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VÝZNAMOVÁ PRIEZRACNOST TERMÍNOV 
Viera D u j č í k o v á 

Otázka pomenovania predmetov, veci, pojmov je dnes omno
ho aktuálnejšia, naliehavejšia ako v minulosti. Stretávame sa 
s ňou skoro každodenne, pretože s veľkým rozvojom techniky 
pri budovaní socializmu úzko súvisí objavovanie, vynachádzanie 
nových vecí a samozrejme aj ich pomenovanie. Táto okolnosť 
nás núti, aby sme venovali otázke tvorenia odborných termí
nov väčšiu pozornosť. 

Ak chceme, aby termín skutočne vystihol daný predmet, 
vec, ktorú pomenúvame, musíme pri jeho tvorení vychádzať 
z faktu, že termínom sa nemôže stať hociktoré slovo, ale len 
také, ktoré má k definiícii pomenovaného predmetu nejaký 
významový vzťah. Tento vzťah musí byť čo najpresnejšie vy
jadrený jazykovými prostriedkami. 

Keď si všímame niektoré všeobecne známe slová použité ako 
termíny, zistíme, že pri nich je významový vzťah pomerne 
slabo vyjadrený. Takýchto názvov je veľmi mnoho. Sú to mená 
viac-menej každodenné, t, j . mená vecí, ktoré nás obklopujú 
alebo s ktorými prichádzame denne do styku. Takýmito názva
mi sú napr. cukor, voda, uhlie, stena, hlina, piesok, ďalej me
ná zvierat, ako pes, kôň, jeleň, mená rastlín, ako žito, konope, 
tráva, mená nástrojov používaných v poľnohospodárstve, ako 
motyka, pluh atď. To sú teda mená z bežnej reči, ktorých for
málne znaky nám nič nehovoria o ich význame. No pretože sa 
stály termínmi, treba ich pre terminologické účely presne de
finovať, aby dostatý náplň, ktorá je Zovšeobecnením jednotlivých 
pojmov, označovaných v jazyku daným slovom. Tak napr. hlina 
je presne definovaná v tehliarstve ako žiaruvzdorná plastická 
zemina s prevládajúcim množstvom určitej chemickej látky 
alebo nerastu, obsahujúca nepatrné častice rôznych hornín, ne
rastov, ďalej koloidné látky, najrôznejšie ta'vivá a organické 
látky. Podobne slovo klin, ktoré je v bežnej reči obyčajným 
kusom dreva aíebo železa s ostrým koncom, znamená v stroj
níctve spojovaciu súčiastku, v staviteľstve druh tehly, v tla-
čiarenstve prostriedok na vyplňovanie riadkov ap. Z toho vidieť, 



že v odbornej reči možno používať aj slová z bežnej reči, ktoré 
sa berú za termíny obyčajne len na základe všeobecného zvyku 
označovať nimi určité predmety a ktoré slabo vyjadrujú vzťah 
k označovanej veci. 

Oniečo presnejšie vyjadrujú svoj vzťah k veci tie názvy z ho
vorovej reči, ktoré sa používajú ako termíny v prenesenom vý
zname (tzv. metaforické pomenovania), a to na základe podob
nosti tvaru alebo činnosti. Tak napr. anatomický termín rameno 
sa prenáša do technického názvoslovia {rameno páky) a tak 
isto sú prenesené aj termíny hlava, oko, vreteno, kohútik, ka
mienok. Napr. hlava kolesa, stĺpu, klinca, oko ojniČné (v stroj
níctve), morské oko (v zemepise), kamienok v hodinárstve. Tu 
možno spomenúť ešte termíny ako prstenec, hlavica, hadica, 
utvorené vlastne zo slov prsteň, hlava, had pridaním prípony 
-ec alebo -iea. Toto pridávanie prípon má tu len ten cieľ, aby sa 
odlíšily odborné termíny od slov hovorovej reči. 

Pre odbornú terminológiu najlepšie vyhovujú také termíny, 
ktoré možno porozumieť 'UŽ podľa ich jazykovej stavby, teda 
tie, pri ktorých je vzťah k danému predmetu alebo pojmu naj-
zreteľnejšie formálne vyjadrený. Takéto termíny voláme prie
zračnými. Sú to termíny tvorené podľa živých slovotvorných 
typov, t. j . bežnými slovotvornými príponami pridávanými 
k určitému základu. Živým slovotvorným typom je napr. tvo
renie názvov strojov podľa ich činnosti príponou -ka: mláťač
ka, rezačka, miešačka ap. Súhrnný význam termínu sa pritom 
opiera jednak o význam danej prípony, jednak o význam slov
ného základu, ktorým sa vyjadruje najvýraznejšia črta pome
novaného predmetu. Podľa živých slovotvorných typov sa tvo
ria aj mnohé mená nástrojov. Využíva sa najmä prípona -c a 
-dlo. Príponu -Č majú nástroje, ako skrutkovač, sekáč, prerušo-
vaČ, ohrievač, pritahovač. Takto tvorené slová pripomínajú 
tzv. činiteľské mená (vodič, hasič), ktoré sa tiež tvoria od slo
vesného základu pridaním prípony -č, vyjadrujú určitý dej, no 
označujú vždy osobu zaoberajúcu sa nejakou Činnosťou. Hodne 
sa využíva pri menách nástrojov aj prípona -dlo: htbidlo, počí
tadlo, rysovadlo, spínadlo ap. Niekedy sme nútení využiť nie
len živé, ale aj menej živé slovotvorné typy, aby sme mohli 
rozoznať príbuzné názvy, napr. varič (prístroj na varenie) a va
rák (špeciálna nádoba na varenie). 

Z uvedených príkladov jasne vidieť, že tvorenie podľa ži
vých slovotvorných typov sa rešpektuje najmä pri tvorení nov
ších názvov, kým mnohé staršie názvy sú tvorené pomocou ne

produktívnych prípon (-lo, -slo, -to, -ec, -ek, -nik, -ivo), napr. 
veslo, bodec, kladivo. Takto sa dnes názvy nástrojov netvoria. 

Hoci je množstvo názvov tvorených odvodzovacämi prípo
nami a predponami v slovenčine dosť veľké, jednako nestačí 
na to, aby sa takto tvorily názvy pre všetky predmety a javy. 
Preto sa veľmi Často tvoria termíny pomocou tzv. sdružených 
pomenovaní. Sdružené pomenovania sú dvojslovné i viacslovné 
termíny, ktorých hlavnou črtou je, že svojím základným členom 
označujú nadriadený druh alebo skutočnosť a druhým členom, 
ktorý je určujúci a má najčastejšie formu adjektíva, vyjadrujú 
sa ďalšie rozlišujúce znaky. Tak napr. od názvu stroj môžeme 
pridaním prívlastku (adjektívum alebo genitív) utvoriť mnoho 
termínov pre rôzne druhy strojov, čím sa bližšie určuje druh 
alebo aj funkcia toho-ktorého stroja. Pomenovaním obrábací 
stroj, ohýbací stroj ap. je vyjadrený i druh stroja i jeho funkcia, 
pretože prídavné meno, ktoré tvorí časť tohto pomenovania, 
má slovesný základ, kým pomenovanie parný stroj je len dru
hovým označením stroja. Takýmto označením je napr. aj po
menovanie kováčske kliešte, hranolová spojka, valcová fréza ap. 

Sdružené pomenovanie sa najčastejšie využíva v nomenkla
túrach rozličných vedných odborov, napr. v botanike, zoológii, 
chémii. Je to v takých prípadoch, kde ide o pomenovanie členov 
tvoriacich systém rastlín, zvierat alebo chemických prvkov. 
Pri takýchto názvoch sa obyčajne kladie prídavné meno za pod
statné meno (hrach siaty, ruža stolistá, jastrab obyčajný, výr 
veľký, ku i i i > meďnatý atď.). 

Podľa všetkých tých zásad, ktoré sme tu vymenovali, po
stupujeme pri revízii starých a pri tvorení nových termínov. 
Z jestvujúcich termínov sa snažíme vylúčiť tie, ktoré sú význa
mové nepriezračné, a nahradiť ich takými, ktoré sú tvorené 
podľa živých slovotvorných typov. 

