 
Košeckorovňan i Rovňan, -a, mn. č. -Ia m ; 
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Kušeckorovnianka i Rovnianka. -y, -nok 
z.; košeckorovniansky i rovnlansky prid. 

Košice, Košíc ž. pomn.; Košičan, -a, mn. č. 
-la m.; Košičanka, -y, -niek í.; košický 
príd. 

Košická Bela, Košické] Belej 2.; lieľan, -a, 
mn. č. -la m.; Bellanka, -y, -nok 2., košlc-
kobeliansky i bellansky prld. 

Košická Nová Ves, Košickej Novej Vsi 2.; 
Novovešťan, -a, mn. č. -la m.; Novovešían-
ka, -y, -nlek z.; košlckonovovesltý i novo-
veský prid. 

Košická Polianka, Košickej Polianky 2.; Po-
liančan, -a, mn. č. -ia m.; Pollančanka, -y, 
-niek z.; košickopollansky i poliansky 
príd. 

Košické Hámre, Košických Hámrov m.; Há
morčan, -a, mn. č. -ia m.; Hámorčanka, -y, 
-nlek z.; košlckohámorský i hámorský prld. 

Košické Olšany, Košických Olšlan m. pomn.; 
Olšanec, -nca m.; Olälanka, -y, -nok z.; 
košlckoolšiansky í olšlansky príd. 

Košický Klečenov, Košického Klečenova m.; 
Klucenovčun, -a, mn. í. -ia m.; Klečenov-
čanka, -y, -niek z.; košickoklečenovský 
i klečenovský prld. 

Koškovcc, -viec 2. pomn.; Koškovčan, -a, mn. 
c. -la m.: Koškovčanka, -y, -nlek 2.; koš-
kovský orfd. 

Košolná, -e] 2.; Košolňan, -a, mn. č. -la m.; 
Košolnlanka, -y, -nok z.: košolniansky 
prfd. 

Košfany nad Turcom, Koštían m. pomn.; Koš-
fanec, -nca m.; Koštlanka, -y, -nok 2.: 
koštiansky príd. 

Košúty, Košút m. pomn.; Košúían, -a, mn. č. -la 
m.; Košúfanka, -y, -nlek 2.; košútsky prld. 

Kolesová, -e] ž.; Kotešovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Kotešovčanka, -y, -nlek 2.; kotešovský 
prfd. 

Kotrčiná Lúčka, KotrčlneJ Lúčky ž.; Lúčan, 
-a, mn. č. -la m.; Lúčanka, -y, -nlek 2.; 
lúčanský prid. 

Kováčov, -a m.; Kováčovčan, -a, mn. č. -la m.: 
Kováčovčanka, -y, -nlek 2.; kováčovský 
prfd. 

Kováčova, -e] i.; Kováčovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Kováčovčanka, -y, -nlek i.; kováčov
ský príd. 

Kováčovce, -viec 2. pomn.; Kováčovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Kováčovčanka, -y, -niek f..; 
kováčovský prld. 

Koválov, -a m.; Koválovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Koválovčanka, -y, -nlek 2.; koválovský 
prid. 

Knválovec, -vca m.; Koválovčan, -a, mn. {. 
-ia m.; Koválovčanka, -y, -niek 2.; ková
lovský príd. 

Kovarce, -riec 2. pomn.; Kovarčan, -a, mn. C. 
-ia m.; Kovarčanka, -y, -niek t.: kovarský 
prld. 

Kozárovce, -viec i. pomn.; Kozárovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Kozárovčanka, -y, -nlek ž.: 
kozárovský príd. 

Kozelcc, -lea m.; Kozelčan, -a. mn. č. -la m.: 
Kozelčanka, -y, -niek z.; kozelský príd. 

Kozelnik, -a in.; Kozelníčan, -a, mn. č. -la m.; 
Kozelnlčanka, -y, -niek ?.; kozelnícky prid. 

Kozí Vrbovok, Kozieho Vrbovks m.. Vrbov-
čan, -a, mn. č. -ia m.; Vrbovčanka, -y, -nlek 
2.; kozovrbovský i vrbovský príd. 

Kozinská, -ej 2.; Kozlnčan, -a, mn. t. -ia m.; 
Kozinčlanka, -y, -nok 2.; kozínčlansky i 
kozinský prid. 

Kožany, -žian m. pomn.; Kožanec, -nca m.; 
Kožlanka, -y, -nok 2.; kožiansky príd. 

Kožuchov, -a m.; Kožuchovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Kožuchovčanka, -y, -nlek t.-, kožu-
chovský príd. 

Kožuchovce, -viec 2. pomn.; Kožuchovčan, 
-a, mn. č. -la m.; Kožuchovčanka, -y, -niek 

z.; kožuchovský príd. 
Kiacuiinvee, -viec 2. pomn.; Kračúnovčan, -a, 

mn. č. -ia m.; Kračúnovčanka, -y, -niek 2.; 
krnčúnovský prfd. 

Krahule, -húľ ž. pomn.; Krahulčan, -a, mn. č. 
-Ia m.; Krahuľčanka, -y, -nlek z.; krahuľ-
ský prid. 

Krajná Bystrá, Krajnej Byslre] z.; Bystran, 
-a, mn. č. -ia m.; Bystrianka, -y, -nok ž.; 
krajnobystriansky i bystriansky prid. 

Krajná Poľana, Krajnej Poľany ž.; Krajno-
poľanec i Poľanec, -nca m.; Krajnopolian-
ka i Polianka, -y, -nok ž.; krajnopolian-
sky i poliansky.prid. 

Krajná Porúbka, Krajnej Porúbky 2.; Porub
čan, -a, mn. č. -ia m.; Porúbčanka, -y, -niek 
t.; krajnoporúbsky i porubsky prfd. 

Krajné, ého str.; Krajňan, -a, mn. č. -ia m.; 
Krajnianka, -y, -nok 2.; krajniansky príd. 

Krajné Čierno, Krajného Čierneho str.; Čier
ňan, -a, mn. t. -ia m.; Cierňanka, -y, -niek 
2.; krajnočlerňanský i čierňanský prld. 

Kraltovany, -vlan m. pomn.; Krakovanec, -nca 
m.; Krakovianka, -y, -nok 2.; krakovlan-
sky prld. 

Kráľ, -a m.; Kráľčan, -a, mn. č. -ia m.; Kráľ-
čanka, -y, -nlek 2.; kráľsky prid. 

Králik, -a m.; Krállčan, -a, mn. č. -la m.; 
Krállčanka, -y, -niek 2.; krállcký prid. 
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Králiky, Králik m. pomn.; K r á l i č a n , -a, mn. 
č. -la m.; K r á l l č a n k a , -y, -niek 2.; král ický 
J 1 1 - 1 £ J . 

K r á ľ k a , -y, 2.; K r á ľ č a n , -a, mn. č. -ia m.; 
K r á ľ č a n k a , -y, -niek 2.; k r á ľ č a n s k ý príd. 

K r á ľ o v Brod, K r á ľ o v h o Brodu m.; B r o d č a n , 
-a, mn. č. -ia m.; B r o d č a n k a , -y, -niek 2.; 
k r á ľ o v o b r o d s k ý i brodský prld. 

K r á ľ o v a , -ej ž.; K r á ľ o v č a n , -a, mn. č. -ia m., 
K r á ľ o v č a n k a , -y, -niek 2.; k r á ľ o v s k ý prid.; 
K r á ľ o v a nad Váhom; K r á ľ o v a pri Senci 

K r á ľ o v a Lehota, K r á ľ o v e j Lehoiy z.; Leho
tou, -a, mn. č. -ia m.; Lehotanka, -y, -niek 
z.; k r á ľ o v o l e h o t s k ý i l ehotský prfd. 

K r a ľ o v a n y , -vlan m. pomn.; K r a ľ o v a n e c , -nca 
m.; K r a ľ o v l a n k a , -y, -nok z., k r a ľ o v l a n s k y 
prfd. 

Kraliivne, -viec 2. pomn.; K r á ľ o v č a n , -a, mn. 
č. -la m.; K r á ľ o v č a n k a , -y, -nlek t.-, krá
ľ o v s k ý prld. 

K r á ľ o v i a n k y , -nok z. pomn.; K r é ľ o v l a n č a n , 
-a, mn. č. -la m.; K r á ľ o v l a n č a n k a , -y, -nlek 
z.; k r á ľ o v i a n s k y príd. 

K r á ľ o v i č o v á , -oj z.; K r á ľ o v i č o v č a n , -a, mn. č. 
-ia m.; K r á t o v i č o v a n k a , -y, -nlek i.-, k r á ľ o -
v l č o v s k ý prid. 

K r á ľ o v i č o v e K r a č a n y , K r á ľ o v i č o v ý c h K r a č i a n 
m. pomn.; K r a č a n e c , -nca m.; K r a č i a n k a , 
-y, -nok z.; k r á ľ o v i č o v o k r a č l a n s k y i kra-
č i a n s k y príd. 

K r á ľ o v s k ý Chlmec, K r á ľ o v s k é h o Chlmca m.: 
K r á ľ o v s k o c h l m č a n i C h l m č a n , -a, mn. č. -la 
m.; K r á ľ o v s k o c h l m č a n k a i C h l m č a n k a , -y, 
-nlek 2.; k r á ľ o v s k o c h l m e c k ý í c h l m e c k ý 
i chlmský prid. 

Krám, -u m.; K r á m č n n , -a, mn. č. -la m.; 
K r á m č a n k a , -y, -niek 2.; krámsky prfd. 

Kraskovo, -a str.; K r a s k o v č a n , -a, mn. č. -la 
m.; K r a s k o v č a n k n , -y, -nlek 2.; kraskovský 
prid. 

Krásna Hôrka, Krásnej Hôrky 2.; Krásnohôr-
č a n i H ô r č a n , -a, mn. č. -la m.; Krásnohôr-
č a n k a í H ô r č a n k a , -y, -nlek 2.; krásnohôr-
č a n s k ý i h ô r č a n s k ý prld. 

Krásna Lúka, Krásnej Lúky 2.; Krásnolú-
č a n i L ú č a n , -a, mn. č. -ia m.; Krásnolú-
čanka? i L ú č a n k a , -y, -niek 2.; krásnolúcky 
i l ú č k y príd. 

Krásna nad Hornádom, -ej 2.; K r á s ň a n , -a, 
mn. č. -ia m.; K r á s ň a n k a , -y, -nlek t.; krás-
ň a n s k ý prid. 

Krásna Ves, Krásnej Vsi ž.; K r á s n o v e š ť a n 1 
V e š ť a n , -a, mn. č. -la m.; Krásnovešfanka 
i Vešfanka, -y, -niek ž.; krásnoveský 1 
veský prid. 

K r a s ň a n y , -nian m. pomn.; K r a s ň a n e c , -nca 
m.; Krasnianka, -y, -nok 2.; krasniansky 
prid. 

Krásno, -a str.; K r á s ň a n , -a, mn. č. -la m.; 
K r á s ň a n k a , -y, -niek t.; k r á s ň a n s k ý príd.; 
Krásno nad Kysucou 

Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorskej Dl
hej Lúky 2.; D l h o l ú č a n i L ú č a n , -a, mn. č. 
-la m.; D l h o l ú č a n k a í L ú č a n k a , -y, -niek 
2.; krásnohorskodlho lúcky i d lholúcky 
i l ú č k y prfd. 

Krásnohorské Podhradie, Krásnohorského 
Podhradia str.; P o d h r a d č a n , -a, mn. č. -la 
m.; P o d h r a d č a n k a , -y, -nlek ž.; krásno-
horskopodhradský i podhradský prid. 

Krásnovce, -viec 2. pomn.; K r á s n o v č a n , -a, 
mn. č. -la m.; K r á s n o v č a n k a , -y, -niek 2.; 
krásnovský príd. 

Krásny Brod, Krásneho Brodu m.; Krásno-
b r o d č a n i B r o d č a n , -a, mn. č. -ia m.; Krás-
n o b r o d č a n k a 1 B r o d č a n k a , -y, -niek 2.; 
krásnobrodský i brodský prfd. 

Krásny Dub, Krásneho Duba m.; Krásnodub-
č a n i D u b č a n , -a, mn. c. -ia m.; Krásno-
d u b č a n k a i D u b č a n k u , -y, -nlok 2.; krás-
nodubský i dubský prid. 

Kravany, -vlan m. pomn.; Kravanec, -nca m.; 
Kravíanka, -y, -nok z.; kraviansky príd.; 
Kravany nad Dunajom 

Kravárska, -ej ž.; K r a v á r č a n , -a, mn. č. -ia 
m.; K r a v á r č a n k a , -y, -niek ž.; k r a v á r č a n -
ský i kravársky prld. 

K r č a v a , -y ž.; K r č a v č a n , -a, mn. č. -ia m.; 
K r č a v č a n k a , -y, -nlek 2.; k r č a v s k ý príd. 

Kremná, -ej 2.; Kremfian, -a, mn. č. -la m.; 
Kremnianka, -y, -nok 2.; kremniansky 
príd. 

Kremnica, e 2.; K r e m n i č a n , -a, mn. č. -ia m.; 
K r e m n l č a n k a , -y, -nlek t.; kremnický prid. 

Kremnické Bane, Kremnických Baní 2. pomn.: 
K r e m n i c k o b a n č a n 1 B a n č a n , -a, mn. č. -la 
m.; K r e m n l c k o b a n č a n k a i B a n č a n k a , -y, 
-niek z.; kremnlckobanský 1 banský príd. 

K r e m n i č k a , -y ž.: K r e m n i č a n , -a, mn. č. -ia 
m.; K r e m n l č l a n k a , -y, -nok ž.-, kremnl-
č i a n s k y prfd. 

Krisly, Krfst m. pomn.; Krisfan, -a, mn. č. -la 
m.; Kristianka, -y, -nok i.; krlst iansky 
prfd. 

Kriš lovce, -viec 2. pomn.; K r i š l o v č a n , -a, 
mn. e. -ia m.; K r i š l o v č a n k a , -y, -niek 2.; 
kr iš lovský prld. 

Krišovská Liesková, Krlšovskej Lieskovej 2.: 
K r i š o v s k o l i e s k o v č a n i L i o s k o v č a n , -a, mn. 
č. -ia m.; K r l š o v s k o l l e s k o v č a n k a i Lies-
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kovčanka, -y, -niek 2.; kríšovskoiieskov-
ský i lieskovský prid. 

Krivá, -ej ž.; Krlvčan i Krivan, -a, mn. c. -ia 
m.; Krlvčanka, -y, -nlek i Krivlanka, -y, 
-nok z.; krlviansky i krlvský prld. 

Kriváň, -a m.; Krivánčan, -a, mn. t. -la m.; 
Krivánčanka, -y, -nlek ž.; krlvánsky prid. 

Krivá Oľka, Krivej Oľky z.; Krlvooľčan, -a, 
mn. č. -la m.; Krlvooľčianka, -y, -nok ž.; 
krívooľčíansky príd. 

Krivé, -ého str.; Krlvčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Krlvčanka, -y, -nlek t.; krlvský prld. 

Krivoklát, -u m.; Krivoklátan, -a, mn. č. -ia 
m.; Krivokláťanka, -y, -niek 2.; krlvoklát-
sky príd. 

Krivany, -vlan m. pomn.; Krlvanec, -nca m.; 
Krlvianka, -y, -nok ž.; kriviansky prid. 

Kí ivosúd iiiuliivkii. Krivosúdu-Bodovky m.-ž.; 
Krivosúdčan, -a, mn. c. -ia; Bodovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Krivosúdčanka, -y, -nlek; Bo-
dovčanka, -y, -nlek 2.; krlvosúdsky, bo
dovsky i krivosúdsko-bodovský prid. 

Krivošfany, Krivoštian m. pomn.; Krivošťanec, 
-nca m.; Krivoštianka, -y, -nok 2.; krivo-
štiansky prid. 

Kríž nad Váhom, -a m.; Krížan, -a, mn. č. 
-ía m.; Krížanka, -y, -niek 2.; krlžsky príd. 

Kríže, -ov m. pomn.; Krížan, -a, mn. č. -ia m.; 
Krížanka, -y, -nlek 2.; krížsky príd. 

Krížová Ves, Krížovej Vsi 2.; Krlžovešfan 
1 Vešfan, -a, mn. č. -ia m.; Krlžovešťanka 
i Vešfanka, -y, -niek z.; krížoveský príd. 

Krížovany, -vlan m. pomn.; Krížovanec, -nca 
m.; Krížovianka, -y, -nok ž.; krížovlansky 
príd.; Krížovany nad Dudváhom 

Krížový Dvor, Krížového Dvora, 6. p. v Krí
žovom Dvore m.; Krížovodvorčan i Dvor
čan, -a, mn. č. -ia m.; Krlžovodvorčanka 
i Dvorčanka, -y, -nlek ž.; krížovodvorský 
í dvorský príd. 

Krmeš, -a m., Krmešan, -a, mn. č. -la m.; Kr-
mešanka, -y, -nlek 2.; krmešský prfd. 

Krná, -ej z.; Krňan, -a, mn. č. -ia m.; Krnian-
ka, -y, -nok z.; krniansky prid. 

Krnča, -e 2.; Krnčan, -a, mn. č. -la m.; Krn-
članka, -y, -nok z.; krnčlansky prld. 

Krnišov, -a m.; Krnišovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Krnlšovčanka, -y, -nlek z.; krníšovský prid. 

Krnô, -ého str.; Krňan, -a, mn. č. -la m.; Kr-
nlanka, -y, -nok 2.. krniansky prid. 

Krokava, -y 2.; Krokavčan, -a, mn. č. -la m.; 
Krokavčanka, -y, -niek 2.; krokavský príd. 

Krompachy, -pach m. pomn.; Krompašan, -a, 
mn. č. -ia m.; Krompašunku, -y, -niek 2.; 
krompašský prfd. 

Krpnľaiiy, -llan m. pomn.; Krpoľanoc, -nca m.; 
Krpellanka, -y, -nok 2.; krpelíansky prid. 

Krškany, -kán m. pomn.; Krškanec, -nca m.: 
Krškanka, -y, -niek 2.; krškanský prid. 

Krtovce, -viec 2. pomn.; Krtovčan, -a, mn. č. 
-la m.; Krtovčanka, -y, -niek 2.; krtovský 
prfd. 

Krupina, -y 2.; Krupinčan, -a, mn. č. -la m.; 
Kruplnčanka, -y, -nlek z.; krupinský prid. 

Kniseiniiľ.i, -e 2.; Krušetničan, -a, mn. č. -ia 
m.; Krušetničanka, -y, -niek 2 : krušetnic-
ký príd. 

Kľušinec, -nca m.; Krušinčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Krušlnčanka, -y, -niek 2.; krušlnský 
prld. 

Krušovce, -viec 2. pomn.; Krušovčan, -a, mn. 
č. -ia m.: Krušovčanka, -y, -nlek 2.; kru-
šovský prid. 

Kružlov, -a m.; Kružlovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Kružlovčanka, -y, -nlek 2.; kružlovský prld. 

Kružlová, -ej 2.; Kružlovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Kružlovčanka, -y, -niek 2.; kružlovský 
prid. 

Kružlovská Huta, Kružlovskej Huiy 2.; Kruž-
lovskohufan i Huťan, -a, mn. č. -ia m.; 
Kružlovskohutianka i Hutianka, -y, -nok 
z.; kružlovskohutiansky i hutiansky prld. 

Kružná, -ej z.; Kružňan, -a, mn. t. -la m.; 
Kružnlanka, -y, -nok 2.; kružniansky prid. 

Kružno, -a str.; Kružňan, -a, mn. č. -la m.; 
Kružnlanka, -y, -nok z.; kružniansky prid. 

Kšinná, -ej z.; Kšiňan, -a, mn. e. -Ia m.; Kšl-
nianka, -y, -nok 2.; kšinlansky prid. 

Kubáňovo, -a str.; Kubáňovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Kubáňovčanka, -y, -niek z.; kubáňov-
ský príd. 

Kubíková, -ej t.; Kubíkovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Kubíkovčanka, -y, -nlek 2.; kubíkov-
ský prfd. 

Kubinská, -ej 2.; Kubinčan, -a, mn. č. -la m.; 
Kubinčlanka, -y, -nok t.; kubinčlansky i 
kublnský príd. 

Kubrá, -ej ž.; Kubran, -a, mn. č. -la m.; Ku-
brianka, -y, -nok 2.; kubriansky príd. 

Kubrica, -e t.; Kubrlčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Kubrlčanka, -y, -niek 2.; kubrický prid. 

Kučín, -a m.; Kučínčan, -a, mn. č. -la m.; Ku-
čínčanka, -y, -niek z.; kučínsky prld. 

Kachlovou, -viec z. pomn.; Kuchtovčan, -a, 
mn. č. -la m.; Kuchtovčanka, -y, -nlek ž.; 
kuchtovský prid. 

Kuchyňa, -ne ž.; Kuchynčan, -a, mn. e. -ia 
m.; Kuchynčanka, -y, -nlek z.; kuchynský 
príd. 

Kuklnv, a m.; Kuklovčan, -a, mn. í. -la m.; 
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Kuklovčanka, -y, -nlek z.; kuklovský prid. 
Kuková, -ej ž.. Kukovčan, -a, mn. č. -la m.; 

Kukovčanka, -y, niek ž.; kukovský prid. 
Kukučínov, -a m.; Kukučínovčan, -a, mn. č. 

-la m.; Kukučlnovčanka, -y, -niek ž.; ku-
kučfnovský prfd. 

Kunerad, -u m ; Kuneradčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Kuneradčanka, -y, -nlek 2.; kunerad-
ský prfd. 

Kunešov, -a m.; Kunešovčan, -a, mn. c. -ia 
m.; Kunešovčanka, -y, -niek z.; kunešov-
ský prfd. 

Kunov, -a m.; Kunovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Kunovčanka, -y, -nlek z.; kunovský prld. 

Kunova Teplica, KunoveJ Teplice ž.; Tepli-
čan, -a, mn. t. -ia m.; Tepličanka, -y, -niek 
2.; kunovoteplický i teplický prfd. 

Kuraťany, -lián m. pomn.; Kuraľanec, -nca 
m.; Kuralianka, -y, -nok ž.; kuralíansky 
príd. 

Kurima, -y 2.; Kurlmčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Kurimčanka, -y, -niek 2.; kurimský príd. 

Kurimany, -mian m; Kurimanec, -nca m.; 
Kurimianka, -y, -nok 2.; kurlmiansky prld. 

Kurimka, -y 2.; Kurimčan, -a, mn. č. -la m.; 
Kurimčianka, -y, -nok z ; kurimčlansky 
prld. 

Kurínec, -nca m.; Kurinčan, -a, nm. e. -ia 
m.; Kurinčanka, -y, -niek z.; kurinský prfd. 

Knriiv, -a m.; Kurovčan, -a, mn. č. -la m.; Ku-
rovčanka, -y, -nlek i- kurovský prid. 

Kurtáň, -a m.; Kurtánčun, -a, mn. č. -la m.; 
Kurtánčanka, -y, -nlek t.-, kurtánsky prid. 

Kusín, -a m.; Kusínčan, -a, mn. č. -la m.; Ku-
slnčanka, -y, -nlek z.; knsínsky prfd. 

Kúlniky, Kútnik m. pomn.. Kútničan, -a, mn. 
č. -ia m.; Kútničanka, -y, -niek z.; kútnic-
ký príd. 

Kúty, -ov m. pomn.; Kúťan, -a, mn. £. -Ia m.; 
Kúťanka, -y, -niek z.; kútsky prid. 

Kuzmice, -míc 2. pomn.; Kuzmičan, -a, mn. č. 
-la m.; Kuzmlčanka, -y, -niek t.-, kuzmlcký 
príd. 

Kvačany, -čian m. pomn.; Kvačanec, -nca m.; 
Kvačianka, -y, -nok 2.; kvnčlansky príd. 

Kvaknvcc, -viec 2. pomn.; Kvakovčan, -a, mn. 
č. -la to.; Kvakovčanka, -y, -niek 2.; kva-
kovský prld. 

Kvasov, -a m.; Kvašovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Kvašovčanka, -y, -niek 2.; kvašovský prid. 

Kvetná, -ej z.; Kvetňan, -a, mn. č. -la m.; 
Kvctnlanka, -y, -nok 2.; kvetnlansky prid. 

Kvelnica, -e ž.; Kvetnlčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Kvetnlčanka, -y, -niek ž.; kvetnlcký príd. 

Kvetoslavov, -a m.; Kvetoslavovčan, -a, mn. 

č. -ia m.; Kvetoslavovčanka, -y, -nlek z.; 
kvetoslavovský prfd. 

Kyjatice, -tie 2. pomn.; Kyjaíičan, -a, mn. č. 
-ia m.; Kyjatičanka, -y, -niek z.; kyjalický 
prid. 

Kyjov, -a m.; Kyjovčan, -a, mn. č. -ia m.; Ky-
jovčanka, -y, -niek 2.; kyjovský príd. 

Kyknla-osada, Kykuly-osady 2., Kykulčan, 
-a, mn. č. -la m.; Kykulčanka, -y, -niek ž., 
kykulský prid. 

Kyncefová, -ej 2.; Kynceľovčan, -a, mn. č. 
-la m.; Kynceľovčanka, -y, -niek z.; kynce-
ľovský prld. 

Kynceľove Kračany, Kynceľových Kráčlan 
m. pomn.; Kračanec, -nca m.; Kračíanka, 
-y, -nok ž; kračiansky príd. 

Kynek, Kyneka m.-, Kynečan, -a, mn. č. -la 
m.; Kynečanka, -y, -niek 2.; kynecký príd. 

Kysak, -u m.; Kysačan, -a, mn. č. -la m.; Ky-
sačanka, -y, niek z.; kysacký prfd. 

Kyselica, -e 2.; Kyselíčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Kyseličanka, -y, -niek z.: kyselický prld. 

Kysta, -y 2.; Kysfan, -a, mn. č. -la m.; Ky-
stlanka, -y, -nok 2.; kystiansky príd. 

Kysuca, -B 2.; Kysučan, -a, mn. č. -la m.; Ky-
sučanka, -y, -niek 2.; kysucký príd. 

Kysucké Nové Mesto, Kysuckého Nového 
Mesta str.; Kysuckonovomešťan 1 Novo-
mešťan, -a, mn. č. -ia m.; Kysuckonovo-
mešťanka i Novomešťanka, -y, -niek 2.; 
kysuckonovomestský í novomestský prid. 

Kysucký Lieskovec, Kysuckého Lieskovca 
m.; Kysuckolieskovčan i Lieskovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Kysuckolieskovčanka 1 Lies-
kovčanka, -y, -nlek 2.; kysuckolleskovský 
1 lieskovský prld. 

L, E 

Láb-Láb, -u m.; Lábčan, -a, mn. č. -ia 
čanka, -y, -nlek 2.; lábsky prfd. 

Lackov, -a m.; Lackovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Lackovčanka, -y, -nlek z.; lackovský prfd. 

Lackova, -ej 2.; Lackovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Lackovčanka, -y, -nlek 2.; lackovský prld. 

Lackovce, -viec z. pomn.; Lackovčan, -a, mn. 
č. -la m., Lackovčanka, -y, -niek í.-, lackov
ský prld. 

f.aclavá, -ej 2.; Laclavčan, -a, mn. č. -la m.: 
Laclavčanka, -y, -nlek ž.; laclavský prid. 

Lačnov, -a m.; Lačnovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Lačnovčanka, -y, -nlek 2.; lačnovský prld. 

Lada, -y 2.; Lacfan, -a, mn. č. -ia m.; Ladian-
ka, -y, -nok 2.; ladiansky prid. 

ľ.adce, -diec m. pumn.; Ladčnn, -n, mn. č. -ia 
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m.; Ladčanka -y, -niek i Ladčíanka, -y, 
-nok z.; ladecký i ladčiansky príd. 

Ladice, -díc ž. pomn.; Ladičan, -a, mn. č. -la m.; 
Ladičanka, -y, -niek >..-. ladičky príd. 

Ladislavov Dvor, Ladlslavovho Dvora, 6. p. 
v Ladislavovom Dvore m.; Dvorčan, -a, mn. 
č. -Ia m.; Dvorčanka, -y, -niek 2.; dvorský 
príd. 

Ladmovce, -viec í. pomn.; Ladmovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Ladmovčanka, -y, -nlek ž.; 
ladmovský prfd. 

I.adomer, -a, 6. p. -í m.; Ladomerčan, -a, 
mn. č. -ia m.; l.adomerčanka, -y, -niek 2.; 
ladomerský prld. 

Ladomerská Vieska, Ladomerskej Viesky 2.; 
Ladonierskovíešfan i Vlešfan, -a, mn. č. 
-ia m.; Ladomerskoviešfanka i Vlešťanka, 
-y, -nlek 2.; ladomerskovieštanský i vieš-
lanský prfd. 

Ladomirov, -a m.: Ladomlrovčan, -a, mn. č. 
-la m.; Ladomlrovčanka, -y, -niek 2.; lado-
mlrovský príd. 

Ladomirová, -e] 2.; Ladomlrovčan, -a, mn. č. 
-la m.; Ladomlrovčanka, -y, -nlek z.: la-
domlrovský prld. 

Ladzany, -dzian m. pomn.; Ladzanec, -nca 
m.; Ladzianka, -y, -nok 2.; ladziansky prid 

Lakšárska Nová Ves, Lakšárskej Novej Vsi 
ž.; Lakšárskonovovešfnn i Novovešťan, -a, 
mn. č. -la m.; Lakšárskonovoveštanka i 
Novovnštanka, -y, -nlek z.; lakšárskonovo-
veský i novoveský prld. 

Lalinok, -nka m.; Lalinčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Lallnčanka, -y, -niek ž.; lallnský príd. 

Lamač, -a m.; Lamačan, -a, mn. č. -Ia m.; La-
mačanka, -y, -niek ž.; lamačský príd. 

Lančár, -a, e. p. -i m.; Lančárčan, -a, mn. č. 
-la m.; Lančárčanka, -y, -nlek 2.; Iančár-
sky príd. 

Lándor, -a, 6. p. -e m.; Lándorčan, -a, mn. 
č. -la m.; Lándorčanka, -y, -niek 2.; lán-
dorský prld. 

Lány, Lán m. pomn.; Lánčan, -a, mn. č. -la 
m.; Lánčanka, -y, -niek í.; lánsky prid. 

Lapáš, -a m.; Lapášan, -a, mn. č. -Ia m.; La-
pášanka, -y, -niek z.; lapášsky prfd. 

Lascov, -a m.; Lascovčnn, -a, mn. č. -la m.; 
Lascovčanka, -y, -niek 2.; lascovský prfd. 

I.askár, -a, 6. p. -1 m.; Laskárčan, -a, mn. č. 
-la m.; Laskárčanka, -y, -nlek ž.; laskár-
sky prid. 

Laskomerské, -ého sír.; Laskomerčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Laskomerčlanka, -y, -nok 2.; 
Iaskomerčlansky i laskomerský prld. 

laslnmír, -a, a. p. -e m.; Laslomlrčan, -a, 

mn. č. -la m.; Lasloniírčanka, -y, -niek 2.; 
lastomírsky prld. 

Lastovce, -viec ž. pomn.; Lustovčan, -a, mn. 
č. -la m.; Lastovčanka, -y, -nlek 2.; las-
tovský prld. 

Laškovce, -viec 2. pomn.; Laškovčan, -a, mn. 
č. -Ia m.; Laškovčanka, -y, -nlek z.; laš-
kovský prld. 

Lašfoky, Lašťokov m. pomn.; Lašfočan, -a, mn. 
č. -ia m.; Laštočanka, -y, -nlek 2.; lašfocký 
prld. 

Lálkovce, -viec Z. pomn.; Látkovčan, -a, mn. č. 
-la m.; Látkovčanka, -y, -nlek z.; látkovský 
prld. 

Látky, -tok 2. pomn.; Látočan, -a, mn. č. -la 
m.; Látočanka, -y, -nlek ž.; látocký prid. 

Lazany, -zían m. pomn.; Lazanec, -nca m.; La-
zlanka, -y, -nok z.; laziansky prid. 

Lazlsko, -a sír.; Lazištan, -a, mn. č. -ia m.: 
Lazlštianko, -y, -nok z.; lazlštiansky prid. 

Lazy pod Makytou, -ov m. pomn., Lazan, -a, 
mn. č. -la m.; Laziankii, -y, -nok 2.; lazian 
sky prld. 

Lažany, -žian m. pomn.; Lažanec, -nca m.; 
Lažianka, -y, -nok 2.; lažlansky príd 

Lednica, -e 2.; Lednlčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Lednlčanka, -y, -niek t., lednický prid. 

Lednlcké Rovne, Lednických Rovní 2. pomn.; 
Lednlckorovňan í Rovňan, -a, mn. č. -Ia 
m.; Lednlckorovnianka i Rovnianka, -y, 
-nok í.; lednlckorovnlansky i rovniansky 
príd. 

Legnava, -y z.; Legnavčan, a, mn. č. -la m.: 
Legnavčanka, -y, -niek 2.; legnavský prld. 

Lehnice, -nie 2. pomn.; Lehnlčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Lehnlčanka, -y, -niek ž.; lehnický 
príd. 

Lehota, -y z.; Lehofan, -a, mn. č. -la m.; Le-
hoťanka, -y, -nlek t.: lehotský prld.; Le
hota nad Rimavicou; Lehota nad Vtáčni
kom 

Lehôtka, -y z.; Lehôtčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Lehôtčanka, -y, -nlek z.; lehôtčanský i 
lehotsky prid.; Lehôtka pod Brehy 

Lectmica, -e z.; Lechnlčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Lechničanka, -y, -nlek 2.; technický príd. 

Lckárovce, -viec 2. pomn.; Lekárovčan, -a, 
mn. e. -la m.; Lekárovčankn, -y, -nlek t.; 
lekárovský prfd. 

Leta, -le 2.; Leľan, -a, mn. č. -la m.; Lellan-
ka, -y, -nok 2.; leliansky prfd. 

Leles, -a m.; Lelesan, -a, mn. č. -la m.; Lele-
sanka, -y, -niek 2.; leleský prld. 

Lemešany, -šian m. pomn.; Lemešanec, -nca 

13 slovník slov. jazyka 



194 Lipovce 

m.; Lemešlanka, -y, nok 2.: lemešlansky 
príd. 

Lenartov, -a m.; Lenartovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Lenartovčanka, -y, -niek 2.; lenartov-
ský príd. 

Lenartovce, -viec 2. pomn.; Lenartovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Lenartovčanka, -y, -niek 2.; 
lenartovský príd. 

Lcndak, -u m.; Lendačan, -a, mn. e. -la m.; 
Lendačanka, -y, -nlek ž.; lendacký prid. 

Lenka, -y 2.; Lenčan, -a, mn. č. -la m.; Len-
čtanka, -y, -nok 2.; lenčiansky príd. 

Lentvora, -y ž.; Lentvorčan, -a, mn. č. -ia m.; 
I.entvorčanka, -y, -nlek ž.; lentvorský prfd. 

Leopoldov, -a m.; Leopoldovčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Leopoldovčanka, -y, -nlek z.; leo-
poldovský príd. 

Lesenice, -níc 2. pomn.; Leseníčan, -a, mn. t. 
-la m.; Leseníčanka, -y, -niek ž.; lesenický 
prid. 

Lesíček, -čka m.; Lesfčan, -a, mn. č. -la m.; 
Lesíčanka, -y, -nlek 2.; lesíčky prfd. 

Lesné, -ého sír.; Lesňan, -a, mn. č. -la m.: 
Lesnianka, -y, -nok 2.; lesnlansky prld. 

Lesné Kračany, Lesných Kračian m. pomn.; 
Lesnokračanec 1 Kračanec, -nca m.; Les-
nokračlanka i Kračlanka, -y, -nok 2.; les-
nokračiansky i kračiansky príd. 

Lesnica, -e 2.; Lesnlčan, -a, mn. č. -la ra.; 
Lesničanka, -y, -nlek 2.; lesnícky prfd. 

Lešŕ, -ti 2.; Lešťan, -a, mn. č. -la m.; Leštlan-
ka, -y, -nok 2.; leštiansky prld. 

Leštiny, -tín 2. pomn.; Leštinčan, -a, mn. t. 
-la m.; Leštinčanka, -y, -niek 2.; leštinský 
príd. 

Letanovce, -viec 2. pomn.: Letanovčan, -a, 
mn. č. -ia m.-, Letanovčanka, -y, -niek 2.; 
letanovský prid. 

Letničie, -la str.; Letničan, -a, mn. č. -ia m.; 
Letničianka, -y, -nok 2.; letničiansky prid. 

Levice, -víc 2. pomn.; Levičan, -a, mn. č. -ia 
m.; Levlčanka, -y, -niek ž.; levický prid. 

Levkuška, -y z.; Levkušían, -a, mn. č. -la m.; 
Levkuštianka, -y, -nok ž.; levkuštlansky 
prfd. 

Levoča, -e 2.; Levočan, -a, mn. č. -ia m.; 
Levbčanka, -y, -niek 2.; levočský príd. 

Levočská Dolina, Levočskej Doliny ž.; Le-
vočskodollnčan i Dolinčan, -a, mn. č. -la 
m.; Levočskodolinčanka i Dollnčanka, -y, 
-nlek t.; levočskodolinský 1 dolinský príd. 

Levočské Lúky, Levočských Lúk z. pomn.; Lc-
vočskolúčan i Lúčan, -a, mn. e. -la m.; 
Levočskolúčanka 1 Lúčanka, -y, -niek ž.; 
levočskolúcky 1 lúčky i lúčanský príd. 

Ležiachov, -a m.; Ležiachovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Ležiachovčanka, -y, -niek 2.; ležia-
chovský prid. 

Libichava, -y 2.; LIbichavčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Liblchavčanka, -y, -niek 2.; liblchav-
ský príd. 

Licince, -niec 2. pomn.; Llclnčan, -a, mn. č. 
-la m.; Llcinčanka, -y, -niek 2.; Iicinský 
prfd. 

Ličartovce, -viec 2. pomn.; Ličartovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Ličartovčanka, -y, -niek 2.; 
ličartovský príd. 

Liesek, -ska m.; Llesečan, -a, mn. č. -la m.; 
Llesečanka, -y, -nlek z.; liesecký príd. 

Lieskovany, -vlan m. pomn.; Lieskovanec, -nca 
m.; Lleskovlanka, -y, -nok 2.; líeskoviansky 
prld. 

Lieskovec, -vca m.; Lieskovčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Lleskovčanka, -y, -nlek 2.; lieskov
ský prld. 

Liešno, -a str.; Liešňan, -a, mn. č. -la m.; 
Liešňanka, -y, -nlek 2.; llešňanský prid. 

Liešfany, -tan m. pomn.; Liešťanec, -nca m., 
Llešťanka, -y, -niek 2.; liešťanský prid. 

Lietava, -y 2.; Lietavčun, -a, mn. č. -la m.; 
Lletavčanka, -y, -nlek 2.; lietavský prid. 

Lietavská Lúčka, Lietavskej Lúčky 2.; Lie-
tavskolúčan 1 Lúčan, -a, mn. t. -la m.; Lie-
tavskolúčanka i Lúčanka, -y, -niek 2; 
lletavsknlúčanský 1 lúčanský prfd. 

Lietavská Svinná, Lietavskej Svlnnej 2.; Lle-
tavskosviflan 1 Svlňan, -a, mn. č. -ia m.; 
LIetavskosvinianka í Svinianka, -y, -nok 
2.; Iietavskosviniansky 1 svinlansky prld. 

Lietavská Závadka, Lietavskej Závadky ž.: 
LIetavskozávadčan i Závadčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Lietavskozávadčanka t Závadčan-
ka, -y, -niek 2.; lletavskozávadský 1 zé-
vadský príd. 

Likavka, -y ž.; Likavčan, -a, mn. č. -la m.: 
Llkavčanka, -y, -nlek 2.; likavský prid. 

Limbách, -u m.; Llmbašan, -a, mn. č. -ia m.; 
Llmbašanka, -y, -niek t.-, limbašský prld. 

Lipany, -pian m. pomn.; Lipanec, -nca m.; 
Llplanka, -y, -nok >..-. llpiansky prfd. 

Lipník, -a m.; Lipníčan, -a, mn. č. -la m.; Llp-
níčanka, -y, -nlek ž.; lipnícky prld. 

Lipová, -ej 2.; Lipovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Lipovčanka, -y, -nlek ž.; lipovský prld. 

Lipovany, -vian m. pomn.; Lipovanec, -nca m.: 
Lipovlanka, -y, -nok z.; llpovlansky príd. 

Lipovce, -viec 2. pomn.; Lipovčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Lipovčanka, -y, -niek 2.; lipovský 
prld. 
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Lipové, -ého str.; Lipovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Lipovčanka, -y, -niek z.; lipovský prfd. 

Lipovec, -vca m.; Lipovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Lipovčanka, -y, -nlek z.; lipovský prfd. 

Lipovník, -a m.; Lipovníčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Lipovníčanka, -y, -niek 2.; llpovnícky 
prfd. 

Liptovská Anna, Liptovskej Anny z.; Liptov-
skoanenčan i Anenčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Liptovskoanenčanka i Anenčanka, -y, -niek 
ž.; llptovskoanenský i anenský prid. 

Liptovská Kokava, Liptovskej Kokavy 2.; 
Liptovskokokavčan i Kokavčan, -a, mn. t. 
-ia m.; Liptovskokokavčanka i Kokavčan-
ka, -y, -niek z.; llptovskokokavský i ko-
kavský príd. 

Liptovská Lúžna, Liptovskej Lužnej t.; Lip-
tovskolúžňan i Lúžňan, -a mn. č. -la m.; 
Liptovskolúžňanka i Lúžňanka, -y, -niek 2.; 
liptovskolňžňanský i lúžňanský prid. 

Liptovská Mara, Liptovskej Mary t.; Lip-
tovskomarčan i Marčan, -a, mn. č. -la m.; 
Llptovskomarčanka í Marčanka, -y, -nlek 
2.; llptovskomarský i marsky prid. 

Liptovská Ondrašová, Liptovskej Ondrašovej 
2.; Liptovskoondrašovčan i Ondrašovčan, 
-a, mn. c. -ia m.; Ltptovskoondrašovčanka 
i Ondrašovčanka, -y, -niek 2.; llptovsko-
ondrašovský i ondrašovský prid. 

Liptovská Osada, Liptovskej Osady 2., Lip-
tovskoosadčan i Osadčan, -a, mn. č. -la m.; 
Llptovskoosadčanka i Osadčanka, -y, -nlek 
ž.; líptovskoosadský i osadský prfd. 

Liptovská Porúbka, Liptovskej Porúbky z.; 
Llptovskoporúbčan 1 Porubčan, -a, mn. č. 
-la m.; Llptovskoporúbčanka i Porňbčanka, 
-y, -nlek z.; llptovskoporúbsky í porubsky 
prid. 

Liptovská Sielnica, Liptovskej Slelnlce z.; 
Llptovskosielničan i Sielničan, -a, mn. t. 
ia m.; Liptovskosielničanka i Sielničanka, 

-y, -nlek z.; llptovskoslelnický i slelnický 
prld. 

Liptovská Štiavnica, Liptovskej Štiavnice 2.; 
Liptovskoštiavnlčan i Štiavníčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Llptovskoštiavníčanka i Stlavnlčan-
ka, -y, -niek 2.; llptovskoštlavnlcký i štiav
nický prld. 

Liptovská Teplá, Liptovskej Teplej 2.; Lip-
tovskotepľan 1 Tepľan, -a, mn. č. -ia m.; 
Liptovskoteplianka 1 Topllanka, -y, -nok 
2.; llptovskotepllansky i tepliansky prid. 

Liptovská Teplička, Liptovskej Tepličky t.-, 
Llptovskotepllčan i Tepllčan, -a, mn. č. -la 
m.; Liptovskotepličanka í Tepličanka, -y, 

-nlek z.; llptovskotepllcký i teplický prid. 
Liptovské Beharovce, Liptovských Bcharo-

vlec 2. pomn.; Líptovskobeharovčan i Be-
harovčan, -a, mn. e. -la m.-. Llptovskobeha-
rovčanka t Beharovčanka, -y, -niek 2.; lip-
tovskobeharovský i beharovský prld. 

Liptovské Kľačany, Liptovských Kľačian m. 
pomn.: Liptovskokľačanec 1 Kľačanec, -nca 
m.; Líptovskokľačíanka 1 Kľačianka, -y, 
-nok z.; llptovskokíačlansky i kľačiansky 
prfd. 

Liptovské Matiašovce, Liptovských Matiašo-
vlec 2. pomn.,- LIptovskomatlašovčan i Ma-
tlašovčan, -a, mn. č. -la m.; Llptovskoma-
tlašovčanka i Matlašovčanka, -y, -niek ž.; 
Uptovskomatlašovský 1 matiašovský prld. 

Liptovské Revúce, Liptovských Revúc ž. 
pomn.; Liptovskorevúčan I Revúčan, -a, 
mn. č. -la m.; Liptovskorevúčanka I Revú-
čanka, -y, -niek 2.; liptovskorevúcky 1 re
vúcky príd. 

Liptovský Hrádok, Liptovského Hrádku m.; 
LIptovskohrádočan 1 Hrádočan, -a, mn. č. 
-ia m.; Liptovskohrádočanka i Hrádočan-
ka, -y, -nlek 2.; liptovskohrádocký i hrá-
docký príd. 

Liptovský Ján, Liptovského Jána m.; Lip-
tovskojánčan i Jánčan, -a, mn. č. -la m.; 
Llptovskojánčankn 1 Jánčanka, -y, -niek ž.-. 
llptovskojánsky 1 jánsky prid. 

Liptovský Michal, Liptovského Michala m.; 
LIptovskomichalčan i Michalčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Liptovskomlchalčanka 1 Mlchal-
čanka, -y, -niek i.\ liptovskomichalský 
I michalský prid. 

Liptovský Mikuláš, Liptovského Mikuláša 
m.; Liptovskomikulášan 1 Mikulášan, -a, 
mn. č. -ia m.; Liptovskomikulášanka i Ml-
kulášanka, -y, -nlek 2.; liptovskomikuláš-
sky 1 mikulášsky prid. 

Liptovský Ondrej, Liptovského Ondreja m ; 
Liptovskoondrejčan 1 Ondrejčan, -a, mn. t. 
-la m.; Llptovskoondrejčanka 1 Ondrejčan-
ka, -y, -niek 2.; liptovskoondrojský 1 on-
drejský príd. 

Liptovský Peter, Liptovského Petra, e. p. 
v Liptovskom Petre m.; Liptovskopetran 
i Petran, -a, mn. e. -ia m.; Liptovskope-
trianka 1 Petrlanka, -y, -nok 2.; llptovsko-
peterský i peterský 1 petrlansky prid. 

Liptovský Trnovec, Liptovského Trnovca m.; 
I.lptovskotrnovčan i Trnovčan, -a, mn. e. 
-ia m.; Liptovskotrnovčanka i Trnovčanka, 
-y, -niek 2.; liptovskotrnovský i trnovský 
príd. 
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Líšková, -ej ž.; Liskovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Llskovčanka, -y, niek 2.; liskovský prld. 

Líšov, -a m.; Llšovčan, -a, mn. č. -ia m.; Ll-
šovčanka, -y, -niek t.; lišovský prld. 

Litava, -y ž.; Litavčan, -a, mn. č. -la m.; Ll-
tavčanka, -y, -nlek 2.; litavský prid. 

Litmanová, -ej 2.; Litmanovčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Litmanovčanka, -y, -niek 2.; lttma-
novský príd. 

Livina, -y 2.; Llvinčan, -a, mn. č. -la m.; í.i 
vlnčanka, -y, -niek ž.; livinský prid. 

Livinské Opatovce, Llvlnských Opatoviec 2. 
pomn.; Llvinskoopatovčan i Opatovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Llvlnskoopatovčankn i Opa-
tovčanka, -y, -niek 2.; lívinskoopatovský 
i opatovský príd. 

Livov, -a m.; Livovčan, -a, mn. c. -ia m.; 
Livovčanka, -y, -nlek z.; llvovský prld. 

Livnvská Huta, LivovskeJ Huty z.; Livovsko-
hufan I Huían, -a, mn. č. -la m.; Livovsko 
hutianka i Hutianka, -y, -nok ž.; llvovsko-
hutiansky i hutiansky prld. 

Lodno, -a str.; Lodňan, -a, mn. č. -Ia m.; 
Lodnianka, -y, -nok 2.; lodniansky príd. 

Lok, -u m.; Ločan, -a, mn. č. -ia m.: Ločian-
ka, -y, -nok 2.; ločiansky prfd. 

Lokca, -e 2.; Lokčan, -a, mn. č. -ia m.; Lok-
čianka, -y, -nok z.; lokčiansky prld. 

Lom nad Rimavicou, -u m.; Lomčan, -a, mn. 
í. -ia m.; Lomčanka, -y, -nlek 2.; lomský 
prld. 

Lomná, -ej 2.; Lomňan, -a, mn. č. -la m.; Lom-
nlanka, -y, -nok ž.; lomnlansky príd. 

Lomné, -ého str.; Lomňan, -a, mn. č. -ia m.; 
Lomnlanka, -y, -nok 2.; lomnlansky prfd. 

Lomnica, -e 2.; Lomnlčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Lomnlčankn, -y, -nlek 2.; lomnický prld. 

Lomnická, -y 2.; Lomnlčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Lomničanka, -y, -nlek ž.; lomnický príd. 

Lonec, Lonca m.; Lončan, -a, mn. e. -la m.; 
Lončanka, -y, -nlek ž.; lonský prld. 

Lontov, -a m.; Lontovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Lontovčanka, -y, -niek ž.; lontovský prid. 

Lopašov, -a m.; Lopašovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Lopašovčanka, -y, -niek 2.; lopašov-
ský. prld. 

Lopej, -a m.; Lopejčan, -a, mn. č. -ia m.; Lo-
pejčanka, -y, -niek ž.; lopejský prfd. 

Lopúchov, -a m.; Lopúchovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Lopúchovčanka, -y, -nlek z.; lopúchov-
ský prid. 

Lopušná, -ej ž.; Lopušňan, -a, mn. č. -ia m.; 
Lopušnianka, -y, -nok 2.; lopušniansky 
prfd. 

Lopušné Pažite, Lopušných Pažití t. pomn.; 

Lopušnopažiťan i Pažlťan, -a, mn. č. -la m.: 
Lopušnopažiťanka 1 Pažiťanka, -y, -niek 2.; 
lopušnopažitský 1 pnžltský príd. 

Lorinčfk, -a m.; Lorinčlčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Lorinčíčanka, -y, -nlek 2.; lorlnčícky príd. 

1 usnime, -nca m.; Lošončan, -a, mn. č. -Ia m.; 
Lošončanka, -y, -nlek z.; lošonský príd. 

Lovce, -viec 2. pomn.; Lovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Lovčlanka, -y, -nok ž.; lovčlansky prid. 

Lovca, -e 2.; Lovčan, -a, mn. č. -la m.; Lov-
čianka, -y, -nok 2.; lovčiansky prid. 

Lovčica, -e z.; Lovčlčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Lovčičnnka, -y, -nlek z.; lovčlcký prld. 

Lovčice, -číc 2. pomn.; Lovčlčan, -a, mn. č. 
-la m.; Lovčlčanka, -y, -niek ž.; lovčlcký 
prld. 

Lovinobaňa, -ne ž.; Lovlnobančan, -a, mn. t. 
-ia m.; Lovinobančanka, -y, -niek 2.: lo-
vinobanský prid. 

Lozorno, -a str.; Lozorňan, -a, mn. č. -la m.; 
Lozornianka, -y, -nok 2.; lozornlansky prid. 

Lozili, -a m.; Ložínčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Ložinčanka, -y, -nlek ž.; Iožlnsky príd. 

Ľuba, -ej 2.; Ľuban, -a, mn. č. -ia m.; Ľu-
bianka, -y, -nok 2.; lubiansky príd. 

Ľtibola, -le 2.; Ľuboľčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Ľubeľčanka, -y, -nlek 2.; ľubeľský príd. 

Lubeník, -a, m.; Lubeníčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Lubeníčanka, -y, -niek z.; lubenfcky 
príd. 

Ľubica, -e 2.; Ľubičan, -a, mn. č. -ia m.; Ľu-
blčanka, -y, -nlek 2.; ľublcký prld. 

Ľnbienka, -y 2.; Cubienčan, -a, mn. c. -la m.; 
Ilublenčanka, -y, -niek 2.; ľubienčanský 
prld. 

Eubietová, -ej 2.; Ľubletovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Ľubietovčanka, -y, -niek ž.; ľubletovský 
prid. 

Lubina, -y z.; Lubinčan, -a, mn. č. -ia m., 
Lubinčanka, -y, -niek z.; lubinský prid. 

Ľubiša, -e z.; Ľubíšan, -a, mn. č. -la m.; Ľu-
blšanka, -y, -nlek >..; ľubišský prld. 

r.ubochňa, -ne z.; Ľubochňan, -a, mn. č. -la 
m.; Uubochnianka, -y, -nok z.; ľubochnian
sky prld. 

Ľuborča, -e z.; Ľuborčan, -a, mn. č. -la m.; 
Ľuborčlanka, -y, -nok z.; ľuborčlansky príd. 

Cuboreč, -i 2.; Luborečan, -a, mn. č. -la m.; 
Euborečanka, -y, -niek 2.; ľuborečský prfd. 

Ľuboriečka, -y 2.; Ľuboriečan, -a, mn. č. -la 
m.; nuborlečanka, -y, -niek 2.; ľuborlečan-
ský príd. 

Ľtibotice, -tie 2. pomn.; Ľubotičan, -a, mn. č. 
-ia m.; Ľubotičanka, -y, -niek 2.; ľubo-
tický prid. 
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Ľubntin, -a m.; Ľubotíučan, -a, mn. č. -ia m.; 
Cubotínčanka, -y, -niek 2.; ľubol insky prfd. 

Ľubovec, -vca m.; Ľubovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Ľubovčanka, -y, -niek 2.; ľubovský prid. 

Lúč na Ostrove, -e 2.; Lúčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Lúčanka, -y, -niek ž.; lúčanský príd. 

Lučatín, -a m.; Lučatinčan, -a, mn. č. -la 
m.; Lučatínčanka, y, -nlek z.; lučatínsky 
príd. 

Lučenec, -nca m.; Lučenčan, -a, mn. e. -la 
m.; Lučenčanka, -y, -nlek 2.; lučenský 
prld. 

I.ňčina, -y 2.; Lňčinčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Lúčinčanka, -y, -niek t.; lúčinský prid. 

Lučivná, -ej 2.; Lučlvňan, -a, mn. č. -ia m.; 
Lučivniauka, -y, -nok 2.; luč ivn lansky príd. 

Lúčka, -y 2.; Lúčan, -a, mn. č. -ia m.-. Lú
čanka, -y, -niek 2.; lúčanský prfd. 

Lúčky, -čok 2. pomn.; Lúčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Lúčanka, -y, -niek 2.; lúčanský prid.; 
Lúčky kúpele 

Lúčnica nad Zitavou, -e z.; Lúčničan, -a, 
mn. č. -la m.; Lúčničanka, -y, -niek z.; 
lúčnlcký prid. 

Ludanice, -níc 2. pomn.; Ludaničan, -a, mn. č. 
-la m.; Ludaničanka, -y, -niek 2.: luda-
nický prfd. 

Ľudovítov, -a m.; Ľudovítovčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Ľudovítovčanka, -y, -nlek 2.; ľudo-
vítovský príd. 

Ľudovítova, -ej z.; Ľudovítovčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Ľudovítovčanka, -y, -niek 2.; ľudo-
vítovský prld. 

Ludrová, -ej 2.; Ludrovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Ludrovčanka, -y, -nlek ž.; ludrovský príd. 

Ľudvikov Dvor, Ľudvlkovho Dvora, e. p. 
v Ľudvlkovom Dvore m.; Dvorčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Dvorčanka, -y, -niek 2.; dvorský 
príd. 

Liiliyňn, -ne 2.; Luhynčan, -a, mn. č. -la m.; 
Luhynčanka, -y, -niek 2.; luhynský prfd. 

Lúka, -y- 2.; Lúčan, -a, mn. č. -la m.; Lúčanka, 
-y, -niek 2.; lúčanský 1 lúčky prid. 

Lukáčovce, -viec z. pomn.; Lukáčovčan, -a, 
mn. č. -la m.; Lukáčovčanka, -y, -niek t.; 
lukáčovský prid. 

Lukavica, -e z.; Lukavičan, -a, mn. l. -la m ; 
Lukavičanka, -y, -niek 2.; lukavický príd. 

Lukov, -a m.; Lukovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Lukovčanka, -y, -nlek 2.; lukovský prld. 

Lukové, -ého str.; Lukovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Lukovčanka, -y, -niek 2.; lukovský 
prld. 

Lukovištia, -víšť str. pomn.; Lukovlšťan, -a, 

mn. č. la m.; Lukovišťanka, -y, -niek z.: 
lukovištský prid. 

Lúky, Lúk 2. pomn.; Lúčan, -a, mn. č. -la m.; 
Lúčanka, -y, -niek 2.; lúčanský 1 lúčky 
prld. 

Lúky-Gergelová, Lúk-Gergelovej 2. pomn.—i.; 
Luciin, -a, mn. č. -la m.; Gergelovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Lúčanka, -y, -niek 2.; Ger-
gelovčanka, -y, -niek 2.; lúčky, gerge-
lovský i lúcko-gergelovský prld. 

Lula, -y z.; Luľan, -a, mn. e. -ia m.; Lulianka, 
-y, -nok 2.: luliansky prld. 

Lupoč, -e }.; Lupočan, -a, mn. č. -ia m.; 
Lupočanku, -y, -niek ž.; lupočský prid. 

Luskovica, -e ž.; Luskovlčan, -a, mn. č. -Ia 
m.; Luskovlčanka, -y, -niek 2.; luskovlcký 
príd. 

Lutila, -y 2.; Lutílčan, -a, mn. e. -ia m.; Lu-
tilčanka, -y, -niek z.; lutilský prld. 

Ľutina, -y z.; Ľutinčan, -a, mn. č. -la m.; 
Ľutlnčanka, -y, -niek ž.; ľutinský prld. 

Lutlše, -tíš ž. pomn.; I.utišan, -a, mn. č. -la 
m.; Lutišanka, -y, -niek 2.; lutišský prid. 

Ľutov, -a m.; Ľutovčan, -a, mn. č. -la m.; Ľu-
tovčanka, -y, -niek 2.; ľutovský prid. 

Lužany, -žlan m. pomn.; Lužanec, -nca m.; 
Lužianka, -y, -nok 2.; lužiansky príd.; Lu
žany pri Topli 

Lužianky, -nok 2. pomn.; Lužiančan, -a, mn. č. 
-Ia m.; Lužiančanka, -y, -niek 2.; lužian
sky prld. 

Lysá nad Dunajcom, -ej 2.; Lysan, -a, mn. č. 
-la m.; Lysianka, -y, -nok ?..: lysiansky 
prld.; Lysá pod Makylou 

Lysica, -u z.; Lysičan, -a, mn. č. -la m.; Ly-
sičanka, -y, -nlek z.; lyslcký prld. 

M 

Macov, -a m.; Macovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Macovčanka, -y, -nlek 2.; macovský príd. 

Macov, -a m.; Macovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Macovčanka, -y, -niek 2.; macovský prld. 

Mad, -u m.; Madan, -a, mn. č. -ia m.; Ma-
dlanka, -y, -nok 2.; madiansky prld. 

Madačka, -y ž.: Madačan, -a, mn. č. -ia m.; 
Madačanka, -y, -niek 2.; madačský prid. 

Madočany, -čian m. pomn.; Madočanec, -nca 
m.; Madočianka, -y, -nok 2.; madočiansky 
prid. 

Madunice, -níc 2. pomn.; Maduničan, -a, mn. 
č. -ia m.; Maduničanka, -y, -niek 2.; ma-
dunlcký prfd. 

Madzin, -a m.: Madzínčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Madzínčanka, -y, -nlek ž.; madzínsky príd. 
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Magnezilovee, -viec z. pomn.; Magnezitovčan, 
-a, mn. č. -ia m.i.Magnezítovčanka, -y, -nlek 
ž.; magnezitovský prfd. 

Magura-Terlež, Magury-Terteža 2.-m.; Magur-
čan, -a, mn. č. -la m.; Tertežan, -a, mn. č. 
-la m.; Magurčanka, -y, -nlek z.; Terte-
žanka, -y, -niek z.; magurský, tertežský i 
magursko-tertežský prid. 

Magitrka, -y 2.; Magurčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Magurčanka, -y, -niek 2.; magurský prld. 

Maclialovce, -viec z. pomn.; Machalovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Machalovčanka, -y, -niek 2.; 
machalovský prld. 

Machulince, -niec z. pomn.; Machulinčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Machulinčanka, -y, -nlek z.; 
machulinský príd. 

Majcichov, -a m.; Majcichovčan, -a, mn. č. 
-la m.; Majcichovčanka, -y, -niek z.; maj-
cichovský prid. 

Majer, -a, 6. p. -i m.; Majerčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Majerčanka, -y, -nlek z.; majerský 
prfd. 

Majere, -ov m. pomn.; Majerčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Majerčanka, -y, -nlek z.; majerský 
prfd. 

Majeríčky, -ov m. pomn.; Majeríčan, -a, mn. 
£. -ia m.; Majeríčanka, -y, -niek ž.; ma-
Jeríčsky prld. 

Majerka, -y 2.; Majerčan, -a, mn. č. -la m.; 
Majerčanka, -y, -niek ž.; majerský prfd. 

Majernvce, -viec ž. pomn.; Majerovčan, -a, 
mn. č. -la m.; Majerovčanka, -y, -nlek •>.: 
majerovský prid. 

Makov, -a m.; Makovčan, -a, mn. C. -ia m.; 
Makovčanka, -y, -niek Z; makovský prld. 

Makovce, -viec ž. pomn.; Makovčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Makovčanka, -y, -niek z.; ma
kovský príd. 

Malá nad Hronom, -ej ž.; Maľan, -a, mn. e. 
-ia m.; Malianka, -y, -nok ž.; mallansky 
príd. 

Malá Bara, Malej Bary z.; Malobarčan i Bar
čan, -a, mn. č. -la m.; Malobarčanka i Bar-
čanka, -y, -nlek i.; malobarský i barský 
prfd. 

Malá Budafa, Malé] Budafy ž.: Malobudaf-
.čan i Budafčan, -a, mn. č. -ia m.; Malo-
Ibudafčanka i Budafčanka, -y, -niek z.; 
malobudufský i budafský prfd. 

Malá Bytča, Malej Bytče z.; Malobytčan i 
Bytčan, -a, mn. e. -la m.; Malohytčianka 
i Bytčlanka, -y, -nok 2.; malobytčiansky 
i bytčiansky prfd. 

Malá Čaloinija, Malej Calomlje z.; Maloča-
lomijčan I Čalomijčan, -a, mn. č. -in m.; Ma-

ločalomijčanka i Calomijčanka, -y, -niek 2.; 
maločalomijský i čalomijský prid. 

Malá Causa, Malej Čausy ž.; Maločausan I 
Causan, -a, mn. č. -ia m.: Maločausianka 
i Causianka, -y, -nok 2.; maločausiansky 
i čausiansky príd. 

Malá Čierna, Malej Čiernej i.; Maločierňan 
i Čierňan, -a, mn. č. -ia m.; Maločierhan-
ka i Čierňanka, -y, -niek t.; maločierňan-
ský i čierňanský prld. 

Malá Dolina, Malej Doliny z.; Malodolinčan 
í Dolinčan, -a, mn. č. -ia m.; Malodolin-
čanka i Dolinčanka, -y, -niek 2.; malodo-
linský 1 dolinský príd. 

Malá Domaša, Malej Domaše ž, Malodo-
mašan l Domašan, -a, mn. č. -ia m.; Ma-
lodomašanka i Doinašanka, -y, -niek 2.: 
malodomašský i domašský prid. 

Malá Franková, Malej Frankovej ž.; Malo-
frankovčan i Frankovčan, -a, mn. c. -la 
m.; Malofrankovčanka i ťrankovčanka, 
-y, -niek z.; malofrankovský i frankovský 
prfd. 

Malá Hradná, Maloj Hradnej 2.; Malohrad-
ňan i Hradňan, -a, mn. č. -ia m.; Malo-
hradnianka i Hradnlanka, -y, -nok ž.; 
malohradnlansky i hradntansky prid. 

Malá Ida, Malej Idy ž.; Maloidan i Idan, -a, 
mn. č. -ia m., Maloldianka i Idianka, -y, 
-nok z.; maloidiansky i Idiansky príd. 

Malá Iža, Malej Iže z.; Malolžan i Ižun, -a, 
mn. č. -la m.; Maloižlanka i Ižlanka, -y, 
-nok 2.: maloižiansky i lžiansky príd. 

Malá Lehota, Malej Lehoty 2.; Malolohoťan 
i Lehoťan, -a, mn. č. -la m.; Malolehoťan-
ka i Lehoíanka, -y, -nlek 2.; malolehotský 
i lehotský prfd. 

Malá Lehôtka, Malej Lehôtky ž.; Malolchôt-
čan i Lehôtčan, -a, mn. č. -ia m.; Malole-
hôtčanka i Lehôtčanka, -y, -niek 2.; ma
lolehotský i lehotsky i lehôtčanský príd. 

Malá Lodina, Malej Lodiny 2.; Malolodlnčan 
i Lodlnčan, -a, mn. č. -la m.; Malolodin-
čanka i Lodlučanka, -y, -nlek 2.; malo-
lodlnský i lodinský prfd. 

Malá Lúč, Malej Lúče 2.; Malolúčan i Lú
čan, -a, mn. č. -ia m.-, Malolúčanka i Lú
čanka, -y, -nlek z.; maloh'ičanský i lúčan
ský príd. 

Malá Mača, Malej Mače í.; Malomačan i 
Mačan, -a, mn. č. -ia m.; Malomačlanka 
i Mačianka, -y, -nok z.; malomačiansky 
i mačlunsky prld. 

Malá Maňa, Malej Mane z.; Malomaňan i 
Maňan, -a, mn. t. -ia m.; Malomanianka 
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i Manlanka, -y, -nok z.; malomanlansky 
i maniansky príd. 

Malá Mužla, Malej Mužly ž.; Malomužľun i 
Mužťan, -a, mn. č. -la m.; Malomužlianka 
i Mužlianka, -y, -nok z.; malomužliansky 
i inužlinnsky prfd. 

Malá Páka, Malej Páky ž.; Malopačan i Pa-
čan, -a, mn. č. -ia m.; Malopačianka í Pa-
članka, -y, -nok z.; malopačiansky i pa-
čiansky príd. 

Malá Potana, Malej Poľany í.; Malopoľanec 
i Poľanec, -nca m.; Malopolianka i Pollan 
ka, -y, -nok z.; malopoliansky i poliansky 
prld. 

Malá Strana, Malej Strany z.; Malostran-
čan i Strančnn, -a, mn. c. -ia m.; Malo-
strančanka i Strančanka, -y, -nlek 2.; malo-
stranský i stranský príd. 

Malá Tŕňa, Malej Tŕne 2.; Malotŕňan 1 Tŕ-
ňan, -a, mn. č. -la m.; Malotffianka i Tŕ-
ňanka, -y, -nlek 2.: malotŕňanský i tf-
ňanský prfd. 

Malá Ves, Malej Vsi 2.; Malovešfun i Voš-
ťan, mn. č. -la m.; Maloveštanka i Veš-
fanka, -y, -nlek ž.: maloveský í veský 
prld. 

Malá Vieska, Malej Viesky ž.; Malovlešfan 
i Viešfan, -a, mn. c. -ia m.; Malovieštanka 
1 Víešfanka, -y, -nlek z.; maloviešfanský 
1 viešfanský prid. 

Malacky, -elek í. pomr..; Malačan, -a, mn. č. 
-la m.; Malačanka, -y, -niek z.; malacký 
prfd. 

Malachov, -a m.; Malachovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Malachovčanka, -y, -niek z.; malachov-
ský prld. 

Málaš, -a m.; Málašan, -a, mn. č. -Ia m.; Má-
lašanku, -y, -niek z.; málašský prid. 

Malatiná, -ej z.; Malatinčan, -a, mn. t. -ia m.; 
Malatinčanka, -y, -nlek ž.: malatlnský 
prld. 

Malatíny, -tln z. pomn.; Malatinčan, -a, mn. 
č. -la m.; Malatinčanka, -y, -nlek 2.; ma-
latínsky prid. 

Malcov, a m.; Malcovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Malcovčanka, -y, -niek 2.; malcovský prid. 

Malcir.c, -člc í. pomn.; Malčičan, -a, mn. f. 
-la m.; Malčlčanka, -y, -niek ž.: malčický 
prfd. 

Malé Bedzany, Malých Bedzian m. pomn.: Ma-
lobodzanec i Hedzanec, -nca m.; Mulo-
bedzianka i Redzianka, -y, -nok í.: ma-
lobedziansky 1 bedziansky prld. 

Malé Bielice, Malých Blelic z. pomn.; Malo-
bieličun 1 Biellčan, -a, mn. č. -ia m.; Malo-

bieličanka i Blellčanka, -y, niek z.; ma-
lobiellcký i bielický prld. 

Malé Biernvce, Malých Bieroviec ž. pomn.; 
Malobierovčan i Bierovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Malobierovčanka 1 Bierovčanka, -y, 
-niek 2.; malobierovský í blerovský príd. 

Malé Blahovo, Malého Blahova str; Malo-
blahovčan 1 Blahovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Maloblahovčanka 1 Blahovčanka, -y, -niek 
ž.; maloblahovský i blahovský príd. 

Malé Borové, Malého Borového sír.; Malobo-
rovčan 1 Borovčan, -a, mn. č. -ia m.; Ma-
loborovčanka i Borovčanka, -y, -niek 2.; 
maloborovský i borovský príd. 

Malé Dvorany, Mulých Uvorlan m. pomn.; 
Malodvoranec 1 Dvoranec, -nca m.; Malo-
dvorianka 1 Dvorianka, -y, -nok 2.; malo-
dvoríansky i dvoríansky prid. 

Malé Dvorníky, Malých Dvorník m. pomn.; 
Malodvorníčan 1 Dvorníčan, -a, mn. č. -la 
m.; Malodvorníčanka i Dvorníčanka, -y, 
-niek z.; malodvornícky 1 dvornícky príd. 

Malé Hosle, Malých Hostí 2. pomn.; Malo-
linsťaii i Hosťan, -a, mn. č. -la m.; Malo-
hostianka 1 Hostianka, -y, -nok ž.; malo-
hostlansky i hostiansky prld. 

Malé Chllevany, Malých Chlievan m. pomn.; 
Malochlievanec í Chlievanec, -nca m.; Ma-
lochlievanka 1 Chllevanka, -y, -nlek 2.; 
malochlievanský i chlievanský prid. 

Malé Chrašťany, Malých Cbraštlan m. pomn.; 
Malochraštanec i Chraštanec, -nca m.; 
Malochrašlianka 1 Chrašllanka, -y, -nok 
z.; malochraštiunsky i chrastiansky príd. 

Malé Chyndice, Malých Chyndíc t. pomn.: 
Malochyndičan i Chyndičan, -a, mn. č. -ia 
m.; Malochyndičarika 1 Chyndičanka, -y, 
-niek ž.; malochyndlcký i chyndický prld. 

Malé Janíkovce, Malých Janíkoviec 2. pomn.; 
Malojnníkovčan i Janíkovčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Malojaníkovčanka i (aníkovčanka, 
-y, -nlek 2.; malojaníkovský i janikovský 
prid. 

Malé Kosihy, Malých Kosíh 2. pomn.; Malo-
kosižan i Koslžan, -a, mn. č. -ia m.; Malo-
koslžanka 1 Kosižanka, -y, -niek 2.; malo-
kosiiský 1 kosižský prid. 

Malé Kozmálovce, Malých Kozmáloviec 2. 
pomn.: Malokozmálovčan i Kozmálovčan, 
-a, mu. č. -ia m.; Malokozmálovčanku I 
Kozmálovčanka, -y, -nlek 2.; malokozmá-
lovský 1 kozmálovský prfd. 

Malé Košecké Podhradie, Malého Košeckého 
Podhradia sír.; Košeckopodhradčan 1 Pod-
hradčan, -a, mn. č. -ia m.: Košeckopod-
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hradčanka i Podhradčanka, -y, -nlek z.; 
malokošeckopodhradský i košeckopod-
hradský príd. 

Malé Krškany, Malých Krškán m. pomn.; Ma-
lokrškanec í Krškanec, -nca m.; Malokrš-
kanka i Krškanka, -y, -niek 2.; malokrš-
kanský 1 krškanský prld. 

Malé Kršteňany, Malých Krštenian m. pomn.; 
Malokršteňanec 1 Kršteňanec, -nca m.; 
Malokršteninnka i Krštenlanka, -y, -nok 
í. malokrštenlansky 1 kršteniansky prid. 

Malé I.ednice, Malých Lednlc 2. pomn.; Malo-
lodničan 1 LedniČan, a, mi:, č. -in m.; Malo-
leriničanka i I.edničanka, -y, -nlek 2.; 
malulcdnický i lerinický prid. 

Malé Leváre, Malých Levár m. pomn.; Malo-
levárčan i Levárčan, -a, mn. č. -la m.; Ma 
lolevárčanka í Levárčanka, -y, -nlek 2.; 
malolevársky 1 levársky prld. 

Malé Ludince, Malých Ludiniec 2. pomn.; 
Maloludinčan 1 Luriinčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Maloludinčanka 1 Ludlnčanka, -y, -nlek 
2.; maloludinský 1 ludlnský príd. 

Malé Orvište, Malého Orvišťa sír.; Maloor-
vištan 1 Orvlšťan, -a, mn. č. -ia m.; Malo-
orvišťanka i Orvlšfanka, -y, -niek 2.; ma-
loorvištský i orvištský príd. 

Malé Ostratice, Malých Ostratíc 2. pomn.: 
Maloostrutíčan i Ostratičan, -a, mn. č. -ia 
m.; Maloostratičnnka 1 Ostrntičnnka, -y, 
-niek 2.; maloostratický i ostralický prld. 

Malé Ozorovce, Malých Ozorovloc z. pomn.; 
Maloozorovčan 1 Ozorovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Maloozorovčanka í Ozorovčanka, -y, 
-niek 2.; maloozorovský i ozorovský príd. 

Malé Raškovce, Malých Raškovlec 2. pomn.; 
Maloraškovčan i Raškovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Maloraškovčanka i Raškovčanka, -y, 
-niek ž.; maloraškovský 1 raškovský prid. 

Malé Ripňany, Malých Ripnian m. pomn.; 
Maloripňanec i Ripňanec, -nca m.; Malo-
ripnianka i Ripnianka, -y, -nok 2.; malo-
ripniansky i ripniansky príd. 

Malé Stankovce, Malých Stankoviec 2. pomn.; 
Malostankovčan i Stankovčan, -a, mn. c. 
-lavín.; Malostankovčanka 1 Stankovčanka, 
-y, -niek ž.; malostaukovský 1 slankovský 
prfd. 

Malé Slraciny, Malých Stracín 2. pomn.; Ma-
lostracinčan i Straclnčan, -n, mn. č. -ia m.; 
Malostracinčnnka 1 Stracinčanka, -y, -niek 
2.; malostraclnský i stracinský prid. 

Malé Teriakovce, Malých Terlakoviec ž. 
pomn.; Maloteriakovčan i Teriakovčan, -a, 
mn. č. -Ia m.; Maloteriakovčanka 1 Teria-

kovčanka, -y, -niek z.; maloteriakovský 
1 leriakovský prld. 

Malé Trakany, Malých Trakán m. pomn.; Ma-
lotrakanec i Trakanec, -nca m.; .Malotra-
kánka i Trakánka, -y, -nok ž.; malotra-
kánsky 1 trakánsky prid. 

Malé Uherco, Malých Uherlec (nár. Uhiioc) 
z. pomn.; Malouherčan i Uherčan, -a, mn. 
č. -Ia m.; Malouherčanka 1 Uherčanka, -y, 
nlek 2.; malouherecký í uherecký (nár. 

uhrecký) prid. 
Malé Vozokany, Malých Vozokán m. pomn.; 

Malovozokanec i Vozokanec, -nca m.; Ma-
lovozokánka 1 Vozokánka, -y, -nok 2.; 
malovozokánsky i vozokánsky prfd. 

Malé Zalužíce, Malých Zalužic 2. pomn.; Ma-
lozalužičan 1 Zalužičan, -a, mn. č. -ia m.; 
Malozalužičanka i Zalužičanka, -y, -nlek 
/..; malozalužický i zalužícký prid. 

Malé Zálužie, Malého Zálužiu str.; Malozá-
lužan f Zálužan, -a, mn. t. -ia m.; Malo-
zálužlanka 1 Zálužianka, -y, -nok ž.; ma-
lozálužiansky I zálužiansky prld. 

Malé Zlievce, Malých Zlievec 2. pomn.; Ma-
lozlievčan 1 Zllevčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Malozlievčanka í Zlievčauka, -y, -niek 
ž.; inalozlievsky i zlievsky príd. 

Málinec, -nca m.; Málinčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Málinčanka, -y, -nlek z.; mállnský prid. 

Malinová, -ej z.; Mallnovčan, -a, mn. č. -ia 
m ; Malinovčanka, -y, -nlek 2.; malinovský 
príd. 

Malinovec, -vca m.; Mallnovčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Malinovčanka, -y, -nlek 2.; mali
novský príd. 

Malinovo, -a str.; Mallnovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Malinovčanka, -y, -nlek >..; malinovský 
príd. 

Malužiná, -ej z.; Malužlnčan, -n, mn. č. -ia 
m.; Malužinčanka, -y, -niek 2.; malužinský 
prid. 

Malý Báb, Malého Bábu m.; Malobábčan I 
Bábčan, -a, mn. č. -la m.; Malobábčanka 
í Bábčunka, -y, nlek z.; malobábsky 1 
bábsky prid. 

Malý Čepčín, Malého Cepčína m.; Maločep-
čan i Cepčan, -a, mn. č. -ia m.; Maločep-
čianka i Cepčianka, -y, -nok z.; maločep-
čiansky i čepčiansky prld. (podľa miestneho 
Qzu] 

Malý llorcš, Malého Horeša m.; Malohore-
šan í Horešan, -a, mn. č. -ia m.; Maloho-
rešanka 1 Horešanka, -y, -nlek ž.; malo-
horešský i horešský príd. 

Malý Jatov, Malého Jatova m.; Malojatovčan 
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i Jatovčan, -a, mn. č. -ia m.; Malojatov-
čanka i Jatovčanka, -y, -niek z.; mnloja-
tovský i jatovský prfd. 

Malý Kamenec, Malého Kamen/:a m.; Malo-
kamenčan i Kamenčan, -a, mn. č. -la m.; 
Malokamcnčanka i Kamenčanka, -y, -niek 
2.; malokamenský i kamenský príd. 

Malý Kiar, Malého Kláru, (i. p. v Malom 
Kiarl m.; Malokiarčan i Klarčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Malokiarčanka í Kiarčanka, -y, 
-niek ž.; malokiarsky i klarsky prid. 

Malý Kolačín, Malého Kolačlna m.; Malo 
kolačínčan i Kolučínčan, -a, mn č. -ia m.; 
Malokolačínčanka i Kolačínčanka, -y, -niek 
2.; malokolučínsky i kolnčlnsky prld. 

Malý Krtíš, Malého Krllša m.; Malokrtlšan 
i Krttšan, -a, mn. č. -la m.; Malokrtíšonka 
i Krtíšanka, -y, -niek 2.; malokrtíšsky i 
krtíšsky prid. 

Malý Lipník, Malého Llpníka m.; Malolip-
nlčan i Lipníčan, -a, mn. č. -Ia m.; Malo-
lipníčanka i Lipníčanka, -y, -niek í.; ma-
lolipnícky i lipnícky prfd. 

Malý Madaras, Malého Madarasa m.; Malo-
madarasan i Madarasan, -a, mn. č. -la m.; 
Malomadarasanka i Madarassnka, -y, 
-niek 2.; inalomadaraský i madoraský prid. 

Malý Ostrov, Malého Ostrova m.; Maloostrov-
čan i Ostrovčan, -a, mn. č. -ia m.; Malo-
ostrovčanka i Ostrovčanka, -y, -nlek 2.; 
maloostrovský i ostrovský prld. 

Malý Pesek, Malého Peseka m.; Malopese-
čan í Pesečan, -a, mn. č. -la m.; Malopese-
čanka i Pesečanka, -y, -niek z., malope-
secký i pesecký príd. 

Malý Ruskov, Malého Ruskovn m.; Malorus-
kovčan i Ruskovčan, -a, mn. č. -ia m.; Ma-
loruskovčanka i Ruskovčanka, -y, -niek 
ž.; nialoruskovský i ruskovský prld. 

Malý Slavkov, Malého Slavkova m.; Malo-
slavkovčan i Slavkovčan, -a, mn. t. -ia m.; 
Maloslavkovčanka i Slavkovčanka, -y, 
-niek z.; maloslavkovský i slavkovský 
príd. 

Malý Slivník, Malého Sllvnlka m.; Malosliv-
níčan i Sllvníčan, -a, mn. č. -ia m.; Ma-
loslivníčanka í Sllvníčanka, -y, -niek 2.; 
maloslivnícky i sllvnícky prid. 

Malý Šariš, Malého Šariša m.: Malošarlšan 
i Sarišan, -a, mn. č. -la m.; Malošaríšanka 
i Šarlšanka, -y, -nlek 2.; malošarišský i 
šarišský prid. 

Malý Vek, Malého Veku m.; Malovéčan i 
Véčan, -a, mn. č. -ia m.; Malovéčanka 

i Véčanka, -y, -nlek 2.; malovéčanský i vé-
čanský prid. 

Malý Vrch, Malého Vrchu m.; Malovršan i 
Vršan, -a, mn. č. ta m.; Malovršianka i 
Vršlunka, -y, -nok z.; maiovršiansky i 
vršiansky prfd. 

Malženico, -nie ž. pomn.; Malženičan, -a, mn. 
č. -ia m.; Malženičanka, -y, -niek z.; mal-
ženický príd. 

Maňa, -ne ž.; Maňan, -a, mn. č. -ia m.; Ma-
nlanka, -y, -nok 2.; manlansky prld. 

Mangútovo, -u str.; Mangútovčan, -a, mn. č. 
-la m.; Mangútovčanka, -y, -niek ž.; man-
gútovský prid. 

Mankovce, -viec 2. pomn.; Mankovčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Mankovčanka, -y, -nlek z.; man-
kovský príd. 

Marcelova, -oj ž.; Marcelovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Marcelovčanka, -y, -nlek 2.; marcelov-
ský prld. 

Marček, -a m.: Marčečan, -a, mn. č. -la m ; 
Marčečanka, -y, -niek ž.; marčecký príd. 

Margecany, -cian m. pomn.; Margecanec,-nca 
m.; Margecianka, -y, -nok z.; margecian-
Sky prid. 

Marhaii, -ne 2.; Marhančan, -a, mn. e. -la m.; 
Marhančanka, -y, -niek í.; marhonský prfd. 

Marianka, -y z.; Mariančan, -a, mn. č. -ia m.; 
Mariančanka, -y, -niek ?..; mariánsky prid. 

Markovce, -viec 2. pomn.; Markovčan, -a, 
mn. e. -la m.; Markovčanka, -y, -niek z.; 
markovský prid. 

Markuška, -y 2.; Markušan, -a, mn. č. -ia 
m.; Markušanka, -y, -niek ž.; markušský 
prid. 

Markušovce, viec z. pomn.; Markušovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Markušovčanka, -y, -niek z.; 
markušovský príd. 

Maršová, -ej 2.; Maršovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Maršovčanka, -y, -niek i.-, maršovský 
príd. 

Martin, -a m.; Martinčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Martinčanka, -y, -niek ?..; martinský prld. 

Martinček, -a m.; Martinčečan, -a, mn. č. -ia 
m.; Martinčečanka, -y, -niek z.; martln-
čecký prld. 

Martinova, -ej z.; Martlnovčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Martinovčanka, -y, -nlek ž.; mar-
tinovský prid. 

Martovce, -viec ž. pomn.; Martovčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Martovčanka, -y, -nlek i.; mar-
tovský prfd. 

Marušová, -ej z.; Marušovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Marušovčanka, -y, -niek z; murušov-
Ský príd. 
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Maša, -e ž.; Mašan, -a, mn. č. -ia m.; Ma-
šianka, -y, -nok z.; mašiansky prid. 

Mašková, -ej ž.; Maškovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Maškovčanka, -y, -nlek 2.; maškovský 
prld. 

Maškovce, -viec z. pomn.: Maškovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Maškovčanka, -y, -niek ž.; 
maškovský prid. 

Matejovce, -viec 2. pomn.; Matejovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Matojovčanka, -y, -niek 2.; 
matejovský prfd. 

Matejovec, -vca m.; Matejovčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Matojovčanka, -y, -niek 2.; mate
jovský prld. 

Matiaška, -y t..; Matiaštan, -a, mn. č. -la m.; 
Matiašfanka, -y, -niek 2.; matiašsky prid. 

Matiašovce, -viec z. pomn.; Matiašovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Matiašovčanka, -y, -niek i.; 
matiašovský prfd. 

Matovce, -viec ž. pomn.; Matovčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Matovčanka, y, -niek z.; matovský 
príd. 

Matovce, -viuc ž. pomn.; Mafovčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Matovčanka, -y, -niek 2.; matov
ský príd. 

Mafovské Vojkovce, Maíovských Vojkoviec 
z. pumn.; Mnťovskovojkovčan i Vojkovčan, 
-a, mn. č. -la m.; Mafovskovojkovčanka 
i Vojkovčanka, -y, -niek z.; maíovskovoj-
kovský i vojkovský príd. 

Matušíková, -ej 2.; Matušlkovčan, -a, mn. 
č. -la m.; Malušlkovčanka, -y, -niek ž.: 
matušíkovský prfd. 

Malúškovo, -a str.; Matúškovčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Maiňškovčanka, -y, -niek ž.; ma-
túškovský prid. 

Matysová, -oj í.; Matysovčan, -a, mn. č. -la 
DL; Maíysovčanka, -y, -nlek 2.; matysov-
Ský príd. 

Mazarníkovo, -a str.: Mazorníkovčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Mazorníkovčanka, -y, -nlek 2.; 
mazorníkovský prid. 

Mečedelovce, -viec t. pomn.; Mečedelovčan, 
-a, mn. č. -ia m.; Močedelovčanka, -y, -niek 
2.; mečedelovský príd. 

Medné, -ého str.; Medňan, -a, mn. č. -ia m.; 
Mednianka, -y, -nok 2.; mudniansky prid. 

Meďov, -a m.; Mciľovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Meďovčanka, -y, -niek ž.; medovský príd. 

Medovarce, -riec 2. pomn.; Medovarčan, -a, 
mn. C. -ia m.; Mcdovarčanka, -y, -niek 2.; 
medovarský prfd. 

Medvecké, -ého str.; Medvečan, -a, mn. č. 

-ía m.; Medvečianka, -y, -nok z.; medve-
člansky í medvecký prid. 

Medveďov, -a m.; Medvedovčan, -a, mn. e. 
-la m.; Medvedovčanka, -y, -nlek ž.; rned-
vedovský prid. 

Medvedzie, -ieho str.; Medvedžan, -a, mn. č. 
-la m.; Medvedžanka, -y, -niek 2.; med-
vedzský prid. 

Medzany, -dzían m. pornu.; Medzanec, -nca m.; 
Medzianka, -y, -nok 2.; medzlansky prid. 

Medzev, a m.; Medzevčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Medzevčanka, -y, -nlek ž.; medzevský prid. 

Medzianky, -nok ž. pomn.; Medziančan, -a, 
mn. č. -la m.; Medziančanka, -y, -nlek z.; 
medziansky prid. 

Medzibrod, -u m.; Medzlbrodčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Medzibrodčanka, -y, -niek ž.; me-
dzibrodský prfd. 

Medzibrodie, -ia sír.; Mudzibrodčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Medzibrodčanka, -y, -niek 2.; íne-
dzíbrodský prid.; Medzibrodie nad Oravou 

Medzihradné, -ého str.; Medzihradňan, -a, 
mn. č. -ia m.; Medzihradnianka, -y, -nok 
2.; medzihradnlansky prfd. 

Medzilaborce, -riec 2. pomn.; Medzllaborčan, 
-a, mn. č. -la m.; Murizllaborčanka, y, -nlek 
ž.; medzilaborecký prid. 

Machenice, -níc z. pomn.; Mecheničan, -a, 
mn. č. -ia m.; Mechonlčanka, -y, -nlek z.; 
mochenický prfd. 

Melčice, -čie ž. pomn.; Melčičan, -a, mn. č. 
-la m.; Melčičanka, -y, -niek t., melčický 
prfd. 

Melek, -a m.; Melečan, -a, mn. £. -la m; Me-
lečanka, -y, -nlek ž.; melecký príd. 

Meliala, -y z.; Mellaťan, -a, mn. č. -la m.; 
Meliaíanka, -y, -niek 2.; meliatsky prld. 

Mengusovce, -viec 2. pomn.; Mengusovčan, 
-a, mn. č. -ia m.; Mengusovčanka, -y, -niek 
z.; mengusovský príd. 

Merašice, -šic 2. pomn.; Merašičan, -a, mn. č. 
-la m.; Merašičanka, -y, -niek ž.; merašic-
ký prld. 

Merník, -a tu.; Merníčan, -a, mn. t. -ia m.; 
Merníčanka, -y, -nlek t.; mornícky príd. 

Merovce, -viec 2. pomn.; Merovčan, -a, mn. £. 
-ia m.; Merovčanka, -y, -nlek z.; merovský 
prfd. 

Mestečko, -a str.; Mestečan, -a, mn. č. -ia m.; 
Mestečanka, -y, -niek z.; mestečský príd. 

Meslisko, -a str.; Mestištan, -a, mn. č. -ia m.; 
Mestištianka, -y, -nok z.; mestištiansky 
prid, 

Mičakuvce, -vtec ž. pomn.; Mlčakovčan, -a, 
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mn. č. -la m.; Mičakovčanka, -y, -niek ž.; 
mičakovský prld. 

Mierovo, -a str.; Mierovčan, -a, mn. č. -Ia m.; 
Microvčanka, -y, -nlek ž.; mierovský prld. 

Miezgovce, -viec 2. pomn.; Miezgovčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Miezgovčanka, -y, -niek ž.; mlez-
govský príd. 

Mihalov, -a m.; Mihaľovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Mihaľovčanka, -y, -niek 2.; mlhaľovský 
prld. 

Michajlov, -a m.; Michajlovčan, -a, mn. č. 
-la m.; Mlclinjlovčiiiika, -y, -nlek ž.-. ínl-
chajlovský prld. 

Michal na Ostrove, -a m.; Michalčan, -a, mn. 
č. -la m.; Michalčanka, -y, -nlek 2.; mi
chalský prid.; Michal nad Zitavou 

Michaľany, -linn m. pomn.; Mlchaľanec, -nca 
m.; Michalianka, -y, -nok 2.; michollan-
sky prid. 

Michalková, -ej ž.; Mlchalkovčan, -a, mn. č. 
-la m.; Míchalkovčanka, -y, -niek z.; mi-
chalkovský prld. 

Michalok, -lka m.; Michalčan, -a, mn. č. -la 
m.; Michalčanka, -y, -niek 2.; michalský 
prfd. 

Michalova, -ej z.; Michalovčan, -a, mn. č. 
-la m.; Mlchalovčanka, -y, -niek ž.; mi
chalovský prld. 

Michalovce, -viec 2. pomn.; Michalovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Mlchalovčanka, -y, -nlek ž.; 
michalovský prid. 

Miklušuvce, -viec ž. pomn.; Miklušovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Miklušovčanka, -y, -niek ž.; 
miklušovský príd. 

Mikolčany, -čian m. pomn.; Mlkolčanec, nca 
m.; Mikolčlanka, -y, -nok 2.; mikolčiansky 
príd. 

Miková, -ej 2.; Mikovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Mlkovčanka, -y, -nlek z.; mlkovský 
prld. 

Mikšová, -ej 2.; Mlkšovčan, -a, mn. č. -ia 
m.: Mikšovčanka, -y, -nlek t.; mlkšovský 
prid. 

Mikula, -y ž.; Mlkulčan, -a, mn. č. -la m.; 
Miktilčanka, -y, -nlek 2.; mikulský prld. 

Mikulášov, -a m.; Mikulášovčan, -a, mn. e. 
-la m.; Mlkulášovčanka, -y, -niek z.: mi-
kulášovský príd. 

Mikulášov Sad, Mlkulášovho Sadu m.; Sad-
čan, -a, mn. c. -la m.; Sadčanka, -y, -nlek 
ž.; sadský prfd. 

Mikulášová, -ej 2.; Mikulášovčan, -a, mn. e. 
-ia m.; Mlkulášovčanka, -y, -niek 2.; miku-
lášovský príd. 

Mikušuvce, -viec 2. pomn.; Mlkušovčan, -a, 

mn. č. -ia m.; Mikušovčnnka, -y, -nlek ž.; 
mlkušovský prld. 

Milanovce, -viec ž. pomn.; Milanovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Milanovčanka, -y, -niek ž.; 
milanovský prld. 

Milliosť, -te ž.; Milhostnn, -a, mn. č. -ia m.; 
Mílhostlanka, -y, -nok 2.: mílhostlansky 
prid. 

Milhostov, -a m.; Milhostovčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Milhostovčanka, -y, -niek ž.; mil-
hostovský príd. 

Milinovice, -víc ž. porar..; Mlllnovičan, -a, mn. 
č. -Ia m.; Mtllnovičanka, -y, -nlek 2.; ml-
llnovický prld. 

Milochov, -a m.; Mllochovčan, -a, mn. č. -la 
m.: Milochovčanka, -y, -niek z.; mllochov-
ský prid. 

Miloslavov, -a m.; Mlloslavovčan, -a, mn. č. 
-In m.; Miloslavovčanka, -y, -niek ž.; mllo-
slavovský prid. 

Milovaná, -ej ž.; Milovančan, -a, mn. t. -la 
m.; Milovančanka, -y, -niek ž.; milovan-
ský príd. 

Milpoš, -a m.; Mllpošan, -a, mn. č. -la m.; 
Milpošanka, -y, -nlek t.; mllpošský prid. 

Mihovee, -viec 2. pomn.; Miňovčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Miňovčanka, -y, -niek ž.; mlňovský 
prld. 

Mirkovce, -viec z. pomn.; Mirkovčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Mirkovčanka, -y, -nlek z.; mir-
kovský prid. 

Miroľa, -le 2.; Mlroľčan, -a, mn. e. -la m.; 
Miroľčanka, -y, -niek 2.; mlroľský príd. 

Miškcch Dedinka, Mlškech Dedinky 2.; De
dinčan, -a, mn. č. -ia m.; Dedinčianka, -y, 
-nok z.; dedinčlansky prld. 

Mládzovo, -a str.; Mládzovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Mládzovčanka, -y, -niek z.-, mládzovský 
prid. 

Mláky, Mlák 2. pomn.; Mláčan, -a, mn. č. -la 
m.; Mláčanka, -y, -niek z.; mláčanský 
[ i i i d . 

Mliečany, Mliečan m. pomn.; Mliečanec, -nca 
m.; Mllečanka, -y, -niek 2.; mliečanský 
prfd. 

Mliečno, -a str.; Mliečňan, -a, mn. e. -la m.; 
Mllečňanka, -y, -nlek 2.; mllečňanský prld. 

Mlyňany, -nian m. pomn.; Mlyňanec, -nca m.; 
Mlynianka, -y, -nok z.; mlyniansky prid. 

Mlynárce, -riec 2. pomn.; Mlynárčan, -a, mn. 
č. -la m.; Mlynárčanka, -y, -nlek 2.; mly
nársky prfd. 

Mlynárovce, -viec 2. pomn.; Mlynárovčan, -a, 
mn. č. -la m.; Mlynárovčankn, -y, -niek Z.; 
mlynárovský prid. 
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M l y n č e k y , -ov m. pomn.; M l y n č e č a n , -a, mn. 
£. -la m.; M l y n č e č a n k a , -y, -nlek z.; mlyn-
č e c k ý príd. 

Mlynica, -e >..; M l y n l č a n , -a, mn. č. -la m.; 
M l y n l č a n k a , -y, -nlek ž.; mlynický príd. 

Mlynky, -ov m. pomn.; M l y n č a n , -a, mn. č. 
-ia m.; M l y n č a n k a , -y, -niek ž.; mlynský 
prfd. 

Mlynský Sek, Mlynského Šeku m.; Mlynsko-
s c č a n i Sečan, -a, mn. č. -la m.; MlynBkO 
s e č l a n k a i S e č l a n k a , -y, -nok z.; mlynsko-
s e č i a n s k y i s e č i a n s k y príd. 

Mníchova Lehota, Mníchovej Lehoty 2.; Le-
hoťan, -a, mn. č. -la m.; Lehofanka, -y, 
-nlek 2.; m n l c h o v o l e h o l s k ý i l ehotský 
príd. 

Mníšany, Mnfšan m. pomn.; Mníšanec, -nca 
m.; Mníšanka, -y, -niek 2.; mníšanský prid. 

Mníšek nad Hnilcnm, -ška m.; Mníšan, -a, 
mn. č. -la m.; Mníšanka, -y, -niek 2.; 
mníšanský prld.; Mníšek nad Popradom 

Moča, -e 2.; Močan, -a, mn. č. -ia m.; Mo-
č a n k a , -y, -nlek 2.; m o č s k ý príd. 

M o č a r a n y , -rian m. pomn.; M o č a r a n e c , -nca 
m.; M o č a r í a n k a , -y, -nok 2.; m o č a r i a n s k y 
príd. 

M o č a r m a n y , -mlan m. pomn.; M o č a r m a n e c , 
-nca m.; M o č a r m i a n k a , -y, -nok ?..; m o č a r -
miansky prid. 

Močiar, -a, e. p. -i m.; M o č i a r č a n , -a, mn. č. 
-Ia m.; M o č l a r č a n k a , -y, -nlek 2.; m o č l a r -
sky príd. 

Močiare, -ov m. pomn.; M o č i a r č a n , -a, mn. č. 
-la m.; M o č l a r č a n k a , -y, -nlek z.; m o č i a r -
sky príd. 

M o č i d l á , -diel str. pomn.; Močldľan, -a, mn. 
č. -Ia m.; M o č i d l l a n k a , -y, -nok 2.; moč l-
dl iansky prfd. 

M o č i d ľ a n y , -lián m. pomn.; M o č i d ľ a n e c , -nca 
m.; M o č i d l l a n k a , -y, -nok 2.; m o č i d l l a n s k y 
prfd. 

Mndlatín, -a m.: M o d l a t í n č a n , -a, mn. č. -la 
m.; M o d l a t l n č a n k a , -y, -nlek 2.; modlatin-
sky prfd. 

Modra, -y, z.; Modran, -a, mn. č. -ia m.; 
Modranka, -y, -nlek i Modrianka, -y, -nok 
ž.; modranský i modr lansky prld. 

Modranka, -y z.; M o d r a n č a n , -a, mn. č. -Ia 
m.; M o d r a n č l a n k a , -y, -nok ž.; modran-
č í a n s k y príd. 

Modrany, -drlan m. pomn.; Modranec, -nca m.; 
Modrianka, -y, -nok t.; modr lansky prid. 

Modrová, -ej 2.; M o d r o v č a n , -a, mn. e. -la m.; 
M o d r o v č a n k a , -y, -nlek >..-. modrovský prld. 

Modrovka, -y z.; M o d r o v č a n , -a, mn. č. -la 
m.; M o d r o v č i a n k a , -y, -nok 2.; modrov-
č i a n s k y príd. 

Modrý K a m e ň , Modrého K a m e ň a m.; Modro-
k a m e n č a n , -a, mn. č. -la m.; Modrokamen-
č a n k a , -y, -nlek 2.; modrokamenský prid. 

Mochovce, -viec 2. pomn.; M o c h o v č a n , -a, 
mn. č. -la m.; M o c h o v č a n k a , -y, -nlek 2.; 
mochovský príd. 

Mojín, -a m.; Moj inčan, -a, mn. č. -la m.; 
M o j i n č a n k a , -y, -nlek 2.; mojinsky prid. 

Mojinírnvce, -viec 2. pomn.; M o j m í r o v č a n , -a, 
mn. c. -ia m.; M o j m i r o v č a n k a , -y, -niek 2.; 
mojmírovský prld. 

Mojš, -a m.; Mojšan, -a, mn. £. -la m.; MoJ-

š ianka, -y, -nok ž.; mojš iansky príd. 
Mojšova L ú č k a , Mojšovej L ú č k y ž ; Lúčan, 

-a, mn. {. -ia m.; L ú č a n k a , -y, -niek t.; lú
č a n s k ý prfd. 

Mnjlín, -a m.; Moj t ínčan, -a, mn. č. -ia m.; 
M o j t t n č a n k a , -y, -niek 2.; mojtlnsky príd. 

Mojzesovo, -a str.; M o j z e s o v č a n , -a, mn. č. 
-la m.; M o j z e s o v č a n k a , -y, -niek 2.; moj-
zesovský prld. 

Mokrá Lúka, Mokrej Lúky 2.; M o k r o l ň č a n 
i L ú č a n , -a, mn. č. -ia m.; M o k r o l ú č a n k a 
i L ú č a n k a , -y, -niek 2.; mokrolúcky 1 l ú č k y 
i l ú č a n s k ý príd. 

Mokraď, -de 2.; Mokradan, -a, mn. č. -Ia m.; 
Mokracľanka, -y, -niek z.; mokradský príd. 

Mokrance, -niec z. pomn.; M o k r a n č a n , -a, 
mn. č. -ia m.; M o k r a n č a n k a , -y, -nlek t.: 
mokranský príd. 

Mokroluh, -a/-u m.; Mokrolužan, -a, mn. e. -ia 
m.; Mokrolužanka, -y, -niek t.; mokroluž-
ský príd. 

Mokrý Háj, Mokrého Hája m.; M o k r o h á j č a n 
i Hájčan, -a, mn. č. -la m.; M o k r o h á j č a n k a 
í H á j č a n k a , -y, -niek 2.; mokrohájsky i 
hájsky príd. 

Molmi, -e 2.; Môlčan, -a, mn. č. -Ia m.; Môl-
č a n k a , -y, -niek ž.; m ô l č a n s k ý prld. 

Moldava nad Bodvou, -y ž.; M o l d a v č a n , -a, 
mn. č. -la m.; M o l d a v č a n k a , -y, -niek 2.; 
moldavský prld. 

Moravany, -vian m. pomn.; Moravanec, -nca 
m.; Moravlanka, -y, -nok ž.; moravlansky 
príd.; Moravany nad V á h o m 

Moravské Lieskové, Moravského Lieskového 
str.; M o r a v s k o l i e s k o v č a n i L i e s k o v č a n , -a, 
mn. č. -ia m.; M o r a v s k o l l e s k o v č a n k a i Lies-
k o v č a n k a , -y, -nlek 2.; moravskol leskov-
ský í l ieskovský prld. 

Moravský Ján, Moravského Jána m.; Morav-
s k o j á n č a n I Jánčan, -a, mn. č. -ia m.; Mo-
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ravskojénčanka i Jánčanka, -y, -niek 2.; 
moravskojánsky i jánsky prfd. 

Morovno, -a str.; Morovňan, -a, mn. č. -la m.-, 
Morovnlnnka, -y, -nok z.; morovniansky 
prid. 

Most na Ostrove, -a m.; Mosťan, -a, mn. e: 
•la m.; Mostianka, -y, -nok t.; mostlansky 
prld. 

Moslište, -šťa str.; Mostišfan, -a, mn. č. -ia 
m.; Mostištanka, -y, -nlek 2.; mostlštský 
prld. 

Mostová, -c] 2.; Mostovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Mostovčanka, -y, -niek ž.; mostovský prid. 

Moškovec, -vca m.; Moškovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Mostlšfanka, -y, -niek z.; mostlštský 
príd. 

Mošnvce, -viec 2. pomn.; Mošovčan, -a, mn. č. 
-la m.; Mošovčanka, -y, -niek z.; mošovský 
prid. 

