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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/jgeuoi 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.
abonentka 2 , -y, -tiek í. hovor, predplatný, abonentný 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, absolutlzovanie
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 n a
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)
adaptér 1 , -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 adaptácie 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, prevzdušnenle; 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

amyl

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

amyloid
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 anemografu
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.)

anxiozita
ankerit, -u m. min., chem. druh nerastu, uhli
čitan horečnatovápenatoželeznatý
anšlus, -u m. (nem.) potit., novín, slaný, násil
né pripojenie jedného štátu al. časti územia Jedného štátu k inému štátu (najmíl 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; antiimperialistický 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
aiixiózny prid. psych. spôsobujúci
duševné
napätie, znepokojujúci: a. stav
apeláta, -y, -lát 2. práv. zastar. odvolanie, apelácia
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 zoopaleontológil) 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 (Asteralesj
astronaut, -a m. vesmírny letec; austronautka, -y, -tiek >..
astrovité prid. mn. č. boi. čeľacľ rastlín
/Asteraceae)

autostopár

III

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-záhrady, 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
autostop 1 , -u m. žel. zariadenie slúžiace na
automatické vylúčenie zrážok následných
vlakov
autostop 2 , -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-

autošampóu
pom; autostopárka, -y, -rok 2.: autostopársky 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

M

azonálny
k danému cieľu, letecká navigácia; avigačný 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 k r a s o k o r č u l i a r s k e j 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.; bábkoherecký prld.: b. prejav, výkon;
bábkoherectvo, -a str.
bábkohra, -y, -hier 2. div. slang. divadelná
hra s bábkami, bábkové predstavenie
back 1 [vysl. bekj i bek, -a, mn. e. -ovia m.
(angl.) šport, zastar. obranca (napr. vo fut
bale I
back 2 [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
1
bačnvka , -y, -vlek t. 1. žena vykonávajúca
na salaši fonkciu baču; 2. hovor, bačova
žena: Keby ml bačovka navarila
halušiek
s bryndzou. (Taj.)
2
bačovka , -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 bakchanálle; 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: baladizujáce 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; haraburda: Zeman nechcel za starú barabtzeň nič viacej a nič menej ako jeden
z dvoch pekných domov. (Lack.); byt v sta
rej barabiznl (Kalina)
barancuvitý i barančekovitý i baránkovitý

baránky
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, barinatý: 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 b a r e ) ; 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
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bezforemný
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, neznabožstvo, neverectvo, ateizmus; preň.
expr. nlčomnosť, naničhodnosť
bezbrehý prld. kuli. nepoznajúc! ohraničenosť, 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.

bezhmotný
bezhmotný prid. nemajúci hmotu, bez hmo
ty, nehmotný: b. čas (žéry)
bezhotovostný prld. odb. uskutočňovaný bez
peňažnej
hotovosti, jednoduchým
písomným preúčtovaním: 6. styk
bezkonfliktový prld. nepoznajúcl, nemajúci,
neobsahujúci konflikty, spory, nejasnosti:
b-é vyjadrenie; bezkonfliktovo prisl.; bezkonfliktovosť, -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; bezporuchovost, -ti 2.
bezprnkážkový prid. nemajúci prekážky: b.
beh
bezproblémový prid. nemajúci, neobsahujúci,
nepoznajúc! problémy: bé rozprávky,
b.
optimizmus;
bezproblémovo priši.: bezproblémovosf, -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, nesrnriolný; 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
bezzrážkový 2 prid. udaný, stanovený bez zrá
žok: b-á suma
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bikinky
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: btelkastá 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

bikiny
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 využívujúca 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-
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lilukat sa

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, r ú h a č s k ý človek, rúhač; bohorúhač
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; bledokrviinsi. -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
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, ľrázovité, jalové reči, jalová, prázdna mnohovravnosť
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.

u;

brum
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, brmbolec (zel.)
brnkadlo, a, -diel str. niečo, čo brnká, čím
sa brnká ap.
brodivý prld. uspôsobený na brodcnte, brodiaci 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-

bruniendo
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. pokrovec); buklé neskl. m. druh pokrovca
z hrubšej priadze
bitkovité príd. mn. č. bot. čeľaď rastlín [Facjaceaej
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bžkať
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 špekulant, burzlán
buš, -u m. tropický krovinatý porast al. prales
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: Ovečky 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.)

campiug [vysl. kem-], -u m. (angl.) táborenie,
stanovanie v prírode pod šírym nebom
capíkať i capinkať, -á, -ajú nedok. expr. capka(
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 kartogram 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 vznietlvosti 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 vlasovltým povrchom
cibufočka, -y, -čok 2. zdrob. expr. k cibuľa

cica

I!)

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. posmeš. 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, clngillngí (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 m e " ) :
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)

cytolýza
civilnicť, -ie, -ejú nedok. stávať sa civilným;
dok. scivilnieť
cizclačný prid. k cizelácia: c-á práca
cmúľanica, -e, -níc ž. expr. predmet na cinúlanie: 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 Západe 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 /Cycasj; cykasový prid.
cykasovité prid. mn. č. bot. čeľaď rastlín (Cycadinae)
cyklogíra, -y, -glr 2. let. aerodýn s krídlami
otáčajúcimi sa okolo priečnej osi podob
ne ako lopatky hnacieho kolesa parníka
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 obkladania 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 [Potamogetonaceae 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, čarbnrtť | | 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

čvachtavý

•i\

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, čľapotavý: „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, obuvnlk
črtôčka, -y, -čok 2. zdrob. expr. k č r t a

črvačovitý prld. pripomínajúci črviaka, črvač (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 Čuchacou 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:
čvachčvachl ||aš.|
čvachtanica, -e, -nlc i čvachtanina, -y, -nín
t. expr. čľapkanína, čllapkanina
čvachtavý príd. expr. čľapotavý, čvachtajúci:
č-é údery (Jal); čvachtavo prlsl. s čľapotom, čľapotavo: Začalo
čosi
čvachtavo
padať. To ľad a hrudy zeme padali okolo
neho do snehu, (jaä.)