Z TERMINOLÓGIE ĽAHKEJ ATLETIKY 
(Pokračovanie) 

liadavý štart 
prechod pokojného stoja snožmo do behu toporným padaním tala 
do polohy potrebnej pre odpich 

pobehávanie 
hravé behanie bez určenia dĺžky dráhy a času 

počítač kôl 
rozhodca, ktorý zisťuje počet obehnutých kôl u bežcov na stredné 
i dlhé trate 



pomocné povely na štart 
pokyny štartéra na prípravu alebo na zmenu štartového postave
nia. Nemusia sa jednotne používať. Sú to: „na svoje miesta" a 
„vstaňte" 

povely na štart 
medzinárodné ustálené pokyny štartéra na zaujatie štartového 
postavenia a na začatie štartu. Sú to: „pripravte sa", ,,pozor" a vý
strel alebo iný signál 

pozor! 
povel štartéra na zaujatie druhej fázy štartového postoja pred sig
nálom na štart. Na tento povel bežec sa vztýči z kľaku do podporu 
podrepmo. Ohnutie v kolene do pracovného uhla 

pracovný uhol 
vzájomná poloha dvoch priľahlých dlhých kosti v shybe, ktorá 
umožňuje svalstvu vykonať intenzívny nápon 

prekážka 
prenosné náradie s podstavcom pre prekážkový beh o šírke atle
tickej dráhy. Môže byť kovové i drevené. Dá sa regulovať na tri 
výšky 

prekážkový beh 
beh na atletickej trati cez umelé prekážky. Behajú sa krátke šprin
ty (50, 60, 80, 110 m), dlhé šprinty (200, 400 m), i stredné trate 
(3000 m) 

prekážkový beh na 3(100 m = steeple chasse 
beh, ktorého jedno kolo trate obsahuje 5 prekážok (91.4 cm vyso
ké). Za jednou z nich je priekopa naplnená vodou (široká 36fi tm 
a hlboká 76 cm) 

pripravte sa! 
povel štartéra na zaujatie prvej pokojnej fázy štartového posta
venia. Toto pnsísvcnie je podpor kľačmo jednonož 

riaditeľ pretekov 
osoba, starajúca sa o prípravu i riadny chod pretekov 

rovinka 
rovná—priama časť uzavretej atletickej traic. V prenesenom smys-
le aj beh na rovinke 

rozhodca 
skúšaný funkcionár, ktorý rozhoduje pri pretekoch 

sedavý beh 
chybný beh, pri ktorom bežec nevykoná nápon v bedrách, kolene 
a v členku. Má panvu vysunutú dozadu a preto pôsobí dojmom. 
ako by bežal sediačky 

skákavý beh 
beh s intenzívnym, ale predčasne vykonaným náponom. Ťažisko 
opisuje na vertikále dráhu podobnú sínusoide. V tréningu je me-
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tódou na rozvíjanie intenzity náponu, na pretekoch je nehospo
dárnym behom 

skiping = vysoký poklus 
poklus na mieste alebo vpred za účelom precvičovania výšvíhu 
a dvojitej práce v členkoch. Stehná sa dvíhajú pri výšvihu až do 
výšky bedier (predkolenie zostáva svisle). Pri došľape je dôraz 
na vyrovnávanie kolien 

spustiť stopky 
stlačením gombíka dať do chodu mechanizmus stopiek 

stopky 
hodinky, ktorými možno merať čas na pätinu alebo na desatinu 
sekundy 

stopky na nulu 
stlačením gombíka vrátiť ručičku stopiek na nulu 

stredné prekážky 
91.4 cm vysoké prekážky, používané pri behu starších dorastencov 
(110 m) a pri behu na 400 m u mužov 

stupňovaný beh na rovinke 
beh na rovinke s rovnomerným prirastarn'm rýchlosti 

ši i apa vý beh 
beh, ktorým sa získava a stupňuje rýchlosť. Kyvadlový pohyb 
v kolenách je obmedzený. Pozdĺžna os tela sviera ostrý uhol s pod
kladom. Došľapujeme na špičky 

šport 
•Činnosť zameraná na zdolávanie vzdialeností, odporu prostredia, 
prekážok alebo druhej sily za účelom rozvíjania schopností alebo 
radostného zážitku z pohybu. Nakoľko sa na tejto činnosti zúčast
ňuje kolektív, je obyčajne sprevádzaný súťažou o víťazstvo 

rýchly beh na vzdialenosti do 400 m včítane. Každý bežec môže be
žať len vo vymedzenej dráhe 

štafetový beh 
preteky družstiev v behu, pri ktorých členovia sú rozostavení na 
vymedzenom úseku dráhy a bežia po prevzali šlafetového kolika. 
úseky sú buď rovnaké (napr. 4X100 m) alebo rozličné (napr. 800, 
400, 200, 100 m) 

štafetový kolík 
dutý drevený kolík 30 cm dlhý o obvode 12 cm a váhy najmenej 
50 g, ktorý si podávajú bežci pri štaľetovom behu 

štart 
prechod z pokojového postavenia do pohybu 

štartér 
rozhodca, ktorý dáva povely na začatie štartu 



štartová čiara 
5 cm široká Čiara, vymedzujúca začiatok trate pre beh alebo chôdzu 

Štartovacia pištoľ 
pištoľ, ktorou sa dáva signál na štart. Nabíja sa slepými nábojmi 

štartové bloky 
náradie, ktorého plocha sa používa na prvý odpich pri nízkom 
štarte. Môže byť klátik, železná alebo drevená platňa, upevnená 

štartové jamky 
jamky v atletickej tratí za štartovou čiarou, ktoré slúžia ako opor
né plochy pre prvý odpich pri nízkom štarte 

štartové postavenie 
pokojové postavenie pred štartom na vykonanie účelného štartu 

štartujúci 
bežec, ktorý začína štafetový beh 

štýl 
účelný pohyb, využívajúci individuálne danosti a vlastnosti a po
znatky vied na hospodárne zdolanie vzdialenosti a prekážky 

Štýlová chôdza 
chôdza, vykonávaná určitým štýlom 

terénny beh 
beh po cestách, chodníčkoch i voľnom teréne. Rozlišujeme: cez
poľný, lesný a cestný beh, kros 

t raková línia 
najkratšia spojnica polôh ťažiska za behu. Je to ideálna Čiara, ku 
ktorej sa približujeme zekonomizovaním všetkých pohybov 

tlaková rovina 
predstavovaná svislá rovina v tlakovej línii 

turistická chôdza 
chôdza s frekvenciou 80 krokov za minútu. Vykývnutá noha do-
Šlapuje na pokrčenú nohu v kolene 

vliať sa 
odštartovať tesne pred signálom štartéra. Má za následok neplat-
ný štart 

ú silná chôdza 
chôdza o dĺžke krokov 90—100 cm a o frekvencii 110—130 krokov 
za minútu. Došľapovanie ako pri turistickej chôdzi 

vedúci rozhodca 
vedie meranie (časov i vzdialeností) jednotlivých atletických dis
ciplín pri pretekoch 

vpartnutie do cieľa 
dosiahnutie cieľovej roviny predklonom trupu a štýlovým odpi
chom posledného kroku pre skoršie ukončenie preteku 
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v padnutie do štartového výstrelu (signálu) 
štart urobený tak, že súčasne s výstrelom (signálom) došliapne 
bežec prvým krokom za štartovú čiaru. Kvalifikuje sa ako pred
časný štart 

vstaňte! , 
pomocný povel štartéra, ktorý používa pri nepokoji bežcov po po
vele „pozor!" 

v y beh á vanie štýlu 
metóda získania vytrvalosti v rýchlostí, rýchly i stupňovaný beh 
na predĺženom úseku trate 

vylúčenie zo štartu 
pozbavenie možnosti štartovať v určitom behu: a) po druhom 
predčasnom štarte v pretekoch mimo viacbojov, b) po treťom ne
pokoji po povele „pozor", c) po treťom predčasnom štarte vo 
viacbojoch 

vysoké prekážky 
106 cm vysoké prekážky pre mužov v behu na 110 m 

vysoký štart 
štart používaný pri behu na strednú a dlhú trať. Štartovým po
stavením je podrep výkročný silnejšou (odrazovou) nohou 

výšvihová noha 
noha, ktorá napomáha skoku intenzívnym kyvadlovým švihom 
vpred a hore 

vytrvalostný beh 
beh na vzdialenosti nad 20.000 m 

zákruta 
zaoblená časť uzavretej atletickej trate. Môže byť kruhovitá alebo 
elipsovitá 

zapisovateľ 
rozhodca, ktorý vedie záznamy o nameraných výsledkoch 

zastaviť stopky 
stlačením gombíka zaraziť chod stopiek 

Komisia pre telovýoliuvnú terminológiu 

ZO SLOVENSKÉHO HOLUBIARSKEHO NÁZVOSLOVIA 

Nesrovnalosti v slovenskom holubiarskom názvosloví, komolenie 
českých názvov a konečne používanie názvov miestnych alebo celkom 
cudzích s patričným prekrútením spôsobuje značný chaos medzi slo
venskými holubiarmi. Preto slovenský sbor posudzovateľov holubov 
na svojich prvých zasadnutiach venoval tejto otázke patričnú pozor
nosť. Z jeho popudu prikročilo sa k ustaľovaniu slovenskej holubiar-
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skej terminológie, pričom sa výdatne čerpalo z bohatstva slovenskej 
ľudovej reči a zachovával sa aj úzky vzťah k českej holubiarskej ter
minológii. Komisia, ktorú viedol prof. Dr. O. Ferianc, skladala sa zo 
sudcov, vyslaných sudcovským holubiarskym sborom, menovite z 3. 
Húdika, F. Klimáčka a K. Koubka. Za ÚSJ SAV bol prítomný Dr. 
F. Buffa. 