Moštenica, -e ž.; Moštenlčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Moštenlčanka, -y, -nlek z.; moštenlcký 
prid. 

Mošurov, -a m.; Mošurovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Mošurovčanka, -y, -niek z.; mošurov-
ský prid. 

Motešice, -šic 2. pomn.; Motešičan, -a, mn. č. 
-ia m.; Motešíčanka, -y, -nlek 2.; mote-
šický prld. 

Matová, -ej 2.; Môťovčnn, -a, mn. č. -la m.; 
Môťovčanka, -y, -niek z.; môťovský prid. 

Motyčky, -čiek 2. pomn.; Motyčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Motyčanka, -y, -niek 2.; motyčský 
prld. 

Mrázovce, -viec 2. pomn.; Mrázovčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Mrázovčanka, -y, -niek ž.; mrá-
zovský prid. 

Mrzačka, -y. 2.; Mrzačan, -a, mn. e. -ia m.; 
Mrzačanka, -y, -niek ž.; mrzačský prid. 

Mučín, -a m.; Mučínčan, -a, mn. e. -ia m.: 
Mučinčanka, -y, -niek 2.; mučínsky príd. 

Mudroňovo, -a str.; Mudroňovčan, -a, mn. e. 
-ia m.; Mudroňovčanka, -y, -nlek 2.; mud-
roňovský prfd. 

Mudrovce, -viec 2. pomn.; Mudrovčan, -a, 
mn. c. -ia m.; Mudrovčanka, -y, -niek ž.; 
mudrovský príd. 

Mula, -la z.; Muľan, -a, mn. č. -ia m.; Mu-
lianka, -y, -nok ž.; muliansky príd 

Mutka, -y, ž.; Muľčan, -a, mr.. č. -ia m.; Muľ-
čionku, -y, -nok z.; muľčiansky prfd. 

Muníii. -a m.; Muránčan, -a, mn. č. -Ia m.; 
Muránčanka, -y, -niek 2.; muránsky príd. 

Muránska Dlhá Lúka, Muránskej Dlhej Lúky 
2.; Muránskodlholňčan i Dlholúčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Muránskodlholúčanka 1 Dlho-

lúčanka, y, -niek 2.: muránskodlholúcky 
1 dlholúcky príd. 

Muránska Huta, Muránskej Huty z.; Murán-
skohufan i Huťan, -a, mn. č. -ia m.; Mu-
ránskohutlanka i Hutianka, -y, -nok ž.; 
muránskohutiansky 1 hutlansky prfd. 

Muránska Lehota, Muránskej Lehoty z.; Mu-
ránskolehofan 1 Lehoťan, -a, mn. č. -la m.; 
Muránskolehoíanka 1 Lehoíanka, -y, -niek 
z.; muránskolehotský 1 lehotský prld. 

Muránska Zdychava, Muránskej Zdychavy 
2.; Muránskozdychavčan 1 Zdychavčan, -a, 
mn. č. -la m.; Muránskozdychavčanka i 
Zdychavčanka, -y, -nlek 2.; muránskozdy-
chavský 1 zdychavský prid. 

Mutné, -ého str.; Mutňan, -a, mn. t. -la m.; 
Mutniankn, -y, -nok z.; mutniansky príd. 

Mutnianska Píla, Mutnianskej Píly z.; Mut-
nianskopilan 1 Pilan, -a, mn. č. -ia m.; Mut-
nlanskopílanka 1 Píľanka, -y, -nlek 2.; 
mutnlanskopíľanský 1 píľanský príd. 

Mužla, -y 2.; Mužľan, -a, mn. č. -la m.; Muž-
llanka, -y, -nok z.; mužliansky prld. 

Myjava, -y z.; Myjavčan, -a, mn. t. -la m.; 
Myjavčanka, -y, -niek z.; myjavský prfd. 

Myslava, -y ž.; Myslavčan, -a, mn. č. -Ia m.: 
Myslavčanka, -y, -niek z.; myslavský prid. 

Myslenice, -níc 2. pomn.; Myslenlčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Myslenlčanka, -y, -niek 2.; mysle-
nický prfd. 

Myslina, -y 2.; Mysllnčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Mysllnčanka, -y, -niek 2.; mysllnský prid. 

Mýtna, -e) z.; Mýtňan, -a, mn. č. -ia m.; Mýt-
ňanka, -y, -nlek ž.; mýtňanský prid. 

Mýtna Nová Ves, Mýtnej Novej Vsi ž.; Mýt-
nonovovešťan i Novovešťan, -a, mn. č. -la 
m.; Mýtnonovovešťanka 1 Novovešťanka, 
-y, -nlek z.; mýlnonovoveský i novoveský 
prid. 

Mýtne Ludany, Mýtnych Ludian m. pomn.; 
Mýtnoludanec 1 Ludanec, -nca m.; Mýtno-
ludlanka 1 Ludianka, -y, -nok z.; mýtno-
ludiansky i ludiansky prfd. 

Mýto pod Ďumbierom, -a str.; Mýtan, -a, 
mn. č. -la m.; Mýťanka, -y, -nlek 2.; mýt-
sky 1 mýfanský prid. 

N, N 

Nacina Ves, Nacinej Vsi ž.; Vešfan, -a, mn. 
č. -ia m.; Vešfanka, -y, -niek 2.; naclno-
veský i veský prid. 

Nadabula, -y 2.; Nadabulčan, -a, mn. č. -la 
m.; Nadabulčanka, -y, -nlek 2.; nadabulský 
prld. 
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Nadlice, -líc ž. pomn.; Nadličan, -a, mn. í. -la 
m.; Nadllčanka, -y, -niek ž.; nadllcký príd. 

Nagov, -a m.; Ňagovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Ňagovčanka, -y, -niek ž.; ňagovský príd. 

Naháč, -a m.; Naháčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Nahéčanka, -y, -niek z.; naháčsky prid. 

Nálepkovo, -a str.; Nálepkovčan, -a, mn. č. 
-la m.; Nálepkovčanka, -y, -nlek ž.; ná-
lepkovský príd. 

Námestovo, -a str.; Námestovčan, -a, mn. e. 
-ia m.; Námestovčanka, -y, -niek 2.; ná-
mestovský príd. 

Nána, -y 2; Náňan, -a, mn. č. -ia m.; Ná-
ňanka, -y, -niek z.; náňanský príd. 

Nandraž, -a m.; Nandražan, -a, mn. č. -ia m.; 
Nandražanka, -y, -nlek ž.; nandražský prid. 

Navojovce, -viec ž. pomn., Navojovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Navojovčanka, -y, -nlek z.; 
navojovský prfd. 

Ncbojsa, -y z.; Nebojsan, -a, mn. č -ia m.; 
Nebojsianka, -y, -nok z.; nebojsiansky 
prld. 

Nccpaly, -pál m. pomn.; Necpalčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Necpalčanka, -y, -niek 2; necpal-
ský príd. 

Nedanovce, -viec i. pomn.: Nedanovčan, -a, 
mn. č. -Ia m.; Nedanovčanka, -y, -niek 2.; 
nedanovský prfd. 

Nedašovce, -viec ž. pomn.; Nedašovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Nedašovčanka, -y, -nlek 2.; 
nedašovský prfd. 

Neded, -u m.; Nededčan, -a, mn. č. -Ia m.; 
Nededčanka, -y, -nlek 2.; nedodský príd. 

Nededza, -e z.: Nededžan, -a, mn. č. -la m.; 
Nededžanka, -y, -nlek •>..; nededzský príd. 

Ncdelište, -fa str.; Nodelišfan, -a, mn. č. -la 
m.; Nedelišfanka, -y, -nlek 2.; nedellštský 
príd. 

Nedožery, -žler m. pomn.; Nedožerčan, -a, mn. 
č. -ia m.: Nedožerčanka, -y, -niek 2.; ne
dožerský prld. 

Nechválova Polianka, Nechválovej Polianky 
2.; Poliančan, -a, mn. č. -ia m.; Poliančan-
ka, -y, -nlek z.; nechválopoliansky 1 po
liansky príd. 

Nekyje»na Ostrove, NekyJÍ 2. pomn.; Nekyjan, 
-a, mn. c. -ia m.; Nekyjanka, -y, -nlek 2.; 
nekyjský prld. 

Nemcovcc, -viec 2. pomn.; Nemcovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Nemcovčanka, -y, -niek z.; 
nemcovský prld. 

Nemčice, -číc 2. pomn.; Ncmčičan, -a, mn. č. 
-ia m.; Nemčičanka, -y, -niek 2.; nemčický 
prfd. 

NemčiAany, .-nian m. pomn.; Nemčiňancc, 

-nca m.; Nemčinianka, -y, -nok 2.; nem-
člnlansky prfd. 

Nemecká, -e) 2.; Nemečan, -a, mn. č. -la m.; 
Nemečlanka, -y, -nok 2.; nemečiansky 1 
nemecký prid. 

Nemecky, -čiek 2. pomn.; Nemečan, -a, mn. 
č. -la m.; Nemečianka, -y, -nok ž.; neme
čiansky prid. 

Nemešany, -šian m. pomn.; Nemešanec, -nca 
m.; Nemešlanka, -y, -nok 2.; nemešinnsky 
prid. 

Nemšová, -ej ž.; Nemšovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Nemšovčanka, -y, -nlek z.; nemšovský príd. 

Nenince, -niec 2. pomn.; Neninčan, -a, mn. c. 
-la m.; Nenlnčanka, -y, -nlek 2.; nenlnský 
prld. 

Nepuradza, -e z.; Neporadžan, -a, mn. č. -ia 
m.; Neporadžanka, -y, -nlek 2., neporadz-
ský prld. 

Neresnica, -e 2.; Noresnlčan, -a, mn. t. -ia 
m.; Neresničanka, -y, -nlek 2.; neresnický 
prfd. 

Nesluša, -e z.; Neslušan, -a, mn. č. -la m.; 
Neslušanka, -y, -nlek 2.; neslušský prid. 

Ncsvady, -vád m. pomn.; Nesvadčan, -a, mn. 
č. -la m.; Nesvadčanka, -y, -niek ž.; nesvad-
ský príd. 

Neverice, -ríc 2. pomn.; Neveričan, -a, mn. č. 
-la m.; Neveričanka, -y, -niek t.; neve-
rický príd. 

Novidzany, -dzian m. pomn.; Nevidzanec, -nca 
m.; Nevidzlanka, -y, -nok 2.; novidziansky 
príd. 

Nevoľno, -ého str.; Nevoľňan, -a, mn. č. -ia 
m.; Nevoínianka, -y, -nok 2.; nevoľniansky 
prld. 

Nezbudská Lúčka, Nezbudskej Lúčky z.: 
Nezbudskolňčan 1 Lúčan, -a, mn. č. -la m.; 
Nezbudskolúčanka 1 Lúčanka, -y, -niek 2.; 
nezbudskolúčanský i lúčanský príd. 

Nimnica, -e 2.; Nimničan, -a, mn. č. -la m.; 
Nimničanka, -y, -nlek ž.; nimnický príd. 

Nitra, -y 2.; Nitran, -a, mn. č. -la m.; Nltrian-
ka, -y, -nok í.; nitriansky prfd.; Nitra nad 
Ipľom 

Nitrany, -rian m. pnmn.; Nitranec, -nca m.; 
Nitrianka, -y, -nok z.; nitriansky príd. 

Nitrianska Blatnica, Nitrianskej Blatnice ž.; 
Nitrianskoblatničan i Blatničan, -a, mn. č. 
-Ia m.-, Nltrionskoblatničanka 1 Blatnlčan-
ka, -y, -nlek ž.; nitrianskoblatnický i blat
nický prid. 

Nitrianska Streda, Nitrianskej Stredy 2.; 
Nltrianskostredčan i Stredčan, -a, mn. č. -la 
m.; Nltrlanskostredčanka., i Stredčanka, -y, 
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-niek 2.; nitrlanskostredský i stredský prid. 
Nitrianske Hrnčiarovce, Nitrianskych Hrn

čiaroviec z. pomn.; Nitrianskohrnčiarovčan 
1 Hrnčiarovčan, -a, mn. č. -ia m.; Nltrian-
skohrnčiarovčanka i Hrnčiarovčanka, -y, 
-nlek 2; nltrianskohrnčiarovský i hrnčia
rovský príd. 

Nitrianske Právna, Nitrianskeho Právna str ; 
Nitrlanskopravňan i Pravňan, -a, mn. č. 
-la m.; Nitrianskopravnianka i Pravnianka, 
-y, -nok z.; nltrlanskopravniansky i prav-
monsky prid. 

Nitrianske Rudno, Nitrianskeho Rudná str.; 
Nltrlanskorudňan i Rudňan, -a, mn. č. -ia 
m.; Nitrlanskorudnianka i Rudnlanka, -y, 
-nok z.; nitrlanskorudniansky i rudniansky 
prid. 

Nitrianske Sučany, Nitrianskych Sučian m. 
pomn.; Nltrlanskosučanec í Sučanec, -nca 
m.; Nltrianskosučianka i Sučianka, -y, -nok 
ž.; nitrlanskosučlansky i sučiansky prid. 

Nitriansky Hrádok, Nitrianskeho Hrádku 
m.; Nltrianskohrádočan i Hrádočan, -a, 
mn. č. -la m.; Nltrlanskohrádočanka i Hrá-
dočanka, -y, -nlek 2.; nltrlanskohrádocký 
i hrádocký prfd. 

Nilrica, -e 2.; Nitričan, -a, mn. č. -la m.; 
Nltričanka, -y, -nlek z.; nitrlcký príd. 

Nižná, -ej 2.; Nižňan, -a, mn. č. -ia m.; Nlž-
nlanka, -y, -nok ž.; nižniansky prld. 

Nižná Boca, Nižnej Boce ž.; Nižnobocan i Bo-
can, -a, mn. č. -ia m.; Nižnobocianka i Bo-
cianku, -y, -nok z.; nižnoboclansky I bo-
clansky prfd. 

Nižná Hutka, Nižnej Hutky ž.; Nižnohutčan 
i Hutčan, -a, mn. č. -ia m.; Nižnohiitčianka 
í Hutčlanka, -y, -nok 2.; nižnohutčiansky 
i hutčiansky prid. 

Nižná Jablonka, Nižnej Jablonky 2.; Nlžno-
jablončan i jablončan, -a, mn. č. -la m.; 
Nlžnojablončanka i Jablončanka, -y, -nlek 
2.; nížnojablonský í jablonský príd. 

Nižná jedľová, Nižnej Jedľovej z.-, Nižnojed-
ľovčan i Jedľovčan, -a, mn. č. -ia m.; Nlž-
nojcdľovčanka i Jedľovčanka, -y, -nlek 2.; 
nižnojedľovský i jedľovský prid. 

Nižná Kaloša, Nižné] Kaloše z.; Nlžnokalo-
šan í Kalošan, -a, mn. č. -ia m.; Nižnoka-
lošanka i Kalošanka, -y, -niek ž.; nižno-
kalošský i kalošský prfd. 

Nižná Kamenica, Nižnej Kamenice 2.; Niž-
nokameničan i Kameničan, -a, mn. č. -la 
m.; Nižnokamenlčanka i Kameničanka, -y, 
-niek z.; nlžnokamenický i kamenický 
príd. 

Nižná Korňa, Nižnej Korne 2.; Nižnokurňan 
i Korňan, -a, mn. č. -la m.; Nlžnokornian-
ka í Komianka, -y, -nok z.; nižnokornian-
sky i korniansky príd. 

Nižná Myšfa, Nižnej Myšie z.; Nižnomyšľan 
i Myšľan, -a, mn. c. -ia m.; Nižnomyšlian-
ka i Myšlienka, -y, -nok z.; nlžnomyšllan-
sky i myšliansky príd. 

Nižná Olšava, Nižnej Olšavy t.; Nižnoolšav-
čan i Olšavčan, -a, mn. e. -la m.; Nlžnool-
šavčanka i Olšavčanka, -y, -nlek z.-, niž-
noolšavský i olšavský prid. 

Nižná Písaná, Nižnej Pisanuj 2.; Nižnopisan-
čan i Plsančan, -a, mn. č. -ia m.; Nižnopi-
sančanka i Pisančankn, -y, -niek 2.; nižno-
pisanský i plsanský prld. 

Nižná Pokoradz, Nižnej Pokoradze z.; Niž-
nopokoradžan i Pokoradžan, -a, mn. o. 
-la m.; Nlžnopokoradžanka i Pokoradžanka, 
-y, -niek z.; nížnopokoradzský i pokoradz-
ský príd. 

Nižná Polianka, Nižnej Polianky Z.; Niž-
nopollančan i Poliančan, -a, mn. č. -Ia m.; 
Nižnopoliančanka í Poliančanka, -y, -niek 
2.; nlžnopoliansky i poliansky prid. 

Nižná Radvafl, Nižnej Radvane 2.; Nižno-
radvančan i Rudvančan, -a, mn. č. -ia m.-. 
Nižnoradvančanka i Radvančanka, -y, 
-nlek z.; nižnoradvanský i radvanský prid. 

Nižná Rybnica, Nižnej Rybníce z.; Nižno-
rybničan i Rybničan, -a, mn. č. -ia m.; 
Nlžnorybničanka i Rybničanka, -y, -niek 
2.; nižnorybnlcký i rybníčky prld. 

Nižná Sitníca, Nižnej Sitnice 2.; Nížnositni-
čan i Sltničan, -a, mn. č. -ia m.; Nižno-
sitnlčanka í Sltnlčanka, -y, -niek 2.; niž-
nosltnlcký i sitnický príd. 

Nižná Slaná, Nižnej Slanej í.; Nižnoslančan 
i Slančan, -a, mn. e. -la m.; Nižnoslančanka 
i Slančanka, -y, -niek 2.; nižnoslanský 
i slanský prld. 

Nižná Šebastová, Nižnej Sobastove] t.; N1Ž-
nošebastovčan i Sebastovčan, -a, pin. £• 
-ia m.; Nižnošebastovčanka i Sebastovčan-
ka, -y, -niek 2.; nižnošebastovský i še-
bastovský prfd. 

Nižná Soii.ivii, Nižnej Suňavy 2.; Nižnošu-
ňavčan i Suňavčan, -a, mn. č. -ia m.; Nlž-
nošuňavčanka i Sufiavčanka, -y, -niek 2.; 
nižnošuhavský i šuňavský prid. 

Nižná Vôľa, Nižnej Vole 2.; Nlžnovoľan i Vo
lán, -a, mn. č. -ia m.; Nižnovollanka i Vo
lianka, -y, -nok 2.; nižnovoliansky i vo-
Hansky príd. 

Nižné Dechtáre, Nižných Dechtár m. pomn.; 
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Nižnodechtárčan i Duchtárčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Nižnoduchtárčanka i Dechtárčanka, 
-y, -niek z.; nižnodechtársky i dechtársky 
príd. 

Nižné Ladičkovce, Nižných Ladičkoviec 2. 
pomn.; Nížnoladlčkovčan i Ladičkovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Nižnoladlčkovčanka i Ladlč-
kovčanka, -y, -niek ž.; nižnoladlčkovský 
i ladičkovský prid. 

Nižné Matiašovce, Nižných Matiašovíec ž. 
pomn.; NIžnomatlašovčan i Matiašovčan, a, 
mn. č. -ia m.; Nižnomatiašovčanka i Ma-
tiašovčanka, -y, -niek z.; nižnomatiašov-
ský i matiašovský príd. 

Nižné Nemecké, Nižného Nemeckého str.; 
Nlžnonemečan i Nemečan, -a, mn. č. -ia 
m.; Nižnonemečianka i Nemečianka, -y, 
-nok z.; nižnonemečiansky t nemečian-
sky príd. 

Nižné Raslavice, Nižných Raslavíc z. pomn.; 
Nižnoraslavlčan i Raslavlčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Nižnoraslavičanka f Raslavlčanka, 
-y, -nlek ž.; nižnoraslavický i raslavický 
príd. 

Nižné Repaše, Nižných Repáš m. pomn.; 
Nižnorepašan i Repašan, -a, mn. č. -ia m.; 
Nižnorepašanka i Repašanka, -y, -niek ž.: 
nižnorepašský i repašský príd. 

Nižné Ružbachy, Nižných Ružbách m. pomn.; 
Nlžnoružbašan i Ružbašan, -a, mn. t. -ia 
m.: Nlžnoružbušanka i Ružbušanka, -y, 
-niek z.; nižnoružbašský i ružbašský príd. 

Nižné Valice, Nižných Vallc ž. pomr,.; Nlž-
novaličan i Valičan, -a, mn. č. -Ia m.; 
Nižnovalíčanka i Vallčanka, -y, -nlek z.; 
nlžnovalický i valický príd. 

Nižný Caj, Nižného Cajo m.; Nižnočajan 
i Cajan, -a, mn. č. -ia m.; Nižnočajanka 
i Cajanka, -y, -niek z.; nlžnočajanský i ča-
janský príd. 

Nižný Hrabovec, Nižného Hrabovca m.; Nlž-
nohrabovčan i Hrabovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Nižnohrabovčanka i Hrabovčanka, -y, 
-niek z.; nlžnohrabovský i hrabovský prld. 

Nižný Hrušov, Nižného Hrušova m.; Nižno-
hrušovčan i Hrušovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Nlžn'ohrušovčanka i Hrušovčanka, -y, -nlek 
ž.; nlžnohrušovský í hrušovský príd. 

Nižný Klátov, Nižného Klátova m.: Nlžno-
klátovčan i Klátovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Nlžnoklátovčanka i Klátovčanka, -y, -nlek 
z..; nižnoklátovský i klátovský prid. 

Nižný Komárnik, Nižného Komárnika m.; 
Nižnokomárničan i Komárničan, -a, mn. 
č. -ia m.; Nižnokomárničanka i Komárni-

čanka, -y, -niek ž.; nižnokomárnický i 
komárnický prid. 

Nižný Kručov, Nižného Kručova m.; Nižno 
kručovčan i Kručovčan, -a, mn. č. -ía m.; 
Nižnokručovčanka i Kručovčanka, -y, -niek 
ž.; nižnokručovský i kručovský príd. 

Nižný Lánec, Nižného Lánca m.; Nižnolán-
čan i Lánčan, -a, mn. č. -ia m.; Nižnolán-
čanka i Lánčanka, -y, -nlek z.; nlžnolán-
sky i lánsky príd. 

Nižný Mirošuv, Nižného Mirošova m.; Niž-
nomirošovčan i Mirošovčan, -n, mn. č. -ia 
m.; Nižnomirošovčanka i Mlrošovčankn, 
-y, -nlek z.; nižnomlrošovský i mirošov-
ský prld. 

Nižný Orlík, Nižného Orlíka m.; Nlžnoorlí-
čan 1 Orllčan, -a, mn. č. -ia m.; Nížnoor-
líčanka i Orllčanka, -y, -niek ž.; nižno-
orlícky i orlícky prid. 

Nižný Skálnik, Nižného Skálnika m.; Nižno-
skálnlčan i Skálničan, -a, mn. č. -ia m.: 
Nižnoskálničanka i Skálnlčanka, -y, -nlek 
ž.; nlžnoskálnický i skalničky príd. 

Nižný Slavkov, Nižného Slavkova m.; Nižno-
slavkovčan i Slavkovčan, -a, mn. č. -ia m.: 
Nižnoslavkovčanka i Slavkovčanka, -y, 
-niek z.; nižnoslavkovský i slavkovský 
prld. 

Nižný Sliač, Nižného Sliača m.; Nlžnoslia-
čan 1 Sliačan, -a, mn. č. -la m.; Nlžnoslia-
čanka i Sllačanka, -y, -niek 2.; nlžno-
slíačsky i sliačsky príd. 

Nižný Tvarožec, Nižného Tvarožca m.: Niž-
noívarožťan i Tvarožían, -a, mn. č. -ia m.: 
NIžnotvarožťanka i Tvarožťanka, -y, -niek 
z.; nižnotvarožský i tvarožský prid. 

Nižný Žipov, Nižného Zlpova m.; Nižnoži-
povčan í Zlpovčan, -a, mn. č. -la m.; Niž-
nožlpovčanka i Zipovčanka, -y, -niek •/..; 
nižnožipovský i žipovský príd. 

Nolčovo, -a str.; Nolčovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Nolčovčanka, -y, -niek ž.; nolčovský prid. 

Norovce, -viec z. pomn.; Norovčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Norovčanka, -y -niek z.; norovský 
prid. 

Nosice, -síc ž.; Nosičan, -a, mn. č. -ia m.; 
Nosičanka, -y, -niek z.; noslcký príd. 

Nová Baňa, Novej Bane z.; Novobančan i 
Bančan, -a, mn. č. -la m.; Novobančanka 
i Bančanka, -y, -niek z.; novobanský i 
banský prfd. 

Nová Bašta, Novej Bašty ž.; Novobašťan i 
Bašían, -a, nin. č. -ia m.; Novobaštiankn i 
Baštianka, -y, -nok ž.; novobaštiansky i 
baštlansky prid. 
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Nová Bndva, Nove] Bodvy z.; Novobodvan 
i Bodvan, -a, mn. č. -ia m.; Novobodvlau-
ka i Bodvianka, -y, -nok 2.; novobodvlan-
sky i bodviansky prfd. 

Nuvá Bošáca, Novej Bošáce Z.; Novobošá-
čan i Uošáčan, -a, mn. č. -ia m.; Novobo-
šáčanka i Bošáčanka, -y, -nlek 2.; novo-
bošácky i bošácky prid. 

Nová Bystrica, Novej Bystrice 2.; Novoby-
stričan i Bystrlčon, -a, mn. č. -la m.; No-
vobystríčanka i Bystričanka, -y, -nlek 2.; 
novobystrický i bystrický prld. 

Nová Dedina, Novej Dediny 2.; Novodedin-
čan 1 Dedinčan, -a, mn. č. -ia m.; Novo-
dedinčanka i Dedinčanka, -y, -niek 2.; 
novododinský i dedinský prld. 

Nová Dedinka, Novej Dedinky z.; Novode-
dinčan I Dedinčan, -a, mn. č. -ia m.; No-
vodedlnčianka i Dedinčianka, -y, -nok 2.; 
novodcdinčlansky i dedlnčlansky príd. 

Nová Dubnica, Novej Dubnice z.; Novodub-
ničan i Dubničan, -a, mn. č. -ia m.; Novo-
dubnlčanka i Dubničanka, -y, -niek z.. 
novodubnický i dubnický prfd. 

Nová Lehota, Novej Lehoty z.; Novolehoťan 
i Lohofan, -a, mn. č. -ia m.; Novolehoťan-
ka i Lehoťanka, -y, -nlek 2.; novolehotský 
i lehotský prfd. 

Nová Lesná, Novej Lesnej ž.; Novolesňan 
i Lesňan, -a, mn. č. -ia m.; Novolesnianka 
i Lesnlanka, -y, -nok ž.; novolosnlansky 
i lesniansky prld. 

Nová Lipnica, Novej Lipnlce 2.; Novolipnl-
čan i Lipničan, -a, mn. č. -ia m.; Novolip-
ničanka i Llpnlčanka, -y, -niek 2.; novo-
lipnický i llpnický príd. 

Nová Ľubovňa, Novej Ľubovne 2.; Novolu-
bovňan i Ľubovňan, -a, mn. č. -ia m.; No-
volubovníanka i Ľubovníanka, -y, -nok ž.; 
novoľubovniansky i ľubovniansky prid. 

Nová Maša, Novej Maše z.; Novomašan i 
Mašan, -a, mn. č. -Ia m.; Novomašanka 
i Mašanka, -y, -niek 2.; novomašský i 
mašský príd. 

Nová Osada, Novo] Osady ž.; Novoosadčan 
i Osadčan, -a, mn. č. -ia m.; Novoosadčan-
ka, -y, -nlek 2.; novoosadský i osadský prid. 

Nová Polhora, Nove] Polhory 2.; Novopol-
horčan í Polhorčan, -a, mn. č. -la m.; Novo-
polhorčanka i Polhorčanka, -y, -nlek 2.; no-
vopolhorský i polhorský prid. 

Nová Polianka, Novej Polianky z.; Novopo-
liančan I Poliančan, -a, mn. č. -ia m.; No-
vopoliančanka i Pollančanka, -y, -niek 
2.; novopollansky i poliansky príd. 

Nová Sedllca, Novej Sedllce ž.; Novosedli-
čan i Sedllčan, -a, mn. č. -Ia m.; Novo-
sedllčanka i Sedllčanka, -y, -niek ž.; no-
vosedllcký i sedlický príd. 

Nová Stráž, Nove] Stráže z.; Novostrážan 
i Strážan, -a, mn. č. -la m.; Novostrážanka 
i Strážanka, -y, -nlek z.; novostrážsky i 
strážsky prld. 

Nová Vos, Novej Vsi z.; Novovešťan i Veš-
ťan, -a, mn. č. -ia m.; Novoveštanka i Veš-
fanka, -y, -niek z.; novoveský i veský 
prld.; Nová Ves nad Váhom; Nová Ves 
nad Zitavou; Nová Ves pri Dunaji 

Nová Vieska, Novej Viesky z.; Novoviešlan 
i Vlešlan, -a, mn. č. -ia m.; Novoviešían-
ka i Vlešíanka, -y, -niek z.; novoviešfan-
ský i viešťanský príd.; Nová Vieska pri 
Bodrogu 

Nováčany, -čan m. pomn.; Nováčanec, -nca 
m.; Nováčanka, -y, -niek 2.; nováčanský 
prid. 

Nováky, -vák m. pomn.; Nováčan, -a, mn. e. 
-ia m.; Nováčanka, -y, -nlek z.; novácky 
prld. 

Nové Hony, Nových Honov m. pomn.; Novo-
hončan i Hončan, -a, mn. č. -la m.; Novo-
hončanka i Hončanka, -y, -nlek z.; novo-
honský í honský prld. 

Nové Košariská, Nových Košarlsk str. pomn.; 
Novokošarišťan i Košaríšfan, -a, mn. č. -ia 
m.; Novokošarištianka i Košaríštianka, -y, 
-nok 2.; novokošarlštlansky i košarištian-
sky i košariský prid. 

Nové Mesto nad Váhom, Nového Mesta n. 
V. str.; Novomešťan, -a, mn. č. -ia m.; No-
vomešťanka, -y, -niek 2.; novomestský 
prfd. 

Nové Osady, Nových Osád 2. pomn.; Novo
osadčan i Osadčan, -a, mn. č. -ia m.; Novo-
osadčanka i Osadčanka, -y, -niek 2.; novo
osadský i osadský prfd. 

Nové Sady, Nových Sadov m. pomn.; Novo-, 
sadčan i Sadčan, -a, mn. č. -la m.; Novo-
sudčanka i Sadčanka, -y, -nlek 2.; novosad-
ský i sadský prid. 

Nové Zámky, Nových Zámkov m. pomn.; No-
vozámčan I Zámčan, -a, mn. č. -la m.; No-
vozámčanka i Zámčanka, -y, -nlek ž.; novo
zámocký i novozámsky i zámocký i zám-
sky príd. 

Novosad, -u m.; Novosadčan, -a, mn. č. -la m.; 
Novosadčanka, -y, -niek 2.; novosadský 
príd. 

Novôt, -te 2.; Novofan, -a, mn. č. -ia m.; 
Novoťanka, -y, -niek t.; novotský príd. 

H Slovník slov. Jazyka 
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Novotský Dolov, Novotského Dulová m.; No-
votskoduľovčan i Dulovčan, -a, mn. t. -ia 
in.; Novotskoduľovčanka i Dulovčanka, -y, 
•niek 2.; novotskoduľovský i duľovský 
príd. 

Novoveská Huta, Novoveske) Huty 2.; Hu-
fan, -a, mn. č. -la m.; Hutianka, -y, -nok 
2.; novoveskohutlansky i hutiansky príd. 

Nový Diel, Nového Dielu, 6. p. v Novom Die
le m.; Novodielčan I Dlelčan, -a, mn. č. 
-la m.; Novodielčanka i Dlelčanka, -y, 
-nlek 2.; novodielsky i dlelsky príd. 

Nový Dvor, Nového Dvora, e. p. v Novom 
Dvore m.; Novodvorčan i Dvorčan, -a, mn. č. 
-la m.; Novotlvorčaiiku i Dvorčanka, -y, 
-niek 2.; novodvorský i dvorský prld. 

Nový Majer, Nového Maja/a, i>. p. v Novom 
Majeri m.; Novomajerčan i Majerčan, -a, 
mn. č. -la m.; Novomajerčanka i Majerčan
ka, -y, -niek 2.; novomajerský í majerský 
prid. 

Nový Ruskov, Nového Ruskova m., Novo-
ruskovčan i Ruskovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Novoruskovčanka i Ruskovčanka, -y, -nlek 
t.; novoruskovský i ruskovský prfd. 

Nový Sad, Nového Sadu m.; Novosadčan i 
Sadčan, -a, mn. č. -ia m.; Novosadčanka i 
Sadčanka, -y, -niek 2.; novosadský i sad-
ský príd. 

Nový Sálaš, Nového Salaša m , Novosalašan 
i Salašan, -a, mn. č. -ia m.; Novosalašan-
ka i Salašanka, -y, -niek 2.; novosalašský 
1 salašský prld. 

Nový Smokovec, Nového Smokovca m ; No-
vosmokovčan 1 Smokovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Novosmokovčanka í Smokovčanka, -y, 
-niek 2.; novosmokovský 1 smokovský prid. 

Nový Svel, Nového Sveta m.: Novosveían i 
Svuťan, -a, mn. č. -ia m.; .Novnsveťanka 1 
Sveťanka, -y, -niek ž.; novosvetský i svet
ský prfd. 

Nový Tekov, Nového Tekova m.; Novotekov-
čan 1 Tekovčan, -a, mn. č. -ia m.; Novo-
tekovčanka 1 Tekovčanka, y, -niek 2.; no-
votukovský i tekovský prid. 

Nový* Život, Nového Života m.; Novožlvo-
ťan, -a, mn. č. -la m.; Novoživofanka, -y, 
-niek 2.; novoživotský príd. 

Nozdrovice, -víc 2. pomn.; Nozdrovičan, -a, 
nm. e. -ia m.; Nozdrovičanka, -y, -niek 2.; 
nozdrovický príd. 

Nýrovce, -viec 2. pomn.; Nýrovčan, -a, mn. č. 
-la m.; Nýrovčanka, -y, -nlek 2.; nýrovský 
príd. 

Obeckuv, -a m.; Obeckovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Obeckovčanka, -y, -niek 2.; obeckov-
ský príd. 

Obid, -a m.; Obldčan, -a, mn. č. -ia m.; Obid-
čanka, -y, -niek ž.; obidský prfd. 

Obišovce, -viec 2. pomn.; Obíšovčan, -a, mn. č. 
-la m.; Obišovčanka, -y, -niek ž.; ohlšovský 
prld. 

Oblazov, -a m.; Oblazovčan, -a, mn. č. -ía m.; 
Oblazovčanka, -y, -nlek 2.; oblazovský 
prid. 

Oborili, a m.; Oborínčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Oborínčanku, -y, -niek ž.; oborínsky prld. 

Ohručná, -ej 2.; Obručňan, -a, mn. č. -ia m.; 
Obručnianka, -y, -nok 2.; obručniansky 
prid. 

Obručné, -ého str.; Obručňan, -a, mn. č. -la 
m.; Obručnianka, -y, -nok 2.; obručniansky 
prld. 

Ohsolovce, -viec z. pomn.; Obsolovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Obsolovčanka, -y, -niek 2.; 
obsolovský prld. 

Obyce, Obýc 2. pomn.; Obyčan, -a, mn. č. -la 
m.; Obyčianka, -y, -nok 2.; obyčiansky prld. 

tlľknv, -a m.; Očkovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Očkovčanka, -y, -niek z.; očkovský prld. 

Očová, -ej 2.: Očovčan í Očovan, -a, mn. č. 
-ia m.; Očovčanka 1 Očovanka, -y, -niek 
2.; očovský prid. 

Odorín, -a m.; Odorínčan, -a, mn. č. -la m.; 
Odoríčanka, -y, -nlek ž.; odorfnsky prfd. 

Ohrady, -rád 2. pomn.; Ohradčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Oliradčanka, -y, -nlek 2.; ohradský prid. 

Uhrádzaný, -dzian m. pomn.; Ohradzanec, 
-nca m.; Ohradzianka, -y, -nok 2.; ohra-
dziansky prld. 

Ochodnica, -e 2.; Ochodničan, -a, mn. e. -la 
m.; Ochodnlčanka, -y, -niek 1.; ochodnický 
príd. 

Ochtiná, -oj i.; Ochtlnčan, -a, mn. č. -Ia m.; 
Ochtinčanka, -y, niek z.: ochtinský prfd. 

Okánikuvo, -a str.; Okánikovčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Okánlkovčanka, -y, -niek ž.; oká-
nikovský prfd. 

Okoč, -e 2.; Okočan, -a, mn. č. -ia m.; Oko-
članka, -y, -nok 2.; okočlansky prid. 

Oknličná na Ostrave, -ej ž.; Okollčňau, -a, 
mn. č. -la m.; Okoličnlanka, -y, -nok ž.; 
okoličníansky prld. 

Okoličné, -ého str.; Okoličňan, -a, mn. č. -ia 
m.; Okollčnianka, -nok 2.; okoličníansky 
príd. 

Okrúhle, -ého str.; Okruhľan, -a, nm. č. -ia 
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m.; Okruhlíanka, -y, -nok ž.; okruhllansky 
prid. 

Okružná, -ej L; Okružftan, -a, mn. č. -ia m.; 
Okružnianka, -y, -nok z.; okružniansky 
prld. 

Olcnava, -y t.; Olcnavčan, -a, mn. č. -la m.; 
Olcnavčanka, -y, -niek ž.; olcnavský prfd. 

Ofdza, -e ž.; Oľdžan, -a, mn. č -la m.; Oľ-
džianka, -y, -nok 2.; oľdžiansky prfd. 

Olejníkov, -a m.; Olejníkovčan, -a, mn. f. -la 
m.; Olejníkovčanka, -y, niek z.; olejulkov-
ský prld. 

Olešná, -ej i.; Olešňan, -a, mn. č. -ia m.; 
Olešnlanka, -y, -nok ž.; olešniansky prld. 

Ofka, -y ž.; Oľčan, -a, mn. č. -ia m.; Oľčlanka, 
-y, -nok z.; oľčiansky príd. 

Olovárý, -vár m. pomn.; Olovárčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Olovárčanka, -y, -niek ž.; olovársky 
prid. 

Olsavce, -viec ž. pomn.; Oľšavčan, -a, mn. č. 
-la m ; Oľšavčanka, -y, -nlek 2.. oľšavský 
prfd. 

Oľšavica, -e z.; Oľšavičan, -a, mn. č. -ia m.; 
Oľšnvičnnka, -y, -niek 2.: oťšnvlcký prfd. 

Oľšavka, -y 2.; Oľšavčan, -a, mn. £. -la m.; 
Oľšavčanka, -y, -nlek z.; oľšavský prid. 
(v úradnom znení sa rozlišuje Ofšavka a 01-
šavka) 

Oľšina, -y 2.; Oľšinčan, -a, mn. č. -la m.; 01-
šinčanka, -y, -nlek t.; oľšlnský prid. 

Oľšinkov, -a m.; Oľšinkovčan, -a, mn. t. -la 
m.; Olšlnkovčanka, -y, -niek i.; oľšin-
kovský príd. 

Oľšov, -a m.; Oľšovčan, -a, mn. č. -la m.; 01-
šovčanka, -y, -niek 2.; oľšovský príd. 

Olšovany, -vlan m. pomn.; Olšovanec, -nca 
m.; Olšovlanka, -y, -nok 2.; olšovlansky 
prfd. 

Omastiná, -ej 2.: Omastinčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Omastlnčanka, -y, -nlek 2.; omastinský 
prld. 

Omšenic, -ia str.; Omšoňan, -a, mn. č. -la m.; 
Omšentanka, -y, -nok t.; omšeniansky 
príd. 

liiiiliiťl.n, -y 2.; Ondavčan, -a, mn. t. -la m.; 
Ondavčanka, -y, -nlek ž.; ondavský prld. 

Ondavské Maliašovce, Ondavských Matlašo-
vlec ž. pomn.; Ondavskomatiašovčan i Ma-
tiašovčan, -a, mn. č. -la m.; Ondavskomn-
tlašovčanka i Matiašovčanka, -y, -nlek z.; 
ondavskomatiašovský i matlašovský prid. 

Ondrašová, -ej 2.; Ondrašovčan i Ondrašo-
van, -a, mn. č. -ia m.; Ondrašovčanka 1 
Ondrašovanka, -y, -niek 2.; ondrašovský 
prld. 

Ondrašnvce, -viec ž. pomn.; Ondrašovčan, -a, 
mn. č. -ia m; Ondrašovčanka, -y, -niek 
ž.; ondrašovský prld. 

Ondrej, -a m.; Ondrejčan, -a, mn. č. -Ia m.; 
Ondrojčanka, -y, -nlek 2.; ondrejský prid. 

Ondrejovce, -viec ž. pomn.; Ondrejovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Ondrejovčanka, -y, -niek ž.; 
ondrejovský príd. 

Ondrnchov, -a m.,- Ondrochovčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Ondrochovčanka, -y, nlek 2.; on-
drochovský prfd. 

Opátka, -y 2.; Opátčan, -a, mn. c. -la m.; 
Opátčanka, -y, -nlek z.; opátsky prfd. 

Opatová, -ej z.; Opatovčan, -a, mn. č. la m., 
Opalovčnnka, -y, -niek z.; opatovský prid. 

Opatovce, -viec 2. pomn.; Opatovčan, -a, mn. 
c. -ia m.; Opatovčanka, -y, -niek ž.; opa
tovský prid ; Opatovce nad Nitrou 

Opatovská Nová Ves, Opatovskej Novej Vsi 
•>.; Opalovskonovovešťan i Novoveštnn, -a, 
mn. č. -ia m.; Opalovskonovovešťanka 1 
Novovešťanku, -y, -niek ž.; opatovskuno-
voveský i novoveský prfd. 

Opatovský Sokolec, Opatovského Sokolca 
m.; Opatovskosokolčan i Sokolčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Opatovskosokolčanka i Sokol-
čankn, -y, -niek z.; opatovskosokolský 
i sokolský príd. 

Opava, -y 2.; Opavčan, -a, mn. č. -la m.; 

Opavčanka, -y, -niek Z.; opavský prld. 
Opiná, -ej 2.; Opinčan, -a, mn. č. -ia m.; Opin-

čanka, -y, -nlek 2.; opinský prfd. 
Opoj, -a m.; Opojčan, -a, mn. č. -ia m.; Opoj-

čanka, -y, -niek z.; opojský príd. 
Oponice, -nlc 2. pomn.; Oponlčan, -a, mn. č. 

-la m.; Oponičanka, -y, -niek z.; oponlcký 
prld. 

Oravce, -viec 2. pomn.; Oravčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Oravčanka, y, -niek 2.; oravský 
príd. 

Orávka, -y ž.; Oravčan, -n, mn. č. -la m.; 
Oravčanka, -y, -nlek 2.; oravsky príd. 

Oravská Jasenica, Oravskej Jasenlce 2.; 
Oravskojasuničan i Jaseníčan, -a, mn, č. 
-ia m.; Oravskojasenfčanka í jasenlčanka, 
-y, -niek 2.; oravskojasenický 1 jasenický 
prld. 

Oravská Lesná, Oravskej Lesnej ž.; Orav-
skolesňan i Lesňan, -a, mn. č. -ia m.; Orav-
skolesnianka 1 Lesnlanka, -y, -nok ž. í 
oravskolesniansky 1 lesnlausky príd. 

Oravská Polhora, Oravskej Polhory 2.: 
Oravskopolhorčan i Polhorčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Oravskopolhorčanka 1 Polhorčanka, -y. 
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-nlek z.; oravskopolhorský i polborský 
príd. 

Oravská Poruba, Oravskej Poruby z.; Orav-
skoporubčan i Porubčan, -a, mn. č. -la 
m.; Oravskoporubčanka i Porubčanka, -y, 
-niek ž.; oravskoporubský i porubský príd. 

Oravské Veselé, Oravského Veselého str.; 
Oravskoveselčan, -a, mn. č. -la m.; Orav-
skoveselčanka i Veselčanka, -y, -nlek z.; 
oravskoveselský i veselský prid. 

Oravský Biely Potok, Oravského Bieleho Po
toka m.; Blelopotočan, -a, mn. č. -la m.; 
Bielopotočanka, -y, -niek z.; oravskobie-
lopotocký I bielopotocký príd. 

Oravský Podzámok, Oravského Podzámku 
m.; Oravskopodzámčan i Podzámčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Oravskopodzámčanka i 
Podzámčanka, -y, -niek z.; oravskopod-
zámsky i podzámsky i podzámocký prld. 

Ordzoviany, -vian m. pomn.; Ordzovianec, 
-nca m.; Ordzovlanka, -y, -nok z.-, ordzo-
vlansky prid. 

Orechová, -e] ž.; Orechovčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Orechovčanka, -y, -nlek 2.; ore-
chovský prfd. 

Orechová Potôň, Orechovej Polône 2.; Po-
tônčan, -a, mn. č. -la m.; Potônčanka, -y, 
-nlek 2.; orechovopotônsky i potňnsky 
prid. 

Orechové, -ého sír.; Orechovčan, -a, mn. c. 
-la m.; Orechovčanka, -y, -nlek z.; ore-
chovský príd. 

Oreské, -ého str.; Oreštan, -a, mn. e. -la m.; 
Orešllanka, -y, -nok í.; orešliansky prid. 

Orešany, -šlan m. pomn.; Orešanec, -nca m.; 
Orešlanka, -y, -nok z.; orešlansky prfd. 

Orkucany, -cian m. pomn.; Orkucanec, -nca 
m.; Orkucianka, -y, -nok 2.; orkuciansky 
prfd. 

Orlov, -a m.; Orlovčan, -a, mn. č. -la m.; Or-
lovčanka, -y, -nlek 2.; orlovský prfd. 

Orlové, -ého str.; Orlovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Orlovčanka, -y, -niek 2.; orlovský príd. 

Orovníca, -e z.; Orovnlčan, -a, mn. e. -ia m.; 
Orovničanka, -y, -nlek 2.; orovnický prid. 

Orlás; -a. m.; Ortášan, -a, mn. č. -ia m.; Or-
tášankn, -y, -niek 2.; ortášsky prid. 

tOrtáše, Ortáš m. pomn.; Ortášan, -a, mn. č. -la 
m.; Ortášanka, -y, -niek 2.; ortášsky prid. 

Ortov, -a m.; Ortovčan, -a, mn. e. -ia m.; Or-
tovčanka, -y, -niek z... ortovský prid. 

Ortufová, -ej z.; Ortuťovčan, -a, mn. c. -la m.; 
Ortuťovčanka, -y, -niek z.; ortuťovský prid. 

Osádka, -y ž.; Osadčan, -a, mn. č. -la m.; 

Osádčanka, -y, -nlek ž.; osádčanský I osad
ský príd. 

Osadné, -ého str.; Osadňan, -a, mn. t. -la m.; 
Osadnianka, -y, -nok ž.; osadninnsky prid. 

Oselnica, -e ž.; Oselničan, -a, mn. č. -ia m.; 
Oselnlčanka, -y, -niek z.; oselnlcký prfd. 

Osikov, -a m.; Oslkovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Osikovčanka, -y, -nlek t..; osikovský príd. 

Oslany, -lián m. pomn.; Oslanec, -nca m.; 
Oslianka, -y, -nok 2.; osliansky prld. 

Osrblio, -la sír.; Osrbľan, -a, mn. č. -ia m.; 
Osrbllanka, -y, -nok 2.; osrbliansky prld. 

Ostrá Lúka, Ostrej Lúky 2.; Ostrolúčan i Lú
čan, -a, mn. č. -la m.; Ostrolúčanka i Lúčan
ka, -y, -niek 2.; ostrolúcky prid. 

Ostratice, -tíc 2. pomn.; Ostratlčan, -a, mn. č. 
-la m.; Ostratlčanka, -y, -nlek 2.; ostra-
tlcký príd. 

Ostrov, -a m., Ostrovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Ostrovčanka, -y, -nlek 2.; ostrovský príd. 

Ostrovany, -vian m. pomn.; Ostrovanec, -nca 
m.: Ostrovianka, -y, -nok 2.; ostroviansky 
prfd. 

Ostrožnica, -e ž.; Ostrožnlčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Ostrožnlčanka, -y, -niek z.; ostrož-
nický prld. 

Ostrý Grúň, Ostrého Grúňa m.; Ostrogrún-
čan i Grúnčan, -a, mn. č. -la m.; Ostro 
grúnčanka i Grúnčanka, -y, -nlek ž.; 
ostrogrňnsky i grúnsky prid. 

Usturfla, -ne i.; Osturňan, -a, mn. e. -la m.; 
Osturnlanka, -y, -nok 2.; osturniansky 
prfd. 

Osuské, -ého str.; Osušfan, -a, mn. č. -ia 
m.; Osuštianka, -y, -nok 2.; osuštiansky 
i osuský príd. 

Osušie, -la str.; Osušan, -a, mn. č. -la m.; 
Osušianka, -y, -nok 2.; osušlansky prld. 

Oščadnlca, -e 2.; Oščadničan, -a, mn. č. -la 
m.; Oščadničanka, -y, -nlek 2.; oščadnlcký 
prld. 

Oškerda, -y z.; Oškerdan, -a, mn. č. -ia m.. 
Oškerdianka, -y, -nok 2.; oškerdíansky 
príd. 

Otrhánky, -nok 2. pomn.; Otrhánčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Otrhánčanka, -y, -nlek 2.; otr-
hánsky príd. 

Olročok, -čka m.; Oíročan, -a, mn. č. -Ia 
m.; Otročlanka, -y, -nok 2.; otročiansky 

i otročský prld. 
Ovčiarska, -a str.; Ovčiarčan, -a, mn. č. -ia 

m.; Ovčiarčanka, -y, -niek 2.; ovčiarčan-
ský i ovčiarsky príd. 

Ovčie, -la str.; Ovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Ovčlanka, -y, -nok z.; ovčlansky prfd. 
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O/.díu, -a m.; Ozdlnčan, -a, mn. c. -ia i Ozdí-
nec, -nca m.; Ozdínčanka, -y, -niek 2.; 
ozdínsky prld. 

Ožďany, -dian m. pomn.; Oždanec, -nca m.; 
Oždianka, -y, -nok 2.; oždiansky prid. 

Pác, -a m.; Pácan, -a, mn. č. -ia m.; Pácanka, 
-y, -niek 2.; pácanský prfd. 

Pača, -e t.-, Pačan, -a, mn. č. -la m.; Pačian-
ka, -y, -nok 2.; pačiansky prld. 

Pačérok, -rka m.; Pačérčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Pačérčanka, -y, -niek z.; pačérsky prid. 

Padáň, -a m.; Padánčan, -a, mn. c. -la m.; Pa-
dánčanka, -y, -niek ž.; padánsky prfd. 

Padarovce, -viec ž. pomn.; Padarovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Padarovčanka, -y, -niek 2.; 
padarovský prid. 

Paderovce, -viec 2. pomn.; Paderovčan, -a, 
mn. č. -Ia m.; Paderovčanka, -y, -nlek 2.; 
paderovský prid. 

Pagaňov, -u m.; Pagaňovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Pagaňovčanka, -y, -nlek 2.; pagaňov-
ský prld. 

Pákosiuv, -a m.; Pakostovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Pakostovčanka, -y, -nlek 2.; pakoslov-
ský prfd. 

Palárikovo, -n str.; Palárlkovčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Palárlkovčanka, -y, -niek 2.; pa-
lárikovský prld. 

Palcmanská Maša, Palcmanskej Maše z.-, Palc-
manskomašan i Mašan, -a, mn. £. -ia m ; 
Palcmanskomašianka i Mašianka, -y, -nok 
2.; palcmanskomašiansky i mašlansky prid. 

Pálenisko, -a str.; Páleništan, -a, mn. č. -la 
m.; Páleništlanka, -y, -nok ž.; páleništian-
sky príd. 

Palin, -a m.; Palinčan, -a, mn. č. -ia m.; Pa-
línčanka, -y, -nlek z.; pallnsky príd. 

Palkovičovo, -a str.; Palkovlčovčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Palkovlčovčanka, -y, -niek 2.; 
palkovičovský príd. 

Palota, -y 2.; Palofan, -a, mn. č. -la m.; Pa-
lotanka, -y, -niek 2.; palotský prid. 

Paľovce, -viec z. pomn.; Paľovčan, -a, mn. c. 
-ia m.; Paľovčanka, -y, -niek z.; paľovský 
prid. 

Paludza, -e 2.; Paludžan, -a, mn. č. -ta m.; 
Paludžanka, -y, -niek ž.; paludzský prfd. 

Palúdzka, -y 2.; Paludžan, -a, mn. č. -la m.; 
Paludžanka, -y, -niek ž.-, palúdžanský i pa-
lúdzsky prid. (podlá miestneho azu Palúčan, 
Palťlčanka, palťicky) 

Paiia, -no z.; Paňan, -a, mn. č. -la m.; Pa-
nlanka, -y, -nok z., paniansky prfd. 

Panické Dravce, Panických Dravlec 2. pomn.; 
Panickodravčan i Oravčan, -a, mn. č. -la 
m.; Panlckodravčanka i Dravčanka, -y, 
-niek z.; panickodravecký i dravecký príd. 

Paňovce, -viec 2. pomn.; Paňovčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Paňovčanka, -y, -niek 2.; paňov-
ský prid. 

Papča, -e z.; Papčan, -a, mn. č. -ia m.; Pap-
čianka, -y, -nok ž.; papčiansky prfd. 

Papín, -a m.; Papínčan, -a, mn. č. -la m.; Pa-
pínčanka, -y, -nlek z.; papínsky príd. 

Papradno, -a str.; Papradňan, -a, mn. č. -la 
m.; Papradnianka, -y, -nok z.; paprad-
ninnsky prid. 

Parchovany, -vlan m. pomn.; Parchovanec, 
-nca m.; Parchovianka, -y, -nok z.; par-
chovlansky prid. 

Parihuzovce, -viec ž. pomn.; Parihuzovčan, 
-a, mn. e. -la m.; Parlhuzovčanka, -y, -nlek 
z.; parlhuzovský príd. 

Parížnvcc, -viec 2. pomn.; Parížovčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Parížovčankn, -y, -nlek z.; parl-
žovský prid. 

Párnica, -e 2.; Párničan, -a, mn. č. -ia m.; Pár-
ničanka, -y, -niek 2.; párnlcký prid. 

Partizánska Ľupča, Partizánskej Ľupče 2.; 
Partizánskoľupčan i Eupčan, -a, mn e. -la 
m.; Partizánskoľupčlanka i Bupčlanka, -y, 
-nok z.; partizánskoľupčlnnsky i ľupčlan-
sky príd. 

Partizánske, -eho str.; ľartizánčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Partizánčanka, -y, -niek z.; partizán-
čanský i partizánsky prfd. 

Pastovce, -viec z. pomn.; Pastovčan, -a, mn. 
e. -ia m.; Pastovčanka, -y, -nlek ž.; pas-
tovský príd. • 

Pustovník, -a m.; Pastovníčan, -a, mn. č. -la 
m.; Pastovntčanka, -y, -nlek z.; pastov-
nlcky prid. 

Pastuchov, -a m.; Pastuchovčan, -a, mn. č. 
-la m.; Pastuchovčanka, -y, -niek ž.; pa-
stuchovský príd. 

Pastúchy, -ov m. pomn.; Pastúšan, -a, mn. č. 
-la m.; Pastňšanka, -y, -nlek ž.; pastúšsky 
prld. 

Paškuvá, -ej z.; Paškovčan, -a, mn. č. -la m.: 
Paškovčanka, -y, -niek 2.; paškovský prid. 

Paština Závada, Paštinej Závady i.; Závad-
čan, -a, mn. č. -ia m.; Závadčanka, -y, -nlek 
2.; paštinozávadský i závadský príd. 

Päta, -y 2.; Pafan, -a, mn. č. -la m.; Patlan-
ka, -y, -nok 2.; patlansky i patský príd. 

Patince, -niec í. pomn.; Patinčan, -a, mn. č. 
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-ia m.; P a t i n č a n k a , -y, nlek 2.; patinský 
prid. 

P a v č i n a Lehota, Pavč ineJ Lehoty z.; Leho-
ťan, -a, mn. £. -Ia m.; L e h o ť a n k a , -y, -nlek 
z.; p a v č l n o l o h o t s k ý 1 lehotský prld. 

Pavel, -vla, 6. p. -vie m.; Pavľan, -a, mn. £. 
-la m.; Pavlianka, -y, -nok 2.; pavl iansky 1 
pavelský prfd. 

PavFany, -lián m. pomn.: P a v ľ a n e c , -nca m.; 
Pavlianka, -y, -nok 2.; pav l iansky prid. 

Pavl ice, -líc z. pomn.; P a v l í č a n , -a, mn. č. -ia 
m.; P a v l l č a n k a , -y, -nlek 2.; pavl ický príd. 

Pavlova, -ej 2.; P a v l o v č a n , -a, mn. č. -la m.; 
P a v l o v č a n k a , -y, -niek 2.; pavlovský prfd. 

Pavlova Ves, Pavlovej Vsi ž.; Vešťan, -a, mn. 
£. -i.i m.; V e š ť a n k a , -y, -nlek z.; pavlo-
veský 1 veský prfd. 

Pavlovce, -viec z. pomn.; P a v l o v č a n , -a, mn. 
č. -ia m.; P a v l o v č a n k a , -y, -niek z.; pav
lovský prfd.; Pav lovce nad llhoni 

Pavlovo, -a str.; P a v l o v č a n , -a, mn. £. -la m.; 
P a v l o v č a n k a , -y, -niek 2.; pav lovský prfd. 

Pažiť, -te 2.; Pažlfan, -a, mn. £. -ia m.; Paži-
fanka, -y, -nlek z.; pažltský prid. 

ľ . i/ i te, -ti 2. pomn.; Pažifan, -a, mn. č. -ia m.; 
Pažlťanka, -y, -niek 2.: pažltský prid. 

ľ č o l i n é , -ého str.; P č o l i n č a n , -a, mn. £. -la m.; 
P č o l i n č a n k a , -y, -nlek z.; p č o l l n s k ý prid. 

P e č e ň a d y , -niad m. pomn.; P e č e ň a d č a n , -a, 
mn. č. -la m.; P e č e ň a d č a n k a , -y, -niek 2.; 
p e č e ň a d s k ý prfd. 

P e č e ň a n y , -nian m. pomn.; P e č o ň n n e c , -nca 
m.; P e č e n l a n k a , -y, -nok 2.; p e č e n i a n s k y 
príd. , 

P c č e n i c e , -níc í. pomn.; P e č e n i č a n , -a, mn. 
č. -la m.: P e č e n í č a n k a , -y, -niek z.; p e č e -
nlcký prld. 

P e č o v s k á Nová Ves, P e č o v s k e j Novej Vsi z.; 
P e č o v s k o n o v o v e š ľ a n i N o v o v e š ť a n , -a, mn. 
č. -la m.; P e č o v s k o n o v o v e š ť a n k a 1 Novo-
vešťnnko, -y, -niek 2.; p e č o v s k o n o v o v e s k ý 
i novoveský príd. 

Peder, -a, 6. p. -1 m.; P e d e r č a n , -a, mn. č. 
-la m.; P e d e r č a n k a , -y, -nlek 2.; pederský 
príd. 

Peklina, -y 2.; P e k l i n č a n , -a, mn. £. -la m.; 
P e k l l n č a n k a , -y, -niek 2.; pekl lnský príd. 

Pereš, -a m.; Perešan, -a, mn. £. -ia m.; Pe-
rešanka, -y, -nlek 2.; pereš ský prfd. 

Perín, -a m.; P e r í n č a n , -a, mn. £. -la m.; 
P e r í n č a n k a , -y, -niek 2.; porínsky príd. 

Perkovce, -viec 2. pomn.; P e r k o v č a n , -a, mn. 
č. -ia m.; P e r k o v č a n k a , -y, -nlek t.-, per-
kovský prfd. 

Pernek, -u m.; P e r n e č a n , -a, mn. č. -ia m.; 

P e r n e č a n k a , -y, -niek 2.; pernecký prid. 
Petejovce, -viec z. pomn.; P e t e j o v č a n , -a, mn. 

č. -la m.; P e t e j o v č a n k a , -y, -nlek 2.; pete-
Jovský príd. 

Petkovce, -viec ž. pomn.; P e t k o v č a n , -a, mn. 
£. -la m.; P e t k o v č a n k a , -y, -niek ž.; pet-
kovský príd. 

Peťov, -a m.; Peťovčan, -a, mn. č. -la m.; Pe-
ť o v č a n k a , -y, -nlek z.; petovský prld. 

Puťovka, -y 2.; Peťovčan, -a, mn. č. -la m.: 
P e ť o v č a n k a , -y, -nlek 2.; pefovský prld. 

Petrikovce, -viec z. pomn.; P e t r i k o v č a n , -a, mn. 
č. -ia m.; P e t r i k o v č a n k a , -y, -niek z.; petrt-
kovský prid. 

Petrova, -ej 2.; P e t r o v č a n , -a, mn. £. -la m.; 
P e t r o v č a n k a , -y, -nlek z.; petrovský prld. 

Petrova Lehota, Petrovej Lehoty 2.; Leho-
fan, -a, mn. č. -la m.; L e h o ť a n k a , -y, -nlek 
2.: petrovolehotský 1 lehotský príd. 

Petrova Ves, Petrovej Vsi 2.; Vešťan, -a, mn. 
£ -la m.; V e š ť a n k a , -y, -niek 2.; petroveský 
í veský prld. 

Petrovany, -vian m. pomn.; Petrovanec, -nca 
m.; Petrovlanka, -y, -nok 2.; petrovian-
s k y prld. 

Petrovce, -viec 2. pomn.; P e t r o v č a n , - a , mn. č. 
-la m.; P e t r o v č a n k a , -y, -niek t., petrovský 
prld.; Petrovce nad Laborcom 

Petrovec, -vca m.; P e t r o v č a n , -a, mn. č. -la 
m.; P e t r o v č a n k a , -y, -niek 2.; petrovský 
prfd. 

Petrovice, -víc 2. pomn.; P e l r o v l č a n , -a, mn. 
£. -ia m.; P e l r o v í č a n k a , -y, -nlek z.; pe-
trovický príd. 

Petrovo, -a str.; P e t r o v č a n , -a, mn. £. -ia m.; 
P e t r o v č a n k a , -y, -niek 2.; petrovský prld. 

Petržalka, -y ž.; P e t r ž a l č a n , -a, mn. č. -la m.; 
P e t r ž a l č a n k a , -y, -niek z., petržalský prid. 

Pezinok, -nka m.; P e z i n č a n , -a, mn. £. -la m.; 
P e z i n č a n k a , -y, -niek 2.; pezinský prid. 

P e ž e r ň a , -ne 2.; P e ž e r ň a n , -a, mn. £. -la m.; 
Pežernianka, -y, -nok 2.; pežerniansky 
prld. 

Piesok, -sku m.; P l e s o č a n , -a, mn. č. -la m.; 
P l e s o č a n k a , -y, -niek 2.; p i e s o č k y prid. 

Piesky, -ov m. pomn.; Piešťan, -a, mn. č. -la m.; 
Plešfanka, -y, -nlek 2.; p i e š ť a n s k ý prid. 

Plešť, Pieste 2.; Piešťan, -a, mn. č. -ia m.; 
Plešťanka, -y, -niek 2.; p i e š ť a n s k ý prid. 

Piešťany, -ťan m. pomn.; Piešťanec, -nca m.; 
Pleštanka, -y, -niek ž.; p i e š ť a n s k ý príd. 

P ichne, -ní 2. pomn.; P i c h ň a n , -a, mn. č. -la 
m.; Plchnianka, -y, -nok 2.; p lchnlansky 
príd. 
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Pila, -y 2.; Pílan, -a, mn. £. -ia m.; PÍIanka, 
-y, -niek 2.; plľanský prld. 

Pilhov, -a m.; Pilhovčan, -a, mn. £. -la m.; 
Pilhovčanka, -y, -niek 2.; pilhovský prid. 

Pilhovčik, -a m.; Pllhovčlčan, -a, mn. č. -la 
m.; Pllhovčíčanka, -y, -nlek 2.; pilhovčícky 
prid. 

Pinciná, -ej 2.; Pincinčan, -a, mn. č. -la m.; 
Pinclnčanka, -y, -niek 2.; pincinský príd. 

Pinkovce, -viec z. pomn.; Pinkovčan, -a, 
mn. c. -la m.; Pinkovčanka, -y, -niek 2.; 
pinkovský prfd. 

Pinkove Kračany, Pinkových Kračian m. pomn.; 
Kračanec, -nca m.; Kračianka, -y, -nok z.; 
pinkovokračiansky i kračiansky prid. 

Piskorovce, -viec z. pomn.; Plskorovčan, -a, 
mn. č. -la m.; Piskorovčanka, -y, -niek ž.; 
piskorovský prid. 

Pitelová, -ej z.; Pltelovčan, -a, m. č. -la m.; 
Pitelovčanka, -y, -niek 2.; pitelovský príd. 

Pláne, Plání 2. pomn.; Pláňan, -a, mn. č. -ia 
m.; Pláňanka, -y, -niek 2.; pláňanský prid. 

Plášťovce, -viec 2. pomn.; Pláštovčan, -a, mn. 
č. -la m.; Plášťovčanka, -y, -niek 2.; pláš-
íovský prld. 

Plavé Vozokany, Plavých Vozokán m. pomn.; 
Plavovozokanec i Vozokanec, -nca m.; Pla-
vovozokánka i Vozokánka, -y, -nok t., 
plavovozokánsky i vozokánsky prld. 

Plavecké Podhradie, Plaveckého Podhradia 
sír.; Plaveckopodhradčan i Podhradčan, 
-a, mn. č. -la m.; Plaveckopodhradčanka 
i Podhradčanka, -y, -niek ž.; plaveckopod-
hradský 1 podhradský príd. 

Plavecký Mikuláš, Plaveckého Mikuláša m.; 
Plaveckornlkulášan i Mikulášan, -a, mn. č. 
-la m.; Plaveckomikulášanka i Mikulá-
šanka, -y, -nlek 2.; plaveckomlkulášsky 
í mikulášsky príd. 

Plavecký Peler, Plaveckého Pelra m.: Pla-
veckopelran i Pelran, -a, mn. č. -la m.; 
Plaveckopetrianka í Petrianka, -y, -nok ž.; 
plaveckopetrlansky i petrlansky príd. 

Plavecký Štvrtok, Plaveckého Štvrtka m.; 
Plaveckoštvrtočan i Stvrtočan, -a, mn. £. 
-ia m.; Plaveckoštvrtočanka i Štvrtočanka, 
-y, -niek z.; plaveckoštvrtocký i štvrtoc-
ký prid. 

Plavec, -vča m.; Plavčan, -a, mn. č. -la m.; 
Plavčanka, -y, -nlek z.; plavečský prfd. 

Plavníca, -e z.; Plavničan, -a, mn. £. -la m.; 
Plavnlčanka, -y, -niek ž.; plavnický prid. 

Plechotice, -tie 2. pomn.; Plechotičan, -a, mn. č. 
-la m.; Plechotičanka, -y, -nlek 2.; plechotic-
cký príd. 

Ples, -e 2.; Plešan, -a, mn. č. -la m.; Plešian-
ka, -y, -nok 2.; plešiansky prid. 

Plešany, -šlan m. pomn.; Plešanec, -nca m.; 
Plešianka, -y, -nok z., plešiansky prfd. 

Plešivá, -ej 2.; Plešlvčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Plešivčanko, -y, -nlek z., plešlvský prld. 

Plešivec, -vca m.; Plešlvčan, -a, mn. £. -la m.; 
Plešivčanka, -y, -niek 2.; plešlvský príd. 

Plevník-Drienové, Plevníka-Drienového m.-
str.; Plevníčan, Drienovčan, -a, mn. £. -ia 
m.; Plevníčanka, Drienovčanka, -y, -niek 
z.; plevnícky, drienovský i plevnícko-drle-
novský prid. 

Plevuvec, -vca m.; Plevovčan, -a, mn. c. -la 
m.; Plevovčanka, -y, -niek 2.; plevovský 
prid. 

Pliešovce, -viec 2. pomn.; Pliešovčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Pllešovčanka, -y, -niek ž.; plie-
šovský príd. 

Ploské, -ého str.; Plošían, -a, mn. č. -ia m.; 
Plošlianka, -y, -nok 2.; ploštlunsky prld. 

Ploštín, -a m.; Ploštlnčan, -a, mn. č. -la m.; 
Ploštlnčanka, -y, -nlek z.; ploštínsky prid. 

Pobedim, -a m.; Pobedimčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Pobodimčanka, -y, -niek z.; pobedlmský 
príd. 

Pôbišovo, -a str.; Pôbišovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Pôbišovčanka, -y, -niek z.; pôbišovský 
príd. 

Počarová, -ej z.; Počarovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Počarovčanka, -y, -niek z.; počarov-
Ský prid 

Počúvadlo, -a str.; Počúvadľan i Počúvalčan, 
-a, mn. č. -ia m.; Počúvadlianka, -y, -nok 
i Počúvalčanka, -y, -nlek z.; počúvadlian-
sky i počúvalský prfd. 

Podbanské, -ého str.; Podbančan, -a, mn. č. 
-la m.; Podbančíanka, -y, -nok 2.; podban-
člansky i podbanský príd. 

Podbiel, -a, e. p. -i m.; Podbielčan, -a, mn. 
č. -la m.: Podblelčanka, -y, -niek ž.; pod-
biclsky prid. 

Podbranč, -a m.; Podbrančan, -a, mn. č. -ia 
m.; Podbrančanka, -y, -nlek 2.; podbranč-
ský príd. 

Podbrezová, -ej 2.: Podbrezovčan, -a, mn. £. 
-la m.; Podbrezovčanka, -y, -niek z.; pod-
brezovský prid. 

Podčičva, -y 2.; Podčičvan, -a, mn. č. -la m.; 
Podčlčvianka, -y, -nok 2.; podčičvlansky 
prid. 

Pod Dvorom neskl.; Poddvorčan, -a, mn. č. -la 
m.; Poddvorčanka, -y, -niek 2.; poddvorský 
prid. 

Podhájska, -ej 2.; Podhájčan, -a, mn. č. -ia 
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m.; Podhájčanka, -y, -niek z.; podhájčanský 
i podhájsky prid. 

Podholie, -la str.; Podholan, -a, mn. č. -la m.; 
Podholianka, -y, -nok 2.-, podhollansky 
prid. 

Podhorany, -rian m. pomn.; Podhoranec, -nca 
m.; Podhorianka, -y, -nok ž.; porihorlansky 
prld. 

Podhorie, -ia str.; Podhorčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Podhorčanka, -y, -niek 2.; podhorský prid. 

Podhuruď, -de ž.; Podhorodčan, -a, mn. č. -la 
m.; Podhorodčanka, -y, -niek z.; podhorod-
ský prld. 

Podhrabina, -y 2.; Podhrabinčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Podhrabinčanka, -y, -nlek z.; pod-
hrablnský príd. 

Podhradie, -ia sír.; Podhradčan, -a, mn. č. 
-ia m; Podhradčanka, -y, -nlek z.; pod
hradský príd. 

ľuiliiratlík, -a m.; Porihradíčan, -a, mn. č. 
-la m.; Podhradíčanka, -y, -niek z.; pod-
hradícky prfd. 

Podjavorie, -ia sír.; Podjavorčan, -a, mn. č. 
-la m.; Podjavorčanka, -y, -nlek z.; podja-
vorský prld. 

Pndjavornlk, -a m.; Podjavorníčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Podjavornlčonka, -y, -niek 2.; pod-
javornícky prld. 

Pod javorová, -ej 2.; Podjavorovčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Podjavorovčanka, -y, -niek z..; pod-
javorovský prld. 

Podkonice, -nie 2. pomn.; Podkonlčan, -a, mn. 
č. -ia m., Podkoničanka, -y, -niek 2.; pod-
konlcký prfd. 

Podkriváň, -a m.; Podkrivánčan, -a, mn. č. 
-la m.: Podkrivánčanka, -y, -niek 2.; pod-
krivánsky prld. 

Pndkylava, -y 2.; Podkylavčan, -a, mn. č. -la 
m.; Podkylavčanka, -y, -nlek z.; podkylav-
ský prid. 

Podlavice, -víc 2. pomn.; Podlavičan, -a, mn. 
č. -ia m.; Podlavtčanka, -y, -niek z., pod-
liivh ky prid. 

Podlužany, -žian m. pomn.; Podlužanec, -nca 
m.; Podlužlanka, -y, -nok 2.; podlužlansky 
príd.^ 

Podmanín, -a m.; Podmanínčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Podmanínčanka, -y, -niek 2.; pod-
manínsky prid. 

Fodolie, -ia str.; Podolčan, -a, mn. č. -Ia m.; 
Podolčanka, -y, -nlek z.-, podolský prfd. 

Podolínec, -nca m.; Podolínčan, -a, mn. č. -la 
m.; Podolínčanka, -y, -nlek ž.; podolínsky 
prid. 

Podpila, -y ž.; Podplľan, -a, mn. č. -ia m.; 

Podplllanka, -y, -nok 2.; podplllansky 
prld. 

Podproč, -e ž.; Poripročan, -a, mn. č. -la m.: 
Podpročanka, -y, -nlek ž.; podpročský 
prld. 

Podrečany, -čian m. pomn.; Podrečanec, -nca 
m.; Podrečianka, -y, -nok 2.; podrečiansky 
prid. 

Pudsadek, -dka m.; Podsadčan, -a, mn. č. 
-la m.; Podsadčanka, -y, -nlek 2.; podsad-
ský prid. 

ľoilsiini.lusku, -e] 2.; Podsitniančan, -a, mn. č. 
-ia m.; Podsitniančanka, -y, -niek 2.; pod-
sitniančanský i podsltnlansky prfd. 

Podskalie, -ia str.; Podskaičan, -a, mn. č. -ia 
m.; Podskalčanka, -y, -nlek 2.; podskalský 
príd. 

Podspády, -ov m. pomn.; Podspádčan, -a, mn. 
č. -la m.; Podspádčanka, -y, -niek 2.; pod-
spádsky príd. 

Podtureň, -rne 2.; Podturňan, -a, mn. č. -ia 
m.; Podturnlanka, -y, -nok ž.; podturnian-
sky príd. 

Podunajské Biskupice, Podunajských Bisku-
plc 2. pomn.; Podunajskoblskuplčan 1 Bi-
skupičan, -a, mn. č. -la m.; Podunajsko-
blskupičanka 1 Blskupičanka, -y, -niek 2.; 
podunajskobiskuplcký 1 biskupický prfd. 

Podvažie, -la str.; Podvažan, -a, mn. £. -la 
m.; Podvažanka, -y, -nlek ž.; podvažský 
prid. 

Podvrch, -vrchu m.; Podvršan, -a, mn. č. -la 
m.; Podvršlanka, -y, -nok 2.; podvršiansky 
prld. 

Pndvysoká, -ej 2.; Podvysočan, -a, mn. č. -ia 
m.; Podvysočanka, -y, -nlek 2.; podvysocký 
príd. 

Podzámčok, -a m.; Podzámčočan, -a, mn. £. -la 
m.; Podzámčočanka, -y, -nlek 2.; podzám-
čocký prld. 

Podzámok, -mku m.; Podzámčan, -a, mn. č. 
-la m.; Podzámčanka, -y, -nlek 2.; podzám-
sky i podzáinocký prid. 

Podzávoz, -u m.; Podzávozan, -a, mn. č. -la 
m.; Podzávozanka, -y, -niek 2.; podzávoz-
Ský príd. 

Pohorela, -ej ž.: Pohorolčan, -a, mn. £. -la 1 
Pohorelec, -lca m.; Pohorelčanka, -y, -nlek 
1 Pohorelka, -y, -liek ž.; pohorelský prid. 

Pohoreiská Maša, Pohorelske] Maše ž.; Po-
horelskomašan i Mašan, -a, mn. £. -la m.; 
Pohorelskomašianka i Mašlanka, -y, -nok 
ž.; pohorelskomašlansky 1 mašiansky prid. 

Pohranice, -níc 2. pomn.; Pohraničan, -a, 
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mn. č. -la m.; Pohraničanka, y, -niek z.; 
pohranícký príd. 

Pohronská Polhora, Pohronskej Polhory ?..; 
Pohronskopolhorčan 1 Polhorčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Pohronskopolhorčanka i Polhor-
čanka, -y, -niek z.; pohronskopolhorský i 
polhorský prid. 

Pohronský Bukuvec, Pohronského Bukovca 
m.; Pohronskobukovčan i Bukovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Pohronskobukovčanka i Bu
kovčanka, -y, -nlek 2.; pohronskobukov-
ský i bukovský prld. 

Pohronský Kúskov, Pohronského Ruskova 
m.; Pohronskoruskovčan i Ruskovčan, -a, 
mn. c. -la m.; Pohronskoruskovčanka í 
Ruskovčanka, -y, -niek 2.; pohronskorus-
kovský i ruskovský prfd. 

Pochabany, -bían m. pomn.; Pochabanec, -nca 
m.; Pochablanka, -y, -nok 2.; pochabian-
sky príd. 

Pokrývač, -a m.; Pokryváčan, -a, mn. č. -la 
m.; Pokryváčanka, -y, -niek 2.; pokrývač
ský príd. 

Pnľanovce, -viec 2. pomn.; Poľanovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Poľanovčanka, -y, -niek 2.; 
poľanovský prld. 

Poľany, -llan m. pomn.; Poľanec, -nca m.; 
Polianka, -y, -nok 2.; poliansky príd. 

Pulerieka, -y 2.; Poleriečan, -a, mn. č. -ia 
m.; Poleriečanka, -y, -nlek ž.; poleriecky 
prid. 

Poliakovce, -viec ž. pomn.; Poliakovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Poliakovčanka, -y, -nlek ž.; 
pollakovský prld. 

Polianka, -y z.; Poliančan, -a, mn. č. -la m.; 
Poliančanka, -y, -nlek 2.: poliansky i po-
llančanský prfd. 

Polianky, -nok z. pomn.; Poliančan, -a, mn. £. 
-ia m.; Poliančanka, -y, -niuk 2.; polian
sky 1 poliančanský prfd. 

Pnlichno, -a sír.; Pollchňan, -a, mn. č. -ia 
m.; Polichnianka, -y, -nok 2.; polichnlan-
Sky prld. 

Polina, y >..-, Pollnčan, -a, mn. č. -ia m.; Po-
llnčanka, -y, -niek ž.; pollnský prld. 

Polkanová, -ej 2.; Polkanovčan, -a, mn. £. -ia 
m.: Polkanovčanka, -y, -niek z.; polkanov-
ský prfd. 

Polníky, Polník m. pomn.; Polníčan, -a, mn. £. 
-ia m.; Polníčanka, -y, -niek 2.; polnícky 
prid. 

Poľný Kesov, Poľného Kesova m.; Poľnoke-
sovčan i Kesovčan, -a, mn. £. -la m.; Poľ-
nokesovčanka 1 Kesovčanka, -y, -niek ž.; 
poľnokesovský 1 kesovský prid. 

Polom, -u m.; Polomčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Polomčanka, -y, -nlek 2.; polomský prfd. 

Poloma, -y, 2.; Polomčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Polomčanka, -y, -niek 2.; polomský prid. 

Polomka, -y 2.; Polomčan, -a, mn. t. -ia m.; 
Polomčíanka, -y, -nok 2.; polomčiansky 
prfd. 

Polomy, Polom 2. pomn.; Polomčan, -a, mn. č. 
-la m.; Polomčanka, -y, -nlek 2.; polom
ský prid. 

Potov, -a m.; Poľovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Poľovčanka, -y, -niek ž.; poľovský prid. 

Poltár, -a, a. p. -1 m.; Pollárčan, -a, mn. č. -la 
m.; Poltárčanka, -y, -nlek 2.; poltársky prid. 

Poluvsie, -ia str.; Poluvsan, -a, mn. č. -la m.; 
Poluvslanka, -y, -nok 2.; poluvslansky 
prld. 

Pondelok, -lka m.; Pondelčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Pondelčanka, -y, -niek 2.; pondelský 
príd. 

Pongrácovce, -viec ž. pomn.; Pongrácovčan, 
-a, mn. č. -la m.; Pongrácovčanka, -y, -niek 
z.; pongrácovský prfd. 

Panická Huta, Ponlckej Huty 2.; Ponickohu-
ťan i Hutan, -a, mn. č. -la m.; Ponickohu-
tianka i Hutianka, -y, -nok ž.; ponlcko-
hutiansky i hutlansky prid. 

Ponická Lehátka, Ponlcke] Lehôtky 2.; Po-
nickolehôtčan i Lehôtčan, -a, mn. č. -la 
m.; Ponickolehôtčanka i Lehôtčanka, -y, 
-nlek 2.; ponickolehôtsky i lehotsky i le-
hôtčanský príd. 

Poniky, -nik 2. pomn.; Poničan, -a, mn. e. -la 
m.; Ponlčanka, -y, -niek 2.; ponlcký príd. 

Poprad, -u m.; Popradčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Popradčanka, -y, -nlek 2.; popradský prid. 

Poproč, -e ž.; Popročan, -a, mn. č. -ia m.; 
Popročanka, -y, -nlek ž.; popročský príd. 

Pnpudinské Močidlany, Popudínských Mo-
čidllan m. pomn.; Močídlanec. -nca m.; Mo-
čldlianka, -y, -nok z.; popudlnskomoči-
dliansky 1 močldliansky prid. 

Poráč, -a m.; Poráčan, -a, mn. č. -la m.; Po-
ráčanka, -y, -niek 2.; poráčsky príd. 

Poriadie, -ia str.; Poriadan, -a, mn. £. -ia m.: 
Poriadanka, -y, -niek 2.; porladanský 1 po-
rladsky prld. 

Porostov, -a m.,- Porostovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Porostovčanka, -y, -niek 2.; porostovský 
prfd. 

Poruba, -y 2.; Porubčan, -a, mn. č. -Ia m.; 
Porubčanka, -y, -nlek 2.; porubský prfd., 
Poruba pod Vihorlatom 

Fnrúbka, -y 2.; Porubčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Porubčanka, -y, -niek 2.; porubsky prid. 
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Poša, -e 2.; Pošan, -a, mn. č. -Ia m.; Pošian-
ka, -y, -nok ž.; poš iansky príd. 

Posádka, -y z.; P o s á d č a n , -a, mn. č. -ia m.; 
P o s á d č a n k a , -y, -niek z.; posádsky prid. 

F o t o č o k , -čka m.; P o l o č í a n , -a, mn. č. -ia m.; 
P o t o č t l a n k a , -y, -nok 2.; p o t o č t i n n a k y i po-
tocký prld. 

Potok, -a m.; P o i o č a n , -a, mn. £. -la m.; Po-
l o č a n k a , -y, -niek 2.; potocký prid. 

Potoky, -ov m. pomn.; Potočan, -a, mn, č. -ia 
m.; P o t o č a n k a , -y, -nlek 2.; potocký prld. 

Potôčky, -ov m. pomn.; Potôčťan, -a, mn. č. 
-la m.; P o l ô č í a n k a , -y, -nlek 2.; potôčťan-
ský i p o l ô č s k y prld. 

Potvorice, -ríc 2. pomn.; P o t v o r i č a n , -a, mn. 
č. -la m.; P o t v o r i č a n k a , -y, -niek 2.; po-
tvorický prld. 

Považany, -žian m. pomn.; Považanec, -nca 
m.; Považianka, -y, -nok 2.; považ iansky 
prid. 

Považská Bystrica, Považskej Bystr ice 2.; 
P o v a ž s k o b y s t r i č a n i B y s t r i č a n , -a, mn. č. 
-ia m.; P o v a ž s k o b y s t r l č a n k a i B y s t r i č a n k a , 
-y, -niok 2.; považkobystr ický i bystrický 
príd. 

Považská Teplá, Považskej Teplej 2.; Považ-
skotep lan i Teplan, -a, mn. t. -ia m.; Po-
važskotepl ianka i Teplianka, -y, -nok z..; 
považskotep l lansky i tep l iansky prid. 

Považské Podhradie, Považského Podhradia 
str.; P o v a ž s k o p o d h r a d č a n i P o d h r a d č a n , 
-a, mn. č. -la m.; P o v a ž s k o p o d h r a d č a n k a 
i P o d h r a d č a n k a , -y, -niek 2.; považskopod-
hradský i podhradský prfd. 

Považský Chlmec, Považského Chlmca m.; 
P o v a ž s k o c h l m č a n i C h l m č a n , -a, mn. £. -la 
m.; P o v a ž s k o c h l m č a n k a i C h l m č a n k a , -y, 
-niek 2.; p o v a ž s k o c h l m e c k ý i c h l m e c k ý 
prld. 

Povina, -y z ; P o v i n č a n , -a, mn. č. -la m.; Po-
v l n č a n k a , -y, -niek z.; povlnský prfd. 

Povrazník, -a m.; P o v r a z n í č a n , -a, mn. £. -la 
m.; P o v r a z n í č a n k a , -y, -niek 2.; povraz
nícky prid. 

Pozba, -y z.: Pozban, -a, mn. č. -ia m.; Po-
zbianka, -y, -nok ž.; pozbíansky prid. 

Pozdišovce, -viec 2. pomn.; P o z d í š o v č a n , -a, 
mn. č. -ia m.; P o z d i š o v č a n k a , -y, -niek 2.; 
pozdišovský príd. 

Pôtor, -tra, e. p. -tri m.; P ô t o r č a n , -a, mn. 
č. -la m.; P ô t o r č a n k a , -y, -nlek 2.; pôtor-
ský prfd. 

Praha, -y 2.; Pražan, -a, mn. č. -ia m.; Pra
žanka, -y, -niek 2.; pražský prld. 

Prakovce, -viec 2. pomn.; P r a k o v č a n , -a, mn. 

č. -ia m.; P r a k o v č a n k a , -y, -niek 2.; pra-
kovský prfd. 

Prašice, -šic z. pomn.; P r a š i č a n , -a, mn. č. 
-ia m.; P r a š i č a n k a , -y, -niek 2.; prašlcký 
prld. 

Prašnlk, -a m.; P r a š n í č a n , -a, mn. č. -la m.; 
P r a š n í č a n k a , -y, -niek 2.; prašnlcky prid. 

Pravenec, -nca m.; P r a v e n č a n , -a, mn. č. -ia 
m.; P r a v e n č a n k a , -y, -nlek 2.-, pravenský 
prld. 

Pravica, -e 2.; P r a v í č a n , -a, mn. č. -la m.; 
P r a v i č a n k a , -y, -nlek 2.; pravlcký prid. 

Pravol ice, -tíc ž. pomn.; P r a v o l l č a n , -a, mn. 
č. -ia m.; P r a v o t i č a n k a , -y, -nlek z.; pra-
vot ický prld. 

Praznov, -a m.; P r a z n o v č a n , -a, mn. č. -ia m.; 
P r a z n o v č a n k a , -y, -nlek 2.; praznovský 
prid. 

Praznnvce, -viec 2. pomn.; P r a z n o v č a n , -a, 
mn. č. -ia m.; P r a z n o v č a n k a , -y, -niek 2. 
praznovský prld. 

P r e č i n , -a m.; P r e č í n č a n , -a, mn. č. -ia m 
P r e č l n č a n k a , -y, -niek z.; p r e č í n s k y prld. 

Predajná, -e) 2.; P r e d a j ň a n , -a, mn. č. -la m 
Predajnianka, -y, -nok f..; predajnlansky 
príd. 

Predjaslrabie, -ia sír . P r e d j a s t r a b č a n , -a, mn. 
č. -la m.; P r e d j a s t r a b č a n k a , -y, -nlek 2.; 
predjastrabský prid. 

Predmier, -a, 6. p. -i m.; P r e d m i e r č a n , -a, 
m. č. -la m.; P r e d m i o r č a n k a , -y, -nlek z.; 
predmiersky prid. 

Predné l lalny, Predných Hal ien z. pomn.; 
P r e d n o h a l ň a n i H a l ň a n , -a, mn. £. -la m.; 
Prednohalnlanka i Halnianka, -y, -nok i.. 
prednohalniansky i ha ln lansky príd. 

Prejta, -y 2.; Prejťan, -a, mn. £. -la m.; Prej-
tianka, -y, -nok z.; prejt lansky prid. 

P r e n č o v , -a m.; P r e n č o v č a n , -a, mn. £. -ia 
m.; P r e n č o v č a n k a , -y, -niek ž.; p r e n č o v -
ský prld. 

P r e s e ľ n n y , -Ilan m. pomn.: P r e s e ľ a n e c , -nca 
m.; Presel lanka, -y, -nok ž.; presel lansky 
príd.; P r e s e ľ a n y nad I p ľ o m 

Prestavlky, -vlk m. pomn.; P r e s t a v l č a n , -a, 
mn. č. -la m.; P r e s t a v l č a n k a , -y, -nlek z.; 
prestav lcký prld. ' 

Prešov, -a m.; P r e š o v č a n , -a, mn. £. -ia m.; 
P r e š o v č a n k a , -y, -nlek ž.; prešovský prfd. 

Pribenlk, -a m.; P r l b e n í č a n , -a, mn. C. -la m.; 
P r i b e n í č a n k a , -y, -niek z.; pribenícky prfd. 

Pribeta, -y 2.; Prlbefan, -a, mn. £. -ia m.; Pri-
betanka , -y, -niek 2.; príbetský príd. 

Pribiš, -a m.; Prlblšan, -a, mn. £. -la m.; Pri-
blšanka, -y, -nlek z.; pribišský prld. 
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Pribišská, -ej z.; Prlbišťan, -a, mn. £. -ia m.; 
Prlbištlanka, -y, -nok 2.; prlblštiansky 1 
prlblšský príd. 

Príboj, -a m.; Príbojčan, -a, mn. £. -ia m.; 
Prlbojčanka, -y, -nlek 2.; prlbojský prid. 

Príbovce, -viec 2. pomn.; Príbovčan, -a, mn. č. 
-la m.; Príbovčanka, -y, -nlek 2.; príbov-
ský prio. 

Pribylina, -y 2.; Pribyllnčan, -a, mn. č. -la 
m.: Prlbyllnčanka, -y, -niek ž.; pribylinský 
prld. 

Priechod, -u m.; Prlechodčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Priechodčanka, -y, -nlek 2.; prlechod-
ský prld. 

Priekopa, -y 2.; Priekopčan, -a, mn. £. -ia m.; 
Priekopčanka, -y, -niek 2.; priekopský 
prid. 

Prieloh, -u m.; Prieložan, -a, mn. č. -la m.; 
Prieložanka, -y, -nlek 2.; prleložský prid. 

Priepasné, -ého str.; Priepasňan, -a, mn. č. 
-la m.; Prlepasnianka, -y, -nok 2.; priepas-
nlansky príd. 

Prietrž, -e 2.; Prietržan, -a, mn. č. -ia m.; 
Prletržanka, -y, -nlek ž.; prletržský prid. 

Prietržka, -y 2.; Prietržťan, -a, mn. č. -la m.; 
Prletržtianka, -y, -nok 2.; prietržtiansky 
i prletržský príd. 

Prievaly, -val m. pomn.; Prlevalčan, -a, mn. č. 
-la m.; Prlevalčanka, -y, -nlek 2.; prle-
valský prld. 

Prievidza, -dze 2.; Prievidžan, -a, mn. č. -la 
m.; Prievidžanka, -y, -niek 2.; prievidzský 
príd. 

Prievoz, -u m.; Prievozun, -a, mn. £. -ia m.; 
Prievozanka, -y, -niek 2.; prievozský prld. 

Prievrana, -y 2.; Prievrančan, -a, mn. £. -ia 
m.; Prievrančanka, -y, -niek 2.; prievran-
ský príd. 

Prihradzany, -dzian m. pomn.; Prihradzanec, 
-nca m.; Prihradzlanka, -y, -nok 2.; prl-
hradziansky prid. 

Príkra, -ej ž.; Príkran, -a, mn. £. -la m.; Prf-
kranka, -y, -nlek ž.; príkranský prid. 

Prílepy, -ov m. pomn.; Prllepčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Prílepčanka, -y, -nlek 2.; prílepský 
prfd. 

Primovce, -viec 2. pomn.; Primovčan, -a, mn. 
č. -la m.; Prlmovčanka, -y, -nlek 2.; pri-
movský prld. 

Prislop, -a m.; Príslopčan, -a, mn. č. -la m.; 
Príslopčanka, -y, -nlek z.; príslopský príd. 

Priluľany, -llan m. pomn.; Prituľanec, -nca m.; 
Pritulianka, -y, -nok 2.; prltullansky príd. 

Proč, -e 2.; Pročan, -a, mn. t. -ta m.; Pro-
članka, -y, -nok 2.; pročiansky prfd. 

Prochot, -a m.; Prochoťan, -a, mn. č. -la m.; 
Prochoťanka, -y, -nlek ž.; prochotský príd. 

Prosačov, -a m.; Prosačovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Prosačovčanka, -y, -nlek 2.; prosačov-
ský prld. 

ľi osiek, -a m.; Prosiečan, -a, mn. č. -la m.; 
Prosiečanka, -y, -nlek z..; prosiecky prid. 

Prosné, -ého str.; Prosňan, -a, mn. £. -la m.; 
Prosnianka, -y, -nok 2.; prosniansky prid. 

Prostredná Môlča, Prostrednej MĎlče2.;Pro-
strednomôlčan 1 Môlčan, -a, mn. £. -ia m.; 
Prostrednomôlčanka i Môlčanka, -y, -niek 
2.; prostrednomôlčanský 1 môlčanský príd. 

Prostredný Hámor, Prostredného Hámra, 6. 
p. v Prostrednom Hámri m.; Prostredno-
hámorčan i Hámorčan, -a, mn. č. -la m.; 
Prostrednohámorčanka i Hámorčanka, -y, 
-niek z.; prostrednohámorský 1 hámorský 
príd. 

Prša, -e ž.; Pršun, -a, mn. č. -ia m.; Pršian-
ka, -y, -nok 2.; pršiansky príd. 

Pruské, -ého str.; Prušfan, -a, mn. č. -ia m.; 
Pruštianka, -y, -nok 2.; pruštiansky i prus
ký prld. 

Prusy, Prús m. pomn.; Prusan, -a, mn. č. -ia 
m.; Prusanka, -y, -niek 2.; pruský prid. 

Pružina, -y, 2.; Pružlnčan, -a, mn. £. -la m.; 
Pružinčanka, -y, -nlek 2.; pružlnský prid. 

Psiare, Psiar m. pomn.; Psiarčan, -a, mn. £. 
-ia m.; Psiarčanka, -y, -nlek z..; pslarsky 
príd. 

ľstriná, -ej ž.; Pstrinčan, -a, mn. č. -la m.; 
Pstrlnčanka, -y, -niek 2.; pstrlnský prid. 

iv.irusíi, -e 2.; Pstrušan, -a, mn. £. -la m.: 
Pstrušianka, -y, -nok 2.; pstrušlansky príd. 

Pšurnovice, -víc ž. pomn.; Pšurnovičan, -a, 
mn. č. -ia m.; Pšurnovičanka, -y, -niek 2.; 
pšurnovlcký prld. 

Pličic, -ia str.; Ptičan, -a, mn. £. -ia m.; Ptl-
čianka, -y, -nok z.; ptičiansky prfd. 

Ptrukša, -e z.; Ptrukšan, -a, mn. £. -ia m.; 
Ptrukšianka, -y, -nok z.; plrukšiansky príd. 

Pučov, -a m.; Pucovčan, -a, mn. č. -la m.; Pu-
covčanka, -y, -niek 2.; pucovský príd. 

Puchov, -a m.; Púchovčan, -a, mn. £. -ia m.; 
Púchovčanka, -y, -nlek 2.; púchovský prld. 

Pukanec, -nca m.; Pukančan, -a, mn. č. -la 
m.; Pukančanka, -y, -niek 2.; pukanský 
prld. 

Pusté Cemerné, Pustého Cemerného m.; Pu-
stočemerňan 1 Cemerňan, -a, mn. č. -la m.; 
Pustočemernlanka i Ccmernianka, -y, -nok 
2.; pustočemerniansky 1 čemernlansky prld. 

Pusté Pole, Pustého Poľa str.; Fustopoľčan 
i Poľčan, -a, mn. č. -la m.; Pustopoľčanka 1 
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Poľčanka, -y, -niek ž.; pustopolský i poľ
ský príd. 

Pusté Sady, Pustých Sadov m. pomn.; Pusto-
sadčan i Sadčan, -a, mn. č. -ia m.; Pusto-
sadčanka i Sadčanka, -y, -nlek 2.; pusto-
sadský i sadský prld. 

Puslé Úrany, Puslých Oľan m. pomn.; Pusto-
úľanec i Oľanec, -nca m.; Pustoúľanka i 
Oľanka, -y, -niek 2.; pustoúľanský I úľan-
ský prid. 

Pusto, -ého str.; Pusťan, -a, mn. £. -la m.; 
Pustianka, -y, -nok z.; pustiansky príd. 

Pustý Chotár, Pustého Chotára, e. p. v Pus
tom Chotári m.; Pustochotárčan i Chotár-
čan, -a, mn. č. -ia m.; Pustochotárčanka 
i Chotárčanka, -y, -niek z.; pustochotársky 
príd. 

Pušovce, -viec 2. pomn.; Pušovčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Pušovčanka, -y, -niek ž.; pušovský 
príd. 

Putnov, -a m.; Putnovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Putnovčanka, -y, -nlek ž.; putnovský prid. 

R 

Rabča, -e z.; Rabčan, -a, mn. č. -la m.; Rab-
članka, -y, -nok z.; rabčiansky prid. 

Rabčice, -čie 2. pomn.; Rabčičan, -a, mn. č. 
-la m.; Rabčičanka, -y, -niek z.; rabčlcký 
prid. 

Rača, -e 2.; Račan, -a, mn. £. -la m.; Račlan-
ka, -y, -nok 2.; račiansky príd. 

Račieu, RaČÍC 2. pomn.; Račičiin, -a, mn. č. -la 
m.; Račičanka, -y, -niek 2.; račický prld. 

Rad, -u m.; Radan, -a, mn. č. -ia m.; Radian-
ka, -y, -nok ž.; radiansky príd. 

Radatice, -tíc z. pomn.; Radatičan, -a, mn. č. 
-la m.; Radatičanka, -y, -nlek z.; radatlcký 
príd. 

Radava, -y z.; Radavčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Radavčanka, -y, -niek z.; radavský príd. 

Radimov, -a m.; Radimovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Radimovčanka, -y, -niek z.; radlmov-
Ský prld. 

Radiša, -e z.; Radišan, -a, mn. č. -ia m.; Ra-
dišiqnka, -y, -nok z.; radišiansky príd. 

Radnovce, -viec t. pomn.; Radnovčan, -a, mn. 
e.--la m.; Radnovčanka, -y, -niek z.; rad-
novský príd. 

Radobica, -e ž.; Radoblčan, -a, mn. £. -la m.; 
Radoblčanka, -y, -nlek ž.; radoblcký prld. 

Radola, -y 2.; Radolčan, -a, mn. £. -la m.; Ra-
dolčanka, -y, -nlek ž.; radolský prld. 

Radoma, -y z.; Radomčan, -a, mn. £. -la m.; 
Radomčanka, -y, -nlek 2.; radomský príd. 

Radošina, -y 2.; Radošinčan, -a, mn. £. -Ia 
m.; Radošinčanka, -y, -niek 2.; radošinský 
prld. 

Radošovce, -viec 2. pomn.; Radošovčan, -a, 
mn. č. -la m.; Radošovčanka, -y, -nlek ž.; 
radošovský prfd. 

Radôstka, -y z.; Radôstčan, -a, mn. £. -la m.; 
Radôstčanka, -y, -niek 2.; radôstčanský 
i radôstsky príd. 

Radvafl, -ne z.; Radvančan, -a, mn. č. -ia 
i Radvanec, -nca m.; Radvančanka i Rad-
vanka, -y, -niek 2.; radvanský prid.; Rad
vafl nad Dunajom; Radvaň nad Laborcom 

Radvanovce, -viec 2. pomn.; Radvanovčan, -a, 
mn. č. -la m.; Radvanovčanka, -y, -niek z.; 
radvanovský príd. 

Radzovce, -viec 2. pomn.; Radzovčan, -a, mn. 
č. -la m.; Radzovčanka, -y, -niek 2.; radzov-
ský príd. 

Rafajovce, -viec 2. pomn.; Rafajovčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Raľajovčanka, -y, -niek 2.; rafa-
jovský prfd. 

Raj čan y, -čian m. pomn.; Rajčanec, -nca m.; 
Rajčianka, -y, -nok 2.; rajčlansky príd. 

Rajec, -Jca m.; Rajčan, -a, mn. č. -ia m.; Raj-
čanka, -y, -niek z.; rajecký prfd. 

Rajecká Lesná, Rajeckej Lesnej z.- Rajecko-
lesňan i Lesňan, -a, mn. č. -ia m.; Rajecko-
lesnianka i Lesnianka, -y, -nok z.; rajecko-
lesniansky i lesniansky prid. 

Rajecké Teplice, Rajeckých Teplíc z. pomn.: 
Rajeckotepllčan i Tepllčan, -a, mn. č. -la 
m.; Rajockotepllčanka i Tepllčanka, -y, 
-niek z.; rajeckoteplický i teplický prfd. 

Rakoruby, -ľúb m. pomn.; Rakoľubčan, -a, mn. 
č. -Ia m.; Rakoľubčanka, -y, -nlek 2.; ra-
koľubský prld. 

Rákoš, -a m.; Rákošan, -a, mn. £. -la m.; Rá-
košanka, -y, -nlek ž.; rákošský príd.; Rákoš-
-baňa 

Raková, -ej z.; Rakovčan, -a, mn. £. -ia m.; 
Rakovčanka, -y, -niek z..; rakovský prfd. 

Rakovník, -a m.; Rakovčtčan, -a, mn. £. -la 
m.; Rakovčíčauka, -y, -nlek 2.; rakovčícky 
prid. 

Rakovec, -vca m.; Rakovčan, -a, mn. £. -ia m.; 
Rakovčanka, -y, -niek 2.-. rakovský prld.; 
Rakovec nad Ondavou 

Rakovice, -vfc 2. pomn.; Rakovlčan, -a, mn. č. 
-la m.; Rakovičanka, -y, -nlek z.; rako-
vlcký prld. 

Rakovnica, -e 2.; Rakovnlčan, -a, mn. c. -ia 
m.; Rakovnlčanka, -y, -nlek z.; rakovnlcký 
príd. 
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Rakovo, -a str.; Rakovčan, -a, mn. £. -ia m.; 
Rakovčanka, -y, -niek ž.; rakovský príd. 

Rakša, -e ž.; Rakšan, -a, mn. č. -ia m.; Rak-
šianka, -y, -nok ž ; rakšiansky príd. 

Rakúsy, Rakús m. pomn.; Rakúšan, -a, mn. č. 
-ia m.; Rakúšanka, -y, -nlek z.; rakúsky 
príd. 

Rakytovce, -viec z. pomn.; Rakytovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Rakytovčanka, -y, -niek ž.; 
rakytovský prfd. 

Rankovce, -viec 2. pomn.; Rankovčan, -a m.; 
Rankovčanka, -y, -nlek 2.; rankovský prid. 

Rapovce, -viec 2. pomn.; Rapovčan, -a, mn. t. 
-la m.; Rapovčanka, -y, -nlek z.; rapovský 
prld. 

Rastice, -tie 2. pomn.; Rastičan, -a, mn. č. -Ia 
m.; Rastičanka, -y, -nlek 2.; rastlcký prid. 

Rastislavice, -víc 2. pomn.; Rastislavičan, -a, 
mn. č. -ia m.; Raslislavlčanka, -y, -niek 2.; 
rastlslavický príd. 

Rašice, -šic 2. pomn.; Rašlčan, -a, mn. £. -la 
m.; Rašlčanka, -y, -nlek z.; rašlcký prld. 

Ratka, -y ž.; Ratčan, -a, mn. č. -la m.; Rat-
članka, -y, -nok ž.; ratčlansky príd. 