Komisia sa zaoberala menami jednotlivých plemien holubov i tva
roslovnými názvami, nakoľko sa vyskytujú pri opise štandardov aiebo 
sa používajú pri posudzovaní jednotlivých holubov na výstavách. 

Pri menách, odchylných od češtiny, podávame patričné vysvetle
nie, pri nových menách odôvodnenie zmeny. Inak v sozname mien 
tu a tam uvádzame v zátvorkách (hneď za správnym názvom) aj mená 
miestne a oproti slovenským mená české (tak ako sa uvádzajú v kniž
ke „Kniha štandardu holubích plemen" a v Českém holubáŕstvi, ako 
aj v odborných časopisoch). Po českých menách, miestami zaznačil je tne 
do zátvoriek pri cudzích plemenách aj mená pôvodné. 

Letúny (letáky, vysokoletce, vysokoletky, rajdiče) — rejdiči, 
letách 

Po dlhších úvahách dohodli sme sa na tvare letúny. Meno „rejdič" 
nebolo možno ponechať. V slovenčine nepoznáme „rej" (koleso pri 
tanci). Ostatne ani v češtine nie je to pôvodné, domáce slovo. Proti 
„letákom" boly námietky, že je to slovo príliš zaužívané v inom 
smysle. 

anglická straka — anglická straka 
báéanský letún — báčský rejdič (bácskai keringô") 
berlínsky letún Itrátkozobý — berlínsky rejdič krátkozobý (Ber-

liner Kurze) 
berlínsky letún stredozobý — berlínsky rejdič stŕedozobý (der 

Berliner miUti.-chnáblijjc Túmmler) 
berlínsky letún díhozobý — berlínsky rejdič dlouhozobý (Berliner 

Lange) 
brémsky letún — brémsky rejdič. leták (Bremer Túmmler) 
budapeštiansky letún krátkozobý (budapeštiansky bocianík) — 

rejdič budapeštský, bélouš budapeštský (budapesti gólyás) 
budapeštiansky letún modrý — budapeštský rejdič modrý (buda-

pesti masasró'ptu ké* keringô) 
budapeštiansky letún stredozobý (b. vysokoleták, b. vysokoletka, 

pertlík) — budapeštský nj'.hč stredozobý (budapestí magasroptu ke
ringô) 

Český letún — český rejdič 
dánska straka — dánska straka 
dánsky letún (leták dánsky) — dánsky rejdič (tiger, stipper, 

brander) 
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dolnozemský letún — ? (alfôldi keringô) 
elblaský letún — rejdič bélohlávek elblenský 
gdanský letún — gdanský rejdič (sokol gdaňski) 
hanoverský letún — hanoverský rejdič (Hannoverscher Túmmler) 
holandský letún — holandský rejdič 
jágerský letún — rejdič egerský (egri kék) 
kaliningradský (kráľovecký) letún biely — královecký rejdič bílý 
kaliningradský letún farebnohlavý — rejdič barevnohlávek krá

lovecký, r. královecký — barevnohlávek 
kalugský letún — rejdič kalugský 
kaselský letún — kaselský rejdič (Casseler Túmmler) 
kazanský letún — kazanský rejdič 
klajpedský letún — klajpedský rejdič 
klužský letún (modrý) — klužský rejdič 
komárňanský kotrmeliak — komárenský rejdič 
košický kotrmeliak — košický rejdič 
krakovský letún sedlatý — ? (sercaty, gancel kryty) 
kujavský letún — mouíenín kujavský (murzyn kujawski) 
letún almond — rejdič almondský 
letún mníška — jeptiška 
letún tippler — rejdič Típpler, anglický tippler 
lublínský letún — orlík lublinský (orlík lubelski. szaryk) 
ľvovský letún krátkozobý — šek lvovsky (szek lwowski) 
maďarský letún (biely Čiernopásavý) — maďarsky rejdič (magyar 

magasroptu szallagos fehér keringô) 

miškovský letún — miškovecký rejdič (miskolci keringô) 
moskovský letún — moskevský rejdič 
nemecký letún díhozobý — nemecký rejdič. dlouhozobý (der 

deutsche langschnäblige Túmmler) 
orientálny kotrmeliak (stredoázijský leták) — orientálský rejdič, 

o. valivý 
orlovský letún — orlovský rejdič 
poľská straka — polská straka „krakus" (krakus) 
poľský letún krymka (calotte, poľský letún) — krymka, polský 

lejdič krymek (krymek polskí). — Z dvoch mien cudzieho pôvodu — 
„krymka" je turecké slovo a znamená „čiapočku", priam tak ako fran
cúzske „calotte" — ponechávame v slovenčine meno krymka, používa
né v poľštine (holub je poľského pôvodu) i v češtine. 

poľský letún korunový — korunáŕ polský (koroníarz polski) 
poľský letún perlový — krakus perlový polský (perlowy) 
poľský letún strieborný, poľský sivko (poľská sivka) — polská 
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sivka, polský rejdič siŕibrúák (srehrniak siwek krakowski) 
poznanský letún — rejdič barevnohlávek poznanský, rejdič po-

znanský — barevnohlávek 
: pražský letún krátkozobý (pražský krátkozobý, pražský rajdič, 

rajdáČ) — pražský rejdič krátkozobý 
pražský letún stredozobý — pražský rejdič stredozobý 
rakovnícky kotrmeliak — rakovnický kotrlák 
rževský letún — rejdič rževaký 
sedmohradský kotrmeliak — sedmihradský valivý 
segedínsky letún — segedínsky rejdič (szegedi keringô) 
stargardský letún — (pomoranská husička) -— pomofanská husič-

ka-tŕasokrčka 
starokmenný letún — leták starokmenný, rejdič starokmenný (der 

Altstämmer) 
štralsundský letún — dlouhozobý rejdič Štralsundský (der Stral-

sunder Hochflieger) 
štetínsky letún — rejdič Štétinský 
viedenský letún krátkozobý (viedenské, viedenské krátke) — ví-

deňský rejdič krátkozobý (der kurze Wiener Túmmler) 
viedenský letún stredozobý — vídeňský rejdič stredozobý (der 

mittelschnäblige Wiener Túmmler). 

Sovky, sovičky je nové meno pre holuby nazývané v češtine rac-
kami.-Poukázal som už viac ráz na nevhodnosť názvu „racek'' v slo
venčine. Ide totiž o to, že vták, nazývaný v češtine rackom (Larus), 
zovie sa po slovensky čajkou, ako aj v ruštine. Bolo by teda nelogic
ké, aby sa "vták racek nazýval čajkou a holub, pomenovaný podľa toho 
istého vtáka, aby sa volal rackom. Dôslednosť by židala, aby sa aj 
holub volal ako vták, teda čajkou. No meno čajka-čejka existuje aj 
v češtine, označuje sa ním vták cíbik (Vaňellus) a podľa neho je po
menované plemeno holubov, české čejky. Aby sme odstránili chaos, 
ktorý by zavedením mena čajka pre racky vznikol, rozhodli sme sa 
prijať návrh s, Koubka, aby sa racky po slovensky roenovaly sovka-
mi, sovičkami. Meno sa opiera o podobnosť tejto skupiny plemien ho
lubov so sovami (majú okrúhlu a pomerne velkú hlavu). 

anatolská sovka — racek anatolský 
. anglická sovka — racek anglický Owl (Owl) 

anglická sovka turbit — racek anglický turbit-š tí ta ík 
blondinetta — racek blondinetta 
bluetta — racek bluetta 
brunetta — racek brunetta 
čínska šovka — racek čínsky 
egyptská sovka — racek egyptský 
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nemecká sovka —. racek nemecký '• . . . . 
satinetta — racek satinetta * - * 
silveretta — racek silvereťta 
sovka domino — racek domino 
šovka turbit — racek "turbit 
sulfuretta — racek sulfuretta 
talianska sovka — racek italský 

Hrvoliaky — voláči. Slovenské pomenovanie znamená presne to 
isté ako české; čes, „vole" po slovensky je „hrvoľ". 

anglický hrvoliak — anglický voláč 
anglický hrvoliak krpatý — anglický voláČ zakrslý 
brnenský hrvoliak — brnenský voláč 
cášsky hrvoliak obojkový — cášsky voláč obojkový (der Aache-

ner Bardkrofer) 
český hrvoliak sivý — český voláč sivý 
Český hrvoliak sedlatý holonohý — český, voláč sedlatý. hladko -

nohý 
český hrvoliak sedlatý papučatý — český voláč sedlatý rousný 
český stavák — český stavák 
francúzsky hrvoliak — francúzsky voláč 
hanácky hrvoliak — voláč hanácky 
hesenský hrvoliak — hesenský voláč (der Hessische Kropfer) 
holandský hrvoliak — voláč holandský 

•• holandský hrvoliak balónový — voláč amsterodamský 
maďarský hrvoliak — voláč maďarský (magyar begyes) 
moravský hrvoliak bielohlavý — moravský bélohlávek 
moravský hrvoliak sedlatý — moravský voláč sedlatý 
moravský moriak — moravský morák 
pomoranský hrvoliak — pomoŕanský voláč (Pommerscher 

Kropfer) 
sliezsky hrvoliak bledý — slezský voláč bélouš 
sliezsky hrvoliak lysý — slezský voláč lysý 
sliezsky hrvoliak straka — slezská straka 
slovenský hrvoliak, slovenský bielohlävok — slovenský voláč, 

staronemecký hrvoliak — voláč staronemecký (Altdeutscher Kropfer) 

Okrasné holuby — okrasni holubi 
altenburský bublák — bublák altenhurský (Altenburger Trommler) 

- anglický parochniak — parukáf 
anglický pávik — pá vík 
bernburský bublák — bublák bernburský (Bernburger Trommler) 
brčkavý holub (brčkáň) — kudrnáč 
bucharský bublák — bublák bucharský 
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český bublák — český bublák 
český cíbik (česká čejka) — česká čejka. — Vták, nazývaný 

v češtine čejkou (Vaňellus), zovie sa po slovensky cíbikom, musí sa 
teda analogicky aj holub, v češtine nazývaný čajkou, po slovensky 
správne zvať cíbikom. Pretože ide o domáce plemä české, dávame pô
vodné meno do zátvorky. 

český lysko bielochvostý — český lysák béloocasý, rousný 
durinský bielohlávok — duryňský bélohlávek (Thúringer Weiss-

kopfj 
holub kňaz — holub knéz (die Pfafferttaube) 
holub lahorský — lahore, holub lahore 
holub mních — mních 
holub porcelánový — holub porculánový 
holub pstruhový — holub pstružák 
hýľ — hejlák 
ľadniačik — holub ledňák 
nemecký bublák šticatý — bublák jednovrkočatý (der deutsche 

einfachkuppig Trommel) 
norimberská lastovička — vlaštovka norimberská (die Núrnber

ger Schwalbe) 
saská lastovička — vlaštovák (die sächsische Schwalbentaube) 
sliezsky holub bielochvostý — ? (das sächsische Weissschwanz) 
sliezsky holub farebnohlavý — slezský barevnohlávek 
škorec — špaček (die Startaube) 
šmalkaldský čiernohlávok — šmalkaldský černohlávek (Schmalkal-

dener Mohrenkopf) 
štitnik — štitník (die Schildtaube) — holonohý, papučatý 
vogtlandský bublák — bublák vogtlandský (Vogtländer Trommel-

taube) 
žemľový bublák saský — žemlový bublák saský 
Úžitkové holuby — holubi úžitkoví 
florentínsky holub — holub ľlorentský, ľlorentin 
holub king (king americký) — king americký 
koburský Škovránok — koburský skŕivan (Coburger Lerche) 
maltský (maltézsky) holub — maltský 
modenský holub — holub modenský 
montaubanský holub — montaubánec 
moravský pštros — moravský pštros 
norimberský Škovránok — norimberský skŕivan (Núrnberger 

I-erche) 
poľský rys — rysák polský, polský rys (ryš polski) 
práchenský kánik — práchenský kánik 
rímsky holub (riman) — ríman 
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viedenská sliepočka (sliepočka) — vídeňský siepičák (klamák) 
(Huhnschecke) 

Poštové holifby — poštovní holubi 
poštový holub letún — poštovní holub 
poštový holub výstavný (nemecký holub výstavný) — výstavní 

holub poštovní (die Schónheitsbrieľtaube) 
show antwerp (antverpský holub výstavný) — show antwerp 
show homer — show homer 
Bradovičnaté holuby — holubi bradovičnatí 
anglický dragún — anglický dragoun 
anglický indián — anglický indián 
anglický kariér — anglický kariér 
česká bagdeta — Česká bagdeta 
francúzska bagdeta — francouzská bagdeta 
norimberská bagdeta — norimberská bagdeta (Núrnberger Bag-

dette) 
ostravská bagdeta — ostravská bagdeta 
španielsky holub (španielska bagdeta) — španélský holub 
turecký holub — turecký holub 

Komisia pre zoologickú terminológiu 

Z TERMINOLÓGIE HISTOLÓGIE 
(Pokračovanie) 

riaslnkv = cflle 
veľmi tenké (mikroskopické) plazmatické výbežky z distálneho 
voľného okraju niektorých buniek 

ruja = ochota 
fáza pohlavného cyklu u samíc; manifestuje sa vnútornými a von
kajšími zmenami, ktoré sprevádzajú ovuláciu; samica je ochotná 
prijať samca 

sarholema 
blana, obaľujúca svalové vlákna (bunky) 

sarkoplazma 
cytoplazma svalového vlákna (bunky) 

sekrét 
produkt konštruktívneho metabolizmu, ktorý žľaza vydáva na 
úžitok organizmu 

sliznica = mukóz* 
výstelka telných dutín komunikujúcich s vonkajším prostredím. 
Pozostáva z epitelu a subepiteliálneho väziva. Je navjhčovaná 
sekrétmi 

sperma (femin.) = semeno, ejafeulál 
spermiocyty suspendované v semennom sére 
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Rpermioblast , ., ,• vi 
materská bunka spermiocytu, spermatogónia , -.- .. •.,'.:. 

spermiocyt 
semenná bunka (spermatozoid, spermatozoon, bunka chámová, 
spermium). . . , 

epermiocytold = prospermíocyt III. rada 
tretití vývojové štádium spermiocytu — spermatída 

spermiocytopoéza 
zrenie pohlavných samčích buniek - • ., -. 