Ratková, -ej z.; Ratkovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Ratkovčnnka, -y, -nlek z.; ratkovský prid. 

Ratkovce, -viec 2. pomn.; Ratkovčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Ratkovčanka, -y, -niek 2.; rat
kovský prid. 

Ratkovo, -a str.; Ratkovčan, -a, mn. £. -ia m.; 
Ratkovčanka, -y, -niek z.; ratkovský prid. 

Ratkovská Lehota, Ratkovskej Lehoty 2.; 
Ratkovskolehotan i Luhoťan, -a, mn. č. -la 
m.; Ratkovskolehoťanka i Lehofanka, -y, 
-niek ž.; ratkovskolehotský í lehotský príd. 

Ratkovská Suchá, Ratkovskej Suchej z.; Rat-
kovskosušan í Sušan, -a, mn. č. -ia m.; 
Ratkovskosušlanka i Sušianka, -y, -nok ž.; 
ratkovskosušiansky i sušiansky prld. 

Ratkovské Bystré, Ratkovského Bystrého str.; 
Ratkovskobystran i Bystran, -a, mn. č. -ia 
m.; Ratkovskobystrianka i Bystrianka, -y, 
-nok z.; ratkovskobystrlansky i bystrian
sky prld. 

Ratnovce, -viec ž. pomn.; Ratnovčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Ratnovčanka, -y, -niek ž.; rat-
novský prld. 

Ratvaj, -e 2.; Ralvajčan, -a, mn. č. -Ia m.; 
Ralvajčanka, -y, -niek z., raivajský príd. 

Rázločno, -a str.; Ráztočňan, -a, mn. £. -ia m.; 
Rázločnianka, -y, -nok í.; rázločniansky 
prid. 

Ráztoka, -y ž.; Ráztočan, -a, mn. č. -la m.; 
Ráztočanka, -y, -niek 2.; ráztocký prfd. 

Ráztoky, -tok 2. pomn.; Ráztočan, -a, mn. £. 

-ia m.; Ráztočanka, -y, -niek 2.; ráztocký 
prid. 

Ražňany, -nian m. pomn.; Ražňanec, -nca m.; 
Ražnlanka, -y, -nok ž.; ražniansky prld. 

Reca, -e z.; Rečan, -a, mn. č. -la m.; Rečlan-
ka, -y, -nok ž.; rečíansky príd. 

Regetovka, -y z.; Regetovčan, -a, mn. č. -ía 
m.; Regetovčanka, -y, -niek 2.; regetovský 
prid. 

Rcjdová, -ej í ; Rejdovčan, -a, mn. £. -la m.; 
Rejdovčanka, -y, -niek z.; rejdovský príd. 

Reľov, -a m.; Reľovčan, -a, mn. č. -la m.: Re-
ľovčanka, -y, -niek z.; reľovský prld. 

Remeniny, -nín ž. pomn.; Remenínčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Remenlnčanka, -y, -niek 2.; 
remeninský príd. 

Remeta, -y 2.; Remeťan, -a, mn. č. -ia m.; 
Rometunka, -y, -niek 2.; remetský prld. 

Remetské Hámre, Remetských Hámrov m. 
pomn.; Remotskohámorčan i Hámorčan, -a, 
mn. č. -la m.; Remetskohámorčanka i Há
morčanka, -y, -nlek 2.; remetskohámorský 
i hámorský príd. 

Renčišov, -a m.; Renčlšovčan, -a, mn. č. -Ia 
m.; Renčišovčanka, -y, -niek z.; renčišov-
ský príd. 

Repejov, -a m.; Repejovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Hopejovčanka, -y, -nlek z.; repejovský 
prld. 

Repište, -ťa str.-, Repištan, -a, mn. £. -la m.; 
Repištíanka, -y, -nok z.; replštiansky prid. 

Repištia, -plšf str. pomn.; Ropišťan, -a, mn. č. 
-ia m.; Repištíanka, -y, -nok 2.; repištlan-
sky i repištský príd. 

Rešlca, -e L; Rešlčan, -a, mn. č. -ia m.; Re-
šlčanka, -y, -nlek z.; rešický príd. 

Košov, -a m.; Rešovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Rešovčanka, -y, -niek ž.; rešovský príd. 

Revištské Fodzámčie, Revlštského Podzám-
čia str.; Revlštskopodzámčan i Podzámčan, 
-a, mn. č. -Ia m.; Revištskopodzámčanka 
i Podzámčanka, -y, -nlek 2.; revištskopod-
zámčanský í podzámčanský i podzámsky 
prld. 

Revúca, -e] 2.; Revúčan, -a, mn. £. -la m.; 
Revúčanka, -y, -niek 2.; revúcky prid. 

Revúcka Lehota, Revúcke] Lehoty 2.; Re-
vúckolehofan I Lehoťan, -a, mn. £. -ia m.; 
Revúckolehofanka i Lehofanka, -y, -nlek 
2.; revúckoleholský i lehotský príd. 

Revúcka, -y 2.; Revúčan, -a, mn. £. -la m.; 
Revúčanka, -y, -nlek 2.; revúcky prid. 

Riečka, -y 2.; Riečan, -a, mn. £. -Ia m.; 
Rlečanka, -y, -niek 2.; riečanský prid. 

Riečky, -čok 2. pomn.; Riečan, -a, mn. č. -la 
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m.; Rlečanka, -y, -niek 2.; r lečanský prid. 
Riečnica, -e LJ Rlečničan, -a, mn. £. -la m.; 

Rlečničanka, -y, -niek 2.; riečnický príd. 
Rieka, -y z.; Riečan, -a, mn. č. -ia m.; Rle

čanka, -y, -nlek z.; riečky prid. 
Richnava, -y z.; Richnavčan, -a, mn. č. -ia m.; 

Richnavčanka, -y, -niek 2.; rlchnavský 
prfd. 

Richvald, -u m.; Rlchvalďan, -a, mn. č. -ia 
m.; RIchvaldanka, -y, -niek t.; rlchvaldský 
prfd. 

Rimavská Baňa, Rimavskej Bane z.-. Rlmav-
skobančan í Bančan, -a, mn. č. -la m.; Ri-
mavskobančanka i Bančanka, -y, -niek 2.; 
ťiinnvskobanský i banský prld. 

Rimavská Píla, Rimavskej Píly ž.; Rimavsko-
píľan i Píľan, -a, mn. č. -la m.; Rimavsko-
pílanka i Pílanka, -y, -niek ž.; rlmavsko 
píľanský i píľanský prld. 

Rimavská Seč, Rimavskej Seči ž.; Rimavsko-
sečan i Sečan, -a, mn. č. -ia m.; Rimavsko-
sečianka i Sečianka, -y, -nok ž.; rirrravsko-
sečiansky i sečlansky príd. 

Rimavská Sobnia, Rimavskej Soboly 2.; Rl-
mavskosoboťon i Soboťan, -a, mn. č. -ia m.; 
Rimavskosobotanka i Soboľanka, -y, -niek 
2.; rhnavskosobotský •: sobotský prid. 

Rimavské Brezovo, Rimavského Brezová str.; 
Rlmavskobrezovčan 1 Brezovčan, -a, mn. C. 
-la m.; Rlmavskobrezovčanka i Brezov
čanka, -y, -niek 2.; rimavskobrezovský 
i brezovský príd. 

Rimavské Janovce, Rimavských Janoviec 2. 
pomn.; Rlmavskojanovčan i Janovčan, -a, 
mn. č. -la m.; Rimavskojanovčanka i ]a-
novčanka, -y, -nlek 2.; rimavskojanovský 
i janovský príd. 

Rimavské Zalužany, Rimavských Zalužian m. 
pomn.; Rimavskozalužanec i Zalužanec, 
-nca m.; Rimavskozalužianka i Zalužianka, 
-y, -nok 2.; rimavskozalužlansky i zalu-
žiansky prid. 

Rišňovce, -viec 2. pomn.; Rlšňovčan, -a, mn. 
£. -la m.; Rlšňovčanka, -y, -nlek 2.; riš-
ňovský prld. 

Rohov, -a m.; Rohovčan, -a, mn. £. -la m.; 
Rohôvčanka, -y, -nlek í.; rohovský prld. 

Rohovce, -viec ž. pomn.; Rohovčan, -a, mn. £. 
-la m.; Rohôvčanka, -y, -nlek 2.; rohovský 
prid. 

Rohovské Rybky, Rohovských Rybiek 2. pomn.; 
Rohovskorybčan í Rybčan, -a, mn. £. -la m.; 
Rohovskorybčianka í Rybčianka, -y, -nok 
2.; rohovskorybčiansky í rybčiansky príd. 

Rohožnica, -e z.; Rohožničan, -a, mn. č. -Ia 

m.; Rohožničanka, -y, -nlek 2.; rohožnický 
prid. 

Rnhažník, -a m.; Rohožníčan, -a, mn. č. -la 
m.; Rohožničanka, -y, -niek 2.; rohožnický 
prid. 

Rochovce, -viec 2. pomn.; Rochovčan, -a, mn. 
£. -ia m.; Rochovčanka, -y, -niek ž.; rochov-
s k ý prfd. 

Rojkov, -a m.; Rojkovčan, -a, mn. £. -ia m.-, 
Rojkovčanka, -y, -nlek z.; rojkovský prid. 

Rokycany, -cian m. pomn.; Rokycanec, -nca 
m.; Rokyclanka, -y, -nok 2.; rokyciansky 
prld. 

Rokylnik, -a m.; Rokytníčan, -a, mn. £. -ia 
m.; Rokytníčanka, -y, -niek z..; rokytnícky 
prid. 

Rnkytov, -a m.; Rokytovčan, -a, mn. c. -ia 
m.; Rokytovčanka, -y, -niek ž.; rokytovský 
prld. 

Rnkytovce, -viec ž. pomn.; Rokytovčan, -a, 
mn. C. -la m.; Rokytovčanka, -y, -nlek 2.; 
rokytovský prid. 

Rosina, -y 2.; Rosinčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Rosinčanka, -y, -niek z.; roslnský prid. 

Rosuchov, -a m.; Rosuchovčan, -a, mn. č. -Ia 
m.; Rosuchovčanka, -y, -niek ž.; rosuchov-
ský príd. 

Ruškovce, -viec 2. pomn.; Roškovčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Roškovčanka, -y, -niek 2.; roš-
kovský prid. 

Roštár, -a m.; Roštárčan, -a, mn. č. -Ia m.; 
Roštárčanka, -y, -niek 2.; roštársky prld. 

Rovensko, -a si r.; Rovenčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Rovenčianka, -y, -nok z.; rovenčian-
ský i rovenský prid. 

Rovinka, -y 2.; Rovinčan, -a, mn. č. -la m.; 
Rovlnčanka, -y, -niek 2.; rovinský príd. 

Rovnany, -nian m. pomn.; Rovňanec, -nca m.; 
Rovnianka, -y, -nok 2.; rovniansky prfd. 

Rovné, -ého str.; Rovňan, -a, mn. č. -ia m.; 
Rovnianka, -y, -nok ž.; rovniansky príd. 

Rozbehy, -ov m. pomn.; Rozbežan, -a, ran. č. 
-ia m.; Rozbežanka, -y, -niek z.; rozbežský 
príd. 

Rozhanovce, -viec 2. pomn.; Rozhanovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Rozhanovčanka, -y, -niek 2.; 
rozhnnovský prid. 

Rozložná, -e] 2.; Rozložňan, -a, mn. č. -la m.; 
Rozložníanka, -y, -nok 2.; rozložnlansky 
príd. 

Roztoky, -tôk 2. pomn.; Roztoča n, -a, mn. č. 
-la m.; Roztočauka, -y, -nlek 2.; roztocký 
príd. 

Rozvadze, -dzí 2. pomn.; Rozvadžan, -a, mn. č. 
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-la m.; Rozvadžanka, -y, -nlek z.; roz-
vadzský prld. 

Rožkovany, -vlan m. pomn.; Rožkovanec, -nca 
m.; Rožkovianka, -y, -nok 2.; rožkoviansky 
prid. 

Rožňava, -y z., Rožňavčan, -a, mn. £. -la m.; 
Rožňavčanka, -y, -nlek 2.; rožňavský príd. 

Rožňavská Baňa, Rožňavskej Bane 2.; Rož-
ňavskobančan 1 Bančan, -a, mn. č. -ia m.: 
Rožňavskobančanka i Bančanka, -y, -niek 
z.; rožňavskobanský i banský príd. 

Rožňavské Bystré, Rožňavského Bystrého str.; 
Rožňavskobystran i Bystran, -a, mn. č. -ia 
m.; Rožňavskobystrlanka 1 Bystrlanka, -y, 
-nok z.; rožňavskobystrlansky 1 bystrian
sky príd. 

Kožflová Neporud/a, Rožňovej Neporadze ž.: 
Rožfiovoneporadžan i Neporadžan, -a, 
mn. č. -la m.; Rožňovoneporadžanka i Ne-
poradžanka, -y, -nlek 2.; rožfiovoneporadz-
ský i neporadzský prid. 

Rožnové Mitice, Rožňových Mllíc 2. pomn.; 
Rožňovomitlčan i Mltlčan, -a, mn. £. -la m.: 
Rožňovomitlčanka I Mitičanka, -y, -niek z.; 
rožňovomltlcký 1 mitický prfd. 

Rúbaň, -ne ž.; Rúbančan, -a, mn. č. -ia m.; 
Ri'ibančanka, -y, -nlek ž.; rňbanský prid. 

Rudina, -y z.; Rudinčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Rudinčanka, -y, -niek ž.; rudlnský prfd. 

Rudinka, -y z.; Rudinčan, -a, mn. £. -la m.; 
Rudinčanka, -y, -niek z.; rudinský prfd. 

Rudinská, -ej z.; Rudinšťan, -a, mn. £. -la m.; 
Rudinštianka, -y, -nok 2.; rudlnštiansky 
prid. 

Rudlov, -a m.; Rudlovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Rudlovčanka, -y, -niek 2.; rudlovský prld. 

Rudlová, -ej 2.; Rudlovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Rudlovčanka, -y, -niek 2.; rudlovský 
prfd. 

Rudná, -ej 2.; Rudňan, -a, mn. č. -ia m.; 
Rudnianka, -y, -nok 2.; rudnlansky príd. 

Rudnany, -nian m. pomn.; Rudňanec, -nca m.; 
Rudnianka, -y, -nok 2.; rudniansky prid. 

Rudnianska Lehota, Rudnianskej Lehoty 2.; 
Rudnianskolehoían 1 Lehotan, -a, mn. č. 
-ia m.; Rudnianskolehoťanku i Lehoťanka, 
-y, -nlek 2.; rudnlanskolehotský 1 lehotský 
prid. 

Kiidník, -a m.; Rudníčan, -a, mn. č. -la m.; 
Rudnlčanka, -y, -nlek 2.; rndnícky prid. 

Rudno, -a str.; Rudňan, -a, mn. č. -ia m.; 
Rudnianka, -y, -nok 2.; rudniansky prid.; 
Rudnú nad Hronom 

Iliiniiioová, -ej 2.; Rumanovčan, -a, mn. £. 

-la m.; Rumanovčanka, -y, -nlek 2.; ru-
manovský prfd. 

Ho mince, -niec 2. pomn.; Ruminčan, -a, mn. 
č. -la m.; Rumlnčanka, -y, -niek 2.; ru-
minský prld. 

Runina, -y 2.; Runinčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Runinčanka, -y, -niek 2.; runlnský prld. 

Ruská, -ej 2.; Rušťan, -a, mn. č. -ia m.; Ruš-
tlanka, -y, -nok z.; ruštiansky príd. 

Ruská Bystrá, Ruskej Bystrej z.; Bystran, -a, 
mn. č. -ia m.; Bystrlanka, -y, -nok 2.; rus-
kobystrlansky i bystriansky prid. 

Ruská Kajňa, Ruskej Kajne z.; Ruskokajňan 
1 Kajňan, -a, mn. £. -la m.; Ruskokajnlanka 
1 Kajnianka, -y, -nok z.; ruskokajnlansky 
1 kajnlansky príd. 

Ruská Nová Ves, Ruské] Nove] Vsi z.; Rusko-
novovešían i Novovešían, -a, mn. č. -la m.; 
Ruskonovovešťanka i Novovešťanka, -y, 
-niek ž.; ruskonovoveský 1 novoveský príd. 

Ruská Poruba, Ruskej Poruby 2.: Ruskopo-
rubčan l Porubčan, -a, mn. č. -Ia m.; Rusko-
porubčanka i Porubčanka, -y, -niek 2.; rus-
koporubský 1 porubský prld. 

Ruská Vola, Ruskej Vole z.; Ruskovolan i 
Voľan, -a, mn. č. -ia m.; Ruskovollanka 1 
Volianka, -y, -nok z.; ruskovoliansky 1 vo-
liansky prid.; Ruská Vola nad Popradom 

Ruská Volová, Ruské] Volovej z.; Ruskovo-
lovčan I Volovčan, -a, mn. £. -ia m.; Rusko-
volovčanka i Volovčanka, -y, -niek 2.; 
ruskovolovský 1 volovský prid. 

Ruské, -ého str.; Rušían, -a, mn. £. -la m.; 
Rušlianka, -y, -nok 2.; ruštiansky prid. 

Ruské Pckľany, Ruských Pekllan m. pomn.; 
Ruskopekľanec I Pekľanec, -nca m.; Rusko-
peklianka i Peklianka, -y, -nok 2.; rusko-
pekllansky i pekliansky prid. 

Ruskov, -a m.; Ruskovčan, -a, mn. £. -la m.; 
Ruskovčanka, -y, -niek 2.; ruskovský prld. 

Ruskovce, -viec 2. pomn.; Ruskovčan, -a, mn. 
£. -ia m.; Ruskovčanka, -y, -niek 2.; ruskov
ský prid. 

Ruský Hrabovec, Ruského Hrabovca m.; 
Ruskohrabovčan t Hrabovčan, -a, mn. £. -ia 
m.; Ruskohrabovčanka 1 Hrabovčanka, -y, 
-nlek 2.; ruskohrabovský i hrabovský prid. 

Ruský Kazimír, Ruského Kazimíra m.; Rus-
kokazlmírčan 1 Kazimirčan, -a, mn. £. -ia m.; 
Ruskokazimírčanka i Kazimírčanka, -y, 
-nlek ž.; ruskokazimírsky 1 kazimírsky prid. 

Ruský Kručov, Ruského Kručova m.; Rusko-
kručovčan i Kručovčan, -a, mn. £. -ia m.; 
Ruskokručovčanka i Kručovčanka, -y, -niek 
2.; ruskokručovský i kručovský prid. 
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Ruský Potok, Ruského Potoka m.; Ruskopo-
točan i Potočan, -a, mn. č. -ia m.; Rusko-
potočanka i Potočanka, -y, -nlek 2.; rusko-
potocký i potocký príd. 

Rusovce, -viec ž. pomn.; Rusovčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Rusovčanka, -y, -niek z.; rusovský 
prfd. 

Ružbachy -kúpele, Ružbách-kúpeľov m. pomn.; 
Ružbašan, -a, mn. č. -la m.; Ružbašanka, 
-y, -nlek ž.; ružbašský prid. 

Ružín, -a m.; Ružínčan, -o, mn. £. -ia m.; Ru-
žlnčanka, -y, -niek ž.; ružínsky prid. 

Koziu.i, -ej 2.; Ružinčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Ružinčanka, -y, -nlek 2.; ružinský príd. 

Ružindol, -a/-u, e. p. -e m.; Ružlndolčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Ružlndolčanka, -y, -niek ž.; 
ružindolský príd. 

Ružinov, -a m.; Ružinovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Ružinovčanka, -y, -nlek z., ružinovský 
prfd. 

Ružomberok, -rka/-rku m.; Ružomberčan, -a, 
mn. č. -la m.; Ružomberčanka, -y, -nlek 2.; 
ružomberský prid. 

Ružová Dolina, Ružovej Doliny 2.; Ružovo-
dolinčun i Dolinčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Ružovodoiinčanka i Dolinčanka, -y, -niek 
2.; riižovodolinský i dollnský prid. 

Ružová Osada, Ružovej Osady ž.; Ružovo-
osadčan i Osadčan, -a, mn. c. -la m.; Ružo-
voosadčanka i Osadčanka, -y, -nlek 2.; ru-
žovoosadský i osadský prid. 

Rybany, -bian m. pomn.; Rybanec, -nca m.; 
Rybianka, -y, -nok 2.; rybiansky prfd. 

Rybáre, Rybár m. pomn.; Rybárčan, -a, mn. č. 
-ía m.; Rybárčanka, -y, -niek z.-, rybársky 
príd. 

Rybárie, -ia str.; Rybárčan, -a, mn. č. -la m.; 
Rybárčanka, -y, -niek 2.; rybársky príd. 

Rybárpole, -ľa sír.; Rybárpoľčan, -a, mn. c. 
-la m.; Rybárpoľčanka, -y, -nlek 2.; rybár-
poľský príd. 

Rybky, -blek 2. pomn.; Rybčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Rybčlanka, -y, -nok í.; rybčlansky 
prfd. 

Rybník, -a in.; Rybníčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Rybničanka, -y, -niek 2.; rybníčky príd. 

Kykynčice, -čie 2. pomn.; Rykynčičan, -a, 
mn. č. -la m.; Rykynčičanka, -y, -nlek 2.; 
rykynčický príd. 

Sabinov, -a m.; Sablnovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Snbinovčanka, -y, -nlek 2.; sabinovský 
prid. 

Siihnvá, -ej ž.-, Sabovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Sabovčanka, -y, -niek 2.; sabovský prld. 

Sačurov, -a m.; Sačurovčan, -a, mn. č. -la 
m.: Sačurovčanka, -y, -nlek 2.; sačurovský 
príd. 

Sádočné, -ého sír.; Sádočňan, -a, mn. č. -la 
m.; Sádočnlanka, -y, -nok 2.; sádočnian-
sky príd. 

Sádok, Sádku m.; Sádočan, -a, mn. t. -la m.; 
Sádočanka, -y, -nlek z.; sádocký príd. 

Sady nad Torysou, Sadov m. pomn.; Sadčan, 
-a, mn. č. -la m.; Sadčanka, -y, -niek 2.; 
sadský príd. 

Salajka, -y 2.; Salajčan, -a, mn. č. -la m.; 
Salajčanka, -y, -niek z.; salajský príd. 

Salka, -y 2.; Salčan, -a, mn. £. -la m.; Sal-
čianka, -y, -nok 2.; salčiansky prid. 

Salvátor-prameň, Salvátora-prameňa m.; Sal-
vátorčan, -a, mn. £. -ia m.; Salvátorčanka, 
-y, -nlek z.; salvátorský prid. 

Samota-Rudica, Samoty-Rudice 2.; Samoťan, 
-a, mn. č. -ia m.; Rudlčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Samoťanka, -y, -niek t.; Rudlčanka, 
-y, -nlek 2.; samotský, rudlcký i samotsko-
-rudlcký prld. 

Sampor, -a, o. p. -e m.; Samporčan, -a, mn. 
£. -ia m.; Samporčanka, -y, -nlek 2.; sam-
porský prid. 

Santovka, -y. ž.; Santovčan, -a, mn. č. -la 
m.; SantovČanka, -y, -niek 2.; santovský 
príd. 

Sása, -y z.; Sásan, -a, mn. č. -ia m.; Sasanka, 
-y, -niek ž.; sásanský prld. 

Sasinkovo, -a str.; Sasinkovčan, -a, mn. č. 
-in m.; Sasinkovčanka, -y, -niek z.; sasln-
kovský príd. 

Sásová, -ej z.; Sásovčan, -a, mn. £. -la m.; Sá-
sovčanka, -y, -nlek ž.; šašovský prid. 

Savčina, -y z.-, Savčinčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Savčinčanka, -y, -niek 2.; savčinský prld. 

Saveina Podvažiu, Savčiny-Podvažia z.-str.; 
Savčinčan, Podvažan, -a, mn. č. -la m.; Sav
činčanka, Podvažanka, -y, -niek 2.; savčin
ský, podvažský i savčinsko-podvažský prld. 

Sazdice, -díc i. pomn.; Sazdlčan, -a, mn. č. 
-la m.; Sazdlčanka, -y, -nlek 2.; sazdlcký 
príd. 

Sebedín, -a m.; Sebedlnčan, -a, mn. č. -la 
m.; Sebedínčanka, -y, -niek ž.; sebedínsky 
príd. 

Sebedražie, -ia str.; Sebedražan, -a, mn. č. 
-ia m.; Sebedražlanka, -y, -nok 2.; sebe-
dražlansky príd. 

Sebechleby, -ov m. pomn.; Sebechlebčan, -a, 
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mn. £. -la m.; Sebechlebčanka, y, -niek ž., 
sebechlebský prld. 

Seč, -1 2.; Sečan, -a, mn. č. -ia m.; Sečianka, 
-y, -nok ž.; sečiansky prfd. 

Sečianky, -nok 2. pomn.; Sečiančan, -a, mn. 
£. -ia m.; Sečlančanka, -y, -niek 2.; sečian
sky prfd. 

Sečovce, -viec 2. pomn.; Sečovčan, -a, mn. £. 
-ia m.; Sočovčanka, -y, -nlek 2.; sečovský 
prid. 

Sečovská Polianka, Sečovskej Polianky 2.; 
Sečovskopollančan i Poliančan, -a, mn. £. 
-Ia m.; Sečovskopoliančanka i Poliančanka, 
-y, -nlek 2.; sočovskopollansky i poliansky 
prfd. 

Sedliacka Dubová, Sedliackej Dubové] 2.; 
Sedliackodubovčan i Dubovčan, -a, mn. c. 
-la m.; Sedliackodubovčanka i Dubovčan
ka, -y, -nlek 2.; sedliackodubovský I du
bovský prld. 

Sedliee, -líc 2. pomn.; Sodllčan, -a, nm. č. 
-ia m.; Sedličanka, -y, -nlek 2.; sedlický 
prfd. 

Sedličná, -e] ž.; Sedličňan, -a m.; Sedličnian-
ka, -y, -nok z.; sedličniansky prid. 

Sedliská, Scdlísk str. pomn.; Sedllštan, -a, 
mn. č. -la m.; Sedlištianka, -y, -nok 2.; 
sedlištiansky príd. 

Sedmerovec, -vca m.; Sedmerovčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Sedmerovčanka, -y, -nlek 2.; 
sedmerovský príd. 

Šejkov, -a m.; Sejkovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Sejkovčanka, -y, -nlek 2.; sejkovský prid. 

Sekule, -lí 2. pomn.; Sekulčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Sekulčanka, -y, -nlek 2.; sekulský prid 

Selany, -llan m. pomn.; Selanec, -nca m.; Se-. 
Hanka, -y, -nok ž.; seliansky prid. 

Selce, -a str.; Selčan, -a, mn. č. -ia m.; Sel-
čianka, -y, -nok 2.; selčlansky prid. 

Selce, -lieč ž. pomn.; Selčan, -a, mn. č. -ia 
m.; selčlanka, -y, -nok z.- selčlansky príd. 

Selec, -lca m.; Selčan, -a, mn. £. -la m.; Sel
članka, -y, -nok z.; selčlansky i selecký 
prfd. 

Seleška, -y 2.; Selešfan, -a, mn. č. -ia m.; Se-
leštlanka, -y, -nok z.; seleštiansky i seleš-
ský prld. 

Selice, -líc ž. pomn.; Sellčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Sellčanka, -y, -nlek ž.; sollcký príd. 

SoHšťany, -tlan m. pomn.; Sellšťanec, -nca 
m.; Selištianka, -y, -nok z.; selištiansky 
prfd. 

Semernvo, -a str.; Semerovčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Semerovčanka, -y, -nlek z.; seme-
rovský prid. 

Semeteš, -a m.; Semetešan, -a, mn. e. -ia m.: 
Semetešanka, -y, -niok i., semetešský 
prid. 

Sena, -ne ž.; Seňan, -a, mn. č. -ia m.; Senlan-
ka, -y, -nok 2.; seniansky príd. 

Senec, -nca m.; Senčan, -a, mn. č. -Ia m.; 
Senčanka, -y, -niek ž.; senecký prfd. 

Seniakovce, -viec z. pomn.; Seniakovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Senlakovčanka, -y, -niek ž.: 
senlakovský prfd. 

Senica, -e 2.; Seničan, -a, mn. £. -la m.; Se-
ničanka, -y, -nlek 2.; senický prfd. 

Senné, -ého str.; Seňan, -a, mn. c -ia m.; Se-
nianka, -y, -nok 2.; seniansky prfd. 

Senohrad, -u m.; Senohradčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Senohradčanka, -y, -niek 2.; senohrad-
ský prid. 

Séplak, -u m.; Séplačan, -a, mn. č. -ia m.; Sép-
lačanka, -y, -niek 2.; séplacký prld. 

Sercď, -de 2.; Seredčan, -a, mn. č. -la m.; Se-
redčanka, -y, -niek 2.; seredský príd. 

Setechov, -a m.; Setechovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Setechovčanka, -y, -nlek 2.; setechov-
Ský príd. 

Severná, -ej z.; Severňan, -a, mn. £. -Ia m.; 
Severnianka, -y, -nok 2.; severniansky 
prld. 

Sielnica, -e 2.; Sielnlčan, -a, mn. £. -ia m.; 
Sielničanka, -y, -nlek 2.; sielnlcký prid. 

Sigord, -u m.; Slgordčan, -a, mn. č. -la m.; Sl-
gordčanka, -y, -nlek 2.; sigordský prid. 

Sihelné, -ého str.; Slhelňan, -a, mn. £. -la m.; 
Sihelnianka, -y, -nok 2.; sihelnlansky prid. 

Sihla, -y 2.; SIhľan, -a, mn. £. -ia m.; Slhllan-
ka, -y, -nok 2.; sihllansky prld. 

Sikenica, -e z.; Slkonlčan, -a, mn. £. -ia m.; 
Slkeničanka, -y, -niok 2.; sikonický príd. 

Sikenička, -y z.; Slkonlčan, -a, mn. £. -la m.; 
Slkeničanka, -y, -nlek z.; sikenlcký prid. 

Sila, -y 2.; Strán, -a, mn. £. -la m.; SUianka, 
-y, -nok 2.; slllansky prld. 

Siladice, -tlie 2. pomn.; Si ladiča n, -a, mn. & 
-ia m.; Siladičanka, -y, -niok z.; slladlcký 
prfd. 

Silica, -e L; Siličan, -a, mn. č. -ia m.; Slličan-
ka, -y, -niek 2.; slllcký prfd. 

Silická Brezová, Sllickej Brezovej 2.; Silic-
kobrezovčan 1 Brezovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Slllckobrezovčanka 1 Brezovčanka, -y, -nlek 
2.; slllckobrezovský i brezovský prid. 

Silická Jablonica, Sllickej Jablonlce z.; Si-
llckojablonlčan 1 Jabloničan, -a, mn. č. 
-Ia m.: Sillckojablonlčanka í Jablonlčan-
ka, -y, -nlek 2.; slllckojablonický 1 jablo-
nlcký prid. 

15 Slovník slov. jazyka 
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Sirk, u m.; Slrčan, -a, mn. č. -la m.; Sirčlan-
ka, -y, -nok z.-, slrčiansky príd. 

Sirník, -a m.; Sirníčan, -a, mn. č. -la m.; Sír-
níčanka, -y, -niek 2.; sirnícky prid. 

Sitnianska, -ej >..; Sitnlančan, -a, mn. t. -la 
m.; Sitniančanka, -y, -niek 2., sltnlančan-
ský í sitniansky príd. 

Sitnianska Lehôtka, Sitnianskej Lehôtky z.; 
Sitnianskolehôtčan i Lehôtčan, -a, mn. C 
-ia m.; Situinnskolchôtčankn 1 Lehôtčan-
ka, -y, -niek 2.; sitnianskolehôtčanský i 
lchôtčanský i lehotsky príd. 

Sitník, -a m.; Sitničan, -a, mn. £. -la m.; Sit-
níčanka, -y, -nlek 2.; sitnlcky prid. 

Skačany, -čian m. pomn.; Skačanoc, -nca m.; 
Skačianka, -y, -nok 2.; skačínnsky prid. 

Skala, -y z.-, Skalčan, -a, mn. £. -la m.; Skal-
čanka, -y, -nlek z ; školský prid. 

Skalica, -e 2.; Skaličan, -a, mn. č. -la m.; 
Skallčanka, y, -niek z.; skalický prld. 

Skalité, -ého str.; Skallťan, -a, mn. č. -la m.; 
Skallfanka, -y, -niek ž.; sknlllský prld. 

Skároš, -a m.: Skárošan, -a, mn. e. -la m.; 
Skárošunka, y, -niek 2.; skárošský príd. 

Skerešovo, -n str., Skurešovčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Skerešovčanka, -y, -nlek z.; ske-
rešovský prid. 

Sklabina, -ej z.; Sklabínčan, -a, mn. £. -la m.; 
Sklablnčanka, -y, -nlek 2.; sklabinský prid. 

Sklahinský Podzámok, Sklablnského Pod
zámku m.; Sklablnskopodzámčan i Pod-
zámčan, -a, mn. č. -la m.; Sklablnskopod-
zámčanka i Podzámčanka, -y, -nlek z.-, 
sklabinskopodzámsky i podzámsky 1 pod-
zámocký príd. 

Sklené, -ého str.; Skleňan, -a, mn. £. -ia m.; 
Sklenianka, -y, -nok 2.; skleniansky prid. 

Sklené Teplice, Sklených Teplíc 2. pomn.; 
Sklenolepličan 1 Tepllčan, -a, mn. £. -ia m.; 
Sklenotepličanka 1 Tepllčanka, -y, -nlek 
2.: sklenotepllcký 1 teplický príd. 

Skliarovo, -a str.; Skliarovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Skliarovčanka, -y, -niek 2.; skliarovský 
príd. 

Skrabské, ého str.; Skrabčan, -a, mn. č. -ia 
m.;.% Skrabčianka, -y, -nok z.-, skrabčlan-
sky i skrnbský prid. 

Skuhín, -a m.; Skubínčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Skubfnčanka, -y, -niek z.; skublnsky príd. 

Skýcov, -a m.; Skýcovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Skýcovčanka, -y, -niek ž.; skýcovský prfd. 

Sládečkovce, -viec 2. pomn.; Sládečkovčan, 
-a, mn. č. -ia m.; Sládečkovčanka, -y, -niek 
2.; sládečkovský prid. 

Sládkovičovo, -a str.; Sládkovičovčan, -a, 

mn. £. -ia m.; Sládkovlčovčanka, -y, -niek 
2.; sládkovičovský prid. 

Slaná Lehota, Slanej Lehoty ž.; Slanoleho-
ťan i Lehoťan, -a, mn. č. -ia m.: Slanole-
hoťanka i Lehoťanka, -y, -niek 2.; slano-
lehotský i lehotský prfd. 

Slančík, -a m.; Slančlčan, -a, mn. č. -la m.; 
Slančíčanku, -y, -niek z.; slančicky prid. 

Slanec, -nca m.; Slančan, -a, mn. £. -la m.; 
Slančanka, -y, -nlek z., slanský príd. 

Slanická Osada, SlanlckeJ Osady 2.; Sla-
níckoosadčan i Osadčan, -a, mn. £. -la m.; 
Slanlckoosadčanka 1 Osadčanka, -y, -nlek 
2.; slanickoosadský 1 osadský prid. 

Sianská Huta, Slanskej Huty z.; Slanskohu-
ťan 1 Hutan, -a, mn. č. -ia m.; Slanskohu-
ťanka 1 Hufanka, -y, -nlek z.-, slansko-
hulský 1 hulský 1 hullansky prid. 

Slanské Nové Mesto, Slanského Nového 
Mesta str.; Novomešían, -a, mn. £. -ia m.; 
Novomeštanka, -y, -niek 2.; slanskonovo-
mestský i novomestský prld. 

Slaská, -ej 2.; Slaštan, -a, mn. č. -la m ; 
Slaštianka, -y, -nok z.; slaštiansky i slaský 
prfd. 

Slatina, -y 2.; Slatinčan, -a, mn. č. -ia m.; Sla-
tinčanka, -y, -niek z.; slatinský prld ; Sla
tina nad Bebravou 

Slatinka, y >... Slatinčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Slatlnčanka, -v, niek í.; slatinský 1 rld 
Slatinka nad Bebravou 

Slatinské Lazy, Slatinských Lazov m. pomn.; 
Slatinskolazan 1 Lazan, -a, mn. č. -la m.; 
:;i ikolazlanko 1 Lazlanka, y, -nok -.; 
slatinskolazinnsky i lazlansky prld. 

Slatvina, -y z.; Slatvinčan, -a, mn. č. -la m.; 
Slatvinčanka, -y, -nlek 2.: slatvinský príd. 

Slavec, -vca m.: Slavčau, -a, mn. č. -ia m.; 
Slavčanka, -y, -niok 2.; slavský prfd. 

Slavknvce, -viec z. pomn.; Slavkovčan, -a, 
mn. £. -ia m.; Slavkovčanka, -y, -niok z.; 
slavkovský príd. 

Slavnica, -e ž.; Slavničun, -o, mn. č. -la m.; 
Slavničanka, y, -niek ž.; slavnlcký prfd. 

Slavoška, y 2.; Slavošťan, -a, mn. £. -ia m.; 
Slavoštianka, -y, -nok z.; slavoštiansky 
príd. 

Slavošovce, -viec z. pomn.; Slavošovčan, -a, 
mn. C. -la m.; Slavošovčonka, -y, -niek z.; 
slavošovský prld. 

Sľažany, -žian m. pomn.; Sľažanec, -nca m.; 
Sfažíanka, -y, -nok 2.; sľažlansky prfd. 

Slepčany, -čian m. pomn.; Slepčanec, -nca 
m.; Slepčlanka, -y, -nok 2.; slepčiansky 
príd. 
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Sliač, -a m.; Sliačan, -a, nm. č. -ia m.; Sllo-
čunku, -y, -nlek z.; sliačsky prfd.; Sliač-
-kúpele 

Sliače, -ov m. pomn.; Sliačan, -a, mn. £. -ia m.; 
SHačanka, -y, -niek z.; sliačsky prfd. 

Sliačska Poľana, Sliačskej Poľany z.; sliač-
skopoľanec i Poľanec, -nca m.; Sliačsko-
polianka i Polianka, -y, nok z.; sliačsko-
poliansky 1 poliansky prid. 

Sliepkovce, -viec ž. pomn.; Sliepkovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Sliepkovčanka, -y, -niek 2.; 
sliepkovský príd. 

Slivník, -a m ; Sllvničan, -a, mn. £. -la m.; 
Slivníčanka, -y, -niek z.; sllvnlcky prfd. 

Slizké, -ého str.; Sližfan, -a, mn. č. -ia m.; 
Slížtianka, -y, -nok z.; sližtiansky príd. 

Slopkov, -a m.; Slopkovčan, -a, mn. £. -ia 
m.; Slopkovčanka, -y, -nlek >..; slopkovský 
prfd. 

Slopná, -ej z.; Slopňan, -a, mn. £. -ia m.; 
Slopnianka, -y, -nok 2.; slopnlansky prfd. 

Slovany, -vian m. pomn.; Slovanec, -nca m.; 
Slovianka, -y, -nok 2.; slovlansky prid. 

Slovenská Kajňa, Slovenskej Kajno z.; Slo-
venskokajňan 1 Kajňan, -a, mn. č. -ia m.; 
Slovenskoknjnlanka 1 Kajnianka, -y, -nok 
2.; slovenskokajnlansky i kajniansky prld. 

Slovenská Ľupča, Slovenskej Ľupče 2.; Slo-
venskoľupčan i Ľupčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Slovenskoľupčianka i Rupčianka, -y, -nok 
2.; slovenskoľnpčlansky i lupčiansky príd. 

Slovenská Ves, Slovenskej Vsi 2.; Slovensko-
vešťan, -a, mn. £. -la m.; Slovenskovešťan-
ka, -y, -nlek i.; slovenskoveský prld. 

Slovenská Volová, Slovenskej Volovej 2.; SIo-
venskovolovčan i Volovčan, -a, mn. e. -ia 
m.; Slovonskovolovčanka i Volovčanka, -y, 
-nlek 2.; slovenskovolovský i volovský 
prld. 

Slovenské Darmoty, Slovenských Ďarmôt 2. 
pomn.; Slovenskodarmoí'an i Ďarmoían, -a, 
mn. č. -ia m.; Slovonskodarmoťnnka 1 Ďar-
moťanka, -y, -niek z.; slovenskoďnrmotský 
i darmotský prid. 

Slovenské Kľačany, Slovenských Kľačlan m. 
pomn.; Slovenskokľačanec i Kľačanec, -nca 
m.; Slovenskokľačlanka i Kľnčlanka, -y, 
-nok 2.; slovenskokľačiansky i kľačian
sky príd. 

Slovenské Krivé, Slovenského Krivého str.: 
Slovenskokrivčan I Krlvčan, -a, mn. č. -la 
m.; Slovenskokrlvčanka 1 Krlvčanka, -y, 
-niek z.; slovenskokrlvský 1 krivský prid. 

Slovenské Nové Mesto, Slovenského Nové
ho Mesta str.; Slovenskonovomošťan 1 No-

vomešťan, -a, mn. č. -la m.; Slovenskono-
vomešťanka i Novomešťanka, -y, -nlek í.; 
slovenskonovomestský i novomestský prid. 

Slovenské Pole, Slovenského Póla sír.; Slo-
venskopolčan 1 Polčan, -a, mn. £. -la m.; 
Slovenskopoľčanka 1 Poľčanka, -y, -niek 
z.; siovenskopoľský 1 poľský prld. 

Slovenské Pravno, Slovenského Právna str.; 
Slovcnskopravňan 1 Pravňan, -a, mn. e. -la 
m.; Slovenskopravnlanka i Pravnlanka, -y, 
-nok z.; slovenskopravnlansky í pravnian-
sky príd. 

Slovenský Grob, Slovenského Grobu m.; 
Slovenskogrobčan 1 Grobčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Slovenskogrobčanka i Grobčanka, -y, 
-niek z.; slovenskogrobský 1 grohský prid. 

SInvinky, -niek ž. pomn.; Slovlnčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Slovinčanka, y, -niek ž.; slovin
ský prld. 

Smílno, -a sír.; Smllňan, -a, mn. č. -la m.; 
Smilnianka, -y, -nok z.; smilniansky prid. 

Smižany, -žian m. pomn.; Smížanoc, -nca m.; 
Smižianka, -y, -nok 2.; smižiansky prld. 

Smolenice, -níc 2. pomn.; Smolenlčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Smoleničanka, -y, -nlek z; 
smolenický príd. 

Smolenická Nová Ves, SmolenlckeJ Novej 
Vsi 2.; Smolonlckonovovešlan 1 Novoveš
ťan, -a, mn. č. ia m.; Smolenlckonovoveš-
íanka i Novovešťanka, -y, -nlek 2.; smo-
lenickonovoveský i novoveský príd. 

Smolinské, -ého str.; Smollnčan, -a, mn. č. 
-la m.; Smollnčianka, -y, -nok z.; smolin-
člansky 1 smolfnský prid. 

Smolnícka Huta, SmolníckeJ Huly z.; Smôl-
níckohutan i Hufan, -a, mn. č. -ia m.; 
Smolnickohutanka i Huťanka, -y, -niek 2.: 
smolníckohtitský 1 hutský i hutiansky prid. 

Sniiilnik, -a m.; Smolníčan, -a, mn. č. -la m.; 
Smolníčankn, -y, -niek z.; smolnícky prld. 

Smrdáky, -ov m. pomn.; Smrdáčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Smrdáčanka, -y, -nlek z.; smrdácky 
príd. 

Smrečany, -čian m. pomn.; Smrečanec, -nca 
m.; Smrečlanka, -y, nok z.; smrečiansky 
prld. 

Snakov, -a m.; Snakovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Snakovčanka, -y, -nlek 2.; snakovský príd. 

Snežnica, -e 2.; Snežničan, -a, mn. č. -la m.: 
Snežničanka, -y, -nlek 2.; sneínický prld. 

Snina, -y 2.; Sninčan, -a, m,-., e. -ia m.; Snin-
čanka, -y, -niek 2.; sninský príd. 

Snohy, Snôh 2. pomn.; Snožan, -a, mn. č. -ia 
m.; Snožianka, -y, -nok 2.; sntižiansky príd. 
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Soblahov, -a m.; S o b l a h o v č a n , -a, mn. č. -la 
m.; S o b l a h o v č a n k a , -y, -nlek ž.; soblahov-
ský prld. 

Soboš, -a m.; Sobošan, -a, mn. č. -la m.; So-
bošanka, -y, -nlek 2.; sobošský prid. 

Soliol isie, -ťa str.; Sobot iš fan, -a, mn. č. -la 
m.; Sobotišfanka, -y, -nlek 2.; sobot iš tský 
prid. 

.iiiniM.it, -y 2.; S o b ô t č a n , -a, mn. č. -la m.; 
S o b ô t č a n k u , y, -niek >..; sobôtsky pud. 

Sobrance, -niec z. pomn.; S o b r a n č a n , -a, mn. 
č. -la m.; S o b r u n č a n k a , -y, -niek z.; so-
brnnecký prld. 

Sobranecké Kúpele, Sohraneckých K ú p e ľ o v 
m. pomn.; S o b r a n e c k o k ú p o ľ č a n i K ú p e ľ -
č a n , -a, mn. č. -ia m.; S o b r a n u c k o k ú p e ľ -
č a n k a i K ú p e ľ č a n k a , -y, -niuk t.-, sobra-
n e c k o k ú p e ľ s k ý i k ú p e ľ s k ý prid. 

Socovce, -viec ž. pomn.; S o c o v č a n , -a, mn. č. 
-Ia m.; S o c o v č a n k a , -y, -nlek 2.; socovský 
príd. 

Sokoľ, -a m.; S o k o ľ č a n , -a, mn. č. -la m.; So-
k o ľ č a n k a , -y, -nlek 2., s o k o ľ s k ý príd. 

s n k n ľ i i n y , -Han m. pomn.; S o k o l a n e c , -nca 
m.; Sokol lanka, -y, -nok 2.; soko l iansky 
prld. 

Sukolce, -llec i. pomn.: S o k o l č a n , -a, mn. č. 
-la m.; S o k o l č a n k a , -y, -niok z.; sokolský 
príd. 

Sokolče, -í ž. pomn.; S o k o l č a n , -n, mn. c. -ia 
m.; S o k o l č i a n k a , -y, -nok t.; s o k o l č i a n s k y 
prld. 

Sokolníky, -nik m. pomn.; S o k o l n í č a n , -a, mn. 
č. -ia m.; S o k o l n í č a n k a , -y, -niek z.; so-
kolnícky príd. 

Sokolovce, -viec 2. pomn.; S o k o l o v č a n , -a, 
mn. č. -la m.; S o k o l o v č a n k a , -y, -niek 2.; 
sokolovský prid. 

Soľ, Soli 2.; Soían, -a, mn. £. -ia m.; Sol lan-
ka, -y, -nok t.; so l i ansky príd. 

S o l č a n y , -čian m. pomn.; S o l č a n e c , -nca m.; 
S o l č i a n k a , -y, -nok 2.; s o l č l a n s k y prid. 

S n l č i a n k y , -nok 2. pomn.; S o l č l a n č a n , -a, 
mn. č. -ia m.; S o l č i a n č a n k a , -y, -nlek z.; 
s o l č l a n s k y príd. 

Solivar, -u, B. a. -e m.; S o l l v a r č a n , -a, mn. 
č. -la m.; S o l i v n r č a n k a , -y, -niek 2.; soli
varský prld. 

Solka, -y •?..- S o l č a n , -a, mn. č. -la m.; Sol
č i a n k a , -y, -nok 2.; s o l č l a n s k y prld. 

Soľné, -ého str.; S o l ň o n , -a, mn. č. -la m.; 
Solnlanka, -y, -nok ž.; s o ľ n l a n s k y prid. 

S o l n i č k a , -y 2.; S o l n i č a n , -a, mn. £. -Ia m.; 
S o l n i č i a n k a , -y, -nok z.; s o l n i č l a n s k y prld. 

Solník, -a m.; S o l n i č a n , -a, mn. č. -ia m.; 
S o l n í č a n k u , -y, -niek ž.; so ln ícky prld. 

Sološn ica, -e z.; S o l o š n i č a n , -a, mn. č. -la m.; 
S o l o š n i č a n k a , -y, -niek z.; so lošn ický príd. 

Somorová Ves, SomoroveJ Vsi z.; Somoro-
v e š ť a n i Vešťan, -a, mn. £. -la m.; Somoro-
v e š í a n k a i Veš íanka, -y, -nlek z.; somoro-
voveský i veský prid. 

Somotor, -a, 6. p. -e m.; S o m o t o r č a n , -a, mn. 
č. -ia m.; S o m o t o r č a n k a , -y, -nlek 2.; so-
motorský prfd. 

Sopkovce, -viec 2. pomn.; S o p k o v č a n , -a, mn. 
č. -la m.; S o p k o v č a n k a , -y, -niek 2.; sop-
kovský prid. 

Spišská Holo, Spišskej Belej ž.; Splšskobc-
ľ a n i Beľan, -a, mn. č. -la m.; Spišskobe-
l ianka i Belianka, -y, -nok z.; splšskobe-
l iansky i bollansky prid. 

Spišská Nová Ves, Spišskej Novej Vsi z.; 
Splšskonovovešfan i N o v o v e š ť a n , -a, mn. 
č. -Ia m.; Sp išskonovovcštanka i Novo-
v e š ť a n k a , -y, -niek z.; sp i šskonovoveský 
i novovcský prfd. 

Spišská Sobota, Spišskú j Soboty ž.; Spišsko-
s o b o l a n i Sobotan, -a, mn. č. -la m.; Splš-
s k o s o b o ť a n k a í Sobofanka, -y, -nlek 2.; 
sp l šskosobotský i sobotský prfd. 

Sp išská Stará Ves, Spišskej Starej Vsi 2.; 
Spišskostarovešfan i Starovešfan, -a, mn. 
č. -la m.; Spišskostaroveš fanka i Staro-
vešfanka, -y, -niek 2.; sp išskostaroveský 
i s taroveský prfd. 

Spišská Teplica, Spišskej Tepl ice 2.; Spiš-
s k o t e p l i č a n i T e p l i č a n , -a, mn. č. -ia m.; 
S p i š s k o t e p l i č a n k a i T e p l l č a n k a , -y, -nlek 
z.; sp išskotepl ický i tep l ický prid. 

Sp išské Bystré, Sp išského Bystrého str.; 
Spišskobystran 1 Bystran, -a, mn. č. -ia m ; 
Spišskobystr ianka í Bystrlanka, -y, -nok 
z.; spišskobystr innsky i bystriansky prid. 

Sp išské Hanušovce, Spišských l lanušoviuc 
ž. pomn.; S p i š s k o h a n u š o v č a n i Hanušov-
č a n , -a, mn. č. -ia m.; S p l š s k o h n n u š o v č a n -
ka i H a n u š o v č a n k a , -y, -nlek 2.; splšsko-
hanušovský i hanušovský prid. 

S p i š s k é Podhradie, S p i š s k é h o Podhradia 
str.; S p l š s k o p o d h r a d č a n i P o d h r a d č a n , -a, 
mn. £. -ia m.; S p i š s k o p o d h r a d č a n k a i Pod-
h r a d č a n k a , -y, -nlek 2.; sp lšskopodhradský 
í podhradský prld. 

S p i š s k é Tnmášovce, Spišských Tomášoviec 
z. pomn.; S p l š s k o t o m á š o v č a n i T o m á š o v č a n , 
-a, mn. č. -ia m.; S p i š s k o t o m á š o v č a n k a i 
T o m á š o v č a n k a , -y, -nlek z.; spišskotomá-
šovský i tomášovský príd. 
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Spišské Vlachy, Spišských Vlachov m. pomn.; 
Splšskov lašan i Vlašan, -a, mn. č. -ia m.; 
Spišskov lašanka i Vlašanka, -y, -nlek ?..; 
sp lšskov lašský i v lašský prid. 

Spišský Hrhov, Sp išského l l rhova m.; Spiš-
s k o h r h o v č a n i H r h o v č a n , -a, mn. č. -la m.; 
S p t š s k o h r h o v č a n k a i H r h o v č a n k a , -y, -nlek 
ž.; sp lšskohrhovský i hrhovský prid. 

Spišský Hrušov, Sp išského l lrušova m.;Spiš-
s k o h r u š o v č a n i H r u š o v č a n , -a, mn. č. -ia 
m.; S p i š s k o h r u š o v č a u k n i H r u š o v č a n k a , 
-y, -niek ?..; sp išskohrušovský í hrušovský 
prld. 

Spišský Štiavnik, Spišského Štiavniku m.; 
S p i š s k o š t i a v n í č u n i Š t l a v n i č a n , -a, mn. č. 
-ia m.; S p i š s k o š t i a v n i č a n k a í S t l a v n i č a n -
ka, -y, -niok 2.; sp lšskošt iavnický 1 štlav-
nh ký pi id. 

Spišský Štvrtok, Sp išského Štvrtka m.; Spiš-
s k o š t v r t o č n n i Š t v r t o č a n , -a, mn. č. -ia m.; 
S p l š s k o š t v r t o č a n k a 1 š t v r t o č n n k a , -y, -niek 
z.; sp lšskoštvrtocký 1 štvrtocký príd. 

Srňac ie , -ieho str.; S r ň a č a n , -a, mn. č. -la 
m.; S r ň a č i a n k a , -y, -nok 2.; s r ň u č i n n s k y 
prid. 

S t a k č i a n s k a Ráztoka, S t a k č l a n s k e j Roztoky 
2.; S t a k č l a n s k o r o z t o č a n í R o z t o č a n , -a, mn. 
č. -ia m.,- S t a k č l a n s k o r o z t o č a n k a i Rozto-
č a n k a , -y, -nlek t.; s t a k č l a n s k o r o z t o c k ý 
1 roztocký prld. 

Stakč ín, -a m ; s t a k č í n č a n i S t a k č a n , -a, mn. 
c. -ia m.; S t a k č í n č a n k a , -y, -niek i Stak-
č i a n k a , -y, -nok z.; s t a k č í n s k y 1 s t a k č i a n -
sky prld. 

Stanáková, -ej 2.; S t a n á k o v č a n , -a, mn. č. -ia 
m.; Stanákovčanka, -y, -niek 2.; stanákov-
ský prfd. 

Stanča, -e 2.; S t a n č a n , -a, mn. č. -la m.; Stan-
č l a n k a , -y, -nok ž.; s t a n č i a n s k y príd. 

Stankovany, -vian m. pomn.; Stankovanec, 
-nca m.; Stankovianka, -y, -nok ž.; s tan-
koviansky príd. 

Slankovce, -viec 2. pomn.; S t a n k o v č a n , -a, 
mn. č. -la m.; S t a n k o v č a n k a , -y, -niek 2.; 
s tankovský prid. 

Stará Bašta, Starej Bašty 2.; Starobaš ían 
i Bašfan, -a, mn. č. -ia m.; Starobašt ianka 
i Raštianka, -y, -nok ž.; s tarobašt iansky 
1 bašt iansky príd. 

Stará Bystrica, Starej Bystr ice Z; Staro-
b y s t r í č a n i Rystrldan, -a, mn. £. -ia m.; 
S t a r o b y s t r i č a n k a i B y s t r i č a n k a , -y, -niek 
z.; starobystrický i bystrický prfd. 

Stará Gala, Starej Guly z.; S t o r o g a ľ a n 1 Ga-
ľan, -a, mn. č. -ia m.; Starogal lanka 1 Ga

llanka, -y, -nok ž.; s tarogal iansky i ga-
l iansky prld. 

Stará Holič, Siarej H a l i č e z.; S t a r o h a l i č a n 
i H a l i č a n , -a, mn. č. -ia m.; S t a r o h a i í č a n k a 
1 H a l i č a n k a , -y, -nlek ž.; s t a r o h a l i č s k ý 
i h a l i č s k ý príd. 

Stará Huta, Starej l luty 2.; Starohuťnn i Ilu-
ťan, -a, mn. £. -la m.; Starohutianka i Hu
tianka, -y, -nok ž.; s tarohut iansky 1 hu-
t lansky 1 hutský prid. 

Stará K r e m n i č k a , Siarej K r e m n i č k y 2.; Sta-
r o k r e m n i č a n í K r e m n i č a n , -a, mn. č. -ia 
m.; S t a r o k r e m n l č i a n k a 1 K r e m n i č i a n k a , -y, 
-nok 2.; s t a r o k r e i n n i č i a n s k y i k r e m n i č l a n -
sky prid. 

Slará Lehota, Starej Lehoty ž.; S t a r o l e h o ť a n 
i Lehofan, -a, mn. č. -ia m.; Staroleho-
fanka i L e h o ť a n k a , -y, -nlek 2.; starole-
hotský i lehotský prid. 

Stará Lesná, Starej Lesnej z.; S t a r o l e s ň a n 
i L e s ň a n , -a, mn. č. -ia m.; Slarolesnlanka 
1 Lesnlanka, -y, -nok 2.; s tarolesnlansky 
i lesn iansky prfd. 

Stará Ľ u b o v ň a , Starej Cubovne ž.; Staroľu-
b o v ň a n i Ľ u b o v ň a n , -a, mn. c -ia m.; Sta-
r o ľ u b o v n l a n k a 1 Ľ u b o v n i a n k a , -y, -nok 2.; 
s t a r n ľ u b o v n i a n s k y 1 ľ u b o v n i a n s k y prid. 

Stará Myjava, Starej Myjavy ž.; Staromyjav-
č e n s Myjavčnn, -u, um. č. -la i Myjavec, 
-vca m.; S t a r o m y j a v č a n k a 1 M y j a v č a n k a , 
-y, -nlek i Myjavka, -y, -viek z.; staromy-
Javský 1 myjavský prid. 

Stará Tura, Staro) Turej z.; Stnroturan i Tu-
ran, -a, mn. e. -la m.; Staroturianka i Tu-
rianka, -y, -nok z.; staroturlansky 1 tu-
riansky prfd. 

Slará Voda, Starej Vody z.; S t a r o v o d č a n , 
-a, mn. č. -Ia m.; S t a r o v o d č a n k a , -y, -nlek 
ž.; s tarovodský prld. 

Slaré, -ého str.; Staran, -a, mn. č. -la m; 
Stnrianka, -y, -nok 2.; stariansky prld. 

Staré Hory, Starých HOr z. pomn.; Starohor-
č a n í Hôrčan, -a, mn. c. -la 1 Starohorec, 
-rca m.; S t a r o h o r č a n k a 1 H ô r č a n k a , -y, 
-niok 1 Starohorko, -y, -riek f..; starohor
ský i horský prid. 

Staré Mesto, Starého Mesta str.; Staro-
m e š ť a n , -a, mn. č. -ia m.; S t a r o m e š ť a n k a , 
-y, -niek z.; s taromestský prld. 

Starina, -y 2.; S t a r i n č a n , -a, mn. £. -la m.; 
S t a r l n č a n k a , -y, -niek 2.; starlnský príd. 

Starfta, -ne 2.; S t a r ň a n , -a, mn. č. -Ia m.; 
Starnianka, -y, -nok 2.; starniansky prid. 

Starý Háj, Starého Hája m.; S t a r o b á j č a n 1 
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Hájčan, -a, mn. č. -.a m.; S t a r o h á j č a n k a i 
H á j č a n k a , -y, -niek z... starohájsky i háj
sky prld. 

Starý Hrádok, S t a r é h o Hrádku m.; Staro-
h r á d o č a n i H r á d o č a n , -a, mn. č. -la m.; 
S t a r o h r á d o č a n k a i H r á d o č a n k o , -y, -niek 
z.; s tarohrádocký i hrádocký prid. 

Slarý Smokovec, Starého S m o k o v c a m.; Sta-
r o s m o k o v č a n i S m o k o v č a n , -a, mn. e. -ia 
m.; S t a r o s m o k o v č a n k a í S m o k o v č a n k a , -y, 
-niek 2.; s tarosmokovský i smokovský príd. 

Starý Tekov, Starého Tekova m.; Starotekov-
č a n l T e k o v č a n , -a, mn. č. -ia m.; Staro-
t e k o v č a n k a i T e k o v č a n k a , -y, -niek z.; 
starotekovský i tekovský prid. 

Staškov, -a m.; S t a š k o v č a n , -a, mn. č. -ia m.; 
S t a š k o v č a n k a , -y, -niek i.; s taškovský 
prfd. 

Staškovce, -viec z. pomn.; S t a š k o v č a n , -a, 
mn. č. -ia m.; S t a š k o v č a n k a , -y, -nlek ž.; 
s taškovský prid. 

Stebnícka Huta, StebnlckeJ Huty 2.; Steb-
n í c k o h u ť a n i Hutan, -a, mn. č. -Ia m.; 
Stebnlckohutiunka i Hutianka, -y, -nok ž.; 
s tebníckohut lansky i hut lansky prid. 

Stebník, -a m.; S t e b n í č a n , -a, mn. £. -la m.; 
S t e b n í č a n k a , -y, -niek ž.; s tebnícky príd. 

Sto lečné, -ého str.; S l o l e č ň a n , -a, mn. £. -la 
m.; S l o l e č n l a n k a , -y, -nok 2.; s t o l e č n l a n -
sky prfd. 

Staš ice, -šic 2. pomn.; Stoš ičan, -a, mn. £. -Ia 
m.; S t o š i č a n k a , -y, -niek 2.; s toš lcký príd. 

Stot ince, -niec 2. pomn.; S t o t i n č a n , -a, mn. £. 
-ia m.; S t o t l n č a n k a , -y, -niok z.; s tot inský 
prld. 

Slúžok, -žka m.; S t o ž o č a n , -a, mn. £. -ia m.; 
S t o ž o č a n k a , -y, -niek 2.; s tožocký prid. 

Stráflany, -ňan m. pomn.; S t r á ň a n e c , -nca 
m.; S t r á ň a n k a , -y, -niek z.; s t r á ň a n s k ý 
prid. 

S t r á ň a v y , - ň a v z. pomn.; S t r á ň a v č a n , -a, mn. 
£. -la m.; S t r á ň a v č a n k a , -y, -niek 2.; strá-
ň a v s k ý príd. 

S lráne pod Tatrami, Strán! 2. pomn.; Stráňan, 
-a, mn. £. -la m.; S t r á ň a n k a , -y, -nlek 2.; 
s t rénsky príd. 

Stránška, -uj 2.; S t r á n č a n , -a, mn. £. -la m.; 
S t r á n č a n k a , -y, -niek ž.; s t r á n č a n s k ý i 
s tránsky príd. 

Stránske, -eho str.; S t r á n č a n , -a, mn. £. -la 
m.; S t r á n č a n k a , -y, -nlek 2.; s t r á n č a n s k ý 
i stránsky príd. 

Stratená, -ej 2.: S t r a t e n č a n , -a, mn. £. -la m.; 
S t r a t e n č a n k a , -y, -niek z.; s tratenský 

- príd. 

Stráža, -e ž.; Strážan, -a, mn. £. -la m.; Strá-
žanka, -y, -nlek z.; s trážsky príd. 

Stráže, -1 2. pomn.; Strážan, -a, mn. č. -la m.; 
Strážanka, -y, -nlek 2.; s trážsky príd.; Strá
ž e nad Myjavou; Stráže pod Tatrami 

Strážky, -žok 2. pomn.; Strážťan, -a, mn. £. 
-Ia m.; Strážtanka, -y, -niek ž.; s t rážťan-
ský príd. 

Strážne, -eho sír.; S t r á ž ň a n , -a, mn. £. -ia m.; 
S t r á ž ň u n k a , -y, -niek z.; s t r á ž ň a n s k ý prid. 

Strážov, -a m.; S t r á ž o v č a n , -a, mn. £. -ia m.; 

S t r á ž o v č a n k a , -y, -niek 2.; strážovský prid. 
Strážske, -oho str.; Strážšťan, -a, mn. č. -ia 

m.; Slrážštanka, -y, -niek 2.; s l rážš íanský 
i s trážsky príd. 

S t r e č n o , -a str.; S t r e č ň a n , -a, mn. £. -la m.; 
S t r e č n i a n k a , -y, -nok 2.; s t r e č n l a n s k y príd. 

Streda nad Bodrogom, -y 2.; S t r e d č a n , -a, 
mn. £. -la m.; S t r e d č a n k a , -y, -nlek i.; stred-
ský príd. 

Stredná Revúca, Strednej Revúcej z.; Stred-
n o r e v ú č a n I R e v ú č a n , -a, mn. c. -la m.; 
S t r e r i n o r e v ú č a n k a i R e v ú č a n k a , -y, -niek 
2.; s trednorevúcky i revúcky príd. 

Stredné Placht ince, Stredných Placht in iec z. 
pomn.; S t r e d n o p l a c h t i n č a n i P l a c h t i n č a n , 
-a, mn. £. -ia m.; S t r e d n o p l a c h t i n č a n k a 
i P l a c h t l n č a n k a , -y, -niek z.; stredno-
placht inský i p lacht lnský prid. 

Stredné Turovce, S l redných Turovlec 2. pomn.; 
S l r e d n o t u r o v č a n i T u r o v č a n , -a, mn. c. -la 
m.; S t r e d n o t u r o v č u n k a i T u r o v č a n k a , -y, 
-niek ž.; s trednolurovský i turovský prid. 

Stredný Sl iač, Stredného S l i a č a m.; Stredno-
s l i a č a n i Sl iačan, -a, mn. č. -ia m.; Strod-
n o s l l a č a n k a i S l l a č a n k a , -y, -niek ž.; stred-
n o s l l a č s k y i s l i a č s k y prid. 

Strekov, -a m.; S t r e k o v č a n , -a, mn. č. -ia m.; 
S t r e k o v č a n k a , -y, -niek 2.; s trekovský prid. 

Stre lenka, -y z.; S t r e l e n č a n , -a, mn. £. -la m.: 
S t r e l e n č a n k a , -y, -niek z.; s tre lenský prid. 

Stre ln ice, -níc í. ponm.; S t r e l n i č a n , -a, mn. £. 
-ia m.; S t r e l n l č a n k a , -y, -nlek z.; strel-
nický prid. 

Strelníky, -nik m. pomn.; S t r e l n i č a n , -a, mn. 
£. -la m.; S t r e l n l č a n k a , -y, -niek ž.; strel-
nícky prld. 

Stretáva, -y 2.; S t r e t a v č a n , -a, mn. £. -ia 
m.; S t r e t a v č a n k a , -y, -niek 2.; stretavský 
príd. 

Stretavka, -y 2.; S t r e t a v č a n , -a, mn. č. -la 
m.; S t r e t a v č l a n k a , -y, -nok 2.; s t r e t a v č i a n -
sky prld. 

Streženice, -nie 2. pomn.; S t r e ž e n l č a n , -a, 
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mn. £. -ia m.; Streženičanka, -y, -nlek z.; 
streženlcký príd. 

Striežovce, -viec 2. pomn.; Strležovčan, -a, 
mn. c. -ia m.; Striežovčanka, -y, -niek 2.; 
strležovský príd. 

Strihovce, -viec 2. pomn.; Strlhovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Strlhovčanka, -y, -niek 2.; 
strihovský príd. 

Stročín, -a m.; Síročlnčan i Slročan, -a, mn. 
č. -la m.; Stročínčanka i Stročlanka, -y, 
-niok 2.; stročlnsky i slročiansky príd. 

SIropkov, -a m.; Stropkovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Síropkovčanka, -y, -niek z.; stropkov
ský prfd. 

Studoná, -ej 2.; Studenčan, -a, mn. č. -ia m.-. 
Studenčanka, -y, -niek 2.; studenský príd. 

Studenec, -nca m.; Studenčan, -a, mn. £. -ia 
m.; Studenčanka, -y, -niek 2.; studenský 
prld. 

Studienka, -y 2.; Studienčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Studienčnnka, -y, -niek 2.; studienčan 
ský i studlensky príd. 

siuiliiirii.i, -e] 2.; Studnlčňan, -a, mn. č. -ia 
m.; Studničnianka, -y, -nok 2.; studničnian-
sky príd. 

Stuľany, Stullan m. pomn.; Síuranec, -nca m.; 
Stullanka, -y, -nok 2.; stullansky prld. 

Stupava, -y 2.; Stupavčan, -a, mn. č. -la m.; 
Stupavčnnka, -y, -nlek z.; stupavský prfd. 

Stupne, -ého. str.; Stupňan, -a, mn. č. -la m.; 
Stupnlanka, -y, -nok ž.; stupniansky prid. 

Sučany, -čian m. pomn.; Sučanec, -nca m.; 
Sučianka, -y, -nok 2.; sučlansky príd. 

Sudince, -niec 2. pomn.; Sudinčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Sudinčanka, -y, -niek 2.; sudinský 
prfd. 

Súdovce, -viec 2. pomn.; Súdovčan, -a, mn. č. 
-la m.; Súdovčanka, -y, -nlek 2.; sňdovský 
príd. 

Suchá, -ej 2.; Sušan, -a, mn. č. -la m.; Su-
šianka, -y, -nok 2.: sušiansky príd. 

Suchá Dolina, Suchej Doliny 2.; Suchodolin-
čan 1 Dollnčan, -a, mn. č. -la m.; Sucho-
dolinčanka t Dollnčanka, -y, -niek ž ; 
suchodollnský i dolinský prid. 

Suchá Hora, Suchej Hory z.; Suchohorčan 
1 Hôrčan, -a, mn. č. -ia m.; Suchohorčanka 
1 Hôrčanka, -y, -nlek z.; suchohorský 1 hor
ský prid. 

Suchá nad Parnou, -ej z.; Sušan, -a, mn. č. 
-la m.; Sušlanka, -y, -nok 2.; sušiansky 
prid. (v miestnom úze Suchovan, Suchovan-
ka, suchovský) 

Sucháfl, -a m.; Suchánčan, -a, mn. £. -la m.; 

Suchánčanka, -y, -nlek z.; suchánsky prld. 
Suché, -ého str.; Sušan, -a, mn. £. -la m.; 

Sušlanka, -y, -nok 2.; sušiansky príd. 
Suché Brezovo, Suchého Brezová str.; Sucho-

brezovčan 1 Brezovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Suchobrezovčanka 1 Brezovčanka, -y, -nlek 
2.; suchobrezovský 1 brezovský prid. 

Suchohrad, -u m.; Suchohradčan, -a, mn. č. 
-la m.; Suchohradčanka, -y, -niek ž.; su-
chohradský prid. 

Sukov, -a m.; Sukovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Sukovčanka, -y, -niek 2.; sukovský prld. 

Sutany, -lián m. pomn.; Sulanec, -nca m.; Su-
llanka, -y, -nok z.; suliansky prid. 

Sulín, -a m . Sulínčan, -a, mn. £. -ia m.; Su-
llnčanka, -y, -nlek z.; sulínsky prid. 

Súľov, -a m., Súľovčan, -a, mn. £. -la m.; Sú-
ľovčanka, -y, -niek 2.; súľovský prid. 

Suľnv Hradila, Súľova-Hradnej m.-2.; Súľov
čan, Hradňan, -a, mn. £. -la m.; Súľovčan-
ka, -y, -nlek, Hradnianka, -y, -nok 2.; sú
ľovský, hradnlansky 1 súľovsko-hradnian-
Sky prid. 

Súlovce, -viec z. pomn.; Súlovčan, -a, mn. s. 
-la m.; Súlovčanka, -y, -niek ž.; súlovský 
prid. 

Sušany, Sušian m. pomn.; Sušanec, -nca m.; 
Sušlanka, -y, -nok ž.; sušiansky prld. 

Sutiir, -a, 6. p. -e m.; Sňtorčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Sútorčanka, -y, -niek ž.; sútorský prid. 

Svarín, -a m.; Svarínčan, -a, mn. c. -la m.; 
Svarlnčanka, -y, -nlek ž.; svarlnsky príd. 

Svätoplukovo, -a str.; Svätoplukovčan, -a, 
mn. č. -la m.; Svätoplukovčanka, -y, -niek 
z.; svatoplukovský prfd. 

Sviituš, a m.; Svätušan, -a, mn. c. -la m.; 
Svätušanka, -y, -niek 2.; svätušský príd. 

Svätuša, -e z.; Svátušan, -a, mn. č. -la m.; 
Svätušanka, -y, -nlek L; svätušský prfd. 

Svätý Jakub, Svätého Jakuba m.; Svätojakub-
čan 1 Jakubčan, -a, mn. c. -la m.; Sväto-
jakubčanka í Jakubčanka, -y, -nlek ir. 
svätojakubský 1 jakubský prid. 

Svätý Kríž, Svätého Kríža m.; Svätokrížan 
1 Krížan, -a, mn. č. -Ia m.; Svätokrížanka, 
i Krížanka, -y, -niek 2.; svätokrlžsky 
i krížsky prid. 

Svätý Ondre] nad Hronom, Svätého Ondreja 
m.; Svätoondrejčan 1 Ondrejčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Svätoondrejčanka 1 Ondrejčanka, 
-y, -nlek 2.; svätoondrejský 1 ondrejský 
prid. 

Svedernik, -a m.; Svederníčan, -a, mn. č. -Ia 
m.; Svedernlčanka, -y, -nlek 2.; sveder-
nícky prld. 
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Sverepec, -pca m.; Sverepčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Sverepčanka, -y, -niek 2.; sverepský 
prid. 

Sveržov, -a m.; Sveržovčan, -a, mn. £. -la m.; 
Sveržovčanka, -y, -nlek 2.; sveržovský 
prld. 

Svetlá, -ej 2.; Svetlán, -a, mn. c. -la m.; 
Svellianka, -y, -nok 2.; svetliansky prfd. 

Svetlice, -líc 2. pomn.; Svetličan, -a, mn. č. 
-ia m.; Svetllčanka, -y, -niek z.; svetUcký 
príd. 

Svidnička, -y z.; Svldničan, -a, mn. č. -ia m.; 
Svldničanka, -y, -niek z.-, svidnický príd. 

Svidník, -a m.; Svldničan, -a, mn. č. -ia m.; 
Svidníčanka, -y, -nlek 2.; svidnícky prid. 

Svinia, -nej ž.; Sviňan, -a, mn. č. -ia m.; 
Svinianka, -y, -nok ž.; svinlansky prld. 

Svinica, -e 2.; Svinlčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Svlničanka, -y, -niek 2.; svinický prid. 

K vinice, -níC 2. pomn.; Svinlčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Svlničanka, -y, -niek ž.; svinický 
prld. 

Svinná, -ej ž.; Sviňan, -a, mn. c. -la m.; Svi
nianka, -y, -nok ž.; svlniansky prfd. 

Svit, -u m.; Svlfan, -a, mn. č. -la m.; Svifan-
ka, -y, -niek 2.; svltský prfd. 

Svodín, -a m.; Svodínčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Svodínčanka, -y, -niek z.; svodlnsky prid. 

Svodov, -a m.; Svodovčan, -a, mn. 1. -la m.; 
Svodovčanka, -y, -niek 2.; svodovský prid. 

Svrbfce, -bĺc z. pomn.; Svrbičan, -a, mn. č. 
-Ia m.; Svrbičanka, -y, -niek z.; svrbický 
prfd. 

Svrčinovec, -vca m.; Svrčlnovčan, -a, mn. £. 
-ia m.-, Svrčlnovčanka, -y, -niek z.; svrči-
novský prfd. 

Sykavka, -y 2.; Sykavčan, -a, mn. č. -la m.; 
Sykavčanka, -y, -niek 2.; sykavský prfd. 

S 

Sáca, -e 2.; Šačan, -a, mn. č. -la m.; Šačanka, 
-y, -nlek 2.; šacký príd. 

Šafárikovo, -a str.; Šaíárlkovčan, -a, mn. £. 
-la m.; Šafárikovčanka, -y, -niek 2.; ša-
fárllcovskÝ príd. 

Šahy, Šiah 2. pomn.; Sahan, -a, mn. £. -la m.; 
Šahanka, -y, -nlek 2.; šahanský príd. 

Šajby, Šajb 2. pomn.; Šajban, -a, mn. č. -la 
m.; Šajblanka, -y, -nok 2.; šajbiansky prfd. 

Šajdíkove Humence, Šajdíkových Humeniec 
z. pomn.; Humenčan, -a, mn. č. -la m.; Ilu-
menčanka, -y, -niek z.; šajdíkovohumen-
ský i humenský prfd. 

Šaľa, le z.; šaľan, -a, mn. č. -ia m.; Šalian-
ka, -y, -nok i.; šaliansky prid. 

Šalgočka, -y 2.; Salgočun, -a, mn. č. -la m.; 
Šalgočlanka, -y, -nok z.; šalgočiansky príd. 

Šalgovce, -viec z. pomn.; Salgovčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Šalgovčanka, -y, -niek 2.; šal-
govský príd. 

Šalgovík, -a m.; Šalgovíčan, -a, mn. £. -ia m.; 
Šalgovíčanku, -y, -niek t.; šalgovícky prid. 

Šalková, -ej í.; Šalkovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Šalkovčanka, -y, -nlek z.; šalkovský príd. 

Šálov, -a m.; Šalovčan, -a, mn. č. -la m.; Ša-
lovčanka, -y, -nlek 2.; šalovský prld. 

Šambron, -a m.; Šambrončan, -a, mn. č. -ia 
m.; Šambrončanka, -y, -niek z.; šambronský 
prld. 

Šamorín, -a m.; Šamorínčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Šamorínčanka, -y, -nlek 2.; šamorínsky 
príd. 

Šamudnvce, -viec z. pomn.; Šnmudovčan, -a, 
mn. č. -la m.; Šamudovčanka, -y, -nlek ž.; 
šamudovský príd. 

Šance, -ov m. pomn.; Sančan, -a, mn. č. -la 
m.; Šančianka, -y, -nok z.; šančiansky 
príd. 

Šandal, -a, 6. p. -e m.-, Šandalčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Šandalčanka, -y, -nlek 2.; šandal-
ský príd. 

Šankovce, -viec 2. pomn.; šankovčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Šankovčanka, -y, -niek 2.; šan-
kovský príd. 

Šapínec, -nca m.; Sapínčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Šapínčanka, -y, -niek ž.; šaplnsky prld. 

Sára, -y 2.; Šárčan, -a, mn. č. -la m.; Šérčan-
ka, -y, -niek í-; šársky príd. 

Šarbov, -a m.; Šarbovčan, -a, mn. £. -la m.; 
Šarbovčanka, -y, -niek ž.; šarbovský príd. 

Šarišská Poruba, Šarišskej Poruby 2.; Sa-
rišskoporubčan i Porubčan, -a, mn. č. -Ia 
m.; Šarišskoporubčanka i Porubčanka, -y, 
-nlek z.; šarlšskoporubský i porubský 
prfd. 

Šarišská Trstená, Šarišskej Trstenej ž.; Ša-
rlšskotrstenčan i Trstenčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Šarišskotrstenčanka i Trstenčanka, -y. 
-niek 2.; šarlšskotrstenský i trstenský prfd 

Šarišské Bohdanovce, Šarišských llohdano 
viec 2. pomn.; Šarlšskobolidanovčau i Boh 
danovčan, -a, mn. č. -la m.; Šarlšskobohda 
novčanka i Bohdanovčanka, -y, -niek z. 
šarišskobohdanovský I bohdanovský prid 

Šarišské Čierne, Šarišského Čierneho str 
Šarišskočierňan i Clerňan, -a, mn. £. -ia 
m.; Šarlšskočlerfianka i Clerňanka, -y, 



Šarišské Dravce 233 Škoruby 

-niek 2.; šarišskočlerňanský i čierňanský 
prld. 

Šarišské Dravce, Šarišských Dravlec 2. pomn.: 
Šarlšskodravčan t Dravčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Šarišskodravčanka i Dravčanka, -y, 
-niek z.; šarišskodravecký i dravecký prfd. 

Šarišské Jastrabie, Šarišského Jastrabia str.; 
Šarišskojastraban í Jastraban, -a, nm. č. 
-la m.; Šarišskojastrabianka i Jastrabianka, 
-y, -nok z.; šurtšskojastrabiansky i jastrtt-
biansky prid. 

Šarišské Lúky, Šarišských Lúk 2. pomn.; ša-
rlšskolúčan i Lúčan, -a, mn. č. -ia m.; Sa-
rišskolúčanka i Lúčanka, -y, -niek 2.; ša-
rišskolúcky i lúčky i lúčanský prld. 

Šarišské Lužianky, Šarišských Lužianok 2. 
pomn.; Šarišskolužiančan i Lužlančan, -a, 
mn. č. -ia m.; Šarišskolužiančanka i Lu-
žíančanka, -y, -niek 2.; šarišskolužlansky 
i lužiansky prld. 

Šarišské Michaľany, Šarišských Michalían 
m. pomn.; Šarlšskomlchaľanec i Michaľa-
ncc, -nca m.; Šarišskomlchalianka i Ml-
chalianka, -y, -nok ž.; šarišskomlchalian-
sky i mlchallansky prid. 

Šarišské Sokolovce, Šarišských Sokoloviec 
2. pomn.; Šarišskosokolovčan i Sokolovčan, 
-a, mn. č. -la m.; Šarlšskosokolovčanka 
i Sokolovčanka, -y, -nlek 2.; šarišskosoko 
lovský í sokolovský prid. 

Šarišský Štiavnik, Šarišského Štiavnika m.; 
Šarišskoštlavničan i Štiavničan, -a, mn. č. 
-la m.; Šarišskoštlavničanka i štiavničan-
ka, -y, -niek 2.; šarlšskoštlavnícký i štiav
nický prld. 

Šaritaňa, -ne 2.; Šarltančan, -a, mn. £. -ia m.; 
Šaritančanka, -y, -nlek 2.; šaritanský prld. 

Šarkan, -a m.; Šarkančan, -a, mn. č. -la m.; 
Šarkančanka, -y, -nlek 2.; šarkanský prid. 

Šarovce, -viec 2. pomn.; Šarovčan, -a, mn. £. 
-ia m.; Sarovčanka, -y, -nlek 2.; šarovský 
príd. 

Šašova, -ej 2.; Šašovčan, -a, mn. £. -la m.; 

Šašovčanka, -y, -nlek 2.; šašovský prfd. 
Šašovské Podhradie, Šašovského Podhradia 

str.; Šášovskopodhradčan i podhradčan, 
-a, mn. t. -la m.; Šášovskopodhiadčanka 
i Podhradčanka, -y, -nlek z.; šášovsko-
podhradský i podhradský prid. 

Šaštín, -a m.; Šaštínčan, -a, mn. £. -ia m.; 
Šaštínčanka, -y, -niek 2.; šaštínsky príd. 

Šaštinske Stráže, Šaštinskych Stráži z. pomn.; 
Šašiínskostrážan i Strážan, -a, mn. £. -la 
m.; Šaštlnskostrážanka i Strážanka, -y, 
-nlek ž.; šaštinskostrážsky i strážsky príd. 

Šávoľ, -a m.; šávoľčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Šávoľčanka, -y, -nlek 2.; šávoľský prfd. 

Šcbastovce, -viec 2. pomn.; Šebastovčan, -a, 
mn. £. -la m.; Šebastovčanka, -y, -nlek 2.; 
šebastovský prfd. 

Šebešťanová, -ej 2.; Šebešťanovčan, -a, mn. 
£. -la m.; Šebešťanovčanka, -y, -nlek 2.; 
šebešíanovský príd. 

Šelpice, -píc 2. pomn.; Šelpíčan, -a, mn. £. 
-la m.-. Šelptčanka, -y, -nlek 2.; šelplcký 
prfd. 

Šemetkovce, -viec 2. pomn.; Šemetkovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Šemetkovčanka, -y, -niek 
2.; šemetkovský prid. 

Šemša, -e 2.; Šemšan, -a, mn. £. -Ia m.; Šem-
šianka, -y, -nok 2.; šemšlansky prid. 

Šenkvice, -víc 2. pomn.; Šenkvičan, -a, mn. č. 
-ia m.; Šonkvlčanka, -y, -niek 2.; šenkvic-
ký prld. 

Šiba, -y z.; Siban, -a, mn. č. -ia m.; Šlblanka, 
-y, -nok ž.; šlblansky príd. 

Šíd, -u m.; Šldan, -a, mn. č. -la m.; Šfdanka, 
-y, -nlek ž.; šídanský prld. 

Šimonovce, -viec ž. pomn.; Šimonovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Šlmonovčanka, -y, -nlek z.; 
šlmonovský príd. 

Šindliar, -a, 6. p. -i m.; Šindliarčan, -a, mn. 
č. -Ia m.; Sindllarčankn, -y, -nlek 2.; 
šlndllarsky prid. 

Siiiliivo, -y z.; Šintavčan, -a, mn. č. -la m.; 
Šlntavčunka, -y, -nlek z.; šintavský prid. 

Šipice, -píc 2. pomn.; šipičan, -a, mn. č. -ia 
m.; ••!• • • i i. ', -y, -niek 2.; šipický príd. 

Šipkov, -a m.; Šipkovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Šlpkovčanka, -y, -niek 2.; šipkovský prld. 

Šípkové, -ého str.; Šipkovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Šlpkovčanka, -y, -nlek 2.; šipkovský 
prid. 

Širákov, -a m.; Šlrákovčan, -a, mn. £. -la m.; 
Širákovčanka, -y, -niek 2.; šlrákovský prid. 

Sirkovce, -viec z. pomn.; Slrkovčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Širkovčanka, -y, -nlek 2.; šlr-' 
kovský prid. 

Široká, -ej z.; ŠIročan, -a, mn. č. -la m.; Šl-
ročanka, -y, -niek 2.; širocký príd. 

Široké, -ého str.; ŠIročan, -a, mn. £. -ia m.; 
Širočanka, -y, -niek 2.; širocký prid. 

Šišov, -a m.; Šíšovčan, -a, mn. č. -ia m.; ŠI-
šovčanka, -y, -nlek z.; šlšovský prid. 

Šivelice, -tíc 2. pomn.; Šlvetičan, -a, mn. č. 
-ia m.; Šlvetičanka, -y, -niek 2.; šivetický 
prld. 

Škoruby, -rúb z pomn.; Škorubčan, -a, mn. 
č. -ia m., Škorubčanka, -y, -niek ž.; ško-
rubský prid. 
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Škriavnik, -a m.; Škriavničnn, -a, mn. č. -la 
m.; Škrlavničanka, -y, -nlek ž.; škrlavnlcký 
prid. 

Škripuv, -a m ; Škrípovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Škrlpovčanka, -y, -niek ž.; škrípovský príd. 

Šmiguvec, -vca m.; Šmlgovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Šmigovčanka, -y, -niek ž.; šmigovský 
prid. 

Šoltýska, -y ž.; Šoltýšlan, -a, mn. č. -Ia m.; 
Šoltýšťanka, -y, -niek z.; šoltýsky prid. 

Šoporňa, -ne 2.; Šoporňan, -a, mn. č. -la 
m.; Šopornianka, -y, -nok 2.; šoporniansky 
prid. 

Špačince, -niec 2. pomn.; Špačinčan, -a, nm. 
č. -la m.; Špačinčanka, -y, -nlek 2.; špačln-
ský prid. 

Spania Dolina, Španej Doliny 2.; Špaňodo-
linčan i Dolinčan, -a, mn. č. -la m.; Špa-
ňodolinčanka i Dolinčanka, -y, -nlek 2.; 
špaňodolinský i dolinský prid. 

Spanie Pole, Španieho Poľa str.; Špaňopoľčan 
i Pofčan, -a, mn. č. -la m.; Špaňopoľčanka 
1 Poľčanka, -y, -niek 2.; špaňopoľský prid. 

Šrobárova, -ej z.; Šrobárovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Šrobárovčanka, -y, -niek z.; šrobárov-
ský prid. 

Stále, Štáľov m. pomn.; Štáľčan, -a, mn. č. -la 
m.; Štáľčanka, -y, -niek ž.; štáľsky príd. 

Štefan, -a m.; Štefančan, a, mn. č. -ia m.; 
Štefančanka, -y, -niek z.; štefanský prid. 

Štefanov, -a m.; Štefanovčan, -a, mn. č. -Ia 
m.; Štefanovčanka, -y, -niek z.; štefanov-
Ský prld. 

Štefanova, -ej z.; Štefanovčan, -a, mn. č. -ía 
m.; Štefanovčanka, -y, -nlek ž.; štefanov-
ský príd. 

Šlefanovce, -viec z. pomn.; Štefanovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Štefanovčanka, -y, -niek z.; 
štefanovský prfd. 

Štefanovičová, -ej ž.; Štefanovičovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Štefanovičovčanka, -y, -nlek 
ž.; štefanovičovský príd. 

Stefuľtov, -a m.; Štefultovčan, -a, mn. č. -Ia 
m.; Štefultovčanka, -y, -niek ž.; štefultov-
ský prid. 

Štefnrov, -a m.; Štefurovčan, -a, mn. C. -la 
m.; Štefurovčanku, -y, -niek z.; štefurov-
ský príd. 

Sterusy, -rús m. pomn.; Šterusan, -a, mn. c. 
-Ia m.; Šterusanka, -y, -niek z.; šteruský 
príd. 

Štiavnické Bane, Štiavnických Baní ž. pomn.; 
Stlavnickobančan 1 Bančan, -a, mn. č. -la 
m.; Štiavnickobančanka 1 Bančanka, -y, 
-niek 2.; ätiavnickobanský 1 banský prid. 

Štiavnická, -y z.; Štiavničan, -a, mn. č. -la 
m.; Štlavničanka, -y, -nlek ž.; štiavnický 
príd. 

Štiavnik, -a m.; štiavničan, -a, mn. č. -la m.; 
Štiavničanka, -y, -niek z.; štiavnický prid. 

Štítnik, -a m.; Štítničan, -a, mn. £. -ia m.; 
Štítníčanka, -y, -niek ž.; štítnlcký príd. 

Štóla, -y z.; Štôlčan, -a, mn. č. -ia m.; Štôl-
čanka, -y, -niek ž.; štôlsky prfd. 

Šlés, -a m.; Štósan, -a, mn. č. -la m.; Štósan-
ka, -y, -nlek ž.; štósky prid.; Štňs-kúpele 

Štrba, -y ž.; Štrbčan, -a, mn. č. -ia m.; Štrb-
čanka, -y, -nlek z.; štrbský prfd. 

Šlrbské Pleso, Štrbského Plesa str.; Strbsko-
plesau i Plesan, a, mn. £. -la m.; Strbsko-
plesanka 1 Plesanka, -y, -niek i.; štrbsko-
plcský 1 plesky prld. 

Štrkovee, -vca m.; Štrkovčan, -a, mu. č. -ia 
m.; Štrkovčanka, -y, -niek z.; štrkovský 
príd. 

Štubne, Štubni 2. pomn.; štubňan, -a, mn. £. 
-ia m.; Štubnianka, -y, -nok 2.; štubniau-
sky prld. 

Štúrova, -ej z.; Štúrovčan, -a, mn. t. -la 
m.; Šttirovčanka, -y, -niek z.; štúrovský 
príd. 

Štúrovo, -a str.; Štúrovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Štúrovčanka, -y, -nlek ž.; štúrovský príd. 

Štvrtok, -tka m.; Štvrtočan, -a, mn. č. -la m.; 
Štvrtočanka, -y, -nlek ž.; štvrtocký príd.; 
Štvrtok na Ostrove 

Šuja, -e 2.; Šujan, -a, mn. č. -la m.; Šujun-
ka, -y, -nlek 2.; šujanský i šujský prid. 

Šuľa, -le ž.; Šuľan, -a, mn. č. -la m.; Šullan-
ka, -y, -nok 2.; šuliansky prid. 

Šuľany, Šullan m. pomn.; Šuľanec, -nca m.; 
Šulianka, -y, -nok 2.; šuliansky príd. 

Šulekovo, -a str.; Šulekovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Šulukovčanka, -y, -niek 2.; šulekovský 
prfd. 

Šumiac, -a m.; Šumlačan, -a, mn. č. -la m.; 
Šumlačanka, -y, -niek 2.; šumiacky prld. 

Šurany, -rian m. pomn.; Šuranec, -nca m.; 
Šurlanka, -y, -nok z.; šuriansky prfd. 

Šurianky, -nok ž. pomn.; Šuriančan, -a, mn. 
č. -ia m.; Šuriančanka, -y, -niek ž.; šurian
sky prid. 

Šurice, -ríc z. pomn.: Šuričan, -a, mn. č. -ia m.; 
Šuričanka, y, -niek 2.; šurlcký prld. 

Šúrovce, -viec ž. pomn.; Šúrovčan, -a, mn. č. 
-ia m.: Šúrovčanka, -y, -niek z.; šúrovský 
prid. 

Šustkov, -a m.; Šustkovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Šustkovčanku, -y, -niek z.; šustkovský 
prid. 
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Šutovce, -viec ž. pomn.; Šutovčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Šutovčanka, -y, -niek z.; šutovský 
prid. 

Šútovo, -a str.; Šňtovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Šutovčanka, -y, -niek z.; šutovský prld. 

Švábolka, -y z.; Švábolčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Švábolčanka, -y, -niek z.; švábolský prld. 

Švábovce, -viec ž. pomn.; Švábovčan, -a, mn. c. 
-ia m.; Švábovčanka, -y, -niek ž.; švábov-
ský prid. 

Švedlár, -a, 6. p. -i m.; Švedlárčan, -a, mn. č. 
-la m.; Švedlárčanka, -y, -niek 2.; švedlár-
sky prld. 

Švermovo, -a str.; Švermovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Švermovčanka, -y, -niek ž.; švermov-
ský príd. 

Švošov, -a m.; Švošovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Švošovčanka, -y, -niek ž.; švošovský príd. 

T, Ť 

Ťahanovce, -viec 2. pomn.; Tahanovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Ťahanovčanka, -y, -niek 2.; 
tahanovský prld. 

i .iliyii.i, -ne 2.; Tahynčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Ťahynčanka, -y, -nlek z.; fahynský prid. 

Tachty, Tachtov m. pomn.; Tachtan, -a, mn. č. 
-ia m.; Tachtianka, -y, -nok 2.; tachtlan-
sky prid. 

Tajná, -e] 2.; Tajňan, -a, mn. £. -la m.; Taj-
nlanka, -y, -nok 2.; tajniansky prld. 

Tajov, -a m.; Tajovčan, -a, mn. č. -ia m.; Ta-
jovčanka, -y, -niek z.; tajovský prid. 

Taľkii, -y z.; Taľčan, -a, mn. £. -la m.; Taf-
članka, -y, -nok 2.; taľčlansky prid. 

Tanečník, -a m.; Tanečníčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Tonečníčanka, -y, -niek z.; tanečnícky 
prfd. 

Ťapešovo, -a str.; Ťapešovčon, -a, mn. £ -ia 
m.; Ťapešovčanka, -y, -nlek z.; fapošovský 
prld. 

Ťapkové, -ého str.; Tapkovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Ťapkovčanka, -y, -niek 2.; lapkovský 
prfd. 

Tarnov, -a m.; Tarnovčan, -a, mn. £. -ia m.; 
Tarnovčanka, -y, -nlek z.; tarnovský prfd. 

TaSuľa, -le 2.; Tašuľčan, -a, mn. č. -la m.; 
Tašuľčanka, -y, -niek 2.; tašuľský príd. 

Tatranská Kotlina, Tatranskej Kotliny 2.; 
Tatranskokotllnčan i Kotllnčan, -a, mn. f. 
-la m.; Tatranskokotllnčanka i Kotlinčan-
ka, -y, -nlek 2.; tatranskokotlinský í kot-
linský príd. 

Tatranská Lesná, Talranskej Lesnej 2.; Ta-
transkolesňan i Lesňan, -a, mn. £. -la m.; 

Tatranskolesnlanka i Lesnianka, -y, -nok 
2.; tatranskolesniansky i lesnlansky prid. 

Tatranská Lomnica, Tatranskej Lomnice 2.; 
Tatranskolomnlčan í Lomnlčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Tatranskolomničanka i Lomničan-
ka, -y, -nlek 2.; tatranskolomnlcký i lom
nický prld. 

Tatranská Štrba, Tatranskej Štrby z.; Ta-
transkoštrbčan i Štrbčan, -a, mn. £. -la m.; 
Tatranskoštrbčanka i Strbčanka, -y, -niek 
z.; tatranskoštrbský i štrbský prid. 

Tatranské Matlinre, Tatranských Matliar m. 
pomn.; Tatranskomalliarčan i Malllarčan, 
-a, mn. č. -la m.; Talranskomalliarčanka 
i Matliarčanka, -y, -nlek 2.; tatranskomat-
liarsky i matllarsky príd. (úrodné Tatran
ské Matliary) 

Tatranské Zruby (úradne Sruby], Tatranských 
Zrubov m. pomn.; Tatranskozrubčan i Zrub-
čan, -a, mn. č. -la m.; Tatranskozrubčanka 
i Zrubčanka, -y, -nlek z.; tatranskozrubský 
i zrubský príd. 

Tehelne, -ni z. pomn.; Tehelňan, -a, mn. č. 
-la m.; Tehelnlanka, -y, -nok 2.; tohelnian-
sky prld. 

Tehla, -y z.; Tohľan, -a, mn. č. -ia m.; Te-
hlianka, -y, -nok z.; tehliansky prfd. 

Tejed, -a m.; Tejedčan, -a, mn. č. -ia m.; Tejed-
čanka, -y, -niek 2.; tejedský prid. 

Tckeriš, -a m.; Tekerišan, -a, mn. č. -la m.; 
Tekerlšanka, -y, -nlek 2.; tekerišský príd. 

Tekolďany, -dian m. pomn.; Tekoldanec, -nca 
m.; Tekoldlanka, -y, -nok 2.; tekoldlansky 
príd. 

Tekovská Breznica, Tekovské] Breznice 2.; 
Tekovskobrezníčan i BrezniČan, -a, mn. č. 
-Ia m.; Tekovskobrezničanka i Breznlčan-
ka, -y, -niek z.; tekovskobreznický i brez
nický prfd. 

Tekovské Lužany, Tekovských Lužlan m. 
pomn.; Tekovskolužanec i Lužanec, -nca 
m.; Tekovskolužianka i Lužianka, -y, -nok 
2.; tekovskolužlansky i lužiansky prld. 

Tekovské Lužianky, Tekovských Lužianok 2. 
pomn.; Tekovskolužiančan i Lužiančan, -a, 
mn. č. -la m.; Tckovskolužiančanka i Lu-
žlančanka, -y, -nlek 2.; tekovskolužlan
sky i lužiansky prid. 

Tekovské Nemce, Tekovských Nemlec m. 
pomn.; Tekovskonemčan í Nemčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Tekovskonemčianka i Nemčlan-
ka, -y, -nok 2.; tekovskonemčiansky i 
nemčiansky príd. 

Tekovské Trsťany, Tekovských Trstlan m. 
pomn.; Tekovskotrsťanec i Trsfanec, -nca 
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m.; Tekovskotrstianka i Trstianka, -y, -nok 
2.; tekovskotrstiansky i trstiansky prid. 

Tekovský Hrádok, Tekovského Hrádku m.; 
Tekovskohrádočan i Hrádočan, -a, mn. č. 
-ia m.; Tekovskohrádočanka i Hrádočan-
ka, -y, -niek 2.; tekovskohrédocký i hrá-
docký prld. 

Telince, -niec 2. pomn.: Tellnčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Tellnčanka, -y, -niek 2.; ťelinský 
prid. 

Temeš, -a m.; Temešan, -a, mn. č. -Ia m.; 
Temešanka, -y, -nlek z.; temešský prid. 

Teplá, -ej 2.; Tepľan, -a, mn. č. -ia m.; Te-
pllanka, -y, -nok 2.; tepliansky príd. 

Tepličany, -čian m. pomn.; Tepllčanec, -nca 
m.-, Tepllčlanka, -y, -nok 2.; tepličiansky 
prld. 

Teplička, -y 2.; Tepllčan, -a, mn. £. -ia m.; 
Tepllčianka, -y, -nok 2.; tepličiansky i te
plický príd.; Toplička nad Váhom 

Tepličky, -čiek z. pomn.; Tepličan, -a, mn. £. 
-la m.; Tepllčianka, -y, -nok 2.; tepličian
sky i teplický prfd. 

Teplý Vrch, Teplého Vrchu m.; Teplovršan 
i Vršan, -a, mn. £. -ia m.; Teplovršlanka 
i Vršianka, -y, -nok z.; teplovršiansky i 
vršiansky prid. 

Terany, -rian m. pomn.; Teranec, -nca m.; 
Terlanka, -y, -nok 2.; teriansky prld. 

Te.rchnvá, -e] z.; Terchovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Terchovčanka, -y, -niek z.; terchovský 
prld. 

Teriakovce, -viec 2. pomn.; Teriakovčan, -a, 
mn. £. -ia m.; Terlakovčanka, -y, -nlek 2.; 
teriakovský príd. 

Terna, -ne 2.; Terňan, -a, mn. č. -ia m.; Ter-
nlanka, -y, -nok 2.; ternlansky prid. 

Tcsáre, -sár m. pomn.; Tesárčan, -a, mn. e. -la 
m.; Tesárčanka, -y, -nlek z.; tesársky prld.; 
Tesáre nad Zitovoo 

Tesárske Mlyňany, Tesárskych Mlynian m. 
pomn.; Tesárskomlyňanec I Mlyňanec, -nca 
m.; Tesárskomlynianka í Mlynianka, -y, 
-nok 2.; tesárskomlynlansky i mlyniansky 
príd. 

Tešeriíknvo, -a str.; Tešedikovčan, -a, mn. £. 
-ia m.; Tešedíkovčanka, -y, -niek z.; teše-
díkovský prid. 

Tešmák, -a m.; Tešmáčan, -a, mn. £. -ia m.; 
Tešmáčanka, -y, -nlek 2.; tešmácky prid. 

Tiba, -y z.; TIban, -a, mn. £. -la m.; Tlbian-
ka, -y, -nok ž.; tiblansky prld. 

Tibava, -y 2.; Tlbavčan, -a, mn. č. -la m.; 
Tibavčanka, -y, -nlek 2.; tlbavský prld. 

Tichá Voda, TIche] Vody 2.; Tlchovodčan 1 

Vodčan, -a, mn. č. -ia m.; Tlchovodčanka i 
Vodčanka, -y, -niek ž.; tichovodský prid. 

Tichý Polok, Tichého Potoka m.; Tichopoto-
čan i Potočan, -a, mn. č. -ia m.; Tlchopo-
točanka í Potočanka, -y, -nlek z.; tichopo-
tocký i potocký prid. 

Timoradza, -e 2.; Timoradžan, -a, mn. č. -ia 
m.; Timoradžanka, -y, -nlek 2.; tlmoradz-
ský prid. 

Tisinec, -nca m.; Tlslnčan, -a, mn. č. -ia m. 
Tlslnčanka, -y, -nlek z.; tlslnský prfd. 

Tisovec, -vca m.; Tisovčan, -a, mn. £. -la m. 
Tisovčanka, -y, -nlek z.; tisovský príd. 

Tlmače, Tlmačov m. pomn.; Tlmačan, -a, mn 
č. -la m.; Tlmačanka, -y, -nlek z.; tlmač 
Ský príd. 

Točnica, -e z.; Točničan, -a, mn. č. -la m. 
Točničanka, -y, -niek z.; točnlcký prid. 

Tokajlk, -a m.; Tokajičan, -a, mn. t. -ia m. 
TokaJIčanka, -y, -nlek z.; tokajícky prfd. 

Tomášikovo, -a str.; Tomášikovčan, -a, mn. č 
-la m.; Tomášikovčanka, -y, -nlek 2.; to-
máštkovský prld. 

Tomášov, -a m.; Tomášovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Tomášovčanka, -y, -nlek z.; tomášov-
ský prid. 

Tnmášovce, -viec z. pomn.; Tomášovčan, -a, 
mn. č. -la m.; Tomášovčanka, -y, -niek z.: 
tomášovský prid. 

Ttimčauy, Tomčian m. pomn.; Tomčanec, -nca 
m.; Tomčianka, -y, -nok í.; tomčiansky 
prld. 

Tcnkovce, -viec z. pomn.; Tonkovčan, -a, mn. 
£. -la m.; Tonkovčanka, -y, -niek z.; ton-
kovský príd. 

Tii|iuiii. -le 2.; Topoľčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Topoľčanka, -y, -nlek ž.; topoľský prid. 

Tnpoľany, -llan m. pomn.; Topoľanec, -nca 
m.; Topollanko, -y, -nok 2.; topoliansky 
p r l d . 