Bpermiogenéza 
vývojový proces samčích pohlavných buniek 

spermocyt = spermotocyt, spermiocyt 
spermatozoon, sperrnalozoíd, semenná bunka, zrelá pohlavná bunka 
samčia , , 

spirém . . . 
stočené vlákno, vytvorené z chromatínu v prvej fáze mitôzy • 

sponglôzny 
hubovitý 

stereocílie 
nepohyblivé riasinky 

stóma 
interkulárny priestor, kde sa stretáva niekoľko epiteliálnych buniek 

s trém a 
nešpecifická (väzivová) složka orgánu 

s ubmlkr oskoplcký 
neviditeľný oolickým mikroskopom, ale viditeľný mikroskopom 
elektrónovým 

systém 
súbor orgánov a tkanív, ktoré navzájom sdružené slúžia telu 
v istom smere 

telofáza 
posledné štádium mitózy 

tkanivo 
súbor buniek, organizovaný pre určitú funkciu 

tkaninový mok 
tekutina serózneho typu, nachádzajúca sa v medzi bunkových 
priestoroch 

vakuola 
dutinka v cytoplazme 

zygot = spermóviunt , 
práve oplodnené vajíčko (bunka, vzniknutá splynutím dvoch 
gamét) 

Komisia pre veterinársku t&i'r.iinolofíiM-
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Z TERMINOLÓGIE GALENICKEJ FARMÁCIE I . 

alkalisolventný obťah = enteresolventný obťali 
ochranný obťah lieku, rozpúšťajúci sa v alkalickej časti zažívacieho 
.traktu ,. , 

alopalia 
druh oficiálnej terapie, hlásanej a pestovanej na vysokých školácn 
u nás a prevažne na celom svete 

čapíková hmota = supozitoriová hmota , . 
hmota, z ktorej sa pripravujú čapíky 

čapíkovina 
základná hmota, z ktorej sa pripravujú čapiky 

dialýza 
pochod delenia kryštaloidov od koloidov cez sernipermeabilnú 
membránu / 

dialyzát 
a) produkt dialýzy 
b) lieková forma získaná dialýzou 

disperzia 
rozptýlenie, stav jemného rozptýlenia hmoty 

disperzií a 
miera, stupeň rozptýlenia (disperzie) 

disperzná táza = vnútorná fáza 
látka prítomná v disperznom systéme v podobe jemne rozptýlených 

droga 
patrične upravená surovina rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, 
ktorá slúži na výrobu liečiv, liekov alebo techniky dôležitých látok 

drvina 
produkt drvenia 

emuígátor 
látka podmieňujúca vytvorenie emulzie; obyčajne povrchové aktív
na alebo ochranno koloidná látka, snižujúca povrchové alebo medzné 
napätie medzi dvoma fázami. Ukladá sa na povrchu disperznej fázy 
a tvorí na nej vrstvičku zvanú koagula, film 

emulgendum 
rozptýlená látka prítomná v emulzii ako disperzná fáza (rozptýlená 
fáza) 

emulgens 
látka, ktorá je v emulzii prítomná ako kontinuítná fáza (plynulá 
fáza) 

emulgovať , 
previesť do emulzie, do emulzného stavu 

111 



emulzia 
dvojfázová jemne disperzná sústava najmenej dvoch nemiešajúcich 
sa tekutin 

expiračná doba 
Čas, za ktorý si liek (séra, antibiotika, hormóny) zachová zaručený 
účinok. Po jeho uplynutí sa nesmie upotrebiť z ohľadu na možnú 
stratu terapeutickej účinnosti 

extrakcii ý pochod 
vylúhovaci pochod, extrakcia, vylúhovanie 

farmácia 
lekárnictvo; odbor zdravotníctva, ktorý v sebe zahŕňa zadovažova
nie, skúmanie, uskladňovanie, vyrábanie a vydávanie liečiv a liekov 
a všetko, Čo s touto činnosťou úzko súvisí, a to ako so stránky 
teoretickej (vedeckej), tak so stránky praktickej. 

farmaceutická chémia 
Časť všeobecnej chémie, zaoberajúca sa štúdiom, prípravou a kon
trolou liečiv a liekov 

farmaceutický 
ad j . k farmácia 

Iarma kobot ani ka 
časť farmakognózie, ktorá sa zaoberá materskou rastlinou a drogou 
so stránky systematickej, morfologickej, anatomickej, fyziologic
kej a patologickej 

f ar m ak o d ia Kozm a 
časť farmakognózie, ktorá sa zaoberá obehovými druhmi a rôzny
mi spôsobmi robenia drog a pod. 

í a rm a ko empóri a 
časť farmakognózie, ktorá sa zaoberá úlohami spojenými s vývo
zom a dovozom drog a poď. 

farmakoergázia 
Časť farmakognózie, ktorá sa zaoberá úlohami súvisiacimi so získa
ním drogy (pestovanie, sber, úprava žatvy, sberu a pod.) 

f arma koetnológia 
časť farmakognózie, ktorá sa zaoberá vzťahom človeka k jednot
livým drogám 

farma k oe t y moló g ia 
časť farmakognózie, ktorá vysvetľuje pôvod a smysel najrôznejších 
vedeckých a ľudových názvov rastlín, živočíchov a drog 

farmakofyzika 
Časť farmakognózie, ktorá skúma drogy fyzikálnymi metódami 

farma kogeo gra f ia 
časť farmakognózie, ktorá sa zaoberá zemepisným rozšírením rastlín, 
poskytujúcich drogy 
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farma kognôzia 
náuka, ktorá všestranne vedecky poznáva, popisuje, získava a hod
notí všetky drogy a suroviny rastlinného a živočíšneho pôvodu a do
siahnuté výsledky porovnáva a navzájom slučuje 

farmakohistória 
časť farmakognózie, ktorá sa všestranne zaoberá vývojom a histó
riou všetkého, čo súvisí s farmakognóziou 

farmakocbémia 
časť farmakognózie, ktorá sa v úzkej spolupráci s farmakoergázia u 
zaoberá výskumom obsahových látok drog (kvalita, kvantita) s ohľa
dom na produkciu hodnotných drog 

farmakozoológia 
časť farmakognózie, ktorá sa zaoberá znalosťou drog pôvodu živo
číšneho 

fytofarmácia 
náuka, zaoberajúca sa všetkými otázkami súvisiacimi s liečením 
rastlín 

fytofarmaceutický prípravok 
prípravok na liečenie rastlín 

galeiíická farmácia = technológia liekových foriem 
vedný odbor, zaoberajúci sa výskumom, prípravou a kontrolou lie
kových • foriem 

gél 
polopevná, huspeninovitá, galertovitá forma koloidných sústav, majú
ca často schopnosť zachovávať získaný tvar (hydrôgél, alkohologél) 

granulačná tekutina 
tekutina, ktorou sa navhlČuje granulovaná hmota pred spracovaním 
na granulovinu 

gra milovanie 
technologický postup prípravy granulátu 

granulovina 
základná, pol o vlhká, hrudkovitá hmota, z ktorej sa pripravuje 
granulát 

homeopatia 
druh terapie založenej Hahnetnannom r. 1705. Jej podstatným zna
kom je liečenie malými dávkami liečiva vo veľmi veľkých zriede
niach 

hrubozrnný (o prachu) 
vyskytujúci sa v hrubých zrnách 

ingrediencia = súčasť lieku 
tekutá alebo tuhá látka, ktorá sa z akéhokoľvek dôvodu pridáva 
do lieku 
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iracionálny recept = neracionálny recept 
recept, ktorý sa nedá vyhotoviť buď preto, že nie sú splnené ná
ležitosti receptu, alebo pre inkompatibilitu v ňom predpísaných liečiv 

jed 
porušiť alebo zničiť životné každá látka, schopná v or 

funkcie 
jemnozrnný (o prachu) 

vyskytujúci sa v jemných zrnách 
kĺzavá látka 

šmýkavá látka pridávaná ku granulátu pred tabletovanim na snl-
ženie vnútorného trenia granulátu 

konspergovať (o pilulkách) 
posýpať povrch hotových piluliek vhodnou konspergačnou látkou, 
aby sa nelepily 

kontinuitná fáza = plynulá fáza = vonkajšia fáza 
látka, obklopujúca v disperznom systéme vnútornú fázu 

kyselinovzdorný obťah = acidorezistentný obťah 
ochranný obťah, chrániaci liek (pilulky, dražé) pred rozpadom 
v kyslom prostredí žalúdka 

liečivo 
každá farmakodynamieky účinná látka alebo smes takých látok, 
ktorá je v ľudskej, zvieracej alebo rastlinnej terapii určená na ochra
nu, odstránenie porúch zdravia 

liek 
liečivo upravené na použitie vo vhodnej forme a vhodných dávkach, 
uložené do patričného obalu s vyznačeným návodom na upotrebenie, 
a to za tým účelom, aby slúžilo ako prostriedok liečenia 

liekopis 
úradný, zákonom schválený súpis liečiv a liekov, ktoré sú lekárne 
povinné mať na sklade v predpísanom složení a akosti 

masťový základ 
látka alebo smes niekoľkých látok masťovitej konzistencie, tvoriaca 
indiferentný základ masti (vazelín, lanolin) 

micela 
veľká molekula (makromolekula) alebo shluk týchto molekúl 

mikroštruktúra prášku •, 
mikroskopická stavbe lalky v práškovej forme 

nálepka = vignetka = etiketka == signatúra 
papierový štítok nalepený na liekoch alebo iný obal s návodom 
na použitie alebo s údajom o složení lieku. 

neznášanlivosť liečiv = inkompatibilita liečiv 
neúmyselne vytvorený stav, pri ktorom prebiehajú v sústave dvoch 
alebo viacerých liečiv nevítané zmeny pôvodu fyzikálneho alebo 
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chemického, majúce za následok zmenu farby, skupenstva, konzis
tencie, a často aj farmakodynamického účinku 

normálne kvapkadlo 
kvapkadlo s kruhovitou odkvapkávacou plochou priemeru 3 mm, 
z ktorého odkvapnutých 20 kvapiek 15° teplej destilovanej vody váži 
1 g {+ 0.05 g) 

obdukcia piluliek = obťahovanie piluliek 
obaľovanie piluliek vhodným pravidelným, rovnomerným a hladkým 
ochranným obťahom z cukru, želatíny, keratínu alebo iných vhod
ných látok 

obsolétny (o lieku a liečivé) 
ktorý vyšiel z užívania 

obťah piluliek 
pravidelný, rovnomerný a hladký mechanický ochranný obal okolo 
piluliek, tvorený vrstvou cukru, balzamu, keratínu alebo iných 
vhodných látok 

oficinálny (o lieku a liečivé) 
uvedený v platnom liekopíse 

omamný jed 
návykový jed, vyvolávajúci toxikomániu 

liečivo, liek obsahujúci návykové jedy, podliehajúce záznamu podľa 
medzinárodnej ópíovej konvencie 

pást il k o vina 
základná hmota, z ktorej sa pripravujú pastilky 

pil ulko vina 
základná hmota, z ktorej sa pripravujú pilulky 

plnivo 
pomocná indiferentná látka, ktorou sa malé množstvá silne účin
ného liečiva doplnia na množstvo upraví teľné na liekovú formu 
(pilulky, tablety) 

rastlinoliečba = fytoterapia 
odbor medicíny, zaoberajúci sa liečením ve«etalíliami a z nich pri
pravenými liekmi 
(napr. zmených práškov, piluliek, pastiliek) 

posýpaeia látka = konspergačná látka 
indiferentný, pripadne aromatický alebo farebný prááok na posýpa
nie hotových piluliek 

primárna emulzia 
hustá, viskózna tekutina v prvom období prípravy emulzie, ktorá 
vznikla smiesaním dvoch nemiešajúcich sa tekutín s aonu ĵŕitofOna 

rozpúšťadlo 
tekutina použitá na rozpúšťanie. . . . 

115 



sadanie emulzie 
shromažďovanie sa disperznej fázy v kompaktnej vrstve, zatiaľ čo 
homogenita zbývajúcej emulzie nie je viditeľne porušená (napr. 
tvorenie smotany na mlieku) 

sediment 
usadenina 

separandum 
látka silne účinná, označená v liekopise + a uvedená v tabuľke 
II a i n 

signatúra 
a) označenie lieku menom alebo spôsobom použitia, 
b) text nálepky, udávajúci meno lieku alebo spôsob použitia, 
c) nálepka, etiketka 

sól , 
tekutá forma koloidných sústav (hydrosól, alkoholosól) 

spojivo 
pomocná indiferentná látka, tvorená obyčajne rozpúšťadlom, rozto
kom lepidla, viskóznymi tekutinami alebo extraktmi, ktorá sa po
užíva na stmeľovanie rôznorodých složiek, tvoriacich liekovú formu 

suspenzia 
a) dvojfázový tekutý disperzný systém, tvorený pevnými časticami 

rozmerov nad 500 m /í, rozptýlenými v tekutom prostredí, 
b) lieková forma, tvorená rovnomerne rozptýlenými časticami ne-

rozpustných práškovitých liečiv v tekutom prostredí 
tabletovina 

základná hmota, z ktorej sa pripravujú tablety 
tolerancia =povolená odchýlka 

kon venci on álne dohodnutá, uznávaná, prípustná odchýlka od určitej 
(nominálnej, priemernej) váhy pri kusových liekových formách 

tolerančná medza 
hraničná horná alebo dolná medza povolenej odchýlky kusových 
liekových foriem 

trhacia látka 
pomocná látka, pridávaná k tabletám, ktorá napučaním, tvorením 
plynu alebo iným spôsobom urýchľuje rozpad 

triturácia 
homogénna práškovitá smes liečiva s indiferentným práškom 
v určitom pomere zriedenia (1:10, 1:100) 

tuchnutie 
rozkladná zmena olejov a tukov, sprevádzaná zmenou vône a farby 
(čes. žluknuťi) 

ustálený roztok = tlmivý roztok 
roztok, tvorený smesou slabej kyseliny a jej soli alebo s 

116 

bej zásady a jej soli. Má schopnosť klásť značný odpor zmene vlast
ného pH pri pridaní malého množstva kyseliny alebo zásady 

váľanec 
pilulková hmota vyváľaná do tenkého povrazcovitého útvaru 
válať 

vaľkať, vyváľať (napr. pilulkovú hmotu do váľanca) 
vehikulum 

pomocná látka bez liečivého účinku, uľahčujúca prípravu liekovej 

venénum = seklúzum 
látka silne účinná, označená v liekopise + + a uvedená v tabuľke I 

výlis 
tekutina získaná lisovaním 

výluh 
produkt získaný vylúhovaním 

vylúhovadlo = extrahovadlo = extrakčná tekutina 
tekutina použitá na vylúhovanie 

zálev 
druhá časť perkolátu, zachycovaná pri perkolácii po oddelení pred-
levu tak dlho, dokiaľ nie je droga vylúhovadlom úplne vyextraho-
vaná 

zásadovzdorný obťah = alkalirezistentný obťah 
ochranný obťah, chrániaci pilulku alebo dražé pred rozpadom 
v zásaditom prostredí dvanástnika 

zlomenie emulzie 
rozdelenie pôvodne homogénnej emulzie na dve kompaktné, ostro 
od seba oddelené vrstvy tekutín 

zvrat emulzie 
zmena typu emulzie, napr. z typu o/v na v/o alebo opačne, prida
ním entagonistického emulgátora alebo z akýchkclvek iných príčin 

Komisia -pre lekárnickú terminológiu 

TERMINOLÓGIA CUKROVINIEK 
burizon = pukance 

pšeničné, kukuričné, alebo ryžové zrná, ktoré sa pripravujú namá
čaním pšenice a po napučaní sa rýchlo sušia 

cukorný syrup = kandis 
syrup pripravený z čistej rafinády varením s vodou pri teplote 
82 — 85" R bez invertného cukru a opatrne schladený na 35'R 

čajové pečivo 
výrobok z pšeničnej múky, cukru, pokrmového tuku, vajec, mandlí, 
orieškov, jamov, kypriacich a chuť vytvárajúcich látok. Vyrába sa 
v rôznych tvaroch s náplňou, niekedy aj bez náplne 
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čokoládová hmota 
smes-z kakaovej hmoty, čistej sacharózy, prípadne z prídavku ka
kaového tuku 

čokoládová poleva 
čokoládová hmota s vyšším obsahom kakaového tuku, používaná 
na polievanie, máčanie a formovanie nečokoládových cukroviniek 
(vložiek) 