Topoľčany, -čian m. pomn.; Topoľčanec, -nca 
m.; Topoľčianka, -y, -nok 2.; topoľčiansky 
prid. 

Topolčianky, -nok 2. pomn.; Topoľčiančan, -a, 
mn. č. -ia m.; Topoľčiančanka, -y, -niek ž.; 
topoľčiansky prid. 

Topolecká, -ej ž.; Topolečan, -a, mn. č. -ia 
m.; Topolečlanka, -y, -nok z.; topolečlan-
sky i topolecký príd. 

Topoľnica, -e 2.; Topoľnlčan, -a, mn. č. -la 
m.; Topoľničanka, -y, -niek 2.; topoľnlcký 
príd. 

Tnpoľníky, -nik m. pomn.; Topoľnlčan, -a, 
mn. č. -la m.; Topoľničanka, -y, -niek 2.; 
topoľnícky prfd. 
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Topoľovec, -vca m.; Topoľovčan, -a, mn, £. 
-la m.; Topoľovčanka, -y, -nlek ž.; topo-
ľovský prfd. 

Topoľovka, -y z.; Topoľovčan, -a, mn. £. -la 
m.; Topoľovčanka, -y, -nlek 2.; topoľovský 
prld. 

Toporec, -rca m.; Toporčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Toporčanka, -y, -niek 2.; toporský prid. 

Torysa, -y 2.; Torysan, -a, mn. č. -la m.; To-
rysanka, -y, -niek 2.; toryský prid. 

Torysky, -slok 2. pomn.; Toryšfan, -a, mn. £. 
-ia m.; Toryštlanka, -y, -nok 2.; toryštian-
sky prld. 

Továrne, -eho str.; Továrňan, -a, mn. £. -la 
m.; Továrňanka, -y, -niek 2.; továrňanský 
prld. 

Tovarnianska Polianka, Tovarnianskej Po
lianky 2.; Tovarnianskopollančan 1 Polian
čan, -a, mn. č. -ia m.; Tovarnianskopollan-
1 inikn i Poliančanka, -y, -niek 2.; tovar-
nianskopolíansky 1 poliansky 1 pollančan-
Ský prfd. 

Tovarníky, -nik m. pomn.; Tovarníčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Tovarníčanka, -y, -niek 2.; to
várničky prld. 

Tôň, -a m.; Tôňan, -a, mn. č. -la m.; Tôňan-
ka, -y, -niek 2.; tôňanský prfd. 

Trakovíce, -vie 2. pomn.; Trakovičan, -a, mn. 
č. -la m.; Trakovlčanka, -y, -niek 2.; tra-
kovický prid. 

Trávnica, -e ž.; Trávničan, -a, mn. č. -la m.; 
Trávnlčanka, -y, -niek 2.; trávnický prid. 

Trávnik, -a m.; Trávničan, -a, mn. £. -ia ra.; 
Trávnlčanka, -y, -niek z.; trávnický prld. 

Trebatice, -iíc 2. pomn.; Trebatlčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Trebatičanka, -y, -nlek 2.; tre-
batický prid. 

Trebejov, -a m.; Trebe]ovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Trebejovčanka, -y, -niek z.; trebejov-
ský príd. 

Trebeľnvce, -viec ž. pomn.; Trebeľovčan, -a, 
mn. e. -ia m.; Trebeľovčanka, -y, -niek z.; 
trebuľovský prld. 

Trebichava, -y ž.; Treblchavčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Trebichavčanka, -y, -niek 2.; trebi-
chavský príd. 

Trebišov, -a m.; Trebišovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Treblšovčanka, -y, -nlek z.; trebišov
ský prfd. 

Trebostovo, -a str.; Trebostovčan, -a, mn. č. 
-la m.; Trebostovčanka, -y, -nlek 2.; tre-
bostovský prid. 

Trebušovce, -viec t. pomn.; Trebušovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Trebušovčanka, -y, -niek 2.; 
Irebušovský prld. 

Trené, -a m.; Trenčan, -a, mn. £. -ia m.; Tren-
čanka, -y, -niek 2.; trenčský príd. 

Trenčianska Teplá, Trenčianskej Teplej ž.; 
Trenčianskotepľan i Teplan, -a, mn. c. -ia 
m.; Trenčlanskoteplianka 1 Tepllanka, -y, 
-nok 2.; trenčlanskotepllansky i toplian
sky príd. 

Trenčianska Turná, Trenčianskej Turné j 2.; 
Trenčianskoturňan i Turňan, -a, mn. č. -Ia 
m.; Trenčlanskoturnlanka í Turnlanka, -y, 
-nok z.; trenčlanskoturnlansky 1 turnian
sky príd. 

Trenčianska Závada, Trenčianskej Závady 
2.; Trenčianskozávadčan 1 Závadčan, -a, mn. 
č. -Ia m.; Trenčlanskozávadčanka 1 Závad-
čanka, -y, -nlek z.; trenčianskozávadský 
1 závadský prid. 

Trenčianske Biskupice, Trenčianskych Bi-
skuplc 2. pomn.; Trenčianskobiskupičan 1 
Biskuplčan, -a, mn. č. -ia m.; Trenčiansko-
biskupičanka í Blskuplčanka, -y, -niek 2.: 
trenčianskoblskupický 1 biskupický prid. 

Trenčianske Bohuslavlce, Trenčianskych Bo-
huslavíc ž. pomn.; Trenčlanskobohuslavi-
čan I Bohuslavlčan, -a, mn. č. -la m.; Tren-
članskobohuslavlčanka i Bohuslavičanka, 
-y, -nlek ž.; trenčianskobohuslavický 1 bo-
huslavlcký prld. 

Trenčianske Jastrabie, Trenčianskeho Jastra
bia str.; Trenčianskojastrabčan i Jastrab-
čan, -a, mn. č. -la m.; Trenčlunskojastrab-
čanka 1 Jastrabčanka, -y, -niok z.; tren-
čianskojastrabský 1 Jastrabský prid. 

Trenčianske Mitice, Trenčianskycli Mltíc 2. 
pomn.; Trenčianskomitičan i Mltičan, -a, 
mn. £. -la m.; Trenčianskomltlčanka 1 Mi-
tlčanka, -y, -niek 2.; trenčlanskomitlcký 
1 mitický príd. 

Trenčianske Teplice, Trenčianskych Teplíc 
2. pomn.; Trenčianskotepličan 1 Tepllčan, 
-a, mn. £. -la m.; Trenčianskotopllčanka j 
Tepličanka, -y, -nlek 2.; trenčianskoteplic-
ký i teplický prid. 

Trenčín, -a m.; Trenčan, -a, mn. č. -Ia m.; 
Trcnčianka, -y, -nok 2.; trenčiansky prid. 

Trepec, -pca m.; Trepčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Trepčanka, -y, -nlek 2.; trepský príd. 

Trhová Hradská, Trhovej Hradskej 2.; Tr-
hovohradšían i Hradšťan, -a, mn. č. -la m.; 
Trhovohradštianka í Hradštlanka, -y, -nok 
2.; trhovohradštlansky 1 hradštiansky í 
hradský príd. 

Trhové Mýto, Trhového Mýta str.; Trhovo-
mýťan 1 Mýťan, -a, mn. £. -la m.; Trhovo-
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mýtanka i Mýťanka, -y, -niek 2.; trho-
vomýtsky i mýtsky príd. 

Trhovište, -ťa str.; Trhovlšían, -a, mn. č. -la 
m.; Trhovišíanka, -y, -niek 2.; trhovištský 
prld. 

Trhyňa, -ne 2.; Trhynčan, -a, mn. £. -ia m.; 
Trhynčanka, -y, -nlek 2.; trhynský prid. 

Trnava, -y 2.; Trnavčan, -a, mn. č. -la m.; 
Trnavčanka, -y, -niek 2.; trnavský prld.-. 
Trnava pri Laborci 

Trnava Hora, Trnave] Hory 2.; Trnavohorčan 
i Hôrčan, -a, mn. £. -la m.; Trnavohorčanka 
i Hôrčanka, -y, -nlek 2.; trnavohorský i 
horský príd. 

Trnávka, -y ž.; Trnavčan, -a, mn. č. -la m.; 
Trnavčanka, -y, -nlek t.; trnavský príd. 

Trnávka, -y z.; Trnavčan, -a, mn. č. -la m.; 
Trnavčanka, -y, -nlek z.; trnavsky príd. 

Trnie, -ia str.; Trňan, -a, mn. č. -la m.; Tr-
níanka, -y, -nok z.; trniansky príd. 

Trnkov, -a m.; Trnkovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Trnkovčanka, -y, -nlek z.; trnkovský príd. 

Trnové pri Žiline, -ého str.; Trnovčan, -a, 
mn. č. -la m.; Trnovčanka, -y, -nlek z.; tr-
novský prid. 

Trnovec, -vca m.; Trnovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Trnovčanka, -y, -niek í.; trnovský 
prid.; Trnovec nad Váhom 

Trnovo, -a sír.; Trnovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Trnovčanka, -y, -niek 2.; trnovský prid. 

Tročany, -čian m. pomn.; Tročanec, -nca m.; 
Tročianka, -y, -nok z.; tročiansky príd. 

Trojačka, -y ž.; Trojačan, -a, mn. č. -la m.; 
Trojačanka, -y, -nlek ž.; trojačský prld. 

1 i-(iiii, -a m.; Trpínčan, -a, mn. £. -la m.; Tr-
pínčanka, -y, -nlek ž.; irpínsky príd. 

Trsťany, -tian m. pomn.; Trsťanec, -nca m.; 
Trstianka, -y, -nok 2.; trstiansky príd. 

Trstená, -ej ž.; Trstenčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Trstenčankn, -y, -nlek z.; trstenský prid. 
Trstená na Ostrove 

Trstené, -ého str.; Trstenčan, -a, mn. č. -la 
m.; Trstenčanka, -y, -niek 2.; trstenský 
prfd.; Trstené pri Hornáde 

Trstice, -tíc ž. pomn.; Trstlčan, -a, mn. č. -ia 
m.; JTrstičanka, -y, -niek ž.; trstický prid. 

Trstie, -la str ; Trsťan, -a, mn. č. -la m.; Trs
tianka, -y, -nok z.; trstiansky prld. 

Trstín, -a m.; Trstínčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Trstínčanka, -y, -nlek z.; trstínsky príd. 

Trubín, -a m.; Trubínčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Trubínčanka, -y, -niek 2.; trubínsky príd. 

'i'iihár, -a, 6. p. -i m.; Tuhérčan, -a, mn. £. 
-ia m.; Tuhárčanka, -y, -niek 2.; tuhársky 
prfd. 

i nliriii.i. -y 2.; Tuhrinčan, -a, mn. £. -ia m.; 
ľuhrlnčanka, -y, -nlek 2.; tuhrlnský prld. 

Tuchyňa, -ne 2.; Tuchynčan, -a, mn. c. -ia 
m.; Tuchynčanka, -y, -niek 2.; tuchynský 
príd. 

Tulčík, -a m.; Tulčíčan, -a, mn. č. -Ia m.; 
Tulčíčanka, -y, -nlek 2.; tulčícky prld. 

Tunežice, -žlc 2. pomn.; Tunežlčan, -a, mn. č. 
-Ia m.-, Tunožičanka, -y, -niek z.-, tunežický 
príd. 

Tupá, -ej 2.: Tupan, -a, mn. č. -Ia m.: Tu-
píanka, -y, -nok 2.; tupiansky príd. 

Tura, -ej 2.; Turan, -a, mn. č. -ia m.; Turlan-
ka, -y, -nok 2.; turiansky príd. 

Tura Lúka, Turej Lúky z.; Turolúčan i Lú
čan, -a, mn. £. -Ia m.; Turolúčanka i Lú
čanka, -y, -nlek 2.; turolúcky i lúčky 
i lúčanský prfd. 

Turany, -rian m. pomn.; Turanec, -nca m.; 
Turianka, -y, -nok 2.; turiansky prfd.; Tu
rany nad Ondavou 

Turcnvce, -viec ž. pomn.; Turcovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Turcovčanka, -y, -niek z.; 
turcovský prfd. 

Turček, -a m.; Turčečan, -a, mn. č. -la m.; Tur-
čečanka, -y, -niek z.; turčecký prid. 

Turčianky, -nok z. pomn.; Turčlančan, -a, mn. 
c. -ia m.; Turčiančanka, -y, -niek 2.; tur
čiansky príd. (v miestnom úze Turčany, Tur-
čanec, Turčianka) 

Turčianska Štiavnica, Turčianskej Štiavni
ce 2.; Turčianskoštiavničnn i Šliavničan, 
-a, mn. č. -la m.; Turčianskoštiavnlčanka 
i Štiavničanka, -y, -niek z.-, turčiansko-
štiavnlcký i štiavnický prld. 

Turčianske Kľačany, Turčianskych Kľačlan 
m. pomn.; Turčianskokľačanec i Kľačanec, 
-nca m.; Turčlanskokľačlanka I Kľačian-
ka, -y, -nok t.; turčianskokľačlansky í 
kľačiansky prld. 

Turčianske Teplice, Turčianskych Teplíc z. 
pomn.; Turčianskolepllčan i Tepličan, -a, 
mn. č. -la m.; Turčlanskolopličanka i Te-
pličanka, -y, -niek z.; lurčianskolepllcký 
i teplický príd. 

Turčiansky Dur, Turčianskeho Dura, e. p. 
v Turčianskom Ďure m.; Turčianskodurčan 
i Ďurčan, -a, mn. č. -Ia m.; Turčianskodur-
čanka i Ďurčanka, -y, -nlek ž.; turčlansko-
ďurský i durský prld. 

Turčiansky Michal, Turčianskeho Michala 
m.; Turčlanskomichalčan í Michalčan, -a, 
mn. č. -la m.; Turčlanskomichalčanka i 
Michalčonka, -y, -nlek z.; turčianskomi-
chalský i michalský príd. 
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T u r č i a n s k y Peter, T u r č i a n s k e h o Pelra m.; 
T u r č l a n s k o p e l r a n i Petran, -a, mn. c. -ia 
m.: T u r č i a n s k o p e t r l a n k a i Petrianka, -y, 
-nok z.; t u r č i a n s k o p e t r l a n s k y i petrinn-
sky i t u r č l a n s k o p e t e r s k ý i peterský 
príd. 

Turči ik, -a m.; T u r č o č a n , -a, mn. č. -ia m.; 
T u r č o č a n k a , -y, -niek z.; t u r č o c k ý príd. 

Turecká, -ej 2.; T u r e č t a n , -a, mn. č. -ia m.; 
T u r e č t l n n k a , -y, -nok z.; t u r e č t i a n s k y i tu
recký príd. 

Tureň, -rne z.; T u r ň a n , -a, mn. č. -ia m.; Tur-
nianka, -y, -nok ž.; turniansky príd. 

T u r í č k y , -čok z. pomn.; T u r í č a n , -a, mn. č. -Ia 
m.; T u r í č a n k a , -y, -nlek z.; t u r í č s k y prid. 
(v miestnom úze Turice, T u r l č a n , T u r í č a n k a , 
tur ický) 

Turie, -la str.; Turan, -a, mn. £. -ia m.; Tu-
rianka, -y, -nok 2.; turiansky prid. 

Turik, -a m.; T u r í č a n , -a, mn. £. -ia m.; Tu
r í č a n k a , -y, -nlek 2.; turlcky príd. 

T u r ň a nad Bodvou, -y z.; T u r ň a n , -a, mn. £. 
-la m.; Turnianka, -y, -nok z.; turniansky 
prfd. 

Turnianska Nová Ves, Turnianskej Novej 
Vsi z.; T u r n i a n s k o n o v o v e š ť a n 1 N o v o v e š ť a n , 
-a, mn. č. -ia m.; Turnianskonovovešfanka 
í Novovešfanka, -y, -nlek z.; lurniansko-
novoveský i novoveský prfd. 

Turnianske Podhradie, Turnianskeho Pod
hradia str.; T u r n i a n s k o p o d h r a d č a n í Pod-
h r a d č a n , -a, mn. č. -ia m.; Turnianskopod-
h r a d č a n k a i P o d h r a d č a n k a , -y, -nlek z.; 
turnlanskopodhradský 1 podhradský príd. 

Turová, -ej z.; T u r o v č a n , -a, mn. £. -la m.; 
T u r o v č a n k a , -y, -nlek z.; turovský príd. 

Turzovka, -y, 2.; T u r z o v č a n , -a, mn. £. -ia 
m.; T u r z o v č a n k a , -y, -niek ž.; turzovský 
prld. 

Tušice, -šic 2. pomn.: T u š i č a n , -a, mn. č. -ia 
m.; T u š i č a n k a , -y, -niek ž.; tušlcký prfd.. 

Tušická Nová Ves, Tušickej Novej Vsi ž.; 
T u š i c k o n o v o v e š ť a n i N o v o v e š ť a n , -a, mn. £. 
-la m.; T u š i c k o n o v o v e š ť a n k a 1 N o v o v e š ť a n -
ka, -y, -nlek 2.; tuš lckonovoveský 1 novo
veský prld. 

Tužina, -y 2.; T u ž i n č a n , -a, mn. č. -la m.; 
T u ž l n č a n k a , -y, -nlek z.; tužinský prld. 

Tvarožná, -ej 2.; T v a r o ž ň a n , -a, mn. č. -ia 
m.; Tvarožnianka, -y, -nok 2.; tvarožnian-
sky prid. 

Tvrdnmestice, -líc 2. pomn.; T v r d o m o s t i č a n , 
-a, mn. č. -la m.; T v r d o m e s t i č a n k a , -y, 
-nlek 2.; tvrdomest lcký prid. 

Tvrdošin, -a m.; T v r d o š í n č a n , -a, mn. č. -ia 
m.; T v r d o š í n č a n k a , -y, -nlek 2.; tvrdošín-
sky prfd. 

Tvrdošovce, -viec 2. pomn.; T v r d o š o v č a n , -a, 
mn. £. -la m.; T v r d o š o v č a n k a , -y, -nlek ž.; 
tvrdoäovský príd. 

Ubľa, -Ie z.; Ubľan, -a, mn. č. -ia m.; Ublian-
ka, -y, -nok 2.; ubl iansky prfd. 

Obrež, -e 2.; Úbrežan, -a, mn. č. -la m.; ľjbre-
žanka, -y, -nlek 2.; úbrežský príd. 

Udavské, -ého str.; U d a v č a n , -a, mn. č. -ia 
m.; U d a v č l a n k a , -y, -nok 2.; u d a v č i a n s k y 
1 udavský prld. 

Uderiná, -ej 2.; U d e r i n č a n , -a, mn. £. -ia m.; 
U d e r i n č a n k a , -y, -nlek 2.; uderlnský prid. 

Udica, -e 2.; U d i č a n , -a, mn. č. -la m.; Udi-
č a n k a , -y, -nlek 2.; u d l č s k ý príd. 

U d i č k a , -y ž. : U d i č a n , -a, mn. č. -ia m.; 
U d i č l a n k a , -y, -nok 2.; u d i č l a n s k y príd. 

Odol, -a, e. p. -e m.; O d o l č a n , -a, mn. č. -ia 
m.; O d o l č a n k a , -y, -niek 2.; údolský príd. 

Uhliská, Uhlísk str. pomn.; Uhllšfan, -a, mn. 
č. -lo m.; Uhl išt ianka, -y, -nok 2.; uhli-
št lansky i uhl iský prld. 

Ohorná, -ej 2.; O h o r ň a n , -a, mn. č. -ia m.; 
Úhornianka, -y, -nok 2.; úhorniansky prid. 

Uhorská Ves, Uhorskej Vsi 2.; Uhorsko-
veštan i Vešťan, -a, mn. č. -la m.; Uhor-
skovešfanka i V e š ť a n k a , -y, -niek 2.; uhor-
s k o v e s k ý 1 veský príd. 

Uhorské, -ého str.; Uhoršfan, -a, mn. c. -la 
m.; Uhorštianka, -y, -nok 2.; uhoršt iansky 
prld. 

Uhrovec, -vca m.; U h r o v č a n , -a, mn. č. -ia 
m.; U h r o v č a n k a , -y, -niek 2.; uhrovský 
prld. 

Uhrovské Pudhradie, Lihrovského Podhradia 
str.; U h r o v s k o p o d h r a d č a n i P o d h r a d č a n , 
-a, mn. č. -ia m.; U h r o v s k o p o d h r a d č a n k a i 
P o d h r a d č a n k a , -y, -niek 2.; uhrovskopod-
hradský 1 podhradský prid. 

ti jázd, -u m.; ÚJazdčan, -a, mn. č. -Ia m.; 
ÚJazdčanka, -y, -nlek 2.: újazdský prfd. 

Ufanka, -y 2.; U ľ a n č a n , -a, mn. £. -la m.; 
U ľ a n č a n k a , -y, -nlek 2.; u ľ a n s k ý prid. 

U ľ a n y nad Žitavou, Oľan m. pomn.; Oľanec, 
-nca m.; Ú ľ a n k a , -y, -nlek 2.; ú ľ a n s k ý príd. 

Ulič, -a m.; U l l č u n , -a, mn. č. -la m.; Ul lčan-
ka, -y, -nlek z.; u l i č s k ý prfd. 

U l i č s k é Krivé, U l i č s k é h o Krivého str.; Ul lč-
s k o k r i v č a n i K r i v č a n , -a, mn. č. -la m.; 



lilnžii 240 Varhaňovce 

Ullčskokrlvčanka i Krlvčanka, -y, -nlek z.; 
uličskokrivský i krlvský prid. 

Uložil, -e 2.; Uložan, -a, mn. £. -la m.: Ulo-
žianka, -y, -nok ž.; uložiansky príd. 

Uňattn, -a m.; Uňatínčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Ufiatlnčanka, -y, -niek ž.; uňatínsky prid. 

Unín, -a m.; Unínčan, -a, mn. č. -la m.; Unín-
čanka, -y, -nlek z.; unínsky prfd. 

Upohlav, -u m.; Upohlavčan, -a, mn. č. -la 
m.; Upohlavčanka, -y, -niok z.; upohlav-
ský prfd. 

Upor, -a m.; Oporčan, -a, mn. č. -ia m.; Úpor-
čanka, -y, -nlek 2.; úporský prld. 

Urmince, -niec ž. pomn.; Urminčan, -a, mn. 
č. -la m.; Urmlnčanka, -y, -niek z.; urmin-
ský príd. 

Ústie nad Priebradon, Oslia str.; Usťan, -a, 
mn. č. -la m.; tjsťanka, -y, -niek z.; úsťan-
ský prld. 

Utekáč, -a m.; Utekáčan, -a, mn. £. -la m.; 
Utekáčanka, -y, -nlek 2.; utekáčsky príd. 

Uzovce, -viec z. pomn.; Uzovčan, -a, mn. fi. 
-la m.; Uzovčanka, -y, -nlek 2.; azovský 
príd. 

Uzovská Panica, Uzovskej Panice 2.; Uzov-
skopantčan i Panlčan, -a, mn. £. -la m.; 
Uzovskopaničankn i Paničanka, -y, -niek 
2.; uzovskopanlcký i panický príd. 

Uzovské Pektany, Uzovských Peklían m. 
pomn.; Uzovskopeklanec i Pokľanec, -nca 
m.; Uzovskopeklianka i Peklianka, -y, -nok 
2.; uzovskopekllansky i pekllansky príd. 

Uzuvský Šalgov, Uzovského Šalgova m.; 
Uzovskošalgovčan í Šalgovčan, -a, mn. £. 
-ia m.; Uzovskošalgovčanka i Šalgovčan-
ka, -y, -niek 2.; uzovskošalgovský i šal-
govský príd. 

Vaďovce, -viec z. pomn.; Vadovčan, -a, mn. £. 
-ia m.; Vadovčanka, -y, -niek 2.; vadovský 
príd. 

Vagrinec, -nca m.; Vagrlnčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Vagrinčanka, -y, -niek ž.; vagrinský 
prld^ - -

Váh ovce, -viec 2. pomn.; Váhovčan, -a, mn. 
£. -la m.: Váhovčanka, -y, -nlek z.; váhov-
ský prid. 

Vajka nad Žltavou, Vujky ž.; Vajčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Vajčianka, -y, -nok ž.; vajčiansky 
príd. 

Vajkovce, -viec 2. pomn.; Vajkovčan, -a, mn. 
č. -la m.; Vajkovčanka, -y, -niek 2.; vaj-
kovský prld. 

Vajnory, Vajnôr m. pomn.; Va]norčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Vajnorčanka, -y, -nlek z.,- vaj
norský príd. 

Vajsková, -ej z.; Vajskovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Va]skovčanka, -y, -niek z.; vajskovský 
príd. 

Valaliky, -ov m. pomn.; Valalíčan, -a, mn. č. 
-la m.; Valalíčanka, -y, -nlek ž.; valalícky 
prld. 

Valaská, -ej 2.; Valašťan, -a, mn. č. -ia m.; 
Valaštianka, -y, -nok ?..; valaštiansky prid. 

Valaská Bela, Valaskej Bele] 2.; Valaskobc-
ľan i Beľan, -a, mn. č. -la m.; Valaskobe-
lianka 1 Belianka, -y, -nok ž.; valaskobe-
liansky i beliansky prid. 

Valaská Dubová, Valaskej Dubovej 2.; Va-
laskodubovčan i Duhovčan, -a, mn. t. -ia 
m.; Valaskodubovčanka i Dubovčanka, -y, 
-nlek 2.; valaskodubovský i dubovský 
príd. 

Valaškovce, -viec z. pornu.; Valaškovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Valaškovčanka, -y, -nlek z.; 
valaškovský prfd. 

Valca, -e z.; Valčan, -a, mn. £. -la m.; Val-
članka, -y, -nok z.; valčlansky príd. 

Valentová, -ej z.; Valentovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Valentovčanka, -y, -niek ž ; valentov-
ský prid. 

Valontovce, -viec 2. pomn.; Valentovčan, -a, 
mn. č. -la m.; Valentovčanka, -y, -nlek 2. 
valentovský príd. 

Valknv, -a m.; Valkovčan, -a, mn. fi. -ia m. 
Valkovčanka, -y, -niek 2.; valkovský prld 

Valkovce, -viec ž. pomn.: Valkovčan, -a, mn 
č. -ia m.; Valkovčanka, -y, -niek 2.; val 
kovský príd. 

Vafkovňa, -ne 2.; Vaľkovňan, -a, mn. £. -la 
m.; Vaľkovnlanka, -y, -nok 2.; vaľkovnian-
sky príd. 

Vafkovo, -a str.; Vaľkovčan, -a, mn. c. -la 
m.; Valkovčanka, -y, -niek 2.; valkovský 
príd. 

Vanlškovce, -viec 2. pomn.; Vanlškovčan, -a, 
mn. č. -la m.; Vaniškovčanka, -y, -niek z.: 
vaniškovský prfd. 

Vaňovka, -y z.: Vaňovčan, -a, mn. £. -Ia m.; 
Vaňovčanka, -y, -niek z.; vaňovský prid. 

Vápeník, -a m.; Vápeníčan, -a, mn. i. -ia m.; 
Vápenlčanka, -y, -niek z.,- vápenícky prfd. 

Varadka, -y z.; Varadčan, -a, mn. £. -la m.; 
Varadčanka, -y, -niek 2.; varadský prid. 

Varechovce, -viec 2. pomn.; Varechovčan, -a, 
mn. £. -ia m.; Varechovčanka, -y, -niek 
z.; varechovský prid. 

Varhaňovce, -viec 2. pomn.; Varhaňovčan, -a, 
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mn. č. -ia m.; Varhaňovčanka, -y, -nlek ž.; 
varhaňovský prfd. 

Varín, -a m.; Varlnčan, -a, mn. č. -la m.; Va-
rínčanka, -y, -niek ?..; varínsky prid. 

Varov Súr, Varovho Súra, e. p. vo Varovom 
Súre m.; Šúrčan, -a, mn. £. -Ia m.; Šúrčanka, 
-y, -niek 2.; varovošúrsky i šúrsky príd. 

Vasiľov, -a m.; Vasiľovčan, -a, mn. £. -la m.; 
Vasilovčanka, -y, -nlek z.; vaslľovský prld. 

Vavrečka, -y 2.; Vavrečan, -a, mn. £. -la m.; 
Vavrečanka, -y, -nlek z.; vavrečský príd. 

Vavrinec, -nca m.; Vavrinčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Vavrinčanka, -y, -niok 2.; vavrinský 
príd. 

Vavrišovo, -a str.; Vavrišovčan, -a, mn. £. 
-ia m.; Vavrišovčanka, -y, -nlek z.: vavrí-
šovský príd. 

Važec, -žca m.; Važťan, -a, mn. C. -ia m.; Važ-
tlanka, -y, -nok ž.; važtiansky i važecký 
prid. 

Včeláre, -lár m. pomn.; Včelárčan, -a, mn. £. 
-ia m.; Včelérčanka, -y, -niek 2.; včelár
sky prld. 

Včelínce, -niec z. pomn.; Včelínčan, -a, mn. 
č. -Ia m.; Včelínčanka, -y, -nlek 2.; vče-
llnsky prld. 

Včelínec, -nca m.; Včelínčan, -a, mn. £. -la 
m.; Včelínčanka, -y, -niek z..; včellnsky prid. 

Vcčelkov, -a m.; Večelkovčan, -a, mn. £. -ia 
m.; Večelkovčanka, -y, -niek z.; večelkov-
ský prld. 

Vechec, -chca m.; Vechčan, -a, mn. £. -la 
m.; Vechčíanka, -y, -nok 2.; vechčiansky 
prid. 

Veľaty, -llat m. pomn.; Veľatan, -a, mn. č. -ia 
m.; Veľaťanka, -y, -niek 2.; veľatský príd. 

Velčice, -číc 2. pomn.; Velčlčan, -a, nm. č. 
-la m.; Vclčlčanka, -y, -niek 2.; velčický 
príd. 

Veličná, -ej 2.; Vellčňan, -a, mn. fi. -ia m.; 
Vellčnianka, -y, -nok z.; vellčniansky prld. 

Veliká nad Ipľnm, -ej 2.; Veličan, -a, mn. č. 
-ia m.; Veličlanka, -y, -nok z.; veličiansky 
i voličky prid. 

Veľká, -ej 2.; Veľčan, -a, mn. č. -ia m.; Vef-
članka, -y, -nok 2.; veľčlansky (podľa miest
neho úzu velickýj prfd. 

Veľká Budala, Veľkej Budnfy ž.; Velkobu-
dafčan i Budafčan, -a, mn. č. -ia m.; Veľ-
kobudaľčanka i Budafčanka, -y, -nlek z.; 
veľkobudafský i budafský prld. 

Veľká Bytča, Veľkej Bytče ž.; Veľkobytčan 
i Bytčan, -a, mn. č. -la m.; Veľkobytčlan-
ka i Bytčianka, -y, -nok 2.; veľkobytčian-
sky i bytčiansky príd. 

Veľká fJaluniija, Veľkej Čalomlje ž.; Veľko-
čalomljčan i Čalomijčan, -a, mn. fi. -Ia m.; 
Veľkočalomljčanka i Čalomijčanka, -y, 
-nlek 2.; veľkočalomijský í čalomljský prld. 

Vclká Čausa, Veľkej fiausy í.; Veľkočausan 
i Causan, -a, mn. £. -ia m.; Veľkočausianka 
í Causlanka, -y, -nok z..; veľkočauslansky 
i čausíansky prld. 

Veľká Čierna, Veľkej Čierne) 2.; Volkočler-
fian 1 Čierňan, -a, mn. č. -ia m.; Velko-
čierňanka i Clerňanka, -y, -nlek 2.; veľ-
kočierňanský 1 čierňanský príd. 

Veľká Dolina, Veľkej Doliny ž.; Veľkodolln-
čan I Dolinčan, -a, mn. č. -ia m.; Velkodo-
llnčnnka i Dolinčanka, -y, -niek z.; veľko-
dolinský i dollnský príd. 

Veľká Domaša, Veľkej Domaše z.; Veľkodo-
mašan i Domašan, -a, mn. £. -la m.; Veľ-
kodomašanku i Domašanka, -y, -niek z.; 
veľkodomašský i domašský prid. 

Veľká Franková, Veľkej Frankovej ž.; Veľ-
kofrankovčan 1 Frankovčan, -a, mn. £. 
-la m.; Veľkofrankovčanka 1 Frankovčan-
ka, -y, -nlek z.; veľkofrankovský 1 fran-
kovský prld. 

Veľká Gúta, Veľkej Gúty z.; Veľkogňfan i 
Gúfan, -a, mn. c. -la m.; Voľkogútanka 
1 Gúťanka, -y, -nlek 2.; veľkogúťanský 1 
gúťanský 1 gútsky príd. 

Veľká Hradná, Veľkej Hradnej z.; Veľko-
hradňan 1 Hradňan, -a, mn. č. -la m.; Veľ-
kohradnlanka 1 Hradnianka, -y, -nok z.; 
veľkohradnlansky 1 hradnlansky prfd. 

Veľká Ida, Veľkej Idy z.; Veľkoidan i Idan, 
-a, mn. č. -ia m.; Veľkoidianka i Idlanka, 
-y, -nok z.; veľkoldiansky i idlansky 1 id-
Ský príd. 

Veľká Lehota, Velkej Lehoty 2.; Veľkoleho-
tan í Lehotan, -a, mn. č. -la m.; Veľkole-
hoíanka i Lehoťanka, -y, -niek z.; veľko-
lehotský i lehotský prid. 

Veľká Lehôtka, Velkej Lehôtky l.; Veľkole-
hôtčan 1 Lehôtčan, -a, mn. £. -la m.-. Veľ-
kolehôtčanka 1 Lehňtčanka, -y, -niek 2.; 
veíkolohôtsky i lehotsky 1 lehOtčanský 
príd. 

Veľká Lesná, Veľkej Lesnej 2.; Veľkolesňan 
i Lesňan, -a, mn. fi. -ia m.; Veľkolesnlan-
ka i Losnlanka, -y, -nok ž.; veíkolesnian-
sky 1 lesniansky prfd. 

Veľká Lodina, Veľkej Lodiny z.; Veľkolo-
dlnčan f Lodinčan, -a, mn. c. -ia m.; Veľ-
kolodlnčanka i Lodlnčanka, -y, -nlek z.; 
veľkolodlnský i lodlnský prid. 

16 slovník slov. Jazyka 
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Veľká Lomnica, Veľké] Lomnice 2.; Veľko-
lomničan i Lomnlčan, -a, mn. č. -la m.; 
Veľkolomnlčanka í Loraničanka, -y, -nlek 
2.; veľkolomnický i lomnický prfd. 

Veľká Lúč, Veľkej Lúče z.; Veľkolúčan i Lú
čan, -a, mn. fi. -la m.; Veľkolúčanka í Lú
čanka, -y, -niek ž.; veľkolúčsky i lúčsky 
príd. 

Veľká Lúka, Veľkej Lúky ž.; Veľkolúčan i 
Lúčan, -a, mn. č. -Ia m.; Veľkolúčanka i 
Lúčanka, -y, -niek z.; veľkolúcky i lúčky 
i lúčanský príd. 

Veľká Mača, Veľkej Mače z.; Voľkomačan i 
Mačan, -a, mn. č. -la m.; Veľkomačlanka 
i Mačianka, -y, -nok z.; veľkoraačlansky 
i raačiansky prid. 

Veľká Maňa, Veľkej Mane z.; Veľkomaňan í 
Maňan, -a, mn. č. -ia m.; Veľkomanianka 
i Manianka, -y, -nok 2.; veťkomanlansky 
í maniansky prfd. 

Veľká Páka, Velkej Páky 2.; Veľkopačan 
i Pačan, -a, mn. č. -la m.; Veľkopačianka 
i Pačlanka, -y, -nok z.; veľkopačiansky i 
pačiansky i packy prld. 

Veľká Poľana, Veľkej Poľany z.; Veľkopoľa-
nec i Poľanec, -nca m.; Veľkopollanka i 
Polianka, -y, -nok z.; velkopollansky í 
poliansky prid. 

Veľká Suchá, Veľkej Suchej 2.; Veľkosušan 
i Sušan, -a, mn. č. -Ia m.; Veľkosušíanka 
i Sušianka, -y, -nok z.; veľkosušíansky 
i sušiansky prfd. (v miestnom úze Sucha 
nec, Suchanka, suchánsky) 

Velká Tŕňa, Velkej Tŕne 2.; Veľkotŕňan i Tŕ-
ňan, -a, mn. č. -Ia m.; Veľkolŕňanka i Tf-
ňanka, -y, -nlek ž.; veľkolŕňanský i tfňan-
ský prld. 

Velká Ves, Veľké) Vsi 2.; Velkoveštan 
i Vešťan, -a, mn. č. -ia m.; Veíkovešťanku 
i Vešfanka, -y, -nlek 2.; veľkoveský i veský 
príd.; Veľká Ves nad Topľou 

Veľké Bedzany, Veľkých Bedzlan m. pomn.; 
Veľkobedzanec i Bedzanec, -nca m.; Veľ-
kobedzíanka i Bedzianka, -y, -nok 2.; veľ-
kobedziansky i bedzlansky prld. 

Veľké Bielice, Veľkých Blellc 2. pomn.; Veľ-
koblellčan i Ľielíčan, -a, mn. č. -Ia m.; Veľ-
kobleličanka i Blollčanka, -y, -nlek 2.: veľ-
kobielický í bielický prfd. 

Veľké Bierovce, Veľkých Bieroviec 2. pomn.; 
Veľkoblerovčan i Bierovčan, -a, mn. c. -la 
m.; Veľkobierovčanka i Blerovčanka, -y, 
-niek z.; veľkobferovský i bicrovský prid. 

Veľké i; la h u vo, Veľkého Blahova str.; Veľ-
koblahovčan 1 Blahovčan, -a, mn. č. -ia 

m.; Veľkoblahovčanka i Blahovčanka, -y, 
-niek 2.,- veľkoblahovský i blahovský prid. 

Veľké Borové, Veľkého Borového str.; Veľ-
koborovčan I Borovčan, -a, mn. £. -ia m.; 
Veľkoborovčanka i Borovčanka, -y, -niek 
2.; veľkoborovský i borovský príd. 

Veľké Dálovce, Veľkých Déloviec i. pomn.; 
Veľkodálovčan i Dálovčan, -a, mn. c. -la 
m.; Veľkodálovčanka i Dálovčanka, -y, 
-nlek ž.; veľkodálovský i dálovský príd. 

Veľké Dravce, Veľkých Draviec 2. pomn.; Veľ-
kodravčan i Dravčan, -a, mn. e. -Ia m.; 
Veľkodravčanka i Dravčanka, -y, -niek 
2.,- veľkodravecký i dravecký príd. 

Veľké Dvorany, Veľkých Dvorlan m. pomn.. 
Veľkodvoranec i Dvoranec, -nca m.; Veľ-
kodvorlanka í Dvorianka, -y, -nok 2.; veľ-
kodvorlansky i dvorlansky príd. 

Veľké Dvorníky, Veľkých Dvornlk m. pomn.; 
Veľkodvorníčan i Dvornlčan, -a, mn. č. -la 
m.; Veľkodvorníčanka i Dvorníčanka, -y, 
-niek z.; veľkodvornícky i dvornícky prid. 

Veľké Husto, Veľkých Hostí 2. pomn.; Velko-
hosťan i Hosťan, -a, mn. fi. -Ia m.; Voľko-
hostlanka i Hostianka, -y, -nok 2.; vefko-
hostiansky i hostlansky príd. 

Veľké Chlievany, Veľkých Chllovan m. pomn.; 
Veľkochlievanec i Chllevanec, -nca m.; 
Veľkochlievanka i Chlievanka, -y, -nlek 
2.; veľkochlievanský i chlievanský piid. 

Veľké Chrašŕany, Veľkých Chraštlan m. 
pomn.; Veľkochrašťanec I Chrašfanec, -nca 
m.; Vefkochraštianka i Chrastianka, -y, 
-nok 2.; veľkochraštionsky i chrastiansky 
príd. 

Veľké Chyndice, Veľkých Chyndíc z. pomn.; 
Velkochyndlčan i Chyndičan, -a, mn. £. -la 
m.; Veľkochyndičanka i Ghyndlčanka, -y, 
-nlek 2.; veľkochyndlcký i chyndlcký prid. 

Veľké Janíkovce, Veľkých janíkovlec 2. 
pomn.; Veľkojanlkovčan i Janíkovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Voíkojaníkovčanka i Janí-
kovčanka, -y, -nlek z.; veľkojaníkovský 
i janíkovský prld. 

Velká Kapušany, Veľkých Kapušian m. pomn.; 
Velkokapušanec i Kapušanec, -nca m.; Vef-
kokapušianka i Kapušianka, -y, -nok z.; 
veľkokapušiansky i kapušiansky prfd. 

Veľké Kosihy, Veľkých Koslh ž. pomn.; Veľ-
kokoslžan i Koslžan, -a, mn. £. -la m.; Veľ-
kokoslžanka i Kosižanka, -y, -niek z.; 

voľkokoslžský i kosižský prld. 
Veľké Kostoľany (úradne Kostolany), Veľkých 

Kostolian m. pomn.; Veľkokostoľanec i 
Kostoľanec, -nca m.; Veľkokostolianka i 
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Kostollanka, -y, -nok z.-, veľkokostollansky 
i kostoliansky príd. 

Veľké Košecké Podhradie, Veľkého Kosec -
kého Podhradia str.; Veľkokošeckopod-
hradčan i Košeckopodhradčan i Podhrad-
čan, -a, mn. č. -ia m.; Veľkokošeckopod-
hradčanka i Košeckopodhradčanka i Pod
hradčanka, -y, -niek 2.; veľkokošeckopod-
hradský i košeckopodhradský i podhrad
ský príd. 

Veľké Kozmálovce, Veľkých Kozmálovlec 2. 
pomn.; Veľkokozmálovčan i Kozmálovčan, 
-a, mn. č. -ia m.; Veľkokozmálovčanka 
i Kozmálovčanka, -y, -niek z.; veľkokoz-
málovský i kozmálovský príd. 

Veľké Krškany, Veľkých Krškán m. pomn.; 
Veľkokrškanoc i Krškanec, -nca m.; Vel-
kokrškánka i Krškánka, -y, -nok z.; veľ-
kokrškánsky t krškánsky príd. 

Veľké Kršteňany, Veľkých Krštenian m. 
pomn.; Voľkokršteňanec i Kršteňanoc, -nca 
m.; Veľkokrštenianka i Krštenianka, -y, 
-nok 2.; voľkokrštenlansky i kršteniansky 
prld. 

Veľké Leváre, Veľkých Levár m. pomn.; Veľ-
kolevárčan i Levárčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Veľkolevárčanka i Levárčanka, -y, -niek 
2.; veľkolevársky i levársky prid. 

Veľké Lovce, Veľkých Loviec 2. pomn.; Veľ-
kolovčan i Lovčan, -a, mn. č. -la m.; Veľ-
kolovčianka i Lovčlanka, -y, -nok z.-, veľ-
kolovčiansky i lovčlansky príd. 

Veľké Ludince, Veľkých Lurilniec ž. pomn.; 
Veľkoludinčan i Ludinčan, -a, mn. č. -la 
m.; Velkoludinčanka i I.udinčanka, -y, 
-niek 2.; veľkoludlnský i ludlnský piid. 

Veľké Orvišle, Veľkého Orvlšlu str.; Veľko-
orvišťan i Orvišťan, -a, mn. £. -la m.; 
Veľkoorvišťanka i Orvištanka, -y, -niek 2.; 
veľkoorvlšlský i orvlštský prld. 

Veľké Ostratice, Veľkých Ostratíc 2. pomn.; 
Veľkoostratičan í Ostrallčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Veľkoostratičanka i Ostratlčanka, -y. 
-niek ž.; veľkoostratlcký i ostratlcký prid. 

Veľké Ozorovce, Veľkých Ozorovlec z. pomn.; 
Veľkoozorovčan I Ozorovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Veľkoozorovčanka i Ozorovčanka, -y, 
-nlek z.; veľkoozorovský i ozorovský prid. 

Veľké Pnie, Veľkého Poľa str.; Veľkopoľčan 
í Poľčan, -a, mn. č. -la m.; Veľkopoľčanka 
i Poľčanka, -y, -nlek 2.; veľkopoľský i poľ
ský prid. 

Veľké Rašknvce, Veľkých Raškoviec ž. pomn.; 
Veľkoraškovčan i Raškovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Veľkoraškovčanka í Raškovčanka, -y, 

-nlek 2.; veľkoraškovský i raškovský príd. 
Veľké Rcvištia, Veľkých Revíšť str. pomn.; 

Veľkorevištan i Revišťan, -a, mn. č. -la 
m.; Veľkorevlštlanka i Revlštianka, -y, 
-nok z.; veľkorevištiansky i revištiansky 
prfd. 

Veľké Ripňany, Veľkých Ripnian m. pomn.; 
Veľkoripňanoc i Rlpňanec, -nca m.; Veľ-
koripnianka t Ripnianka, -y, -nok ž.; veľ-
korlpniansky i rlpniansky prid. 

Veľké Rovné, Veľkého Rovného str.; Veľ-
korovňan i Rovňan, -a, mn. č. -la m.; Veľ-
korovnlanka i Rovnianka, -y, -nok ž.; veľ-
korovnlansky i rovniansky prfd. 

Veľké Slemence, Veľkých Slemenlec 2. pomn.; 
Veľkoslemenčan i Slemenčan, -a, mn. č. -la 
m.; Veľkoslemenčanka i Slemenčanka, -y, 
-niek 2.; veľkoslemenský i slemenský príd. 

Veľké Stankovce, Veľkých Stankoviec 2. 
pomn.; Vefkostankovčan i Stankovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Veľkostankovčanka i Stan-
kovčanka, -y, -nlek 2.; veľkostankovský 
i stankovský prld. 

Veľké Straciny, Veľkých Stracín z. pomn.; 
Veľkostraclnčan i Slracinčan, -a, mn. £. 
-ia m.; Veľkostracinčanka i Stracinčanka, 
-y, -niok z.; voľkostraclnský i stracinský 
príd. 

Veľké Teriakovce, Veľkých Teriakovlec ž. 
pomn.; Vcľkoteriakovčan i ľerinkovčan, -a, 
mn. č. -la m.; Veľkoterlakovčanka i Terla-
kovčanka, -y, -nlek 2.; veľkoteriakovský 
i teriakovský príd. 

Veľké Trakany, Veľkých Trakán m. pomn.; 
Veľkotrakanec i Trakanec, -nca m.; Veľ-
kotrakánka i Trakánka, -y, -nok ž.; veľ-
kotrakánsky i trakánsky prid. 

Veľké Uherce, Veľkých Uherlec (nár. Uh-
riec) 2. pomn.; Veľkouherčan i Uherčan, 
-a, mn. č. -la m.; Veľkouherčanka i Uher-
čanka, -y, -niek 2.; veľkouherecký i uhe-
recký (nár. uhrecký) príd. 

Veľké Cľany, Veľkých Oľan m. pomn.; Vel-
koňľanec i Oľanec, -nca m.; Veľkoúľanka 
i Uľanka, -y, -nlek 2.; veľkoúľanský i ú-
ľanský príd. 

Veľké Vozokany, Veľkých Vozokán m. pomn.; 
Veľkovozokanec i Vozokanec, -nca m.; 
Veľkovozokánka í Vozokánka, -y, -nok 2.; 
veľkovozokánsky í vozokánsky prld. 

Veľké Zalužice, Veľkých Zalužlc 2. pomn.; 
Veľkozalužičan i Zalužičan, -u, mn. e. -la 
m.; Veľkozalužičanka i Zalužičanka, -y, 
-nlek 2.; veľkozalužický i zalužlcký prld. 

Veľké Zálužic, Veľkého Zálužia str.; Veľko-
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zálužan í Zálužan, -a, nm. c. -la m.; Veľko-
zálužlanka i Zálužianka, -y, -nok 2.; veľ-
kozélužiansky i zálužlansky prid. 

Veľké Zlievce, Veľkých Zlievec ž. pomn.; Vef-
kozlievčan i Zllevčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Voľkozliuvčanka i Zliovčanka, -y, -niek í.-
veľkozlievsky i zliuvsky prld 

Vnľkrop, -u m.; Veľkropčan, -a, mn. £. -ia m.; 
Vetkropčanka, -y, -niek ž.: veľkropský 
prfd. 

Veľký Báb, Veľkého Bábu m.; Veľkobábčan 
i Bábčan, -a, mn. č. -Ia m.; Veľkobábčanka 
i Bábčanka, -y, -niek s.; vefkobábsky 
i bábsky prfd. 

Veľký Biel, Veľkého Bielu, u. p. vo Veľkom 
Biull m.; Veľkobielčan I Bielčan, -a, mn. £. 
-ia m.; Verkobiolčanka í Ilielíanka, -y, 
-nlek z.-, veľkobielsky i bielsky príd. 

Veľký Blh, Veľkého lllhu m.: Veľkoblžan 
í Blžan, -a, mn. č. ia m.; Veľkoblžanka i 
Blžanka, -y, -nlek 2.: veľkoblžský i blž-
ský príd. 

Veľký Celín, Veľkého Cetína m.; Veľkoce-
tínčan i Ceíínčan, -a, mn. £. -la m.; Veľko-
celínčanka i Celínčanka, -y, -nlek 2.; veľ-
kocelínsky i cetínsky príd. 

Veľký Čepčín, Votkčho Cepčlna m.; Veľko-
čepčan i Cepčan, -a, mn. č. -Ia m.; Veľko-
čopčiunka i Cepčianka, -y, -nok ?..; veľko-
čepčlansky i čepčiansky príd. [podlá mlesi-
neho úzu) 

Veľký Dur, Veľkého Ďura, e. p. vo Veľkom 
Ďure m.; Veľkodurčan i Ďurčan, -a, mn. £. 
-ia m.; Veľkodurčanka i Ďurčanka, -y, -niek 
2.; vetkodurský i (ľurský prld. 

Veľký Dvor, Veľkého Dvora, n. p. vo Veľ
kom Dvore m.; Veľkodvorčan í Dvorčan, -a, 
mn. fi. -la m.; Veľkodvorčanka i Dvorčanka, 
-y, -niek 2.; veľkodvorský i dvorský prld. 

Veľký Foľkmár, Veľkého Folkmára, u. p. vo 
Veľkom FolkmárI m.; Veľkofolkmárčan 
i Folkmárčnn, -a, mn. £. -ia m.; Veľkofolk-
márčankn i Folkmárčanka, -y, -niek z.; veľ-
kofolkmársky i folkmársky prid. 

Veľký^Grob, Veľkého Grobtt m.; Veľkogrob-
čan i Grobčan, -a, mn. £. -la m.; Veľko-
grobčanka i Grobčanka, -y, -niek 2.; veľ-
kogrohský i grobský prfd. 

Veľký Herčáš, Veľkého Harčáša m.; Veľ-
koharčášan i l iarčášan, -a, mn. £. -ia m.; 
Veľkoharčášanka i Harčášanka, -y, -niek 
ž.; vufkoharčášsky i harčášsky prid. 

Veľký Horeš, Veľkého Horeša m.; Voľkoho-
rešan i Horušan, -a, mn. £. -la m.; Veľ-

kohorešanka i Horešanka, -y, -nlek ?..-. vel-
kohorešský i horešský prid. 

Vetký Kamenec, Veíkôho Kamenca m.; Veľ-
kokamenčan i Kamenčan, -a, mn. e. -ia 
m.; Veľkokamenčanka i Kamenčanka, -y, 
-nlek 2.; veľkokamenský i kamenský príd. 

Veľký Kllž, Veľkého Klíža m.; Veľkoklížan 
i Kližan, -a, mn. č. -ia m.; Veľkokllžanka 
i Klížanka, -y, -nlek 2.; velkoklížsky i klíž-
sky príd. 

Veľký Kolačín, Velkého Kolačina m.; Veľko 
kolačínčan i Kolačínčan, -a, mn. č. -la m.; 
Vefkokolačínčanka i Kolačínčnnka, -y, 
-niek 2.; vetkokolačínsky i kolačínsky prid. 

Veľký Krlíš, Velkého Krtíša m.; Veľkokrtí-
šan i Krtíšan, -a, mn. č. -la m.; Veľkokrtí-
šanka í Krtfšanka, -y, -nlek 2.; veľko-
krtíšsky í krtíšsky príd. 

Veľký Lapáš, Velkého Lapáša m.; Veľkola-
pášan i Lapášan, -a, mn. fi. -ia m.; Veľko-
lapášanka i Lapášanka, -y, -niek 2.; veľko-
lapäšsky i lapášsky prid. 

Veľký Lég, Veľkého Légu m.; Voľkolédžan 
I Lédžau, -a, mn. č. -Ia m.; Veľkolédžanka 
i Lédžanka, -y, -niek z.; veľkolédžanský 
i lčtlžanský prld. 

Veľký Lél, Veľkého Lélu, 6. p. vo Veľkom 
Léli m.; Veľkoléľan i Léľan, -a, mn. č. -ia 
m.; Veľkoléľanka i Léľanka, -y, -nlek z.; 
veľkoléľanský 1 léľanský prfd. 

Veľký Lipník, Veľkého Lipníka m.; Veľko-
Ilpníčan i Llpnlčan, -a, mn. č. -la m.; Veľ-
kolipnlčanka i LIpníčanka, -y, -nlek ž.; 
voľkolipnfeky i lipnícky príd. 

Veľký Lom, Veľkého Lomu m.; Veľkolomčan 
í Lomčan, -a, mn. č. in m.; Veľkolomčanka 
í Lomčanka, -y, -niek ž. : veľkolomský 
i lomský príd. 

Veľký Ostrov, Veľkého Ostrova m.; Veľko-
ostrovčan i Ostrovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Veľkoostrovčanka i Ostrovčanka, -y, -niek 
ž.; veľkoostrovský i ostrovský príd. 

Veľký Pesek, Veľkého Peseka m.; Veľkope-
sečan I Pesečan, -a, mn. £. -la m.; Vel-
kopesečanka i Pesečanka, -y, -niek ž.; veľ-
kopesecký i pesecký prld. 

Veľký Riiskov. Veľkého Ruskova m.; Veľ-
koruskovčan I Ruskovčan, -a, mn. £. -la 
m.; Velkoruskovčanka i Ruskovčanka, -y, 
-niek 2.; veľkoruskovský í ruskovský príd. 

Veľký Slavkov, Velkého Slavkova m.; Veľ-
koslavkovčan i Slavkovčan, -a, mn. č. -Ia 
m.; Veľkoslavkovčanka i Slavkovčanka, -y, 
-niek 2.; veľkoslavkovský í slavkovský prld. 

Veľký Slivník, Velkého Slivníka m.; Veľko-
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slivníčan i Sllvníčan, -a, mn. č. -la m.; 
Voľskoslivníčanka i Slivnlčanka, -y, -niek 
•ž.-, velkosllvnícky i sllvnícky prfd. 

Veľký Šariš, Velkého Šariša m.; Velkošari-
šan i Šarišan, -a, mn. e. -ía m.; Veľkoša-
rišanka i Šarišanka, -y, -niek ž.; veľko-
šarlšský i šarišský prid. 

Veľký Vék, Velkého Veku m.; Veľkovéčan 
i Véčan, -a, mn. £. -la m.; Veľkovéčanka 
i Véčanka, -y, -niek z.; veľkovéčanský 
i véčanský prid. 

Veľopolie, -ia str.; Veľopoľan, -a, mn. č. -ia 
m.; Veľopolianka, -y, -nok 2.: veľopolian-
sky príd. 

Velušovce, -viec 2. pomn.; Velušovčan, -a, 
mn. £. -Ia m.; Velušovčanka, -y, -nlek ž.; 
velušovský prld. 

Vernár, -a, B. p. -i m.; Vernárčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Vernárčanka, -y, -nlek 2.; ver-
nársky prld. 

Veselá, -ej 2.; Veselčan, -a, mn. č. -la m.; Ve-
selčanka, -y, -nlek i.; veselský prfd. 

Voselé, -ého str.; Veselčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Veselčanka, -y, -nlek 2.; veselský prfd. 

Veškovce, -viec ž. pomn.; Veškovčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Veškovčanka, -y, -niek 2.-, veä-
kovský príd. 

Veterná Poruba, Veternej Poruby 2.; Volur-
noporubčan 1 Porubčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Veternoporubčanka i Porubčanka, -y, -niek 
z.; veternoporubský i porubský prid. 

Vidina, -ej z.; Vidlnčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Vidinčanka, -y, -niek z.-, vidlnský prld. 

Vidov Vrch, Vldovho Vrchu m.; Vršan, -a, 
mn. č. -la m.; Vršianka, -y, -nok 2.; vtdo-
vovršiansky i vršlansky prfd. 

Vidová, -ej ž.; Vidovčnn, -a, mn. fi. -ia m.; 
Vldovčanka, -y, -nlek z.; vldovský prld. 

Vidovany, Vlclovian m. pomn.; Vidovancc, 
-nca m.; Vidovlanka, -y, -nok z.; vidovian-
sky príd. 

Vieska, -y ž.; Viešťan, -a, mn. č. -ia m.; 
Vlešťanka, -y, -nlek ž.; vlešťanský prfd.; 
Vieska nad Blbom; Vieska nad Žilavou 

Vigľaš, -a m.; Vígľošun, -a, mn. č. -ia m.: 
Vigľašanka, -y, -niek z.; vígľašský príd. 

Vígľašská Huta, Vígľušskej lluly ž.; Vígľaš-
skohufan i Hufan, -a, mn. č. -ia m.: 
Viglašskohutianka 1 Hutianka, -y, nok ž.; 
vígľašskohutlansky i hutiansky príd. 

Vlkartovce, -viec ž. pomn.; Vlkartovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Vikartovčanka, -y, -niek z.; 
vlkartovský prld. 

Vinica, -e z.; Vlnlčan, -a, mn. c. -la m.; Vi-
ničanka, -y, -niek 2.,- vinický prld. 

Vinice, Viníc 2. pomn.; Vlnlčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Vlnlčanka, -y, -nlek 2.; vinicky prid. 

Vinlčky, -čiek 2. pomn.; Vlnlčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Viničianka, -y, -nok 2.; viničiansky 
príd. 

Viničné, -ého str.; Viničňan, -a, mn. č. -la m.; 
Viničnlanka, -y, -nok ž.; vlničnlansky príd. 

Vinné, -ého str.; Viňan, -a, mn. £. -ia m.; VI-
nlanka, -y, -nok z.; vlníansky príd. 

Vinodol, -u, 6. p. -e m.; Vlnodolčan, -a, mn. 
e. -ia m.; Vinodolčanka, -y, -niok z., vl
nodolský príd. 

Vinohrádok, -dku m.; Vinohrádčan, -a, mn. 
č. -la m.; Vlnohrádčanka, -y, -nlek z.; vi-
nohrádocký prld. 

Vinohrady, -ov m. pomn.; Vinohrádčan, -a, mn. 
č. -Ia m.; Vlnohrádčanka, -y, -nlek ž.; vi
nohradský prld.; Vinohrady nad Váhom 

Vinosady, -ov m. pomn.; Vinosadčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Vinosadčanka, -y, -niek ž.; vi-
nosadský prfd. 

V is lanka, -y 2., Vlslančan, -a, mn. č. -la m.; 
Vlslančanka, -y, -niek z.; vlslanský prid. 

Vislava, -y z.; Vlslavčan, -a, mn. £. -la m.; 
Vlslavčanka, -y, -nlek >... vlslavský prid. 

Visolaje, -lají 2. pomn.; Visolajčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Visolajčanka, -y, -niek 2.; vi-
solajský prld. 

Višňov, -a m.; Vlšňovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Vlšňovčanka, -y, -niek ž.; višňovský príd. 

Višňové, -ého str.; Višňovčan, -a, inn. č. -la 
m.; Višňovčanka, -y, -nlek z.; višňovský 
prid. 

Vlštuk, -u m.; Vištučan, -a, mn. č. -ia m.; 
Vištučanka, -y, -niek z.; vištucký príd. 

Vitálišovce, -viec 2. pomn.; Vitálišovčan, -a, 
mn. £. -ia m.; Vitálišovčankn, -y, -niek 2 ; 
vitálišovský prid. 

Vitanová, -ej 2.; Vitanovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Vitanovčankn, -y, niek ž.; vitanovský 
príd. 

Víťaz, -a m ; Vítazan, -a, mn. č. -ia m.; VÍ-
tazanka, -y, -niek z.; vltazský prid. 

Víťazovce, -viec 2. pomn.; Vífazovčan, -a, mn. 
c. -la m.; Víťazovčanka, -y, -nlek 2.; ví-
ťazovský prid. 

Vítkovce, -viec z. pomn.; Vítkovčan, -a, mu. 
fi. -ia m.; Vítkovčanka, -y, -nlek z.; vít-
kovský prld. • 

Vlača, -e 2.; Vlačan, -a, mn. č. -la m.; Vla-
članka, -y, -nok ?..; vlačlansky prfd. 

Vladiča, -e 2.; Vladičan, -a, mn. £. -Ia m.; 
Vladičanka, -y, -niek 2.; víadičský príd. 

Vlachovo, -a str.; Vlachovčan, -a, mn. č. -la 
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m.; Vlachovčanka, -y, -nlek 2.; vlachovský 
príd. 

Vlachy, Vlách m. pomn.; Vlašan, -a, mn. č. -ia 
m.; Vlašanka, -y, -nlek 2.; vlašský prid. 

Vlašky, -šiek ž. pomn.; Vlašťan, -a, mn. e. -ia 
m.; Vlaštianka, -y, -nok 2.; vlaštiansky 
prid. 

Vlčany, Vlčian m. pomn.; Vlčanec, -nca m.; 
Vlčlanka, -y, -nok z.; vlčlansky príd. 

Vlčí Vrch, Vlčieho Vrchu m.; Vršan, -a, 
mn. £. -ia m.-, Vršianka, -y, -nok z.; vršian-
Sky príd. 

Vlčie Kúty, Vlčích Kútov m. pomr..; Kútan, 
-a, mn. fi. -Ia m.; Kúíanka, -y, -niek z.; kťit-
sky príd. 

Vlčkovany, -vian m. pomn.; Vlčkovanec, -nca 
m.; Vlčkovianka, -y, -nok z.; vlčkovlansky 
prld. 

Vlčkovce, -viec 2. pomn.; Vlčkovčan, -a, mn. e. 
-la m.; Vlčkovčanka, -y, -nlek z.; vlčkovský 
prld. 

Vlčkovo, -a str.: Vlčkovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Vlčkovčanka, -y, -nlek ž.; vlčkovský príd. 

VIčovo, -a str.; Vlčovčan, -a, mn. e. -la m.; VI-
čovčanka, -y, -niek z.; vlčovský prid. 

Vlkanová, -ej ž.; Vlkanovčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Vlkanovčanka, -y, -nlek 2.; vlka-
novský prld. 

Vlkanovo, -a str.; Vlkanovčan, -a, mn. c. -ia 
m.; Vlkanovčanka, -y, -niek z.; vlkanovský 
príd. 

Vlkas, -a m ; Vlkasan, -a, mn. č. -la m.; VI-
kasanka, -y, -nlek z.; vlkaský príd. 

Vlkolínec, -nca m.; Vlkolínčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Vlkolfnčanka, -y, -nlek ž.; vlkolínsky 
prid. 

Vlkov, -a m.; Vlkovčan, -a, mn. č. -ia m.; VI-
kovčanka, -y, -niek z.: vlkovský príd. 

Vlkova, -ej z.; Vlkovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Vlkovčanka, -y, -niek z.; vlkovský príd. 

Vlkovcc, -viec 2. pomn.; Vlkovčan, -a, mn. t. 
-ia m.; Vlkovčanka, -y, -nlek z.; vlkovský 
prid. 

Vlky, Vlk m. pomn.; Vlčan, -a, mn. č. -la m.; 
Vlčlanka, -y, -nok z.; vlčlansky prid. 

Vlkyňa, -ne 2.; Vlkynčan, -a, mn. e. -ia m.; 
Vlkyhčanka, -y, -nlek z.; vlkynský prld. 

Voderady, Voderád m. pomn.; Voderadčan, -a, 
mn. £. -ia m.; Voderadčanka, -y, -niek t.; 
voderadský prfd. 

Vojany, Voj'án m. pomn.; Vojanec, -nca m.: 
Vojanka, -y, -niek 2.: vojanský príd. 

Vojčice, -čie 2. pomn.; Vojčlčan, -a, mn. fi. 
-la m.; Vojčičanka, -y, -niek 2.; vojčlcký 
prfd. 

Vujka, -y z.; Vojčan, -a, mn. fi. -ia m.; Voj-
čianka, -y, -nok z.-, vojčiansky prid.; Vojka 
nad Dunajom 

Vojkovce, -viec ž. pomn.; Vojkovčan, -a, mn. 
č. -la m.; Vojkovčanka, -y, -niek 2.; vo|-
kovský príd. 

Vojňany, -nian m. pomn.; Vojňanec, -nca m.; 
Vojnianka, -y, -nok z.; vojnlansky prfd. 

Vojnatina, -y z.; Vojnatinčan, -a, mn. £. -la 
m.; Vojnatinčanka, -y, -niek z.; vojnatinský 
prld. 

Vojnice, -níc 2. pomn.; Vojníčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Vojnlčanka, -y, -nlek z.; vojnlcký 
prid. 

Vnjtechovce, -viec ž. pomn.; Vojlechovčan, 
-a, mn. £. -la m.; Vojtochovčanka, -y, -niek 
2.; vojtechovský príd. 

Vojtovce, -viec 2. pomn.; Vojtovčan, -a, mn. 
fi. -ia m.; Vojtovčanka, -y, -nlek 2.; voj-
tovský prld. 

Vojty, Vojt ž. pomn.; Vojťan, -a, mn. C. -la m.; 
Vojtlanka, -y, -nok 2.; vojtlansky príd. 

Vôľa, -le 2.; Voľan, -a, mn. £. -Ia m.; Volian
ka, -y, -nok 2.; vollansky prld. 

Voliča, -e ž.; Vollčan, -a, mn. £. -la m.; Vo-
ličanka, -y, -nlek 2.; voličky prld. 

Volkovce, -viec ž. pomn.; Volkovčan, -a, mn. 
£. -ia m.; Volkovčanka, -y, -niek z.; vol-
kovský prld. 

Voznica, -e 2.; Vozničan, -a, mn. c. -la m.; 
Voznlčanka, -y, -nlek z..; voznlcký príd. 

Voznkany, Vozokán m. pomn.; Vozokanec, 
-nca m.; Vozokánka, -y, -nok ž.; vozokán-
sky prid.; Vozokany nad Hronom 

Vráble, Vrábeľ m. pomn.; Vrábľan, -a, mn. £. 
-la m.; Vráblanku, -y, -nlek 2.; vrábeľský 
príd. 

Vrádište, -ťa str.; Vrádištan, -a, mn. fi. -ia m.; 
Vrádišťanka, -y, -nlek 2.; vrádištský prfd. 

Vrakúň, -a m.; Vrakúnčan, -a, mn. fi. -ia m.; 
Vrakúnčanka, -y, -niek z.; vrakňnsky prid. 

Vrakuňa, -ne z.; Vrakúnčan, -a, mn. e. -ia m.; 
Vrakúnčanka, -y, -niek z.; vrakunský prid. 

Vranie, -la sír.; Vraňan, -a, mn. č. -Ia m.; Vra-
nfanka, -y, -nok 2.; vraniansky prid. 

Vranov, -a m.; Vranovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Vranovčanka, -y, -niek z.; vranovský príd. 

Vrbany, Vrbian m. pomn.; Vrbanec, -nca m.; 
Vrblanka, -y, -nok z.; vrblansky prld. 

Vrbic, -la str.; Vrban, -a, mn. c. -la m.; Vrblan
ka, -y, -nok 2.; vrblansky príd. 

Vŕluiiea, -e ž.; Vŕbničan, -a, mn. c. -la m.; 
Vŕbničanka, -y, -niek 2.; vfbnický prld. 

Vrbnv, -a m.; Vrbovčan, -a, mn. £. -ia m.; 
Vrbovčanka, -y, -niek z.-, vrbovský príd. 
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Vrbovce, -viec 2. pomn.; Vrbovčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Vrbovčanka, -y, -niek 2.; vrbovský 
príd.; Vrbovce nad Rimavicou 

Vŕbové, -ého str.; Vrbovčan, -a, mn. £. -ia m.; 
Vrbovčanka, -y, -niek ž.; vrbovský prid. 

Vrbovec, -vca m.; Vrbovčan, -a, mn. £. -la m.; 
Vrbovčanka, -y, -niek ž.; vrbovský prid. 

Vrbovka, -y z.; Vrbovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Vrbovčanka, -y, -niek z.; vrbovský príd. 

Vreščovka, -y 2.; Vreščovčan, -a, mn. £. -la 
m.; Vreščovčanka, -y, -niek 2.; vreščovský 
prfd. 

Vrchdobroč (úradne Vrch Dobroč), -e 2.; Vrch-
dobročan, -a, mn. č. -la m.; Vrchdobročanka, 
-y, -nlek 2.; vrchdobročský príd. 

Vrchpredmier (úradne Vrch Predmter), -a, 
e. p. -1 m.; Vrchpredmierčan, -a, mn. č. -la 
m.; Vrchpredmlerčanka, -y, -nlek ž.; vrch-
predmlersky prld. 

Vrchrieka (úradne Vrch Rieka), -y i.: Vrch-
riečan, -a, mn. č. -ia m.; Vrchriečanka, -y, 
-niek z.; vrchriecky prld. 

Vrchslatina (úradne Vrch Slatina), -y 2.; Vrch-
slatinčan, -a, mn. č. -la m.; Vrchslatlnčanka, 
-y, -niek 2.; vrchslatinský príd. 

Vrchteplá, -ej z.; Vrchtcpľan, -a, mn. č. -ia 
m.: Vrchtepllanka, -y, -nok z.; vrchtepllan-
sky prfd. 

Vrícko, -a str.; Vrlčan, -a, mn. č. -la m.; Vrí-
čanka, -y, -niek 2.; vríčanský prfd. 

Vršalské Podhradie, Vršatského Podhradia 
str.; Vršatskopodhradčan 1 Podhradčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Vršatskopodhradčanka 1 Pod
hradčanka, -y, -niek 2.; vršatskopodhrad-
ský 1 podhradský prid. 

Vrtlžer, -a, e. p. -i m.; Vrtižeran, -a, mn. č. 
-ia m.; Vrtižeranka, -y, -niek 2.; vrtižerský 
príd. 

Vrútky, Vrútok z. pomn.; Vrútočan, -a, mn. e. 
-la m.; Vrútočanka, -y, -nlek z.; vrútocký 
prld. 

Vtáčkovce, -viec 2. pomn.; Vtáčkovčan, -a, 
mn. fi. -la m.; Vtáčkovčanka, -y, -nlek z.; 
vtáčkovský prld. 

Výborná, -e] 2.; Výborňan, -a, mn. í. -ia m.; 
Výbornianka, -y, -nok 2.; výborniansky 
prid. 

Vybuchanec, -nca m.; Vybuchančan, -a, mn. 
£. -la m.; Vybuchančanka, -y, -niek 2.; vy-
huchanský prid. 

Výčapky, Výčaplek 2. pomn.; Výčapčan, -a, 
mn. £. -la m.; Výčapčianka, -y, -nok z.; vý-
čapčlansky prfd. 

Výčapy Opatovce, Výčap Opatovlec m. pomn. 
- 2 . pomn.; Výčapčan, Opatovčan, -a, mn. č. 

-la m.; Výčapčanka, Opatovčanka, -y, -niek 
2.; výčapský, opatovský i výčapsko-opa-
tovský prid. 

Vydraä, -ne 2.; Vydrančan, -a, mn. č. -ia m.; 
Vydrančanka, -y, -niek 2.; vydranský prid. 

Vydrany, -rian m. pomn.; Vydranec, -nca m.; 
Vydrianka, -y, -nok ž.; vydrlansky prld. 

Vydrná, -e] 2.; Vydrňan, -a, mn. fi. -la m.; Vy-
drnianka, -y, -nok 2.; vydrnlansky príd. 

Vydrník, -a m.; Vydrníčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Vydrníčanka, -y, -nlek 2.; vydrnícky príd. 

Vydrovo, -a str.; Vydrovčan, -a, mn. e. -Ia 
m.; Vydrovčanka, -y, -nlek 2.; vydrovský 
príd. 

Vydumancc, -nca m.; Vydumnnčan, -a, mn. 
č. -la m.; Vydumančanka, -y, -nlek 2.; vy-
dumanský prfd. 

Vyhne, -hni 2. pomn.; Vyhňan, -a, mn. č. -ia 
m.; Vyhnlanka, -y, -nok 2.: vyhniansky 
prld. 

Východná, -e] 2.; Východňan, -a, mn. č. -ia 
m.; Východnlnnka, -y, -nok 2.; východ-
niansky príd. 

Vychylovka, -y z.; Vychylovčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Vychylovčanka, -y, -nlek z.; vychy-
lovský prid. 

Výrava, -y ž.; Výravčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Výravčanka, -y, -niek z.; výravský prid. 

Vysočany, -čian m. pomn.; Vysočanec, -nca 
m.; Vysočinnka, -y, -nok z.; vysočiansky 
prld. 

Vysoká, -e] 2.; Vysočan, -a, mn. č. -Ia m.; Vy-
sočiunka, -y, -nok 2.; vysočiansky prid.; 
Vysoká nad Kysucou; Vysoká nad u lunu: 
Vysoká pri Morave 

Vyšehradné, -ého str.; Vyšehradňan, -a, mn. 
č. -la m.; Vyšehradnlanka, -y, -nok 2 ; vy-
šehradniansky príd. 

Vyškovce, -viec z. pomn.; Vyškovčan, -a, mn. 
£. -Ia m.; Vyškovčanka, -y, -nlek 2.; vyš-
kovský príd.; Vyškovce nad Ipľuni 

Vyšná Boca, Vyšnej Boce 2.; Vyšnobocan 
1 Bocan, -a, mn. č. -Ia m.; Vyšnobocianka 
1 Bocianka, -y, -nok 2.; vyšnoboclansky 
i bociansky prld. 

Vyšná Hutka, Vyšnej Hutky 2.; Vyšnohutčan 
i Hutčan, -a, mn. č. -ia m.; Vyšnohutčlan-
ka 1 Hutčianka, -y, -nok 2.; vyšnohutčian-
sky 1 hutčiansky príd. 

Vyšná Jablonka, Vyšnej Jablonky 2.; Vyšno-
jablončan i Jablončan, -a, mn. e. -la m.; Vyš-
nojablončanka 1 Jablončanka, -y, -niek 
2.; vyšnojablonský i jablonský prfd. 

Vyšná Jedľová, Vyšnej Jedľovej 2.; Vyšno-
jedľovčan i Jedľovčan, -a, mn. č. -la m.; 
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Vyšnojedľovčanka i Jedľovčanko, y, -nlek 
2.; vyšnojedľovský i jedľovský prid. 

Vyšná Kaloša, Vyšnej Kaloše z.; Vyšnokalo-
šan i Kalošan, -a, mn. č. -la m.; Vyšnokalo-
šanka i Kalošanka, -y, -nlek 2.; vyšnoka-
lošský 1 kalošský príd. 

Vyšná Kamenica, Vyšnej Kamenice 2.; Vyš-
nokameničan i Kameníčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Vyšnokamenlčanka 1 Kainuničankn, 
-y, -nlek 2.; vyšnokamenický i kamenický 
príd. 

Vyšná Korňa, Vyšnej Korne 2.; Vyšnokor-
ňan i Korňan, -a, mn. £. -ia m.; Vyšnokor-
nianka i Kornianka, -y, -nok z.; vyšno-
korniansky i korniansky prid. 

Vyšná Myšľa, Vyšnej Myšie 2.; Vyšnomyšľan 
1 Myšľan, -a, mn. č. -la m.; Vyšnomyšllan-
ka 1 Myšlianka, -y, -nok 2.; vyšnomyšllan-
sky i myšliansky prld. 

Vyšná Olšava, Vyšnej Olšavy 2.; Vyšnoolšav-
čan 1 Olšavčan, -a, mn. č. -la m.; Vyšno-
olšavčankn i Olšíivčanka, -y, -niek z.; vyš-
noolšavský 1 olšavský prid. 

Vyšná Písaná, Vyšnej Písanej z.; Vyšnopl-
sančan 1 Pisančan, -a, mn. č. -ia m.; Vyš-
nopisančanka i Pisančanka, -y, -niek ž.; 
vyšnopisanský 1 pisanský prld. 

Vyšná Pokoradz, Vyšnej Pokoradze 2.; Vyš-
nopokoradžan i Pokoradžan, -a, mn. t. -ia 
m.; Vyšnopokoradžanka i Pokoradžanka, 
-y, -niek 2.; vyšnopokoradzský 1 poko-
radzský príd. 

Vyšná Polianka, Vyšnej Polianky 2.; Vyšno-
pollančan í Poliančan, -a, mn. e. -la m.; 
Vyšnopollančanka i Poliančanka, -y, -nlek 
2.; vyšnopoliansky i poliansky príd. 

Vyšná Revúca, Vyšnej Revúcej z.; Vyšnore-
vúčan i Revúčan, -a, mn. č. -ia m.; Vyšno-
revúčanka 1 Revúčanka, -y, -niek z.; vyš-
norevúcky i revúcky prld. 

Vyšná Rybnica, Vyšnej Rybnice z.; Vyšno-
rybničan i Rybničan, -a, mn. č. -ia m.; Vyš-
norybnlčanka 1 Rybničanka, -y, -niek z.; 
vyšnorybnlcký i rybnický príd. 

Vyšná Sitnica, Vyšnej Sitnice z.; Vyšnositni-
čan i Sitnlčan, -a, mn. č. -ia m.; Vyšno-
sitníčanka 1 Sltníčanka, -y, -nlek 2.; vyš-
nositnický i sltnlcký prld. 

Vyšná Slaná, Vyšnej Slanej 2.; Vyšnoslan-
čan í Slančan, -a, mn. £. -ia m.; Vyšnoslan-
čanka 1 Slančanka, -y, -nlek 2.; vyänoslan-
ský 1 slanský prid. 

Vyšná Šebastová, Vyšnej Šebastovej ž.; Vyš-
nošobastovčan 1 Šebastovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Vyšnošebastovčanka i Šebastovčanka, 

-y, -niek 2.; vyšnošebastovský 1 šebastovský 
prld. 

Vyšná Šuňava, Vyšnej Šuňavy 2.; Vyšnošu-
ňavčan i Šuňavčan, -a, mn. č. -la m.; Vyš-
nošuňavčanka 1 Šuňavčanka, -y, -nlek 2.; 
vyšnošuňavský i šuňavský príd. 

Vyšná Vôľa, Vyšnej Vole ž.; Vyšnovoľan 1 
Volán, -a, mn. č. -la m.; Vyšnovollanka 1 
Volianka, -y, -nok 2.; vyšnovollansky 1 
vollansky prld. 

Vyšné, -ého sír.; Vyšňan, -a, mn. c. -Ia m.; 
Vyšnianka, -y, -nok 2.; vyšnlansky príd.; 
Vyšné nad Hronom 

Vyšné Dechtáre, Vyšných Dechtár m. pomn. 
Vyšnodechtárčan i Dechtárčan, -u, mn. t. 
-la m.; Vyšnodechtárčanka 1 Dechtárčan-
ka, -y, -niek 2.; vyšnodechtársky 1 dech-
társky prid. 

Vyšné Hágy, Vyšných Hégov m. pomn.; Vyš-
nohágan i Hágan, -a, mn. č. -la m.; Vyš-
noháganka 1 Háganka, -y, -nlek ž.; vyš-
noháganský i háganský prfd. 

Vyšné Ladičkovce, Vyšných Ladičkoviec 2. 
pomn.; Vyšnoladičkovčan i Ladlčkovčan, 
-a, mn. č. -la m.; Vyšnoladíčkovčanka i La-
dlčkovčanka, -y, -niek z.; vyšnoladlčkov-
ský i ladíčkovský príd. 

Vyšné Nemecké, Vyšného Nemeckého str.; 
Vyšnonemečan i Nemečan, -a, mn. č. -ia 
m.; Vyšnonemečianka 1 Nemečianka, -y, 
-nok í.; vyšnonemečiansky í nemečian-
sky prid. 

Vyšné Opátske, Vyšného Opálskeho str.; 
Vyšnoopálčan i Opátčan, -a, mn. č. -la 
m.; Vyänoopátčanka i Opátčanka, -y, -niek 
z.; vyšnoopátčanský i opátčanský í opátsky 
príd. 

Vyšné Raslavice, Vyšných Raslavíc 2. pomn.; 
Vyšnoraslavičan i Raslavičan, -a, mn. č. 
-la m.; Vyšnoraslavlčanka i Raslavitanka, 
-y, -nlek 2.; vyšnoraslavícký 1 raslavický 
prld. 

Vyšné Remety, Vyšných Remiet ž. pomn.; 
Vyšnoreraetan 1 Remeťan, -a, mn. č. -la m.; 
vyšnoremeťanka i Remeľanka, -y, -nlek 
z.; vyšnoremetský 1 remetský prfd. 

Vyšné Repašc, Vyšných Repáš m. pomn.; Vyš-
norepašan í Repašan, -a, mn. č. -ia m.; 
Vyšnoropašanka i Ropašanka, -y, -nlek z.; 
vyšnorepašský 1 repašský príd. 

Vyšné Revištia, Vyšných Revíšf ž. pomn.; 
Vyšnorevišían 1 Revlšían, -a, mn. £. -la m.; 
Vyšnorevlštianka 1 Revlšllanka, -y, -nok 
2.; vyšnorevišllansky i revišllansky 1 re-
vištský príd. 
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Vyšné Ružbachy, Vyšných Ružbách m. pomn.; 
Vyšnoružbašan í Ružbašan, -a, mn. č. -ia 
m.; Vyšnoružbašanka i Ružbašanka, -y, 
-niek i.; vyšnoružbašský í ružbašský prid. 

Vyšné Valice, Vyšných Valíc ž. pomn.; Vyž-
novaličan í Vallčan, -a, mn. č. -Ia m.; Vyš-
novaličanka i Valičanka, -y, -niek ž.; vyš-
novalický i valický príd. 

Vyšný Čaj, Vyšného Caja m.; Vyšnočajan i 
Cajan, -a, mn. £. -la m.; Vyšnočajanka i 
Čajanka, -y, -niek 2.: vyšnočajanský i ča-
janský príd. 

Vyšný Hrabovec, Vyšného Hrabovca m.; Vyš-
nohrabovčan i Hrabovčan, -a, mn. £. -ia m. 
Vyšnohrabovčanka í Hrabovčanka, -y. 
-nlek ž.; vyšnohrabovský i hrabovský prid 

Vyšný 11 ľ 11 s. i v, Vyšného Hrušova m.; Vyšno 
hrušovčan i Hrušovčan, -a, mn. e. -ia m. 
Vyšnohrušovčanka i Hrušovčanka, -y 
-niek z.; vyšnohrušovský i hrušovský prfd 

Vyšný Kelčov, Vyšného Kelčova m.; Vyšno 
kelčovčan i Kelčovčan, -a, mn. č. -ia m.; Vyš 
nokelčovčanka i Kelčovčanka, -y, -niek 
ž.; vyšnokelčovský i kelčovský prid. 

Vyšný Klátov, Vyšného Klátova m.; Vyšno-
klátovčan i Klátovčan, -a, mn. c. -la m.; 
Vyšnoklátovčanka i Klátovčanka, -y, -niek 
2.; vyšnoklátovský i klátovský prfd. 

Vyšný Komárnlk, Vyšného Komárnika m.; Vyš-
nokomárnlčan i Komárnlčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Vyšnokomárnlčanka i Komárnlčan-
ka, -y, -nlek t.; vyšnokomárnický i ko-
márnický prld. 

Vyšný Koniec, Vyšného Konca m.; Vyšno-
končan i Končan, -a, mn. e. -la m.; Vyšno-
končlanka i Končlanka, -y, -nok ž.; vyš-
nokončlansky i končlansky prfd. 

Vyšný Krnčov, Vyšného Kručova m.; Vyš-
nokručovčan i Kručovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Vyšnokručovčanka i Kručovčanka, -y, 
-niek z.; vyšnokručovský i kručovský prfd. 

Vyšný Kubín, Vyšného Kubína m.; Vyšnoku-
bínčan i Kubínčan, -a, mn. č. -la m.; Vyš-
nokubínčanka i Kubínčanka, -y, -niek 2.; 
vyšnokubínsky i kublnsky prld. 

Vyšný Lánec, Vyšného Lánca m.; Vyšnolán-
čan i Lánčan, -a, mn. č. -ia m.; Vyšnolán-
čanku i Lánčanka, -y, -nlek 2.; vyšnolánsky 
1 lánsky príd. 

Vyšný Medzev, Vyšného Medzeva m.; Vyšno-
medzevčan í Medzevčan, -a, mn. e. -ia m.; 
Vyšnomedzevčanka t Medzevčanka, -y, 
-niek 2.; vyšnomedzevský i medzevský prid. 

Vyšný Mirošov, Vyšného Mlrošova m.; Vyš-
nomirošovčan i Mirošovčan, -a, mn. t. -ia 

m.; Vyšnomirošovčanka í Mirošovčanka, 
-y, -niek 2.; vyšnomirošovský i mirošov-
ský prld. 

Vyšný Orlík, Vyšného Orlíka m.; Vyšnoor-
Učan i Orlíčan, -a, mn. č. -la m.; Vyšno-
orlíčanka i Orlíčanka, -y, -nlek 2.; vyšno-
orlícky i orlícky príd. 

Vyšný Skálnik, Vyšného Skálnika m.; Vyš-
noskálnlčan i Skálnlčan, -a, mn. fi. -la m.; 
Vyšnoskálnlčanka i Skálničanka, -y, -niek 
í.: vyšnoskálnický i skalničky prld. 

Vyšný Slavkov, Vyšného Slavkova m.; Vyš-
noslavkovčan i Slavkovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Vyšnoslavkovčanka i Slavkovčanka, -y, 
-niek 2.; vyšnoslavkovský i slavkovský 
prid. 

Vyšný Sliač, Vyšného Sliača m.; Vyšnoslia-
čan í Sliačan, -a, mn. č. -ia m.; Vyšno-
sllačanka i Sliačanka, -y, -nlek 2.; vyšno-
sliačsky i sliačsky prld. 

Vyšný Tvarožec, Vyšného Tvarožca m.; Vyš-
nofvarožfan i Tvarožían, -a, mn. č. -la m.; 
Vyšnotvarožlanka i Tvarožfanka, -y, -nlek 
2.; vyšnotvarožský i tvarožský prfd. 

Vyšný Žipuv, Vyšného Zipova m.; Vyšnoži-
povčan I Zipovčan, -a, mn. C. -ia m.; Vyš-
nožipovčanka i Zipovčanka, -y, -nlek 2.; 
vyšnožipovský i žlpovský prfd. 

Z 

Zábiodovo, -a str.; Zábiedovčan, -a, mn. C. 
-la m.; Zábledovčanka, -y, -niek z.; záble-
dovský prfd. 

Zabíjaná, -ej z.-. Zabljančan, -a, mn. č. -la 
m.; Zabljančanka, -y, -nlek 2.; zabijanský 
prld. 

Záblalie, -la str.; Záblafan, -a, mn. fi. -la m.; 
Záblaťanka, -y, -niek 2.; záblatský prid. 

Záhorie, -la str.; Záborčan, -a, mn. c. -la m.; 
Záborčanka, -y, -niek z.; záhorský prfd. 

Záhorské, -ého str.; Záborčan, -a, mn. č. -la 
m.; Záborčianka, -y, -nok ž.; záborčian-
sky i záhorský príd. 

Zábrež, -e 2.; Zábrežan, -a, mn. c. -la m.; Zá-
brežanka, -y, -niek 2.; zábrežský prid. 

Zabudišová, -ej 2.; Zabudišovčan, -a, mn. £. 
-ia m.; Zabudišovčanka, -y, -niek 2.; za-
budlšovský prld. 

Zadedová, -ej 2.; Zadedovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Zadedovčonka, -y, -nlek 2.; zadedov-
ský príd. 

Zádiel, -u, 6. p. -e m.; Zádielčan, -a, mn. č. 
-la m.; Zádlelčanka, -y, -niek z.; zádiel-
sky prid. 



Zádielské Dvorníky 250 Závozy 

Zádielské Dvorníky, Zádielskych Dvorní!, m. 
pomn.; Zádlelskodvorníčan i Dvorníčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Zádlelskodvornlčanka i 
Dvorníčnnku, -y, -niek z.; zádielskodvur-
nícky i dvornícky prid. 

Zadné Halny, Zadných Halien 2. pomn.; Zad-
nohalňan i Halňan, -a, mn. č. -ia m.; Zad-
nohalniankn i Halnianka, -y, -nok 2.; zad-
nohalniansky i halniansky príd. 

Zádor, -a, 6. p. -e m.; Zádorčan, -a, mn. £. -la 
m.; Zádorčanka, -y, -nlek z.; zádorský 
prld. 

Zádubnie, -ia sír.; Zádubňan, -a, mn. fi. -la 
m.; Zádubnlanka, -y, -nok z.; zádubnian-
sky prld. 

Záhajnica, -e 2.; Záhajnlčan, -a, mn. č. -la 
m.; Záhajničanka, -y, -niek ž.; záhajnlcký 
prld. 

Zi.íu'r, -a, 6. p. -e m.; Záhorčan, -a, mn. č. -ia 
m.: Záhorčanka, -y, -niek ž.; záhorský 
prid. 

Záhorce, -riec z. pomn.; Záhorčan, -a, mn. č. 
-ta m.; Záhorčanka, -y, -nlek ž.; záhorský 
príd. 

Záhorčie, -ia str.; Záhorčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Záhorčianka, -y, -nok z.; záhorčian-
sky prld. 

Záhorie, -ia sír.; Záhorčan, -a, mn. £. -la m.; 
Záhorčanka, y, -nlek z.; záhorský príd. 

Záhorská Bystrica, Záhorskej Bystrice z.-, 
Záhorskobystrlčan i Bysirlčan, -a, mn. í. 
-ia m.; Záhorskobystrlčanka i Bystričan-
ka, -y, -niek 2.; záhorskobystrlcký j bys
trický príd. 

Záhorská Ves, Záhorskej Vsi ž.; Zéhorsko-
vešfan i Vešťan, -a, mn. £. -la m.; Záhor-
skovešťanka í Vešťanka, -y, -nlek 2.; zá-
horskoveský i veský prid. 

Záhrada, -y t.-. Záhradčan, -a, mn. £. -la m.; 
Záhradčanka, -\. niek i.- záhradský prld. 

Záhradné, -ého str.; Záhradňan, -a, mn. t. 
-ia m.; Záhradnianka, -y, -nok z.-, záhrad-
nlansky prid. 

Zacharovce, -viec 2. pomn.; Zacharovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Zacharovčanka, -y, -niek z.; 
zacrparovský prld. 

Zaježová, -ej z.; Zaježovčan, -a, inn. £. -la 
m.; Zuježovčanka, -y, -nlek z.; zaježovský 
príd. 

Zákamenné, -ého str.; Zékamenčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Zákamenčanka, -y, -niek t.; zá-
kamenský prfd. 

Zákopčie, -la str.: Zákopčan, -a, mn. č. -Ia 
m.-, Zákopčianka, -y, -nok 2.; zákopčian-
sky prfd. 

Zalaba, -y ž.; Zalabčan, -a, mn. £. -la m.; 
Zalabčanka, -y, -nlek z.; zalabský prfd. 

Zálesie, -la str.; Zálesan, -a, mn. č. -ia m.; 
Zálesanka, -y, -nlek z.; záleský prfd. 

Zamarovce, -viec ž. pomn.; Zamarovčan, -a, 
mn. č. -la m.; Zamarovčanka, -y, -nlek ž.; 
zamarovský prld. 

Zámostie, -ia str.; Zámosťan, -a, mn. č. -ia 
m.; Zámosťanka, -y, -niek z.; zámostský 
prld. 

Zániutov, -a m.; Zámutovčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Zémutovčanka, -y, -niek z.; zámutov-
ský prid. 

Zapriechotly, -ov m. pomn.; Zapriechodčan, 
-a, mn. č. -la m.; Zapríechodčanka, -y, -nlek 
z.; zapriechodský príd. 

Záricč-Kebluv, Zárieče Keblova 2.-m.: Zá-
rlečan-Keblovčan, -a, mn. č. -la m.; Zário-
čanka-Keblovčanka, Záriečanky-Keblov-
čanky, Záriečaniek-Keblovčanlek 2.; zá-
rlečsky, keblovský i zárlečsko-koblovský 
príd. 

Záriečie, -ia str.-, Zariečan, -a, mn. e. -ia m.; 
Zarlečanka, -y, -niek 2.; zaríečsky prfd. 

Záskalie, -ia str.; Záskalčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Záskalčanka, -y, -nlek z.; záskalský 
príd. 

Zástranie, -ia sír.; Zástrančan, -a, mn. č. -in 
m.; Zástrančanka, -y, -niek ž.; zástranský 
príd. 

Zatín, -a m.; Zatlnčan, -a, mn. £. -ia m.; Za-
tínčanka, -y, -nlek 2.; zatlnsky príd. 

Zálnka, -y 2.; Zátočan, -a, mn. £. -ia m.; Zá-
točanka, y, -niek z.; zátocký príd. 

Závada, -y z.; Závadčan, -a, mn. £. -la m.; Zá-
vadčanka, y, -niek z.; závadský prid : Zá
vada pod Čiernym vrchom 

Závadka, -y ž.; Závadčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Závadčanka, -y, -nlek ž.; závadský 
prld.; Závadka nad Hronom 

Zavar, -a, 6. p. -e m.; Zavarčan, -a, mn. č. 
-la m.; Zavarčanka, y, -niek z.; zavarský 
j i rn ! . 

Závažie, -ia str.; Závažan, -a, mn. č. -la m.; 
Závažanka, -y, -niek ž.; závažský prfd. 

Závažná Poruba, Závažnej Poruby ž.; Závaž-
noporubčan í Porubčan, -a, mn. č. -la m.; 
Závažnoporubčanka i Porubčanka, -y, 
-niek z.; závažnoporubský i porubský prld. 

Závod, -u m.; Závodčun, -a, mn. £. -la m.; Zá-
vodčanka, -y, -niek z.; závodský prid. 

Závodie, -la str.; Závodčan, -a, mn. č. -la m.; 
Závodčanka, -y, -nlek z.; závodský prfd. 

Závozy, -ov m. pomn.; Závozan, -a, mn. £. -la 
m.; Závozanka, -y, nlek 2.; závozský príd. 
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Zázrivá, -ej 2.; Zázrívčan, -a, mn. £. -ia m.; 
Zázrivčanku, -y, -nlek 2.; zázrivský prid. 

Zbehňov, -a m.; Zbehňovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Zbehňovčanka, -y, -nlek 2.; zbehňov-
ský prid. 

Zliehy, -ov m. pomn.; Zbežan, -a, mn. č. -la 
m.; Zbežianka, y, -nok ž.; zbežlansky prid. 

Zboj, -a m.; Zbojčan, -a, mn. £. -ia m.; Zboj-
čanka, -y, -niek 2.; zbojský prfd. 

Zbojné, -ého str.; Zbojňan, -a, mn. č. -la m.; 
Zbojnlanka, -y, -nok 2.; zbojnlansky prfd. 

Zbora, -y i.; Zborčan, -a, mn. fi. -ia m.; Zbor-
čanka, -y, -niek z.; zborský príd. 

Zborov, -a m.; Zborovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Zborovčanka, -y, -niek z.; zborovský prfd.: 
Zborov nad Bystricou 

Zl.ľiijuiky, -nik m. pomn.; Zbrojntčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Zbrojníčanka, -y, -nlek ž.; 
zbrojnícky prfd. 

Zbndská Bela, Zbudskej Belej 2.; Zbudsko-
befan 1 Beľan, -a, mn. t. -la m.; Zbudsko-
belianka 1 Belianka, -y, -nok ž.; zbudsko-
beliansky l huliansky príd. 

Zbudské Dlhé, Zbudského Dlhého str.; Zbud-
skodlžan i Dlžan, -a, mn. e. -la m.; Zbud-
skodlžlanka 1 Dlžiankn, -y, -nok ž.: zbud-
skodlžiansky í dlžiansky príd. 

Zbttdský Rokytov, Zbudského Rokytova m.; 
Zbudskorokytovčan i Rokytovčan, -a, mn. 
č. -la m.; Zbudskorokytovčanka i Roky
tovčanka, -y, -nlek 2.; zbudskorokytovský 
I rokytovský prfd. 

Zbudza, -e 2.; Zbudžan, -a, mn. č. -ia m.; 
Zbudžanka, -y, -niek z., zbudzský prid. 

Zbyňov, -a m.; Zbyňovčan, -a, mn. e. -ia m.; 
Zbyňovčanka, -y, -niek ž.; zbyňovský prid. 

Zduba, -y 2.; Zdoban, -a, mn. č. -la m.; Zdo-
bianka, -y, -nok 2.; zdoblansky príd. 

Zelené, -ého str.; Zeleňan, -a, mn. č. -la m.; 
Zelenianka, -y, -nok z.; zeleníansky príd. 

Zeleneč, Zelenče z.; Zelenčan, -a, mn. c. -Ia 
m.; Zolenčlanka, -y, -nok z.; zelenčiansky 
príd. 

Zelený Háj, Zeleného Hája m.; Zelonohájčan 
1 Hájčan, -a, mn. £. -la m.: Zelenohájčanka 
i Hájčanka, -y, -niek 2.; zelenohájsky 1 háj
sky prid. 

Zemianska Dedina, Zemianskej Dediny z.; 
Zemianskodedinčan f Dedinčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Zemianskododinčanka i Dedinčan
ka, -y, -niek 2.; zemianskodedlnský 1 de
dinský príd. 

Zemianska OIča, Zemianskej Olče 2.; Ze-
mlanskoolčan í Olčan, -a, mn. e. -la m.; 

Zomlunskoolčlanka i Olčlanka, -y, -nok 2 : 
zemianskoolčlansky 1 olčiansky príd. 

Zemianska Závada, Zemianskej Závady ž.: 
Zemianskozávadčan i Závadčan, -a, mn. £• 
-ia m.; Zemianskozávndčanka 1 Závadčanka, 
-y, -niek z.; zemiunskozávadský i závad
ský príd. 

Zemianske Kostoľany, Zemianskych Kosto-
lian m. pomn.; Zomlanskokostofonec i Kosto-
ľanec, -nca m.; Zemianskokostollanka i Ko-
stolianka, -y, -nok z.; zemlanskokostollan-
sky 1 kostollnnsky príd. 

Zemianske Lieskové, Zemianskeho Lieskové
ho str.; Zemianskolieskovčan 1 Lleskovčan, 
-a, mn. e. -ia m.; Zemíanskolieskovčanka 
i Lieskovčanka, -y, -niek 2.; zemiansko-
lleskovský 1 lieskovský príd. 

Zemianske Milice, Zemianskych Mltíc ž. 
pomn.; Zemianskomitičan 1 Mltičan, -a, 
mn. č. -la m.; Zemlanskomitičanka i Mlti-
čanka, -y, -niek z.; zemlanskomltlcký i 
indický prid. 

Zemianske Podhradie, Zemianskeho Podhra
dia str.; Zemlanskopodhradčan í Podhrad-
čan, -n, mn. č. -ia m.; Zemianskopodhrad-
čanka 1 Podhradčanka, -y, -niek 2.; ze-
mianskopodhradský 1 podhradský prid. 

Zemianske Sady, Zemianskych Sadov m. pomn.; 
Zemianskosadčan 1 Sadčan, -a, mn. č. -ia m.: 
Zomtanskosadčanka 1 Sadčanka, -y, -niok 
t.-, zemlanskosadský í sadský príd. 

Zemiansky Kvasov, Zemianskeho Kvašova 
m.; Zemianskokvašovčan i Kvašovčan, -a, 
mn. fi. -ia m.; Zemianskokvašovčanka i 
Kvašovčanka, -y, -niek z.; zemianskokva-
šovský i kvašovský prfd. 

Zemiansky Vrbovok, Zemianskeho Vrbovka 
m.; Zcminnskovrbovčan i Vrbovčan, -a, 
mn. £. -la m.; Zemianskovrbovčanka i Vr
bovčanka, -y, -niek 2.; zemianskovrbovský 
i vrbovský príd. 

Zemné, -ého sír.; Zemňan, -a, mn. fi. -ia m.; 
Zemnianka, -y, -nok 2.; zemnlansky prid. 

Zemplín, -a m.; Zemplínčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Zemplínčanka, -y, -niek í.; zemplínsky 
príd. 

Zemplínska Nová Ves, Zemplínskej Novej 
Vsi 2.; Zemplínskonovovešían i Novoveš
ťan, -a, mn. č. -ia m.; Zemplínskonovo-
vešfanka í Novovešíanka, -y, -nlek 2.; 
zemplínskonovoveský i novoveský príd. 

Zemplínska Široká, Zemplínskej Širokej ž.; 
Zeinplínskoširočan 1 ŠIročan, -a, mn. č. -Ia 
m.; Zempllnskošlročanka 1 Šlročanka, -y, 
-niek 2.; zemplinskoširocký 1 širocký príd. 
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Zemplínska Teplica, Zemplínskej Tepl ice 2.; 
Z e m p l i n s k o l e p l i č a n i T e p l l č a n , -a, mn. c. 
-ia m.: Z e m p l l n s k o t e p l i č a n k a í T e p l i č a n -
ka, -y, -niek z.; zempl lnskotep l lcký i te
plický prfd. 

Zempl ínske Hámre, Zempl ínskych Hámrov 
m. pomn.; Z e m p l í n s k o h á m o r č a n i Hámor
čan, -a, mn. č. -la m.; Zempl ínskohámor-
č a n k a i H á m o r č a n k a , -y, -nlek 2.; zem-
pl ínskohámorský i hámorský prid. 

Zempl ínske Hradište, Zempl ínskeho Hradiš-
ťa sír.; Z e m p l l n s k o h r a d l š ť a n i H r a d l š ť a n , 
-a, mn. £. -la m.; Zempl ínskohradiš tanka i 
Hradíštanka, -y, -niek z.; zempl lnskohra-
ilišiský i hradištský prld. 

Zemplínske Jastrabie, Zempl ínskeho Jastra
bia str.; Z e m p l í n s k o j a s t r a b č a n i Jastrab-
čan, -a, mn. č. -ia m.; Zemplínskojastrab-
č a n k a i J a s t r a b č a n k a , -y, -niek z..; zem-
pl ínskojaslrabský í Jastrabský príd. 

Zemplínsky Branč, Zempl ínskeho Branca m.; 
Z e m p l í n s k o b r a n č a n i B r a n č a n , -a, mn. č. 
-ia m.; Z e m p l í n s k o b r a n č a n k a i B r a n č a n k a , 
-y, -niek 2.-, z e m p l í n s k o b r a n č s k ý i b r a n č -
ský prfd. 

Zemplínsky K l e č e n o v , Zempl ínskeho K l e č e -
nova m.; Z e m p l í n s k o k l e č e n o v č a n í K leče-
n o v č a n , -a, mn. č. -la m.; Zempllnsko-
k l e č e n o v č a n k a i K l e č e n o v č a n k a , -y, -nlek 
2.; z e m p l í n s k o k l e č e n o v s k ý i k l e č e n o v s k ý 
prld. 

Zimná S t u d ň a , Zimnej Studne z.-, Zimno-
s t t t d ň a n i S t u d ň a n , -a, mn. c. -la m.; Zim-
nosludnianka i Studnianka, -y, -nok 2.; 
z imnostudniansky i s tudnlansky prid. 

/ lámaná, -ej 2.; Z l á m a n č a n , -a, mn. č. -la m.; 
Z l á m a n č a n k a , -y, -niek 2.; z lámanský príd. 

Zlatá Baňa, Zlatej Bane t.; Z l a t o b a n č a n t 
Bančan, -a, mn. č. -ia m.; Z l a t o b a n č a n k n 
i H a n č a n k a , -y, -niek 2.; z latobanský i 
banský prid. 

Zlatá Idka, Zlatej Idky 2.; Z l a t o i d č a n i Id-
čan, -a, mn. č. -ia m.; Z l a t o i d č i a n k a i Id-
č l a n k a , -y, -nok 2.; z l a t o i d č i a n s k y i id-
č i a n s k y prld. 

Zlatá Osada, Zlatej Osady 2.; Z l a t o o s a d č a n 
i O s a d č a n , -a, mn. č. -ia m.; Z l a t o o s a d č a n -
ka i O s a d č a n k a , -y, -niek z.; z latoosad-
ský í osadský prid. 

Zlaté, -ého str.; Ziaťan, -a, mn. č. -la m.; Zla-
tlanka, -y, -nok z.; z lat lansky prid. 

Zlaté Klasy, Zlatých Klasov m. pomn.; Zlato-
klasťin i Klasmi, -a, mn. č. -ia m.; Zlato-
klasianka i Klasianka, -y, -nok 2.; zlato-
klas iansky i k las lansky príd. 

Zlaté Moravce, Zlatých Moraviec 2. pomn.: 
Z l a t o m o r a v č a n i M o r a v č a n , -a, mn. £. -la 
m.; Z l a t o m o r a v č a n k a i M o r a v č a n k a , -y, 
-nlek 2.; z latomoravský i moravský prid. 

Zlatná na Ostrove, -ej ž.; Z l a t ň a n , -a, inn. 
č. -la m.; Zlatnianka, -y, -nok ž.; zlatnlan-
sky prld. 

Zlatník, -a m.; Z l a t n í č a n , -a, mn. fi. -ia m.; 
Z l a t n í č a n k a , -y, -niek z.; z latn ícky príd. 

Zlatniky, -nik m. pomn.; Z l a t n í č a n , -a, mn. č. 
-ia m.; Z l a t n í č a n k a , -y, -niek z.; z latnícky 
prld. 

Zlatno, -a sír.; Z l a t ň a n , -a, mn. č. -ia m.; 
Zlatnianka, -y, -nok z.; z latnlnnsky prld. 

Zlatovce, -vioc z. pomn.; Z l u t o v č a n , -a, mn. 
č. -la m.; Z l a t o v č a n k a , -y, -nlek z.; zla-
tovský príd. 

Zliechnv, -a m.-, Z l l e c h o v č a n , -a, mn. c. -ia 
m.; Z l l e c h o v č a n k a , -y, -niek 2.; z l lechov-
ský prld, 

Zobor, -a, e. p. -e m.; Z o b o r č a n , -a, mn. č. 
-ia m.; Z o b o r č a n k a , -y, -niek z.; zoborský 
príd. 

Zohor, -a, e. p. -e m.; Z o b o r č a n , -a, mn. č. 
-la m.; Z o h o r č a n k a , -y, -niek z.; zohorský 
príd. 

Zolná, -ej 2.; Z o l ň a n , -a, mn. c. -la m.; Zol-
nianka, -y, -nok 2.; zo ln iansky príd. 

Zombor, -a, e. p. -e m.; Z o i n b o r č a n , -a, mn. 
č. -la m.; Z o m b o r č a n k a , -y, -niek 2.; zom-
borský prld. 

Zubák, -a m.; Z u b á č a n , -a, mn. č. -la m.; Zu-
b á č a n k a , -y, -nlek z.; zubácky prid. 

Zuberec, -rca m.; Z u b e r č a n , -a, mn. č. -ia 
m.; Z u b e r č a n k a , -y, -nlek 2.; zuberský 
prid. 

Zubné, -ého sír.; Z u b ň a n , -a, mn. £. -la m.; 
Zubnlanka, -y, -nok z.; zubniansky príd. 

Zubra, -ej z.; Zubran, -a, mn. č. -la m.; Zu-
bríanka, -y, -nok ž.; zubr iansky prid. 

Zubrohlava, -y ž.; Z u b r o h l a v č a n , -a, mn. č. 
-Ia m.; Z u b r o h l a v č a n k a , -y, -nlek z.; zubro-
hlavský prfd. 

Zvala, -y z.; Zvaľan, -a, mn. č. -la m.; Zva-
Iianka, -y, -nok z.; zval iansky prld. 

Zvolen, -a m.; Z v o l e n č a n , -a, mn. č. -ia m.: 
Z v o l e n č a n k u , -y, -niek z.; zvolenský prid. 

Zvolenská Slatina, Zvolenskej Slatiny ž.; 
Z v o l e n s k o s l a t l n č a n i S l a t i n č a n , -a, mn. č. 
-ia m.; Z v o l e n s k o s l a t i n č a n k a i S l a t i n č a n -
ka, -y, -nlek ž.; zvo lenskos lat lnský i sla
tinský prfd. 

Zvo lenské Nemce, Zvolenských Nemlec m. 
pomn.; Z v o l e n s k o n e m č a n i N o m č a n , -a, 
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mn. č. -ia m.; Zvolunskonemčianka i Nem-
članka, -y, -nok z.; zvolenskonemčiansky 
i nemčlansky prld. 

Zvončin, -a m.; Zvončlnčan, -a, mn. t. -la m.; 
Zvončínčanka, -y, -nlek 2.; zvončlnsky prld. 

Z 

Zabica, -e z.; Zabičan, -a, mn. £. -ia m.; Za-
bičanka, -y, -niek ž.; žabicKý prld. 

Zabany, Zabian m. pomn.; Zabanec, -nca m; 
Žablanka, -y, -nok 2.; žablansky prld. 

Žabokreky, -kriek m. pomn.; Zabokrečan, -a, 
mn. č. -ia m.; Zabokrečanka, -y, -nlek 2.; 
žabokrecký prfd.; Žabokreky nad Nitrou 

Zadovica, -e 2.; Zadovičan, -a, mn. č. -la m.; 
Žadovičanka, -y, -niek 2.; žadovlcký príd. 

Zakarnvce, -viec 2. pomn.; Zakarovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Zakarovčanka, -y, -niek 2.; 
žakarovský prfd. 

Zakovce, -viec z. pomn.; Zakovčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Zakovčanka, -y, -nlek z.; žakov-
ský prfd. 

Žakýl, -a, 8. p. -e m.; Zakýlčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Zakýlčanka, -y, -nlek z.; žakýl-
sky prld. 

Žalobín, -a m.; Zaloblnčan, -a, mn. £. -Ia m.; 
Zalobínčanka, -y, -niok 2.; žalobínsky prid. 

Žarnov, -a m.; Zarnovčan, -a, mn. £. -la m.; 
Žarnovčanka, -y, -niek z.; žarnovský prid. 

Žarnovica, -e t.; Zarnovičan, -a, mn. £. -ia 
m.; Zarnovičanka, -y, -nlek z.; žarnovický 
prfd. 

Žarnovická Huta, Zarnovicke] Huty 2.; Zar-
novickohufan i Huťau, -a, mn. č. -la m.; 
Zarnovlckohutianka i Hutianka, -y, -nok 
2.; žarnovickohutlansky i hutiansky prid. 

Žaškov, -a m.; Zaškovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Zaškovčanka, -y, -nlek 2.; žaškovský prid. 

Žatkovce, -viec 2. pomn.; Zaíkovčan, -a, mn. 
č. -la m.; Zatkovčanka, -y, -niek 2.; žat-
kovský prid. 

Žbince, -niec z. pomn.; Zbinčan, -a, mn. č. -la 
m.; Zbinčanka, -y, -niek z.; žblnský prld. 

Zdaňa, -ne z.; Zdaňan, -a, mn. fi. -ia m.; Zda-
nlanka, -y, -nok 2.; ždanlansky prid. 

Ždiar, -u, 6. p. -i m.; Zdiarčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Ždiarčanka, -y, -niek 2.; ždlarsky prid. 

Žehňa, -ne 2.; Zehflan, -a, mn. č. -la m.; 
Žehnlanka, -y, -nok 2.; žehniansky prld. 

Žehra, -y 2.; Zehran, -a, mn. £. -la m.; Ze-
hríanka, -y, -nok 2.; žehriansky prfd. 

Železná Breznica, Železnej Breznice 2.; Ze-

leznobrezničan i Breznlčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Zeleznobrezničanka i Brezničanka, -y, 
-nlek 2.; železnobreznlcký i breznický 
príd. 

Železnlk, -a m.; Zelezníčan, -a, mn. £. -ia m.; 
Zelezníčanka, -y, -niek 2.; železničky príd. 

Železnô, -neho str.; Zelezňan, -a, mn. č. -la 
m.; Zeleznianka, -y, -nok z.; železniansky 
príd. 

Želiezovce, -viec 2. pomn.; Zeliezovčan, -a, 
mn. č. -ia m.: Zellezovčanka, -y, -nlek ž.: 
žellezovský prld. 

Želmanovce, -viec ž. pomn.; Želmanovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Zelmanovčanka, -y, -nlek 
2.; želmanovský príd. 

Zelobudza, -e z.; Želobudžan, -a, mn. č. -la 
m.; Zelobudžanka, -y, -nlek z.; želobudz-
ský prid. 

Zelovce, -viec í. pomn.; Želovčan, -a, mn. £. 
-Ia m.; Zelovčanka, -y, -nlek ž.; želovský 
prfd. 

Žemberovce, -viec ž. pomn.; Zemberovčan, 
-a, mn. £. -la m.; Zemberovčanka, -y, -nlek 
2.; žemberovský prid. 

Žemliare, -llar m. pomn.; Zemliarčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Zemllarčanka, -y, -niek z.; 
žemllarsky prfd. 

Žernov, -a m.; Zernovčan, -a, mn. £. -la m.; 
Žernovčanka, -y, -nlek í.; žernovský prfd. 

Žiar, -u, e. p. -i m.; Ziarčan, -a, mn. č. -la m.; 
Ziarčanka, -y, -nlek 2.; žiarsky prfd.; žiar 
nad Hronom 

Žibritov, -a m.; Žlbritovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Zlbritovčanka, -y, -niek ž.; žibritovský prfd. 

Zihárec, -rca m.; Zlhárčan, -a, mn. £. -la m.; 
Zihárčanka, -y, -niek z.; žihársky prfd. 

Žihľava, -y 2.; Žlhfavčan, -a, mn. £. -la m.; 
Zihľavčanka, -y, -niek z.; žihlavský prfd. 

Žihľava, -y 2.; Žíhľavčan, -a, mn. fi. -ia m. 
Zihľavčanka, -y, -niek 2.; žihlavský prfd. 

Zikava, -y z.; Zikavčan, -a, mn. £. -la m.; 2i 
kavčanka, -y, -niek 2.; žikavský príd. 

Žilina, -y 2.; Žilinčan, -a, mn. c. -la m.; Zl 
linčanka, -y, -nlek 2.; žilinský prld. 

Žilinská Lehota, Žilinskej Lehoty 2.; Zllln-
skolehoían i Lehoťan, -a, mn. č. -la m.; Zl-
linskolehofanka i Lehoťanka, -y, -nlek ž.; 
žilinskolehotský i lehotský prld. 

Žíp, -u m.; Zípčan, -a, mn. fi. -Ia m.; Zípčan-
ka, -y, -niek z.-, žípsky príd. 

Žipov, -a m.; Ztpovčan, -a, mn. £. -la m.; 2l-
povčanka, -y, -nlek 2.; žlpovský prfd. 

Žirany, -rian m. pomn.; Ziranec, -nca m.; 2i-
rianka, -y, -nok ž.; žlriansky prfd. 

Žírovcc, -viec í. pomn.; Zírovčan, -a, mn. £. 
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-ia m.; Žírovčanka, -y, -nlek 2.; žirovský 
príd. 

Žitavany, -vian m. pomn.; Zitavancc, -nca m.; 
Zitavlanka, -y, -nok 2.; žitaviansky príd. 

žitavce, -viec z. pomn.; Zítavčan, -a, mn. £. 
-la m.; Zitavčanka, -y, -niek 2.; žitavský 
príd. 

Žitná, -ej z.; Zítňan, -a, mn. e. -ia m.; Zit 
nianka, -y, -nok 2.; žltniansky prid. 

Ziiu.i n.nlisn. Zílnej-Radlše 2.; Ziíňan, -n, 
mn. £. -ia; Radišan, -a, mn. e. -la m.; Zií-
nlanka, -y, -nok; Radlšianka, -y, -nok 2.; 

žltniansky, radišiansky i žítniansko-radi-
šlansky prid. 

Žlkovce, -viec z. pomn.; Zlkovčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Zlkovčanka, -y, -niek 2.; žlkovský 
príd. 

Zrnové, -ého str.; Zrnovčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Zrnovčanka, -y, -niek ž.; žrnovský prfd. 

Žnpčany, -čian m. pomn.; Župčanec, -nca 
m.; Zupčianka, -y, -nok 2.; župčiansky 
prfd. 

Žnpkov, -a m.; Zupkovčan, -a, mn. č. -la m.; 
Zupkovčanka, -y, -nlek 2.; župkovský prfd. 



5EMEPISNÉ NÁZVY 

Aachen [vysl. áchen], -u m. mesto (NSRJ; 
Aachenčan, -a, mn. fi. -ia m.; Aachenčan-
ka, -y, -niek z.; aachenský príd. 

Abaj p. Modrý Níl 
Aberdeen [vysl. ebrdýn], -u/-a m. mesto 

(V. Brit.); Aberdeenčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Aberdeenčanka, -y, -niek z., aberdeensky 
príd. 

Abesínia, -ie z. i Abesínsko, -a str. starší 
názov Etiópie; Abesínec, -nca i Abesín-
čan, -a, mn. č. -la m.; Abeslnka, -y, -nok t 
Abeslnčanka, -y, -niek ž.; abesínsky prld.; 
p. 1 Etiópia 

Abesfnska vysočina p. Etiópska vysočina 
Abidžan, -u m., Abidjan mesto (Pobrežie Slo

noviny); Abidžanec, -nca i Abidžančan, -a, 
mn. č. -la m.; Abídžanka i Abidžančonka, -y, 
-niek ž.; abidžanský príd. 

Abov, -a m. kraj; Abovčan, -a, mn. fi. -la 
m.; Abovčanka, -y, -niek 2.; abovský prfd. 

Abrnd, -u m. mesto (Rumun.); Abrudčan, -a, 
mn. č. -la m.; Abrudčanka, -y, -niek 2.; 
abrudský prid. 

Abruzzy [vysl. -ci], -ruzz, o. p. -ách ž. pomn. 
pohorie (Tal.); abruzzský [vysl. -ckí] prid. 

Acapulco [vysl. akapulko], -a, e. p. -u str. 
mesto (Mex.J; Acapulčan, -a, mn. č. -la 
m.; Acapulčanka, -y, -nlek ž.; acapulský 
príd. 

Acklin [vysl. eklln], -u m. ostrov (Bahamy]; 
Acklinčan, -a, mn. č. -ia m.; Acklinčanka, 
-y, -niek z.; acklinský prid. 

Aconcagua [vysl. akonkagva], -uy, 6. p. -ue 
2. vrch (Arg.j; aconcagujský prid. 

Adamov, -a m. mesto (ČSSR); Adamovčan, 
-a, mn. č. -ia m.; Adamovčanka, -y, -niek 
ž.; adamovský prid. 

Adda, -y ž. rteka (Tal.); addský prid. 
Adelaidc [vysl. edele]d] neskl. str mesto 

(Austr.); Adelaidan, -a, mn. č. -ia m.; 
Adelaíďanka, -y, -niek z.; adelaidský príd. 

Aden, -u m. mesto (Juhojemenská ľudová re
publika) ; Adenčan, -a, mn. č. -ia m.; Aden-
čanka, -y, -niek ž.; adenský príd. 

Adige p. Adiža 
Addis Abcba [vysl. Adyzabéba], Addis Abeby 

ž. mesto (Et.); Addissbebčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Addlsabebčanka, -y, -nlek ž.; addis-
abebský príd. 

Adiža, -e 2. rieka (Tal.); adižský príd. 
Adižské Alpy, Adižských Alp ž. pomn. po

horie (Tal.); adižskoalpský prfd. 
Adrianopol p. Edirne 
Adulské Alpy, Adulských Alp ž. pomn. po

horie (Tal., Švajč.); adulskoalpský prid. 
Afganistan, -u m.; Afganské kráľovstvo 

(Afg.) — Dulat-i Pádišáhí je Afghánistán 
štát; afganlstanský prld.; Afganec, -nca m.; 
Afganka, -y, -niek z.; afganský prld. 

Afrika, -y 2. svetadiel; Afričan, -a, mn. fi. -ia 
m.; Afrlčanka, -y, -nlek z.; africký prld. 

Agadir, -u, 6. p. -e m., Agádír mesto (Ma
roko); Agadirčan, -a, mn. t. -la m.; Aga-
dirčanka, -y, -nlek 2.; agadirský prfd. 

Agana, -y z. mesto (Guam); Agančan, -a, 
mn. £. -la m.; Agančanka, -y, -niek ž.; a-
ganský prld. 

Agrigento [vysl. -džen-], -ta str. mesto (Tal.); 
Agrigenfan, -a, mn. č. -Ia m.; Agrigenían-
ka, y, -niek ž.; agrigentský príd. 

Aigen, -u m. mesto (Rak.); Aigenčan, -a, 
mn. č. -la m.; Aigončanka, -y, -niek z.; ai-
genský príd. 

Air, -u, 6. p. -e m. pohorie (Niger); alrský 
príd.; p. í Azben 

Ajaccio [vysl. ažaksjo], -ia str. mesto (Kor
zika); Ajacclan [vysl. ažaksjan], -a, mn. č. 
-la m.; AJacclanka, -y, -nlek z.; ajaccian-
ský prfd. 

Akkra [vysl. ak-], -y z. mesto (Gh.); Akkran, 
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-a, mn. č. -Ia m.; Akkrianka, y, -nok z.; 
akkriansky prld. 

Alabama [vysl. elabáma], -y 2. spolkový štát 
v USA (Ala.]; Alabamčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Alabamčanka, -y, -niek z.; alabamský príd. 

Alamos, -u m. mesto (Mex.); Alamosan, -a, 
mn. č. -la in.; Alamosanka, -y, -niek z.; 
alamoský prld. 

Alandy [vysl. ol-], Aland z. pomn. ostrovy 
(Fín.); Alandan, -a, mn. č. -Ia m.; Alan-
ďanka, -y, -nlek ž.; alandský príd. 

Albánsko, -a sír. i Albánia, -le 2.; Albánska 
ľudová republika (Alb.) — Republika Po-
pullore e Shqlperisä štát; Albánec, -nca 
m.; Albánka, -y, -nok 2.; albánsky prid. 

Albany [vysl. ňlbeny] neskl. str. mesto (USA); 
Albanyjčan, -a, mn. č. -la m.; Albanyjčanka, 
-y, -niek 2.; albanyjský príd. 

Alberta, -y z. provincia v Kanade; Alber-
ían, -a, mn. č. -ia m.; Alberťanka, -y, -niek 
ž.; albertský príd. 

Albertville [vysl. albérvll], -Hu m. mesto 
(Kongo); Albertvillčan, -a, mn. č. -la m.: 
Albertvillčanka, -y, -nlek z.; albertvillský 
prfd. 

Alborán, -u m. ostrov (Šp.); Alboránčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Alboránčanka, -y, -niek z.: 
alboránsky prid. 

Alcántara [vysl. - k á ] , -y z. mesto (Šp.); Al-
cántarčan, -a, mn. č. -la m.; Alcántarčanka, 
-y, -niek ž.; alcántarský príd. 

Alcázar de S. Juan [vysl. alkásar de san 
chuan], Alcázaru m. mesto (Šp.); Alcá-
zarčan, -a, mn. e. -ia m.; Alcázarčanka, -y, 
-y, -niek z.; alcántarský prid. 

Aldabra, -y z. ostrov; Aldabran, -a, mn. č. -la 
m.; Aldabrianka, -y, -nok 2.; aldabrlansky 
prld. 

Älesund, star. pís. Aalesund [vysl. ólesun], -u 
m. mesto (Nór.); Älesunďan, -a, mn. £. -ia 
m., Älesundanka, -y, -nlek 2.; älesundský 
prld. 

Aleuty, Aleut 2. pomn. ostrovy; Aleuťan, -a, 
mn. č. -ia m.; Aleuíanka, -y, -niek z.: aleul-
ský prld. 

Alexandria, Ie ž. mesto (Rumun. — vysl. 
aleksandrija); [USA — vysl. eliksendri]a); 
El Iskandaríja (ZAR); Alexandrijec, -jca, 
i Aloxandrljčan, -a mn. £. -Ia m.; Ale-
xnndrljka, -y, -jok i Alexandrijčanka, -y, 
-nlek z.; alexandrijský prld. 

Alfnlri, -u m.. Panónska nfžlna územie; Al-
foldan, -a, mn. fi. -la m.; AlfOlďanka, -y, 
-nlek 2.; alfäldský prfd. 

Alger p. Alžír 

Aljaška, -y 2., angl. Alaska spolkový šlát 
v USA; Aljašfan, -a, mn. č. -la m.; Aljaš-
fanka, -y, -niek z.; aljašský prld. 

Alma-Ata, -y z. mesto (SSSR); Almaatčan, 
-a, mn. č. -ia m.: Almaatčanka, -y, -nlek 
2.; almaatský prld. 

Almeria, -le z., Almerla mesto (Šp.); Alme-
rijčan, -a, mn. £. -ia m.; Almerijčanka, -y, 
-niek 2.; almerijský prld. 

Alpy, Alp 2. pomn. pohorie [Fr., Tal., ŠvaJC, 
Rak.J; alpský prfd. 

Alsasko, -a str. územie; Alsasan 1 Alsašťan, 
-a, mn. č. -la m.; Alsasanka 1 Alsašťanka, 
-y, -niek z.; alsaský príd. 

Altaj, -a m. pohorie (SSSR); altajský prld. 
Alžír, -a/u, 6. p. -i m., Alger [vysl. alžé] 

rneslo (Alž.j; Alžírec, -rca i Alžírčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Alžírka, -y, -rok i Alžírčan-
ka, -y, -niek 2.; alžírsky prid. 

Alžírsko, -a sír., Alžírska demokralická a ľu
dová republika (Alž.) — Al-Džumhúríja 
al-DžazáiríJa al-Dlmukrátí]a aš-Ša'bíja šlát; 
Alžírčan, -a, mn. č. -ia i Alžírec, -rca m.; 

Alžírčanka, -y, -nlek i Alžírka, -y, -rok z.; 
alžírsky prid. 

Amazon, -u m. I Amazonka, -y i., Amazonu.; 
rieka (Braz.J; amazonský príd. 

Amiens [vysl. amjen], -su m. mesto (Fr.); 
Amiensan, -a, mn. č. -ia m.; Amlensanka, 
-y, -nlek 2.; amíensky príd. 

Amiranly, -ránt ž. pomn. ostrovy; Amlranťan, 
-a, mn. £. -la m.; Amlraníanka, -y, -niek z.; 
amlrantský prfd. 

Ammáu, -u m. mesto (]ord.); Ammánčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Ammánčanka, -y, -niek 2.; 
ammánsky príd. 

Amsterdam, -u m. mesto (Hol.); Amsterdam-
čan, -a, mn. č. -la m.; Amsterdamčanka, -y, 
-niek 2.; amsterdamský prfd. 

Amudarja, -e z. rieka (SSSR); amudarský prld. 
Amur, -u/-a, 8. p. -e m. rlefca (SSSR); amur

ský príd. 
Ancona [vysl. -ko-J, -y 2. mesto (Tal.); An-

cončan, -a, mn. č. -Ia m.; Ancončanka, -y, 
-niek Z.; anconský prld. 

Andalúzia, -ie z. územie; Andalúzan, -a, mn. č. 
-la m.; Aiidalúzanka, -y, -nlek; andalúzsky 
príd. 

Andhrapradéš, -u m. šíriť v Indii; Ändhra-
pradéšan, -a, mn. č. -la m.; Ándhrapradé-
šanka, -y, -niek z.; ándhrapradéäsky prid. 

Andorra, -y z., Andorrská republika, An-
dorrské údolie (And.) — §pan. Principado 
de Andorra, kata]. Valls d'Andorra, fronc. 
Les Vallées d'Andorre štát; Andorrčan, -a, 
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mn. č. -la m.; Andorrčanka, -y, -niek 2.; 
andorrský príd. 

Andorra la Vella, Andorry la Velly 2.; mesto 
(And.); Andorrčan, -a, mn. č. -la m.; An
dorrčanka, -y, -niek 2.; andorrský prld. 

Andy, And 2. pomn. pohorie (Iný názov pre 
Kordillery v Južnej Amerike); andský prld. 

Angara, -y z. rieka JSSSR); angarský prid. 
Anglicko, -a str., Veľká Británia šlát; An

gličan, -a, mn. č. -la m.; Angličanka, -y, 
-nlek 2.; anglický príd.; p. í Veľká Británia 

Angola, -y 2. územie; Angolčan, -a, mn. č. -la 
m.; Angolčanka, -y, -nlek 2.; angolský prid. 

Ankara, -y 2. mesto (Tur.); Ankarčan, -a, 
mn. č. -ta m.; Ankarčanka, -y, -niek 2.; 
ankarský príd. 

Annapolis [vysl. enepolls], -u m. mesto 
(USA); Annapolisan, -a, mn. f. -ia m.: 
Annapolisanka, -y, -niek 2.; annapollský 
prld. 

Antarktída, -y 2. svetadiel; Antarktltfan, -a, 
mn. č. -ia m.; Antarktldanka, -y, -niek 2.; 
antarktický prld. 

Antiatlas (vysl. -ty-], -u m. pohorie (Ma
roko); antiatlaský príd. 

Antily [vysl. -t-], -111 2. pomn., Holandské An
tily, Malé Antily, súostrovie; Antilčan, -a, 
mn. č. -la m.; Antllčanka, -y, -niek 2.; an-
tilský prld. 

Antvcrpy, Antverp 2. pomn., Antwerpen 
mesto (Belg.); Antverpčan, -a, mn. e. -la 
m.; Antverpčanka, -y, -niek 2.; antverpský 
prld. 

Arad, -u m. mesto (Rumun.); Aradčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Aradčanka, -y, -niek 2.; arad-
ský prld. 

Aralské jazero, Aralského jazera str. (SSSR] 
Ararat, -u m., BUyilk Agridagi vrch ( l i á n ) ; 

araratský prfd. 
Argentína, (vysl. - t ] , -y 2., Argentínska re

publika (Arg.) — República Argentína 
štát; Argentínec, -nca i Argentínčan, -a, 
mn. £. -ia m.; Argentínka, -y, -nok i Ar-
gentínčanka, -y, -nlek z.-, argentínsky prid. 

Argos, -u m. mesto (Gr.); Argosan, -a, mn. 
e. -ia m.; Argosanka, -y, -niek z.; argoský 
príd. 

Archangeľsk, -a m. mesto (SSSR); Archan-
geľčan, -a, mn. č. -ia m.; Archangelčanka, 
-y, -nlek z.; archangeľský príd. 

Arica [vysl. -ka], -ky z. mesto (Chlle, Ko-
lumb); Aričan, -a, mn. £. -la m.; Arlčanka, 
-y, -niek ž.; arlcký príd. 

Arizona [angl. vysl. erlzouna], -y 2. spol
kový štát v USA (Aríz.); Arizončan, -a, 

mn. č. -la m.; Arlzončanka, -y, -niek z.; ari
zonský prfd. 

Arkansas [angl. vysl. árkensó], -u m. i neskl. 
str. spolkový šlát v USA (Ark.); Arkan-
sasan, -a, mn. č. -ia m.; Arkansasanka, -y, 
-niek z.; arkansaský prld. 

Arktída, -y ž. severná polárna oblasť; Ark-
tídan, -a, mn. £. -ia m.; Arktídanka, -y, 
-niek z.; arktický prid. 

Arles [vysl. ári] naski. str. mesto (Fr.); Ar-
lcsan, -a, mn. e. -ia m.; Arlesanka, -y, -nlek 
ž.; arleský príd. 

Arménsko, a str., siar. i Arménla, -le 2., Ar
ménska sovietska socialistická republika 
sväzová republika v SSSR; Armén, -a m.; 
Arménka, -y, -nok t,; arménsky prid. 

Arnliem, -u m. mesto (Hol.); Arnhemčan, -a, 
mn. č. -la m.-, Arnhemčanka, -y, -niek z.; 
arnhemský príd. 

Arno, -a str. rieka (Tal.); arnský prld. 
Arzamas, -u m. mesto (SSSR); Arzamasan, 

-a, mn. č. -la m.. Arzamasanka, -y, -niek 
ž.; arzamaský prfd. 

Asam, -u m. štát v Indii; Äsamčan, -a, mn. 
f. -ia m.; Asamčanka, -y, -niek 2.; ásamský 
pud. 

Askersund [vysl. askešun], -u m. mesto 
(Šv.); Askersundan, -a, mn. č. -la m.; As-
kersuntľanka, -y, -niek 2.; askersundský 
príd. 

Astrachán, -u m. mesto (SSSR); Astrachán-
čan, -a, mn. č. -la i Astrachánec, -nca m : 
Astrachánčanka, -y, -nlek 2. i Astrachán-
ka, -y, -nok 2.; astrachánsky príd. 

Astúria, -le z. územie; Astíirčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Astúrčanka, -y, -niek 2.; astúrsky 
:r,-iú. 

Asuán, -u m. mesto (ZAR); Asuánčan, -a, 
mn. č. -ia i Asuánec, -nca m.; Asuánčanka, 
-y, -niek 1 Asuánka, y, -nok ž.; ausánsky 
prid. 

Asunción [vysl. -sijón], -u m. mesto (Pa-
rag.); Asunciónčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Asunciónčanka, -y, -niek z.; asunciónsky 
prld. 

Aš, -u m. mesto (ČSSR); Ašan, -a, mn. č. -ia 
m.; Ašanka, -y, -niek 2.; ašský prld. 

Ašchabad, -u m. mesto (SSSR); Ašchabad-
čan, -a, mn. č. -la m.; Ašchabadčanka, -y, 
-niek 2.; ašchabadský prfd. 

Atény, Atén ž. pomn., Athénat [vysl. asíne] 
mesto (Gr.); Aténčan, -a, mn. c. -ia m.; 
Aténčanka, -y, -nlek 2.; aténsky príd. 

Athabaska [vysl. etebeske], -y 2. rieka 
(Kan.); athabaský prid. 

17 slovník slov. jazyka 
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Athénai p. Atény 
Allios [vysl. atos], -u m. vrch (Gr.); athoský 

príd. 
Atika [vysl. aty-], -y ž. územie; Atlčan, -a, 

mn. č. -ia m.; Atičanka, -y, -niek ž.; atický 
príd. 

Atlanta, -y z. mesto (USA); Atlanťan, -a, 
mn. £. -la m.; Atlanťanka, -y, -niek ž.; 
atlantský príd. 

Auckland [vysl. óklend], -u m. mesto (N. 
Zél.]; Aucklanďan, -a, mn. c. -ia m.; Auck-
landanka, -y, -niek z.; aucklantiský prld. 

Augsburg, -u m. mesto (NSR); Augsburčan, 
-a, mn. č. -la m.; Augsburčanka, -y, -nlek 
z.; augsburský príd. 

Augusta [vysl. ogasta], -y z. mesto (USA); 
Augustan, -a, mn. č. -Ia m.; Augusťanka, 
-y, -niek 2.; augustský prid. 

Austin [vysl. ó ] , -u m. mesto (USA); Austin-
čan, -a, mn. č. -ia m.; Austinčanka, -y, -nlek 
z.; austinský príd. 

Austrália, -ie ž., Austrálsky sväz (Austr.) — 
angl. The Commonwealth o! Austrália 
štát; Austrálčan, -a, mn. č. -la m.; Austrál-
čanka, -y, -nlek ž.; austrálsky prid. 

Austrálske Alpy, Austrálskych Álp z. pomn. 
pohorie (Austr.); austrálskoalpský prld. 

Auvergne [vysl. ovorň] neskl. z. územie; Au-
vernčan, -a, mn. č. -ia m.; Auvernčanka, -y, 
-niok ž.; auvernský príd. 

Avignon [vysl. avlňon], -u m. mesto (Fr.); 
Avignončan, -a, mn. č. -Ia i Avlgnonec, 
-nca m.; Avignončanka ; i Avignonka, -y, 
-niek z.; avignonský príd. 

Ávila, -y z. mesto (Sp.); Ävilčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Ávilčanka, -y, -nlek ž.; ávilský prid. 

Azben, -u m. pohorie (Niger); azbenský prid.; 
p. I A i r 

Azerbajdžan, -u m. Azerbajdžanská sovietska 
socialistická republika sväzová republika 
v SSSR; Azerbajdžanoc, -nca m.; Azerbaj-
džanka, -y, -nlek ž.; azerbajdžanský prid. 

Ázia, -le z. svetadiel; Azíjčan, -a, mn. č. -ia 
i Ázijec, -Jca m.; Ázijčanka, -y, -niek i Äzij-
ka, -y, -jok ž.; ázijský prid. 

Azory, Azor, B. p. -ách 2. pomn. ostrovy; Azor-
čan, -a, mn. c. -Ia m.; Azorčanka, -y, -niek 
ž.; azorský prld. 

Azov, -a m. mesto (SSSR); Azovčan, -a, mn. 
č. -la m.; Azovčanka, -y, -nlek z.; azovský 
prld. 

R 

Baba, -y z. mys (Tur.); babiansky príd. 

Babia hora, Babe] hory z. vrch (USSR); ba-
bohorský prid. 

Báčka, -y 2. územie; Báčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Uáčanka, -y, -nlek 2.; báčanský i báčsky 
prid. 

Baden [vysl. báden], -u m. mesto (Rak.); Ba-
denčan, -a, mn. č. -ia m.; Badenčanka, -y, 
-nlek 2.; badenský prld. 

Hoden Bínlen [vysl. bádenbáden], -u m. mesto 
(NSR); Badenbadenčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Badenbadenčanka, -y, -niek z.; badenba-
denský prid. 

Bafing, -a m. rieka (Mali); bafinský prld. 
Bafra, -y z. mesto (Tur.); Bafran, -a, mn. č. 

-ia m.; Bafrianka, -y, -nok z.; baíriansky 
prld. 

Bagdad, -u m., Baghdád mesto (Irak); Bag-
dadčan, -a, mn. č. -ia m.; Bagdadčanka, 
-y, -nlek ž.; bagdadský prld. 

Bahamy [vysl. behe-], Baham ž. pomn., angl. 
The Bahamas Colony ostrovy; Bahamčan, 
-a, mn. č. -ia m.; Rahamčanka, -y, -nlek 
z.; bahamský príd. 

Bahávalpur, -u, 6. p. -e m. mesto (Pak.); 
Bahávalpurčan, -a, mn. č. -la m.; Bahával-
purčanka, -y, -niek 2.; bahávalpurský prid. 

Bahia Blanca [vysl. bajlja blanka], Bahie 
Blanky z. mesto (Arg.); Bahiablančan, -a, 
mn. č. -ia m.; Bahiablančanka, -y, -niek 
z.; bahiablanský prid. 

Bahrajn, -u m., Al-Bahrajni štát; Ilahrajnčan, 
-a, mn. č. -ia m.; Bahrajnčanka, -y, -nlek 
z.; bahrajnský prld. 

Bahr al-Abjad p. Biely Níl 
Bahr al Azrak, -u m. rieka (Sudán); bahral-

azracký príd. 
Bahr al-Džabal, -u, B. p. -e m. rieka (Sudán); 

bahraldžabalský prfd. 
Rachčisaraj, -a m. mesto (SSSRj; Bachči-

sarajec, -jca i Bachčlsarajčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Bachčisarajka, -y, -jok i Bachčisa-
rajčanka, -y, -nlek ž.; bachčisarajský prid. 

Bachmač, -a m. mesto (SSSR); Bachmačan, 
-a, mn. č. -ia m.; Bachmačanka, -y, -niek 
z.; bachmačský prfd. 

Bailo Atha Cliath p. Dublin 
Bajdá neskl. str. mesto (Líbya); Bajdan, -a, 

mn. č. -ia m.; Bajďanka, -y, -niek ž.; bajdský 
príd. 

li.ijkal, -u, 8. p. -e m. mesto (SSSRJ; Bajkul-
čan, -a, mn. č. -ia m.; Bajkalčanka, -y, 
-niek ž.; bajkalský prld. 

Kajka!, -u, 6. p. -e m. Jazero (SSSR); baj
kalský prfd. 

Bajkonur, -a/-u, 6. p. -e mesto (SSSR); Baj-
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kouurčan, -a, mn. £. -ia m.; Bajkonurčan-
ka, -y, -niek 2.; bajkonurský prld. 

Baku neskl. str. mesto (SSSR); Bakučan, 
-a, mn. č. -Ia m.; Bakučanka, -y, -nlek z.-, 
bakuský príd. 

Balabac [vysl. -k], -u m. ostrov; Balabačan, 
-a, mn. č. -la m.; Balabačanka, -y, -nlek z.; 
balabacký príd. 

Balaguer j vysl -ger], -u, e. p. -1 m. mesto 
(Šp.); Balaguerčan, -a, mn. č. -ia m.: Ba-
laguerčanka, -y, -niek z.; balaguerský príd. 

Balaton, -u m., star. i Blalonské jazero jazero 
(Madar.); balatonský príd. 

Balážske Darmoty, Balážskych Ďarmflt ž. 
pomn., Balassagyarmat (vysl. -sada-] mesto 
(Maďar.); Balážskoďarmoťan i Ďarmofan, 
-a, mn. fi. -ia m.; Balážskodarmotanka 
i Ďarmofanka, -y, -nlek ž.; balážskoiľar-
motský prfd. 

Baleáry, -ár z. pomn. ostrovy; Baleárčan, 
-a, mn. fi. -la m.; Baleárčanka, -y, -nlek 
z.; baleársky prld. 

Balí neskl. sír. i m. ostrov; Balljčan, -a, mn. 
£. -la m.; Balijčanka, -y, -niek z.; balijský 
prld. 

Balintan, -u m. prieliv (Fll.j; balintanský príd. 
Balkán, -u m. pohorie (Bulh.]; balkánsky 

prfd.; p. i Stará planina 
Balsas, -u m. rieka (Mexiko); balsaský prld. 
Baltimore [angl. vysl. bôltymór], -ru, e. p. -re m. 

mesto (USA); Baltimorčan, -a, mn. c. -ia 
m.; BaltlmorČonka, -y, -nlek 2.; balti-
morský príd. 

Bamako, -a str. mesto (Mail); Bamačan, -a, 
mn. č. -la m.; Bamačanka, -y, -nlek 2.; ba-
macký príd. 

Bamberg, -u m. mesto (NSR); Bamberčan, -a, 
mn. č. -la m.; Bamberčanka, -y, -niek 2.; 
bamberský prld. 

Banát, -u m. územie; Banátčan, -a, mn. c. -ia 
m.; Banátčanka, -y, -niek 2.. banátsky 
prid. 

Bandung, -u m. mesto (Indon.); Bandunčan, 
-a, mn. č. -la m.; Bandunčanka, -y, -niek 
?..; bandunský prid. 

Bangalúr, -u, e. p. -e m., Béngalňru mesto 
(Ind.); Bangalúrčan, -a, mn. č. -Ia m., Ban-
galúrčanka, -y, -nlek 2.; bangalúrsky prid. 

Rangka, -y 2. ostrov (Indon.); Bangčan, -a, 
mn. č. -la m.; Bangčanka, -y, -niek ž.; 
bangský prld. 

Bangkok [vysl. -nk-], -u m.. Krungthep mesto 
(Thaj.); Bangkočan, -a, mn. č. -ia m.; Bang-
kočanka, -y, -niek ž.; bangkocký príd. 

Bangui neskl. sír. mesto (Stredoafr. rep.); 

Banguljčan, -a, mn. č. -la m.; Banguijčanka, 
-y, -niek z.; banguijský prid. 

Bangweulu i Bangwcolu neskl. str. jazero 
(Zambia); bangweulský i bangweolský 
prld. 

Banja Luka [vysl. baňa], Ban]e Luky z. 
mesto (Juh.); Banjalučan, -a, mn. £. -la m.; 
Banjalučanka, -y, -niek z.; banjalucký prid. 

Barbados, -u m. štát; Barbadosan, -a, mn. č. 
-la m.; Barbadosanka, -y, -nlek i.; barba-
doský prid. 

Barcelona [vysl. -selo-], -y 2. mesto (Šp.); 
Barcelončan, -a, mn. e. -ia m.; Barcelončan-
ka, -y, -niek z.; barcelonský príd. 

Bari neskl. str. mesto (Tal.); Baríjčan, -a, 
mn. č. -la m.; Barijčanka, -y, -nlek 2.; ba-
rijský prld. 

Barma, -y 2., Barmský sväz (Bar.) — PJÍ-
Daung-Su-Myanma-Nalnggon-Dau štát; 
Barmčan, -a, mn. č. -ia m.; Barmčanka, -y, 
-niek ž.; barmský prid. 

Basel p. Bazilej 
Basra, -y z. mesto (Irak); Basran, -a, mn. c. 

-la m.; Basrlanka, -y, -nok z.; basriansky 
prld. 

Balhhurst [vysl. besärst i bethérst), -u m. 
mesto (Gam.); Bathhursfan, -a, mn. č. -la 
m.; Bathhursťanka, -y, -niek ž.; bathhurst-
ský príd. 

Baton Rouge [vysl. betnrúž] neskl. sír. mesto 
(USA); Batonrougean [vysl. -žan], -a, mn. 
č. -ia m.; Batonrougeanka, -y, -nlek 2.; 
batonrougeský prid. 

Batumi neskl. str. mesto (SSSRj; Batumčan, 
-a, mn. fi. -ia m.; Batumčanka, -y, -niek 2.; 
batumský prid. 

Bautzen p. Budyšín 
Bavorsko, -a str., nem. Bayern územie; Ba

vor, -a, mn. c. -i m.; Bavorka, -y, -riek 2.; 
bavorský prld. 

Bazilej, -a m.. Basel [vysl. bázel] mesto 
(Švajč.); Bazílejčan, -a, mn. č. -Ia m.; Ba-
zllejčanka, -y, -nlek 2.; bazilejský prid. 

Bayern p. Bavorsko 
Bayonne [vysl. -jon], -u m. mesto (Fr.); 

Bayonnčan, -a, mn. č. -Ia m.; Bayončankn, 
-y, -nlek 2.; bayonnský prid. 

Bebrava, -y z. rieka (ČSSR); bebravský 
prid. 

Bečuánsko p. Bolswana 
Bečva, -y 2. rieka (ČSSR); bečviansky prfd. 
Beira, -y 2. mesto (Mozamb. ]; Belran, -a, 

mn. č. -ia m.; Belranka, -y, -niek 2.; beir-
Ský príd. 

Bejrúi, -u m. mesto (Lib.J; Bejrúlčan I Bej-
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rúfan, -a, mn. č. -la m.; Bejrútčanka i Bej-
rútanka, -y, -nlek 2.; bejrúisky prld. 

Békéscsaba [vysl. -šča-J, -y z. mesto (Ma-
dar.); Békéscsaban, -a, mn. č. -Ia m.; Bé-
késcsablanka, -y, -nok z.; bčkéscsabian-
sky príd. 

Bela Crkva, Belej Crkvy ž. mesto (]uh.); 
Belocrkvan, -a, mn. č. -ia m.; Belocrkvian-
ka, -y, -nok 2.; belocrkvlansky prid. 

Beianka, -y ž. rieka (ČSSR); belanský prld. 
Belanské Tatry, Belanských Talier 2. pomn. 

pohorie (ČSSR); belanskolatranský príd. 
Belehrad, -u m.. Beograd mesto (]uh.); Be-

Iehradčan, -a, mn. £. -la m.; Belehradčan-
ka, -y, -nlek z.; belehradský prfd. 

Belfast, -u m. mesto (V. Brit.); Belfasfan, 
-a, mn. £. -la m.; Belfasťanka, -y, -niek 2.; 
belfastský príd. 

Belgicko, -a str., Belgické kráľovstvo (Belg.) 
— franc. Royaume de Belglque, flám. Ko-
ninkri]k Belgie štát; Belgičan, -a, mn. fi. 
-ia m.; Belgičanka, -y, -niek 2., belgický 
prfd. 

Beľize neskl. str., Brítísh Honduras štát; Be-
lizan, -a, mn. č. -la m.; Belizanka, -y, -nlek 
!.; bellzský prld. 

Belize neskl. sír. mesto (Bellze); Belizan, -a, 
mn. í. -ia m.; Belizanka, -y, -niek 2.; be-
lizský príd. 

Bellingham [vysl. belindžem], -u m. mesto 
(USA); Bollinghamčan, -a, mn. c. -ia m.; 
Bellinghamčanka, -y, -nlek 2.; bellingham-
ský prld. 

Ilelmonte [vysl. -ty) neskl. str. mesto | Mraz.J; 
Bolmonfan, -a, mn. £. -la m.; Belmoníanka, 
-y, -niek z.; belmontský prid. 

Belo Horizonte [vysl. belu orlzonty] neskl. 
sír. mesto (Braz.); Belohorizontan, -a, 
mn. fi. -ia m.; Belohorizonfanka, -y, -niek 
ž.; belohorizontský prld. 

Bclucha, -y z. vrch (SSSR); belušský prid. 
Benátky, -tok 2. pomn., Venezla [vysl. -cla] 

mesto (Tal.); Benátčan, -a, mn. £. -la m.; 
Benátčanka, -y, -nlek z.; benátsky prid. 

Benavente neskl. str. mesto [Šp.]; Bena-
venťan, -a, mn. fi. -ia m.; Benavenťanka, 
-y, -niek 2.; benavenlský prid. 

Benešnv, -a m. mesto (ČSSR); Benešovčan, 
-a, mn. e. -la m.; Benešovčanka, -y, -niek 
2.; benešovský prld. 

Bcnevento, -a, e p. -e str. mesto (Tal.); Be-
nevenťan, -a, mn. C. -ia m.; Benevenťanka, 
-y, -niek 2.: beneventský príd. 

Béngalúru p. Bangaľúr 
Bengázi [vysl. -ghá-] neskl. str. mesto (Lí

bya); Bengázan, -a, mn. č. -ia m.; Bengá-
zanka, -y, -niek z.; bengázsky prid. 

Beograd p. Belehrad 
Berehovo, -a str., Beregovo mesto (SSSR); 

Berehovčan, -a, mn. £. -la m.; Berehovčan-
ka, -y, -niek 2.; berehovský prld. 

Berezino, -a str. mesto (SSSR); Berozinčan. 
-a, mn. č. -ia m.; Herezlnčanka, -y, -niek 
z.; berezinský prid. 

Bergamo, -a str. mesto (Tal.); Bergamčan, 
-a, mn. č. -la m.; Bergamčanka, -y, -niek 
2.; bergamský prid. 

Bergen, -u m. mesto (Nór.); Bergenčan, -a, 
mn. e. -ia m.; Bergenčanka, -y, -niek z.; 
bergenský prfd. 

Bercbtesgaden [vysl. -tezgáden], -u m. mesto 
(NSR); Berchtesgadenčan, -a, mn. s. -ia 
m.; Berchtesgadenčanka, -y, -nlek 2.; 
berchtesgadenský prld. 

Berlín, -a m., Berlín mesto (NDR); Berlín
čan, -a, mn. fi. -la m.; Berlínčanka, -y, 
-niek 2.; berlínsky prfd. 

Bermudy, -mud 2. pomn., The Bermudas Ko
lóny ostrovy; Bermudčan i Bermudan, -a, 
mn. £. -ia m.; Bermudčanka í Bermudan-
ka, -y, -niek 2.; bermudský prfd. 

Bern, -u m. mesto (Švajč.); Bernčan, -a, 
mn. e. -ia m.; Bernčanka, -y, -nlek z.; 
bernský príd. 

Bernské Alpy, Bernských Alp 2. pomn. po
horie (Šva)č.J; bernskoalpský prld. 

Beroun, -a m. meslo (ČSSR); Berounčan, -a, 
mn. £. -la m.; Berounčanka, -y, -niek 2.; 
berounský prfd. 

Berounka, -y z. riefca (ČSSR); berounský 
prfd. 

Bcsangon [vysl. bezanson], -u m. mesto 
(Fr . ] ; llesanconec, -nca i Besancončan, 
-a, mn. č. -la m.; Besanconka i Besangon-
čanka, -y, -nlek z.; besanconský prld. 

Beskydy, Beskýd z pomn. pohorie (ČSSR); 
beskydský prfd. 

Bezdčz, -u m. vrch (ČSSR); bezdézský prid. 
Bhágalpur, -u, 6. p. -e m. mesto (Ind.); 

Bhágalpurčan, -a, mn. £. -la m.; Bhágal-
purčanka, -y, -nlek ž.; bhágalpurský prld. 

Rhánavagar, -u, 6. p. -e m. mesto (Ind.); 
Bhánavagarčan, -a, mn. £. -ia m.; Bhána-
vagarčanka, -y, -niek z.; bhánavagarský 
prid. 

Rhután, -u m., Druk-jul štát; Bhutánec, -nca 
1 Bhutánčan, -a, mn. č. -la m.; Bhutánka, 
-y, -nok i Bhutánčanka, -y, -niek 2.: bhu-
tánsky prfd. 

Biala, -y 2. rieka (Poľ.); blalsky príd. 
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Biaiystok p. Bielostok 
Biiirritz (vysl. bijarlc], -u, e. p. -1 m. mesto 

(Fr.); Blarrltzan, -a, mn. č. -Ia m.; Blar-
ritzanka, -y, -niek 2.; biarritzský prfd. 

Bielefeld [vysl. bil-], -u m. mo-to (NSR); 
Bielefeldan, -a, mn. t. -ia m.; Bielefelttan-
ka, -y, -nlek 2.; bielefeldský prfd. 

Biele Karpaty, Bielych Karpát 2. pomn. po
horie (ČSSR); bíelokarpatský prfd. 

Bielorusko, -a str., Bieloruská sovietska so
cialistická republika sväzcvá republika 
v SSSR; Blerolus, -a m.; Bieloruska, -y, 
-siek ž.; bieloruský prld. 

Bielostok, -u m., Biaiystok [vysl. biaui-]mesío 
(Poľ.); Bielostočan, -a, mn. č. -la m.; Bielo-
stočanka, -y, -niek z.; bielostocký prfd. 

Biely Níl, Bieleho Nilu m., Bahr al-AbJad 
rieka (Sudán); bielonílsky prid. 

Biely Váh, Bieleho Váhu m. rieka (ČSSR); 
blelovážsky prld. 

Bihár, -u, 6. p. -e m. štát v Indii; Bihárčan, 
-a, mn. c. -la m.; Blhárčanka, -y, -niek 2.; 
bibársky prfd. 

Iiikini [vysl. -ny] neskl. str. 1 m. ostrov; Bi-
kinčan, -a, mn. £. -la m.; Bikinčanka, -y, 
-nlek z.; bikínský prld. 

Bilbao [vysl. -vao], -aa, e. p. -au str. mesto 
(Šp.); Bilbaočan, -a, mn. č. -ia m.; Bilbao-
čanka, -y, -niek 2.; bllbaoský prfd. 

Birmingham [vysl. bermingem), -u m. mesto 
(USA, V. Brit.]; Btrminghamčan, -a, mn. 
č. -la m.; Blrminghamfianka, -y, -nlek 2.; 
blrmlnghamský prid. 

Biscliofshofen (vysl. bíšofshófenJ, -u m. mesto 
(Rak.); Bischofshofenčan, -a, mn. č. -la m.; 
Bischofshofenčanka, -y, -niek 2.: bischofs-
hofenský prld. 

Biskra, -y 2. mesto (Alž.); Blskran, -a, mn. č. 
-la m.; Blskrianka, -y, -nok 2.; blskriansky 
prfd. 

Bismarck [vysl. -rk], -u m. mesto (USA); 
Bismarčan, -a, mn. č. -la m.; Blsmarčanka, 
-y, -nlek 2.; bismarský príd 

Bizerta, -y 2. mesto (Tun.J; lilzerían, -a, 
mn. č. -ia m.; Blzerfanka, -y, -niek i.; bi-
zertský prfd. 

Blagoveščensk, -a m. mest: (SSSR); Blago-
veščenčan, -a, mn. t. -ia m ; Blagoveščen-
čanka, -y, -nlek 2.; blagoveščenský prfd. 

Blansko, -a str. mesto (ČSSR); Blančan, 
-a, mn. č. -Ia m.; Blančanku, -y, -nlek 2.; 
blanský prfd. 

Blatcnské jazero p. Balaton 
Rodamské jazero, Bodamského jazera str. 

(Švajč.) 

Boden [vysl. bú-], -u m. mesto (Šv.); Boden-
čan, -a, mn. č. -ia m.; Bodenčanka, -y, -niek 
2.; bodenský prid. 

Bodrog, -a/-u m. rieka (ČSSR, Madar.); bod-
rocký prld. 

lltidva, -y 2. rieka (ČSSR); bodvlansky prfd. 
Bogota, -y 2. mesto (Kolumb.); Bogotčan 1 

Bogoťan, -a, mn. č. -la m.; Bogotčanka 1 
Bogofanka, -y, -nlek 2.; bogotský prld. 

Bohumín, -a m. mesto (ČSSR); Bohumínčan, 
-a, mn. č. -ia m.; Bohumínčanka, -y, -niek 
z.; bohumínsky prfd. 

Bochnia [vysl. -ňa], -ne z. mesto (Po!.); 
Bochňan, -a, mn. č. -la m.; Bochnianka, -y, 
-nok ž.; hochnlansky prid. 

Buchuín, -u m. mesto (NSR); Bochumčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Bochumčanka, -y, -nlek 2.; 
bochumský prfd. 

Boise [vysl. bojsi] neskl. sír. mesto (USA); 
Boísečan [vysl. -slčan], -a, mn. č. -la m.; 
Holsečanka, -y, -niek 2.; bolseský prid. 

Bolívia, -le ž., Bolívijská republika (Bol.) -
Repňblica de Bolívia štát; Bolívijčan, -a, 
mn. t. -ia 1 Bollvijec, -Jca m.; Bolívljčanka, 
-y, -niek 1 Bolívijka, -y, -jok z.; bolívij
ský prid. 

Bologna [vysl. -ňa], -e 2. mesfo (Tal.]; Bo-
lončan, -a, mn. £. -Ia m.; Bolončanka, -y, 
-niek ž.; bolonský prid. 

Bolzano [vysl. -cá-J, -a, 8. p. -e str. mesto 
(Tal.); Bolzančan, -a, mn. £. -la m.; Bolzan-
čanka, -y, -niek 2.; bolzanský prld. 

Bombaj, -a m., Mumbai mesto (Ind.); Bom-
bajčan, -a, mn. č. -Ia m.; Bombajčanka, -y, 
-niek 2.; bombajský príd 

Bonn, -u m. mesto (NSR); Bonnčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Bonnčanka, -y, -niek z.-, bonnský 
príd. 

Bornen, -ea, 6. p. -eu str. ostrov; Bornejčan, 
-a, mn. č. -la m.; Bornejčanka, -y, -niek 2.; 
bornejský prid. 

Bordeaux [vysl. bordň] neskl. str. mesto (Fr.); 
Bordeauxčan [vysl. -óčan], -a, mn. 1. -la m.; 
Bordeauxčanka, -y, -niek 2.; bordeauxský 
[vysl. bordóskl] príd. 

Borodino, -a, e. p. -e str. mesto (SSSR); Bo-
rodlnčan, -a, mn. č. -la m.; Borodinčanka, 
-y, -niek 2.; borodinský prfd. 

Bosna, -y 2. rieka (Juh.); bosniansky 1 bosen
ský prfd. 

Bosna a Hercegovina, Bosny a Hercegoviny 
2., Socialistická Republika Bosna j Her
cegovina republika v jSFR; Bosniak, -a, 
mn. £. -ci m.; Bosniačka, -y, -čok 2.; bo
senský i bosniansky prid.; Hercegovinec, 
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-nca m.; Hercegovlnka, -y, -niek 2.; her-
cegovlnský príd. 

Bospor, -u, e. p. -e m. prieliv (Tur.); bospor-
ský príd. 

Boston [vysl. -ston], -u m. mesto (USA, V. 
Brit.); Bostončnn, -a, mn. č. -ia m.; Boston-
čanka, -y, -nlek z..; bostonský príd. 

Botev [vysl. -t-J, -a/-u m. vrch (Bulh.); bo-
tevský prfd. 

Bntevgrad [vysl. -t-j, -u m. mesto (llulh.); 
Botevgradčan, -a, mn. č. -la m.; Botevgrad-
čanka, -y, -nlek ž.; botevgredský prld. 

Butswana, -y 2. štát (býv. Bečuánsko); Bots-
wančan, -a, mn. č. -la 1 Botswanec, -nca m.; 
Botswančanka 1 Botswanka, -y, -niek 2.; 
botswanský príd. 

limibin, -a m. vrch (ČSSR); boubínsky príd. 
Bone [vysl. bón] neskl. str. mesto (Alž.]; 

BOnčan, -a, mn. č. -ia m.; Bônčanka, -y, 
-niek z.; bônsky príd. 

Brač, -a/-u m. ostrov (Juh.); Bračan, -a, mn. č. 
-ia m.; Bračanka, -y, -nlek 2.; bračský prld. 

Bradford [vysl. bretford], -u m. mesto (V. 
Br i t ) ; Bradfordan, -a, mn. £. -ia m.; Brad-
fordanka, -y, -niek 2.; bradfordský príd. 

Bradlo, -a m. vrch (ČSSR); bradllansky prld. 
Brahmaputra, -y z. rieka (Ind.); brahmaput-

rlansky prid. 
Braila, -y z. mesto (Rumun.); Braiľan 

i Brailčan, -a, mn. č. -ia m.; Braifanka 
1 Brailčanka, -y, -nlek z.; brallský prld. 

Branisko, -a str. pohorie (ČSSR); braniský 
prld. 

Brasilla p. Brazília 
Bratsk, a m. mesto (SSSR); Bratčan, -a, mn. 

č. -la m.; Bratčanka, -y, -nlek ž.; bratský 
prfd. 

Brazília, -le z., Brasilla mesto (Braz.); Bra
zílčan, -a, mn. č. -ia m.; Brazílčanka, -y, 
-nlek z.; brazílsky príd. 

Brazília, -le 2., Spojené štáty brazílske 
(Braz.) — Estados Unldos do Brasll štát; 
Brazílčan, -a, mn. č. -ia m.; Brazílčanka, -y, 
-niek ž.; brazílsky prid. 

Brazílska vysočina, Brazílskej vysočiny 2. 
pohorie (Braz.) 

Brazzaville (vysl. -zavil], -Ílu m. mesto (Kon
g o ) ; Brazzavlllčan, -a, mn. e. -Ia m.; Braz-
zavillčanka, -y, -niek ž.; brazzavillský príd. 

Brdo, -a str. vrch (ČSSR); brdský príd. 
Brdy, Bfd 2. pomn. pohorie (ČSSR); brdský 

prid. 
Breda, -y 2. mesto (Hol.); Bredčan, -a, mn. c. 

-ia m.; Bredčanka, -y, -niek ž.; bredský 
príd. 

Bregenz [vysl. -ne], -u, 6. p. -i m. mesfo 
IRak.); Bregenzan, -a, mn. c. -la m.; Bre-
genzanka, -y, -niek z.; bregenzský príd. 

Bremerhaven [vysl. brémerhéfen], -u m. mes
to (NSR); Bremerhavenčan, -a, mn. č. -la 
m.; Bremerhavenčanka, -y, -niek z.; bre-
merhavenský prid. 

Brémy, Brém z. pomn., Bremen [vysl. brémen] 
mesto (NSR); Brčmčan, -a, mn. č. -la m.; 
Hrémčanka, -y, -niek 2.; brémsky príd. 

Brescia [vysl. breša], -ie, e. p. -ii ž.; mesto 
(Tal.); Bresclan [vysl. -šan], -a, mn. č. -ia 
m.; Bruscianka, -y, -niek 2.; bresciský [vysl. 
brešský] prld. 

Bressanone [vysl. -nóne] neskl. str., star. Bri-
xen, -u m. mesto (Tal.); Bressanončan, -a, 
mn. č. -la m.; Bressanončanka, -y, -nlek 
z.; bressanonský príd. 

Brest, -u m. mesto (SSSR); Bresťan, -a, mn. 
£. -ia m.; Brestanka, -y, -niek z.; brestský 
prld. 

Bretónsko, -a str. územie; Bretônec, -nca m.; 

Bretónka, -y, -nok •/..; bretónsky príd. 
Briancnn [vysl. brjanson], -u m. mesto (Fr.); 

Briancončan, -a, mn. fi. -Ia m.; Brlancon-
čanka, -y, -niek ž.; briangonský príd. 

Briansk, -a m. mesto (SSSR); Briančan, -a, 
mn. č. -ia in.; Brlančanka, -y, -niek ž.; 
briansky prld. 

Brídgefown [vysl. brídžtaun], -u m. mesío 
(Barbados); Bridgetownčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Bridgetownčanka, -y, -niek ž.; bridgu-
townský prfd. 

Brlghton [vysl. braj-], -u m. mesto (V. Brit.); 
Brightončan, -a, mn. e. -ia m.; Brighton-
čanka, -y, -niek 2.; brightonský prid. 

Brijoni [vysl. -ny] neskl. str. 1 m. ostrov 
(Juh.); Ilrijončan, -a, mn. č. -ia m.; Brljon-
čanka, -y, -nlek z.-, brijonský prfd. 

Brindisí [vysl. -dyzi] neskl. str. mesto (Tal.); 
Bríndisan [vysl. -z-] i Brlndisijčnn, -a, mn. 
£. -ia m.; Brindlsanka i Brlndísljčanka, -y, 
-nlek 2.; brlndiský i brlndisijský prid. 

Bristol [vysl. bristol], -u, e. p. -e m. mesto 
(V. Brit.); Bristolčan, -a, mn. č. -ia m.: 
Brlstolčanka, -y, -niek 2.; bristolský prid. 

Britská Kolumbia, Britskej Kolumbie 2., Bri-
íish Columbla provincia v Kanade; Ko-
lumbljčan, -a, mn. č. -ia m.; KolumbijSanka, 
-y, -niek ž.; britskokolumbijský prld. 

Brixen p. Bressanone 

Brizbane [vysl. -bujn] r.eskl. str. mesto 
(Austr.); Brizbančan, -a, mn. e. -ia m.; Brlz-
bančanka, -y, -niuk ž.; brizbanský prid. 

Brno, -a str. mesto (ČSSR); Brňan, -a, mn. 



Bruggy Carrara 

č. -la m.; Brnianka, -y, -nok 2.; brnenský 
i brniansky príd. 

Bruggy, Brugg z. pomn., flám. Brugge mesto 
(Belg.); Bruggčan, -a, mn. č. -ia m.; Brugg-
čanka, -y, -niek ž.; bruggský príd. 

Brunei [vysl. -neJJ neskl. str. mesto (BruneJ); 
Brunejčan, -a, mn. č. -la m.; Brunejčanka, 
-y, -niek 2.; brunejský prid. 

Bruntál, -u, e. p. -1 m. mesto (ČSSR); Brun-
tálčan, -a, mn. č. -la m.; Bruntálčanka, -y, 
-niek 2.; bruntálsky prid. 

Brussel [vysl. bríi- i b r u ] , -u B. p. -I m., 
nám. Brussel, íranc. Bruxelles (vysl. brilsel] 
mesto (Belg.); Bruselčan, -a, mn. č. -la m.; 
Uruselčanka, -y, -niek 2.; bruselský prid. 

Bŕeclav, -I, e. p. -1 z. mesto (ČSSR); Bfeclav-
čan, -a, mn. č. -la m.: Bfeclavčanka, -y, 
-nlek ž.; bŕeclavský prid. 

Budapešť, -ti ž., Budapest [vysl. -pešt] mesto 
(Madar.]; Budapešťan, -a, mn. č. -la m.; 
Budapeštianka, -y, -nok z.; budapeštiansky 
príd. 

Iliidyšín, -a m., nem. Bautzen [vysl. baucn] 
mesto (NDR); Budyšínčan, -a, mn. č. -la m.; 
Budyšlnčanka, -y, -niek z.; budyšínsky príd. 

Buenos Aires neskl. str. mesto (Arg.); Bue-
nosairesan, -a, mn. č. -ia m.; Buenosaire-
sanka, -y, -niek ž.; buenosaireský prid. 

Bug, -u m . rieka (SSSR, Po! . ] ; bugský prid. 
Buchara, -y z. mesto (SSSR); Bucharčan, -a, 

mn. č. -ia m.; Bucharčanka, -y, -nlek z.; bu-
charský prld. 

Ilujumbura, -y ž. mesto (Burundt); Bujum-
burčan, -a, mn. č. -la m.; Bujumburčanka, 
-y, -nlek ž.; bujumburský prld. 

Bukové hory, Bukových hôr ž. mr„ č. po
horie (Rumun.); bukovohorský prid. 

Bukové vrchy, Bukových vrchov m. mn. č. 
pohorie (Madar.) 

Bukurešť, -ti ž., Bucurestl mesto (Rumun); 
Bukurešťan, -a, mn. č. -la m.; Bukurešfanka, 
-y, -nlek z.; bukureštský prld. 

Bulharsko, -a sír., Bulharská ľudová republi
ka (Bulh.), — Národná Republika Rälga-
rlja štát; Bulhar, -a m.; Hulharka, -y, -riek 
z.; bulharský prid. 

Burgenland, -u m. územie; Rurgenlanilan, a, 
mn. č. -la m.; Burgenlandanka, -y, -niek ž.; 
burgenlandský príd. 

Burn neskl. str. i m. ostrov i mys (Indon.); 
Buručan, -a, mn. č. -la m.; Buručanka, -y, 
-nlek ž.: buruský príd. 

Burundt [vysl. -dyj r.eski. str., Burundské krá
ľovstvo — franc. Royaume du Burundl štát; 
Buŕundijčan i Burundan, -a, mn. č. -la m.; 

Burundijčanka 1 Burundanka, -y, -nlek 2.; 
burundijský 1 burundský prid. 

Buzuluk, -u m. mesto (SSSR); Buzulučan, -a, 
mn. č. -ia m.; Buzulučanka, -y, -niek ž.-, 
buzulucký prld. 

Bydgoszcz [vysl. -šč), -a m. meslo (Poľ.); 
Bydgoszczan, -a, mn. č. -ia m.; Byd-
goszczanka, -y, -niek ž.; bydgoszczský prld. 

Bystrá, -e] ž. vrch (ČSSR); bystriansky príd. 
Bytom, -u, e. p. -e m. mesto (Poľ.); Bytom-

čan, -a, mn. £. -ia m.; Bytomčanka, -y, 
-nlek ž.; bytomský príd. 

Bilyflk Agrldagi p. Ararat 

Cádiz [vysl. kádyz], -u m. mesto (Šp.); Cá-
dizan, -a, nm. č. -ia m.; Cádizanka, -y,-niek 
z.; cádlzský príd. 

Calais [vysl. kale] neskl. str. mesto (Fr.); 
Calaisan [vysl. -lesan], -a, mn. č. -ia m.; 
Calalsanka, -y, -niek 2.; calaiský príd. 

Cambridge [vysl. kcjmbridž], -a, e. p. -1 m. 
mesto (V. Brit.); Cambridgean, -a, mn. fi. 
-ia m., Cambridgeanka, -y, -nlek 2.; cam-
brldgeský príd. 

Campania (vysl. kampánya], -le ž. územie; 
Campanijčan, -a, mn. č. -ia m.; Campani]-
čanka, -y, -niek ž.; campanijský príd. 

Canbcrra [vysl. kenbera], -y ž. mesto (Austr.); 
Canberrčan, -a, mn. č. -la m.; Canberrčanka, 
-y, -niek 2.; canberrský prid. 

Cannes [vysl. kan] neskl. str. mesto (Fr.); 
Cannesan, -a, mn. č. -ia m.; Cannesanka, 
-y, -niek ž.; cnnneský prfd. 

Canterbury [vysl. kentrberi] neskl. str. mesto 
(V. Brit.); Canterburčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Cantorburčanka, -y, -niek ž.; canterbur-
ský prid. 

Capo Town p. Kapské Mesto 
Capri [vysl. ka-] neskl. str. 1 m. ostrov (Tal.J; 

Caprijčan, -a, mn. č. -ia m.; Capri]čanka, 
-y, -niek z.; caprijský prid. 

Caracas [vysl. karakas], -u m. mesto (Venez.); 
Caracasan, -a, mn. č. -ia m.; Caracasanka, 
-y, -niek z.; caracaský prid. 

Cardiff [vysl. kardyf], -u m. mesto (V. Brit.); 
Cardiffčan, -a, mn. č. -ia m.; Cardiffčanka, 
-y, -niek z.; cardiffský prld. 

Carihrad, -u m., Istanbul mesto (Tur.); Ca-
rihradčan, -u, mn. č. -ia m.; Carihradčanka, 
-y, -niek z.; carihradský prid. 

Carrara [vysl. karara], -y z. mesto (Tal.); 
Carrarčan, -a, mn. e. -ia m.: Carrarčanka, 
-y, -niek z.; carrarský prfd. 
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Carson Cily [vysl. karsnsi-] neskl. str. mesto 
(USA); Csrsoncilyjčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Carsoncllyjčanka, -y, -niek z.; carsoncityj-
ský príd. 

Casablanca [vysl. k a . . . - k a ] , -ky z. mesto 
(Maroko); Cassblančan, -a, mn. fi. -la m.; 
Casablančanka, -y, -nlek 2.; casablanský 
prld. 

Cejlán, -u m., Srí-Lanka (Cejl.) šťdf; Cej-
lónčan, -a, mn. c. -ia m.; Cejlónčanka, -y, 
-niek ž.; cejlónsky prid. 

Celebes, -u m., Sulnwesi ostrov (Indon.); 
Celebesan, -a, mn. č. -ia m.; Celebesanka, 
-y, -nlek z.; celebeský prid. 

Cetinje [vysl. -tyňe] neskl. str. mesto (Juh.J; 
Cetinčan, -a, mn. c. -ia m.; Cetlnčanka, -y, 
-niek z.; cetinský prfd. 

Cidlina, -y ž. rieka (ČSSR); cidllnský prld. 
Cieszyn [vysl. češin], -a m. mesto (Poľ.); 

Cieszynčan, -a, mn. č. -ia m.; Cieszynčanka, 
-y, -niek ž.; cleszynský prld. 

Ciľma, -y z. rieka (SSSR); cíľmský prfd. 
Cirocha, -y 2. rieka (ČSSR); cirošský prld. 
Cleveland [vysl. kllvlend], -u m. mesto 

(USA); Clevelandan, -a, mn. fi. -la m.; Cle-
velandanka, -y, -niek t.-, clevelandský prid. 

Cluj p. Kluž 
Cluny [vysl. k l i i ] neskl. str. mesfo (Fr.); 

Clunyjčan, -a, mn. č. -ia m.; Clunyjčanka, 
-y, -niek z.; clunyjský prfd. 

Cognac [vysl. koňak], -u m. mesto (Fr .) ; 
Cognačan, -a, mn. č. -ia m.; Cognačanka, 
-y, -nlek 2.; cognacký príd. 

Culurado (vysl. kolorá-], -a str. sjiolkový štát 
v USA (Colo.); Coloradčan, -a, mn. fi. -la 
m.; Coloradčanka, -y, -nlek 2.; coloradský 
prid. 

Colorado [angl. vysl. kolorádou, äpan. vysl. 
kolorádo], -a str. rieka (USA, Arg.); colo
radský príd. 

Columbia [vysl. kola-], -le 2. mesto (USA) 
i rieka (Kan., USA); Columbijčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Columbijčanka, -y, -niek 2.; co-
lumbijský prid. 

Columbus [vysl. kolombus], -u m. mesto 
(US*A); Columbusan, -a, mn. č. -ia m.: Co-
lumhusanka, -y, -nlek ž.; columbuský prid. 

Cumpiégne [vysl. kompjéň] neskl. str. mesto 
(Fr.); Compiénčan, -a, mn. č. -ia m.; Com-
pičnčanka, -y, -niek ž.; complénsky prfd. 

Conakry [vysl. ko-j neskl. str. mesto (Guln.j; 
Conakryjčan, -a, mn. £. -la m.; Conakryj-
čanka, -y, -nlek 2.; conakryjský prfd. 

Concord [vysl. konkort/d], -u m. mesto 

(USAJ; Concordan, -a, mn. £. -la m.; Con-
cordanka, -y, -niek z.; concordský prid. 

Ľungo p. Kongo 
Connecticut [vysl. konuktykut], -u m. spol

kový štát v USA (Conn.J; Connucticutan, 
-a, mn. č. -ia m.; Connecticuíanka, -y, 
-niek 2.; connecticutský prid. 

Constanta p. Konstanca 
Constanline [vysl. k-tyn] neskl. str. mesto 

(Alž.); Constantlnčan, -a, mn. £. -la i Con-
slanlinec, -nca m.; Constantinčanka i Con-
stantinka, -y, -niek 2.; constantinský prid. 

Córdoba |vysl. kordová], -y z. mesto (Šp. j ; 
Córdobčan, -a, mn. č. -la m.; Córdobčanka, 
-y, -nlek ž.; córdobský príd. 

Corlina d'Ampezzo [vysl. kortyna dampeco), 
Cortiny d'Ampezzo z. mesto (Tal.): Cor-
tinčan, -a, mn. fi. -ia m.; Cortlnčanka, -y, 
-niek z.; cortinský príd. 

Cutopaxi [vysl. ko-j neskl. str. vrch (Ecuád.); 
cotopaxský prfd. 

Coventry (vysl. ka-J neskl. str. mesfo (V. 
Brit.); Covontryjčan, -a, mn. č. -la m.; Co-
ventry]čanka, -y, -nlek ž.; coventryjský 
príd. 

Cremona [vysl. k ] , -y z. mesfo (Tal.); Cre-
iniiiičaii, -a, mn. č. -ia m.; Cremončanka, 
-y, -niek z.; cremonský prid. 

Csongrád [vysl. čongrád], -u m. mesto (Ma 
d a r . ) ; Csongrádčan, -a, mn. c. -la m.; Cson-
grádčanka, -y, -niek ž.; csongrádsky prld. 

Csóványos [vysl. čóváňoš], -u m. vrch (Ma
dar . ) ; csóványosský (vysl. -ošs] prfd. 

Cnbango, -a sír. rieka (Angola, BotswanaJ; 
cubanžský prfd. 

Cnracan [vysl. kirasao], -aa sír. ostrov; Cu-
racaočan, -a, mn. č. -la m.; Curagaočanka, 
-y, -nlek 2.; curacaoský prld. 

Cuxhaven [vysl. kuksháfen], -u m. mesto 
(NSR); Ctixhavunčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Cuxhnvenčanka, -y, -niek 2.; cuxhavenský 
príd. 

Cyprus, -ru, 6. p. -re m., Cyperská republika 
— gréc. Kypriaké démokralia, tur. Klbrls 
Cumhuriyeli šíáf; Cyperčan, -a, mn. fi. -ia 
m.; Cyperčanka, -y, -nlek 2.; cyperský prid. 

Czestochowa p. Čenstochová 

Cad, -u m., Cadská republika — République 
du Tchad štát; Cadan i Cadčan, -a, mn. fi. 
-la m.; Cadanka i Cadčanka, -y, -nlek z.: 
čadský prid. 

Candígarh, -u m. mesto (Ind.); Candígarh-
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čan, -a, mn. č. -la m.; Candígarhčanka, -y, 
-niek 2.; čandígarhský príd. 

Cechy, Čiech z. pomn. krajina; Cech, -a, mn. 
fi. Česi, Cechov m.; Češka, -y, -šiek 2.; čes
ký príd. 

Čclabinsk, -a m. mesto (SSSR); Ceľabinčan, 
-a, mn. č. -la m.; Ceľabtnčanka, -y, -nlek 
2.; čeľabinský prid. 

Ccnstochová, -ej 2.. Czestochowa mesto 
(Poľ.); Censtocliovčan, -a, mn. fi. -la m.; 
Censtochovčanka, -y, -nlek 2.; čenstochov-
ský príd. 

Cerchov, -n m. vrch (ČSSR); čerchovský prid. 
Cerná hurá, Černej hory z. vrch (ČSSR); 

černohorský príd. 
Cernovice, -vie 2. pomn., Cernovcy mesto 

(SSSR]; Cernovlčan, -a, mn. fi. -Ia m.; Cer-
novlčanka, -y, -nlek 2.-, černovický prld. 

Česká Lipa, Ceske] Lipy ž. mesto (ČSSR); 
Ceskolipčan, -a, mn. fi. -ia m.; Českolip-
čanka, -y, -niek z.; českolipský prld. 

Česká Tfebová, Českej TfeboveJ 2. mesto 
(ČSSR); Českotfebovčan i Tfebovčan, -a, 
mn. c. -ia m.; Českotfebovčanka i Tfebov-
čanka, -y, -niek z.; českotŕebovský prid. 

České Budčjovlce, Českých Budgjovlc 2. pomn. 
mesto (ČSSR); Ceskobudčjovičan i Budé-
jovičan, -a, mn. e. -la m.: Ceskobudéjovi-
čanka i Budéjovičanka, -y, -niek z.-, čes-
kobudéjovický prid. 

České sti-eilniHiri, Českého stŕedohorla str. 
pohorie (ČSSR); českostfedohorský prid. 

Český Krumlov, Českého Krumlova m. mesto 
(ČSSR); Českokrumlovčan i Krumlovčan, 
-a, mn. č. -la m.; Českokrumlovčanka i 
Krumlovčanka, -y, -nlek z.; českokrum-
lovský príd. 

Český les, Českého lesa m. pohorie (ČSSR); 
českoleský prid. 

Čchang-ťlang p. Jang-c'-ťiang 
Čchung-čching < Čunking, -u m. mesto (Čl

n a ) ; Cchungčchlnčan í Čunklnčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Čchungčchinčanka i Čunkinčan-
ka, -y, -nlek 2.; čchungčchlnský i čunkin-
ský prld. 

Čierna Hora, Čierne] Hory z.: Socialistická 
Republika Crna Gora republika v jSFR; 
Člernoliorec, -rca m.; Člernohorka, -y, -riek 
ž.; čiernohorský prld. 

Čierna hora, Čiernej hory 2. vrch (ČSSR); 
čiernohorský prld. 

Čierny les, Čierneho lesa m. pohorie (NSR); 
p. i Schwarzwald 

Čierny Váh, Čierneho Váhu m. rieka (ČSSR); 
člernovážsky prid. 

Člna, -y 2.. Čínska ludová republika — 
Cung-chau že-min kung-che-kuo štát; Čí
ňan, -a, mn. č. -ia m.; Číňanka, -y, -niek 
2.; čínsky prld. 

Čita, -y 2. mesfo (SSSR); Ciťan, -a, mn. č. 
-ia m.; Čítanka, -y, -nlek 2.; čilský prid. 

Čnjbalsan, -u m. mesto (Mong.); Čojbalsan-
čan, -a, mn. č. -ia m.; Čojbalsančanka, -y, 
-niek 2.; čojbalsanský príd. 

Čomolungma, -y ž. vrch (Člna); čomolung-
miansky prid.; p. I Mount Everest 

Čunking p. Čchung-čching 

D, Ď 

Dahlacké ostrovy, Dahlackých ostrovov m. 
mn. č. (Et.); Dahlačan, -a, mn. č. -ia m.; 
Dahlačanka, -y, -nlek z. 

Dahome r.eskl. sír., Dahomejská republika --
Républlque du Dabomey štát; DahomeJ-
čan, -a, mn. č. -la m.; Dahomejčanka, -y, 
-niek ž.; dahomejský prld. 

Dachan neskl. str. mesto (NSR); Dachaučan, 
-a, mn. č. -la m.; Dachaučanka, -y, -nlek 2.; 
dachauský prfd. 

Dakar, -u, e. p. -e m. mesto (Sen.); Dakar-
čan, -a, mn. č. -ia m.; Dakarčanka, -y, -nlek 
2 ; dakarský príd. 

Dalat, -u m. mesto (Viet.); Dalatčan, -a, 
mn. č. -la m.; Dalatčanka, -y, -nlek ž.; da-
latský prid. 

Dalias [angl. vysl. deles], -u m. mesfo (USA); 
Dallasan, -a, mn. fi. -ia m.; Dallasanka, -y, 
-nlek ž.; dallaský prld. 

Dalmácia, -le 2. i Dalmátsko, -a str. územie; 
Dalmatínec, -nca m.; Dalmatínka, -y, -nok 
2.; dalmatínsky i dalmátsky prid. 

Damask, -u m.; Dimašk aš-Šátn mesto (Sý
r ia); Damascénec, -nca i Damašfan, -a, 
mn. č. -ia m.; Dnmascénka, -y, -nok t Da-
mašťauka, -y, -nlek 2.; damascénsky i da
maský príd. 

Danang, -u m. mesfo (Viet.); Danančan, -a, 
mn. č. -la m.; Danančanka, -y, -niok 2.; da-
nanský prld. 

Dánsko, -a str., Dánske kráľovstvo (Dán.) 
— Kongeriget Danmark štát; Dán, -a, mn. 
č. -1 m.; Dánka, -y, -nok z.; dánsky prfd. 

Dardanely, -nel 2. pomn. prieliv (Tur.); dar-
danelský príd. 

Dáresalám, -u m.. Dar es Salaatn mesto (Tan
zánia); Dáresalámčan, -a, mn. č. -la m.; Dá-
resalámčanka, -y, -nlek 2.; dáresalámsky 
prld. 

Darmstadt [vysl. -štát], -u m. mesto (NSR], 
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Darmstadtčan, -a, mn. c. -ia m.: Darm-
stadtčanka, -y, -nlek 2.; darmstadtský prid. 

Davos, -u/-a m. mesto (Švajč.J; Davosan, -a, 
mn. c. -la m.; Davosanka, -y, -niek 2.; da-
voský príd. 

Debrecín, -a m, Debrecen mesto (Maďar.); 
Debrecinčan, -a, mn. £. -ia m.; Debrecln-
čanka, -y, -niek 2.; debrecínsky prid. 

Déčin, -a m. mesto (ČSSR); Déčinčan 1 D6-
člňan, a, mn. č. -ia m.; Dččínčanka 1 D8-
číňanka, -y, -nlek 2.; déčínsky prid. 

Delaware [vysl. delevér] neskl. str. spolkový 
štát v USA (Del.); Delawarčan, -a, mn. č. 
-la m.; Delawarčanka, -y, -niek 2.; dela-
warský príd. 

Denver, -u, B. p. -i m. mesto (USA); Denver-
čan, -a, mn. č. -la m.: Denverčanka, -y, 
-niek 2.; denverský prid. 

Des Muins [vysl. dymojn] neskl. str. mesto 
(USA); Desmoinsan [vysl. -san], -a, mn. £. 
-Ia m.; Desmolnsanka, -y, -nlek z.; desmo-
Inský prld. 

Desná, -y z. rieka (SSSR); desnlansky prid. 
Dessau neskl. str. mesto (NDR); Dessaučan, 

-a, mn. £. -ia m.: Dessaučanka, -y, -niek 
z.; dessauský prid. 

Dctroit [vysl. dytrojt], -u m. mesto (USA); 
Dfitroiťan 1 Dctroitčan, -a, mn. č. -la m.; 
Dctrolťanka i Dntroitčanka, -y, -nlek ž.; 
detroitský príd. 

Díen-bien-phú [vysl. -fúj neskl. str. mesto 
(VDR); Dienbienphúčan, -a, mn. č. -la m.; 
Dienbienphňčanka, -y, -niek ž,: dlonbien-
phúsky prid. 

Ilidžlat p. Tigris 
Dijon [vyst. dyžón], -u m. mesto (Fr.); Dl-

jončan, -a, mn. fi. -Ia m.; DIjončanka, -y, 
-nlek ž.; dijonský príd. 

Dillí neskl. str. mesto (Ind.); Dlllíjčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Dillíjčanka, -y, -niek 2.; dillíj-
sky prfd. 

Dimašk aš-Šám p. Damask 
Dinárske hory, Dinárskych hôr 2. mn. £. po

horie (Juh.); dinárskohorský prid. 
Diúsgyfir [vysl. dyjóšďčr], -u, e. p. -e m. 

mes{o (Madar.); Diňsgyčrčan, -a, mn. č. 
-la m.; Diósgyurčanka, -y, -niek z.; dlós-
gyňrsky prld. 

District ol Columbia [vysl. riystríktofkolám-
bia] m. spolkový štát v USA (D.C.) 

Divoká Orlice, Divoké] Orlice 2. rieka 
(ČSSR j ; divokoorlický prld. 

Djakarta [vysl. ďa-], -y í. mesto (Indon.); 
DJakarťan, -a, mn. č. -ia m.; Djakarťanka, 
-y, -nlek 2.; djakartský prld. 

Djawa p. Jáva 
Dneper, -pra, 8. p. -pri m. rieka (SSSRJ; 

dneperský prld. 
Dnepropetrovsk, -a m. mesto (SSSR); Une-

proputrovčan, -a, mn. £. -ia m.: Dneprope-
trovčanka, -y, -niek 2.: dnepropetrovský 
prld. 

Dolomity, -ov m. pomn. pohorie (Ta).); dolo-
mitský prid. 

Doinažlice, -líc 2. pomn. meslo (ČSSR); Do-
mažllčan, -a, mn. č. -ia m.; Domažličanka, 
-y, -nlek 2.; domažlický prid. 

Domica, -e 2. jaskyňa (ČSSR); domícký prid. 
Dominikánska republika, Dominikánske] re

publiky 2.; República Domlnlcana (Domiu. 
rep.) štát; Dominikánec, -nca m.; Domini
kánka, -y, -nok ž.; dominikánsky prid. 

Don, -u m. riefca (SSSR); donský prid 
liiiuiiu p. Dunaj 
Donec, -nca m. rieka (SSSR); donecký prid. 
Dortmnnd, u m. mesto (NSK); Dortmundan, 

-a, mn. £. -la m.; Dortmundanka, -y, -nlek 
2.; dortmundský príd. 

Doupovské hory, Doupovských hflr ž. mn. č. 
pohorie (ČSSR) 

Dover [vysl. douvor], -u, e. p. i m. meslo 
(USA, V. Brit.); Doverčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Doverčanka, -y, -niek 2.; doverský príd. 

Dračie hory. Dračích hôr 2. mn. č. pohorie 
(Juhoafr. rep.) 

Drahanská vrchovina, Drahanske] vrchoviny 
pohorie (ČSSR); doupovskohorský prld. 

Dráva, -y 2. rieka (Juh.); drávsky príd. 
Drážďany, -ďan m. pomn., Dresden mesto 

(NDR); Drážďanec, -nca m.; Dráždanka, 
-y, -niek 2.; dréžtíanský prld. 

Dresden p. Drážďany 
Drina, -y 2. rieka (Juh.); drlnský prld. 
Drlnopol p. Edirne 
Drugobyč, -a m. mesto (SSSR); Drogobyčan, 

-a, mn. č. • ia m.; Drogobyčunka, -y, -niek 
2.; drogobyčský prld. 

Dublin [vysl. da-], -u m., Baile Aiha Cliath 
mesto (Ír .); Dublinčan, -a, mn. č. -la m.; 
Dubiinčanka, -y, -niek ž.; dublinský príd. 

Dubna, -y ž., mesfo (SSSR); Dubňan, -a, 
mn. č. -ia m.; Dubnianka, -y, -nok ž.; dub-
niansky prfd. 

Dubmi, -a str. mesfo (SSSR); Dubňan, -a, 
mn. č. -ia m.; Dubnianka, -y, -nok 2.; dub-
niansky príd. 

Dubrovník, -a m. mesto (Juh.j; Dubrovnlčan, 
-a, mn. £. -ia m.; Dubrovníčanka, -y, -nlek 
ž.; dubrovnícky prld. 
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Dudváh, u m. rieka (ČSSR); dudvážsky prid. 
Duero, -a, e. p. -e str. rieka (Šp.); duerský 

príd. 
Duchcnv, -a m. mesto (ČSSR); Duchcovčan, 

-a, mn. £. -la m.; Duchcovčanka, -y, -niek 
2.; duchcovský prld. 

Ďumbier, -a, 6. p. -i n. vrch (ČSSR); ďum
biersky príd. 

Dunaj, -a m., nem. Donau, mad'. Duna, srbch. 
Dunav, rumun. Dunärea rieka (Rak., ČSSR, 
Maďar., Juh., Rumun.); dunajský prld. 

I In n.i je.-, -jca m. rieka (ČSSR, Poľ.); duna-
Jecký prld. 

Duncan [vysl. danken], -u m. ostrov; Dun-
cančan, -a, mn. č. -ia m.; Duncančanka, -y, 
-nlek ž.; duncanský prld. 

Dtinkerque [vysl. díinkerk], -ku m. mesto 
(Fr.); Dunkorčan, -a, mn. t. -la m.; Dun-
kurčunka, -y, -niek 2.; dunkerský prld. 

Durinsko, -a str., nem. Thllrlngen územie; 
Durlnčan, -a, mn. c. -ia m.; Durínčanka, -y, 
-niek z.; durínsky prld. 

Durínsky les, Durlnskeho lesa m. pohorie 
(NDR) 

Durmitor, -u/-a, 6. p. -e m. vrch (Juh.); dur-
mitorský prid. 

Diisseldorf, -u m. mesto (NSR); Diisseldorf-
čan, -a, mn. £. -la m.-, DQsseldorfčanka, -y, 
-niek ž.; ddsseldorfský prfd. 

Dyje, -e, e. p. -i 2. rieka (ČSSR); dyjský 
prfd. 

Džbán, -u/a m. vrch (ČSSR); džbánsky príd. 
Džibuti (vysl. -ty] neskl. sír. mesto (Som.); 

Džlbuťan, -a, mn. č. -ia m.; Džibuťanka, -y, 
-niek z.; džlbutský príd. 

i: 

Ebro, -a str. rieka (Šp.); ebriansky prid. 
E'cuádor [vysl. Okvá-J, -u, a. p. -e m., Ecuá-

dorská republika (Kcuád.) — República 
tlel Ecuador štát; Ecuádorčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Ecuádorčnnka, -y, -nlek z.; ecuá-
tlorský prld. 

Edinburgh [vysl. edynburk/g], -u, s. p. -u 
m. mesfo (V. Brit.); Edinburčan, -a, mn. £. 
-la m.; Edinburčanka, -y, -niek z.; edin-
burský prid. 

Edirne (vysl. -d-] neskl. str., star. AdrianopOl, 
Drlnopol mesto (Tur.); Edlrnčan, -a, mn. 
e. -Ia m.; Edlrnčanka, -y, -niek 2.; edirnský 
prld. 

Egatské ostrovy, Egatských ostrovov m. mn. 
č. (Tal.); Egaťan, -a, mn. C. -ia m.; Ega-
funka, y, -niok 2.; egatský prld. 

Eger p. Jáger 
ľ n u i i , -a m , Zjednotená arabská republika 

(ZAR) — Al-Džumhúrija al-ArabIJa al-
Muttahida šŕáf; Egypťan, -a, mn. č. -ía m.; 
Egyptanka, -y, -nlek 2.; egyptský prid. 

i.iseniieli [vysl. a]ze-], -u m. mesto (NDR); 
Eísenašan, -a, mn. c. la m.; Elsenašanka, 
-y, -niek z.-, eisenašsky prfd. 

Eisleben [vysl. ajzléhen], -u m. mesto (NDR); 
Elslebenčan, -a, mn. č. -la m.; Elsleben-
čanka, -y, -niek 2.; eislobenský prid. 

F.iba, -y ž. ostrov; Elbčan i Elban, -a, mn. č. 
-ia m.; Elbčanka i Elbanka, -y, -niek ž.; 
elbský príd. 

Elbo p. Labe 
Elborz i Elburz, -u m. pohorie (SSSK); el-

borzský i elburzský prid. 
Elbrus, -u m. vrch (SSSR); el limský prid. 
Ellsabethvllle p. Lubumbashi 
El Iskandaríja p. Alexandria 
l.ini Koussi í Emi Kussi neskl. str. vrch 

(Čad); emikoussljský i emikussijský prfd. 
Ems p. Emža 
Emža, -e 2., Ems rieka (NSR); emžský prfd. 
Engaňo (vysl. -ňo], -a str. mys (Pil.); en-

gaňoský príd. 
Enggann, -a str. ostrov (Indon.); Enggančan, 

-a, mn. č. -la m.; Enggančanka, -y, -niok 
z.; cngganský prid. 

Fntebbe [vysl. -be] neskl. str. mesto (Ug.J; 
Entebbejčnn, -a, mn. fi. -la m.; EntebbeJ-
čanka, -y, -niek z.; entchbejský príd. 

Fnten Biihl (vysl. -bili], Eníen Bflhlu, o. p. 
Enten Bílhle m. vrch (Rak.]; onlenbflhlský 
prfd. 

Kpirus, -ru/-su, e. p. -re/-se m. územie i po
horie (Gr.); Epirusan, -a, mn. č. -Ia m.; 
Eplrusanka, -y, -niek ž.; eplrský i eplruský 
prld. 

Erfurt, -u m. mesto (NDR); Erfurťan, -a, 
mn. c. -ia m.; Erfurfanka, -y, -nlek z.; er-
furlský prld. 

Estremadura, -y 2. územie; Estremadurčan, 
-a, mn. č. -ia m.; Estromadurčanka, -y, 
-niek t.; ostremadurský príd. 

Essen, -u m. mesto (NSR); Kssenčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Essenčanka, -y, -niek 2.; essen-
ský prld. 

Estónsko, -a str., Estónska sovietska socia
listická republika sväzová republika 
v SSSR; Estónec, -nca m.; Estónka, -y, 
-nok ž.; estónsky prid. 

Esztergom p. Ostrihom 
Etiópia, -le 2., Etiópske cisárstvo (Et.) — 

]a Iljopja Negusa Nagast Mangast štát; 
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Etlópčan, -a, mn. £. -la m.; Etlópčanka, -y, 
-nlek 2.; etiópsky prid.; p. i Abeslnia 

Etiópska vysočina, Etiópskej vysočiny 2., star. 
i Abesínska vysočina pohorie (El.) 

Etna, -y z. vrch (Tal.); elnlansky príd. 
Euboia [vysl. eubója], -Ie z. územie; EuboJ-

čan, -a, mn. £. -la m.; Eubojčanka, -y, -nlek 
z.; eubojský príd. 

Eufrat, -u m., Fírat i Furát rieka (Tur., Sý
ria, Irak); eufrutský prid. 

Európa, -y ž. svetadiel; Európan, -a, mn. c. 
-la m.; Európanka, -y, -nlek z., európsky 
príd. 

K 

Fabova hoľa, Fabove] hole z. vrch (ČSSR] 
Faerské ostrovy, Faerských ostrovov m. mn. 

č. F0r0yar (Dán.); Faerčan, -a, mn. č. -la 
m.; Faerčanka, -y, -niek ž. 

Fniklandy, -ov m. mn. {., Falkland Island 
and Depcndencies územie; Falklandan, -a, 
mn. č. -la m.; Falklandanka, -y, -nlek 2.; 
falklandský prid. 

Falun, -a/-u m. mesto (Šv.); Falunčan, -a, 
mn. č. -la m.; Falunčanka, -y, -niek z.; Ia-
lunský prld. 

Fatima, -y ž. mesto (Šp.); Fatimčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Fatimčanka, -y, -niek 2.-. fatimský 
prld. 

Fnrrara, -y 2. mesto (Tal.); Ferrarčan, -a, 
mn. e. -la m.; Ferrarčanka, -y, -nlek 2.; 
ferrarský prid. 

Fidži neskl. str. územie a ostrovy; Fidžan i 
Fidžijčan, -a, mn. č. -la m.; Fidžanka i 
Fidžljčanka, -y, -nlek 2.; fídžský i fidžij-
Ský príd. 

Filipíny, -pín 2. pomn., Filipínska republika 
(Pil.) — República de Fllipinas, Republi
ka flg Pllipinas, angl. Republic of Ihe Phl-
llpplnes šŕáf; Filipínec, -nca m.; Filipínka, 
-y, -nok 2.; filipínsky prid. 

Fínsko, -a str., Fínska republika (Fín.) — 
Hn. Suomen Tasavalta, švéd. Republiken 
Finland štát; Fín, -a, mn. č. -I m.; Fínka, 
-y, -tnok 2.; fínsky prld. 

Fírat p. Eufrat 
Firenze p. Florencia 
Flámsko, -a str. územie; Flám, -a m.; Flám-

ka, -y, -mok z.-, flámsky prld. 
Flochová, -ej 2. vrch (ČSSR); flochovský 

príd. 
Florencia, -ie ž.. Firenze [vysl. -ce] mesto 

(Tal.); Florenťan, -a, mn. fi. -Ia m.; Floren-
ťanka, -y, -nlek z.; florentský prfd. 

Florida, -y z. spolkový štát v USA (Fla.) 
i polostrov; Florlďan, -a, mn. fi. -la m.; 
Floriďanka, -y, -nlek 2.; floridský prld. 

Forelova hora, Forolovej hory z. vrch (Grón.) 
Formňza p. Tchaj-wan 
Fort Lamy [vysl. fórlaml] neskl. str. mesfo 

(ČadJ; Fortlamyjčan, -a, mn. č. -ia m.; Fort-
lamyjčanka, -y, -niek z.; fortlamyjský prid. 

Fŕrjayar p. Faerské ostrovy 
Francúzsko, -a str., Francúzska republika 

(Fr.) — Républlque Francalse štát; Fran
cúz, -a m.; Francúzka, -y, -zok z.; fran
cúzsky prld. 

Frankfurt [vysl. fren-J, -u m. mesto (USA); 
Frankforťan, -ä, mn. £. -la m.; Frankfor-
ťanka, -y, -nlek z.; frankfortský príd. 

Frankfurt, -u m., Frankfurt a. M. (am Maln 
= nad Mohanom) mesto (NSR); Frank
furt a. O. (an der Oder = nad Odrou) 
mesto (NDR); Frankfurťan, -a, mn. £. -la 
m.; Frankfurfanka, -y, -niek ž.; frankfurl-
ský prfd. 

Freetown [vysl. frítaun], -u m. mesto (S. 
Leo.); Freetownčan, -a, mn. £. -la m.; Free-
townčanka, -y, -niek z.; freetownský príd. 

Freiburg [vysl. -aj-], -u m. mesfo (NSR); 
Freihurčan, -a, mn. c. -ia m.; Freiburčanka, 
-y, -nlek z.; freiburský prid. 

Freistadt [vysl. trajštat], -u m. mesto (Rak.); 
Frelstadtčan, -a, mn. č. -la m.; Frelstadt-
čanko, -y, -niek ž.; frenštátsky prld. 

Frenštát p. Radhoštém, -u m. mesto (ČSSR); 
Frenštátčan, -a, mn. č. -la m.; Frenštát-
čanka, -y, -nlek z.; frenštátsky príd. 

Frunze neskl. str. mesto (SSSR); Frunzan i 
Frunzečan, -a, mn. č. -ia m.; Frunzanka i 
Frunzečanka, -y, -niek ž.; frunzský i 
frunzeský príd. 

Fruška Gora, Fruškej Gory z. vrch (Juh.); 
fruškogorský príd. 

Frýdek, -dka/-dku m. mesfo (ČSSR); Frýde-
čan, -a, mn. fi. -la m.; Frýdečanka, -y, -niek 
2.; frýdecký príd. 

Frýdek Místek p. Frýdek í Místek 
Fudžisan, -u m. vrch (Jap.j; fudžisanský 

prfd. 
Fukui neskl. str. mesto (Jap.J; Fukujčan i 

Fukuljčan, -a, mn. £. -ia m.; Fukujčanka í 
Fukuijčanka, -y, -niek 2.; fukujský i fu-
kuijský príd. 

Ftikttšima, -y 2. mesto (]ap.); Fukušimčan, 
-a, mn. £. -la m.; Fukušlmčanko, -y, -niek 
2.; fukušimský prid. 

I Fulda, -y 2. mesto (NSR); Fuldan, -a, mn. 
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č. -la m.; Fulďanka, -y, -nlek z.; fuldský 
prld. 

Fulnek, -a/-u m. mesto (ČSSR); Fulnečan, 
-a, mn. č. -ia m.; Fulnečankn, -y, -niek 2.; 
fulnecký prid. 

Furát p. Eufrat 
Fiissen, -u m. mesto (NSR); Fussenčan, -a, 

mn. č. -la m.; FQssenčanka, -y, -nlek 2.; 
fússonský príd. 

Gaberones, -u m. mesto (Bolswanaj; Gabcro-
nesan, -a, mn. č. -ia m.; Gaberonesanka, -y, 
-nlek 2.; gaberoneský príd. 

Gabun, -u m., Gahunská republika — Ré-
publique Gabonaise štát; Gabunčan, -a, 
mn. £. -ia m.; Gabunčanka, -y, -niek 2.; ga-
bunský príd. 

Galac, -o/-u m., Galati mesto (Rumun.); 
Galačan, -a, mn. t. -ia m.; Galačanka, -y, 
-niok 2.; galacký príd. 

Galapágy, -pág m. pomn. ostrovy (Ecuád.j; 
Galapúgčan, -a, mn. č. -ia m.; Galapágčan-
ka, -y, -nlek 2.; galapágsky príd. 

Gallinas, -u m. mys (Venez); gallinaský 
príd. 

Gambia, -ie ž. šídf (Gam.); Gambijec, -Jca i 
Gambijčnn, -a, mn. č. -ia m.; Gambijka, -y, 
-Jok i Gambijčanka, -y, -niek 2.; gambíjský 
prfd. 

Gambia, -ie 2. rieka (Sen.); gambijský prid. 
Ganga, -y 2., siar. i Ganges, -u/-a m. rieka 

(Ind.); gangský, star. i gangeský prfd. 
Garmisch-Parlenkirchen [vysl. - m i š ] , -u m. 

mesto (NSR); Garmisch-Parlenklrchenčan, 
-a, mn. č. -ia m.; Garmisch-Partenkirchen-
čanka, -y, -niek 2.; garmisch-partenkir-
chenský príd. 

Gaskonsko, -a str. územie; Gaskonec, -nca 
m.; Gaskonka, -y, -niek 2.; gaskonský prfd. 

Gaza, -y 2. mesto (stredoaír. rep.); Gazan, 
-a, mn. £. -ia m.; Gazanka, -y, -niek 2.; 
gazský prid. 

Gdansk, -a m., Gdansk mesto (Poľ.); Gdan-
čan, -a, mn. č. -ia m.; Odančanka, -y, -nlek 
z.; gdanský prid. 

Gdynia [vysl. -ňa], -ne z. mesto (Poľ.); 
Gdynčan, -a, mn. fi. -ia m.; Gdynčanka, -y, 
-niek ž.; gdynský príd. 

f; e 11 hol o neskl. str. mesto (Tur.); Gellbol-
čan, -a, mn. í. -la m.; Gellbolčanka, -y, 
-nlek z.; gelibolský príd. 

Gemer, -a, e. p. -1 m . kraj; Gemerčan, -a, 

mn. £. -Ia m.; Gemerčanka, -y, -nlek 2.; 
gemerský prld. 

Genéve p. Ženeva 
Genova p. Janov 
Gent [vysl. chent], -u m. mesto (Belg.); 

Genťan, -a, mn. č. -in m.; Genťanka, -y, 
-nlek ?..; gentský prld. 

Geurgia [vysl. džórdžla], -ie z. spolkový štát 
v USA (Ga.); Georgi]čan, -a, mn. £. -ia m.; 
Georgijčanka, -y, -niek z.; georgljský prid. 

Gergelyhegy [vysl. gergejheď], -gyu m. vrch 
(Maďar.); gergelyhedský prid. 

Gerlachovský štít, Gerlachovského štítu m. 
vrch (ČSSR) 

Ghana, -y ž., Ghanská republika (Gh.) — 
angl. Republlc of Ghana štát; Ghančan, -a, 
mn. £. -la m.; Ghančanka, -y, -niek ž.; 
ghanský príd. 

Gibraltár [vysl. dži-], -u, e. p. -i m., angl. 
Crown Colony of Gibraltár územie; Gib-
raitárčan, -a, mn. fi. -ia m.; Gibraltárčanka, 
-y, -nlek 2.; gibraltársky prld. 

Glasgow (vysl. glázgou], -a m. mesto (USA, 
V. Brit); Glasgowčan, -a, mn. £. -ia m.; 
Glasgowčanka, -y, -nlek z.; glasgowský 
príd. 