Čokoládové krokely 
ploché tenké jemné čokolády, formované do rôznych tvarov 

drvič na sušené kakaové bôby 
zariadenie, ktoré mechanicky drví usušené bôby a odstraňuje z nich 
šupky (osemenie) 

fermentácia kakaových bôbov 
biologický pochod (kvasenie) spôsobený mikroorganizmami, najmä 
špeciálnym druhom teplomilných kvasiniek typu Sacharomyces 
theobromae 

fozuľánt 
základná jemn o kryštalická cukrovinka r s ka hmota, vyrobená ruše
nou .kryštalizáciou zo sacharózy a škrobového syrupu s obsahom 
cca 9—llo/o vlhkosti 

griliašové plnené cukríky = furé 
výrobky z karmelovej hmoty, obyčajne ziatormedo zafarbenej, plne
né orechovou alebo podobnou náplňou 

chladiaca skriňa 
zariadenie, obyčajne tvaru skrine, s pohyblivým transportérom, 
na ktorom sa pri nízkej teplote x i u Ju. j e čokoládová hmota 

chladiaci cukrovinkársky stôl 
železný stôl, v ktorého doske prúdi studená voda, používaný na 
chladenie rôznych druhov cukrovin pred ich ďalším spracovaním 

kakaová hmota 
výrobok pripravený rozomleťim usušených kakaových bôbov, zba
vených šupiek a klíčkov 

kakaové bôby 
sušené alebo fermer.iovar.é, oplodia zbavené semená kakaovnika 
Theobroma cacao 

kakaový mlyn 
. zariadenie na rozomielanie vysušených a rozdrvených kakaových 

bôbov, zbavených, .šupiek a klíčkov 
kakaový prášok 

produkt získaný rozomletím výliskov pri odlisúvani väčšej časti 
kakaového tuku z kakaovej hmoty, ktorá bola pripravená z usuše
ných kakaových bôbov . 
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kakaový prášok (nepreparovaný) 
produkt ziskáný jemným rozomletím zbytku po odlišovaní (vý
lisku) hlavného podielu tuku ž kakaovej hmoty chemicky ňeupra-
vovanej 

kakaový prášok (preparovaný) 
produkt ziskr.ny jemným .-ozom.le'-ín;. zbytku po odlišovaní hlavného 
podielu tuku z kakaovej hmoty chemicky upravovanej i alkalizovane;) 

kakaový tuk = kakaové maslo 
tuk získaný mechanickou cestou (lisovaním) z kakaovej hmoty ne-
preparovanej alebo preparovanej 

kakaový výlisok = kakaový koláč 
Zbytok po odlišovaní hlavného podielu kakaového tuku z kakaovej 
hmoty 

kandirované bonbóny 
výrobky liateho fondántu, obalené leskými kryštálmi sacharózy za 
Účelom zlepšenia ich vzhľadu a zamedzenia vyparovania vody z fon-

kandírované cukrovinky 
fondántové, marcipáhové a i. výrobky, obalené malými kryštálikmi 
sacharózy, ktoré na povrchu cukroviniek vykryštálujú z presýte
ného cukomého roztoku, do ktorého sa za týmto účelom ponorujú 

kandíro vanie 
povrchová úprava fondántovýob, marcipänových a pod. cukroviniek 
z presýteného roztoku sacharózy na povrchu týchto malých kryštá
likov 

kandity = tvrdé cukríky = karamelky 
výrobky zo sacharózy a škrobového syrupu, zvareného pri 102— 
1200R, sklovitého vzhľadu, tvrdej konzistencie, suché, rôzne ochutené 
a niekedy aj rôzne zafarbené 

karamelky 
cukrovinky polotuhej konzistencie, vyrobené zo sacharózy, škrobo
vého syrupu, pokrmového tuku a plnotučného mlieka. Balia sa jed
notlivo do dvojitého papierového obalu 

karamelky plnené 
karamelky obsahujúce okrem svojho normálneho -.lešenia i rôzne 

karamelky šľahané 
karamelky obsahujúce okrem iných súčiastok šľahanú želatinu 

komprimáty = lisované cukríky 
tvrdé cukríky rôznych tvarov (najčastejšie pastilky), vyrobené1 li
sovaním, bez varenia cukróvíny, z cukornej krupice a iných prídav
kov 
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konšovanie 
vypracúvanie čokoládových hmôt za tepla vo zvláštnych zariade
niach konštruovaných na tento účel 

krémová čokoláda 
čokoláda s fondántovou polotuhou vložkou, aromatizovaná ovocný
mi estermi alebo šťavami 

ľadové krémy 
cukrovinkarske výrobky, vyrobené na podklade mliečneho tuku a 
pokrmových tukov, ku ktorým sa pridávajú rôzne bielkovinné a 
uhľohydrátové živiny. Konzumentom sa podávajú mrazené 

radové plnené cukríky *= ladovky 
výrobky karamelovej hmoty, plnené tukovou náplňou, aromatizova
né tak, aby v dutine ústnej spôsobovaly chladivý pocit 

lekárnické oplátky 
výrobky zo zemiakového, kukuričného alebo pšeničného škrobu, rôz
nych tvarov, bez chuti a vône, používané pri požívaní chuťové ne
príjemných liekov 

máčané bonbóny = ináčané cukrovinky 
výrobky vyrobené máčaním ne č oko lá d ovej vložky do čokoládovej 
polevy 

marcipán 
výrobok z lúpaných orechov, mandlí a sacharózy s malým prídav
kom škrohového syrupu 

melanžér 
zariadenie na drvenie a homogenizovanie základných hmôt pri vý
robe čokolády 

mliečna čokoláda 
výrobok z kakaovej hmoty, z kakaového tuku, práškovej sacharózy 
a sušeného plnotučného mlieka. Niekedy sa k hmote pridávajú i rôz
ne aromatizujúce látky 

mlyn na kakaovú hntotu 
zariadenie na rozomielaníe vysušených a rozdrvených kakaových 
bôbov 

nalievací stroj = nalievačka 
zariadenie na nalievanie teplej tekutej cukrovinkárskej hmoty do 
foriem. Stuhnutá hmota sa používa ako vložka na výrobu čoko
ládových bonbónov 

oplátkové rezy = napolitánky 
výrobky z pšeničnej múky, cukru, pokrmového tuku, vajec a 
kypridiei, plnené rôznymi náplňami. Rezané sú na obdĺžniky rôznej 
veľkosti 
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orientálne cukrovinky 
výrobky polotuhej guru ovitej konzistencie, vyrobené zo zemiakové-,, 
ho, kukuričného, ryžového škrobu, rôznej farby, chuti a tvarov 

oriešková čokoláda 
výrobok z kakaovej hmoty, kakaového tuku, práškovej sacharózy 
s prídavkom orieškov 

pernik 
výrobok z pšeničnej alebo ražne} múky, cukru, umelého medu, 
kypridiei a chuť vytvárajúcich látok. "Upravujú sa do rôznych tva-

plnené kandity = plnené karamelky = furé 
výrobky zo sacharózy a škrobového syrupu, varené pri teplote 102— 

120° R, sklovitého vzhľadu, tvrdej konzistencie, suché na povrchu a 
plnené rôznymi náplňami. Bývajú rôzne ochutené a zafarbené 

polievané bonbóny = polievané cukrovinky 
výrobky vyrobené polievaním (máčaním) nečokoládovej vložky 
Čokoládovou polevou 

pralinky 
fondántové alebo likérové cukrovinky zvláštneho ihlanovitého tva
ru, polievané, čokoládovou polevou 

smotanová čokoláda 
mliečna čokoláda, ktorá obsahuje aspoň 400/o mliečneho tuku 
v smotanovej sušine 

striasací transportér 
pásový transportér s trasľavým pohybom, majúci za účel dopraviť 
naplnenú čokoládovú formu rlo chladiacej skrine. Trasľavým pohy
bom transportéra sa forma dôkladne vyplní čokoládou 

sušenie kakaových bôbov (nespr. praženie) 
tepelná operácia, ktorá má za účel odstrániť hlavný podiel vody 
z kakaových bôbov a uvoľniť čupku (osemeniej od vlastného jadra 

sušiareň fermentovaných kakaových bôbov (nespr. pražič) 
zariadenie na sušenie fermentovaných kakaových bôbov pri teplo
tách okolo 100" C 

šumiaee prášky a cukriky 
prášky alebo lisované pastilky rôznych tvarov, ktoré po rozpustení 
v predpísanom množstve čerstvej vody vytvárajú osviežujúci nápoj 
ovocnej chuti, bohatý na kysličník uhličitý 

temperovačka 
zariadenie na pozvoľné snižovanie, niekedy aj udržiavanie teploty 
Čokoládovej hmoty 

vákuový varostroj 
zariadenie na prípravu základnej cukrovinkárskej hmoty pri sni-
ženom tlaku 
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oceľových valcov, ktorými 
valcová čka 

zariadenie pozostávajúce z 3 
zjemňujú čokoládové hmoty 

želé = cukrové rôsoly 
cukrovinky polotuhej rôsolovitej konzistencie, posypané jemným 
kryštálom sacharózy. Základná hmota je vyrobená zo sacharózy, 
Škrobového syrupu a rôsoiujúcich látok 