Gliwlce p. Hlivice 
Glucliolazy, -ov m. pomn. mesto (Pol.); GIu-

cholazan, -a, mn. č. -la m.; Glucholazanka, 
-y, -niek z.; glucholazský prfd. 

Gniezno p. Hnezdno 
jodthaab [vysl. gothop], -u m. mesto (Grón.); 

Godthaabčan, -a, mn. £. -ia m.; Godthaab-
čanka, -y, -nlek ž.; godthaabský prld. 

Gorkij, -kého m. mesfo (SSSR); Gorkovčan, 
-a, mn. fi. -ia m.; Gorkovčanka, -y, -niek 
2.; gorkovský príd. 

Gotha [vysl. -ta), -y 2. mesto (NDR); Got-
hajčan i Gothan, -a, mn. £. -ia m.: Gothaj-
čanka i Gothanka, -y, -niek ž.; gothajský 
i gothský príd. 

Guttwaldov, -a m. mesfo (ČSSR); Goltwal-
dovčan, -a, mn. £. -la m.; Gottwaldovčanka, 
-y, -nlek ž.; gottwaldovský prid. 

GiSrlItz p. Zhorelee 
Gčiteborg [vysl. JBte-J, -u m. mesto (Šv.J; 

Gôtoborčan, -a, mn. £. -la m.; Gôteborčan-
ka, -y, -niek z.; gäteborský prfd. 

GOttingen, -u m. mesto (NSR); Gättlngenčan, 
-a, mn. C. -la m.; GBttingenčanka, -y, -nlek 
?..; gôttlngenský prld. 

Grampiany [vysl. grempieny], -an 2. pomn. 
pohorie (V. Brit.); grampianský prld. 

Granada, -y ž. mesto a územie (Šp.); Gra-
nadčan 1 Granadan, -a, mn. fi. -la m.; Gra-
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nadčanka i Granarfanka, -y, -nlek 2.; grn-
nadský prid. 

Graz p. Štajerský Hradec 
Grécko, -a str., Grécke kráľovstvo (Gr.) — 

Vasíléion tés 'Ellados štát; Grék, -a, mn. fi. 
-ci m.; Grékyňa, -ne, -kyň 2.; grécky prld. 

Greenwich [vysl. grlnyč], -a. m. mesto (V. 
Brit.); Greenwichan, -a, mn. č. -la m.; Gre 
enwichanka, -y, -niek z.; greenwichský 
príd. 

Grenoble [vysl. -bi], -lu, e. p. -li m. mesto 
(Fr.); Grcnobľan, -a, mn. c. -Ia m.; Gre-
noblianka, -y, -nok z.; gronobllansky príd. 

Grodno, -a str. mesto (SSSR); Grodňan, -a, 
mn. c. -ia m.: Grodnianka, -y, -nok t.: 
grodníansky prld. 

Groningen [vysl. chronyngen], -u m. mesto 
(Hol.); Groningunčan, -a, mn. č. -ia m.; Gro-
ningenčanka, -y, -nlek z.; groningonský 
príd. 

Grónsko, -a str., Grpnland ostrov; grónsky 
prld. 

Gruzínsko, -a str., Gruzínska sovietska socia
listická republika sväzová republika 
v SSSR; Gruzínec, -nca m.; Gruzínka, -y, 
-nok ... gruzínsky prid 

Guadalquivir [vysl. gvadalkvivir], -a/-u, e. p. 
-e m. riefctz (Šp.); gaudalquivirský prid. 

Guadalupe [vysl. gva-) neskl. stí. mesto 
(Šp.); Gaudalupčan, -a, mn. č. -la m.; Gun-
dalupčanka, -y, -nlek ?..; guadalupský prid. 

Guadeloupe [vysl. gvadelup], -pu m., franc. 
Guadeloupe et Dépendences územie a 
ostrov; Guadeloupčan, -a, mn. č. -la m.; 
Guadeloupčanka, -y, -niek z.; guadeloup-
Ský prld. 

Gnadiana (vysl. gvad-], -y 2. rieka (Šp., 
Port.); guadianský príd. 

Gnam [vysl. g v ] , -u m. ostrov; Guamčan, -a, 
mn. c. -ia m.; Guamčanka, -y, -nlek z.; 
guamský prld. 

Guantánamu [vysl. gva-], -a str. mesto (Ku
ba); Guantánamčan, -a, mn. č. -ia m.; Guan-
tánamčanka, -y, -niek 2.; gauntánamský 
prld. 

Guatemala (vysl. g v a t ] , -y z.. Guatemalská 
republika (Guat.J — República de Guate
mala štát; Gualemalčan, -a, mn. č. -la 
i Gualemalec, -lca m.: Gualemalčanka, -y, 
-nlek i Guatemalka, -y, -liek z.: guatemal
ský príd. 

Guatemala la Nueva, Guatemaly la Nuevy z. 
mesto (Guat.J; Guatemalčan, -a, mn. t. -ia 
m.; Guatemalčanka, -y, -niek 2.; guatemal
ský príd. -. 

Guayana (vysl. Gvajá-j, -y z., Britská Guaya-
na — angl. Britisch Guiana územie; 

Francúzska Guayana — franc. Guyane 
Francalso územie; Guayanec, -nca i Gua-
yančan, -a, mn. fi. -ia m.; Guayanka 
1 Guayančanka, -y, -nlek 2.; guayanský prid. 

Gudžarát, -u m. štát v Indii; Gudžaráfan, 
-a, mn. č. -ia m.; Gudžaráfanka, -y, -nlek 
ž.; gudžarátsky prld. 

Guernsey [vysl. gurnzl] neskl. sír. í m. ostrov 
(V. Brit.); Guernscyjčnn, -a, mn. č. -la m.; 
Guernseyjčanka, -y, -niek 2.; gernseyjský 
príd. 

Guinea [vysl. gvl-j, ey, 3., 6. p. -el ž., Guinej-
ská republika (Guin.) — franc. République 
de Gulnée štát; Gulnejčan, a, mn. č. -ia 
i Guinejec, -jca m.; Guinejčankn, -y, -niek 
i Guinejka, -y, -Jok z.; guinejský prid. 

Gydy, Gýd z. pomn. mesfo (SSSR); Gydčan, 
-a, mn. č. -ia m.; Gydčanka, -y, -niek z.; 
gydský príd. 

Gyíir p. Ráh 

H 

Haag [vysl. hág], -u m., 's Gravenhage [vysl. 
s-chrálnháchej mesto (Hol.); Haagčan 
i Haagmi, -o, mn. č. -la m.; Haagčanka 
1 Haaganka, -y, -nlek ž.; haagsky prld. 

Haarlem [vysl. há-], -u m mesto (Hol.); 
Haarlemčan, -a, mn. e. -ia m.; Haarleinčan-
ka, -y, -niek ž.; haarlemský prfd. 

Habána p. Havana 
Hainfeld, -u m. mesfo (Rak.); Hainfeldan, 

-a, mn. £. -la m.; Halnfeldanka, -y, -nlek 
ž.; hainfeldský prid. 

Haiphong [vysl. -fo-J, -u m. mesfo (VDR); 
Halphončan, -a, mn. £. -la m.; Haiphončan-
ka, -y, -nlek z.; haíphonský prid. 

Haiti [vysl. -ty] neskl. str., Haitská republika 
(Hal.) — franc. République d'Haltl štát; 
Haiťan, -a, mn. č. -ia m.; Haitanka, -y, -niek 
2.; haitský príd. 

Hajdarábád, -u m. mesto (Ind., Pak.); Hojda-
rábádčan, -a, mn. č. -ia m.; Hajdaráhád-
čanka, -y, -nlek ž.; hajdarábádsky príd. 

Ilíijt.i, -y z. mesfo (Izr.); Hajfan, -a, mn. fi. 
-la m.; Hajfanka, -y, -niek 2.; hajfský prid. 

Halle neskl. str. mesto (NDR); Hallčan, -a, 
mn. č. -ia m.; llallčanka, -y, -nlek 2.; hall-
Ský prid. 

Hammada al-Hamrá, Hammady al-l!amrá ž. 
púšť (Líbya); hammadaalhamriansky prld. 

Hamburg, -u m. mesto (NSR); Hamburčan, 
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-a, inn. e. -ia in.; Hamburčanka, -y, -niek z.; 
hamburský prld. 

Hana, -e) •>.. kraj; Hanák, -a, mn. č. -ci m.; 
Hanáčka, -y, -čok z.; hanácky prld. 

Hannover, -u, e. p. -i m. mesto (NSR); Han-
noverčan, -a, mn. £. -ia m.; Hannoverčan-
ka, -y, -niek 2.; hannoverský príd. 

Hanoj, a m., Hanoi mesto (VDR); Hanojčan, 
-a, mn. £. -ia m.; Hanojčanka, -y, -nlek ž.; 
hanojský príd. 

Hannver, -u, B. p. -i m. ostrov (Chlle); Ha-
noverčan, -a, mn. £. -ia m.; Hanoverčanka, 
-y, -niek 2.; hanovcrský príd. 

Hargelsa, -y 2. mesto (Som.); Hargelsan, -a, 
mn. £. -ia m.; Hargeisanka, -y, -niek ž.; 
hargeiský príd. 

Harrisburg [vysl. herisborg), -u m. mesfo 
(USA); Harrisburčan, -a, mn. £. -la m.; 
Harrisburčanka, -y, -niok z., hurrisbur-
Ský príd. 

H.iiiíiiľil, -u m. mesto (USA); Hartforďan, 
-a, mn. č. -la m.; Ilartforďanka, -y, -niek 
ž.; harífordský príd. 

Havaj, -a m., Hawali spolkový štát v USA; 
Havajčan, -a, mn. č. -ia í Havajec, -jca m.; 
Havajčanka, -y, -niek i Havajka, -y, -jok 
2.; havajský prid. 

Havana, -y z.. Habána mesto (Kuba); Hava-
nec, -nca m.; Havanka, -y, -niek z.; ha
vanský prid. 

Havlíčkuv Brod, Havlíčkovho Brodu m. mesfo 
(ČSSR); Havllčkobrodčan i Brodčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Havlíčkobrodčanka i Brod
čanka, -y, -nlek 2.; havlíčkobrodský prfd. 

ilälsinborg, -u m. mesto (Šv.J; Hälsinbor-
čan, -a, mn. č. -la m.; Hälsinborčanka, -y, 
-nlek z; hulsinborský prid. 

Heidelberg [vysl. ha]-], -u m. mesto (NSRj; 
Heldelberčan, -a, mn. č. -ia m. Heldelber-
čanka, -y, -nlek 2.; heidelberský prfd. 

Hekla, -y z. vrch (Isl.); hekliansky príd. 
Helena [vysl. hellna], -y 2. mesto (USA); 

Helenčan, -a, mn. č. -ia m.; Helenčanka, 
-y, -niek z.; helénsky prld. 

Helsingar [vysl. -gjbr], -u, e. p. -e m. mesto 
(Dán.); Ilelsing0rčan, -a, mn. fi. -ia m.; Hel-
slngerčanka, -y, -niek 2.; helsingprský prid. 

Helsinki, -sínk 2. pomn. mesto (Fín.J; Hel-
slnčan, -a, mn. č. -ia m.; Helsinčankn, -y, 
-niek 2.; helsinský prid. 

Hérakleion [vysf. Irakllon], -u m. mesto 
(Gr.); Hérakleiončan, -a, mn. č. -la m.; 
Hérakleiončanka, -y, -nlek z.; hérakleion-
ský prid. 

Hidasnémeti [vysl. hidašnémety] neskl. str. 

mesto (Maďar.); Hldasnémeťan, -a, mn. fi. 
-Ia m.; Hidasnémefanka, -y, -niek z.; hidas-
németský prid. 

Himaláje, -jí z. pomn. pohorie (Čína); hima
lájsky prld. 

Híndňkuš, -a/-u m. pohorie (Afg., Pak.); hln-
dúkušský prid. 

Hirošima, -y z. mesfo (Jap.); Hirošimčan, 
-a, mn. č. -ia m.; Hirošimčanka, -y, -niek 
z.; hirošimský prid. 

Hlinsko, -a str. mesto (ČSSR]; Hlinčan, -a, 
mn. c. -ia m.; Hlinčanka, -y, -nlek 2.; hlin-
ský prid. 

Hlivice, IIlívíc 2. pomn., Gllwlce mesto (Poľ.): 
lllivičan, -a, mn. e. -ia m.; Hlivičanka, -y, 
-nlek 2.; hlivický príd. 

Hluboká n. Vltavou, -ej ž. mesfo (ČSSR); 
Hlubočan, -a, mn. č. -ia m.; Hlubočanka, 
-y, -niek z.; hlubocký prfd. 

Hnezdno, -a str., Gniezno (vysl. gňe-j mesto 
(Poľ.); Hnezdfian, -a, mn. č. -la m.; Hnez-
dnianka, -y, -nok ž.; hnezdnlansky prid. 

Hnilec, -lea, o. p. -lcl m. rieka (ČSSR); hni
lecký príd. 

Holandské Antily p. Antily 
Holandsko, -a str.. Holandské kráľovstvo 

(Hol.) — Konlnkrljk der Nederlenden 
štát; Holanďan, -a, mn. č. -la m.; Holan
ďanka, -y, -niek 2.; holandský prid. 

Hodonín, -a m. mesto (ČSSR); Hodonínčan, 
-a, mn. č. -ia m.; Hodonlnčanka, -y, -niek 
z.; hodonínsky príd. 

Hollywood [vysl. -vtid], -u m. mesto (USA); 
Hollywoodčun, -a, mn. f. -Ia m.; Holly-
woodčanka, -y, -niek z.; hollywoodsky prid. 

Honduras, -u m., Honduraská republika 
(Hond.) — Republica de Honduras štát; 
Hondurasan, -a, mn. č. -la m.; Hondurasan-
ka, -y, -nlek z.; honduraský prid. 

Honolulu neskl. str. mesto (Havaj); Honolul-
čan, -a, mn. c. -la m.; Honolulčanka, -y, 
-niek 2.; honolulský príd. 

Hunšú neskl. str. i m. ostrov (Jap.); Honši't-
čan, -a, mn. c. -ia m.; Honšúčanka, -y, 
-niek 2.; honšúsky príd. 

Hont, -u m. kraj; Honťan, -a, mn. č. -ia 
m.; Hontianka, -y, -nok z.-, hontiansky prid 

Hora, -u m. mys (Chile); hornský prld. 
Hornád, -u m., mad. Hernád rieka (ČSSR, 

Maďar.j; hornádsky príd. 
Horná Volta, Horne] Volty z., Hornovoltská 

republika -- République de Haute-Volta 
štát; Hornovolťan, -a, mn. t. -Ia m., Horno 
voltanka, -y, -niek z.; hornovoltský prid 

Hortobágy [vysl. -áď], -ye, 6. p. -yl 2. rieka 
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i územie; Hortobágyan [vysl. -ďan], -a, 
mn. c. -ia m.; Hortobágyanka, -y, -niek z.-, 
hortobádsky príd. 

Hoslýo, -a/u m. vrch (ČSSR); hostýnsky 
príd. 

Hottah, -u m. jazero (Kan.); hottnžský prid. 
Houston (vysl. hjúston], -u m. mesto (USA); 

Houstončan, -a, mn. e. -ia m.; Houstončan-
ka, -y, -nlek i.; houstonský prid. 

Hradec Králové, Hradca Králové m. mesto 
(ČSSR); Královohradečan í Hradečan, -a, 
mn. č. -ia m.; Královohradečanka i Hrade-
čanka, -y, -niek z.; královohradecký prid. 

Hradište, -ťa sír. vrch (ČSSR); hradištský 
prfd. 

Hranice, -níc z. pomn. mesto (ČSSR); Hra-
ničan, -a, mn. č. -ia m.; Hraničanka, -y, 
-niek 2.; hranlcký prid. 

Hron, -a m. rieka (ČSSR); hronský prid. 
Hrubý Jeseník, Hrubého ]eseníka m. vrch 

(ČSSR); hrubojesenícky i jesenícky prid. 
Hudson [vysl. hatson), -u m. rieka (USA, 

Kan.); hudsonský prld. 
Hue neskl. str., Thuanghoa mesto (Viet.); 

Huečan, -a, mn. č. -la m.: Huečanka, -y, 
-niek 2.; hueský prfd. 

Hňnaflói neskl. str. záliv (Isl. j; húnaflójsky 
príd. 

Hurónske jazero, Hurónskeho jazera str. 
(Kan., USA) 

Hvar, -u, 6. p. -e m. ostrov i mesto ( J u h ) ; 
Hvnrčan, -a, mn. e. -la m.; Hvarčanka, -y, 
-niok 2.; hvarský prld. 

CH 

Chabarovsk, -a m. mesfo (SSSR); Chabarov-
čan, -a, mn. £. -ia m.; Chabarovčanka, -y. 
-niek 2.; cbabarovský prid. 

Chalkido, y z., Chalkls 2. mesfo (Gr.); 
Chalkicľan, -a, mn. e. -ia m.: Chalkldanka, 
-y, -nlek ž.; chalkidský prfd. 

Chalkidlké [vysl. -d-] neskl. str. polostrov; 
Chalkldlčan, -a, mn. fi. -ia m.; Chalkldlčan-
ka, -y, -nlek z.; chalkldický príd. 

Chambnix [vyši. šamony] neskl. str. mesto 
(Fr.); Chamonixčan (vysl. -nyčan), -a, 
mn. c. -ia m.; Chamonlxčanka, -y, -niek z.; 
chamonixský [vysl. -nys-] príd. 

Champagne [vysl. šampaň], -gnc, 6. p. -gni 
z. územie; Champančan, -u, mn. c. -ia m.; 
Champančanka, -y, -nlek z.; champanský 
prfd. 

Changaj, -a m. pohorie (Mong.); changajský 
prfd. 

Chari neskl. str. i z. rieka (Čad); charijský 
prid. 

Charkov, -a m. mesto (SSSR); Charkovčan, 
-a, mn. č. -ia m.; Charkovčanka, -y, -niek 
ž.; charkovský príd. 

Charleston [vysl. čarlston], -u m. mesto 
(USA); Charlestončan, -a, mn. č. -la m.; 
Charlestončanka, -y, -niek z.; charleston-
ský príd. 

Chartres [vysl. šartr] neskl. str. mesto (Fr.J; 
Chartresan (vysl. šartresan], -a, mn. č. -ia 
m.; Chartresanka, -y, -niek 2.; chartreský 
prld. 

Chartu m, -u m mesto (Sudán); Chartúmčan, 
-a, mn. č. -la m.; Chartúmčanka, -y, -niek 
2.; chartúmsky prld. 

Chcb, -u m. mesto (ČSSR); Chebčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Chebčanka, -y, -niek z.; cheb-
ský prid. 

Clterbourg [vysl. šerbúr], -gu, e. p. -gu m. 
mesto (Fr.); Cherbourčan, -a, mn. č. -la 
m.; Cherbourčanka, -y, -nlek 2.; cherbour-
ský príd. 

Cheyenne [vysl. šajen] neskl. str. mesto 
(USA); Cheyennčan, -a, mn. č. -ia m.: 
Cheyennčanka, -y, -niek 2.; cheyennský 
prld. 

Chicago [vysl. šikágo i člkágo], -a m. mesfo 
(USA); Chicagčan I Chicagan, -a, mn. č. -la 
m.; Chicagčanka i Chlcnganka, -y, -niek 
2.; chicagský príd. 

Chilo [vysl. čl-j neskl. str.. Čílska republika 
— Repúbllca de Chlle šfdf; Chiľan, -a, mn. 
fi. -ia m.; Chiľanka, -y, -niek 2.; chilský 
i čílsky príd. 

Chimborazo [vysl. čim-],-a str. vrch (Ecuád. j ; 
chimborazský prld. 

Chios, -u m. mesto i ostrov (Gr.); Chiosan, 
-a, mn. £. -la m.; Chlosanka, -y, -nlek í.; 
chioský prfd. 

Chirgisnúr, -a, 6. p. -e 1 Chirgis núr, Chlr-
gls núra m. jazero (Mong.); chirgisnúrsky 
prid. 

Chiuma, -y ž. ostrov (SSSR); Chiumčan, -a, 
mn. £. -ia m.; Clnninralika, -y, -nlek 2.; 
chlumský prid. 

Checeň, -cne 2. mesto (ČSSR); Chocňan, -a, 
mn. č. -ia m.; Chocnianka, -y, -nok z.; choc-
niansky i chocenský prfd. 

Choč, -a m. vrch (ČSSR); chočský prid. 
Chomútov, -a m. mesto (ČSSR); Chomutov-

čan, -a, mn. £. -la m.; Chomutovčanka, -y, 
-nlek z.; chomutovský prld. 

Chorvátska, -a str., Socialistická Republika 
Hrvatska republika v jSFR; Chorvát, -a 
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m.; Chorvátka, -y, tok z.-, chorvátsky prid. 
Chorzów [vysl. chožuf J, -owa m. mesto (Poľ.); 

Chorzowčan, -a, mn. č. -Ia m.; Chorzow-
čanka, -y, -nlek z.; chorzowský prld. 

Chrudim, -u, e. p. -e m. mesfo (ČSSR); Chru-
dimčan, -a, mn. č. -ia m.: Chrudimčanka, 
-y, -niek ž.; chrudimský prfd. 

Chrudimka, -y 2. r/eAra (ČSSR); chrudimský 
príd. 

Chuang-che neskl. sír. i 2. rieka (Člna); chu-
angcheský príd. 

Churchil [vysl. čerčll), -u, e. p. -e m. jazero 
(Kan.); churchilský prid. 

Iberá neskl. sír. jazero (Arg.); lberský prid. 
Iberské pohorie, Iherského pohoria str. (Šp.) 
Idaho [angl. vysl. ajdehou], -a str. spolkový 

štát v USA; Idahočan, -a, mn. č. -Ia m.; 
Idahočanka, -y, -nlek 2.; ldahoský prid. 

Ihla, -y z. vrch (ČSSR); ihliansky príd. 
Illinois [vysl. -ojz], -u m. spolkový štát v USA 

(111 J; IUiiiolsan, -a, mn. £. -ia m.; Illlnolsan-
ka, -y, -niek z.-, illinolský príd. 

Iľmefl, -a m. i Ilmenské jazero, Iľmcnského 
Jazera sír. Jazero (SSSR); iľmenský príd. 

Inarl neskl. str. mesto i jazero (Fín.J; Ina-
rljčan í Inarčan, -a, mn. č. -ia m.-. Inarij-
čanka i Inarčanka, -y, -nlek z.; lnarl]ský 
i marsky prfd. 

India, -le í., Indická republika (Ind.) — 
Bhárat, angl. Republlc of India štát; Ind, 
-a, mn. £. -ovia m.; Indka, -y, -diek 2.; 
indický prld. 

Indiána (vysl. -éne), -y z. spolkový Stál 
v USA (Ind.); Indiančan, -a, mn. £. -la m.; 
Indiančanka, -y, -nlek 2.; Indiánsky príd. 

Indianapolis [vysl. indjenepolls], -u m. mesto 
(USA); Indíanapolisan, -a, mn. č. -ia m.: 
Indlanapollsanka, -y, -nlek 2.; indlanapo-
llský prfd. 

Indigirka [vysl. -dy-J, -y í. rieka (SSSR); 
indlgirský prld. 

Indonézia, -le z, Indonézska republika (In
don.) — Republík Indonesla štát; Indo
nézan, -a, mn. £. -la m.; Indonézanka, -y, 
-nlek 2.; Indonézsky príd. 

Indus p. Sindh 
Ingolsladl [vysl. -štát], -u m. mesto (NSR); 

Ingolstadtčan, -a, mn. č. -la m.; Ingolstadt-
čanka, -y, -niek z.; ingolstadtský príd. 

Inn, -u/-a m. rieka (Rak., NSR); innský 
príd. 

Innsbruck, -u m. mesto (Rak.); Innsbručan, 
-a, mn. č. -Ia m.; Innsbručanka, -y, -nlek 
2.; Innsbrucky príd. 

Inovec, -vca m. vrch (ČSSR); inovecký prld. 
lowa [vysl. a]ova], -y z. spolkový štát v USA; 

Iowčan, -a, mn. fi. -ia m.; Iowčanka, -y, 
-niek ž.; iowský prfd. 

Ipeľ, -pla m. rfeJca (ČSSR); ipeľský príd. 
Irak, -u m.. Iracká republika — Al-Džum-

húríja al-lrákyja štát; Iračan, -a, mn. c. -ia 
m.: Iračanka, -y, -niek ž.; iracký prid. 

Irán, -u m.. Iránske kráľovstvo — Kešvare 
Šáhinšáhíje Irán šfdf; Iránec, -nca m.; 
lránka, -y, -nok 2.; iránsky príd. 

Iránska vysočina, Iránskej vysočiny 2. po
horie (Irán) 

Iravadi [vysl. -dy] neskl. 2. rieka (Bar.); 
Iravadský príd. 

Irkutsk, -a m. mesto (SSSR); Irkutčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Irkutčanka, -y, -nlek t.; ir
kutský príd. 

Írsko, -a str.. Írska republika (Ir.) — Poblast 
na h'Éíreann štát; fr, -a, mn. č. -i/-ovia m.; 
Írka, -y, -rok z.; írsky príd. 

Irlyš, -a m. rieka (SSSR); irtyšský prld. 
Islahán, -u m. mesto (Irán); Isfahánec, -nca 

i Isfahánčan, -a, mn. č. -la m.; Isfahánku, 
-y, -nok i Isfahánčanka, -y, -nlek z.; ísfa-
hánsky príd. 

Island, -q m., Islandská republika (Isl.) — 
Lýdveidid Island štát; Islanďan, -a, mn. fi. 
-la m.; Islanďanka, -y, -niek ž.; Islandský 
prld. 

Issyk-Kul, -a m. jazero (SSSR); Issyk-kuľský 
prfd. 

Istanbul, -u, 6. p. -e m., Carihrad mesto 
(Tur.); Istanbulčan, -a, mn. c. -Ia m.; Istan-
bulčanka, -y, -niek 2.; Istanbulský prid 

Istria, -ie z. polostrov; Istrijec, -jcam.;Istrij-
ka, -y, -jok z.; istrijský prid. 

Izmlr p. Smyrna 
Izrael, -a/-u, e. p. -i m.. Izraelský štát (Izr.) 

— Medinat Jlsrael štát; Izraelčan, -a, mn. 
fi. -la m.; Izraelčanka, -y, -nlek 2.; Izrael
ský prld. 

I 

Jablonec n. Nisou, -nca m. mesto (ČSSR); 
Jablončan, -a, mn. fi. -la m.; jablončanka, 
-y, -niek ž.; Jablonecký prfd. 

Jackson [vysl. džekson), -u m. mesto (USA); 
Jacksončan, -a, mn. c. -la m.; Jacksončan-
ka, -y, -niek 2.; jacksonský prid. 

Jáger, -gra/-gru, e. p. -grl m., Eger mesto 

18 Slovník slov. Jazyka 
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(Madar.); jágerčan, -o, mn. č. -ia m.; Já-
gerčanka, -y, -niek 2.; Jágerský prld. 

Jakutsk, -a m. mesto (SSSR); ]akutčan, -a, 
mn. t. -ia m.; Jakutčanka, -y, -nlek 2.; ja-
kutský prld. 

Jáchymov, -a m. mesto (ČSSR); Jáchymov-
čan, -u, mn. č. -ia m.; Jáchymovčanka, -y, 
-niek z.; jáchymovský prfd. 

Jalta, -y z. mesto (SSSR); Jalfan, -a, mn. č. 
-la m.; Jaifanka, -y, -niek 2.; jaltský príd. 

Jamajka, -y 2., angl. jamaica [vysl. džemcjka] 
(jam.) šídf; Jamajčan, -a, mn. c. -la m.; 
Jamajčanka, -y, -niek z.; Jamajský príd. 

Jang-c'-ťiang, -u m. i Čchang-ťiang, -u m. i 
Tchung-tchien-che neskl. ž. rieka (Člna); 
Jang-c'-ťianský, čchang-ťianský i tchung-
tchien-cheský prid. 

Janov, -a m., Genova [vysl. dže-] mesto 
(Tal.); Janovčan, -a, mn. č. -ia m.; Janov-
Čanka, -y, -niek ž.; janovský príd. 

Japonsko, -a str., japonské cisárstvo (Jap.) 
— Nippon Koku štát; Japonec, -nca m.; 
Japonka, -y, -niek ž.; japonský prid. 

Jaroslave, -a m. mesfo (SSSR); Jaroslavľan, 
-a, mn. č. -ia m.; Jaroslavlianka, -y, -nok 
2.; jaroslaviiansky prfd. 

Jáva, -y 2., Djawn ostrov; Jávan, -a, mn. č. 
-la m.; Jávanka, -y, -nlek 2.; jávsky príd. 

Javor, -a, e. p. -e m. pohorie (Juh.); javorský 
prfd. 

Javorie, -ia str. vrch (ČSSR); Javorlansky príd. 
Javorina, -y 2. vrch (ČSSR); javorinský prld. 
Javorinka, -y 2. vrch (ČSSR); javorinský príd. 
Javorníky, -kov m. pomn. pohorte (ČSSR); 

javornícky príd. 
Jeíerson City [vysl. džefrsonsi-] neskl. str. 

mesfo (USA); Joífersoncltyjčan, -a, mn. £. 
-la m.; Jefforsoncltyjčanka, -y, -nlek 2.; 
jeffersoncltyjský prfd. 

Jelení hora, Jelenej hory 2. vrch (ČSSR); 
jeleňohorský prid. 

Jelení vrch, Jelenieho vrchu m. (ČSSR) 
Jemen, -u m., Jemenská ľudová republika 

(Jem.) — Al-Džumhúrlja al-arabíja al-Ja-
maníja štát; Jemenčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Jemenčanka, -y, -niok 2.; Jemenský príd. 

Jena, -y 2. mesto (NDR); Jenčan, -a, mn. č. 
-ia m.-, Jenčanka, -y, -nlek 2.; jenský prid. 

Jenisej, a m. rieka (SSSR); jenlsejský príd. 
Jerevan, -u m. mesto (SSSR); Jerevančan, 

-a, mn. £. -la i Jerevanec, -nca m.; Jere-
vančanka i Jerevanka, -y, -nlek 2.; Jere
vanský prld. 

Jergeni neskl. str. pohorie (SSSR); Jergenij-
ský prld. 

Jeruzalem, -a m., Jerušalnjim mesto (Izr.J; 
Jeruzalemčan, -a, mn. č. -ia m.; Jeruzalem-
čanka, -y, -nlek 2.; jeruzalemský príd. 

jesnnik, -a m. mesfo (ČSSR); Jeseníčan, -a, 
mn. č. -la m.; Jesenfčanka, -y, -nlek 2.; je-
senlcky prid. 

Ještéd, -u m. vrch (ČSSR); ještédský prid. 
Jezerní hora, ležérnej hory z. vrch (ČSSR); 

jezernohorský prfd. 
Jičín, -a m. mesto (ČSSR); Jičinčan, -a, mn. 

e. -la m.; Jlčínčanka, -y, -niek 2.; Jičínsky 
prld. 

Jihlava, -y 2. mesfo I rieka (ČSSR); Jihlav-
čan, -a, mn. č. -la m.; Jlhlavčanka, -y,-niek 
2.; Jihlavský príd. 

Jiudŕichiiv Hradec, Jindŕichovho Hradca m. 
mesfo (ČSSR); Jindftchohradečan i Hra-
dečan, -a, mn. č. -la m.; Jlndfichohrade-
čnnka i Hradečanka, -y, -niek 2.; ]lndŕl-
chohradecký prfd. 

Jizcra, y 2. vrch i rieka (ČSSR); jlzerský 
prld. 

Jizerské hory, Jlzerských hôr 2. mn. č. po
horie (ČSSR); Jizerskohorský príd. 

Johannesburg, -u m. mesfo (Juhoafr. rep.]; 
Johannesbttrčan, -a, nm. č. -la m.; Johannes-
burčanka, -y, -nlek z.; johannesburský 
prid. 

jokohama, -y ž. mesfo (Jap.); Jokohamčan, 
-a, mn. fi. -ia m.; Jokohamčanka, -y, -niek 
ž.; Jokohamský prid. 

Jordán, -a/-u m., Urdun rieka (Jord., Izr.); 
jordánsky prid. 

Jordánsko, -a str., Hašimovské Jordánske 
kráľovstvo (Jord.) — Al-Mamlaka al-Há-
šimíja al-Urduníja štát; Jordánec, -nca i 
Jordánčan, -a, mn. fi. -ia m.; Jordánka, -y, 
-nok i Jordánčanka, -y, -niek z.; jordán
sky prld. 

juhoafrická republika. Juhoafrickej republi
ky z., afrik. Republlek van Suid-AIrlka, 
angl. Republlc of South Afrika štát; Juho-
afričan, -a, mn. c. -ia m.; Juhoafrlčanka, 
-y, -nlek 2.; Juhoafrický príd. 

Juhoslávia, -ie ?.., Juhoslovanská socialistic
ká federatívna republika (Juh.) — So
cialistická Federatívna Republika Jugo-
slavia štát; Juhoslovan, -a, mn. C. -la m.: 
Juhoslovanka, -y, -niek ž.; Juhoslovanský 
prld. 

Juneau [vysl. džunou] neskl. str. mesfo 
(USA); Juneaučan, -a, mn. č. -ia m.; Ju-
neauôanka, -y, -niek 2.; junenuský prld. 

Južná Amerika, južnej Ameriky 2. svetadiel; 
Juhoameričan, -a, mn. č. -ia m.; Juhoaine-
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rlčanka, -y, -niek z.; Juhoamerický prld. 
južná Dakota, Južnej Dakoty 2., South Da

kota spolkový štát v USA (S. D.); Juho-
dakoťan, -a, mn. fi. -ia m.; Juhodakoťan-
ka, -y, -nlek 2.; juhodakotský prld. 

Južná Karolína, Južne] Karolíny 2., South 
Carolina spolkový štát v USA (S. C.); Ju-
hokarolínčan, -a, mn. fi. -Ia i Juhokarolí-
nec, -nca m.; Juhokarolínčanka, -y, -niek 
i Juhokarolínka, -y, -nok z.; juhokarolín-
sky prfd. 

Južné Alpy, Južných Alp 2. pomn. pohorie (N. 
Zél.J; juhoalpský prid. 

Južné Orkneje, Južných Orknejí z. pomn. sú
ostrovie; luhoorknejčan, -a mn. £. -la m.; 
Juhoorknejčanka, -y, -nlek 2.; Juhoorknej-
ský prid. 

Južnú Sachalinsk, -a m. mesfo (SSSR); Juž-
no-Sachalínčan, -a, mn. č. -la m.; Južno-
Sachallnčanka, -y, -nlek 2.; južno-sacha-
linský príd. 

Južný Ural, Južného Uralu m. pohorie 
(SSSR); juhouralský prid. 

jiian-ťiang, -u m. rieJca (Člna); jtlan-ťianský 
prid. 

Kaapslad p. Kapské mesto 
Kábul, -u, 6. p. -e m. mesfo (Afg.j; Kábul -

čan, -a, mn. c. -la m.; Kábulčanka, -y, 
-nlek 2.; kábulský príd. 

Káhira, -y 2 mesfo (ZAR); Káhlrčan, -a, mn. 
£. -la m.; Káhlrčanka, -y, -niek L; káhir
ský príd. 

Kalábria, -ie 2. územie i pohorie (Tal.); Ka-
lábrijčan, -a, mu. c. -ia i Kalábrijec, -jca 
m.; Kalábrljčanka, -y, -nlek i Kalábrijka, 
-y, -jok 2.; kalábrijský prld. 

Kaliakra, -y z. mys (Bulh.); kaliakrlansky 
prld. 

Kalifornia [vysl. -nya], -le 2., Callfornla 
(vysl. kellfornya] spolkový štát v USA 
(Calif.); Kallľornčan, -a, mn. c. -la m.; 
Kalifornčanka, -y, -niek z.; kalifornský 
prld. 

Kalkata, -y 2., star. pis. i Kalkuta mesto 
(Ind.); Kalkaťan, -a, mn. £. -la m.; Kalka-
ťanka, -y, -niek ž.; kalkatský prfd. 

Kalocsa [vysl. -6a], -e 2. mesto (Maďar.); 
Kalocsan, -a, mn. £. -ia m.; Kalocsanka, 
-y, -niek ž.; kalocsský prld. 

Kambodža, -e z.; Kambodžské kráľovstvo 
(Kamb.) -- Preah Roach Ana Chak Kam-
pochea štát; Kambodžan, -a, mn. £. -ia m.; 

Kambodžanka, -y, -nlek z.; kambodžský 
príd. 

Kamerun, -u m.. Kamerunská republika — 
République Fédérale du Cameroun štát; 
Kamerunčan, -a, mn. £. -la m.; Kamerun-
čanka, -y, -niek 2.; kamerunský príd. 

Kampala, -y ž. mesto (Ug.); Kampalčan, -a, 
mn. fi. -la m.; Kampalčanka, -y, -nlek 2.; 
kampalský prid. 

Kanada, -y 2, Canada (Kan. j Sfdf; Kana
ďan, -a, mn. c. -la m.; Kanaďanka, -y, -niok 
z.; kanadský prld. 

Kandahár, -u, e. n. -i m. mesto (Afg.); Kan-
dahárčan, -a, mn. fi. -ia m.; Kandahárčan-
ka, -y, -nlek z.; kandahársky prid. 

Kánpur, -u, e. p. -e m. mesfo (Ind.); Kán-
purčan, -a, mn. e. -ia m.; Kánpurčanka, -y, 
-nlek 2.; kánpurský prid. 

Kansas [vysl. kenzes], -u m. spolkový štát 
v USA (Kans.j; Kansasan, -a, mn. č. -ia 
m.; Kansasanka, -y, -niek z.; kansaský 
prfd. 

Kantaberské pohorie, Kantaborského poho
ria str. (Šp.) 

Kantón, -u m., Kuang-čou mesto (Člna); 
Kantončan, -a, mn. fi. -ia i Kantonec, -nca 
m.; Kantončanka t Kantonka, -y, -niek 2.; 
kantonský príd. 

Kapské Mesto, Kapského Mesta str., angl. 
Čape Town; afrik. Kaapstad mesto (Ju-
hoafr. rep.); Kapšfan, -a, mn. č. -Ia m.-. 
Kapštianka, -y, -nok 2.; kapštiansky prid. 

Kapverdské ostrovy, Kapverdských ostrovov 
m. mn. fi.. Uhas do Cabo Verde územie 
t ostrovy (Port.); Kapverďan, -a, mn. č. 
-ia m.; Kapvordanka, -y, -niek z. 

Karáčí neskl. sír. mesfo (Pak.); Karáčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Karáčanka, -y, -niek z.; ka-
ráčsky príd. 

Karaganda, -y 2. mesfo (SSSR); Karagan-
ďan, -a, mn. £. -Ia m.; Karaganďanka, -y, 
-nlek 2.; karagandský príd. 

Karakoram, -u m. pohorie (Člna, Ind.); ka-
rakoramský príd. 

Karakum, -u m. púšť (SSSR); karakumský' 
príd. 

Karibské more, Karibského mora str.; karib-
skomorský príd. 

Korí -Marx Sliull [vysl. -Štát], -u m. mesto 
(NDR); Karlmarxstadtčan, -a, mn. £. -Ia 
m.,- Karlmarxstadtčanka, -y, -niek z.; kar) • 
marxstadtský príd. 

Karlove Vary, Karlových Varov m. pomn., ees-. 
Karlovy Vary mesfo (ČSSR); Karlovarčan, 
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-a, mn. £. -ia m.; Karlovarčanka, -y, nlek z.. 
karlovarský príd. 

Karlskrona [vysl. -krúna], -y z. mesfo (Šv.); 
KarlskronČan, -a, mn. č. -la m.; Karlskron-
čanka, -y, -niek z.; karlskronský prid. 

Karlsruhe (vysl. -rúo] neskl. str. mesto (NSR); 
Karlsruhan, -a, mn. č. -la m.; Karlsru-
hanka, -y, -nlek 2.; karlsruhský prld. 

Karpaty, -pát m. pomn. pohorie (ČSSR, Ru
mun.); karpatský príd. 

Karviná, -ej 2. mesto (ČSSR); Karvinčan, 
-a, mn. £. -ia m.; Karvinčanka, -y, -niek 
2.; karvinský prfd. 

Kassel, -u, B. p. -i m. mesto (NSR); Kassel-
čan, -a, mn. č. -la m.; Kasselčanka, -y, 
-nlek 2.; kasselský príd. 

Kastília [vysl. - t ] , -ie 2., Nová Kastília, Sta
rá Kastília územie; Kastílčan, -a, mn. č. -ia 
1 Kastílec, -Ica m.; Kastílčanka, -y, -niek 
i Kastílka, -y, -lok 2.; kastílsky; novo-
kastllsky, starokastílsky príd. 

Kastílske pohorie, Kastílskeho pohoria str. 
(Šp.) 

Kaskádové hory, Kaskádových hôr 2. mn. fi. 
pohorie (USA) 

Kašmir, -u, 6. p. -e m. štát v Indii (Kaš.); 
Kašmírčan, -a, mn. č. -ia t Kašmírec, -rca 
m.,- Kašmírčanka, -y, -niek 1 Kašmírka, -y, 
-rok 2.; kašmírsky prld. 

Katalánsko, -a str. územie; Katalánec, -nca 
m.; Katalánka, -y, -nok 2.; katalánsky prfd. 

Katar, -u, e. p. -e m., Bahr al-Katar štát; 
Katarčan, -a, mn. č. -ia m.; Katarčanka, -y, 
-niek 2.; katarský prid. 

Káthmándú neskl. str. mesto ( N e p i ; Káth-
mándúčan, -a, mn. č. -la m.: Kathmándú-
eanka, -y, -niek 2.; káthmándúsky prid. 

Kalowicc, -wlc 2. pomn. mesto (Poľ.); Ka-
towičan, -a, mn. c. -ia m.; Katowičanka, 
-y, -niek 2.; katowický prld. 

Kaunas, u m. mesto (SSSR); Kaunasan, -a, 
mn. č. -la m.; KaunasanUa, -y, -niek 2.; 
kaunaský prfd. 

Kazachstan, -u m.. Kazašská sovietska so
cialistická republika soäzová republika 
v SSSR; Kazach, -a, mn. č. -ovia m.; Ka
zaška, -y, -šiek 2.; kazašský prld. 

Kozaň, -ne 2. mesfo (SSSR); Kazančan, 
-a, mn. fi. -la m.; Kazančanka, -y, -niek 2.; 
kazanský prld. 

Kazbek, -a/-u m. vrch (SSSR); kazbecký 
príd. 

Kecskemét [vysl. -č-], -u m. mesto (Maďar.); 
Kecskeméťan, -a, mn. £. -la m.; Kecskemé-
ťanka, -y,.ľniek 2.; kocskemétsky prid. 

Kékes [vysl. -š], -a m. vrch (Maďar.); ké-
kešský prid. 

Kclčský Javorník, Kelčského Javornlka m. 
vrch (ČSSR); kelčskojavornícky prld. 

Keňa, -ne 2.. Kenská republika (Ken.) — 
Kenya šťdf; Keňan, -a, mn. £. -ia m.; Ke-
ňanka, -y, -niek 2.; kenský prid. 

Kentucky [vysl. kentaki] neskl. str. spolkový 
štát v USA (Ky.J; Kentučon, -a, mn. č. -Ia 
m.; Kentučanka, -y, -nlek 2.; kentucky 
prld. 

Keprník, a m. vrch (ČSSR); keprnícky 
prld. 

Kérala, -y 2. štát v Indii; Kéralčan, -a, mn. 
£. -ia m.; Kéralčanka, -y, -nlek 2.; kéralský 
príd. 

Kerč, -a m. mesto (SSSR); Kerčan, -a, mn. 
č. -la m.; Kerčanka, -y, -nlek 2.; kerčský 
prld. 

Kerkyra p. Korfu 
Kiel. (vysl. kíl], -u, 8. p. -e m. mesfo (NSR); 

Klelčan, -a, mn. č. -la m.; Kielčanka, -y, 
-niek 2.; kielsky prid. 

Kigali neskl. str. mesto (Rwanda); Kigalčan, 
-a, mn. č. -ia m.; Kigalčanka, -y, -nlek 2.; 
kigalský prid. 

Kilimandžáro, -a, e. p. -e sír. pohorie (Ken., 
Tanzánia); kilimandžársky prld. 

Kimborley [vysl. -brli] neskl. str. mesfo (]uho-
afr. rep.); Klmberleyčan, -a, mn. č. -la m.; 
Kimberleyčanka, -y, -niek ž.; klmberloyský 
prid. 

Kinabolu neskl. sír. vrch (Indon.); kinabo-
luský príd. 

Kingston, -u m. mesfo ()am., Kan.); King-
stončan, -a, mn. fi. -Ia m.; Kingstončanka, 
-y, -niek 2.; kingstonský prld. 

Kinshasa [vysl. -šaša], -y 2., star. Léopold-
ville mesto (Kongo); Klsangančan, -a, mn. 
-ia m.; Kinshasanka, -y, -niek 2.; klnshas-
ký prld. 

Kirgizsko, -a str., Kirgizská sovietska socia
listická republika soäzová republika 
v SSSR; Klrgiz, -a m.; Kirgizka, -y, -ziek 
2.; kirgizský prld. 

Kisangani [vysl. -ny] neskl. str., star. Stanley-
vllle mesto (Kongo); Klsangančan, -a, mn. 
č. -ia m.; Kisangančanka, -y, -nlek ž.; ki-
sanganský príd. 

Kislovodsk, -a m. mesfo (SSSR); Kislovod-
čan, -a, mn. č. -ia m.; Kislovodčanka, -y, 
-niek 2.; kyslovodský príd. 

Kišiňov, -a m. mesto (SSSR); Klšiňovčan, 
-a, inn. £. -la m.; Kišlflovčanka, -y, -nlek 
2.; klšlňovský príd. 
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Kitzbiihel [vysl. kicbiil), -u/a, s. p. -e m. 
mesfo ( R a k . ) ; KitzbUhelčan, -a, mn. £. -ia 
m.; Kitzbíihelčanka, -y, -niek 2.; kitzbtl-
helský prld. 

Kizilirmak, -a/-u m. rieka (Tur.); kizlllr-
macký prfd. 

Kjúšň neskl. str. 1 m. OStrOV (Jap.); KjÚŠÚ-
čan, -a, mn. £. -la m.; KJúšúčanka, -y, -nlek 
2.; kjúšúsky príd. 

Kladno, -a str. mesfo (ČSSR); Kladňan, -a, 
mn. c. -ia m.; Kladnianka, -y, -nok 2.; 
kladniansky prid. 

Klagenfurt, -u m. mesto (Rak.); Klagenfur-
ťan, -a, mn. č. -la m.: Klagenfurťanka, -y, 
-niek z.; klagonfurlský prld. 

Klajpeda, -y z. mesfo (SSSR); Klajpedčan I 
Klajpedan, -a, mn. č. -Ia m.; Klajpedčan-
ka 1 Klajpeďanka, -y, -nlek z.; klajpedský 
prld. 

K'ak, -u m. vrch (ČSSR); kfacký prld. 
Klalovy, -tov m. pomn. mesfo (ČSSR); Kla-

tovčan, -a, mn. fi. -Ia m.; Klatovčanka, -y, 
-nlek z.; klatovský prid. 

Klenovský Vcpor p. Vepor 
Kluž, -u/-a m.. Clu j mesfo (Rumun.); Klu-

žan, -a, mn. č. -la m.; Klužanka, -y, -niek 
2.; klužský prid. 

Koblenz |vysl. -nc],-u/-a m. mesto (NSR); 
Koblenzan (vysl. -c-), -a, mn. č. -ia m.; 
Koblenzanka, -y, -niek 2.; koblenzský prfd. 

Kodaň, -no 2., Kíäbenhavn [vysl. kjäbenhaun) 
mesto (Dán.); Kociančan, -a, mn. č. -la m.; 
Kodančonku, -y, -nlek 2.; kodanský prid.; 
p. 1 Kopcnhagen 

Kojšuvská hoľa, Kojšovskej hole 2. vrch 
(ČSSR); kojšovskohoľský prid. 

Kolamba p. Kolumbii 
Kolín, -n m. mesfo (ČSSR); Kolfnčan, -a, mn. 

fi. -la m.; Kolínčanka, -y, -nlek 2.; kolín
sky prid. 

Kolín n. R. ( = nad Rýnom), -a m., Käln 
a. R. ( = am Rheln) mesfo (NSR); Ko-
Hnčan, -a, mn. č. -la m.; Kolínčanka, -y, 
-niek 2.; kolínsky prld. 

Kolumbii, -a str., novšie Kolamba mesto 
(Cejl.); Kolombčan, -a, mn. č. -ia m.; Ko-
lombčanka, -y, -niek 2.; kolombský prld. 

Kolumbia, -le 2., Kolumbijská republika (Ko-
lumb.) — Ropública de Columbia štát; 
Kolumbljec, -jca i Kolumbijčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Kolumbljka, -y, -jok i Kolumbij-
čanka, -y, -niek 2.; kolumbijský prid. 

Kolyma, -y 2. rieka (SSSR); kolymský prld. 
Kongo, -a str., Konžská republika — Répu

blique du Congo (Brazzaville) štát; Konž

ská demokratická republika — République 
Démocratlquo du Congo (Kinshasa) štát; 
Konžan, -a, mn. č. -la m.; Konžanka, -y, 
-nlek 2.; konžský prld. 

Kongo, -a str., pis. i Congo rieka (Kongo); 
konžský príd. 

Konstanca, -e 2., Constanla meslo (Rumun.); 
Konstančan, -a, mn. č. -la m.; Konstančan-
ka, -y, -niek 2.; konstanský prld. 

Konstanz p. Kostnica 
Kopenhagen [vysl. -hágen], -u m. mesto 

(Dán.); Kopenhagenčan, -a, mn. č. -la m.; 
Kopenhagenčanka, -y, -niek 2.; kopenha-
genský 1 kopenhagský prid.; p. 1 Kodaň 

Korčula, -y 2. ostrov (Juh.); Korčulčan 1 
Korčuľan, -a, mn. č. -la m.; Korčulčanka i 
Korčuľanka, -y, -niek 2.; korčulský príd. 

Kordillery [vysl. -dyljerl], Kordillor 2. pomn. 
pohorie (Severná a Južná Amerika); kor-
dillerský prld. 

Kórea, -ey, 6. p. -ei f... Kórejská ľudovode
mokratická republika (KĽDR) — Coson 
Mlndžudžurjt Inmin Konghwaguk; Južná 
Kórea, Kórejská republika (Kór.) — Dae-
-han-mlnkuk, angl. Republík of Kórea šfdfiyy 
Kórejec, -jca 1 Kórejčan, -a, mn. £. -ia m.; 
Kórejka, -y, -Jok 1 Kórejčanka, -y, -nlek 
z.; kórejský príd. 

Korlu neskl. str., Kerkyra ostrov i mesto 
(Gr.); Korfučan, -a, mn. č. -ia m.; Korfu-
čanka, -y, -niek 2.; korfuský prld. 

Korint, -u m.. Korlnthos mesfo (Gr.); Ko
rinťan, -a, mn. £. -la m.; Korlnfanka, -y, 
-niek 2.; korintský prfd. 

Korutánsko, -a str. územie; Korulánec, -nca 
m.; Korutánka, -y, -nok 2.; korutánsky 
prid. 

Korzika, -y 2. ostrov; Korzičan, -a, mn. £. 
-la m.; Korzičanka, -y, -niek 2.; korzický 
príd. 

Kostarika, -y ž.. Kostarická republika (Kost.) 
— Repúbllca de Costa Rlca štát; Kosta-
ričan, -a, mn. č. -ia m.; Kostaričanka, -y, 
-nlek 2.; kostarický prld. 

Kostnica, -e 2.; Konstanz [vysl -ne] mesfo 
(NSR); Kostničan, -a, mn. č. -ia m.; Kost-
nlčanka, -y, -nlek z..; kostnický prfd. 

Kostroma, -y z. mesto (SSSR); Kostromčan, 
-a, mn. č. -ia m.; Kostromčanka, -y, -nlek 
2.; kostromský príd. 

Kotor, -a/u, e. p. -e m. mesto (Juh.); Ko-
íorčan, -a, mn. £. -ia m.; Kotorčanka, -y, 
-nlek z.; kotorský prld. 

Knufim, -u/-a, e. p. -e m. mesfo (ČSSR); 
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Kouflmčan, -a, mn. c. -la m.; Koufimčan-
ka, -y, -niek z.; kouflmský príd. 

KOln a. R. p. Kolín n. R. 
Kragujevac, -vca, a. p. -vcl m. mesto (Juh.J; 

Kragujevčan, -a, mn. č. -ia m.; Kragujev-
čanka, -y, -nlek 2.; kragujevský prfd. 

Krakov, -a m., Kraków mesto (Pof.J; Kra-
kovčan, -a, mn. č. -ia m.; Krakovčanka, -y, 
-nlek ž.; krakovský prfd. 

Králický Sne/nik, Krállckého Snéžníka m. 
vrch (ČSSR); krállckosnéžnicky príd. 

Kráľova hoľa, Kráľovej hole z. vrch (ČSSR); 
kráľovohoľský príd. 

Kralupy n. Vltavou, -lúp m. pomn. mesto 
(ČSSR); Kralupčan, -a, mn. £. -la m.; Kra-
lupčonka, -y, -niek 2.; kralupský príd. 

Krasnodar, -u, 6. p. -e m. mesto (SSSR); 
Krasnodarčan, -a, mn. č. -ia m.; Krasnodar-
čanka, -y, -niek 2.; krasnodarský prid. 

Krasnojarsk, -a m. mesto (SSSR); Krasno-
jarčan, -a, mn. £. -la m.; Krasnojarčanka, 
-y, -nlek 2.; krasnojarský prfd. 

Kremenec, -nca m. vrch (ČSSR); kremenec-
ký prld. 

Krems, -u m. mesto i rieka (Rak.); Kremsan, 
-a, mn. č. -ia m.; Kremsanka, -y, -niek 2.; 
kremský prid. 

Kremža, -e 2., Krems rieka (Rak.); kremž-
ský prfd. 

Kréta, -y 2. ostrov; Kréían, -a, mn. č. -la m.; 
Kréfanka, -y, -niek 2.; krétsky príd. 

Kristiania p. Oslo 
Kriváň, -a m. vrch (ČSSR); krivánsky príd. 
Krivoj Rog, Krivého Rogu m. mesfo (SSSR); 

Krivorožan, -a, mn. č. -ia m.; Krivorožan-
ka, -y, -nlek 2., krivorožský prid. 

Krkonoše, Krkonôš ž. pomn. pohorie (ČSSR); 
krkonošský príd. 

Krnov, -a m. mesto (ČSSR); Krnovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Krnovčanka, -y, -niek z.; 
krnovský prld. 

Kroméfíž, -a m. mesfo (ČSSR); Kromdfížan, 
-a, mn. £. -ia m.; Kromčŕížanka, -y, -niek 
2.; kromôŕížsky prid. 

Kronštadt, -u m. mesfo (SSSR); Kronštadt-
čan, v-a, mn. £. -la m.; Kronštadtčanka, -y, 
-nlek ž.; kronštadtský príd. 

Krosno, -a str. mesto (Poľ.); Krosňan, -a, 
mn. č. -la m.; Krosnianka, -y, -nok ž.; kros-
niansky prid. 

Krungthop p. Bangkok 
Kruševac, -vca m. mesto (Juh.); Krušnvčan, 

-a, mn. č. -ia m.; Kruševčanka, -y, -niek z.-. 
kruševskýpríd. 

Krušné hory, Krušných hdr 2. mn. č. pohorie 
(ČSSR]; krušnohorský prld. 

Krym, -u m. polostrov (SSSR); Krymčan, 
-a, mn. č. -ia m.; Krymčanka, -y, -niek 2.; 
krymský príd. 

Kuala Lumpur, -u, e. p. -e m. mesto (Mala).); 
Kualalumpurčan, -a, mn. £. -ia m.; Kuala-
lumpurčanka, -y, -niek ž.; kualalumpurský 
príd. 

Kuang-čou p. Kantón 
Kuba, -y 2.. Kubánsku republika — Repňbll-

ca de Cuba štát; Kubánec, -nca m.; Ku
bánka, -y, -nok 2.; kubánsky prld. 

Kubáň, -ne ž. rieka (SSSR); kubánsky príd. 
Kubinska hoľa, Kubínske] hole 2. vrch 

(ČSSR); kubínskohoľský prld. 
Kujbyšev, -a m. mesfo (SSSR); Kujbyševčan, 

-a, mn. fi. -la m.; Kujbyševčanka, -y, -nlek 
2.; kujbyševský prid. 

Kurily, Kúril z. pomn. ostrovy (SSSR); Ku-
rllčan, -a, mn. č. -la m.; Kurllčanka, -y, 
-niek z.; kurdský prid. 

Kursk, u m. mesfo (SSSR); Kurčan, -a, 
mn. £. -la m.; Kurčanka, -y, -nlek z.; kur-
ský príd. 

Kutná Hora, Kutnej Hory ž. mesfo (ČSSR); 
Kutnohorčan, -a, mn. c. -ia m.; Kutnohor-
čanka, -y, -niek 2.; kutnohorský prld. 

Kuvajt, -u m.. Dalaut al-Kuvajt štát; Kuva]-
ťan, -a, mn. £. -la m.; Kuvajťanka, -y, -niek 
z.: kuvajtský prld. 

Kuvajt, -u m. mesfo (Kuvajt); Kuvajfan, -a, 
mn. £. -ia m.; Kuvajťanka, -y, -niek z.; ku
vajtský prid. 

Kyjev, -a m. mesfo (SSSR); Kyjevčan, -a, mn. 
£. -ia m.; Kyjevčanka, -y, -niek 2.; kyjev 
ský príd. 

Kyklady, Kyklád 2. pomn. súostrovie (Gr.J 
Kykladčan i Kyklaďan, -a, mn. č -ia m. 
Kykladčanka i Kyklaďanka, -y, -nlek 2. 
kykladský prid. ' 

Kysuca, -e z. rieka (ČSSR); kysucký prid. 
Kysuce, -súc 2. pomn. kraj; Kysučan, -a, 

mn. £. -la m.; Kysučanka, -y, -niek 2.; ky
sucký príd. 

Kyzylkum, -u m. púšf (SSSR); kyzylkumský 
príd. 

I.. i; 

Labe neskl. z., nem. Elbe rieka (ČSSR, NDR, 
NSR); labský prld. 

Laborec, -rca, 6. p. -rci m. rieka (ČSSR); 
laborecky príd. 

Labrador, -u, 6. p. -e m. polostrov i územie 
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(Kan.); L a b r a d o r č a n , -a, mn. £. -ia m.; La-
b r a d o r č a n k a , -y, -nlek z.; labradorský 
prld. 

Laca, -e 2. jazero ( S S S R ) ; l a č s k ý príd. 
Radový štít, Ľ a d o v é h o štítu m. vrch (ČSSR) 
Ladožské Jazero, Ladožského jazera str. 

(SSSR) 
Lago di Como [vysl. -dyko-] neskl. str. Ja

zero (Tal.); lagodicomský prld. 
Lago Maggiore (vysl. madžórc] neskl. str. ja

zero ( T a l ) ; lagomagglorský [vysl. -džúr-
Skl) prfd. 

Lagos, -u m. mesto ( N l g . ) ; Lagosan, -a, 
mn. č. -ia m.; Lagosanka, -y, -nlek 2.; la-
goský prld. 

Láhaur, -u, B. p. -e m. mesfo ( P a k . ) ; Lá-
h a u r č a n , -a, mn. c. -la m.; L á h a u r č a n k a , 
-y, -nlek 2.; l éhaurský prid. 

Lahti [vysl. -ty] neskl. sír. mesto ( F i n . ) ; 
Laht i jčan, -a, mn. č. -la m.; L a h t i j č a n k a , 
-y, -nlek 2.; lahtljský príd. 

Lakadivy [vysl. -d-] , Lakadiv 2. pomn. územie 
i ostrovy; L a k a d i v č a n , -a, mn. £. -la m.; La-
k a d i v č a n k a , -y, -niek z.; lakadivský prld. 

La Manche [vysl. l a m a n š ] neskl. m. prieliv 
(Fr., V. Brit.); lamanšský prld. 

Lancaster [vysl. l e n k e ] , -tra/tru, 6. p. -tri 
in. mesto (V. B r i t ) ; L a n c a s t e r č a n , -a, mn. 
č. -la m.-, L a n c a s t e r č a n k a , -y, -nlek z.; 
lancasterský prld. 

I.un Ixhang ťiaii, -a/u m. rieka ( Č í n a ) ; 
l a n č c h a n g ť i a n s k ý príd. 

Landskrona [vysl. l a n t s k r ú n a ] , -y z mesto 
(Šv.J; L a n d s k r o n č a n , -a, mn. f. -la m.; 
I . a n d s k r o n č a n k a , -y, -niek z.; landskron-
Ský príd. 

Lansing [vysl. l ens ink/g], -u m. mes fo 
(USA); L a n s i n č a n , -a, mn. fi. -la m.; Lan-
s i n č a n k a , -y, -niek ž.; lans inský príd. 

Laos, -u m.. Laoské k r á ľ o v s t v o — Pliaraz 
Ana Tlak Lao, franc. Royaume du Laos 
štát; Laosan, -a, mn. fi. -ia m.; Laosanka, 
-y, -niek 2.; laoský príd. 

La Paz r.oskí. str. mesto (Mex., Bol.J; Lapa-
zan, -a, mn. č. -ia m.; Lapazanka, -y, -nlek 
2.: lapazský prld. 

La Piata, -y 2. mesto (Arg. ] ; L a p l a t č a n i La-
plaťan, -a, mn. č. -ia m.; L a p l a t č a n k a i 
I .aplaťanka, -y, -nlek 2.; laplatský príd. 

Laponsko, -a str. územie (Šv., Fín. ) ; Lapo-
nec, -nca m.; Laponka, -y, -niek z.; la
ponský prfd. 

La-sa p. Lhasa 
Latorica, -e ž. rieka (ČSSR); latorický príd. 
Lausanne [vysl. l o z a n ] neskl. str. mesto 

( Š v a j č . ) ; Lausanec, -nca i L a u s a n č a n , -a, 
mn. fi. -ia m.; Lausanka i L a u s a n č a n k a , 
-y, -nlek ž.; l ausanský prfd. 

Lednice, -e ž. obec (ČSSR); L e d n i č a n , -a, 
mn. č. -ia m.; L e d n i č a n k a , -y, -niek ž.; led-
nický prid. 

Le Havre [vysl. 1-ávr], -ru, e. p. -rl m. mesfo 
(Fr.); Lehavran [vysl. 1-ávran], -a, mn. č. 
-la m.; Lehavranka, -y, -niek 2.; lehavreský 
príd. 

Leicester [angl. vysl. l e s t e r ] , -tra/tru, e. p. 
-tri m. mesfo (V. Brit.); L e i c e s t e r č a n , -a, 
mn. č. -ia m.; L e i c e s t e r č a n k a , -y, -niek 2.; 
le icesterský prfd. 

Lelpzlg p. Lipsko 
i.eiiiuus, -u m. ostrov (Gr.); Lémnosan, -a, 

mn. č. -la m.; Lémnosanka, -y, -nlek 2.: 
l č m n o s k ý príd. 

Lona, -y z. rieka ( S S S R ) ; lenský prid. 
Leningrad, -u m. mesto ( S S S R ) ; Leningrad-

čan, -a, mn. č. -la m.; L e n i n g r a d č a n k a , -y, 
-niek z.; len ingradský príd. 

Léopoldvi l le p. Kinshasa 
Lesbos, -u m. ostrov (Gr.); Lesbosan, -a. 

mn. č. -la m.; Lesbosanka, -y, -niek z., les-
boský prfd. 

Lesotho [vysl. -to), -a str., K r á ľ o v s t v o Le-
sotho štát; L e s o t h č a n [vysl. - tčan] i Le-
sothan [vysl. - t a n ] , -a, mn. e. -la m.; Le-
s o t h č u n k a i Lesothanka, -y, -nlek z.; le-
sothský prfd. 

Lošnii, -a str., Leszno mesto (Poľ.); Lešňan, 
-a, mn. č. -la m.; I.ešnlanka, -y, -nok z.; 
lošnlansky prid. 

L e v o č s k é pohorie, L e v o č s k é h o pohoria sír. 
(ČSSR) 

I.evskí, -ého m. mesfo (Bulh.) ; Lovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; L e v č a n k a , -y, -niek 2.; lev-
ský prid. 

Lhasa, -y z.. La-sa mesfo ( Č l n a ) ; Lhasan, 
-a, mn. £. -ia m.; Lhasanka, -y, -niek Z; 

lhaský prid. 
Libanon, -u m.; Libanonská republika (Lib.) 

— Al-Džumhdríja ai-Lubnáníja štát; Llba-
n o n č a n , -a, mn. č. -la i Libanonec, -nca 
m.; L l b a n o n č a n k a í Libanonka, -y, -niek 
z.; l ibanonský prfd. 

Liberec, -rca m. mesto (ČSSR); L lberčan, -a, 
mn. č. -ia m.; L i b e r č a n k a , -y, -nlek 2.; 11-
berecký príd. 

Libéria, -le z., Llbérijská republika (Libér.) 
— angl. Republic of Libéria štát; Llbérij-
6an, -a, mn. £. -ia m.; L i b é r l j č a n k a , -y, 
-niek 2.; l l b č r l j s k ý prfd. 

Libreville (vysl. -v i l ] , -Hu m. mesfo (Gabun); 
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Librevlllčan, -a, nm. č. -la m.; Librevillčan-
ka, -y, -niek ž.; librovillský prid. 

Líbya, -ye, 3., 6. p. -yí ž., Senúsovské spo
jené královstvo Líbye — Al-Mamlaka 
al-Muttahida as-Sanúsija al-Líbí]a štát; 
LIbyjčan, -a, mn. č. -la m.; Lfbyjčanka, -y, 
-niek ž.; líbyjský prld. 

Liége [vysl. lijéž] neskl. str., siar. Lutych 
[vysl. lu-]mesŕo [Belg.]; Liéžan, -a, mn. č. 
-ia m.; I.léžanka, -y, -niek z.; liéžsky prid. 

Ligúria, -ie z. územie; Ligúr, -a, mn. č. -1/ 
/-ovia i Ligúrčan, -a, mn. č. -ia m.; Ligúr-
ka, -y, -rok i Llgúrčanka, -y, -niek 2.; 11-
gúrsky príd. 

Ligurské more, Ligurského mora str.; ligur-
skomorský príd. 

Lichtenštajnsko, -a str. Kniežatstvo Lichten
štajnské (Licht.) — Filrstentum Liechten-
stein štát; Lichtenštajnčan, -a, mn. č. -la 
m.; Lichtenštajnčanka, -y, -nlek z.; lich
tenštajnský prld. 

Lille [vysl. III] neskl. str. mesfo (Fr.); Lill-
čan, -a, mn. č. -ia m.; Lillčanka, -y, -nlek 
ž.; líllský príd. 

Lima, -y ž. mesto (Peru); Limčan, -a, mn. č. 
-la m.; Llmčanka, -y, -niek ž.; limský 
prfd. 

Limpnpo, -a sír. rieka (Mozamb.); limpopský 
prid. 

Lincoln (vysl. -kon], -u m. meslo (USA); 
Lincolnčan i Llncolňan, -a, mn. č. -ia m.; 
Lincolnčanka 1 Lincolňanka, -y, -nlek ž.; 
lincolnský prid. 

Linec, -nca m.; Linz mesto (Rak.); LInčan, 
-a, mr.. č. -ia m.; Linčanka, -y, -niek 2.; 
linecký príd. 

Lipsko, -a str., Leipzig [vysl. lajpcik/g] mes
to (NDR); Llpčan, -a, mn. č. -ia m.; Llp-
čanka, -y, -niek 2.: lipský prid. 

Liptov, -a m. územie; Lipták, -a, mn. č. -ci 
m.; Liptáčka, -y, -čok 2.; liptovský prld. 

Liptovské Tatry, Liptovských Tatier z. pomn. 
pohorie (ČSSR); Uptovskotatranský prid. 

Lisabon, -u m., Lisboa [vysl. lyšboa] mesto 
(Port.); Lisabončan, -a, mn. č. -ia m.; Ll-
sabončanka, -y, -niek ž.; lisabonský prld. 

Litnméŕice, -fíc 2. pomn. mesto (ČSSR); Ll-
toméfičan, -a, mn. č. -ia m.; Litoméŕičan-
ka, -y, -niek z.; Iltoméflcký prid. 

Litomyšl, -a/-u, e. p. -1 m. mesfo (ČSSR); 
Lltomyšľan, -a, mn. č. -ia m.; Lltomyšlian-
ka, -y, -nok 2.; lltomyšllansky príd. 

Little Rnck [vysl. litlrok) neskl. str. mesto 
(USA); Littleročan, -a, mn. č. -ia m.; Little-
ročanka, -y, -niek 2.; littlerocký prid. 

Lílva, -y z., Litovská sovietska socialistická 
republika sväzová republika v SSSR; Li-
tvan i Litovčan, -a, nm. č. -ia m.; Litvanka 
i Litovčanka, -y, -niek ž.; litovský príd. 

Litvínov, -a m. mesfo (ČSSR); Lltvínovčan, 
-a, mn. č. -la in.; Litvínovčanka, -y, -niek 
z.; lltvínovský prld. 

Liverpool [vysl. livrpúl], -u, B. p. -e m. mes
to (V. Brit.]; Liverpoolčan, -a, mn. č. -la 
m.; Llverpolčanka, -y, -nlek z.; liverpool-
sky prid. 

Livorno, -a str. mesfo (Tal.); Llvornčan 1 
Livorňan, -a, mn. č. -ia m.; Livornčanko i 

^i-Livorňanka, -y, -niok ž.; livornský príd. 
Ĺucarno [vysl. -k-], -a str. mesto [Švajč.j; 

Locarnčan i Locarňan, -a, mn. £. -la m.; 
Locarnčanka I Locarftanka, -y, -niek ž.; 
locarnský prid. 

Lodž, -e z., Eódž [vysl. vudž] mesto J _ P o ľ . j ; 
Lodžan, -a, mn. č. -ia m.; Lodžanka, -y, 
-niek ž.; lodžský prid. 

Lnira [vysl. lua-j, -y z, Lolre rieka [Fr.]; 
loirský príd. 

Lombardsko, -a str. i Luinhartlia [vysl. -dya], 
-ie 2. územie; Lombarďan, -a, mn. fi. -la m.: 
Lombardanku, -y, -niek ž.; lombardský 
príd. 

Lomé neskl. sír. mesto (Togo); Lomčan, -a, 
mn. e. -ia m.; Lomčanka, -y, -nlek ž.; lomský 
príd. 

Lomnický štít, Lomnického štítu m. vrch 
(ČSSR) 

Londýn, -a m., London [vysl. landn] mesfo 
(V. Brit.); Londýnčan, -a, mn. c. -Ia m.; 
Londýnčanka, -y, -nlek z.; londýnsky prid. 

Lorraíne p. Lotrinsko 
Los Angcles [vysl. los endžilis] neskl. sír. 

mesto (USA); Losangelesan, -a, mn. č. -ia 
m.: Losangelesanka, -y, -niek ž.; losange-
leský príd. 

Lot, -a m. rieka (Fr.); lotský prfd. 
Lotrinsko, -a str., franc. Lorraine [vysl. -rén] 

územie; Lotrinčan, -a, mn. č. -ia m.; Lo-
trinčanka, -y, -niek z.; lotrinský prld. 

Lutyšsko, -a str.. Lotyšská sovietska socia
listická republika sväzová republika 
v SSSR; Lotýš, -a m.: Lotyška, -y, -šiek 
2.; lotyšský príd. 

Loučná, -ej z. vrch t rieka (ČSSR); loučnian-
sky príd. 

Lnuisiana [vysl. luiziána], -y z. spolkový 
štát v USA (La.); Louislančan, -a, mn. £• 
-ia í Louisianec, -nca m.; Louisiančanka, 
-y, -niok 1 Louisianka, -y, -niek ž.; loui-
slsnský prfd. 
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Louny, Loun m. pomn. mesto (ČSSR); Loun-
čan, -a, mn. £. -la m.; Lounčanka, -y, -niek 
2.; lounský prld. 

Lourdes p. Lurd 
Luanda, -y 2. mesto (Angola); Luanďan, -a, 

mn. í. -la m.; Luanďanka, -y, -niek 2.; 
luandský príd. 

Luangprabang, -u m. mesto (Laos); Luang-
prabančan, -a, mn. £. -la m.; Luangpra-
bančanka, -y, -nlek z.; luangprabanský 
príd. 

Ľubľana, -y z'.'-mesto (Juh.); Lubľančan, -a, 
mn. c. -ia m.; Ľubľančanka, -y, -niek 2.; 
ľubíanský príd. 

l.iiblin, -a m. mesto (Poľ.); Lublinčan, -a, 
mn. č. -la m.; Lubllnčanka, -y, -niek 2.; 
lublinský prfd. 

Lubumbashi [vysl. -ši] neskl. str., star. Elisa-
bethville mesfo (Kongo); Lubumbašan, 
-a, mn. £. -ia m.; Lubumbašanka, -y, -niek 
z.; lubumbašský prld. 

Ludwigshafen [vysl. -gzhafen], -u m. mesfo 
(NSR); Ludwigshafenčan, -a, mn. č. -la m., 
Ludwigshafenčanka, -y, -niek t ; ludwig-
shafenský prld. 

Lugano, -a str. mesfo (Švajč.); Lugančan, -a, 
mn. č. -la m.; Lugančanka, -y, -niek ž.; 
luganský prid. 

Lttgansk, -a m. mesfo (SSSR); Lugančan, 
-a, mn. č. -ia m.; Lugančanka, -y, -niek 
Z.; luganský príd. 

Lund, -u m. mesto (Šv.); Lunďan, -a, mn. č. 
-la m.; Lundanka, -y, -niek 2.; lundský 
príd. 

Lurd, -u m. í Lurdy, Lúrd m. pomn., Lourdes 
(vysl. lúrd] mesfo (Fr.); Lurďan, -a, mn. 
£. -la m.; Lurdanka, -y, -nlek z.; lurdský 
prid. 

Lusaka, -y 2. mesto (Zambia); Lusačan, -a, 
mn. č. -la m.; Lusačanka, -y, -nlek 2.; lu-
sacký prid. 

Lutych p. Liége 
Luxembourg (vysl. ltlksambúr]), -gu, 6. p. -gu 

m. mesto (Luxumb.); Luxumbourčan, -a, 
mn. č. -Ia m.; Luxembourčanka, -y, -niek 
z.; luxembourský prld. 

Luxembursko, -a sír., Veľkovojvodstvo Lu
xemburské (Luxemb.) — franc. Grand-
-Duché de Luxembourg, nem. Grosshei-
zogtum Luxemburg štát; Luxemburčan, -a, 
mn. č. -la m.; Luxemburčanka, -y, -nlek 
2.; luxemburský prfd. 

Lnxor, -u, 6. p. -e m. mesto (ZAR); Luxor-
čan, -a, mn. č. -la m.; Luxorčanka, -y, 
-niek 2.; luxorský prld. 

Luzern [vysl. lucern], -u m. mesto (Švajč): 
Luzernčan, -a, mn. £. -la m.; Luzernčanka, 
-y, -niek z.; luzernský prfd. 

Lužické hory, Lužických hôr ž. mn. č. poho
rie (ČSSR); lužickohorský prfd. 

Lužnice, -e ž. rieka (ČSSR); lužnický prid. 
Liibeck (vysl. -ek], -u m. mesfo (NSR); Lu-

bečan, -a, mn. c. -la m.; Lubečanka, -y, 
-nlek 2.: Iťibecký prld. 

Ľvuv, -a m. mesto (SSSR); Ľvovčan, -a, mn. 
č. -la m.; Ľvovčanka, -y, -nlek 2.; Ivovský 
prid. 

Lynn, -u m. mesto (Fr.); Lyončan, -a, mn. č-
-la m.; Lyončanka, -y, -nlek 2.; lyonský 
pud. 

Lysá hora. Lysej hory 2. vrch (ČSSRj; lyso-
horský príd. 

Macedónsko, -a str. i Macedónia [vysl. -nyai, 
-le 2. 1. Socialistická Republika Makedo-
nija republiíca v JSFR; 2. územie (Gr.); 
Macedônec, -nca i Macedónčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Macedónka, -y, -nok i Macedón-
čanka, -y, -niek 2.; macedónsky prie. 

Mackenzie [vysl. mekenzl] neskl. 2. rieka 
(Kan.); mackenzl]ský prid. 

Madagaskar, -u m. ostrov; Madagaskarčan, 
-a, mn. e. -la m.-, Madagaskarčanka, -y, 
-nlek 2.; inadagaskarský príd. 

Madarsko, -a str. Maďarská ludová republika 
(Maďar.) — Magyar NépktSztársaság štát; 
Maďar, -a m.; Maďarka, -y, -riek 2.; ma
ďarský prld. 

Madhjapradéš, -u m. šfdf v Indii; Madhja-
pradéšan, -a, mn. c. -ia m.; Madhjapradé 
šanka, -y, -nlek 2.; madhjapradéšsky prfd 

Madína, star. pís. i Medína [vysl. -d-], -y 2-
mesto (Saud. Arab.); Madínčan, -a, mn. c. 
-ia m.; Madlnčnnka, -y, -niek ?..; madlnsky 
prfd. 

Madison [vysl. medyson], -u m. mesfo (USAJ; 
Madisončan, -a, mn. č. -ia m.; Madison-
čanka, -y, -niek z.; madisonský príd. 

Madrás, -u m. štát v Indii; Madrásan, -a, 
mn. £. -ia m.; Madrásanka, -y, -nlek z.. 
madrásky prfd. 

Madrás, -u m. mesto (Ind.); Madrásan, -a, 
mn. č. -la m.; Madrásanka, -y, -nlek 2; 
madrásky prld. 

Madrid, -u m. mesfo (Šp.); Madridčan i 
Madriďan, -a, mn. č. -ia m.; Madrldčanka 
i Madriďanka, -y, -nlek z.; madridský 
príd. 



Madurai Maracaibo 

Madurai neskl. str. mesto (Ind.J; Maduraj-
čan, -a, mn. č. -Ia m.; Madurajčanka, -y, 
-niek 2.; madurajský príd. 

Mafeking [vysl. -kin], -u m. mesto (Juho-
afr. rep.); Mafoklnčan, -a, mn. fi. -ia m.; 
Mafeklnčanka, -y, -nlek ž.; mafekinský 
prfd. 

Magullanes p. Punta Arenas 
Magdeburg, -u m. mesto (NDR); Magdebur-

čan, -a, mn. fi. -ia m.; Magdeburčanka, -y, 
niek ž.; magdeburský prid. 

Magnitogorsk, -a m. mesfo (SSSR); Magni-
togorčan, -a, mn. č. -Ia m.; Magnitogor-
eiinkn, -y, -nlek 2.; magnitogorský prid. 

Magura, -y z., Spišská Magura, Oravská Ma 
gura územie; Magurčan, -a, mn. č. -la m.; 
Magurčanka, -y, -nlek z.; magurský prld. 

Maháraštra, -y z. štát v Indii; Maháraširan, 
-a, mn. č. -ia m.; Maháraštrianka, -y, -nok 
z.; mahárašlriansky prid. 

Main p. Mohan 
Maine (vysl. mein] neskl. sír. spolkový štát 

v USA (Me.); Mainčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Mainčanka, -y, -niek z.; mainský prld. 

Maisúr, -a/u, 6. p. -o m. mesto (Ind.); Mai-
súrčan, -a, mn. č. -la m.; Maisúrčnnka, y, 
-niek z.; malsňrsky prid. 

Mainz p. Mohuč 
Makyla, -y 2. vrch (ČSSR); makytský prfd. 
Malá Ázia, Malé] Äzie z. územie; Maloázi-

Jec, -jca m.; Maloázijka, -y, -jok ž.; malo
ázijský prid. 

Malá Fatra, Malej Fatry 2. pohorie (ČSSR); 
malofatranský prfd. 

Malaga, -y z. mesto (Šp.); Malagčan 1 Ma-
lagan, -a, mn. č. -Ia m.; Malagčanka 1 Ma-
laganka, -y, -nlek 2.; malagský prfd. 

Malajzia, -ie 2. i Malajsko, -a str.. Malajská 
federácia I Mala j.) — Persekutuan Tanah 
Molaysiu, angl. Federation of Malaysia 
šfáf; Malajzijčan, -a, mn. fi. -ia m.; Malajzij-
čanka, -y, -nlek 2.; malajzijský príd. 

Malawi neskl. str., Malawljská republika 
štát; Malawljčan, -a, mn. £. -ia m.; Mala-
wijčanka, -y, -niek z.; malawijský prfd. 

Malé Antily p. Antily 
Maledivy [vysl. -dy-], -div 2. pomn.. Malediv-

ský sultanát — Malaja vára, angl. Maldive 
Islands štát; súostrovie; Malcdivčan, -a, 
mn. č. -la m.; Maledivčnnka, -y, -niek z.: 
maledivský príd. 

Malé Karpaty, Malých Karpát m. pomn. po
horie (ČSSR); malokarpatský príd. 

Malé Sundy, Malých Súnd 2. pomn. ostrovy; 
Malosunďan, -a, mn. £. -ia m.; Malosun-

danka, -y, -niek 2.; malosundský prid. 
Malgašská republika (Malgaš. rep j , Mal 

gašskej republiky 2., Repoblika Malagasy 
štát; Malgaš, -a m.; Malgaška, -y, -šiek 
ž.; malgašský prid. 

Mali neskl. str., Mnlijská republika — franc. 
République du Mali šfáf; Malljčan, -a, mn. 
č. -la 1 Malijec, -jca m.; Malijčanka, -y, 
-niek i Malljka, -y, -jok z.; malijský prid. 

Malinu neskl. sír. mesto (Šv.); MalmBčan, -a, 
mn. č. -la m.; Malmočanka, -y, -nlek 2.; 
maliiioský prid. 

Malý Atlas, Malého Atlasu m. pohorie (Alž.); 
maloatlaský prld. 

Malý Dunaj, Malého Dunaja m. rieka 
(ČSSR); malodunajský prld. 

Malý Šišák, Malého Šišáka/-u m. vrch 
(ČSSR); malošišácky prid. 

Mamaia [vysl. -ája], -ie ž. mesto (Rumun.]; 
Mamajčan, -a, mn. č. -ia m.; Mamajčanka, -y, 
-niek z., mamajský prid. 

Managua, -uy, 6. p. -ue 2. mesfo ( N i e ) ; Ma-
nagujčan, -a, mn. £. -ia m.; Managujčanka, 
-y, -niek z.: managujský prid. 

Mandžusko, -a sír., Tung-pej územie; Man-
džu, -a, mn. í. -ovia m.; Mandžujka, -y, 
-jok ž.; mandžuský príd 

Mangalúr, -u, B. p. -e m., Mangalúru mesfo 
(Ind.); Mangalúrčan, -a, mn. f. -ia m.; 
Mangíilňrčanka, -y, -nlek z.; mangalúrsky 
prfd. 

Manchester [vysl. menče-], -tra/-tru, e. p. 
-tri m. mesfo (USA, V. Brit.); Manches-
terčan, -a, mn. e. -ia m.; Manchesterčan-
ka, -y, -niek z.; manchesterský príd. 

Manila [vysl. -n-], -y 2. mesto (Fil.j; Manil-
čan, -a, mn. e. -la m.; Manilčanka, -y, -nlek 
z.; manilský prid. 

Manitoba, -y ž. provincia v Kanade; Mani-
tobčan, -a, mn. č. -la m.; Manltobčanka, 
-y, -nlek 2.; manitobský prid. 

Mannlteini [vysl. -nhajm], -u m. mesfo (NSR I; 
Mannhelmčan, -a, mn. £. -ia m.; Mannheim-
čanka, -y, -niek 2.; mannheimský prid. 

Manresa, -y ž. mesfo (Šp.); Manresan, -a, 
mn. £. -ia m.; Manrosanka, -y, -niek 2.; 
manreský príd. 

Mansúra, -y 2. mesto (ZAR); Mansúrčan, -a, 
mn. e. -la m.; Mansúrčanka, -y, -nlek i.: 
mansúrsky prld. 

Manlova, -y ž. mesfo (Tal.); Mantovčan, -a, 
mn. č. -la m.; Mantovčanka, -y, -nlek z: 
mantovský príd. 

Maracaibo [vyši. -kájbo], -a str. mesfo (Vu-
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nez.J; Maracalbčan, -a, mn. e. -la m.; Ma-
racalbčanka, -nlek 2.; maracalbský prld. 

Mar del Piata neskl. str. mesto (Arg.); Mar-
delplatčan i Mardelplaťan, -a, mn. £. -ia 
m.; Mardelplatčanka i Mardelplafanka, y, 
-nlek 2.; mardelplatský príd. 

Marchegg, -u m. mesto (Rak.); Marchegg-
čan, -a, mn. £. -Ia m.; Marcheggčanka, -y, 
-niek z.; marcheggský príd. 

Mariánské Lázné, Mariánskych Lázni 2. pomr. 
mesfo (ČSSR); Marlánskolázňan, -a, mn. 
č. -la m.; Mariáiiskolázňanka, -y, -niek i.; 
marlánskolázňanský prid. 

Mariany, Marián z. pomn. ostrovy; Marinu-
čan, -a, mn. e. -ia m.; Mariánčanka, -y, 
-nlek ž.; mariánsky prld. 

Maríazell [vysl. -cel], -u, 6. p. -i m. mesto 
(Rak.); Mariazellčan, -a, mn. c. -la m.; Ma-
riazellčanka, -y, -niek 2.; mariazellský 
prld. 

Maribor, -u, 6 p. -e m. mesto (Juh.); Ma-
rlborčan, -a, mn. e. -ia m.; Mariborčanka, 
-y, -nlek 2.; marlborský prfd. 

Marica, -e 2. rieka (Bulh., Tur., Gr.); ma
ličký prld. 

Marmarské more, Marmarského mora str 
(Tur.); marmarskomorský príd 

Mama, -y ž.. Mame [vysl. m a m ] rieka 
(Fr.); marnský príd. 

Maroko, -a str,, Marocké kráľovstvo — Al-
-Mamlaka al-Maghrebíja štát; Maročan, 
-a, mn. £. -la m.; Maročanka, -y, -nlek z.; 
marocký príd. 

Marrákeš, -a/-u m. mesto (Maroko); Marrá-
kešan, -a, mn. £. -ia m.; Marrákešanka, -y, 
-niek 2.; marrákešský príd. 

Marseille (vysl. -sej] neskl. sír. mesto (Fr.); 
Marseillčan, -a, mn. č. -la m.; Marselllčan-
ka, -y, -nlek 2.; marseillský prid. 

Martinique [vysl. -tynyk], -ku m. ostrov; 
Martinlčan, -a, mn. fi. -la m.; Martlnlčan-
ka, -y, -niek z.; martinický prid. 

Maryland (vysl. merilend], -u m. spolkový 
štát v USA (Md.j; Marylanďan, -a, mn. č. 
-la m.; Marylanďanka, -y, -niek 2.; ma 
rylandský prid. 

Maseru neskl. str. mesto (Lesotho); Maseru-
čan, -a, mn. £. -ia m.; Maseručanka, -y, 
-niek 2.; maseruský prld. 

Maskarény, Maskarén ž. pomn. ostrovy; 
Maskarénčan, -a, mn. e. -ia m.; Maskarén -
čanka, -y, -nlek z.; maskarénsky prld. 

Maskat, -u m. mesfo (Maskat a Omán); 
Maskatčan i Maskaťan, -a, mn. £. -la m.; 

Maskatčanka 1 Maskafanka, -y, -nlek z.; 
maskatský prld. 

Maskat a Omán, Maskatu a Omámi m., Sul
tanát Maskat va Omán štát; maskatsko 
-ománsky prid.; Maskatčan i Maskaťan, 
-a, mn. £. -ia m.; Maskatčanka i Maska
fanka, -y, -nlek z.; maskatský prid ; Omá-
nec, -nca m.; Ománka, -y, -nok z.; omán
sky prfd. 

Massachusetts [vysl. mesečusetsj neskl. str. 
spolkový štát v USA (Mass.); Massachu-
settsan, -a, mn. £. -la m.; Massachusettsan-
ka, -y, -niek ž.: massachusettský príd. 

Mate Grosso [vysl. matu grošu] neskl. str. 
plošina (Braz.j; matogrosský prid. 

Matra, -y z. pohorie (Maďar.); matranský 
p n d 

Mauretánia, -ie >.., Mauretánska islamská 
republika (Mauret.) — Al-Džumhňrfja al-
-Islámíja al-MauritaníJa, Iranc. République 
íslamlque de Maurllanie štát; Mauretá-
nec, -nca m.; Mauretánka, -y, -nok ž.; 
mauretánsky príd. 

Meissen [vysl. majsen), -u m. mesto (NDR); 
Melssenčan, -a, mn. č. -ia m.; Meissenčan 
ka, -y, -niek z.; meissenský príd. 

Mekka, -y z. mesto (Saud. Arab.); Mokkčan 
i Mekkan, -a, mn. č. -ia m.; Mekkčanka 
i Mekkanka, -y, -niek z.; mekkský príd. 

Mekong, -u m. rieka (Laos, Thaj., Kamb., 
Vie!.); mekonský prid. 

Melanézia, ie ž. súostrovie; Melanézan, -a, 
mn. £. -ia m.; Melanézanka, -y, -nlek i . 
melanézsky prld. 

Melbourne [vysl. -bbrnl, -u m. mesto (Auslr.); 
Melbournčan, -a, mn. e. -ia m.; Melbourn-
čanka, -y, -niek ž.; melbournský prfd. 

Melitnpiiľ, a m. mesfo (SSSR); Melitopot-
čan, -a, mn. c. -la m.; Melltopoľčanka, -y, 
-niek *.; melitopoľský príd. 

Mčlník, -a m. mesfo (ČSSR); MSlníčan, -a, 
mn. t. -ia m.; Mélnlčanka, -y, -nlek 2.; 
mélnícky ptíd. 

Memphis (vysl. -lis], -u m. mesfo (USA): 
Memphlsan, -a, mn. č. ia m.; Memphisanka, 
-y, -niek ž.; memphlský prfd. 

Méridské Kordillery (vysl. -dylje-], Mčrld-
ských Kordiller ž. pomn. polwrle (Venoz.); 
mérldskokordillerský prid. 

Messina, -y z. mesto (Tal.); Messinčan, -a, 
mn. č. -la m.; Messlnčanka, -y, -nlek z.; 
messinský príd. 

Metu je, -e z. rieka (ČSSR); metujský prld. 
Mety, Met z. pomn., Metz [vysl. mets] mesto 

(Fr.); Metčan i Metán, -a, mn. e. -la m.; Met-
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čanka i Mefanka, -y, -niek z.; metský 
príd. 

Mexiko, -a str.. Spojené štáty mexické 
(Mex.J — Estados Unidos Mexicanos štát; 
Mexičan, -a, mn. fi. -ia m.; Mexlčanka, -y, 
-niek z.: mexický prfd. 

Méxicu (vysl. -ko], -a str. mesto (Mex.J; 
Mexičan, -a, mn. č. -ia m.; Méxičanka, -y, 
-niok 2.; mexický prld. 

Mezopotámia, -le z. územie; Mezopotámčan, 
-a, mn. č. -ia i Mezopotámec, -mca m.; 
Mezopotámčanka, -y, -nlek z. i Mezopo-
támka, -y, -mok z.; mezopotámsky prid. 

Miami [vysl. majaml] neskl. str. mesto 
(USA); Miarnčan, -a, mn. č. -ia m.; Miam-
čanka, -y, -niek ž.; mlamský príd. 

Michigan [vysl. mlčlgen], -u m. spolkový štát 
v USA (Mlch.J; Mlchigančan, -a, mn. £. 
-la i Michiganec, -nca m.; Michigančanka 
i Míchlganka, -y, -niek z.; michlganský 
príd. 

Mikronézia, -ie 2. súostrovie; Mikronézan, 
-a, mn. č. -la m.; Mikronézanka, -y, -niek 
2.; mikronézsky prfd. 

Mikulov, -a m. mesfo (ČSSR); Mikulovčan, 
-a, mn. č. -ia m.; Mikulovčanka, -y, -niek 
i.; míkulovský prid. 

Milána, -a str. mesto (Tal.); Milánčan, -a, 
mn. í. -ia m.; Milánčanku, -y, -niek 2.; mi
lánsky prld. 

Minčol, -a, e. p. -e m. vrch (ČSSR); mln-
čolský prld. 

Minnesota [vysl. -nesou-], -y 2. spolkový 
štát v USA (Minn.); Mlnnesotčan i Mln-
nesoťan, -a, mn. č. -la m.; Minnesotčanka 
i Minnesoťanka, -y, -niek 2.; mlnnesot-
ský prid. 

Miňo [vysl. -ňo] 1 Minho [vysl. -no], -a str. 
rieka (Šp., Port.J; mifioský i minhoský 
prld. 

Minsk, -a m. mesto (SSSR); Mlnčan, -a, mn. 
c. -ia m.; Minčanka, -y, -niek z.; minský 
príd. 

Miquelon [vysl. -ke-], -u m. ostrov; Ml-
quelpnčan, -a, mn. £. -ia m.; Mlquelončan-
ka, -y, -nlek 2.; miquelonský prid. 

Mirgorod, -u m. mesto (SSSR); Mirgorod-
čan, -a, mn. č. -la m.; Mlrgorodčankn, -y, 
-niek >... mirgorodský príd. 

Miskolc p. Miškovec 
Mississippi neskl. str. spolkový štát v USA 

(Mlss.); Mississippčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Mlssissippčanka, -nlek 2.; mlssissippský 
prld. 

Mississippi neskl. z. rieka (USA); mlssissipp
ský príd. 

Missouri [vysl. -Sú- i -ZÚ-] neskl. str. spolkový 
štát v USA (Mo.J; Mlssourčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Missourčanka, -y, -niek z.; mlssour-
Ský prld. 

Missouri [vysl. -sú- i -zú-j neskl. ž. rieka 
(USA); missourský prid. 

Místek, -tka/-tku m. mesfo (ČSSR); Míste-
čan, -a, mn. č. -la m.; Místečanka, -y, -niek 
2.; místecký prfd. 

Miškovec, -vca m., Miskolc [vysl. -šk-j mesto 
(Maďar.); Míškovčan, -a, mn. č. -Ia m.; 
Miškovčanka, -y, -niek 2.; miškovecký i 
mlškovský príd. 

Mladá Boleslav, 2., a., 6. p. Mlade] Boleslav! 
ž. mesto (ČSSR); Mladoboleslavčan, -a, 
mn. £. -ia m.; Mladoboleslavčanka, -y, 
-niek z.; mladoboleslavský prid. 

Mníchov, -a m.. Míinchen mesto (NSR); 
Mníchovčan, -a, mn. c. -ia m.; Mníchov-
čanka, -y, -nlek ?.,- mníchovský prid. 

Mncambique [vysl. mosambik], -ku m. mesto 
(Mozamb.J; Mojanibičan, -a, mn. č. -ia m.; 
Mogamblčanka, -y, -nlek z.; mocamblcký 
príd. 

Modena, -y z. mesto (Tal.); Modenčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Modenčanka, -y, -niek ž.; 
modenský príd. 

Modré hory, Modrých hór 2. mn. č. pohorie 
(Austr.); modrohorský prld. 

Modrý Níl, Modrého Nílu m., Aba] rieka 
(Et.); modronílsky príd. 

Mogadišo [vysl. -d-], -a str., Mogadiscio 
mesto (Som.); Mogadišan, -a, mn. £. -ia 
m.; Mogadišanka, -y, -nlek 2.; mogadišský 
prid. 

Moháč, -a m., Mohács [vysl. -č] mesto (Ma
ďar.); Moháčan, -a, mn. fi. -ia m.; Mohá-
čanka, -y, -nlek z.; moháčsky prfd. 

Mohan, -u/-a m., Maln rieka (NSR); mohan-
ský príd. 

Mohuč, -a m., Malnz [vysl. majnc) mesto 
(NSR); Mohučan, -a, mn. č. -ia m.; Mohu-
čanka, -y, -niek z.; mohučský príd. 

Mokka, -y 2. mesto (Jem.); Mokkčan i 
Mokkan, -a, mn. č. -Ia m.; Mokkčanka i 
Mokkanka, -y, -niek z.; mokkský prid. 

Moldavsko, -a sír.. Moldavská sovietska so
cialistická republika sväzová republika 
v SSSR; Moldavee, -vca i Moldavčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Moldavka, -y, -viek i Mol-
davčanka, -y, -nlek z..; moldavský prld. 

Moldavsko, -a str. územie; Moldavee, -vca i 
Moldavčan, -a, mn. t. -la m.; Moldavka, -y, 
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-viek i Moldavčanka, -y, -nlek 2.; moldav
ský prfd. 

Moluky, Molúk 2. pomn. ostrovy; Molučan, 
-a, mn. £. -ia m.; Molučanka, -y, -nlek 2.; 
molucký príd. 

Monaco [vysl. -ko], -a str. mesto (Monaco); 
Monačan, mn. £. -la m.; Monačanka, -y, 
-niok 2.; monacký prld. 

Monako, -a str., Prlncipauté de Monaco 
šfáf; Monačan, -a, mn. fi. -la m.; Mona
čanka, -y, -nlek 2.; monacký príd. 

Mongolsko, -a str.. Mongolská fudová re
publika (Mong.) — Búgd Najramadach 
Mongol Ard Uls štát; Mongol, -a m.; Mon-
golka, -y, -liek 2.; mongolský prid. 

Monrovia, -le 2. mesto (Llbér.); MonroviJ-
čan 1 Monrovčan, -a, mn. £. -ia m.; Mon-
rovijčanka i Monrovčanka, -y, -nlek 2.; 
monrovijský 1 monrovský prid. 

Montana (angl. vysl. -tene], -y 2. spolkový 
štát v USA (Mont.); Montančan, -a, mn. fi. 
-ia m.; Montančanka, -y, -niek 2.; mon-
tanský prld. 

Mont Blanc [vysl. monblank], -u m. vrch 
(Švajč.); montblanský prfd. 

Montevideo, -ea, 6. p. eu str. mesto (Urug.); 
Montevidejčan, -a, mn. c. -ia m.; Montevi-
dejčanka, -y, -niek 2.; montevidejský prid. 

Montgomery (vysl. -ga-j neskl. str. mesto 
(USA); Montgomerčan, -a, mn. c. -ia m.; 
Montgomerčanka, -y, -niek 2.; montgo-
mcrský prid. 

Mnntpeller [vysl. montpíl]OJ neskl. str. 
mesfo (USA); Montpellerčan (vysl. -plljo-
čan), -a, mn. fi. -la m.; Montpollerčanka, 
-y, -nlek 2.; montpelierský prld. 

Montpellier [vysl. monpelje], -ru, 6. p. -ri 
m. mesfo (Fr.); Monpellierčan, -a, mn. č. 
-la m.; Montpellierčanka, -y, .-niek 2.; 
montpellierský prfd. 

Montreal [angl. vysl. -rijol], -u, 6. p. -e m. mesto 
(Kan.J; Montrealčan, -a, mn. fi. -ia m.; 
Montrealčanka, -y, -nlek 2.; montrealský 
prld. 

Morava, -y 2. krajina (ČSSR) í rieka (ČSSR, 
Juh) ; Moravan, -a, mn. £. -la m.; Mora-
vanka, -y, -niek z.; moravský prid. 

Moravice, -e z. rieka (ČSSR); moravický 
prid. 

Moroa p Peloponéz 
Mosela, -y 2., Mosel [vysl. -z-] rieka (NSR); 

moselský príd. 
Moskva, -y 2. mesto i rieka (SSSR); Mos-

kovčan, -a, mn. £. -Ia m.; Moskovčanka, 
-y, -nlek 2.; moskovský prld. 

Most, -u m. mesfo (ČSSR); Mosťan, -a, mn. 
č. -ia m.; Mostianka, -y, -nok 2.; mostlan-
sky (čes. mostecký) prld. 

Mostar, -u, 6. p. -e m. mesto (Juh.); Mostar-
čan, -a, mn. č. -la m.; Mostarčanka, -y, 
-niek ž.; mostarský príd. 

Mnunt Everest jvysi. mauntevrist], Mount 
Everestu m. vrch (č lna); mounteverest-
ský prfd.: p. í Comolungma 

Mozambik, -u m., Mogambtque (Mozamb.) 
územie; Mozumblčan, -a, mn. e. -Ia m.; 
Mozamblčanka, -y, -nlek 2.; mozambický 
prid. 

Mukačevo, -a m. mesfo (SSSR); Mukačev-
čan, -a, mn. £. -Ia m.; Mukačevčanka, -y, 
-niek 2.; mukačevský prid. 

Mukden, -u m., Šan-jang mesto (Člna); Muk-
denčan, -a, mn. č. -la m.; Mukdenčanka, 
-y, -nlek 2.; mukdenský prld. 

Mumbaí p. Bombaj 
Muoko Sardyk, -a/-u m. vrch (SSSR, Čína): 

munkusardycký príd. 
Muríni, -a m. rieka (ČSSR); muránsky prld. 
Murchison (vysl. merčlzon], -a/-u m. rieka 

(Austr.); murchlsonský prid. 
Murmansk, -a m. mesto (SSSR); Murman-

čan, -a, mn. fi. -ia m.; Murmančanka, -y, 
-niek 2.; murmanský príd. 

Munchen p. Mníchov 
Miinster, -u, 6. p. -1 m. mesfo (NSR); Mun-

sterčan, -a, mn. c. -la m.; MUnsterčanka, 
-y, -niek z., munsterský prid. 

Myjava, -y ž.; rieka (ČSSR); myjavský prld. 
Myslivna, -y m vrch (ČSSR); mysllvnian-

sky prfd. 
Mytilény, -lén z. pomn., Mytiléné mesto 

(Gr.); Mytilénčan, -a, mn. č. -la m.; Myti-
lénčanka, -y, -niok ž.; mytllénsky prfd. 

Mže, -e z. rieka (ČSSR); mžiansky prld. 

N, Ň 

Nadlak, -u m., NSdlac mesto (Rumun.); 
Nadlačan, -a, mn. č. -la m.: Nadlačanka, 
-y, -nlek 2.; nadlacký prfd. 

Núgalénd, -u m. štát v Indii; Nágalénďan, 
-a, mn. č. -ia m.; Nágalčntľanka, -y, -niek 
ž.; nágaléndsky prid. 

Nagasaki neskl. str. mesfo (Jap.); Nagasa-
čan, -a, mn. č. -la m.; Nagasačanka, -y, 
-nlek 2.; nagasacký prld. 

Náchod, -a m. mesto (ČSSR); Náchodčan, 
-a, mn. č. -la m.; Náchodčanka, -y, -nlek 
2.; náchodský prid. 

Nairobi [vysl. na]-] neskl. str. mesfo (Ken.); 
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Nairobčan, -a, mn. č. -ia m.; Nairobčanka, 
-y, -nlek z..-, nairobský príd. 

Namur, -u, e. p. -e m. mesto (Belg.); Na-
murčan, -a, mn. £. -la m.; Namurčanka, 
-y, -niek 2.; namurský prld. 

Nancy [vysl. -si] neskl. str. mesto [Fr.]; Nan-
cyjčan, -a, mn. č. -ia m.; Nancyjčanka, -y, 
-niok 2.; nancyjský prid. 

Nan-šan, -u m. pohorie (Čína); nanšanský 
príd. 

Nantes [vysl. nant] neskl. str. mesto (Fr.); 
Nantesan, -a, mn. c. -la m.; Nantesanka, -y, 
-niok z.; nantský 1 nanteský príd. 

Nan-ťing, -u m. mesfo (Čínu); Naniinčan, -a, 
mn. č. -la m.; Naníinčanka, -y, -niek z.; 
nanťínský prfd. 

Napajedla, -diel str. pomn. mesto (ČSSR); 
Napajedlan, -a, mn. e. -la m.-, Napajedllan-
ka, -y, -nok z.; napajedliansky prid. 

Napol i p. Neapol 
Narva, -y 2. mesto i rieka (SSSR); Narvan, 

-a, mn. c. -la m.; Narvlanka, -y, -nok 2.; 
narviansky prld. 

Narvik, -u m. mesto (Nór.); Narvlčan, -a, 
mn. č. -la m.; Narvlčanka, -y, -niek 2.; nar-
vický prld. 

Nasltville [vysl. nešvll], -Ílu, 6. p. -e m. mesto 
(USA); Nashvillčan, -a, mn. e. -Ia m.; 
Nashvillčanka, -y, -niek 2.; nashvillský 
prld. 

Nauru neskl. str. ostrov a územie; Nauručan, 
-a, mn. fi. -ia m.; Nauručanka, -y, -niek 2.; 
nauruský prid. 

Neapol, -a/-u, 6. p. -e m., Napoli mesto 
(Tal.); Neapolčan, -a, mn. č. -ia m.; Nea-
polčanka, -y, -niek í.; neapolský prid. 

Nebraska [vysl. n-], -y 2. spolkový štát v USA 
(Nebr.); Nebrašťan, -a, mn. £. -ia m.; Ne-
brašíanka, -y, -niek 2.; nebraský prid. 

Nelsim (vysl. nelson], -a/ u m. rieka (Kan.); 
nelsonský príd. 

Nemecko, -a str., Nemecká demokratická 
republika (NDR) — Deutsche demokra-
tische Republík; Nemecká spolkové re
publika (NSR) — Bundesrepubllk Deu-
tsclilahd štáty; Nemec, -mca m.; Nemka, 
-y, -miek z.; nemecký príd. 

Nepál, -u, B. p. -e m., Nepálske kráľovstvo 
(Nep). — Srl Nepál Sarkár štát; Nepál-
čan, -a, mn. č. -la i Nepálec, -lca m.; Ne-
pálčanka, -y, -nlek t Nepál ka, -y, -lok z.; 
nepálsky prld. 

Neuchätel (vysl. nOšatol], -a/-u, B. p. -i m. 
mesto (Švajč.); Neuchatelčan, -a, mn. č. 

-ia m.; Neuchätelčanka, -y, -nlek z.; neu-
chátelský príd. 

Neva, -y 2. rieka (SSSR); nevský príd. 
Nevada [vysl. n-], -y 2. spolkový štát v USA 

(Nov.); Nevadčan, -a, mn. £. -la m.; Ne-
vadčanka, -y, -niek 2.; nevadský prfd. 

v'ewfuundland (vysl. njufaundlend],-u m.pro
vincia v Kanade; Newfoundlanďan, -a, mn. 
č. -la m.; Newfoundlantľanka, -y, -niek ž.; 
ncwfoundlandský prld. 

New llampshlre [vysl. nju hempšlr], -ru, 
e. p. -e m. spolkový štát v USA (N. H.); 
Newharapshlrčan, -a, mn. č. -ia m.; New-
hampshlrčanka, -y, -nlek 2.; newhampshir-
ský prid. 

New Jersey [vysl. nju džorzi] neskl. str. spol
kový štát v USA (N. J.); Newjerseyjčan, 
-a, mn. £. -la m.; Newjerseyjčanka, -y, -nlek 
2.; newjerseyjský prld. 

New Orleans [vysl. njú órlienz], -u m. 
mesto (USA); Neworleansan, -a, mn. e. -la 
m.; Neworleansanka, -y, -niek 2.; new-
orleanský príd. 

New York [vysl. nju jork], -u m. spolkový 
štát v USA (N. Y.) 1 mesto; Newyorčan, 
-a, mn. e. -la m.; Newyorčanka, -y, -niek 2.; 
newyorský prld. 

Niagara [vysl. ny]a-], -y 2. i Niagarské vo 
dopady m. mn. £., Niagara Falls (USA, 
Kan.); niagarský prid. 

Niamey [vysl. ny-] neskl. str. mesto (Niger); 
Niamejčan, -a, mn. £. -la m.,- Nlamejčanka, 
-y, -nlek i.-, niamejský prld. 

Nicaragua [vysl. nyka-J, -uy, 8. p. -uo ?.., Ni-
caragujská republika (Nie.) — Repúbllca 
de Nicaragua štát; Nlcaragujec, -jca 1 
Nlcaragujčan, -a, mn. č. -ía m.; Ntcaragujka, 
-y, -jok 1 Nlcaragujčanka, -y, -nlek 2.; nl-
caragujský prid. 

Nikózia, -le 2., Nlcosia mesfo (Cyprus); Ni-
kózljčan, -a, mn. £. -Ia m.; Nikôzijčanka, -y, 
-nlek 2.; nikózijský prid. 

Niger, -u, B. p. -I m., Nigerská republika — 
République du Niger štát; Nlgerčan, -a, 
mn. č. -ia m.; NIgerčanka, -y, -niok ž.; nl-
gerský prld. 

Niger [vysl. ny-], -a/u, e. p. -i m. rieka 
(Guln., Mali, Niger, Nlg.); nlgerský prid. 

Nigéria, -ie z., NIgérijská federalívna re
publika (Nlg.) — angl. Federal Ropublic of 
Nigéria štát; Nigérijčan, -a, mn. č. -ia 1 Nl-
gérijec, -jca m.; Nigérljčanka, -y, -nlek 
i Nigérijka, -y, -jok 2.; nlgérijský prid. 

Nikopol (vysl. n ] , -u/a, 8. p. -e m. mesto 
(Bulh.J; Nikopolčan, -a, mn. £. -ia m.; Nl-
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kopolčanka, -y, -nlek z.; nikopolský prid. 
Níl [vysl. n-], -u, 6. p. -e m., Nílu rieka 

[Sudán, ZAR); nílsky prld. 
Nissan, -u m. rieka (Šv.); níssanský prld. 
Nitra, -y 2. rieka (ČSSR); nitriansky prld. 
Nine neskl. str. ostrov a územie; Niuečan, -a, 

mn. £. -ia m.; Niuečanka, -y, -niek z.; niue-
ský prld. 

Nízke Beskydy, Nízkych Beskýd z. pomn. 
pohorie (ČSSR); nízkobeskydský príd. 

Nízke Tatry, Nízkych Tatier 2. pomn. pohorie 
(ČSSR); nízkotatranský príd. 

Nízky Jeseník, Nízkeho Jeseníka m. pohorie 
(ČSSR); nízkojesenícky prld. 

Njasa, -y 2. jazero (Malavl, Mozamb.); njaský 
prid. 

Njegoš [vysl. ň-], -a/u m. vrch (Juh.); nje-
gošský príd. 

Norfolk, -u m. ostrov a územie; Norfolčan, 
-a, mn. £. -la m.; Norfolčanka, -y, -nlek 2.; 
norľolský prfd. 

Norimberg, -u m., NUrnberg mesfo (NSR); 
Norimberčan, -a, mn. £. -Ia m.; Norimber-
čanka, -y, -niek 2.; norimberský prfd. 

Normandia, -ie 2. územie; Normandan, -a, 
mn. č. -ia m.; Normanďanka, -y, -niek 2.; 
normandský príd. 

Norrkopiog (vysl. norčôpink/g], -u m. mesto 
(Šv.); NorrkOpinčan, -a, mn. £. -ia m.; 
Norrkäpinčanka, -y, -nlek z.; norrkíiplnský 
príd. 

Nórsko, -a str., Nórske kráľovstvo (Nór.) — 
Kongeriget Norge štát; Nór, -a, mn. fi. -i/ 
/-ovia m.; Nôrka, -y, -rok 2.; nórsky príd. 

Nottingham [vysl. notyngem], -u m. mesto 
(V. Brit.); Notlinghamčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Nottlnghamčanka, -y, -niek 2.; nottin-
ghamský príd. 

Nouakchott, -a m. mesto (Mauret.); Nonak -
chottčan, -a, mn. č. -la m.; Nouakchottčanka, 
-y, -niek 2.; nouakchottský príd. 

Nová Kaledónia, Novej Kaledónie 2., franc. 
Nouvelle Calédonle et dépendences úze
mie a ostrov; Novokaledónčan, -a, mn. £. 
-la i Novokaledónec, -nca m.; Novokale-
dúnčanka, -y, -nlek i Novokaledónka, -y, 
-nok ž.; novokaledónsky príd. 

Nová Kastília p. Kastília 
Nové Ilebridy, Nových Hebríd l. pomn. ostro

vy a územie; Novohebridčan i Novohebri-
ďan, -a, mn. č. -la m.; Novohebrldčanka 
i Novohebriďanka, -y, -niek 2.; novoheb-
ridský príd. 

Nové Mexiko, Nového Mexika str., New 
Mexico [vysl. nju meksikou] spolkový štát 

v USA (N. Mex.J; Novomcxičan, -a, mn. c. 
-ia m.; Novomexlčanka, -y, -niek ž.; novo-
mexlcký prid. 

Nové Škótsko, Nového Škótska str., Nová 
Scotla provincia v Kanade; Novoškôtčan, 
-a, mn. č. -ia m.; Novoškótčanka, -y, -nlek 
z.; novoškótsky prid. 

Novgorod, -u m. mesfo (SSSR); Novgorod-
čan, -a, mn. £. -la m.; Novgorodčanka, -y, 
-nlek ž.; novgorodský prid. 

Novi Sad, Nového Sadu m. mesto (Juh.J; 
Novosadčan, -a, mn. č. -ia m.; Novosad-
čanka, -y, -niek ž.; novosadský prfd. 

Novohradské hory, Novohradských hOr z. 
mn. fi. pohorie (ČSSR); novohradskohorský 
prid. 

Novosibirsk, -a m. mesto (SSSR); Novoslbir-
čan, -a, mn. £. -ia m.; Novoslbirčanka, -y, 
-nlek z.; novoslbirský prid. 

Nový Bor, Nového Boru, e. p. v Novom Bore 
m. mesto (ČSSR); Novoborčan, -a, mn. £. 
-la m.; Novoborčanka, -y, -niek ž.; novo-
borský prid. 

Nový Brunswick [vysl. -švík], NOvčho Bruns-
wicku m., New Brunswick prouincía D Ka
nade; Novobrunswičan, -a, mn. č. -ia m.; 
Novobrunswlčanka, -y, -niek 2.; novo-
brunswický prid. 

Nový Jicín, Nového Jičína m. mesfo (ČSSR); 
Novojičínčan i Jičínčan, -a, mn. č. -la m.; 
Novojičínčanka i Jičínčanka, -y, -nlek ž.; 
novojičínsky prid. 

Nowy Targ, Nového Targu m. mesfo (Poľ.); 
Novotargčan, -a, mn. £. -la m.; Novotarg-
čanka, -y, -nlek z.; novotargský prid. 

Nový Zéland, Nového Zélandu m., angl. New 
Zealand (N. Zél.) šfdf; Novozélanďan, -a, 
mn. č. -ia m.; Novozélanďanka, -y, -niek z.; 
novozélandský prfd. 

NUrnberg p. Norimberk 
Nyíregyháza [vysl. ňíred-j, -y 2. mesto (Ma

ďar.); Nyíregyházan, -a, mn. č. -ia m.; 
Nyíregyhézanka, -y, -niek z.; nyíregyház-
sky príd. 

Nyinhiirk, -u m. mesto (ČSSR); Nymburčan, 
-a, mn. c. -la m.; Nymburčanka, -y, -nlek 
z.; nymburský prid. 

Ob, -u m. rieka (SSSR); obský príd. 
Oceánia [vysl. -nya], -le z. svetadiel; OceániJ-

čan, -a, mn. č. -la m.; Oceánijčanka, -y, -niek 
z.; oceánljský príd. 

íldense [vysl. ozense] neskl. str. mesto 



I) i f e s,-i 288 flsln 

(Dán.J; Odensan, -a, mn. č. -ia m.; Oden-
sanka, -y, -nlek 2.; odenský príd. 

Odesa, -y í., Odessa mesfo ( S S S R ) ; Odesan, 
-a, mn. fi. -la m.; Odesanka, -y, -nlek 2.; 
odeský prid. 

Odra, -y z. rieka (ČSSR, Poľ., N D R ) ; odrian-
sky i oderský príd. 

Ogden, -u m. mesto ( U S A ) ; O g d n n č a n , a, 
mn. £. -la m.; O g d e n č a n k a , y, nlek z.; 
ogdenský prid 

Ohlo [vysl. ohá jo] , -ia, e. p. -iu str. spolkový 
štát v USA; O h i j č a n (vysl. oháj-], -a, mn. 
č. -la m.; O h i f č a n k a , -y, -nlek 2.; ohljský 
prld. 

Uhlo [vysl. o h á j o ] , -ia str. rieka ( U S A ) ; 
ohljský prid. 

Ohfe, -e 2. rieka ( Č S S R ) ; oh feský prld. 
Oka, -y z. rieka ( S S S R ) ; ocký príd. 
Oklahoma [angl. vysl. o u k l a h o u m a ] , -y z. 

spolkový štát v USA ( O k l a . ) ; O k l a h o m č a n , 
-a, mn. c. -Ia m.; O k l a h o i n č a n k a , -y, -nlek 
ž.; ok lahomský prld. 

Oklahoma Cily [vysl. s i - ] neskl str. mesto 
(USA); O k l a h o m a c l l y j č a n i O k l a h o m č a n , 
-a, mn. č. -ia m.; O k l d h o m a c i t y j č a n k a 
i O k l a h o m č a n k a , -y, -niek z.; oklahoma-
cityjský i ok lahomský prld. 

Olešnica [vysl. -š ] , -e z. mesto ( P o ľ . ) ; Oleš-
n i č a n , -a, mn. e. -ia m.; O l e š n l č a n k a , -y, 
-niek z.; o lešn lcký prld. 

Olomouc, -a m. mesto ( Č S S R ) ; O l o m o u č a n , 
-a, mn. č. -ia m.; O l o m o n č a n k a , -y, -nlek 
Z.; Olomoucký prid 

Olsztyn [vysl. -št-), - a m . m e s í o ( P o ľ . ) ; 01-
s z t y n č a n , -a, mn. fi. -la m.; O l s z t y n č a n k a , 
-y, -niek z.; o lsztynský prid. 

OIšc, -o z. rieka ( Č S S R ) ; o lš lansky prld. 
Olymp, -u m., Olymbos vrch (Gr.); o lympský 

príd. 
Olympia [angl. vysl. o u - ] , -ie z. mesto (USA); 

O l y m p i j č a n , -a, mn. č. -Ia m.; O l y m p I J č a n -
ka, -y, -nlek 2.; olympijský prid. 

Om, -u m. rieka ( S S S R ) ; omský príd. 
Omán p. Maskat a Omán 
flmsk, -a m. mesfo ( S S S R ) ; O m č a n , -a, mn. č. 

-ia m.; O m č a n k a , -y, -niek 2.; omský prid. 
Ondava, -y 2. rieka ( Č S S R ) ; ondavský príd. 
Ontario, -ia str. provincia v Kanade; Onta-

rijec, -jca i O n t a r i j č a n , -a, mn. fi. -ia m.; 
Ontarijka, -y, -jok i O n t a r i j č a n k a , -y, -niek 
ž.; ontarijský prid. 

flostcnde [vysl. ó-] neskl. sír. mesto (Be lg . ) ; 
O o s t e n ď a n , -a, mn. c. -la m.; O o s t e n ď a n k a , 
-y, -nlek z.; o o s t e n d s k ý príd. 

Opava, -y 2. mesfo ( Č S S R ) ; O p a v č a n , -a, mn. 

č. -ia m.; O p a v č a n k a , -y, -niek ž.; opav
ský príd. 

Opoczno [vysl. - č n - j , -a str. mesto ( P o ! . ) ; 
O p o c z ň a n , -a, mn. č. -ia m.; Opocznianka, 
-y, -nok 2.; opoczn lansky prid. 

Opole, -ľa str. mesto (Poľ . ) ; O p o ľ č a n i Opo-
ľan, -a, mn. ú. -la m.; O p o ľ č a n k a I Opo-
ľ a n k a , -y, -nlek 2.; o p o ľ s k ý prld. 

Oran, -u m. mesto (Alž. ) ; O r a n č a n , -a, mn. 
č. -ia m.; O r a n č a n k a , -y, -nlek 2.; oranský 
príd. 

Orange [vysl. or lndž] í Oranje [vysl. o r a ň ] 
neskl. z. rieka (juhoafr. rep. ) ; orangeský 
[vysl. or indžskýj i oranský prid. 

Oranienburg [vysl. -nyen-], -u m. mesto 
( N D R ) ; O r a n l e n b u r č a n , -a, mn. e. -ia m.; 
O r a n i e n b u r č a n k a , -y, -niek 2.; oranienbur 
ský príd. 

Orava, -y 2. kraj i rieka ( Č S S R ) ; Oravec, 
-vca i O r a v č a n , -a, mn. č. -la m.; Oravlta, 
-y, -viek i O r a v č a n k a , -y, -niek 2.; orav 
ský príd. 

Oravská Magura, Oravskej Magury 2. po
horie (ČSSR); ornvskomagurský prld. 

Oregon [vysl. o r l g e n ] , -u m. spolkový štát 
v USA (Oreg. ) ; O r e g o n č a n , -a, mn. č. -ia 
m.; O r e g o n č a n k a , -y, -niek 2.; oregonský 
prld. 

Orenburg, -u m. mesfo ( S S S R ) ; O r e n b u r č a n , 
-a, mn. £. -ia m.; O r e n b u r č a n k a , -y, -niek 
2.; orenburský prld. 

O i i n o c o [vysl. - k o ] , -a str. rieka (Venez. ) ; 
or inocký príd. 

Oriol, -a, 8. p. -e m. mesfo ( S S S R ) ; O r l o l č a n , 
-a, mn. č. -ia m.; O r i o l č u n k n , -y, -niek z.; 
or iolský prid. 

Orkneje, -Jl 2. pomn. ostrovy; O r k n e j č a n , -a, 
mn. č. -la m.: O r k n e j č a n k a , -y, -niek ž.; 
orknojský prid. 

Orleán, -u m.. Orléans (vysl. -éan] mesto 
(Fr . j ; O r l e á n č u n , -a, mn. č. -ia i Orleánec, 

-nca m.; O r l e á n č a n k a , -y, -nlek i Orleánka, 
-y, -nok z.; or leánsky prid. 

Orlík, -a m. vrch (ČSSR); orl ícky príd. 
Orl ické hory, Orllckých hôr 2. mn. č. po

horie ( Č S S R ) ; or l ickohorský prfd. 
Orosháza (vysl. - ž h ] , -y 2. mesto ( M a ď a r . ) ; 

Orosházan, -a, mn. č. -ia m.; Orosházanka, 
-y, -nlek ž.; orosházsky prid. 

Orša, -e z. mesfo ( S S S R ) ; Oršan, -a, mn. č. 
-ia m.; Oršianka, -y, -nok 2.; oršiansky 
prld. 

Osaka, -y z. mesto (Jap. ) ; O s a č a n , -a, mn. č. 
-la m.; O s a č a n k a , -y, -niek 2.; ósacký príd. 

Oslo [r.ór. vysl. t islu] neskl. str., Kristlnnia 
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mesto (Nór.); Osločan, -a, mn. č. -ia m.; 
Osločanka, -y, -niek 2.: osloský príd. 

Osnabriick (vysl. -k], -u m. mesfo (NSR); 
Osnabrtlčan, -a, mn. č. -la m.; Osnabrúčan-
ka, -y, -nlek ž.; osnabrilcký prfd. 

Osobitá, -ej 2. vrch (ČSSR); osobitský pod. 
Ostrava, y ž. mesfo (ČSSR); Ostravčan, -a, 

mn. č. -ia m.; Ostravčanka, -y, -nlek 2.; 
ostravský prid. 

Ostravice, -e z. rieka (CSSR1; ostravlcký 
príd. 

Ostredok, dka m. vrch (ČSSR); ostredský 
prfd. 

Ostrihom, -a m.. Esztergom (vysl. estergom] 
mesto (Maďar.); Ostrlhomčan, -a, mn. fi. 
-la m.; Ostrlhomčan ka, -y, -niek 2.; ostri
homský prld. 

Ostrý, -ého m. vrch (ČSSR); ostriansky príd. 
Osvienčim, -u/-a m., Ošwiecini mesto (Poľ.l; 

Osvlenčimčan, -a, mn. č. -la m.; Osvlenčtm-
čanka, -y, -niek í.: osvienčlinský prid. 

Otava, -y m. rieka (ČSSR); otavský prld. 
Ottawa, -y 2. mesto l rieka (Kan.); Ottaw-

čan, -a, mn. fi. -la m.; Ottawčanka, -y, 
-niek 2.; ottawský prid. 

Ouagadongou (vysl. vagadugu] neskl. str. mesfo 
(Horná Volta); Ouagadougoučan, -a, mn. c. 
-la m.; Ouagadougoučanka, -y, -niek 2.; 
ouagadougouský prid, 

Oviedo [vysl. -v jé], -a sír. mesfo (Šp.); 
Ovledčan, -a, mn. £. -ia m.; Oviedčanka, -y, 
-niek 2.; oviedsky príd. 

Ovrnf:, -n m. mesfo (SSSR); Ovručan, -a, mn. 
c. -la m.; Ovručanka, -y, -niek 2.; ovruč-
ský prld. 

Oxford, -u m. mesfo (V. Brit.); Oxforďan, -a, 
mr.. c. -la m.; Oxforďnnka, -y, -nlek 2.; 
oxfordský prid. 

Pád, -u m,, Po rieka (Tal.); pádsky prld. 
Padova, -y 2. mesfo (Tal.); Padovčan, -a, 

mn. č. -la m.: Padovčanka, -y, -niek ž.; pa-
dovský príd. 

Pakistan, -u m., Pakistanská republika (Pak.) 
— Pakistan! Džamhúrfjal, angl. Republic 
of Pakistan štát; Pakistanec, -nca m.; Pa-
kistanka, -y, -niek z.; pakistanský prld. 

Palermo, -a sír. mesto (Tal.J; Palermčan, 
-a, mn. č. -ta m.: Palermčanka, -y, -nlek 
-.; palermský príd. 

Pamír, -a/-u, c. p. -e m. pohorie (Aíg., SSSR, 
Pak.); pamlrsky prid. 

Pamplona, -y 2. mesfo (Šp.); Pamplončan, 

-a, mn. č. -ia m.; ľiimpliiiicauk.i, -y, -nlek 
z.; pamplonský prld. 

Panama, -y ž., Panamská republika (Pan.) 
-- República do Panama štát; Panamčan, 
-a, mn. £. -la 1 Panamec, -mca m., Panam-
čanka, -y, -niek 1 Panamka, -y, -mlek 2.; 
panamský prid. 

Panama, -y 2. mesto (Pan.); Panamčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Panamčanka, -y, -niek 2.; 
panamský príd. 

Paňdžáb, -u m. šlát v Indii; Paňdžábec, -bea 
t Paňdžábčan, -a, mn. č. -ia m.; Paňdžábka, 
-y, -bok 1 Paňdžábčanka, -y, -niek 2.; paň-
džábsky prid. 

Papua, -uy, e. p. -ue 2. územie; Papuánec, 
-nca m.; Papuánka, -y, -nok 2.; papuánsky 
príd. 

Paraguaj, -a m., Paraguajská republika (Pa-
rag.)\ — República del Paraguay šŕdí; 
Paraguajec, -jca m.; Paraguajka, -y, -jok 
2.; paraguajský prfd. 

Paraguaj, -a m., Paraguay rieka (Braz., Pa-
rag.J; paraguajský prld. 

Parainaribn [vysl. -rivo], -a str. meslo (Su-
rlnam); Paramarlbčan, -a, mn. č. -la m.; 
Paramaribčanka, -y, -niek 2.; paramarlb-
ský príd. 

Parami, -y 2. rieka (Braz., Arg.]; paranský 
prfd. 

Pardubice, -bic 2- pomn. mesfo [ČSSR); Par-
dubičan, -a, mn. fi. -ia m.; Pardublčanka, 
•y, -nlek 2.; pardubický prfd. 

Paríž, -a m., Paris mesfo (Fr.); Parížan, -a, 
mn. £. -la m.; Parlžanka, -y, -nlek z.; paríž
sky príd. 

Parma, -y z. mesto (Tal.); Parmčan, -a. mn. 
fi. -la m.; Parničanka, -y, -nlek ž.; parmský 
p. in 

ľariiiis, -u m. pohorie (Gr.J; painaský prld. 
Pasov, a m., Passau mesfo (NSR); Pnsov-

čan, -a, mn. fi. -la m.; Pasovčanka, -y, -niek 
2.; pasovský príd. 

Patmos, -u m. ostrov (Gr.); Patmosan, -a, mn. 
č. -ia m.; Patinosanka, -y, -niek z.; pat-
moský prfd. 

Pavlovské vrchy, ľavlovských vrchov m. mn. 
fi. pohorie (ČSSR) 

Piitkostolie, -ia sír., Pécs [vysl. péč] mesfo 
(Maďar.); Päfkostolčan, -a, mn. fi. -la m.; 
Päfkostolčanka, -y, -nlek z.: päťkostolský 
príd 

Pécs p. Päfkostulie 
Pečora, y z. rieka (SSSR); pečorský prid. 
Peking, -u m, Pej-flng mesto (Člna); Pe-
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kinčan, -a, mn. fi. -ia m.; Peklnčanka, -y, 
-nlek ž.; pekinský prid. 

Pelhfimov, -a m. mesfo (ČSSR); Pelhfimov-
čan, -a, mn. č. -la m.; Pelhíimovčanka, -y, 
-niek ž.; pelhfimovský príd. 

Peloponéz, -u m., groc. Peloponézos, Morea 
polostrov; Pelopončzan, -a, mn. č. -ia m.; 
Peloponézanka, -y, -niek ž.; peloponézsky 
prfd. 

Péneios, -a/u m. rieka (Gr.); péneioský prid. 
Penniny, Pennín 2. pomn. pohorie (V. Brit.); 

penninský prid. 
Pennsylvánia (vysl. -nya), -ie 2., Pennsylva-

nia (vysl. -véjnla] spolkový štát v USA 
(Pa.); Pennsylvánec, -nca i Pennsylván-
čan, -a, mn. č. -ia m.; Pennsylvánka, -y, 
-nok 1 Pennsylvánčanka, -y, -niek z.; penn
sylvánsky príd. 

Penza, -y 2. mesfo (SSSR); Penzan, -a, mn. 
č. -la m.; Penzanka, -y, -niek 2.; penzský 
prid. 

Perm, -u m. mesto (SSSR); Permčan, -a, 
mn. č. -ía m.; Permčanka, -y, -nlek 2.; 
permský prfd. 

Peru neskl. str.. Peruánska republika — Re
pública del Peru štát, Peruánec, -nca m.; 
Peruánka, -y, -nok ž.; peruánsky prid. 

Perugia [vysl. -dža], -ie z. mesto (Tal.); 
Perudžan, -a, mn. c. -ia m.; Perudžanka, -y, 
-niek z.; perudžský príd. 

Péšávar, -u, e. p. -e m. mesto (Pak.); Péšá-
varčan, -a, mn. č. -Ia m.; Péšávarčanka, -y, 
-niek z.; péšávarský prfd. 

Philadelphia [vysl. filadelfla], -ie z. mesto 
(USA); Phlladelphčan, -a, mn. £. -la m.; 
Phlladelphčanka, -y, -nlek ž.; phlladelphský 
prfd. 

Phnompenh [vysl. -peň], -a m. mesto 
(Kamb.J; Phnompenčan, -a, mn. £. -la m.: 
Phnompenčanka, -y, -niek 2.; phnompen-
ský prld. 

Phoenix [vysl. fínyks], -u m. mesfo (USA); 
Phoenlxan, -a, mn. č. -la m.; Phoenixanka, 
-y, -nlek ž.; phoenixský prid. 

Pchjongjang, -u m. mesfo (KĽDR); Pchjong-
jančan, -a, mn. £. -la m.; Pchjongjančanka, 
-y, -niek z.; pchjongjanský prid. 

Piacenza [vysl. pjačenca], -y z. mesfo (Tal.); 
Piacenzan [vysl. -can), -a, mn. č. -ia m.: 
Piacenzanka [vysl. -can-], -y, -nlek z.; 
piacenzský [vysl. -nckí] prid. 

Piava, -y z., Piave rieka (Tal.); piavský 
prfd. 

Picuioiil, -u -m. územie; Piemonfan, -a, mn. č. 

-ia m.; Piemonťanka, -y, -niek z.; piemont-
Ský prid. 

Pierre (vysl. pir] neskl. str. mesto (USAJ; 
Plerrečan (vysl. -rč-], -a, mn. c. -ia m.; 
Pierrečanka, -y, -niek z.; pierreský príd. 

Pilsko, -a str. vrch (ČSSR); pilský príd. 
Pilzno, -a str. mesfo (Poľ.); Pilzňan, -a, 

mn. č. -ia m.; Pilznlanka, -y, -nok z.-. 
pilzniansky príd. 

Pindos, -u m. pohorie (Gr.); pindoský prid. 
Pisa [vysl -zaJ, -y z. mesto (Tal.); Plsan, -a, 

mn. č. -ia 1 Pisanec, -nca m.; Pisanka, -y, 
-niek z.; pisaiiský prld. 

Pisek, -sku m. mesfo (ČSSR); PIsečan, -a, 
mn. t. -la m.; PIsečanka, -y, -nlek ž.; pí-
secký príd. 

Pitcairn [vysl. -ka)-], -u m. ostrov; Pltcairn-
-čan, -a, mn. č. -ia m.; Pltcairnčanka, -y, 
-niek ž.; pitcairnský príd. 

Pittsburgh [vysl. -dzburg], -u m. mesto (USA); 
Píttsburčan, -a, mn. £. -ia m.; Pittsburčan-
ka, -y, -niek ž.; pittsburský príd. 

Plevno, -a str., Pleven mesfo [Bulh.]; Plev 
ňan, -a, mn. č. -la m.; Plevnianka, -y, -nok 
2.; plevniansky prid. 

Ploješť, -ti z„ Ploiesti mesfo (Rumun.); 
Ploješfan, a, mn. č. -ia m.; Ploješťanka, 
-y, -niek 2.; ploještský príd. 

Plovdiv [vysl. -d-], -a/-u m. mesto (Bulh.J; 
Plovdivčan, -a, mn. č. -la m.; Plovdivčanka, 
-y, -niek z.; plovdlvský prld. 

Plzeň, -zrie ž. mesfo (ČSSR); Plzenčan, -a, 
mn. č. -la m.; Plzenčanka, -y, -nlek z.; 
plzenský prid. 

Po p. Pád 
Pobrežie Slonoviny, Pobrežia Slonoviny str. 

Republika Pobrežia Slonoviny — Républi
que de Cfite d'lvoire štát 

Podébrady, -rád m. pomn. mesfo (ČSSR); 
Podébradčan, -a, mn. č. -ia m.; Podčbrad-
čanka, -y, -nlek z.; podébradský prld. 

Poitiers (vysl. poaťjéj neskl. str. mesto (Fr.); 
PoitierČan, -a, mn. 6. -ia m.; Poitlerčanka, 
-y, -niek 2.; poltlersky prid. 

Poľana, -y ž. vrch (ČSSR); poliansky prld. 
Pnloninské Karpaty, Poloninských Karpát m. 

pomn. pohorie (Poľ., ČSSR); poloninsko-
karpatský prld. 

Poľsko, -a sír., Poľská ľudová republika 
(Poľ.) — Polska Rzeczpospolita Ludowa 
štát; Poliak, -a, mn. č. -ci m.; Poľka, -y, 
-liek 2.; poľský prld. 

Poltava, -y 2. mesfo (SSSR); Poltavčan, -a, 
mn. č. -la m.; Poltavčanka, -y, -nlek 2.; 
poltavský prld. 
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Polynézia, -ie 2. súostrovie; Polynčzan, -a, 
mn. fi. -la m.; Polynézanka, -y, -nlek 2.; 
polynézsky prfd. 

Popocatépet! (vysl. - k a ] , -u/-a, 6. p. -i m. 
vrch (Mex.J; popocatépotlský prld. 

Poprad, -u m. rieka (ČSSR); popradský prfd. 
Port-au-Prince [vysl. portoprens] neskl. str. 

mesto (Hai.); Portauprincean [vysl. -san], 
-a, mn. č. -ia m.; Portauprlnceanka, -y, 
-niek z.; portauprlnceský prfd. 

Portland, -u m. mesto (USA); Portlanďan, 
-a, mn. č. -la m.; Portlanďanka, -y, -niek 
2.; portlandský prid. 

Port of Spain (vysl. spejn] neskl. str. mesto 
(Trinidad); Portofspainčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Portofspainčanka, -y, -niek z.; portof-
spainský prid. 

Porto Novo, Porta Nová sír. i neskl. mesto 
(Uahome); Novoporfan, -a, mn. č. -la m.; 
Novoporťanka, -y, -niek Z.; novoportský 
prid. 

Portorico (vysl. -ko], -a str., angl. Common-
wealth of Puerto Rlco (Portor.) štát a 
ostrov; Portorlčan, -a, mn. č. -ia m.; Porto 
ričanka, -y, -nlek 2.; portorický prld. 

Port Said, -u m. mesfo (ZAR); Portsalďan, 
-a, mn. č. -ia m.; Portsalďanka, -y, -niek 
2.; portsaidský prid. 

Portugalsko, -a str.. Portugalská republika 
(Port.) — República Portuguesa štát; Por
tugalec, -lca 1 Portugalčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Portugalka, -y, liek 1 Portugalčanka, 
-y, -niek 2.; portugalský prid. 

Pório Alegre [vysl. portu alegri] neskl. str. 
mesto (Braz.]; Pôrtoalegran, -a, mn. c. -ia 
m.; Pflrtoalegrlanka, -y, -nok z.; pôrto-
alegríansky prfd. 

Postupim, -u/a, e. p. -e m., Potsdam mesfo 
(NDR); Postupimčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Postupimčanka, -y, -nlek 2.; postupimský 
prid. 

Poti [vysl. -ty) neskl, slr. mesto (SSSR); Po-
tl]čan, -a, mn. í. -la m.; Potijčanka, -y, 
-nlek z.; potljský prid. 

Potsdam p. Postupim 
Považský Inovec, Považského Inovca m. po

horie (ČSSR); považskoinovecký prfd. 
Poznaň, -ne z. mesto (Pof.); Poznančan, -a, 

mn. č. -ia m.; Poznančanka, -y, -niek z.; 
poznanský príd. 

Pradéd, -a m. vrch (ČSSR); pradédský prfd. 
Praha, -y ž. mesto (ČSSR); Pražan, -a, mn. 

č. -ia m.; Pražanka, -y, -niek z.; pražský 
prfd. 

Prachatice, -tie 2. pomn. mesfo (ČSSR); Pra-

chatlčan, -a, mn. fi. -ia m.; Prachatičanka, 
-y, -nlek 2.; prachatlcký prld. 

Pretoria, -ie 2. mesto (Juhoafr. rep.); Pre-
torijčan, -a, mn. C. -la i Pretorijuc, -Jca m.; 
Pretorijčanka, -y, -niek 1 Pretorljka, -y, -Jok 
2.; pretorljský prld. 

l i nste ju v. -a m. mesfo (ČSSR); Prostéjovčan, 
-a, mn. č. -ia m.; Prostéjovčanka, -y, -nlek 
2.; pretorljský prid. 

ľrnvensiilskn, -a str.. Provence [vysl. -vans] 
územie; Provensalčan, -a, mn. č. -ia m.; 
Provensalčanka, -y, -niek 2.; provensalský 
prld. 

Providence (vysl. -dens] neskl. str. mesto 
(USA); Providencean (vysl. -san], -a, mn. 
£. -la m.; Providenceanka, -y, -nlek 2.; pro-
videnceský [vysl. -skl] prld. 

Prút, -u m. rieka (SSSR, Rumun.); prutský 
príd. 

Pferov, -a m. mesfo (ČSSR); Pforovčan, -a, 
mn. fi. -la m.; Pferovčanka, -y, -niek 2.; 
pferovský prid. 

ruhraní, -u, 6. p. -e m. mesfo (ČSSR); Pfi-
brainčon, -a, mn. č. -la m.; Pflbramčanka, 
-y, -nlek 2.; pfibramský prfd. 

Pskov, -a m. mesto (SSSR); Pskovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Pskovčanka, -y, -niek ž.; 
pskovský prid. 

Puebla [vysl. puévla], -y z. mesfo (Mex.); 
Puebľan, -u, mn. č. -la m.; Pueblianka, -y, 
-nok z.; puebliansky prid. 

Pulawy, Puiaw z. pomn. mesfo (Poľ.); Pu-
tawčan, -a, mn. č. -ia m.; Pulawčanka, -y, 
-niek z.; putawský prid. 

Punta Arenas neskl. str., novšie Magallanus 
[vysl. -ljá-j mesto (Chile); Puntaarenasan, 
-a, mn. č. -la m.; Puntnarenasanka, -y, 
-niek ž.; puntaarcnaský prld. 

Pyreneje, -jí, B. p. -ach ž. pomn. pohorie (Šp., 
Fr.) ; pyrenejský prld. 

Quebec [angl. vysl. kvibek], -u m. provincia 
v Kanade; Quebečan, -a, mn. £. -la m.; 
Quebečanka, -y, -niok 2.: quebecký príd. 

Quebec [angl. vysl. kvibek],-u m. mesto (Kan.); 
Quebečan, -a, mn. fi. -ia m.; Quebečanka, 
-y, -niek 2.; quebecký príd, 

Quezon City [vysl. kvezonsí-j neskl. str. 
mesfo (Fil.); Quezoncityjčan, -a, mn. č. 
-la m.; Quezoncityjčanka, -y, -niek ž.; 
quezoncityjský príd. 

Quito [vysl. klto], -a sír. mesfo (Ecuád.); 
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Quifan, -a, mn. č. -ia m.; Quitanka, -y, 
-niek 2.; quitský prid. 

Ráb, -u m., Gyär (vysl. ďór] mesto (Maďar.]; 
Rábčan, -a, mn. t. -la m.; Rábčanka, -y, 
-niek ž.; rábsky príd. 

Rabat, -u m., Rlbát mesfo (Maroko); Raba-
ťan, -a, mn. £. -ia m.; Rabatanka, -y, -nlek 
z.; rabatský prid. 

Radbuza, -y z. rieka (ČSSR); radbuzský 
prid. 

Rádžasthán, -u m. žfdf v Indii; Rádžasthán-
čan, -a, mn. £. -la i Rádžasthánec, -nca m.; 
Rádžasthánčanka, -y, -niek i Rádžasthán-
ka, -y, -nok z.; rádžasthánsky prld. 

Radhošť, -a m. vrch (ČSSR); radhoštský príd. 
Rajčianka, -y z. rieka (ČSSR); rajčlansky 

prld. 
Rakovník, -a m. mesto (ČSSR); Rakovni-

čan, -a, mn. č. -Ia m.; Rakovníčanka, -y, 
-niek z.; rakovnícky prid. 

Rakúsko, -a str., Rakúsku republika (Rak.) 
— Republík Osterreich štát; Rakúšan, -a, 
mn. č. -ia m.; Rakúšanka, -y, -niek z.; ra
kúsky prfd. 

Raleigh [vysl. roly] neskl. str. mesfo (USA); 
Ralelghčan [vysl. rólyčan], -a, mn. c. -ia 
m.: Ralelghčanka, -y, -niek z.; ralelghský 
prld. 

Ralsko, -a str. vrch (ČSSR); ralský prld. 
Rangún, -u m. mesto (Bar.); Rangúnčan, -a, 

mn. č. -ia m.; Rangňnčanka, -y, -niek ž.; 
rangúnsky prld. 

Rávalpindí neskl. str. mesto (Pak.); Rával-
pinďan, -a, mn. č. -la m.; Rávalpintľanka, 
-y, -niek 2.; rávalpindský príd. 

Ravenna, -y 2. mesto (Tal.); Ravenčan, -a, 
mn. č. -io m., Ravončanka, -y, -nlek z.; 
ravenský príd. 

Recife (vysl. -sifi] neskl. str. mesfo (Braz.); 
Recifejčan, -a, mn. č. -ia m.; Recifejčanka, 
-y, -niek 2.; recifejský príd. 

Red River, Red Riveru, a. p. Red Riveri m. 
rieka (USA, Kan.); redriverský prid. 

Regensburg p. Rezno 
Remeš, -a/-u m., Relms [vysl. rens] mesfo 

(Fr.); Remešan, -a, mn. č. -la m.; Reme-
šanka, -y, -niek ž.; remešský prld. 

Rennes [vysl. ren] neskl. str. mesto (Fr .) ; 
Rennesan, -a, mn. č. -Ia m.; Rennesanka, 
-y, -nlek 2.; renneský prld. 

Revúca, -e z.rieka (ČSSR); revúcky prld. 

Reykjavik [vysl. rej-J, -u m. mesfo (Isl.); 
Reykjavíčan, -a, mn. č. -la m.; Reykjaví-
čanka, -y, -nlek z.; reykjavlcky prfd. 

Rezno, -a str.. Regensburg mesto (NSR); 
Rezňan, -a, mn. £. -la m.; Reznlanka, -y, 
-nok ž.-, rezniansky prid. 

Rheln p. Rýn 
Rhode Island [vysl. roud ájlend], -u m. 

spolkový štát v USA (R. L); Rhodeislan-
dan, -a, mn. č. -ía m.; Rhodeislandanka, 
-y, -niek z.; rhodeislandský prld. 

Rhôna [vysl. róna], -y z., Rhône [vysl. rón] 
rieka (Fr.); rhänsky prfd. 

Riazaň, -ne z. mesfo (SSSR); Rlazančan, -a, 
mn. č. -la i Riazanec, -nca m.; Riazančan-
ka i Rlazanka, -y, -niek z.; rlazanský prid. 

Rlbát p. Rabat 
Riga, -y ž. mesfo (SSSR); Rižan, -a, mn. č. 

-la m.; Rlžanka, -y, -niek z.; rlžský prld. 
Richmond [vysl. rlč-], -u m. mesfo (USA); 

Richmonďan, -a, mn. č. -ia m.; Richmon-
ďanka, -y, -nlek ž.; rlchmondský príd. 

Rijád, -u m. mesfo (Saud. Arab.); Rljádčan, 
-a, mn. £. -ia m.; Rljádčanka, -y, -nlek z.; 
rijádsky príd. 

Rijeka, -y 2. mesfo (Juh.); Riječan, -a, mn. 
č. -la m.; Riječanka, -y, -nlek z.; rijecký 
prfd. 

Rím, -a m., Róma [vysl. ró-] mesfo (Tal.); 
Riman, -a, mn. c. -ia m.; Rimanka, -y, -niek 
2.; rímsky príd. 

Rimava, -y ž. rieka (ČSSR); rimavský prld. 
Kimini neskl. str. mesto (Tal.); Rlmlnčan, -a, 

mn. fi. -la m.; Riminčanka, -y, -niek 2.; 
rlminský príd. 

Rio de Janeiro [vysl. rijudyžanéjru], Ria de 
Janeiro, e. p. Rlu str. mesfo (Braz.); Rio-
dejanelrčan i Riodejanelran, -a, mn. č. -ia 
m.; Riodejnnelrčanka i Riodejaneiranka, 
-y, -nlek z.; riodejaneirský prid. 

Rio Grande, Rla Grande sír. rieka (USA); 
riograndský prid. 

Rio Grande [vysl. rljugrándy] neskl. str. 
mesto (Braz.); Riograndan, -a, mn. t. -la 
m.; Rlogranďanka, -y, -nlek ž.; riogrand
ský príd. 

Rjúkjú neskl. str. i m. územie i ostrovy; 
Rjúkjúčan, -a, mn. č. -ia m.; RJúkJúčanka, 
-y, -nlek 2.; rjúkjúsky prid. 

Rodézia, -ie ž.; Rhodesia (Rod.) štát; Rode-
zan, -a, mn. č. -ia m.; Rodézanka, -y, -nlek 
2.; rodézsky príd. 

Rodopy, Rodop 2. pomn. I Rndune neskl. str. 
pohorie (Bulh.); rodopský prid. 

Rodos, -du/-u m. ostrov (Gr.); Rodosnn, -a, 



Rokycany Samoa 

mn. fi. -ia m.; Rodosanka, -y, -nlek i.; 
rodský í rodoský príd. 

Rokycany, -cian m. pomn. mesfo (CSSRJ; Ro-
kycanec, -nca m.; Rokyclanka, -y, -nok ž.; 
rokyclansky prid. 

Róma p. Rím 
Rostock [vysl. -stok], -u m. mesfo (NDR); 

Rostočan, -a, mn. c. -ia m.; Rostočanka, -y, 
-nlek ž.; rostocký prld. 

Roštov, -a m. mesfo (SSSR); Rostovčan, -a, 
mn. £. -ia m.; Rostovčanka, -y, -niek 2.; 
rostovský prld. 

Rotterdam, -u m. mesfo (Hol.); Rottcrdam-
čan, -a, mn. c. -la m.: Rotterdamčanka, -y, 
-niek z.; rotterdamský prld. 

Ronen [vysl. ruán], -u m. mesto (Fr.); 
Rouenčan, -a, mn. č. -la m.; Rouenčanka, 
-y, -nlek 2.; rouenský príd. 

Rozwadów [vysl. -duf], -dowa m. mesto 
(Po!); Rozwadowčan, -a, mn. č. -la m.; 
Rozwadowčanka, -y, -niek 2.; rozwadow-
ský prfd. 

Rnhr [vysl. r ú r ] , -a/-u, s. p. -e m. rieka 
(NSR); ruhrský [vysl. rúrski] príd. 

Rujana, -y z. ostrov (NDR); Rujančan, -a, 
mn. č. -ia m.; Rujnnčanka, -y, -niek z.; 
rujanský prid. 

Rumunsko, -a str., Rumunská socialistická 
republika (Rumun.) — República Socia
lista Romania šfdt; Rumun, -a m.; Rumun-
ka, -y, -nlek ž.; rumunský prid. 

Rusko, -a sír., Ruská sovietska federatívna 
socialistická republika (RSFSR) sväzová 
republika v SSSR; Rus, -a m.; Ruska, -y, 
-Siek ž.; ruský prld. 

Ruwenzori neskl. str. 1 m. vrch (Uganda); 
ruwenzorský príd. 

Rwanda, -y ž., Rwandská republika — Ré
publique Rwandalse šfdf; Rwanďan, -a, 
mn. č. -ia m.: Rwanďanka, -y, -nlek 2.; 
rwandský prfd. 

Rychnov n. Kiiéžnnii, -a m. mesfo (ČSSR); 
Rychnovčan, -a, mn. č. -la m.; Rychnov-
čanka, -y, -niek ž.; rychnovský prid. 

Rýn, -a m.. Rhein [vysl. rajnj rieka (NSR); 
rýnsky prfd. 

1; 

Ríp, -u m. vrch (ČSSR); fípsky príd. 

S 

Saarbriicken [vysl. sárbrúken], -u m. mesto 
(NSR); Saarbrílckenčan, -a, mn. č. -ia m.; 

Saarbrlickenčanka, -y, -niek 2.; saar-
brilckenský príd. 

Sacramento [vysl. sekramentou] neskl. str. 
mesto (USA); Sacramentočan [vysl. -tou-
čanj, -a, mn. č. -ia m.; Sacramentočanka, 
-y, -niek z.; sacramentoský príd. 

Suhara, -y 2. púst; saharský prfd. 
Sachalín, -a/-u m. ostrov (SSSR); Sachalín-

čan, -a, mn. č. -la m.; Sachalínčanka, -y, 
-niek 2.; sachalínsky prid. 

Sachsen p. Sasko 
Saigon, -u m. mesfo (Viet.); Saigončan, -a, 

mn. č. -ia m.; Saigončanka, -y, -niek 2.; 
saigonský prld. 

Saint Paul [vysl. sentpól] neskl. str. mesto 
(USA); Saintpaulčan, -a, mn. fi. -la m.; 
Saintpaulčanka, -y, -niek z.; salntpaulský 
prld. 

Saint Pierre [vysl. sén plér] neskl. m. ostrov; 
Saíntplerčan, -a, mn. fi. -ia m.: Saint-
pierčanka, -y, -niek 2.; saintplerský prid. 

Sála, -y 2. rieka (NDR); sálsky príd. 
Salamanca [vysl. -ka], -ky 2. mesto IŠp.); 

Salamančan, -a, mn. č. -ia m.; Salaman-
čanka, -y, -nlek 2.; salamanský prid. 

Salem [vysl. se]-], -u m. mesfo (USA); Sa-
lemčan, -a, mn. fi. -ia m.; Salemčanka, -y, 
-nlek 2.; salemský prfd. 

Salerno, -a str. mesto (Tal.); Salernčan, -a, 
mn. £. -la m.; Salernčanka, -y, -nlek 2.; 
salernský príd. 

Salgétarján [vysl. ša-], -u m. mesto (Ma
ďar.); Salgótarjánčan, -a, mn. £. -Ia m.; 
Salgôtarjánčanka, -y, -nlek ž.; salgótar-
jánsky prid. 

Salisbury [vysl. súlzberi] neskl. str. mesto 
(Rod.); Salisburčan, -a, mn. £. -ia m.; Sa-
lisburčanka, -y, -niek z.; salisburský prld. 

Salt I.ake City [vysl. sóltlejksi] neskl. str. 
mesto (USA); Saltlakecltyjčan, -a, mn. £. 
-Ia m.; Saltlakecltyjčanka, -y, -nlek z.; salt 
lakecltyjský prid. 

Salvador, -a, s. p. -e m., Salvadorská re
publika (Sálv.) — República de El Sal
vador štát; Salvadorčnn, -a, mn. c. -Ia m.; 
Salvadorčanka, -y, -nlek z.; salvadorský 
prid. 

Salzburg [vysl. s a l c ] , -u m. mesfo (Rak.); 
Salzburčan, -a, mn. fi. -ia m.; Salzburčan-
ka, -y, -niek 2.; salzburský prfd. 

Samarkand, -u m. mesto (SSSR); Samar-
kandan, -a, mn. e. -Ia m.; Samarkanďan-
ka, -y, -nlek 2.; samarkandský príd. 

Samoa, -oy, 3. p. -oe 2„ Západná Samoa 
— angl. Western Samoa, Samoa i Slslfo 
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štát; Americká Samoa územie; Samoánec, 
-nca m.; Samoánka, -y, -nok 2.; samoánsky 
prfd. 

San, -u m. rieka (Poľ.J; sanský prid. 
Saná neskl. str. mesto (Jem.); Sanáčan, -a, 

mn. c. -ia m.; Sanáčanka, -y, -nlek 2.; 
sanásky prld. 

Sandomir, -u, 6. p. -e m., Sandomierz mesto 
(Poľ.); Sandomirčan, -a, mn. e. -Ia m.; 
Sandomirčanka, -y, -niek 2.; sandomirský 
príd. 

San Francisco [vysl. -ko], -a, e. p. -u str. 
mesfo (USA); Sanfrancišťan, -a, mn. c. 
-ía m.; Sanfrancišíanka, -y, -niek 2.; san-
franciský príd. 

San José [vysl. sanchosé] neskl. str. mesto 
(Mex., Bol., Venez., Cost.); San josé jčan, 
-a, mn. c. -Ia m.; Sanjoséjčanka, -y, -nlek 
2.; sanjoséjsky príd. 

San Marino, -a str., Republika San Marino 
— República dl San Marino (S. Mar.) 
štát; Sanrnarlnčan, -a, mn. č. -ia m.; San-
marinčanka, -y, -niek 2.; sanmarinský prld. 

San Marino [vysl. sanmaríno], -a, a. p. -e 
str. mesfo (S. Mar.J; Sanmarinčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Sanmarinčanka, -y, -niok 2.; 
sanmarinský príd. 

Sanremo, -a str. mesto (Tal.); Sanremčan, 
-a, mn. č. -la m.; Sanremčanka, -y, -nlek 
2.; sanremský prld. 

San Salvador (vysl. -vé-], -a, 8. p. -e m. 
mesto (Sálv.); Sansalvadorčan, -a, mn. č. 
-la m.; Sansalvadorčanka, -y, -nlek 2.; 
sansalvadorský prld. 

San Sebaslian [vysl. sevastján], -a, e. p. -e 
m. mesfo (Šp.); Sansebastiančan, -a, mn. 
č. -la m.; Sansebastiančanka, -y, -niek Z.; 
sansebustianský príd. 

Santa Crnz [vysl. krúz], Santa Cruzu m. 1 
neskl. str. mesto (Azory, Bol., Fll.], ostro
vy t územie (Arg.); Santacruzan, -a, mn. 
č. -ia m.; Santacruzanka, -y, -niok 2.; san-
tacruzský prid. 

Santa Fe [vysl. šanta f ej j neskl. str. mesto 
{USA); Santafečan [vysl. -fejčan], -a, mn. 
e. -la^m.; Santafečanka, -y, -niek 2.; san-
tafeský prld. 

Santiago [vysl. -tyja-j, -a str. mesto (Chĺle); 
Santlagčan, -a, mn. e. -ia m.; Santiagčan-
ka, -y, -nlek z.; santiagský príd. 

Santo Domingo, Santo Domlnga str. mesto 
(Domín, rep.); Santodominčan, -a, mn. fi. 
-ia m.; Santodomlnčanka, -y, -niek z.; san-
todominský prld. 

Sáo Paulo [vysl. snnpaulo], -a, 6. p. -e i 

neskl. str. mesto (Braz.); Sáopaulčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Säopaulčanka, -y, -nlek 2.; 
säopaulský prid. 

Sarajevo, -a str. mesto (Juh.); Sarajevčan, 
-a, mn. č. -ia m.; Sarajevčanka, -y, -niek 
2.; sarajevský prid. 

Saratov, -a m. mesfo (SSSR); Saratovčan, 
-a, mn. t -ia m.; Saratovčanka, -y, -niek 
z.; saratovský prfd. 

Sardínia [vysl. -dýnya], -ie 2. ostrov; Sar-
dlnčan, -a, mn. č. -la i Sardínec, -nca m.; 
Sardlnčanka, -y, -nlek i Sardinka, -y, -nok 
z.; snrdínsky príd. 

Saskatchewan [vysl. saskačiven], -u m. pro
vincia v Kanade; Saskatchewančan, -a, 
mn. £. -ia m.; Saskatchewančanka, -y, -niok 
ž.; saskatchewanský prld. 

Sasko, -a str., nem. Sachsen územie; Sas, -a 
m.; Saska, -y, -siek ž.; saský prid. 

Saudská Arábia, Saudskej Arábie I., Sniid-
ské arabské kráľovstvo — Al-Mamlaka 
al-Arabíja as-Saúdíja šťdf; Saudskoarab, 
-a, mn. £. -1 i Saudský Arab, Saudského 
Araba m.; Saudskoarabka, -y, -biek i 
Saudská Arabka, Saudskej Arabky 2.; 
saudskoarabský príd. 

Sáva, -y z. rieka (Juh.); sávsky príd. 
Savona, -y 2. mesto (Tal.); Savončan, -a, 

mn. £. -la m.; Savončanka, -y, -niek z.; sa-
vonský prfd. 

Sázava, -y 2. rieka (ČSSR); sázavský prid. 
Scbka, -y 2. mesto (Líbya); Sebčan, -a, mn. 

fi. -la m.; Sebčanka, -y, -nlek ž.; sebský 
prid. 

Sedmohradsko p. Transylvánia 
Segedín [vysl. -dýn], -a m., Szeged mesto 

(Maďar.); Segedínčan, -a, mn. £. -la m.; 
Segedlnčanka, -y, -niek z.; segedínsky 
prid. 

Selna [vysl. sé-J, -y 2., Seine [vysl. sén] 
rieka (Fr.); seinsky (vysl. sénskl] prid. 

Scmarang, -u m. mesto (Indon.); Semaran-
čan, -a, mn. fi. -ia m.; Semarančanka, -y, 
-niek 2.; semaranský prld. 

Seinily, -míl m. pomn. mesfo (ČSSR); SemlI-
čan, -a, mn. £. -ia m.; Semilčanka, -y, 
-nlek 2.; semilský prid. 

Semipalalinsk, -a m. mesfo (SSSR); Seml-
pnlatlnčan, -a, mn. č. -ia m.; Semipalatin-
čanka, -y, -nlek 2.; semipalatínský prld. 

Senegal, -u, 6. p. -e m. i Senegalsko, -a str., 
République du Sénégal (Sen.) štát; Sene-
galec, -lca i Senegalčan, -a, mn. fi. -ia m.; 
Senegalka, -y, -liek i Senegalčanka, -y, 
-niek 2.; senegalský prid. 
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Senegal, -u, e. p. -e m. rieka (Mali, Sen., 
Mauret.); senegalský príd. 

Sevastopoľ, -a m. mesto (SSSR); Sevasto-
poľčan, -a, mn. č. -ia m.; Sevastopoľčanka, 
-y, -nlek z.; sevastopoľský prid. 

Severná Amerika, Severnej Ameriky 2. sve
tadiel; Severoamerlčan, -a, mn. č. -la m.; 
Severoameríčanka, -y, -niok 2.; severo
americký príd. 

Severná Dakota, Severne] Dakoty z., North 
Dakota [vysl. dekóute] spolkový štát 
v USA (N. D.); Severodakofan, -a, mn. č. 
-la m.; Severodakotanka, -y, -nlek; se-
verodakotský príd. 

Severná Dvina, Severne] Dviny 2., SevernaJa 
Dvlna rieka (SSSR); severodvlnský príd. 

Severná Karolína, Severnej Karolíny 2., 
North Carolina spolkový štát v USA (N. 
C ) ; Severokarolínčan, -a, mn. č. -la i Se-
verokarolínec, -nca m.; Severokarolínčan-
ka, -y, -niek t Severokarollnka, -y, -nok 
z.; severokarolínsky prid. 

Severný Ural, Severného Uralu m. pohorie 
(SSSR); severouralský príd. 

Sevilla [šp. vysl. -Ia], -y z. mesfo (Šp.); 
Sevillčan, -a, mn. č. -ia m.; Sovillčanka, 
-y, -nlek 2.; sevillský prid. 

s' Gravenhage p. Haag 
Shoffiold [vysl. šefílt/d], -u m. mesfo (V. 

Brit.); Sheffielďan, -a, mn. £. -la m.; She-
fflelďanka, -y, -niek z.; shefíieldský prfd. 

Shetlandy (vyst. šetlen-], -and m. pomn. ostro
vy (V. Brit.); Shetlandan, -a, mn. £. -la 
m.; Shetlandanka, -y, -niek 2.; shetland-
ský príd. 

Schaffhausen [vysl. šafhauzen], -u m. mesfo 
(Švajč.); Schaffhausenčan, -a, mn. č. -ia 
m.; Schaffhausenčanka, -y, -nlek 2.; schafí-
hausenský príd. 

Schleswig [vysl. šlezvlk], -a/-u m. mesfo 
(NSRJ; Schleswlčan, -a, mn. č. -la m.; 
Schleswlčanka, -y, -niek ž.; schleswický 
prld. 

Schwarzwald [vysl. švarcvald], -u m. poho
rie (NSR); schwarzwaldský prfd.; p. i Čier
ny les 

Sibír, -i, e. p. -i 2. územie (SSSR); Sibírčan, 
-a, mn. č. -ia m.; Sibirčanka, -y, -nlek 
2.; sibírsky prld. 

Sicília, -ie 2. ostrov; Sicilčan, -a, mn. t. -Ia 
m.; Slctlčanka, -y, -niek 2.; sicílsky príd. 

Siena [vysl. sljé-], -y 2. mesto (Tal.); Sien-
čan, -a, mn. č. -la m.; Sienčanka, -y, -niek 
2.: slenský prid. 

Sierra Leone, Slorry Loone z. štát (S. Leo.); 

Slerraleončan, -a, mn. fi. -ia m.; Sierra-
leončanka, -y, -niek 2.; síerraleonský príd. 

Sierra Madre, Sierry Madre 2. pohorie 
(Mex.); sierramadreský príd. 

Sierra Nevada, Sierry Nevady 2. pohorie 
(Šp., USA); sierranevadský príd. 

Simforopnľ, -a m. mesfo (SSSR); Slmfero-
poľčan, -a, mn. č. -ia m.; Slmferopotčan-
ka, -y, -niek z.; simferopoľský príd. 

Sinaj, -a m. vrch (Izr.) f polostrov (ZAR); 
Slnajčan, -a, mn. č. -la m.; Sinajčanka, -y, 
-niek ž : sinajský príd. 

Sindh, -u m., star. i Indus, -u m. rieka 
(Ind.); sindhský príd. 

Singapnr, -u, 8. p. -e m., Pertuan Negara, 
angl. State of Singapore šfáf; Singapur-
čan, -a, mn. č. -la m.; Slngapurčanka, -y, 
-nlek ž; slngapurský príd. 

Singapur, -u, 6. p. -e m. mesfo (Malaj.); 
Slngapurčan, -a, mn. c. -Ia m.; Slngapur
čanka, -y, -niek 2.; slngapurský príd. 

Siracusa p. Syrakúzy 
Sitno, -a str. vrch (ČSSR); sitniansky príd. 
Skalnaté hory, Skalnatých hôr Z. mn. fi. po

horie (USA); skalnatohorský príd. 
Skopje neskl. str. mesto (Juh.); Skopjan, -a, 

mn. e. -la m.; Skopjanka, -y, -nlek 2.; skop-
Janský i skopský prfd. 

Skutari neskl. str., UskUdar mesfo (Tur.); 
Skutarčan, -a, mn. 6. -la m.; Skuiarčanka, 
-y, -niek z.; skutarský prld. 

Slaná, -nej 2. rieka (ČSSR); slanský príd. 
Slanské pohorie, Slanskčho pohoria str. 

(ČSSR) 
Slatina, -y 2. rieka (CSSRJ; slatinský prfd. 
Sliezsko, -a sír. územie; Slezan, -a, mn. £. 

-la m.; Slezanka, -y, -nlek 2.; sliezsky príd. 
Slovenské Beskydy, Slovenských Beskýd 2. 

pomn. pohorie (ČSSR); slovenskobeskyd-
ský i beskydský prid. 

Slovenský kras, Slovenského krasu m. po
horie (CSSRJ 

Slovenské rudohorie. Slovenského rudoho-
ria str. pohorie (ČSSR); slovenskorudo-
horský i rudohorský prid. 

Slovensko, -a str. krajina; Slovák, -a, mn. 
č. -ci m.; Slovenka, -y, -niek 2.; slovenský 
prld. ^ v 

Slovinsko, -a str., Soci/alistička Republika <CJ 
Slovenija republika v JSFR; Slovinec, 
-nca m.; Slovlnka, -y, -nlek 2.; slovinský 
prid. 

Slunečná [vysl. -n-j, -ej 2. vrch (ČSSR); slu-
nečnlansky príd. 

Smolensk, -a m. mesfo (SSSR); Smolenčan, 
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-a, nm. č. -la m.; Smolenčanka, -y, -niek 
2.; smolenský prfd. 

Smrk, -a/-u m. vrch (ČSSR); smrčský prid. 
Smyrna, -y i., lzmir mesfo (Tur.); Smyrňan, 

-a, mn. č. -la m.; Smyrnlanka, -y, -nok 2.: 
smyrníansky i smyrnský prld. 

Suéžka, -y z. vrch (ČSSR); snéžský prid. 
Snéžník, -a m. vrch (ČSSR); snežnlcky prid. 
Soči neskl. str. mesfo (SSSR); Sočan, -a, mn. 

č. -ia m.; Sočanka, -y, -nlek 2.; sočský 
prld. 

Sofia, -ie z. mesfo (Bulh.); Sofljčan, -a, mn. 
£. -la m.; Sofljčanka, -y, -niek i.; sofljský 
prld. 

Sokolov, -a m. meslo (ČSSR): Sokolovčan, 
-a, mn. č. -la m.; Sokolovčanka, -y, -nlek 
;.; sokolovský príd. 

Solingen, -u m. mesfo (NSR); Sollngenčan, 
-a, mn. fi. -la m.; Solingenčanka, -y, -niek 
z.; solingenský príd. 

Soľnohradsko, -a str. územie; Sofnohrad-
čan, -a, mu. fi. -la m.; Soľnohradčanka, -y, 
-niek 2.; soľnohradský príd. 

Snliin, -a m., Thessaloniké mesto (Gr.); So-
lúnčan i Solúňan, -a, mn. c. -la m.; Solún-
čnnka i Solúňnnka, -y, -niek z.; solňnsky 
prld. 

Somálsko, -a str., Somálska republika 
(Som.) — tal. Repubblica delia Somalia 
Stál; Somálčan, -a, mn. c. -ia m.; Somál-
čanka, -y, -niek z.; somálsky prld. 

Sopot, -u m. mesfo (Poľ.); Sopotčan i Sopo-
ťan, -a, mn. č. -ia m.; Sopotčanka i Sopo-
ťanka, -y, -niek z.; sopotský príd. 

Snsnowiec, -wca m. mesto (Poľ.); Sosnow-
čan, -a, mn. e. -la m.; Sosnovvčanka, -y, 
-nlek z.; sosnowiecky príd. 

Suul, -u, o. p.-e m. mesfo (Kôr.); Soulčan,-a, 
mn. c. -la m.; Soulčanka, -y, -nlek ž.; soul-
ský príd. 

Sovietsky sväz, Sovietskeho sväzu m., Sväz 
sovietskych socialistických republík 
(SSSR) — Sojuz sovetsklch soclallstlčes-
kich resp u bi i k štát 

Sparta, -y z., Sparte mesto (Gr.); Sparfan, 
-a, mn. č. -la m.; Sparťanka, -y, -niek z.; 
spartský i sparťanský prld. 

Spiš, -a m. kraj; Spišiak, -a, mn. c. -ct 
m.; Splšiačka, -y, -čok z.; spišský prfd. 

Spišská Magura, Spišské] Magury z. pohorie 
(ČSSR); splšskomagurský príd. 

Spiltal, -u, 6. p. -e m. mesto (Rak.); Spittal-
čan, -a, mn. č. -la m.; Spittalčanka, -y, 
-niek ž., splttalský prfd. 

Spil!, -u m. mesfo (Juh.); Spliían, -a, mn. c. 

-la m.; Spllíanka, -y, -nlek 2.; splltský 
príd. 

Spojené štáíy americké, Spojených štátov 
amerických m. pomn., United States of 
America (USA) štát; Američan, -a, mn. č. 
-la m.-, Američanka, -y, -niek i.; americký 
prid. 

Spréva, -y 2 rieka (NDR); sprévsky prid. 
Springfield [vysl. -fílt/d], -u m. mesfo 

(USA); Springfielrfan, -a, mn. č. -ia m.; 
Springfleldanka, -y, -nlek 2.; springfield-
sky prld. 

Srbsko, -a str., Socljallstlčka Republika Sr-
blja republika v j SER; Srb, -a m.; Srbka, 
-y, -blek 2.; srbský prld. 

Sriein, -u, e. p. -e m. územie; Sriemčan, -a, 
mn. č. -la m.; Sriemčanka, -y, -nlek 2.; 
sriemsky prid. 

Stanleyville p. Kisangani 
Stará Kastília p. Kastília 
Stará Pazova, Starej Pazovy z. mesfo (Juh.); 

Staropazovčan, -a, mn. č. -la m.; Staropa-
zovčanka, -y, -nlek 2.; staropazovský príd. 

Stará planina, Starej planiny 2. pohorie 
(Bulh.); staroplanlnský prfd.; p. i Balkán 

Stará Zagora, Starej Zagory 2. mesto 
(Bulh.); Starozagorčan, -a, mn. fi. -la m.; 
Starozagorčanka, -y, -nlek 2.; starozagor-
ský prid. 

Stavanger, -u/a, s. p. -i m. mesto (Nór.); 
Stavangerčan, -a, mn. e. -ta m.; Stavan-
gerčanka, -y, -nlek z.; stuvangerský prid. 

Stavropoľ, -n m. mesfo (SSSR); Stavropoľ-
čan, -a, mn. e. -la m.; Stavropoľčanka, -y, 
-niek 2.,- stavropoľský prld. 

Stockerau ] vysl. štok-j neskl. str. meslo 
(Rak.); Stockeraučan, -a, mn. e. -ia m.; 
Stockeraučanka, -y, -niek z..; stockerauský 
prld. 

Stockholm [vysl. s t o k ] , -u m. mesfo (šv.); 
Stockholmčan, -a, mn. č. -ia m.; Stock-
holmčanka, -y, -niek z.; stockholmský 
prld. 

Stolica, -e z. vrch (ČSSR); stoličky príd. 
Strakonice, -nlc 2. pomn. mesto (ČSSR); Stra-

koničan, -a, mn. č. -la m.; Strakoničanka, 
-y, -niek z.; strakonický príd. 

Slralsnnd [vysl. štrálzunt/d], -u m. mesto 
(NDR); Stralsunďan, -a, mn. fi. -ia m; 
Stralsunďanka, -y, -nlek 2.; stralsundský 
príd. 

Strasbourg [vysl. -búr], noväic pis. i Štros-
burg, -u m. mesto (Fr.); Strasbourčan, -a, 
mn. e. -la m.; Strasbourčanka, -y, -niek 2.. 
strasbourský prid. 
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Štrasburg [vysl. štrazburk/g], -u m. mesto 
(NDR); Strasburčan, -a, mn. č. -la m.; 
Strasburčanka, -y, -niek z.; štrasburský 
prid. 

Strážišlé, -ťa str. vrch (ČSSR); strážištský 
prid. 

Strážov, -a m. vrch (ČSSR); strážovský prid. 
Strážovská hornatina, Strážovské] hornati

ny 2. pohorie (ČSSR) 
Stredné Kordillery [vysl. -dyljeri), Slred-

ných Kordiller i. pomn. pohorie (Kolumb.); 
stredokordillerský príd. 

Stredný Hral, Stredného Uralu m. pohorie 
(SSSR); stredouralský prid. 

Stredoafrická republika, stredoafrickej re
publiky 2., République Centrafricaine (Stre-
doafr. rep. j štát; Stredoafrlčan, -a, mn. i. 
-ia m.; Strodoafričanka, -y, -niek z.; stre
doafrický príd. 

Stupava, -y ž. rieka (ČSSR); stupavský 
prid. 

Stuttgart [vysl. štut-], -u m. mesfo (NSR); 
Stuttgarťan, -a, mn. fi. -ia m.; Stuttgarťan-
ka, -y, -niek z.; stuttgartský príd. 

Stfedočeská vrchovina, Stfedočeskej vrcho
viny 2. pohorie (ČSSR) 

Subotica [vysl. -t-j, -e z. mesfo (Juh.); Su-
botlčan, -a, mn. £. -ia m.; Subotičanka, -y, 
-niek z., subotický prld. 

Sucre (vysl. súkre] neskl. str. mesto (Bol.); 
Sucrečan, -a, mn. č. -ia m.-, Sucrečanka, 
-y, -nlek t.- sucreský prid. 

Sudán, -u m., Sudánska republika — Al-
-Džumhúrlja as-Súdán štát; Sudánec, -nca 
m.; Sudánka, -y, -nok z..; sudánsky príd. 

Suez, -u m., Suvajs mesto (ZAR); Suezan, 
-a, mn. £. -la m.; Suczanka, -y, -niek ž.; 
suezský prid. 

Sulawesl p. Celebes 
Sumatra, -y z. ostrov; Sumatran, -a, mn. č. 

-ia m.; Sumatrianka, -y, -nok z.; suma-
triansky prld. 

Suolahti (vysl. -ty] neskl. str. mesto (Fín.); 
Suoluhtan, -a, mn. £. -ia m.; Suolahťanka, 
-y, -niek z.; suolahtský prld. 

Surabaja, -e z. mesto (Indon.); Surabajčan, 
-a, mn. £. -la m.; Surabajčanka, -y, -nlek 
2.; surabajský príd. 

Surinam, -u m., Surlname štát; Surlnamčan, 
-a, mn. £. -la m.; Surinamčanka, -y, -niek 
z.; surinamský prld. 

Suvajs p. Suez 
Svazijsko, -a str., angl. Swaziland, Ka Ngwa-

ne štát; SvazLjčan, -a, mn. C. -la m.; 
Svazijčanka, -y, -niek 2.; svazljský prld. 

Sverdlovsk, -a m. mesfo (SSSR); Svordlov-
čan, -a, mn. £. -la m ; Sverdlovčanka, -y, 
-niek 2.; sverdlovský prid. 

Svitava, -y ž. rieka (ČSSR); svitavský prld 
Svitavy, -áv 2. pomn. mesto (ČSSR); Svitav-

čan, -a, mn. £. -ia m.; Svltavčanka, -y,-niek 
2.; svitavský príd. 

Svralka, -y i. rieka (ČSSR); svratský prfd. 
Sydney [vysl. -nyj neskl. str. mesto (Austr.); 

Sydneyčan [vysl. -ny-], -a, mn. £. -la m.: 
Sydneyčanka, -y, -nlek 2.; sydneyský prfd. 

Syrakúzy, -kúz z. pomn., Siracusa mesto 
(Tal.); Syrakúzan, -a, mn. č. -la m.; Syra-
kúzanka, -y, -nlek 2.; syrakúzsky príd. 

Syrdarja, -e z. rieka (SSSR); syrdarský prid. 
Sýria, -le ž.. Sýrska arabská republika — 

Al-Džumhúrlja al-Arabíja as-Súríja štát; 
Sýrčan, -a, mn. č. -Ia m.; Sýrčanka, -y, 
-nlek ž.; sýrsky prfd. 

SyzraA, -ne ž. mesto (SSSR); Syzrančan, -a, 
mn. fi. -la m.; Syzrančanka, -y, -nlek ž.; 
syzranský prid. 

Szszecin p. Štetín 
Szeged p. Segedín 
Szolnok [vysl. sol-J, -u m. mesto (Maďar.J; 

Szolnočan, -a, mn. č. -la m.; Szolnočanka, 
-y, -nlek z.; szolnocký príd. 

s 

Šanghaj, -a m., Šang-chaj mesfo (Čína); 
Šanghajec, -jca i Šanghajčan, -a, mn. č. -la 
m.; Šanghajka, -y, -jok í Šanghajčanka, -y, 
-nlek ž.; šanghajský prid. 

Šan-jang p Mukden 
Šariš, -a m. kraj; Šarlšan, -a, mn. č. -la 

m.; Šarišanka, -y, -nlek ž.; šarišský prid. 
Šopron, -u, e. p. -e m. mesfo (Maďar.); Šo-

prončan, -a, mn. č. -Ia m.; Šoprončanka, 
-y, -nlek z.; šopronský prld. 

Španielsko, -a str.. Španielsky štát (Šp.) — 
Estado Espaňol štát; Španiel, -a m.; Špa
nielka, -y, -lok ž., španielsky prid. 

Špicbergy, -ov m. pomn., nôr. Svalbard ostro
vy a územie; Špicberčan, -a, mn. £. -la m.; 
Špicberčanka, y, -nlek ž.; šplcberský príd. 

Šrínagar, -u, 6. p. -o m. mesto (Kaš.); Šrí-
nagarčan, a, mn. č. -ia m.; Šrínagarčan-
ka, -y, -niek z.; šrínagarský prld. 

Štajerskú, -a str. územie; Štajerčan, -a, mn. 
č. -ia m.; Štajerčanka, -y, -niek ž.; štajer
ský prld. 

Štajerský Hradec, Štajerského Hradca m., 
Graz [vysl. grác] mesto (Rak.]; Štajersko-
hradčan, -a, mn. č. -la m.; Štajerskohrad-
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čanka, -y, -nlek z.; štajerskohradský príd. 
Štetín -a m., Szczecin [vysl. ščečin) mesto 

(Poľ.); Štetínčan, -a, mn. e. -la m.; Šte-
tlnčanka, -y, -niek z.; štetlnsky prid. 

Štrasburg p. Strasbourg 
Šumava, -y z. pohorie (ČSSR); šumavský 

príd. 
Šnmperk, -a/u m. mesto (ČSSR); Šumper-

čan, -a, mn. č. -Ia m.; Šumperčanka, -y, 
-nlek z.; šumperský prid. 

Švajčiarska Jura, Švajčiarskej Jury z. po
norte (Švajč.); švajčiarskojurský prfd. 

Švajčiarsko, -a sír., Švajčiarska koníederá-
cla (Švajč.) — nem. Schweltzerische Eld-
genossenschaft, Iranc. Confédération Suisse, 
tal. Confederazione Svizzera šfdf; Švaj
čiar, -a m.; Švajčiarka, -y, -rok 2.; švaj
čiarsky príd. 

Švédsko, -a str., Švédske kráľovstvo (Šv.) 
— Konungariket Sverlge štát; Švéd, -a m.; 
Švédka, -y, -dok 2.; švédsky prid. 

T, Ť 

Tábor, -a, e. p. -e m. mesto (ČSSR); Tábor-
čan, -a, mn. fi. -la m.; Táborčanka, -y, -nlek 
2.; táborský prid. 

Tadžikistan, -u m.. Tadžická sovietska so
cialistická republika sväzová republika 
v SSSR; Tadžik, -a, mn. č. -cl m.; Ta
džická, -y, -čiek 2.; tadžický prld. 

Taganrog, -u m. mesfo (SSSR); Taganrogčan, 
-a, mn. £. -la m.; Taganrogčanka, -y, -niek 2.; 
taganrogský prid. 

Tachov, -a m. mesfo (ČSSR); Tachovčan, 
-a, mn. c. -ia m.; Tachovčanka, -y, -niek 
2.: tachovský príd. 

Tajo (vysl. -eho], -a str. rieka (Šp.); taj-
ský príd. 

Taliansko, -a str., Talianska republika (Tal.) 
— Ropubblica Itallana štát; Talian, -a m.; 
Talianka, -y, -nok 2.; taliansky príd. 

Tullahassee [vysl. telehesl] neskl. str. mesfo 
(USA); Tallahasseo]čan, -a, mn. £. -la m.; 
Tallahasseejčanka, -y, -nlek z.; tallahas-
seejský príd. 

Tallin, -a m. mesfo (SSSR); Tallinčan, -a, 
mn. c. -ia m.; Tallinčanka. -y, -niek ž.; tal-
llnský príd. 

Tampere neskl. str. mesto (Fín.); Tamper-
čan, -a, mn. č. -la m.; Tamperčanka, -y, 
-nlek z.; tamperský príd. 

Tananarive neskl. str. mesto (Malgaš. rep.); 
Tananarivčan, -a, mn. č. -la m.; Tanananv-
čanka, -y, .-niek z.; tananarivský príd. 

Tanger, -a/u, a. p. -i m. mesto (Maroko); 
Tangerčan, -a, mn. č. -ia m.: Tangerčanka, 
-y, -niek 2.; tangerský príd. 

Ťan-šan i Tchien-šan, -u m. pohorie (Člna); 
ťanšanský i tchienšanský prid. 

Tanzánia [vysl. -n-], -ie 2. štát; Tanzánljec, 
-Jca, Tanzánijčan i Tanzánčan, -a, mn. £. -ia 
m.; Tanzánljka, -y, -Jok, Tanzánljčanka i 
Tanzánčanka, -y, -nlek z.; tanzánijský í 
tanzánsky prfd. 

Tarábulus al-Gharb p. Tripolis 
Tarent, -u m., Taranto mesfo (Tal.); Taren-

fan, -a, mn. fi. -la m.; Taronfanka, -y, -niek 
z.; tarentský prid. 

Tärnovo, -a str. mesto (Bulh.); Tärnovčan, 
-a, mn. fi. -la m.; Tärnovčanka, -y, -nlek 
ž.; tärnovský prid. 

Taškent, -u m. mesfo (SSSR); Taškenfan, -a, 
mn. fi. -la m.; Taškenfanka, -y, -nlek z.; 
taškentský prld. 

Tatabánya [vysl. -ňa],-ne z. mesfo (Maďar.); 
Tatabánčan, -a, mn. č. -la m.; Tatabán-
čanka, -y, -nlek 2.; tatabánsky prfd. 

Tatry p. Vysoké Tatry 
Taurus, -u m. pohorie (Tur.); tauruský príd. 
Taygetos, -u m. pohorie (Gr.); taygetoský 

prid. 
Tbilisi neskl. str. mesfo (SSSR); Tbilisan, -a, 

mn. č. -la m.; Tbillsanka, -y, -niek ž.; tbi-
llský prid. 

Teguclgalpa, -y 2. mesto (Hond.); Tegucl-
galpčan, -a, mn. £. -ia m.; Teguclgalpčanka, 
-y, -niek 2.; teguclgalpský príd. 

Teherán, -u m. mesfo (Irán); Teheránčan, 
-a, mn. č. -ia i Teheránec, -nca m.; Te-
heránčanka, -y, -niek í Teheránka, -y, 
-nok z.; teheránsky príd. 

Tejo [vysl. -šo], -a str. rteka (Port.); tej-
ský príd. 

Tekov, -a m. kraj; Tekovčan, -a, mn. č. -la 
m.; Tekovčanka, -y, -nlek z.; tekovský prid. 

Tel Aviv [vysl. t-], -u m. mesto (Izr.); Tel-
avlvčan, -a, mn. č. -la m.; Telavlvčanka, 
-y, -niek ž.; telavivský prfd. 

Temešvár, -u e. p. -I m.. Timlsoara mesfo 
(Rumun.); Tcmešvárčan, -a, mn. £. -la m.; 
Temešvárčanka, -y, -nlek i.; temešvársky 
prld. 

Temža, -e z.. Thames (vysl. temz] rieka 
(V. Brit.]; temžský prid. 

Tennessee [vysl. tenesi] neskl. str. spolkový 
štát v USA (Tenn.); Tennesseejčan i Ten-
nessan, -a, mn. č. -la m.; Tennessoejčanka 
i Tennessanka, -y, -niek 2.; tennesseejský 
i tennesský príd. 
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Tepke neskl. m. i sír. vrch (Maďar.); tep-
čiansky príd. 

Teplá, -ej z. rieka (ČSSR); tepliansky príd. 
Teplice, -líc z. pomn. mesfo (ČSSR); Tepll-

čan, -a, mn. £. -ia m.; Tepltčanka, -y, -nlek 
2.; teplický prid. 

Terezin, -a m. mesfo (ČSSR); Terezínčan, -a, 
mn. £. -ia m.; Terezínčanka, -y, -nlek 2.; 
terezínsky prld. 

Terst, -u m.. Trieste mesfo (Tal.); Torsían, 
-a, mn. č. -ia m.; Tersťanku, -y, -nlek 2.; 
terstský prid. 

Tesália, -ie 2. územie; Tesálčan, -a, mn. fi. 
-ia m.; Tesálčanka, -y, -niek 2.; tesálsky 
prld. 

Tevore p. Tiber 
Texas, -u m. spolkový štát v USA (Tex.); 

Texasan, -a, mn. c. -la m.; Texasanka, -y, 
-niek z.; texaský príd. 

Thajsko, -a str., Thajské kráľovstvo (Thaj.) 
— Prades T'hai, Muang T'hal ífár; Tha]-
čan, -a, mn. č. -ia m.; Thajčanka, -y, -niek 
2.; thajský príd. 

Thames p. Temža 
Théby, Théb 2. pomn., Théval mesfo (Gr.); 

Thébčan í Théban, -a, mn. e. -ia m.; Théb-
čanka i Thčbanka, -y, -nlek 2.; thébsky 
prld. 

Thessaloniké p. Solún 
Théval p. Théby 
Thuanghoa p. Hue 
ThQringen p. Durfnsko 
Tchaj-wan, -u m., star. Formóza, -y 2. 

ostrov; Tchajwanec, -nca i Tchajwančan, 
-a, mn. č. -ia m.; Tchajwanka i Tchajwan-
čonka, -y, -nlek 2.; tchajwanský prld. 

Tchien-šan p. Ťan-šan 
Tchung-tchien-cho p. Jang-c'-fiang 
Tlber, -a/-u, 6. p. -1 m., Tevere rieka (Tal.); 

tiberský prld. 
Tibesti [vysl. ty-ty] neskl. str. pohorie (Čad); 

tlbestský i tibestijský príd. 
Tibet [vysl. t - ] , -u m. územie (Člna); Ti

beťan, -a, mn. č. -ia m.; Tibeťanka, -y, 
-niek 2.; tibetský prid. 

Tigris, -u m., Didžlat rieka (Irak); tigrlský 
prid. 

Tichá Orlice, Tichej Orlice 2. rieka (ČSSR); 
tlchoorlický prld. 

Tichý Oceán, Tichého Oceánu m. more; tl-
chooceánsky príd. 

Timbuktu neskl. str., novšie Tombouctou 
mesto (Mali); Tlmbuktan, -a, mn. č. -ia m.; 
Tlmbukťanka, -y, -niek 2.; timbuktský prld. 

Timlsoara p. Temešvár 

Timor, -u, e. p. -e m. ostrov ( indon.); Timor-
čan, -a, mn. c. -la m.; Timorčanka, -y, -niek 
2.; timorský príd. 

Tirana [vysl. t- ] , -y z., Tirane mesfo (Alb.); 
Tlrančan, -a, mn. fi. -ia m.; Tirančanka, -y, 
-nlek 2.; tiranský príd. 

Tirolsko, -a str. územie; Tirolčan, -a, mn. £. 
-la m.; Tirolčanka, -y, -nlek 2.; tirolský 
prid. 

Tisa, -y 2., Tisza [vysl. tysa] rieka (Maďar.); 
tiský príd. 

Titicaca [vysl. tytykaka], -ky 2. jazero (Pe
ru, Bol.]; titicacký [vysl. -ka-] prld. 

Tívoli [vysl. t-J neskl. str. mesfo (Tal.); Tl-
volčan, -a, mn. fi. -ia m.; Tivolčanka, -y, 
-niek z.; tivolský príd. 

Tlemcen [vysl. -sen], -u m. mesfo (Alž.); 
Tlemcenčan, -a, mn. č. -la m.; Tlemcenčan-
ka, -y, -nlek z.; tlemcenský prld. 

Toba, -y z. jazero (Indon.); tobský prld. 
Tobago, -a str. ostrov; Tobagčan, -a, mn. £. -Ia 

m.; Tobagčanka, -y, -nlek z.; tobacký i to-
bagský príd. 

Tnbruk, -u m. mesfo (Líbya); Tobručan, -a, 
mn. £. -la m.; Tobručanka, -y, -nlek 2.; 
tobrucký prld. 

Togo, -a str., Togská (Tožská) republika — 
franc. République Togolaise šfáf; Togčan 
i Tožan, -a, mn. fi. -la m.; Togčanka I To-
žanka, -y, -nlek z.; togský i tožský prfd. 

Tok, -u m. vrch (ČSSR); tocký prfd. 
Tokaj, -a m. mesfo (Maďar.); Tokajčan, -a, 

mn. £. -la m.; Tokajčanka, -y, -nlek z.; 
tokajský prid. 

Tnkclau neskl. str. ostrovy; Tokelaučan, -a, 
mn. c. -la m.; Tokelaučanka, -y, -nlek z.; 
tokelauský prid. 

Tokio, -la str., Tókjó mesto (Jap.); Tokljčan, 
-a, mn. č. -ia m.; Tokijčanka, -y, -niek 2.; 
tokijský prld. 

Toledo, -a str. mesfo (Šp.); Toleďan i Toled-
čan, -a, mn. £. -la m.; Toleďanka l Toled-
čanka, -y, -niek 2.; toledský príd. 

Tombouctou p. Timbuktu 
Tunisk, -a m. mesfo (SSSR); Tomčan, -a, 

mn. £. -la m.; Tomčanka, -y, -nlek 2.; tom-
ský príd. 

Tonga, -y 2. ostrovy a územie; Tonžan, -a, 
mn. £. -la m.; Tonžanka, -y, -niek 2.; tonž-
ský prld. 

Topeka, -y 2. mesto (USA); Topečan, -a, mn. 
č. -la m.; Topečanka, -y, -nlek 2.; topecký 
prld. 

Topia, -le, e. p. -li 2. rieka (ČSSR); toplian; 
sky príd. 
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Topozero, -a str. jazero (SSSR); topozer-
ský prld. 

Tcrlno p. Turín 
Toronto, -a str. mesfo (Kan.); Toronťan, -a, 

mn. č. -la m.; Toronťanka, -y, -nlek 2.; to-
rontský príd. 

Toruň, -a m. mesfo (Poľ.); Torunčan, -a, mn. 
e. -ia m.; Torunčanka, -y, -niek 2.; torunský 
prid. 

Torysa, -y i. rieka (ČSSR); toryský prld. 
Toskánsko, -a str. územie; Toskánec, -nca 

m.; Toskánka, -y, -nok 2.; toskánsky prid. 
Toulon [vysl. t u ] , -u m. mesfo (Fr.); Tou-

lončan, -a, mn. č. -la m.; Touiončanka, -y, 
-niek z.; toulonský prld. 

Tuulouse (vysl. tullíz) neskl. SI r. inciin 
(Fr.); Toulousan, -a, mn. č. -la m; Toulo-
sanka, -y, -nlek ž., toulouský príd. 

Tower [vysl. tauer] , -u, 6. p. -i m. mesto 
(V. Brit.); Towerčan, -a, mn. č. -la m.-. 
Towerčanka, -y, -niek ž.; towerský príd. 

Trabzon p. Trapezunt 
Trácia, -ie ž. územie; Trak, -a, mn. fi. -ci m.; 

Tráčka, -y, -čok 2.; trácky prid. 
'ľranshimaláje, -jl ž. pomn. pohorie (Čína); 

trarisľiimalájsky prid. 
Transylvánia [vysl. -nya], -ie ž.; star. i Sedmo-

hradsko územie; Transylvánec, -nca i Tran-
sylvánčan, -a, mn. č. -la m.; Transylvánka, 
-y, -nok i Transylvánčanka, -y, -niek 2.; 
transylvánsky príd. 

Trapezunt, u m., Trabzon mesfo (Tur.); 
Trapezunťan, -a, mn. č. -ia m.; Trapezun-
tanka, -y, -niek 2.; trapezuntský prid. 

Trento p. Trident 
Trenton, -u m. mesfo (USA); Trentončan, 

-a, mn. č. -ia m.: Trentončanka, -y, -niek 
2.; trentonský príd. 

Trevír, -u, 6. p. -e m.. Trler [vysl. trír] mesto 
(NSR); Trevírčan, -a, mn. č. -la m.; Tre-
vlrčanka, -y, -nlek 2.; trevírsky príd. 

Tríbeč, -a m. vrch i pohorie (ČSSR); tríbeč
ský prfd. 

Trident, -u m., Trento mesto (Tal.); Triden-
ťan, -a, mn. č. -ia m.; Trldenťanka, -y, 
-nlek V; tridentský prid. 

Trler p. Trevír 
Trleste p. Terst 
Triglav, -a/u m. vrch (Juh.); triglavský 

príd. 
Trinidad, -u m., angl. Trlnidad and Tobago 

štát t ostrov; Trínldadčan, -a, mn. č. -la 
m.; Trlnidadčanka, -y, -niek 2.; trinidadský 
príd. 

Trinidad (angl: vysl. -nydet, špan. vysl. triny-

dad], -u m. mesfo [USA, Urug., Bol.); Trl-
nidodčan, -a, mn. č. -ia m.; Trlnidadčanka, 
-y, -nlek 2.; trinidadský príd. 

Tripolis, -u m., Tarábulus al-Gharb mesfo 
(Líbya); T'rlpolisan, -a, mn. č. -la m.; Trl-
pollsanka, -y, -niek 2.; trlpoliský príd. 

Trutnov, -a m. mesto (ČSSR); Trutnovčan, 
-a, mn. £. -ia m.; Trutnovčanka, -y, -nlek 
2.; trutnovský prid. 

Trebíč, -a m. mesfo (ČSSR); Tfebičan, -a, 
mn. £. -la m.; Tŕebíčanka, -y, -niek 2.; 
tfebíčsky príd. 

Tfeboň, -ne z. mesfo (ČSSR); Tfebončan, -a, 
mn. fi. -la m.; Tŕebončanka, -y, -niek z.; 
tfebonský príd. 

Tuia, -y z. mesfo (SSSR); Tulčan, -a, mn. č. 
-ia m.; Tulčanka, -y, -nlek i.\ tulský prid. 

Tung-peJ p. Mandžusko 
Tunis, -u m. mesto (Tun.); Tunisan, -a, mn. 

č. -la m.; Tunisanka, -y, -nlek z.; tuniský 
prld. 

Tunisko, -a sír. i Tunis, -u m.. Tuniská re
publika (Tun.) — Al-Džumhúrlja at-Túní-
sfja šfáf; Tunisan, -a, mn. č. -la m.; Tu
nisanka, -y, -nlek ž.; tuniský prld. 

Turecko, -a str., Turecká republika (Tur.) 
— Tiirkije Cilmhuriyetl šfáf; Turek, -rka, 
mn. č. -rcl m.; Turkyňa, -ne, -kýň z.-, tu
recký príd. 

Turiec, Turca m. kraj i rieka (ČSSR); 
Turčan, -a, mn. c. -ia m.; Turčlanka, -y, 
-nok z.; turčiansky prid. 

Turín, -a m., Torino (vysl. -íno] mesfo 
(Tal.); Turinčan, -a, mn. č. -ia m.; Turln-
čanka, -y, -niek ž.; lurínsky prid. 

Turkménsko, -a, star. i Turkméma, -le z.; 
Turkménska sovietska socialistická re
publika sväzová republika v SSSR; Turk-
mén, -a m.; Turkménka, -y, -nok 2.; turk-
ménsky príd. 

Turku neskl. sír. mesfo (Fín.); Turkučan, -a, 
mn. £. -la m.; Turkučanka, -y, -niek 2.; 
turkuský prld. 

Turnov, -a m. mesto [ČSSR); Turnovčan, -a, 
mn. č. -ia m.; Turnovčanka, -y, -niek 2.; 
turnovský prld. 

Tiibingcn, -u m. mesfo (NSR); Tilbingenčan, 
-a, mn. £. -la m.; TUbingenčanka, -y, -niek 
ž.; tilblngenský prid. 

Uda, -y ž. rieka (SSSR); udský príd. 
Ufa, -y ž. mesfo (SSSR); Ufčan, -a, mn. č. 

-la m.; ufčanka, -y, -niek 2.; ufský prid. 
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Uganda, -y 2. šfáf (Ug.); Ugandan, -a, mn. fi. 
-ia m.; Uganďanka, -y, -nlek 2.; ugandský 
príd. 

Uh p. Už 
Uherské Hradište. uherského Hradišta str. 

mesfo (ČSSR); Uherskohradlšťan i Hra
dlšfan, -a, mn. č. -ia m.; Uherskohradiš-
ťanka í Hradlšfanka, -y, -nlek 2.; uher-
skohradlštský prid. 

Ukrajina, -y 2., Ukrajinská sovietska so
cialistická republika (USSR) sväzová re
publika v SSSR; Ukrajinec, -nca m.; Ukra
jinka, -y, -niek 2.; ukrajinský prld. 

Ulánbátar, -u, 6. p. -e m. mesto (Mong.); 
Uldnbátarčan, -a, mn. č. -la m.; Ulánbá-
tarčanka, -y, -niek 2.; ulánbátarský prid 

Ulm, -u m. mesfo (NSR); Ulmčan, -a, mn. fi. 
-ia m.; Ulmčanka, -y, -niek 2.; ulmský 
prld. 

Umbria, -ie 2. územie; Umbrijčan, -a, mn. £. 
-la i Umbrijec, -jca m.; Umbrijčanka, -y, 
-niok 1 Umbrljka, -y, -Jok 2., umbrijský 
prld. 

Uppsala, -y 2. mesfo (Šv.); Uppsalčan, -a, 
mn. č. -la m.; Uppsalčanka, -y, -niek ž.; 
uppsalský prid. 

Ural, -u, 6. p. -e m. pohorie i rieka (SSSR); 
uralský prfd. 

Urdun p. Jordán 
Urísa, -y 2. šfáf v Indii; Urfsan, -a, mn. č. 

-la m.; Urísanka, -y, -niek z.; urísky prfd. 
Uruguaj, -a m., Uruguajská republika 

(Urug). — República Orientai del Uru-
guay štát; Uruguajec, -jca in.: Uruguajka, 
-y, -jok ž.; uruguajský prfd. 

Usa, -y Z. rieka (SSSR); uský prfd. 
1 iklldar ; Skutari 
Ústí n. Labem, Ústia n. Labem str. mesto 

(ČSSR); Labskoúsfan i Osťan, -a, mn. č. 
-ia m.; Labskoúsíanka 1 Ušianka, -y, -niek 
z.; labskoňsťanský prid. 

Ostí n. Orlici, Oslia n. Orlici str. mesto 
(ČSSR); Orllckoúsťan í Osťan, -a, mn. fi. 
-ia m.; Labskoúsfanka 1 Ústanka, -y, -niek 
2.; orilckoňsfanský príd. 

llsumliura, -y z. mesfo (Kongo); Usumbur-
čan, -a, mn. fi. -la m.; Usumburčanka, 
-y, -niek 2.; usumburský prid. 

Utah [vysl. juta], -ha [vysl. jutaa] m. spol
kový štát v USA; Utahčan (vysl. Jutačan], 
-a, mn. C. -ta m.; Utahčanka, -y, -nlek z.; 
ulahský prid. 

Utrecht [vysl. (]-], -u m. mesto (Hol.); 
Utrechťan, -a, mn. £. -la m.; Utrechfanka, 
-v, -niek z.; utrochtský prfd. 

Ultarpradéš, -u m. šfdf v indtt; Uttarpra-
déšan, -a, mn. £. -la m.; Uttarpradéšanka, 
-y, -niek z.; uttarpradéšsky prfd. 

Uzbekistan, -u m.. Uzbecká sovietska socia
listická republika sväzová republika 
v SSSR; Uzbek, -a, mn. £. -ci m.; Uzbecká, 
-y, -čiek z.; uzbecký prld. 

Už, -a 1 Uh, -u m. rieka (SSSR, ČSSR); už-
ský prld. 

Užhorod, -u m., Užgorod mesfo (SSSR); Už-
horodčan, -a, mn. fi. -la m.; Užhorodčanka, 
-y, -niek ž.; užhorodský príd. 

v 

Vacov, -a m., Vác mesto (Maďar.); Vacov-
čan, -a, mr.. c. -ia m.; Vacovčanka, -y, -nlek 
2.; vacovský prfd. 

Vaduz, -a/-u m. mesfo (Llcht.); Vaduzan, -a, 
mr.. č. -ia m.; Vaduzanka, -y, -niek 2.; va-
duzský prfd. 

Váh, -u m. rieka (ČSSR); vážsky príd 
Valencia [vysl. valensla], -le 2. mesfo (Sp.j; 

Valencijčan, -a, mn. c. -la 1 Valencljec, 
-jca m.; Valencljčanka, -y, -niek 1 Valen-
cljka, -y, -Jok 2.; valencijský prfd. 

Valašské MeziHčí, Valašského Mezifíčia sír. 
mesfo (ČSSR); Valašskomezifíčan i Mezl-
fíčan, -a, mn. č. -ia m.; Valašskomezifíčan-
ka 1 Meziílčanka, -y, -niek 2.; valašskome-
ziríčsky príd. 

Valašsko, -a str. územie; Valach, -a, mn. £. 
-si m.; Valaška, -y, -šiek 2.; valašský 

Valdajská vrchovina, Valdajske] vrchoviny 
z. pohorie (SSSR) 

Vaľľeta, -y 2. mesfo (Malta); Vallefan, -a, 
mr. č. -ia m.; Vallefanka, -y, -niek 2.; 
valletský príd. 

Valparaíso (vysl. valparaíso], -a, 6. p. -e 
str. mesto (Chile); Valparaísan, -a, mn. £. 
-la m.; Valparaisanka, -y, -nlek 2., val-
paraísky príd. 

Vancouver [vysl. venkúvr], -vru/-vru, a. p. 
-vri m. mesto (Kan.); Vancouverčan, -a, 
mr.. č. -la m.; Vancouverčanka, -y, -nlek 
2.; vancouverský prid. 

Vardar, -u, e. p. -e m. rieka (Juh., Gr.); 
vardarský prid. 

Varšava, -y ž., Warszawa mesfo (Poľ.); Var-
šavčan, -a, mn. £. -ia m.; Varšavčanka, -y, 
-niek ž.; varšavský prld. 

Varta, -y z. rieka (Poľ.); varíský príd. 
Vatikán, -ú m., Vatikánsky šlát — Stato 

delia Ciita del Vatlcano šfdf; vatikánsky 
príd. 
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Velehrad, -u m. mesfo (ČSSR); Velehrad-
čan, -a, mn. c. -ia m.; Velehradčanka, -y, 
-nlek z.; velehradský prid. 

Veľká Británia, Velkej Británie z.. Spojené 
kráľovstvo Veľkej Británie a Severného 
Írska (V. Brit.) — United Kingdom oí 
Great Brilain and Northern Ireland šfdf; 
Brit, -a m.: Britko, -y, -tlek z.; britský 
príd.; p. i Anglicko 

Velká Deštná, Velkej Deštnej t. urcft 
(ČSSR); velkodeštniansky prid. 

Veľká Fatra, Veľké) Fatry 2. pohorie 
(ČSSR); veľkofatranský príd. 

Veľká Javorina, Veľké] Javoriny 2. vrch 
(ČSSR); velkojavorinský príd. 

Veľká lúka, Velkej lúky 2. vrch (ČSSR); 
veľkolúcky príd. 

Veľké Sundy, Veľkých Sňnd 2. pomn. ostro
vy; Veľkosunďan, -a, mn. č. -la m.; Veľko-
sundanka, -y, -niek z.; vefkosundský prid. 

Veľký Atlas, Velkého Atlasu m. pohorie 
(Alž.); veľkoatlaský prld. 

Veľký Inovec, Veľkého Inovca m. vrch 
(ČSSR); vefkoinovecký príd. 

Velký Javorník, Velkého Javorníka m. vrch 
(ČSSR); velkojavornlcky prid. 

Veľký Kriváň, Veľkého Krlváňa m. vrch 
(ČSSR); veľkokrívánsky prfd. 

Veľký Tríbeč, Veľkého Tríbeča m. vrch 
(ČSSR); volkotríbečský príd. 

Vendée (vysl. vande] neskl. z. územie; Ven-
dejčan [vysl. van-], -a, mn. fi. -ia m.; Ven-
dejčanka, -y, -nlek z.; vondejský prid. 

Venezia p. Benátky 
Venezuela, -y 2., Venezuelská republika 

(Venez.) — República de Venezuela šfáf; 
Venezuelčan, -a, mn. £. -ia m.; Venezuel-
čunka, -y, -nlek z- venezuelský príd. 

Vepor, -pra, e. p. -pri i Klenovský Vepor m. 
vrch (ČSSR); veporský 1 klenovskovepor-
ský prld. 

Veraeruz [vysl. borakrús/z), -u m. mesto 
(Mex.J; Veracruzan, -a, mn. £. -ia m.; Ve-
racruzanka, -y, -nlek 2.; veraeruzský prld. 

Vinili n [vysl. -don], -u m. mesfo (Fr.) ; 
Verdhnčan, -u, mu. č. -in m . Verdunčanka, 
-y, -niek 2.; verdunský prid. 

Verchojanské pohorie, Verchojanského po
horia str. (SSSR) 

Vermont, -u m. spolkový štát v USA (V!.); 
Vermonfan, -a, mn. fi. -ia m ; Vermonťan-
ka, -y, -niek 2.; vermontský prid. 

Verona, -y 2. mesto (Tal.); Verončan, -a, 
mn. č. -ia m.: Verončanka, -y, -niek 2.; ve-
ronský prld: 

Versailles [vysl. -saj] neskl. sír. pomr.. mesfo 
(Fr.); Versalllčan, -a, mn. £. -la m.; Ver-
saillčanka, -y, -nlek 2.; versailiský príd. 

Vesuvlo p. Vezuv 
Veszpréin [vysl. v e s ) , -u m. mesto (Maďar.); 

Veszprémčan, -a, mn. £. -Ia m.; Veszprčm-
čanka, -y, -niek 2.; veszprémsky príd. 

Vezuv, -u m., Vesuvío urcft (Tal.); vezuvský 
prld, 

Viazma, y z mesfo (SSSR); Vlazman, -a, 
mn. c. -ia m.; Viazmanka, -y, -nlek z.; viaz-
manský prld. 

Vicloria [vysl. -któ-], -le z. mesfo (Hong
kong); Vlctorijčan, a, mn. £. -la m.; 
Victorljčanka, -y, -niek 2.; victorljský prfd. 

Viedeň, -dne 2., Wien (vysl. vín] mesfo 
(Rak.); Viedenčan, -a, mn. £. -la m.; Vie
denčanka, -y, -niek ž.; viedenský prld. 

Vielnam, -u m.. Vietnamská demokralická 
republika (VDR) — Nu'ó'c Viét-Nam Dán-
-Chú Công Hoá; Južný Vietnam, Vietnam
ská republika (Viet.) — Vlét-Nam Cong-
-Hoä štáty; Vletnamec, -mca m.; Vietnam-
ka, -y, -miek 2.; vietnamský príd. 

Vientiane [vysl. vientjan], -nu m. mesto 
(Laos); Vienllančan, -a, mn. t. -la m.; 
Vlentiančanka, -y, -niek 2.; vlentianský 
príd. 

Vihorlat, -u m. vrch í pohorie (ČSSR); vi
horlatský prld. 

Vichy [vysl. -ŠI) neskl. str. mesfo (Fr.); VI-
chy]čan, -a, mn. £. -la m.; Vlchyjčanka, -y, 
-niek z.; vichyjský prld. 

Vilno, -a str., litov. Viľňus mesto (SSSR); 
Vilrtan, -a, mn. c. -la m.; Vllnianka, -y, 
-nok 2.; vilniansky prid. 

Vina del Mar [vysl. biňadelmár] neskl. sír. 
mesto (Chlle); Vlňadelmarčan, -a, mn. c. 
-la m.; Vlňadelmarčanka, -y, -nlek z., vi-
ňadelmarský príd. 

Vinica, -e z mesfo (SSSR); Vinlčan, -a, 
mn. c. -la m.; Vlnlčanka, -y, -nlek 2.; vl-
nlcký prid. 

Virgínia [vysl -n-], -ie 2., Virginia (vysl. 
virdžínya] spolkový štát v USA (Va.j; 
Virglnčan, -a, mn. č. -ia m.; Virgínčanka, 
-y, -niek 2., virgínsky príd. 

Visia, -y z., Wisla rieka (Poľ.); visliansky 
príd. 

Vitebsk, -a m. mesfo (SSSR); Vitebčan, -a, 
mn. fi. -ia m.; Vitebčanka, -y, -niek 2.: vi-
tebský príd. 

Vizovické vrchy, Vizovických vrchov m. mn. 
č. pohorie (ČSSR) 

Vladivustnk, -u m. mesfo (SSSR); Vladivo-
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stočan, -a, mn. c. -ia m.; Vladivostočanka, 
-y, -nlek z.; vladlvostocký prid. 

Vlára, -y z. rieka (ČSSR); vlúrsky prid. 
Vltava, -y z. rieka (ČSSR); vltavský prid. 
Vogčzy, Vogéz 2. pomn. pohorie [Fr.); vo-

gézsky príd. 
Vojvodina, -y 2. autonómne územie Srbska; 

Vo]vodinec, -nca i Vojvodinčan, -a, mn. fi. 
-ia m.; Vojvodínka í Vojvodinčanka, -y, 
-niek 2 ; vojvodlnský prfd. 

Volga, -y z. rieka (SSSR); volžský prld. 
Volgograd, -u m. meslo (SSSR); Volgograd-

čan, -a, mn. č. -la m.; Volgogradčanka, -y, 
-niek z.; volgogradský prld. 

Volyňka, -y 2. rieka (ČSSR); volynský prid. 
Voronež, -a m. mesto (SSSR); Voronežan, 

-a, mn. fi. -ia m.; Voronežanka, -y, -nlek 
z.; voronužský prid. 

Vratislav, -vi, e. p. -vi z., Wrocíaw mesto 
(Po!.); Vratlslavčan, -a, mn. e. -ia m.: 
Vratislavčanka, -y, -niek 2.. vratislavský 
prld. 

Vrchľabí, -la str. mesfo (ČSSR); Vrchlab-
čan, -a, mn. fi. -la m.; Vrchlabčanka, -y, 
-nlek 2.; vrchlabský prld. 

Vsetin, -a m. mesfo (ČSSR); Vsetlnčan, -a, 
mn. c. -Ia m.-, Vsetínčanka, -y, -niek z.-. 
vsetínsky príd. 

Vtáčnik, -a m. vrch , pohorie (ČSSR); vtáč-
nický prld. 

Vyčegda, -y z. rieka (SSSR); vyčegdský 
príd. 

Vygozero, -a str. jazero (SSSR); vygozerský 
príd. 

Východné Beskydy, Východných Beskýd 2. 
pomn. pohorie (ČSSR); východobeskydský 
príd. 

Východné Kordillery (vysl. -dylje-J, Východ
ných Kordiller 2. pomn. pohorie (Kolumb.); 
východokordiiierský príd. 

Východný Falkland, Východného Falklandu 
m. ostrov; Východoíalklanďan, -a, mn. č. 
-la m.; Východofalklandanka, -y, -niek z.; 
východofalklandský príd. 

Vysoká, -oj z. vrch (CSSRJ; vysocký prid. 
Vysoké kolo, Vysokého kola str. vrch 

(ČSSR); vysokokolský príd. 
Vysoké Talry, Vysokých Talíer i Tatry, Ta

tier 2. pomn. pohorie (ČSSR); vysokota-
transký i tatranský prid. 

Vysoký Atlas, Vysokého Atlasu m. pohorie 
(Maroko); vysokoatlaský prid. 

Vyškov, -a m. mesto (ČSSR); Vyškovčan, 
-a, mn. c. -la m.; Vyškovčanka, -y, -nlek 
2.; vyškovský prid. 

Wales Ivysl. vejlz], -u m. územie [V. Brit.); 
Walesan, -a, mn. č. -ia m.; Walcsanka, -y, 
-nlek z.; waleský príd. 

Warszawa p. Varšava 
Washington [vysl. vošinkton], -u m. spolkový 

štát v USA (Wash.); Washingtončan, -a, 
mn. č. -la m.; Washlngtončanka, -y, -niek 
z.-, washlngtonský príd. 

Washington (vysl. vošinkton], -u m. mesto 
(USA); Washingtončan, -a, mn. c. -ia m.; 
Washlngtončanka, -y, -nlek z.; washlng
tonský prid. 

Waterloo [vysl. vótrlú] neskl. str. mesfo 
(USA), [vysl. vaterlo] obec (Belg.); Water-
loočan, -a, mn. fi. -Ia m.; Waterloočanka, 
-y, -nlek z.; waterlooský prid. 

VVeimar (vysl. va]-], -u, 6. p. -e m. mesto 
(NDR); Weimarčan, -a, mn. fi. -Ia m.; wei-
marčankn, -y, -niek 2.; weimarský príd. 

Wellington [vysl. velington), -u m. mesto (N. 
Zél.J; Welllngtončan, -a, mn. c. -la m.; 
Welllngtončanka, -y, -niek 2.; wellington-
ský príd. 

Wieliczka (vysl. viellčka], -y z. mesfo (Poľ.); 
Wleliczan [vysl. -čan], -a, mn. č. -ia m.; 
Wleliczanka, -y, -niek z.; wieliczský prld. 

Wien p. Viedeň 
Wiesbaden [vysl. vizbáden], -u m. mesto 

(NSR); Wiesbadenčan, -a, mn. fi. -ia m.; 
Wiesbadenčanka, -y, -niek z.; wlesbaden-
ský príd. 

Wfndhnek [vysl. -huk], -u m. mesto (Juhoz. 
Air.); Windhoečan, -a, mn. č. -la m.; 
Wlndhoečanka, -y, -nlek z.; wlndhoecký 
príd. 

Winnipeg [vysl. - n ] , -u m. mesfo (Kan.); 
Winnipegčan, -a, mn. č. -la m.; Wlnnlpeg-
čanka, -y, niek z.; winnlpegský prid. 

Wisconsin [vysl. -ko-], -u m. spolkový štát 
v USA (Wls.); Wisconslnčan, -a, mn. £'-
-la m.-. Wlsconslnčanka, -y, -niek ž.; wls-
consínský príd. 

Wlsla p. Visia 
Wittenberg, -u m. mesfo (NDR); Wlttenber-

čan, -a, mn. e. -la m.-, Wittenberčanka, -y, 
-niek ž.; wittenberský príd. 

Worcester [vysl. -sester], -tru/-tra, 6. p. -tri 
m. mesto (USA); Worcesterčan, -a, mn. £. 
-la m.; Worcesterčanka, -y, -niek ž.; wor-
cesterský príd. 

Wroclaw p. Vratislav 
Wyoming [vysl. -vajó-J, -u m. spolkový štát 

v USA (Wyo.j; Wyominčan, -a, mn. C. -la; 
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W y o m i n č a n k a , -y, -niek 2.; wyomlnský 
príd. 

Vaoundé [vysl. Jau-] neskl. str. mesto (Ka
merun) ; Y a o u n ď a n , -a, mn. £. -ia m.; 
Yaoundanka, -y, -niek 2.: yaoundský prid. 

Yellnwstont! [vysl. Je lous toun] , -u m. rieka 
(USA); yo l l ows lonský prld. 

Yiicatan (vysl. juka-J, -u m. polostrov; Yu-
c a t a n č a n , -a, mn. c. -ia i Yucatanec, -nca 
m.; Y u c a t a n č a n k a i Yucatanka, -y, -niek 
z.; yucatanský prid. 

Yukon [vysl. )u-j, -u m. územie i rieka 
(Kan., USA); Y u k o n č a n , -a, mn. £. -ia m.; 
Y u k o n č a n k a , -y, -nlek z.; yukonský príd. 

Yuknnské puhnrie [vysl j u ] , Yukonského 
pohor ia str. (USAj 

Zahrze (vysl. -bže] , -rza sír. mesfo (Poľ. ) ; 
Zahrzan I /ys žan I, n, mn. i la m.; Za-
brzanka, -y, -nlek ž.; zabrzeský príd. 

Zadar, -daru, e. p. -dare m. mesto (Juh.J; Za-
d a r č a n , -a, mn. £. -la m.; Z a d a r č a n k a , -y, 
-niek 2.; zadarský prid. 

Zagreb p. Záhreb 
Záhorie, -la str. kraj; Záhorák, -a, mn. č. 

-ci m.; Záhorácka, -y, -čok z.; záhorský 
prld. 

Záhreb, -u m.. Zagreb mes fo (Juh.) ; Záhreb-
čan, -a, mn. č. -la m.; Z á h r e b č a n k a , -y, 
-nlek 2.: záhrebský príd. 

Zajordánsko, -a str. územie; Zajordánec, 
-nca m.; Zajordánka, -y, -nok 2.; zajordán-
sky príd. 

Zaknpané, -ého str. mesfo (Poľ. ) ; Zakopan-
čan, -a, mn. C. -la m.; Z a k o p a n č a n k a , -y, 
-nlek 2.; zakopanský príd. 

Zambezi i Zambcze neskl. z. rieka (Zambia, 
Mozamb.); zambezi jský í zambezský príd. 

Zambia, -le z.. Republ ic of Zambia šfáf; 
Z a m b l j č a n , -a, mn. fi. -ia m.; Z a m b i j č a n k a , 
-y, -niek z.; zambljský prid. 

Zanzibar, u, o. p. -e m. mesto ( T a n z á n i a ) ; 
Z a n z i b a i č a n , -a, mn. c. -ia m.: Zanzlbar-
čanka, -y, -niek 2.; zanzibarský prld. 

Západná Virgín ia (vysl. - n y a ] . Západnej 
Vlrglnle t., West Virginia [vysl. v irdžfnya] 
spolkový štát v USA (W.Va.); Západovlr-
g i n č a n , -a, mn. £. -la m.; Západovirgín-
č a n k a , -y, -niek z.; západovlrg ínsky príd. 

Západné Bengálsko, Západného Bengálska 
sír. šfdf v Indii; Západobengálec, -lca i 
Z á p a d o b e n g á l č a n , -a, mn. £. -la m.; Zápa-
dobengálka , -y, -lok i Z á p a d o b e n g á l č a n 
ka, -y, -niek ž.; západobengá lsky prid. 

Západné Beskydy, Západných Beskýd t. pomn. 
pohorie (ČSSR); západobeskydský prid. 

Západné Kordillery (vysl. -dylje-j, Západ
ných Kordiller 2. pomn. pohorie (Kolumb.); 
západokordi l lerský prid. 

Západný Berlín, Západného Berlína m., 
West-Berlin mesto; Z á p a d o b e r l l n č a n , -a, 
mn. c. -la m.; Z á p a d o b e r l í n č a n k a , -y, -nlek 
2.; západoberl lnsky príd. v 

Západný Falkland, Západného Falklandu m. 
ostrov; Západofalklandan, -a, mn. č. -ia 
m.; Západofalklandanka, -y, -niek 2.; zá-
padofalk landský prid. 

Západný Ghát, Západného Ghátu m. pohorie 
( I n d . ) ; západoghátsky prid. 

Znragoza [vysl. saragóza], -y 2. mesfo (Šp.) ; 
Zaragozan, -a, mn. £. -ia m.; Zaragozanka, 
-y, -niek 2.: zaragozský príd. 

Záruby, Zárub 2. pomn. vrch (ČSSR); zárub-
ský prld. 

Zernplin, -a m. kraj; Z e m p l í n č a n , -a, mn. č. 
-ia m.: Z e m p l i n č a n k a , -y, -nlek z.; zemplín
sky príd. 

Zempl ínske vrchy, Zempl ínskych vrchov m. 
mn. £.., maď. Zemplénl í í e g y s é g [vysl. hecf-
š č k ] pohorie [ČSSR, Maďar.) 

Zhnrelec, -lca m.. GOrlitz mesfo (NDR); 
Z h o r e l č a n , -a, mn. č. -ia m.; Z h o r c l č a n k a , 
-y, -nlek 2.; zhorolocký prld. 

Zit tat l [vysl. c i-] neskl. str., star. I Zi lava, -y 
2. mesfo (NDR); Z l t t a u č a n , -a, mn. e. -la 
m.; Zl t taučanka, -y, -nlek z.; z i t tauský 
prld. 

Zmluvný Omán, Zmluvného Ománu m., 
Omán al-Mutasál lh šfáf ; Ománec, -nca 
m.; Ománka, -y, -nok z.; zmluvnoománsky 
in id. 

Znojmo, a str. mesto (ČSSR); Zno je inčan, 
-a, mn. £. -la m.; Z n o j e m č a n k a , -y, -nlek 
2.; znojemský i znojmtansky príd. 

Zobor, -a, a. p. -e m. tzreh (ČSSR); zoborský 
príd. 

Zomba, -y 2. mesfo ( M a l a w i ) ; Z o m b č a n , -a, 
mn. c. -ia m.; Z o m b č a n k a , -y, -nlek z.; 
zombský príd. 

Zugspi tze [vysl. c u k š p i c e ) neskl m. vrch 
(Rak. ) ; zugspitzský príd. 

Ziirich [vysl. cfl-], -u m. mesfo ( Š v a j č . ) ; 
ZQrlšan, -a, mn. č. -ia m.; Ztlrlšanka, -y, 
-nlek 2.; zurlšský prfd. 
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Zvíčina, -y ž. vrch (ČSSR); zvíčlnský prfd. 

Žatec, -tea m. mesfo (ČSSR); Zatečan, -a, 
mn. č. -la m.; Žatcčanka, -y, -niek z.; ža-
tecký prld. 

Žďár n. Sázavou, -u, 6. p. -i m. mesto 
(ČSSR); Zďárčan, -a, mn. č. -Ia m.; Zďár-
čanka, -y, -nlek 2., žďársky prld. 

Ženeva [vysl. -n-], -y z., Genévo [vysl. ženév] 
mesto (Švajč.); Zenevčan, -a, mn. £. -la 
m.; Zenevčanka, -y, -nlek í.; ženevský 
prfd. 

Žiar, -u, e. p. -i m. pohorie (ČSSR); žiar
sky príd. 

Zitava, -y z. rieka (ČSSR); žitavský prid. 
Žltavá p. Zitlau 
Zilomil, -a/u, 6. p. -e m. mesfo (SSSR); 

Zitomlrčan, -a, mn. £. -ia m.; Zltomirčanka, 
-y, -niek í.-, žitomirský prfd. 

20 Slovník slov. jazyka 
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INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV VI. DIELU SLOVNÍKA 

Osobné mená 

Zoznam osobných (krstných] mien obsa
huje predovšetkým domáce i zriomácnené 
mená, ktoré sa bežne používajú alebo sa 
uvádzajú v slovenských kalendároch z po
sledných rokov; ďalej niektoré mená zvy
čajné na Slovensku v starších časoch a už 
zastarávajúce, niektoré mená známe z našej 
i svetovej histórie, z literatúry i z mytoló
gie. Pri menách exotických, s cudzím pra
vopisom, alebo tam, kde je to potrebné 
z iných dôvodov, uvádza sa aj pôvod, vý-
slovnosí alebo iné údaje. Pri často použí
vaných menách s domácou tradíciou sa 
zaznamenávajú aj hypokorisllcké čiže do
mácke podoby, t. j . skrátené alebo Inak 
obmenené znenia základných mien. Prísluš
né zdrobnené formy pri niektorých častých 

menách majú byť ukážkou bohatých slovo
tvorných možností slovenčiny v oblasli osob
ných mien. Pri niektorých menách sa pri
pájajú aj používané odvodené prídavné me
ná. 

Týmto zoznamom Slovník slovenského Ja
zyka prispejú k ustáleniu najmä písanej 
podoby a skloňovania osobných mien. Po
známky o pôvode sú Jednak informatívne, 
jednak upozorňujú na niektoré podoby 
v slovenčine neorganické (najmä skratka 
neslov., t. j . neslovenské meno, neslovenské 
znenie). 

Tento zoznam neobsahuje vyčerpávajúci 
súpis osobných mien a nenahrádza zoznamy 
mien na matričných úradoch. 

Slovenské miestne názvy a obyvateľské mená 

1. Názvy slovenských obcí a ich miest
nych častí (osád) sa uvádzajú v abecednom 
poriadku v heslách spolu s odvodenými 
obyvateľskými menami a s prídavnými me
nami. 

V názvoch obci sa zachováva taká podoba, 
akú majú v najnovšom úradnom Štatistic
kom lexikóne obcí ČSSR z r. 1965, opravujú 
sa len evidentné pravopisné a jazykové 
chyby podľa platných Pravidiel slovenského 
pravopisu. 

Obyvateľské mená, ako aj odvodené prí
davné mená štandardizujeme, t. J. uvádzame 
v hláskoslovnej (pravopisnej) a slovotvorné] 
spisovne] lorme. Na miestny úzus, ak vy
bočuje zo zistených zákonitosti spisovného 
Jazyka, sa prihliada len vo výnimočných 
prípadoch, ak Ide o mená všeobecne známe 
a ustálené |napr . Modra, Modran, Modran
ka, modranský — proti systémovým lormám 
Modrianka, modriansky/. 

Obyvateľské mená sa tvoria príponami -čan 
-an a -ec z odvodzovacieho základu, t. j . 
z miestneho názvu bez koncovky, niekedy 
aj bez odvodzovacej prípony [-ce, -ec, -ka, 
-ok a i.]. Obyvateľské mená ženského rodu 
(prechýlené) sa tvoria príponou -ka alebo 
-iankal-anka. 

2. v spisovne] slovenčine sa pri tvorení 
obyvateľských mien najčastejšie využíva prí

pona -čan, napr. Bratislava — Bratislavčan, 
Martin — Marllnčan, Žilina — Žilinčan, Pre
šov — Prešovčan. Prípona -čan býva tam, 
kde je na konci odvodzovacieho základu 
jedna spoluhláska, ktorá sa môže podľa 
pravidiel slovenského spisovného jazyko 
zoskupoval so spoluhláskou č. 

3. Príponou -an sa tvoria obyvateľské 
mená z miestnych názvov, ktorých základ sa 
končí na skupinu spoluhlások, napr. Brezno 
— Brezňan, Detva -— Detvan, Nitra — Nitran, 
Nové Mesto — Novomešťan, Uhorské — Úhor-
Stan atď. Spoluhláska (niekedy celá skupina 
spoluhlások] pred príponou -an sa strieda 
(alternuje) podľa pravidiel o alternáciách 
v spisovnej slovenčine [d/ď, t/t, n/ň, l/ľ, 
st/št, sk/št ap.). 

4. Príponou -an sa tvoria obyvateľské me
ná aj vtedy, keď sa odvodzovací základ 
miestnych názvov končí na daktorú zo spo
luhlások č, ž, š alebo na zadopodnebnú, 
zubnú a dasnovú spoluhlásku so striedaním 
pred príponou -an Jklč, g/dž, g/č, h/ž, ch/š, 
c/č, dz/dž/, napr. Dobroč — Dobročan, Levo 
čo — Levočan, Domantža — Domanižan, Mi
kuláš — Mlkulášan, Brusnlk — Brusničan, 
Lúka — Lúčan, Balog — Baločan, Brehy — 
Brežan, Suchá — Sušan (nár. Suchovan-
u!ebo Suchanec], Bystrica — Bystričan, Prie
vidza —- Prievidžan ap. 
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Prípona -an sa využíva aj pri odvodzova-
cích základoch zakončených na spoluhlásku 
-t alebo t podľa typu Lehota — Lehotan, 
napr. Bobot — Bobolan, Remety — Remeían, 
Hrochoí — llrochotan. 

5. Okrem uvedených typov prípona -an 
býva aj pri jednoslabičných odvodzovaclch 
základoch zakončených na jednu spoluhlás
ku, keď sa odvodené prídavné meno tvorí 
príponou -lanský a prechýlené obyvatelské 
meno príponou -ianka podľa typu Čab — Ča-
ban — Čabianka — čabiansky, napr. Babie — 
Baban — Babianka — bablansky, Suľa — Šu-
ľan — Sullanka — šuliansky, Sena — Seňan 
— Senlanka — seniansky, Šuja — Šujan — 
Šujanka — Sujanský (po spoluhláske -j- je 
krátke a). 

6. Príponou -ec sa v súčasnej spisovnej 
slovenčine pravidelne tvoria obyvateľské 
mená od miestnych názvov, ktoré majú prí
ponu -any, napr. BoSany — Bošanec, Kapu
šany — Kapušanec, Ožďany — Olďanec, 
Topoľčany — Topoľčanec ap. 

P o z n á m k u 1. — V miestnom lize býva prí
pona -ec a) v Iných lypoch, napr. v okrese Lufienec 
sú obyvateľské mená na -ec veľmi časté (používajú 
sa obyčajne v mn. čfsie), napr. Brezová — Bre-
zjvcl, Ctnobaňa fBaňal — Ctnobar.cl [Bancll, Ko-
koua — Kokavcl, Ozdln — Ozdfncf, Pohár — Pot-
tárcl (ale Lučenec — Lučenčan, Mdlinec — Malín-
čan, HraálSte — Hradlšfan. Uhorské — UhorStan). 
Podobne Je to af v iných okresoch, napr. pohore
la — Pohorelec, Žilina — žtltnec popri Žilinčan 
ald. v spisovnej slovenčine dávame tu prndrost 
pilpoi. i í -čan. 

P o z n á m k a 2. v literatúre sa vyskytujú aj 
formy so zloZer.ou príponou -anec, r.apr. Detva
nia i Detvar.cl, Nitrania 1 Nllrar.ci. 

7. Ženské (prechýlené) podoby obyvateľ-
ských mien sa tvoria od mužských pravidel
ne príponou -ka, napr. Košičan — Košičan
ka, Prešovčan •— Prešovčanka, Žilinčan — 
Žtlinčanka, Martinčan — Martlnčanka 
(v miestnom úze 1 Martlnčíanka). 

Prípona -ec pri prechyľovaní odpadáva a 
predchádzajúca slabika sa dlži, takže žen
ská podoba obyvateľského mena má zakon
čenie na -lanka, napr. Turany — Turanec — 
Turlanka, Topoľčany — Topoľčanec — To
poľčianka. Odvodené prídavné meno má 
príponu -lanský /turiansky, topoľčiansky). 

Príponou -lanfca sa tvoria ženské lormy 
ouyvateľských mien k mužským menám na 
•an, keď prídavné mená majú príponu -lan
ský s dlhou predposlednou slabikou, lakže 

sa tieto formy vzájomne podmieňujú, napr. 
Pravno — Pravňan — Pravnianka — prav-
nlansky, Nitra — Nitran — Nttrlanka — 
nitriansky, ako i Turiec — Turčan — Tur-
čianka — turčiansky. 

Po dlhuj slabike odvodzovacieho základu 
prípona ženského obyvaleľského mena sa 
skracuje a má podobu -anka a prípona príd. 
mena má podobu -anský, napr. Krásno — 
Krásňan — Krásňanka — krásňanský, Mýt
na -— Mýtňan — Mýlňanka — mýtňanský. 

8. Prídavné mená od mieslnych názvov sa 
tvoria alebo kratšou príponou -skýl-sky, 
-/c)kýl-/c)ky, alebo dlhšou priponou -ian-
skyt-anský. 

Priponou -ský (po dlhej slabike sky) sa 
odvodzujú prídavné mená od základov za
končených na jednu spoluhlásku, napr. Tr
nava — trnavský, Lehota — lehotský, Mar
tin — martinský, Dobroč — dobročský, 
Prievidza — prievidzský, Mikuláš — miku
lášsky ap. 

Niektoré prípony miestnych názvov pri 
odvodzovaní prídavných mien odpadávajú 
ako pri tvorení obyvateľských mien (pórov, 
bod 1), napr. Bánovce — bánovský, Luče
nec — lučenský, Ružomberok — ružomber
ský, Petržalka •— petržalský ap.. Výnimočne 
prípona -ec ostáva, napr. Rajec — rajecký, 
Senec — senecký, Harmanec — harmanecký 
a i. V prípone -ok, -k/y) sa strieda spolu
hláska -k- s -c-, napr. Hrádok — hrádocký, 
Zámok, Zámky — zámocký, ako 1 Vrútky — 
vrútocký. Prídavné mená z názvov na -ka, 
-lca, -Ice sa tvoria príponou -/c)kýl-ky, 
napr. Lúka — lúčky so striedaním kle 
(i lúčanský), Bystrica — bystrický, Košice — 
košický. 

Príponou -tanskyl-anský sa tvoria prídavné 
mená od miestnych názvov zakončených 
v základe na skupinu spoluhlások, od názvov 
zakončených na -any a od krátkych názvov, 
od ktorých sa odvodzujú obyvateľské mená 
príponou -an, -lanka (pórov, bod 7). 

9. Pri miestnych názvoch s priponou -ka 
sa vyvinuli dva slovotvorné typy: a) Petržal
ku — Petržalčan — Petržalčanka — pefr-
lalský (prípona -ka pri odvodzovaní odpadá 
a k základu sa pripájajú prípony -čan, -čan-
ka, -ský); b) Modrooká — Modrovčan — 
Modrovčtanka — modrovčlansky (spoluhlás
ka -k- v prípone -ka sa strieda s -č- a k zá
kladu so skupinou spoluhlások sa pridávajú 
prípony -an, -ianka, -lanský). Tento druhý 
typ sa niekedy využíva na rozlíšenie foriem 
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od názvu zdrobneného a nezdrobnenčho, 
napr. Kremnica — Kremničan — Kremni-
čanka — kremnický, ale Kremnička — 
Kremničan — Kremničlanka — kremntčian-
sky; Bystrica — Bystričan — Bystrlčanka — 
bystrický, ale Bystrička — Bystričan — 
llystričlanka — bystričiansky, Hora — Hôr
čan — Hôrčanka — horský (1 Hora - - Ho
rec — Horká — horský), ale Hôrka --
Hôrčan — Hôrčanka — hôrčanský ap. 

10. Od miestnych názvov adjektlvnej po
vahy na -ský, -ská, -ské, -sko tvoria sa oby
vateľské mená a prídavné mená alebo po
dľa typu Uhorské — UhorStan — Uhorštian-
ka — uhorštiansky, Valaská — Valašťan — 
Valaštianka — valaštiansky (staršia vrstva 
názvov) alebo podľa typu lesenské — je-
senčan — Jesenčtanka — jesenčiansky I je-
senský, Partizánske — Partizánčan — Par-
tizánčanka — parllzánčanský 1 partizánsky 

(mladšia vrstva názvov s odsúvaním prípony 
-ský, ská, -ské, akoby základ bol Parti
zán-, jeseň- ap.). 

11. Pri odvodzovaní obyvateľských mien 
z niektorých novších miestnych názvov na 
-h-, -g- striedanie spoluhlások (staré zmäk
čovanie) nenastáva, napr. Šahy — Šahan, 
Figa — Figan, Hágy — Hágan, Hadviga — 
Hadvigan. 

12. Pri názvoch skladajúcich sa z viacej 
slov sa v SSJ uvádzajú sústavne dvojaké 
podoby odvodených mien, dlhšie a kratšie, 
i keď sa v miestnom úze dlhé tvary málo 
používajú, napr. Spišská Nová Ves — Spiš-
skonovoveštan i Novovešťan ap. 

Piivlastňovacie prídavné mená z miest
nych názvov sa pri odvodzovaní obyvateľ
ských mien obyčajne vynechávajú, napr. 
Bábin Potok — Potočan, Babulicov Vrch — 
Vršan a p. Ale Karlova Ves — Karloveštan 
ap. 

Zemepisné názvy 

V zozname zemepisných názvov sa uvá
dzajú názvy štátov a území, názvy hlavných 
miest (najmä tých štátov a území, kinu': 
sa uvádzajú v zozname), názvy významných 
európskych, afrických, ázijských a americ
kých miest, najmä ako kultúrnych, umelec
kých, politických a športových stredísk, a 
názvy významných miest v Čechách a na 
Morave. (Názvy slovenských miest a obcí 
sú uvedené v osobitnom zozname.) Zoznam 
zemepisných názvov obsahuje ďalej názvy 
slovenských riek a väčších riek na celom 
svete, názvy známejších vrchov a pohorí, 
názvy známych ostrovov, polostrovov, sú
ostroví, niektorých mysov, zálivov a morí. 

Názvy štátov sa uvádzajú takto: Heslovým 
slovom Je zvyčajne historický názov štátu 
(napr. Československo, Poľsko, Juhoslávia 
atď.J; pri ňom sú príslušné základné gra
matické údaje (2. pád a rod); za gramatic
kými údajmi nasleduje otlcláíny názov štátu 
v slovenčine, ďalej v zátvorkách je použí
vaná skralka tohto názvu a nakoniec za 
pomlčkou je uvedený oficiálny názov štátu 
v príslušnom jazyku. 

Pri zdomácnených názvoch cudzích miest 
i niektorých iných zemepisných útvarov 
(napr. riek, vrchov J uvádzajú sa a] názvy 
v príslušnom pôvodnom jazyku (napr. Rfm — 
Róma, Seina — Seíne). 

Pri každom zemepisnom názve, ktorý je 

v zozname ako heslové slovo, sú základné 
gramatické údaje: 2. pád jedn. č., podľa 
potreby aj 6. pád jedn. č., rod alebo údaj 
o nesklonovateľnostl názvu. Za gramatic
kými údajmi obyčajne hneď nasleduje údaj, 
o aký zemepisný útvar ide (mesto, rieka, 
ostrov atď.]. 

K názvom štátov, území, miest, ostrovov 
a polostrovov sú pripojené obyvateľské 
mená mužského a ženského rodu a prísluš
né odvodené prídavné mená. Pri ostatných 
zemepisných názvoch (vrchov, pohorí, riek 
atď.] sa nv.nlzajú iba príslušné prídavné 
mená s výnimkou tých názvov, ktoré sú 
dvojslovné alebo vlacslovné a od ktorých sa 
podoba prídavného mena ťažko tvorí alebo 
Je zbytočná. Z rovnakých príčin sa prídavné . 
meno neuvádza pri niektorých iných zeme
pisných názvoch. 

Obyvateľské mená a prídavné mená od 
cudzích zemepisných názvov sa tvoria ob
dobne ako od domácich zemepisných ná
zvov. Pri obyvateľských menách je najpro
duktívnejšia prípona -čan, pri prídavných 
menách prípony -ský, -cký, -lanský lanský). 
Prípona -ec sa uplatnila najčastejšie pri o-
hyvatelských menách odvodených od názvov 
štátov a území, zriedkavejšie pri obyvateľ
ských menách odvodených od niektorých 
miestnych názvov. Príponou -an sa tvoria 
obyvateľské mená od názvov štátov a území 
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i miest, ktorých odvodzovacl základ sa kon 
či na skupinu (obyčajne dvoch) spoluhlások 
alebo na spoluhlásku z, s, t, š, dz, c, dž, č. 
Často sa prípona -an uplatňuje aj po spolu
hláskach d, t, g, k, h, ch, 1, pričom uvedené 
spoluhlásky sa striedajú (napr. Kanada — 
Kanaďan, Zurlch — Zurišan, Chile — Chl-
ľan atď.j . V mnohých prípadoch sú zazna
menané aj prípustné varianty. Zriedka sa 
prípony čan, -ský pripájajú k názvu aglu-

tinačným (mechanickým) spôsobom (napr. 
Buku — Bakučan — bakuský). 

Pri cudzích názvoch sa v zozname uvádza 
ich výslovnosť, pokiaľ Je to potrebné. 

Základným prameňom pri zostavovaní zo
znamu bol Malý atlas sveta. Vo viacerých 
prípadoch sme však znenie zemepisného 
názvu opravili i zmenili podľa súčasného 
slávu v zemepisných názvoch a podľa plat
ných pravopisných pravidiel a zákonitosti 
súčasnej spisovne] slovenčiny. 

Opravy 

V opravách sa zaznamenávajú chyby a 
nedopatrenia, ktoré sa zistili pri používaní 
SSJ. Sú to najmä: 1. tlačové chyby; 2. ru
šivé chyby technického rázu (napr. preho
dené riadky); 3. omyly alebo nepresnosti 
v písomnej podobe slov; 4. omyly a nedo
patrenia v gramatickej charakteristike slov 
(napr. v gramatickom rode, v slovesnom 
vlde, v gramatických tvaroch, v určení slov
ného druhu a pod.); 5. rušivé vecné omyly 
vo výklade významu Jednotlivých slov. 

Upozorňujeme aj na zmeny v písomnej 
(pravopisnej alebo i hláskovej] podobe jed

notlivých slov, ktoré vyplývajú z novšieho 
vedeckého výskumu súčasnej spisovnej slo
venčiny alebo z medzinárodnej konvencie 
o podobe niektorých termínov (napr. oxyd — 
oxid). 

Nemohli sme brať do úvahy v š e t k y 
pripomienky, návrhy a požiadavky, ktoré 
vyslovili recenzenti a oponenti SSJ alebo 
ktoré nám poslali Jednotliví používatelia 
Slovnika. Niektoré požiadavky a návrhy sa 
totiž dotýkajú nielen jednotlivosti, ale spô
sobu spracovania mnohých hesiel a čiastoč
ne celkovej koncepcie Slovníka. 
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ZOZNAM SKRATIEK 

admin. — termín v administratíve 
Afg. -— Afganistan 
atrik. — nlrikánsky 
a i. — a Iné 
al — alebo 
Alb. — Albánsko 
Alž. — Alžírsko 
amer. — slovo z amerického prostredia 
anat. — termín v anatómií 
And. — Andorra 
angl. — slovo anglického pôvodu; anglický 
antrop. — termín v antropológii 
ap., a pod. — a podobne, a podobný 
arab. — slovo arabského pôvodu 
Arg. — Argentína 
argot. — argotícké slovo 
urch. -- archaizmus 
archeol. — termín v archeológií 
archit. — termín v architektúre 
astron. — termín v astronómii 
atlét. — termín v atletike 
aut. — termín v automobilizme 

H 

ban. — termín v baníctve 
Bar. — Barma 
bás. — básnické slovo, básnický výraz 
Belg. — Belgicko 
bezpredm. — bezpredmetové sloveso 
bibl. — biblický termín; meno biblického 

pôvodu 
bibliograľ. — termín v blbliograľil 
biol. — termín v biológii 
Bol. — Bolívia 
bot. — termín v botanike 
Braz. — Brazília 
bud. — budúci čas 
bulh. — slovo bulharského pôvodu 
Bulh. — Bulharsko 
býv. — bývalý 

Celj. - Cejlón 

clg. — slovo z reči Cigánov 
cirk. — cirkevný termín 
cit. — citoslovce 
cukrár. -- termín v cukrárstve 
cukrovar. — termín v cukrovarnictve 

č. — číslo; čas 
čast. — častica 
čes. — slovo českého pôvodu; český 
čln. — slovo čínskeho pôvodu 
čísi. — číslovka 
čs. — československý 

Dán. — Dánsko 
defekt. — defektívum, slovo, ktorému 

chýbajú niektoré tvary 
det. — detský výraz 
dlpl. — diplomatický termín 
div. — divadelný termín 
dok. — dokonavý vid slovesa 
Domín, rep. -- Dominikánska republika 
dopr. — termín v doprave 
drevár. — termín v drevárstve 
drog. — drogistický termín 
druh. — druhová (číslovka) 

i: 

Ecuád. — Ecuádor 
ekon. — termín v politickej ekonómii 
el. tuch. — elektrotechnický termín 
est. — termín v estetiku 
Et. — Etiópia 
etn. — termín v etnografii 
ev. — evanjelický 
expr. — expresívny výraz 

f am. — familiárny výraz 
ľarm. — termín vo farmakológii 
Pil. — Filipíny 
filat. — filatelistický termín 
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film. -
filol. -
íiloz. 
fín. — 
Fín. -
fín. — 
flám. 
fon. -
fol. — 
Fr. — 
franc. 

- íermín vo filnn 
- filologický t e n 
— fílozotický tern 
termín vo flnančt 

- Fínsko 
fínsky 

— ílámsky 
• fonetický termín 
termín vo fotogn 
Francúzsko 
— slovo Irancňz 

francúzsky 
I\z. -
f j Z l O l . 

G 

Gam. • 
garb. 
geod. 
geogr. 
geol. -
gtom. 
venu 
Ch. — 
Gr. — 
gréc. -
gram. 
Grón. 
Guat. 
Guln. 

n 

Hal. -
ľ.ebr. 
hist -

termín vo fyzike 
— termín vo fyzí 

— Gambia 
— garbiarsky tern 
— termín v geodi 
— geografický, ZE 
- termín v geolój 
— termín v geom 
— meno germáns 

Ghana 
Grécko 

- slovo gréckeho 
— gramatický ter 
— Grónsko 
— Guatemala 
- Guinea 

- Haiti 
— slovo hebrejské 
- historický, deje 

meno z histórie 
hláv. -
Hol. -
Hond. 
hosp. 
hovor. 

- hlavný, hlavne 
- Holandsko 

Honduras 
— hospodársky tei 
*— hovorový výra: 

hromád. — hromadné po 
l>ud. -
hut. -
hyd. -
liypok. 

- hudobný lurmln 
- termín v hiitnfctv 
- termín v hydinár: 

— hypokorlstikon 

Ch 

chem. — lermín v chémi 

I 

ind. — slovo indického pôvodu 
Ind. — India 
indián. - - slovo indiánskeho pôvodu 
Indon. — Indonézia 
Ír. — Írsko 
Ir. — slovo írskeho pôvodu 
hon. — ironický výraz 
Isl. — Island 
Izr. — Izrael 

I 

Jam. — |amajka 
jap. — slovo japonského pôvodu 
Jap. — Japonsko 
j . č. — jednotné číslo 
Jem. — Jemen 
jord. — Jordánsko 
JSFR — juhoslovanská socialistická te 

ratlvna republiku 
juh. — Juhoslávia 
Juhoafr. rep. — Juhoafrická republika 
Juhoz. Afr. — Juhozápadná Afrika 
Juž. — južný 

K 

Kamb. — Kambodža 
Kan. — Kanada 
kane. — kancelársky výraz 
kapít. — kapitalistický 
kart. — kartársky výraz 
Kaš. — Kašmír 
kat. - - katolícky 
katal. — katalánsky 
keram. — keramický termín 
KĽDR — Kórejská ľudovodemokratické 

republika / 
knih. — knihovnícky termín í . i ' iK. 
kniž. — knižné slovo 
Kolumb. — Kolumbia 
Kôr. Kórejská republiku 
Kost. — Kostarika 
kraj. — krajové slovo 
krajč. — krajčírsky termín 
kryšt. — termín v kryštalografll 
kuch. — kuchársky termín 

lat. — slovo ialinského pôvodu 
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lek. — lekársky termín 
les. — lesnícky termín 
let. — letecký termín 
Lib. — Libanon 
Llbér. — Libéria 
lieh. — liehovarnícky termín . 
Licht. — Lichtenštajnsko 
lingv. — lingvistický termín 
llt. — literárnovedný termin 
litov. — litovský 
líturg. — liturgický termín 
lod. — lodnlcky termín 
log. — termín v logike 
ľud. — slovo z ľudovej reči 
Luxemb. — Luxembursko 
lyž. — lyžiarsky termín 

M 

m. — mužský rod 
inatf. — slovo maďarského pôvodu 
Maďar. — Maďarsko 
mal. — maliarsky termín 
Malaj. — Malajsko 
Malgaš. rep. — Malgašská republika 
mat. — matematický termín 
Mauret. — Mauretánia 
mech. — termin v mechanike 
meteor. — termin v meteorológii 
n;etr. •— termín v metrike 
Mex. — Mexiko 
min. — termín v mineralógii 
min. č. — minulý čas 
minc. — termín v mlncovníctve 
mn. č. — množné číslo 
Mong. — Mongolsko 
inoior. — moforisllcký fermín 
Mozamb. — Mozambik 
mytol. — termín v mytológii; meno 

mytologického pôvodu 

N 

náb. — náboženský termín 
namor. — námornícky termín 
napr. — napríklad 
nár. — nárečové slovo 
nás. — násobná (číslovka) 
NDR — Nemecká demokratická republika 
nedok. - - nedokonavý vid slovesa 

nem. - slovo nemeckého pôvodu; nemeck 
neodb. — neodborne 
neos. — neosobná väzba 
Nep. — Nepál 
neskl. — nesklonné slovo 
neslov. — neslovenská podoba menu 
nesprav. — nesprávne 
neurč. — 1. neurčité (zámenoj, neurčitá 

(číslovka); 2. neurčitok (pri väzbe slo
vies) 

neživ. — neživotné podstatné meno 
Níc. — Nicaragua 
Nlg. — Nigéria 
nlž. hovor. — výraz z nižšej hovorovej 

vrstvy 
nór. — slovo nórskeho pôvodu; nórsky 
Nór. — Nórsko 
novin. — novinársky výraz 
NSR — Nemecká spolková republika 
num. ~ termín v numizmatike 
N Zél. — Nový Zéland 

obeh. — obchodnícky termín 
obyč. — obyčajne 
odb. — odborný termín 
op. — opozitum 
opak. — opakovací vid slovesa 
opt. — termín v optike 
opyt. — opytovacie (zámeno] 
os. — osoba 
oslab. — slovo s oslabeným významom 
osôb. — osobné (zámeno) 
ovoc. — termín v ovocinárstve 

p. — pozri 
3. p., 6. p. ap. — 3., 6. pád 
Pak. — Pakistan 
Pan. — Panama 
papier. — termín v papiernlclve 
Parag. - Paraguaj 
ped. — termín v pedagogike 
pedol. — termín v pedológii, v náuku o pôde 
pejor. — pejoratívny výraz 
peňaž. — termín v peňažníctve 
pís. — písané 
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piv. — termín v pivovarníctve 
podm. — podmieňovací spôsob 
podraď. — podratľovacla (spojkaj 
podst. • podstatné meno 
poet. — termin v poetike 
polsť. — termín v poisťovníctve 
poľ. - slovo poľského pôvodu; potský 
Poľ. — Poľsko 
polit. politický turmín 
poinohosp. - - polnohosporiársky termín 
poľov. - - poľovnícky termín 
pomn. — pomnožné podstatné meno 
porek. — porekadlo 
pórov. — porovnaj 
Port. — Portugalsko 
Portor. — Portoriko 
posmeš. — posmešný výraz 
pôšt. — termín v poštovníctve 
pctrav. — termín v potravinárstvu 
pôdohosp. — termín v pôdohospodárstve 
pôv. — pôvodne 
práv. — termin v práve 
predl. — predložka 
predsoc. — predsocialislický pojem 
preň. — prenesené použitie slova, prenosený 

význam 
prfd. — prídavné meno 
príp. — prípadne 
prlraď. — priraďovacia (spojka) 
prlsl. — príslovka 
(prlsl.) — príslovie 
prlvl. — privlastňovacie (zámeno) 
psych. — termín v psychológii 

R 

rad. — radová (číslovka) 
rádlotech. — termín v rádiotechnike 
rádiotel. — termín v rádiotelegrafii 
Rak. — Rakúsko 
reč. — rečnícky výraz 
Rod. — Rodézla 
rom. — meno románskeho pôvodu 
rozčl. — rozčleflovacia (číslovka) 
rozhlas. — rozhlasový výraz 
rozk. — rozkazovacl spôsob 
rozlúč. — rozlučovacla (spojka) 
rozpráv. — rozprávkový výraz 
Rumun. - Rumunsko 
nimun. — rumunský 

rus. — slovo ruského pôvodu 
ry b. — rybársky termín 

Sálv. — Salvador 
Saud. Arab. — Saudská Arábla 
Sen. — Senegal 
sov. — severný 
sklár. — sklársky termín 
skrat. — skratka 
slang. — slangový výraz 
S. Leo. — Sierra Leone 
sloven. — slovenčina, slovenský 
S. Mar. — San Marino 
sociol. — termín v sociológii 
sôch. — sochársky termín 
Som. — Somálsko 
spodst. — spodstatnené prídavná meno 
spoj. — spojka 
spôs. — (slovesný) spôsob 
správ. — správne 
srbch. - - slovo srbochorvátskeho pôvodu 
SSSR — Sväz sovietskych socialistických 

republík 
st. — stupeň (2. st.| 
star. — staršie 
stav. — termín v stavebníctve 
stôl. — stolársky termín 
stor. — storočie 
sír. — stredný rod 
Stredoaír. rep. — Stredoaťrickä republík 
strel. — strelecký termin 
stroj — lermín v strojníctve 
súd. — termin v súdnictve 

šach. — termín zo šachove] hry 
šerm. — termín v šermiarstve 
škôl. — školský termín 
Šp. — Španielsko 
špan. — slovo španielskeho pôvodu; 

španielsky 
šport. — športový výraz 
štud. — študentský výraz 
štýl. — štylistický termín 
Šv. — Švédsko 
Šva]č. — Švajčiarsko 
Švéd. — švédsky 



315 

tal. — slovo talianskeho pôvodu; taliansky 
Tal. -- Taliansko 
tehl. — tehliarsky termín 
tech. — technický termín 
technol. — lermín v technológii 
tel. - - termín v telovýchove 
telef. — termin v telefónu 
telev. — termín v televízii 
teol. — teologický termin 
tes. — tesársky termín 
text. — termín v textilníctve 
Thaj. — Thajsko 
í. J. — lo jest 
tkáč. — tkáčsky termín 
Tun. — Tunisko 
tur. — slovo tureckého pôvodu; turecký 
Tur. — Turecko 
turist. — turistický termín 
typ. — typografický termín 

U 

účt. — účtovnícky termín 
Ug. — Uganda 
úkaz. — ukazovacie [zámeno) 
ukraj. — meno ukrajinského pôvodu 
umel. slang. — výraz z umeleckého 

slangu 
Urug. — Uruguaj 
USA — Spojené štáty americké 
ňsl. — úslovie 

V 

V. Bril. — Velká Británia 
včel. — včelársky termín 
VDR - Vietnamská detnokraílcká republika 

vedľ. — vedľajšia (veta) 
Venez. — Venezuela 
veter. - veterinársky termín 
Viet. — Vietnamská republika 
vin. — vinársky lermln 
vodohosp. — vodohospodársky termín 
voj. — vojenský termín 
vulg. — vulgárne slovo 
vých. — východný 
vysl. — vyslov 
výtvar. — výtvarnícky termín 
vzfaž. — vzťažné (zámeno) 

záhr. — záhradnícky termín 
zékl. — základná (číslovka) 
zám. — zámeno 
zám. prísl. — zámenná príslovka 
záp. — západný 
ZAR — Zjednotená arabská republika 
zastar. — zastaraný výraz; zastarané meno 
zdrob. — zdrobnené podstatné meno, 

zdrobnenina 
zjemn. — zjemnený výraz, eufemizmus 
zlat. — zlatnícky termín 
zn. — značka 
zool. — termín v zoológii 
zried. — zriedkavé slovo 
zvel. — zveličené slovo, augnientatfvum 

ž. —- ženský rod 
žart. — žartovný výraz 
žel. — železničiarsky termín 
žid. žnrg. — slovo zo židovského žargónu 
živ. — životné podstatné meno 
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ZOZNAM CITOVANÝCH AUTOROV 

Al. — Janko Alexy 
Barč — Július Barč-lvan 
Bedn. — Alfonz Bednár 
Ben. — Valentín Benlak 
bend. — Kristína Bendová 
Bez. — Kazimír Bezek 
Blažk. — Jaroslava Blažková 
Bod. — Ján Bodenek 
Bodic. — Michal Bodický 
Boor — Ján Boor 
Botto — Ján Botto 
Brez. — Ján Brezina 
Bunč. — Pavol Bunčék 
Čuj. — Ján Cajak st. 
červ. — Ján Červeň 
Dobš. — Pavol Dobšinský 
Engels — Fridrlch Engels 
Fab. — Rudolf Fabry 
Fel. — |ozeí Felix 
E'er. — Ján Ferenčik 
Ferko — Milan Ferko 
t'ig. — Margita Figull 
Gab. — Ferdinand Gabaj 
Gos. — Miloš Gosiorovský 
Graf — Štefan Graf 
Greg. — Hana Gregorova 
Haľ. — Maša Haľamová 
Heč. — František Hečko 
Hlb. — Pavol Gašparovič Hlbina 
Hor. — Jozef Horák 
Horal — Peter llulla-Horal 
Horov — Pavol Horov 
Hron. — Jozeľ CIger Hronský 
Hruš. — Ján Hrušovský 
1. Hruš. — Igor Hrušovský 
Hurb. — Jozet Miloslav Hurban 
Hviezd. — Pavol Országh-Hviezdoslav 
Chal. — Samo Chalúpka 
J. Chal.'«— Ján Chalúpka 
Chorv. — Michal Chorváth 
Chrob. — Dobroslav Chrobák 
Ilk. — Dionýz Ilkovič 
)anč. — Mária jančová 
laš. — Rudolf Jašík 
Jčgé — Ladislav Nádaši 
Jes. — Janko Jesenský 
les-á — Zora Jesenská 

JU. — Peter Jilemnlcký 
Jur. — Anton jurovský 
Kal. — Janko Kalinčiak 
Karv. — Peter Karvaš 
Klát. — Zlatko Klátlk 
Kost. — ]án Kostra 
J. Kráľ — Janko Kráľ 
Fr. Kráľ — Fraho Kráľ 
Král. — Šteľan Králik 
Kras. — Ivan Krasko 
Krčin. — Štefan Krčniéry 
Krno -- Miloš Krno 
Kub. — Ľudovít Kubáni 
Kuk. — Martin Kukučín 
Kuzm. — Karol Kuzinány 
Lack. — Anna Lacková-Zora 
Lajč. — Milan Lajčlak 
Lask. — Gustáv Zechenter-Laskomerský 
Laz. — Katarína Lazarová 
Len. — Július Lenko 
Lenin — Vladimír Iíjlč Leivn 
Leiz — Steían Letz 
Luby — Štefan Luby 
Luk. - - Emil Boleslav Lukáč 
Marx — Karol Marx 
A. Mat. — Alexander Matuška 
J. Mat. — Janko Matflška 
Mih. — Vojtech Mihálik 
Min. — Vladimír Mináč 
Mňač. — Ladislav Mňačko 
Mor. — Rudolf Móric 
Mráz — Andrej Mráz 
Novom. — Ladislav Novomeský 
Ondr. — Ľudo Ondrejov 
ťal. — Ján Palárik 
Piš. — Milan Píšút 
Plav. — Andrej Plávka 
PodJ. — Ľudmila Pod]avorlnská 
Pon. — Ján Ponlčan 
Ráz. — Martin Rázus 
Ráz.-Mart. — Mária Rázusová-Martákoví 
Rels. — Vladimír Relsel 
Roy — Vladimír Roy 
Rúf. — Milan Rúfus 
Rys. -- Štefan Rysuľa 
Sev. — Peter Sever 
Skál. — Ján Skalka 
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Tomašč. — Karol Tomaščlk 
Top. — Mária Topoľská 
Urb. — Milo Urban 
Urbk. — Ferko Urbánek 
Va). — Svetozár Hurban-Vajanský 
Vám. — Gejza Vámoš 
Vans. — Terézia Vansová 
VHV — Vladimír Hurban Vladimírov 
Vlč. — Jaroslav Vlček 
Vol. — Helena Volanská 
Votr. —• František Votruba 
Záb. — Jonáš Záhorský 
Zát. — Viera Markovičová-Záturecká 
Zel. — Hana Zelinová 
Zgur. — Zuzka Zguriška 
Zúb. — Ľudo Zúbok 
Zván — Peter Zván 
Zvon — Peter Zvon 
Žáry — Štetan Zary 
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DOSLOV 

I. 

Potrebu slovníka súčasnej spisovnej slo
venčiny pociťovala slovenská kultúrna ve
rejnosť oddávna. V dvadsiatych rokoch túto 
potrebu saturoval aspoň do Istej miery K á-
1 a I o v Slovenský slovník z literatúry aj 
nárečí (vlastne Slovensko-český diferenciál 
ny slovník). V tridsiatych rokoch k nemu 
pribudol Slovenský frazeologický slovník 
Petra T v r d é h o . Tento slovník sledoval 
predovšetkým praktický cieľ: pomáhať pri 
rozhodovunl n otázkach jazykovej správ
nosti. Kálal i Tvrdý zostavili svoje lexiko
grafické diela na základe materiálu zo 
starších slovníkov, doplneného excerpciami 
prevažne zo staršej literatúry. Preto uvede
né dva slovníky nemohli zachytiť prudko 
sa rozvíjajúcu slovnú zásobu súčasnej spi
sovne) slovenčiny v cele) šírke a nepodávali 
celé významové bohatstvo lexikálnych Jed
notiek. Stále naliehavejšia sa stávala po
treba nového slovníka slovenského jazyka, 
slovníka založeného na rozsiahlom a dlfe 
rencovanom pramennom materiál! a spraco
vaného modernými lexikografickými meló-
dainl. 

V tridsiatych rokoch sa začal excerpovať 
slovníkový materiál v Matici slovenskej. 
Fxcerpčné práce pokračovali však veľmi 
pomaly pre nedostalok finančných prostried
kov. Na začiatku štyridsialych rokov malí 
v Matici zámer pripraviť nové, doplnené 
vydanie slovníka Petra Tvrdého. Ale po 
doplnení karlotéky o ďalší excerpčný mate
riál, najmä z diel slovenských literárnych 
klasikov, začali Anton J á n o š í k a Eugen 
J ó n a koncipovať dokladový slovník podfu 
vzoru Príručného slovníka jazyka českého. 
Tento matičný slovník začal vychádzať v zo
šitoch po oslobodení pod názvom Slovník 
spisovného jazyka slovenského. V r. 1946 až 
1949 vyšiel v 62 zošitoch neúplný prvý diel 
S.SJS, obsahujúci heslá a — južný. Vydáva
nie ďalších zošitov SSJS bolo zastavené ad
ministratívnym zásahom. Zošity, ktoré vyšli, 
používali autori Slovníka slovenského ja
zyka /SSII uko orientačnú pomôcku pri 
koncipovaní hesiel. 

Na začiatku štyridsiatych rokov sa začali 
lexlkograíícké práce aj v Brauslave z pod
netu Ľudovíta N o v á k a, vtedajšieho ge

nerálneho tajomníka Slovenskej učenej spo
ločností. Na základe starších slovenských 
slovníkov a opierajúc sa aj o spomenutý 
český slovník /PSjC), vyhotovili Jozef Or
l o v s k ý a Eugen P a u l í n y prvý kon
cept slovníkových hesiel so začiatočnými 
písmenami A, B. Po založení bývalej Slo
venskej akadémie vied a umení r. 1943 po
kračovali lexikografické práce v Jazykoved
nom ústave SAVU. Viedol ich Jozef O r l o v 
s k ý . Zorganizoval excerpčnú akciu, kto
rou sa za roky 1943—1945 do slovníkovej 
kartotéky získalo okolo 700 000 oxcerpčných 
lístkov. Boli to excerpty z beletrie, z novín, 
z vedeckej i popularizačnej spisby a zo 
slovníkov. Táto kartotéka slúžila ako vý
chodisko pri koncipovaní hesiel i v nasle
dujúcich rokoch. Sústavnejšie sa začala do
pĺňať až od r. 1950 pod vedením Richarda 
S c h n e k a a neskôr Eleny S m i e š k o-
v e j , ktorá sa pričinila o jej podstatné do
plnenie a skvalitnenie. Slovníková karto
téka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra 
dnes obsahuje takmer 4 milióny oxcerpčných 
lístkov, je v nej zaradená aj celá bývalá 
slovníková kartotéka Matice slovenskej (vyše 
500 000 lístkov výberovej excerpcie prevažne 
z diel slovenských literárnych klasikovj, 
klorú v päťdesiatych rokoch Slovenská a 
kadémla vied získala od Matice ako dar. 
V súčasnosti sa o dopĺňanie kartotéky stará 
Štetan M i c h a l u s. 

Na koncipovaní slovníkových hesiel v pr
vej etape, v ktorej sa pomýšľalo na do
kladový slovník podía vzoru PSjč, zúčaslnlli 
sa títo pracovnici: Jozef O r l o v s k ý , Eu
gen P a u l í n y , Sleían P e c i a r , Pavol 
R e p t i š, Ladislav S i m o v i č a od r. 
1944 ján H o r e c k ý, ktorý v r. 1946—1949 
pokračoval v koncipovaní hesiel sám zhruba 
do polovice písmena P. Časť tohto prvého 
konceptu (heslá so začiatočnými písmena
mi A—D) prečítali a doplnili pripomien
kami Jozef Miloslav K o r í n e k a Štefan 
P e c i a r . 

Keď Matica slovenská začala r. 1946 vy
dávať dokladový slovník (SSJS), ukázala sa 
potreba zmeniť pôvodnú koncepciu pripra
vovaného akademického slovníka. Osobitná 
komisia, ktorú v januári 1948 vymenovala 
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vtedajšia správa SAVU v zložení Eugen 
P a u l í n y (predseda), Ján H o r e c k ý , 
Alexander I s a č e n k o , Štefan P e c i a r , 
Jozef S t o l e (členovia), rozhodla, že aka
demický slovník má byť norinaíívny a fra
zeologický; heslové slová sa v ňom majú 
íluslrovať typickými spojeniami, nie citát
mi v celých vetách. Prijala sa zásada mier
neho hnlezdovania. Podľa týchto smerníc 
Ján H o r e c k ý prepracoval v r. 1948—1950 
pôvodný koncept a pokračoval v koncipo
vaní hesiel. Podrobnejšie zásady spracova
nia akademického slovníka sa vykryštalizo
vali až v r. 1950 a v prvej polovici r. 1951 
na pravidelných mesačných pracovných po
radách spomenutej komisie. Na týchto po
radách sa zúčastňovali okrem členov ko
misie Eugen J ó n a , Marta M a r s i n o v á 
a Jozef R u ž i č k a , ktorí prešli do Jazyko
vedného ústavu SAVU z iných pracovísk. 
Výsledky pracovných porád sú zachytené 
v zápisniciach. 

Na konceptných slovníkových prácach 
v tejto druhej etape sa zúčastnili: Ferdi
nand B u f f a, Ján H o r e c k ý , Marta M a r-
s 1 n o v á, Richard S c h n e k, kratší čas Al
bína H y s k o v á a Eugen J ó n a . 

V polovici r. 195! činnosť jazykovedného 
úslavu SAVU ochromila politická previerka, 
pri ktorej boli z ústavu prepustení štyria 
vyspelí vedeckí pracovníci: Marta M a r s i 
n o v á , Eugen P a u l í n y , Jozef R u ž i č k a 
a Jozef S t o l e . Následky tohto násilného 
administratívneho zásahu do chodu vedec
kého pracoviska boli katastrofálne. Všetky 
práce v ústave sa na dlhší čas podstatne 
spomalili, lebo nastalo neúnosné trieštenie 
oslabených síl. Tento zásah spôsobil i vážne 
morálne škody tým, že naštrbil ľudské a 
prialeľské vzťahy medzi slovenskými Ja
zykovedcami. 

Ťažké následky previerky z r. 1951 do-
lahll aj na slovonskú lexikografiu. Pôvodná 
redakčná komisia presíala pracoval a nikdy 
už nebola reštituovaná. K zodpovednej 
lexikografickej a kodifikačnej práci bolo 
treba priberať 1 celkom neskúsených pra
covníkov, klorí predtým neboli vo výskume 
a prichádzali priamo z vysokých škôl. Bolo 
treba ich vyškoliť a zapracovať. V takýchto 
podmienkach sa začala tretia etapa prác 
na akademickom slovníku. 

V novej situácii, ktorá vznikla zastavením 
vydávania matičného SS/S, holo nevyhnutné 
znovu premyslieť celkovú koncepciu aka

demického slovníka. Predstavy o ňom neboii 
jednotné. Niektorí spolupracovníci zastávali 
mienku, že najprv treba vypracovať veľký, 
viaczväzkový dokladový slovník, ktorý by 
čo najúplnejšie zachytil a citátmi dolo
žil výrazové prostriedky zo všetkých vrstiev 
slovnej zásoby slovenského národného ja 
zyka od klasického obdobia slovenskej li 
teratury po súčasnosť. Iní zdôrazňovali 
akútnu potrebu jednozväzkového normatív
neho slovníka. Z diskusií vznikla kompro
misná koncepcia stredného slovníka nor-
matívno-lnformatívnuho charakteru. 

Podstatné doplnenie slovníkovej kartoté
ky (matičným slovníkovým archívom a 
vlastnou niekoľkoročnou sústavnou úplnou 
alebo výberovou excerpciou viacerých lite
rárnych klasikov i súčasných beletristov, 
súčasnej odbornej 1 popularizačnej litera 
túry a periodickej tlače) ukázalo veľké 
medzery v pôvodnom koncepte. Bolo ho 
treba doplniť o veľa hesiel, pri mnohých 
slovách chýbali niektoré významy, typické 
spojenia a bežná frazeológia. Doplnením 
týchto medzier narástol pôvodný rukopis 
o viac ako 50 %. 

Pôvodný koncept bolo treba zrevidovať aj 
z hľadiska požiadaviek súčasnej lexikogra
fickej teórie a praxe, s ktorou sa naši 
lexikografi začali dôvernejšie oboznamoval 
az na začiatku päťdesiatych rokov, najmä 
štúdiom sovietskej lexikológie a lexikogra
fie. Všetky teoretické a praktické problémy 
súvisiace s koncepciou Slovníka slovenské
ho jazyka sa riešil! na pravidelných týžden
ných pracovných poradách autorského ko
lektívu pod vedením Štefana P e c i a r a . 

Istým medzníkom vo vývine našej lexi
kografie bola celoštátna lexikografická kon
ferencia, ktorá sa konala v dňoch 5.—7. 
júna 1952 v Bratislave. Na tejto konferencii 
sa riešili základná teoretické 1 praktické 
problémy súčasnej lexikografie, zhodnotili 
sa výsledky vykonanej práce a načrtli sa 
konkrétne úlohy na najbližšie obdobie. Ma
teriály z tejto koníerencle, ktoré vyšil 
v Lexikografickom sbornlku vo Vydavatel-
stve SAV v Bratislave 1053, stali sa výcho
diskom pri rozvíjaní lexikografickej ieórie 
na viacerých pracoviskách v ČSSR a boli 
dobrou pomôckou a) pri konkrétnej práci 
na SS[ 

R. 1935 publikoval autorský kolektív v ča
sopise Slovenská reč zásady spracovania 
SSj s ukážkami hesiel. 
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V lete r. 1957 sme predložili na posúdenie 
oponentom rukopis so začiatočnými písme
nami A — M (hol to pôvodne plánovaný 
i. diel SSj) so záverečnou správou. Opo-
nenll (Ján S l a n l s l a v , Eugen P a u 11-
n y, Eugen J ó n a a koleklív lexikografov 
býv. CSI SAV) a diskusia pri oponentskom 
konaní kriticky posúdili rukopis 1 celkovú 
koncepciu diela a odporúčali ho vydať 
s pripomienkou, aby sa doriešili niektoré 
teoretické problémy, týkajúce sa najmä vý
beru a hodnotenia slov, predovšetkým hra
nice medzi spisovnými a nespisovnými 
(slangovými, resp. ľudovými, krajovými a 
nárečovými) výrazovými prostriedkami. Vy
slovila sa požiadavka rozhojniť dokladový 
materiál (uvádzať viac citátov), odzneli via
ceré pripomienky k jednotlivostiam. 

V nasledujúcich mesiacoch autori znovu 
zruvidovali rukopis, prihliadajúc na výsled
ky oponentského konania, vykonala sa de-
ľinitlvna redakcia hesiel a na jar r. 1958 sa 
odovzdal rukopis do vydávateIstva. Prvý 
diel SSj (A — K) vyšiel koncom r. 1959. 
Podiel jednotlivých autorov a spoluautorov 
na definllívnom znení hesiel je uvedený 
v tiráži každého dielu. 

Celková koncepcia a spôsob spracovania 
I. dielu SSj sa v podstate zachovali aj pri 
ďalších dieloch. Pravda, jednotliví spolu
autori, ktorí neboli členmi autorského ko
lektívu od začiatku, ale prichádzali v prie
behu prác na niektorom z ďalších dielov, 
realizovali prijaté zásady spracovania he
siel s rozličnými menšími alebo väčšími in
dividuálnymi odchýlkami. Vidieť to vo vý
klade významu slov, vo využívaní a umies-
ťovaní synonym a najmä v ilustračnej časti 
hesiel v lom, že sa rozmnožoval počet ci
tátov a znižoval počet typických spojení. 
Redakčné zjednocovanie konceptu hesiel 
vo všetkých finesách lexikografického ume
nia by si bolo vyžiadalo veľa času a bolo 
by značne oddialilo vyjdenie jednotlivých 
dielov SSJ. 

Autori a redaktori hesiel SSJ si boli dobre 
vedomí toho, že slovník má popri svojich 
hlavných úlohách plniť a] ideovovýchovné 
poslanie. Každá formulácia vo výklade vý
znamu slov 1 každý použitý citát sa preve
rovali a) z tohto hľadiska. Niektorými for
muláciami vo výkliide izv. ideologicky zá
važných hesiel je SSj do iste) miery poplat
ný atmosfére „zostreného triedneho a Ideo
logického boja" z päťdesiatych rokov. 

Z tých istých dôvodov sa v II.—III. diele 
neuvádzajú niektorí vtedy proskribovaní 
autori, hoci sa excerpíy z ich diel pri práci 
na SSJ využívali. Pri korektúrach II. dielu 
zasiahol tlačový dozor. Po istých úpravách 
niektorých hesiel dostal II. diel SSf (L — 
O) napokon impriniatur a vyšiel načas 
koncom r. 1960. 

Pre ďalšie diely vymenovalo Predsed
níctvo SAV širšiu redakčnú radu, ktorá 
mala pomáhať pri redakcii SSJ. Spolupráca 
Jednotlivých členov redakčnej rady sa uvá
dza v tiráži III.—V. dielu. Niektorí Jej čle
novia neprejavili o spoluprácu záujem alebo 
sa z rozličných príčin prv alebo neskôr 
spolupráce vzdali. 

Práce na III. a IV. diele SSJ narušila a 
spomalila druhá politická previerka na pra
coviskách SAV v r. 1958. Z vtedajšieho au
torského kolektívu SSj boli prepustení tra
ja: Viola A l b r e c h t o v á , Anton B u j a l -
k a a Matilda H a y e k o v á. Prvé koncepty 
prepustených lexikograľov museli zredigo
vať a sčasti prepracovať iní členovia au
torského kolektívu. Opäť bolo treba zapra
cúvať nových spoluautorov. To bola jedna 
z príčin, prečo III. diel 5.9/ (P — R) vyšiel 
až r. 1963 a IV. diel (S — U) r. 1964. Na 
vypracúvaní prvého konceptu väčšieho alebo 
menšieho počtu hesiel do III. alebo IV. 
dielu SSJ sa okrem spoluautorov uvedených 
v tiráži zúčastnili títo pracovníci: Viola A 1-
b r e c h t o v á, Anton B u j a 1 k a, Ján D o-
r u ľ a, Ján G a r a J a Ján O r a v e c . 

Na konferencii o slovníku spisovnej slo
venčiny, ktorá sa konala 21.—23. júna 1965 
v Smoleniclach, boli štyri diely SSJ pred
metom oponentského konania a odbornej 
kritiky. Oponentské zprávy vypracovali Eu
gen P a u l í n y , Gejza H o r á k s kolektí
vom oddelenia gramatiky a ši/iistikv OSI 
SAV, lexikografický kolekt'v UJČ ČSAV a 
Dezider K o t l á r . Oponen'i popri ocenení 
kladných slránuk SSj pot-kázali aj na jeho 
slabiny. Konštatovali nedôslednosti v reali
zácii celkovej koncepcie diela. Slovakisti 
vyčítali SSJ, že je málo normatívny a že 
skresľuje slovnú zásobu spisovne] slovenči
ny dvojakým smerom: na Jednej strane 
označuje mnohé spisovné slová ako ľudové, 
krajové alebo nárečové a na druhej strane 
mnohé nesprávne slová českého pôvodu 
označuje ako knižné alebo zastarané. Opo
nentské posudky, diskusia i odpoveď na 
kritiku SSj sú uvorojnoné v časopise Slo-

21 Slovník slov. jazyka 
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venská reč z r. 1966. Pri korektúrach V. 
dielu SSJ, ktorý vyšiel koncom r. 1965, 
autori prihliadali na kritiku a pripomienky 
oponentov. 

Pri používaní SS/ sa zistilo, že v ňom 
chýbajú viaceré výrazy, ktoré patria do bež
nej slovnej zásoby súčasnej spisovnej slo
venčiny alebo do základnej terminológie 
niektorého odboru súčasnej vedy a tech
niky. Na islé medzery tohto druhu upozor
nili aj recenzenti a oponenti SSI. Tieto me
dzery v prevažnej väčšine zavinili nedo
statky, ktoré mala excerpčná kartotéka pri 
prácach na jednotlivých zväzkoch SSI. Uká 
žala sa potreba vydať doplnky k SS/. 

Doplnky tvoria prvú časť VI. dielu SSJ. 
Spracúvajú sa v n e | výrazy, ktoré chýbajú 
v I.- — V. diele SSj, lebo pribudli do karto
téky po ukončení jednotlivých zväzkov, 
alebo sa nedostali do SS/ z rozličných 
iných príčin. Autori uvedení v tiráži pre
zreli znovu celú slovníkovú karloléku, naj
mä novší materiál a vypracovali asi 3600 
nových hesiel. (Podrobnejšie údaje pozri na 
str. 6.) 

Druhú časť VI. dielu SSJ tvoria Dodatky. 
Obsahujú tri oddelené súbory hesiel: 1. 
osobné mená, 2. slovenské miestne názvy 
s príslušnými obyvatetskýml menami a od
vodenými prídavnými menami a 3. zemepis
né mená s príslušnými obyvatelskými me
nami a príduvnýiní menami. (Podrobnejšie 
informácie a poučenia nájde čitateľ v in
formáciách pre používateľov VI. dielu SSI.) 

I I . 

Tento šesťzväzkový Slovník slovenského 
jazyka je prvý úplný výkladový slovník 
súčasnej spisovnej slovenčiny. Svojim roz
sahom a obsahom — počíom spracovaných 
lexikálnych jednotiek (vyše 120 000 slov 
v 90 000 heslách okrem dodatkov v VI. die
le) a v spôsobom spracovania hesiel — SSJ 
predstavuje slovník stredného typu. Je ur
čený nielen ako praktická pomôcka pri 
používaní spisovnej slovenčiny, ale posky
tuje bohatý materiál i pre vedecký výskum 
slovenského jazyka a môže poslúžiť aj ako 
východisko pri práci na slovníkoch iných 
typov. 

Na celkový charakter SSf mali rozhodu
júci vplyv okolnosti a podmienky, v ktorých 
toto dielo vznikalo. Stručné dejiny vzniku 

SSJ sme podali vyššie. Pri uvažovaní o kon
cepcii SSj holo treba vychádzať zo skutoč
nosti, že slovná zásoba súčasnej spisovnej 
slovenčiny ako celok nebola ešte lexiko-
graílcky spracovaná, nebol a dosiaľ nie je 
lexikograľícky spracovaný jazyk klasikov 
slovenskej literatúry, ktorých diela sa znovu 
a znovu vydávajú a čítajú. Pre tieto sku
točnosti sa hlavný cieľ SSJ vymedzil hodne 
široko: „zachytiť čo najúplnejšie slovnú 
zásobu dnešnej spisovnej slovenčiny, ako 
sa postupne vyvinula, štylisticky rozvrstvila 
a ustálila od klasického obdobia slovenskej 
literatúry až do dnešnej e p o c h y . . . " [SSI, 
I. diel, str. V, § 1). Pojem „dnešnej spi 
sovnej slovenčiny" sa íu chápe v širokom 
zmysle ako jazyk slovensky písanej litera
túry za posledných 80- -100 rokov. Slovná 
zásoba spisovnej slovenčiny sa však za sto 
rokov a najmä v posledných dvoch desať
ročiach velini zmenila a prešla prudkým 
vývinom. Obohatila sa o mnoho nových lexi
kálnych Jednotiek, najmä o novú technickú 
a vedeckú terminológiu, podstatne sa roz
šíril alebo zmenil významový obsah velké
ho počtu slov; nlekloré výrazy zmenili svo
ju podobu, iné sa prestali používa!. Je zrej
mé, 2e slovná zásoba spisovnej slovenčiny 
z posledných dvadsiatich rokov je iná ako 
slovná zásoba spisovnej slovenčiny z čias 
literárneho romantizmu alebo realizmu, 
i keď sa zachováva Jej kontlnuila. Slovník, 
klorý si kládla za cle! zachytiť vývin slov
nej zásoby v dlhšom časovom rozmedzí, 
skresľuje viac alebo menej jej skutočný stav 
tým, že premieta na jednu rovinu lexikálne 
Jednotky z rozličných vývinových etáp. Ta
kémuto skresleniu sa nemohol vyhnúť ani 
SSJ. 

Koncepcia SSj vychádzala zo snahy zo
braziť slovnú zásobu splsovnel slovenčiny 
čo najadekvátnejšie v takej podobe, ako sa 
Javí v citovaných a použitých prameňoch. 
Za spisovné sa pokladajú predovšetkým tie 
výrazové prostriedky, ktoré sú doložené 
u viacerých starších i súčasných autorov 
alebo u viacerých súčasných autorov. Vý
razové prostriedky doložené len zo starších 
období splsovnel slovenčiny sa nepoklada|ú 
za súčasť aktívnej slovnej zásoby súčas
ného spisovného jazyka. V SSj sa označujú 
ako zastarané. Pri takých výrazových pro-
slrledkoch, na ktoré v kartotéke SSj nebol 
preukazný počet spoľahlivých dokladov, o 
zaradení daného výrazu do SSJ a o Jeho 
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hodnotoní rozhodovalo jazykové vedomie 
lexikografa, konfrontované s Jazykovým ve
domím kolektívu autorov a redaktorov SSJ, 
reprezentujúcim istý stupeň poznania zá
konitosti súčasnej spisovnej slovenčiny a 
Jej noriem. Pri výbore a hodnotení slov, ich 
podoby a Ich tvarov sa v zásade rešpekto
vala súčasná kodifikácia spisovnej sloven
činy, reprezentovaná najnovšími vydania
mi Pravidiel slovenského pravopisu. V pra
vopisných otázkach sme sa dôsledne pridŕ
žali najnovšieho vydania Pravidiel. V prípa
doch rozporu medzi kodifikáciou a stavom 
v hodnoverných prameňoch prihliadalo sa 
na objektívne zistený stav a uviedli sa dub-
lety, poprípade len tie podoby slov, ktoré 
boli preukazne doložené a zodpovedajú 
zákonitostiam a normám súčasnej spisov
nej slovenčiny. V oblasti terminológie sme 
sa opierali predovšetkým o excerpty zo sú
časnej vedeckej splsby, z učebníc i z popu
larizačnej odbornej literatúry a o výsledky 
práce mnohých terminologických komisii, 
sčasti publikované v sérii terminologických 
slovníkov, sčasti uložené v kartotékach. 
(Konkrétnejšie údaje o spomenutých a 
iných prameňoch sa uvádzajú v I. diele SSj 
v Informáciách pre používateľov Slovníka, 
§ 6, str. VI. j Pri pochybnostiach o jednot
livých termínoch a ich pojmovej náplni 
autori SSf konzultovali s príslušnými od
borníkmi. S ohfadom na prudko sa rozvíja
júcu terminológiu najrozličnejších vedných 
a technických odborov uplatnila sa pri vý
bere odborných termínov zásadu zachytiť 
v SSf odbornú terminológiu čo najširšie. 

Slovník slovenského fazyka je výsledkom 
kolektívnej a Individuálnej práce velkého 
počtu spolupracovníkov. Okrem koncept
ných prác autorov a spoluautorov, ktorí sa 
zúčastnili na koncipovaní diela v rozličných 
fázach jeho tvorby, okrem redakčných prác, 
vykonávaných v sťažených podmienkach, 
SSf si vyžiadal aj veľa technických a or
ganizačných prác od excerpcie cez usporia
danie a udržiavanie excerpčnej kartotéky, 
odpisovanie čistopisov hesiel, náročnú sadz
bu a ešte náročnejšie korektúry až po tlač 
a väzbu diela. Všetkým, ktori sa nejakým 
spôsobom zúčaslnili na príprave a Ivorbe 
SSJ, patri úprimná vďaka. Osobilné uznanie 
si zaslúži + Cyprián Ž i l i n s k ý , riaditeľ 
školy v. v., za dlhoročnú starostlivú prácu 
s udržiavaním rozsiahlej a rýchle narastá 
júcej slovníkovej kartotéky a Mária G a v u-
r o v á za dlhoročnú vytrvalú a svedomitú 
prácu s odpisovaním rukopisov. Autori SSJ 
sú povďační všetkým týra, čo svojimi re
cenziami, konštruktívnou kritikou SSJ alebo 
pripomienkami k Jednotlivým heslám pri
speli k poznaniu slabších miest a niekto
rých nedostatkov tohto prvého úplného slov
níka súčasnej spisovnej slovenčiny a tým 
aj k zdokonaleniu našej budúce] lexikogra
fickej teóriu a praxe. 

Keď predkladáme Slovník slovenského ja
zyka našej kultúrnej verejnosti, vyslovuje
me úprimné želanie, aby sa jeho častým 
a vhodným používaním prehlbllo a rozšírilo 
poznanie nášho národného jazyka. 

Štefan Peciar 
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OPRAVY 

I. diel 

;c riadok ]e vyt lačené má byť 

13 zd. 
2 zd. 
fi zd. 
8 zd. 

17 zd. 
9 zh. 

27 zh. 
30 zh. 
30 zh. 

5 zd. 
21 zd. 
10 zd. 

5 zd. 
13-14 zh. 

2 zd. 
9 zd. 
9 zd. 
8 zd. 
4 zd. 
7 zd. 
6 zd. 

12 zh. 
4 zh. 
4 zd. 

26 zh. 
28 zh. 

21 zd. 
7 zh. 

21 zh. 
14 zd. 
24 zh. 
26 zh. 
12 zd. 
18 zd. 

6 zd. 
12 zd. 
23 zh. 

13 zd. 

8. podmetové 
na druhom, 
aurodýn 
agáčie, -ia, o. p. -I m. 
almara i armara, -már 
pristroj 
soľ hydroxydu 
Alsas, 
Alsaska, 
anály, -ov m. 
dok. 
antipyretikum, -a, 
appasionato 
asteroid, -u m. astron. druh 

menšej obežnice 

astru] iliiiiiii. -la str. 
bak2, -u m. 
baktericidný 
b-á látka 
bard, -a 
bastilla, 
preň. kni2. 
nespočítateľný 
lhiiukiil.il, -a, 6. p. -1, mn. č. -a 
sediace 
bivuak, -u 
liivu.ikiiv.il. -uje, -ujú 

/Ranunculus verná) 
údatne b. 
boyler [vysl. bojler] 
brblať 
brloh (nár. i brloh), -u 
brutto neskl. 
oriečky 
/Diplosis trltlcl) 
k niečomu 
zušľachťovať 
cinkovať, -uje, -ujú nedok. stôl. 

(čo) spája! rohy 
čin, -u m. 1. skutok 

6. podmetové 
na druhom 
aerodyn 
agáčie, -la, e. p. -í str. hromád. 
almara í armara, -y, -már 
stroj 
soľ hydroxidu 
Alsasan, 
Alsasanka, 
anály, -ov m. mn. e. 
dok. 1 nedok. 
anlipyrelikum, -ka 
appassionato 
asteroid, -u m. 1. astron. malá 

planéta, obežnica; 2. zool. 
hviezdlca 

astroiáb, -u m. 
baka, -y t. 
baktericidný 
b-a látka 
bard, -a, mn. č. -i 
Bastilla, 
preň. kľ.iž. bastilla 
nespočítateľný 
binokulár, -a, 8. p. -i, mn. c. -e 
sediace 
bivuak i bivak, -u m. 
bivuakovat i bivakovať, -uje, 

-ujú 
[Ficarla verná) 
udatné b. 
bojler i boiler 
brbtat 
brloh (nár. i brloh), -a/-u 
brutto neskl. str. i prld. i prlsl. 
oriešky 
[Contarinia trltlcl) 
na niečo 
zušľachťovať 
cinknlaf, -lá/-ce, -a)ú/-cú, -ajúcl 

nedok. expr. 
čin, -u m. skulok 

http://lhiiukiil.il
http://liivu.ikiiv.il
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; riadok 

11 zh. 
24 zd. 

3 zh. 
12 zh. 

13-14 zh. 
15 zh. 
17 zlí. 

7 zh. 
17 zh. 
17 zh. 

1 zh. 
1 zd. 

12 zd. 

20 zd. 
21 zd. 

9 zd. 

17 zh. 

18 zh. 

12 zh. 
26 zh. 

1 zh. 
5 zd. 
3 zh. 

5-6 zh. 
6-7 zlu 

6 zd. 
3 zd. 

22 zh. 
9 zh. 

27 zh. 
18 zh. 
19 zh. 
23 zh. 
28 zh. 
18 zd. 
22 zh. 

1 zh. 
25 zh. 

20 zh. 
22 zh. 

1 zh. 

je vyt lačené 

3. uvádza 
JDryobates major); 
za dlevčatmi 
dezoxydácia 
dezoxydačný 
dezuxydátor 
dezoxydovať 
díoxyd 
dlhotrvajúci 
dodať, -á, -ajú nedok. 
iliikyv.il, -a, -ajú 
dolu i dole prísl. 
doporučiť, doporučovať, správ. 

odpurňčať 
dastat d. 
dok. (čo) 1. 
doviesť, -vedie, -vedú, rozk. 

-veď dok. 
dovalil, -í, -ia, rozk. -vat dok. 

1. (čo) 
dožinky, -ov m. i dožinky, 

-nlek 2. 
závodná 
d-ý pracovník 
15. 
vrakov 
existencionalizmus, 
existencionalista, 
uxístenclotializmu 
forsytia 
forsytle 
so spletí 
fôry, -ov m. 
za dlevčatmi 
Iruštik 
fruštikovať 
jabĺk 
viest fúru 
mliečnej dráhy 
mliečna dráha 
Germáni, -ov m. 
pri futbale al. iných hrách, 

bránku: 
sporí. 
(napr.: pri futbale al. pri 

hokeji) 
ham cit. dok. 

má byť 

3. a] uvádza 
(Dryobates maior); 
za dievčatami 
dezoxidácia 
dezoxidačný 
dezoxidátor 
dczoxidovať 
dioxid 
dlhohrajúci 
dodať, -á, -ajú dok. 
dokývaf, a/-ve, -a]ú/-vu 
dolu i dole prlsl. i predl. so 7. p. 
doporučiť, doporučovať, správ. 

odporučiť, odporúčať 
dostal d. 
dok. (čo] 
doviesť, -vedie, -vedú, rozk. -veď 

<Iok. 1. 
dovaliť, -í, -ia, rozk. -val dok. l5o) 

dožinky, -ov m. i dožinky, -niek 
2. pomn. 

pretefcársfca 
d. pracovník 
12. 
vtákov 
existencializmus, 
existuneialista, 
existencializmu 
lorzýtia 
forzýtie . 
zo spíefí 
fúry, -ov m. mn. e. 
za dievčatami 
trištuk 
frištnkovať 
hrušiek 
viezt fúru 
Mliečne] dráhy 
Mliečna dráha 
Germáni, -ov m. mn. s. 
]irl futbale al. iných hrách: 

Šport, slang. 
(napr. pri hokeji) 

ham cit. det. 

http://iliikyv.il
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riadok 

25 zd. 
1 zd. 

15 zd. 
26 zd. 

5 zh. 
19 zd. 
20 zd. 
21 zh. 
22 zh. 
18 zd. 
12 zh. 
19 zh. 

6 zh. 
10 zh. 

2 zh. 
12 zh. 
19 zd. 
22 zd. 

4 zd. 
11 zd. 

5 zd. 
11 zh. 
19 zh. 
6 zh. 
2 zd. 

27 zh. 

28 zh. 

6 zd. 
21 zd. 

5 zd. 
10 zh. 

8-9 zh. 

15 zd. 

18 zd. 

5 zh. 
6 zh. 

12 zd. 
8 zd. 

18 zd. 
17 zh. 
15 zd. 
10 zh. 

je vytlačené 

(nono) 
hladolet 
(star. i lhaholtca, -e) 
5. lud. 
llodža 
3. íarba 
/Silurus glavls) 
hrždit, -í, -ia 
hrždilt 
hnucút 
hydroxyd 
prlepiate 
lak. 

3. pejor. 
(chlascú) 
ehološne, -ní i. 
chytiť sa 
chytiť sa 
chytať sa 
chytať sa 
príd. 
chem. íyz. 
prld. 

šporlovci, dorastenci: 
tymián 
podlá spojky kaj = a 

hladlť al. leštiť výrobky 

kalíštek 
kamari a 
koncóna 
k m i.i l i i l. i 

odnímanie, odňatie 
pohlavných orgánov 

odoberanie ču katétrom 

tenká trubica na odoberanie 
moču 

majitol 
živnost 
Kelti, -ov m. 
kenguru neskl. m. 
Kirgiz, -a 
klusať, -á, -ajú 
hodné 
horiváhnlka 

má byť 

(koho) 
hladolet9 

(star. 1 hlahollca, -e) 
6. lud. 
M. M. Hodža 
3. kan. slang. farba 
/Silurus glants) 
hŕždiť, -i, -la 
hŕždtll 
huncút 
hydroxid 
prepiate 
.111.u. 

3. pejor. líruinad. 

(chľascú) 
ehološne, -ni 2. pomn. 
chytiť sa 2 

chytiť sa1 

c h y t a ť stí' 

chytať sa1 

prísl. 
chem., fyz. 

prísl. 
športovci: 
tymian 
podľa opytovaclnho zámena 

kaj = čo 
leštiť, vyhladiť al. vyleštiť vý

robky 
kalištek 
kamariia 
kaneóna 
karyatida 
odstráneniu pohlavných žliaz 

zavádzanie katétra do dutých 
orgánov 

rúrkovitý nástroj zavádzaný do 
dutých orgánov 

majiteľ 
živnosť 
Kelti, -OV m. mn. č. 
kenguru neskl. m. i kengura, -y i. 
Kirgiz, -a, mn. c. -1 
klusať, -še/-sá, äň/sajú 
hodené 
prladky morušovej 
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na stl] 

p. 
P-
P-
i . 

I. 
P-
P-
1. 
I. 
P-
r. 
P-
p. 
ľ. 
I. 
l. 

jec riadok 

14-15 zd. 
10 zh. 
22 zh. 

9 zd. 
n zd. 
15 zh. 

12 zh. 
23 zh. 
18 zh. 
23 zh. 
28 zh. 

3 zh. 
29 zh. 
24 zd. 
27 zh. 
30 zh. 

]e vytlačené 

nanášať farbu 
prístroj 
prístroj 
dok. skonštruovať 
korále, -lov m. mn. t. 
korteš, 
kôrnatenie ciev 
-Ie, -lí/-plel 
pletenec, vrkoč 
krvitvurba 
Kurduvia, -ov m. 
zneuctovať 
správ, bederný, bedrový 
nechať kvasiť 
Orságh 
Chorvát 

má byt 

nanášal, naniesť tarbu 
slroj 
nádrž, obal 
dok. 1 skonštruovať 
korále, -lov m. pomn. 
korteš [vysl. tvrdoj, 
kôrnatenie tepien 
-le, -ll/piel 
vlna (na vlasoch), lokňa 
krvotvorba 
Kurdi, -ov m. mn. č. 
zneucťovaí 
správ, bedrový 
necháva! kvasiť 
Országh 
Ciiorváth 

II. diel 

ia stĺpec riadok 

i. 

P-
r. 
p. 

r. 

í. 

ľ. 
i. 
I. 

f. 
r. 
f. 
r. 

ľ-
p-
p. 
p. 
p. 
r. 

15 zd. 
10 zd. 
7 zd. 

25 zh. 

2 zd. 
3 zh. 

3 zd. 
7 zd. 

11 zd. 
17-18 zd. 

24 zh. 
17 zd. 
19 zh. 
20 zh. 

20-21 zd. 
5 zh. 

je vytlačené 

umelej 
Laokoón, -konta 
leptospira 
leydenský 
10. riadok zd. 

prehodené riadky 6, 7, 8, 
11, 12 zd. 

luník 
lyžiarky, -rok ž. 
prehodené riadky 18, 19, 

21 zh. 
inellunky, -niek 2. 
miesto 
mieslo 

. B, 

20, 

zbavovať domáce zvierala po
hlavných orgánov 

n i u l t l l e l l l l i i ľ l i y 

modelár, -a m. 1. 
mokasínky, -nok ž. hovor. 
mokasíny, -ov m. 
morfemický 
morfológ, -a, -ovia 

má byť 

plasllckej 
Laokoén, -oonta 
leptospira 
leidenský 
patrí za 7. riadok zh. k heslu 

list 
treba usporiadať v tomto poradí: 

11, 9, 12, 7, 8, 6 
lunik 
lyžiarky, -rok 2. mn. c. 
patria k heslu mátoha (r. 6, 7, 

8, 9 zh.) 
meltonky, -niek 2. mn. t. 
miesto1 

miesto1 

odstraňovať pohlavné žľazy, 
kastrovať 

multicelulárny 
modelár, -a m. 
ninkasinky, -nok 2. mn. t. hovor. 
mokasíny, -ov m. mn. C. 
morfemický 
morfológ, -a, mn. č. -ovia 
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ec riadok 

9 zd. 
8 zd. 
5 zd. 
8 zd. 

14 zd. 
26 zd. 

6 zd. 
11 zd. 
21 zh. 
23 zh. 
i zh. 

19 zh. 
12 zh. 
24 zh. 

1 zd. 
8 zd. 

23 zh. 
15 zh. 
22 zd. 

1 zd. 
6 zn. 

30 zh. 
18 zd. 

5 zh. 
B zh. 
7 zh. 

12 zh. 
17 zh. 
18 zh. 

18-19 zh. 
21 zh. 
23 zh. 

4 zh. 
21 zh. 
22 zh. 
25 zh. 

25-26 zh. 
28 zh. 
27 zh. 
32 zh. 
32 zh. 
33 zh. 

33-34 zh. 
35 zh. 
11 zd. 

je vytlačené 

movitosť, -ti 2. práv. 
movitý prid. 
zmrašiť sa 
[koho] 
že na nachladiš 
nakličovať 
namáča! sa 
namáčať 
ňano 
naslúchať, -a, -ajú dok. 
príd. 
nespoči laleľný 
Normani, -ov m. 
hovor, zastar. 
notácia, -ie 
týždoník 
obecné, -ého m. 
výsada 
odpoči la ie lný 
ohmatávať, 
dok. 1. (čo) 

krikľnvočervený 
remenami 
uxyd. 
oxydový 
oxydácia 
oxydačný 
nxydačne 
nxydaeiio redukčný 
oxydačno redukčná reakcia 
oxydant 
oxydáza 
oxydujňcimi 
oxydovať 
oxydovadlo 
iivythiv.iillii 

oxydovať 
oxydant 
oxydovať 
oxyduvateľnjŕ 
oxydovať 
oxydovať 
iixyiliiv.ilelnusf 

oxydový p. oxyd 
Chorvát 

má byť 

movitosť, -ti 2. práv. zastar. 
movitý prld. zastur. 
zmraštiť sa 
(toho) 
že sa nachladiš 
nakličovať 
namáčať sa1 

namáčať1 

ňaňo 
naslúchať, -a, -ajú nedok. 
prlsl. 
nespočítateľný 
Normani, -ov m. mn. t. 
hovor. 
nutácia, -le, -íí, -iám, -iách 
týždenník 
obecné, -ého str. 
vetva 
odpočítateľný 
nedok. ohmatávať, 
dok. (co) 
krikľavo červený 
ramenami 
oxid, 
oxidový 
oxidácia 
oxidačný 
uxidačne 
uxidačiiu redukčný 
oxldačno-redukčná reakcia 
nxidan! 
oxidáza 
oxidujúcimi 
oxidovať 
oxidovadlo 
oxidovadlo 
oxidovať 
oxidant 
oxidovať 
oxidovateľný 
oxidovať 
oxidovať 
nxidovaleľnosť 
oxidový p. oxid 
Ciiorváth 



III. diel 

äc riadok 

14 zd. 

13 zh. 
16 zh. 
19 zd. 
24 zh. 

28 zh. 

23 zh. 
20 zh. 
27 zd. 

3 zd. 

22 zh. 
20 zd. 

1 zd. 

14 zh. 
10 zd. 

17 zh. 
5 zh. 
7 zd. 

22 zh. 

4 zh. 
16 zh. 
18 zh. 

10 zh. 
17 zh. 

6 zd. 
19 zd. 

23 zh. 
25 zd. 

13 zh. 
10 zh. 

4 zh. 

6 zh. 

3 zh. 

je v y t l a č e n é 

schemat ický 
peroxyd 
peroxydový 

s dvoma dlevčatmi 
polajmý zried. i polajný 
polajmý, zried. i polajný príd. 

5. riadok zd. 
s dlcvčalml 
pitkou 
p o p a n s l á v č i ť , -i, -la 

dok. pejor. zasiar, (čo, koho) 
p r e d r i e k a č , zried. 1 predrieka 

v a č , -a m. k t o 
p r e z r a d i ť : 
prel ietavý: 
prenínaf sa 

tovarom 

na fujare. 3. (čo) 

s p l i e t a ť pri p letení : p. 
priblžný 
dok. 1. 
okopávať p-ú 

dok. (čo, preň. i koho) 

nedok. p r i m k n ú ť s a 
p r i n á l e ž a ť , -í, -la dok. 
dok. i. i p r i p a d a ť 3 

p r l p r a z i ť 
(čo k sebe. 

s uznanínm 
iirch. 1. 

JStruthio camebus] 
r e l i z u v a ť 
faktá 

rola, -y, 3., 6. p. -e, 
mn. č. -y, rol 

rozniolavaf 

uzol (Lajč.); nedok. 
r o z m o t á v a ť , -a, -ajú || 

ružokveté príd. 

má by! 

s c h e m a t i c k ý 
peroxid 

peroxidový 

s dvoma dievčatami 
polajmý, zried. 1 polajný 
potajomky prísl. v skrytosl l, ne

badane, tajne. 
palrí za 7. riadok zh. 

s dievčatami 
pílkou 

p o o l i e r a ť , -a, -ajú dok. (čo, Co 
o čo, o koho) 

p r e d r i a p a ť sa, -e, -u dok. hovor. 

expr. d o s t a ť 

p r e z r i e ť : 
prel ietavý: 
p r e m í n a ť sa 
tvarom 

na hudobnom nástroj i ) : Fúka do 
nástroja, 

približný 
dok. 

okopával p-u 

dok. 1, (čo, preň. i koho) 
nedok. p r i m k ý n a ť sa 
p r i n á l e ž a ť , -f, -ia nedok. 

r.edok. k i p r i p a d a ť 3 

p r i r a z i ť 

(koho, čo k sebe, 
s uznaním 
1. arch. 
iStruthlo camelus) 

realizoval 

fakty 
rola, -y, 3., 6. p. -e, mn. t -y, 

rol/rolí 

r o z m o t á v a ť 

uzlif sa, r o z v i a z a ť sa: Rozmotá 

sa mu klb-

ružokveté prfd. mn. e. 



•c riadok 

4 zd. 
7 zd. 

2í zh. 
14 zd. 
25 zh. 
26 zh. 
13 zh. 

2 zd. 
4 zd. 

9 zh. 
U zh. 

18 zd. 
13 7(1. 
16 zh. 

8 zh. 
22 zd. 
17 zd. 
24 zh. 

2 zd. 
19 zh. 
19 zd. 
22 zd. 
15 zd. 
24 zh. 
25 zd. 
19 zh. 
21 zh. 
24 zd. 
20 zh. 

4 zl:. 
19 zd. 

22 zh. 
26-27 zh. 

15 zh. 
3 zh. 

10 zd. 
10 zh. 

4 zh. 
17 zh. 
. 9 zh. 

330 

IV. diel 

je vytlačené 

aturnálie 
výseč 
poľovníckeho 
Siam, -u m. 
sienít, 
sienitový 
skar, 
bližného 
za koňom 

ncializácia 
siciálny 
bikarbona 
salidarita 
pádnica 
i. 
činiteť: 
poltižalobca 
geol. 
prastredkovací 
účastniť sa 
ma 
neviných 
1. majúci, tlahnúci sa 
súli asný 
overeným 
Barma príde 
sústružn k 
šamoziť 
šírošíry 
špeku ovať 
U ľany Márie 
11. riadok zd. 

prehodené riadky 7, 8, 9, 10, 
12, 13 zd. v heslo šúchať 

najnostne 
v tetolni 
cenzúra 
zabáčiskom 
tonoki ometer 
rámovaný 
rojrezný 
Venturyho trubica 
ryptolán 

má byť 

saturnálie 
výsek 
poľovného 
Siam, -u m. zastar. 
sycnil, 
syenilový 
skaru, 
blížneho 
za koňom al. za motorovým vo

zidlom 
socializácia 
sociálny 
bikarbona 
solidarita 
spádnica 
str. 
činiteľ: 
spoltižalobca 
pcdol. 
sprostredkovaci 
zúčastňovať sa 
má 
nevinných 
1. tlahnúci sa 
súhlasný 
otvoreným 
Barna príde 
sústružník 
šamozit 
šírošíry 
špekulovať 
U Panny Márie 
patrí za 23. riadok zh. (k heslu 

sucha1) 
treba usporiadať v tomto poradí: 

12, 9, 8, 7, 13, 10 
lajnostne 
v tehelni 
cenzúra 
zobúčlskom 
toniikilonietuľ 
trámovauý 
trojrezný 
Venturiho trubica 
tryptolán 
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strana stĺpec riadok je vytlačené má byf 

656 p. 1 zd. nedok. (čo) 
673 p. 4 zd. dok. 
693 p. 22 zd. radný 
760 SLOVESKÉIIO 

mdok. 1. Ičo) 
nedok. 
úradný 
SLOVENSKÉHO 

V. diel 

strana stĺpec riadok Je vytlačené má byt 

22 

46 

4a 
B4 

1.13 
212 

283 
2.-i 1 

294 
300 

310 
330 
338 
372 
389 
396 
-1(15 

440 
•1-12 

4-12 

482 
480 
511 
549 
628 
675 
tm-:, 

088 
V 3 2 

779 
781 
783 
788 
788 
813 

P-
I. 

r. 
i. 

p-
p-

i. 

p-
I. 

p. 
p-
p. 
p-

;>-
i>-
i. 

P-
r. 
r. 
p-
ľ-
p-

r. 
p. 
p-
p. 
p-
i. 
i. 

p . 
p. 

r. 
p. 

ľ-
P . 

14 
16-17 

26 
14 
17 
14 

z d . 
z h . 

zh. 

z d . 
z h . 
z h . 

15 zh . 
17 
21) 

2 

/ h . 
zd. 
zd. 

17 z h . 
7 

1 7 
15 
ill 

zd. 
zd. 

z h . 
zd. 

10 zh . 
B 

13 
K) 

2(1 
3 

25 
i; 

1 5 
2 3 
2(i 

1 
19 

12 
19 

z d . 
z h . 
z d . 
zd. 
zh. 
zd. 

zh. 
zd. 

z d . 

z h . 
zd. 
zd. 
zh . 

z h . 
12 z h . 
11 

8 
zd. 

zh. 
20 z h . 

4 zd. 

č i e r n e 
z á k l a d n á l a i k a l i e k u 

Ktíoin., fyz. 

z á r u b c ň : 
dievčatml 
v y e x c e r p o v a ť , -uje, -ujú dok. 

(čo, zried. koho) 
Húščava 
Duží 
v ý s m e š n ý 
Ilúščava 

š k r n u t í m 
v y v r á t i ť 
očakávať ako 

z a b v e n i e 
z a c e n g a ť , -á, -ajú 
d í e u č a f m f 
sa 
o o c h o r o b e 
ta 

z a i t r i g o v a ť s i 
„ k r l c i f i x " 
hodvábnika 
do Driečan 

z a t ý k a ť 
svatbe 

vtáčí 
v l a k i á t 
Ilúščava 
do záveji 

a k u s t i c k ý : 
v z d y c h a ť 

n e m l l o s r d c e 
z b o r n í k 
žaľuďml 

dlhočizné 

p r a v é 
p o m o c n á l á t k a b e z l i e č i v é h o ú-

č i n k u , u f a h č u j ú c a p r í p r a v u 
l i e k o v e j f o r m y 

m,e. 
z á r u b ň a : 
dievčatami 

v y e x e c í r o v a ť , -uje, -ujú dok. 
hovor. expr. (koho) 

Huščava 
Duli 

v ý s m e š n ý 
Huščava 
š k r t n u t í m 
v y v r á t i ť 
očakávať, ako 

z a b a v e n l e 
z a c v e n g n ú ť , -ne, -nú, -gol 
dievčatami 

na 
a c h o r o b e 
sa 

z a i n t r i g o v a ť s i 
„ k r u c i f i x " 
prladky morušovej 

do Drtenčan 
z a t ý k a ť ' 
svadbe 
vtáčí 
v i a c k r á t 
Huščava 
do závejov 
a k u s t i c k y : 
z v z d y c h a ť 
n e m i l o s r d n e 
s b o r n í k 
žaluďml 
dlhočizné 
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Redakčná poznámka 

Korektúry VI. dielu Slovníka slovenského jazyka sa dokončili pred 1. májom 1968, 
skôr ako1 nadobudlo normatívnu platnosť rozhodnutie Slovenskej pravopisnej komisie 
pri Vedeckom kolégiu jazykovedy SAV, schválené Predsedníctvom Slovenskej akadémie 
vied a Predsedníctvom Slovenskej nárotlne] rady, o pravopisnej úprave slov zbor, 
zväz, zjazd, zvitok, správa a odvodených, resp. zložených slov zborový, zborník, zbo
rovňa, zväzový, zväzák, zväzácka, zväzácky, zjazdový, zvitkový, spravodajca, spravodaj
ský, spravodajstvo, ktoré sa pred 1. májom 1968 písali podľa staršej pravopisnej 
tradície sôor, sväz, sjazd, svitok, zpräva ... 

Vo všetkých dieloch Slovníka slovenského jazyka i v tomto VI. diele sa píšu 
uvedené slová a ich odvodeniny alebo zloženiny podľa staršieho pravopisu. Používatelia 
Slovníka ich teda nájdu abecedne zaradené podľa staršieho spôsobu pisania. Pre spo
menutú príčinu nie sú tieto slová uvedené ani v opravách. 

.„J 