Komisia pre potravinársku fer-ínrň-ologiu 

Z TERMINOLÓGIE PAVLOVOVSKEJ FYZIOLÓGIE 

agent postoronnyj 
agent pribavočnyj 
análi za tor vkusovoj 
analizator rotovoj 
analizator zapachovoj 
anälizatorskaja dejateľnosť 
bezuderžnyj 
bezusiovnyj 
bodroje sostojanije 
bodrsvovanije 
bodrýj 
boleznewornyj prijom 
boľšoje polušarija 
boľšoj mozg 
„bujstvo podkorki" 
vzajimnaja indukcija 
vzryvČatosť 
vnešnije razdraženija 
vozbudimyj tip 
vozbuditeľ (razdraŽiteľ) 
vozbuždenije 

vozbuždenije nervnoje 
vozbuždenije stacionarnoje 
vosstanovlenije ugašennogo 

uslovnogo reflexa 
vosstanavlivajuščeje dejstvije 

razdražitelej 
vremennaja s viaž 
vroždennyj, príroždennyj 
vspomogateľnyje dviženija 
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vedľajší činiteľ 
pridátný činiteľ 
chuťový analyzátor 
chuťový analyzátor 
Čuchový analyzátor 
analyzačná činnosť 
ncsdržanlivý (cholerik) 
nepodmienený 
stav bdelosti, bdenie 
bdenie 

bolesť vyvolávajúci zásah 
i;emi sféry, mozgové pologule 
veľký mozog (cerebrum) 
nepokoj v podkôrovej oblasti 
vzájomná indukcia 
výbušnosť 
vonkajšie popudy 
vzrušivý typ 

vzrušenie, podráždenie, vzruch, 
excitácia 

nervový vzruch 
stacionárne podráždenie 
obnovenie vyhasnutého podmie

neného reflexu 
obnovujúci sa účinok podnetov 

dočasné spojenie 
vrodený 
pomocné pohyby 

vspychivanije lampočki 
vyrabatyvať reflex 
vyrabotka differencirovki 
vysšaja nervnaja dejateľnosť 
vysšij nervnyj ordel 
gasnuščij tormoz 
golovnoj mozg 
gotovnosť 
dvigateľnoje bezpokojstvo 
dviženije proizvoľnoje 
dejateľnosť otvetnaja 

dejateľnosť rečevaja 
dejateľnosť sintezirujuščaja 
dinamičeskij sdvig 

differencirovka 
zaderživanije 
zaderživajuščij refleks 
zaderžka 
zamykanije 
zamykateľnaja funkcija 
zapazdyvanije 
zapazdyvajuščij refleks 
zapazdyvajuščijsía refleks 
zapredeľnoje razdraženije 

zasto j n o j e. razdraženije 
indukcija 
inducírujuščij 
inertnoje sostojanije 
inertnyj tip 
irradijacija 
issledovateľskij refleks 
kasalka 
kislotnyj refleks 
kololka 
medlite In y j tip 
mozaiČnosť kôry 

mozg spinnoj 
i mysliteľskí j tip 

naviazčivyje javlenija 

rozsvecovanie žiarovky 
vypracúvať reflex 
vypracovanie diferenciácie 
vyššia nervová činnosť 
najvyšší oddiel nervovej sústavy 
hasnúci útlmový podnet 
mozog (encephalon) 
pohotovosť 
motorický nepokoj 
vôľový pohyb 
odpoveď, reakcia, reaktívna 

činnosť 
rečová činnosť 
syntetizujúca činnosť 
dynamická zmena, dynamický 

presun 
diferenciácia, rozlišovanie 
brzdenie 
brzdiaci reflex 
zábrana 
zapojovanie 
zapojovacía funkcia 
oneskorovanie 
oneskorený reflex 
oneskorujúci sa reflex 
nad hraničné, nadlimitne po

dráždenie 
zotrvávajúce podráždenie 
indukcia 
indukujúci 
inertnosť, inercia, inertný stav 
inertný typ 
iradiécia, Šírenie (sa), rozširovanie 
pátrací reflex 
do tykadlo 
reflex na kyselinu 
pi cha dlo 
váhavý typ 
mozaikovosť kôry 
mozog (encephalon) 
miecha 
mysliteľský typ 
nutkavé javy, stavy 



naličnyj i sledovoj refleks 
naliČnyj ra zdraží teľ 
napriaženije 
napriaženije dviženija 
napriaženije processa 
načalo razdraženija 
nevroz naviazčivosti 
nedostatočnosť 
nepriozvoľnyj 
nervnaja s viaž 
nervnoje razdraženije 
nervnyje príbory 

nervnyje provodniki 
nosovoj príbor 
obratinnyj process 
obratnoje razvitije 
obstanovočnyj refleks 
obščenije rečevoje 
obščije nevrozy 
odyška 
okružajuščaja sreda 
orijentirovočno-issiedovateľskij 

refleks 
orijentirovočnyj refleks 
ot vetná j a reakcíja-^ 
otvlekušČaja terapija 

otdifferencirovať 
otodvigaťsia vo vremeni 
otstavlennyj refleks 
patologičeskaja kosnosť 
perenapriaženije 
peresečeni je 
pi šč e vo j refleks 
podvižnosť 
podvižnyj tip 
podkbrka 
p od k armlivani j e 
podkrepľať uslovnyj refleks 

podražateľnyj refleks 
pokrytije vyrabotannych uslovnych 

bezprostredný a stopový reflex 
aktuálny podnet 

napätie pohybu 
napätie procesu 
začiatok dráždenia 
obsedantná (nutkavá) neuróza 
nedostatočnosť 
mimo volný 
nervové spojenie, nervový spoj 
nervové podráždenie 

vé ústroje, koncové zariade-

nervové vlákna 
čuchový ústroj (orgán) 
zvratný proces 
z vratný vývoj, regresia 
situačný reflex 
rečový styk (kontakt) 
všeobecné neurózy 
zadychcanie, dýchavica • 
okolie 
orientačne-pátrací reflex 

orientačný reflex 
odpoveď, reakcia 
odvádzajúca liečba (derivačná te
rapia) 
odlíšiť, oddiferencovať 
časové sa odďaľovať 
oddialený reflex 
chorobná tuposť 
prepätie 
skríženie 
pokrmový reflex 
dynamika, pohyblivosť 
typ pohyblivý, čulý 
podkôrová oblasť 
kŕmenie, prikrmovanie 
posilňovať, upevňovať podmiene
ný reflex 
napodobňovaci reflex 
prekrytie vypracovaných podraíe-

razdražatelej bezuslovnymi 
posledovateľnoj tormožemje 
postojannyj tormoz 
pr iba tok, pribavka 
príbor, príborčik 
princíp priuročenija 
priuročiť 

provodnikovyj puť 
proizvoľnyj 
proizvoľnoje dviženije 
promežutoČnyj 
protorenije púti 
protorennosť sojedinenij 
process vozbuždenija 
punkt 
puskať v chod 
puskovoj mech ani zm kôry 

puť razdraženija 
rab ota boľšich polušarij 

razdraženije 
razdraženije eleklričeskim tokom 
razdražitel (vozbudíteľ) 
razmeževanije 
rastorniaživanije 
refleks „što takoje" 
reflektornyj 
rečevoj. 
rečevoj razdražitel 
samoochraniteľnyj refleks 
signaľnaja sistema 
sistema dvigateľno-rečevaja 
slabá j a nervnaja sistema 
sledovoj razdražitel' 
sledovoj refleks 
sovpedenije vo vremeni 
sonnaja arterija 
spokojnyj tip 

sryv v storonu tormoženija 
stánok 

nených podnetov nepodmienenými 
následný útlm 
stály útlmový podnet 
doplnok, prídavok 
ústroj, zariadenie 
princíp príslušnosti 
klásť do súvislosti, spájať, vzťa
hovať na niečo 
nervová dráha 
vôľšový, úmyselný, chcený 
úmyselný, chcený pohyb 
vmedzerený 
vychodenie, prekliesnenie dráhy 
prekliesnenie spojení 
proces excitácie, podráždenia 
bod, miesto 
uvádzať v činnosť, spúšťať 
spúšťací (štartovací mechanizmus 

cesta, postup vzruchu 
činnosť hemisfér, mozgových polo-
gúľ 
]>.:;iráŕde:;\e, počine:, dráždenie 
podráždenie elektrickým prúdom 
podnet 
rozhraničovanie 
odtímovaníe (dezinhibícia) 
reflex „čo je to" 
reflexný 
rečový 
rečový podnet 
sebazáchovný reflex 
signálna sústava 
moloneko-rečový systém 
slabý nervový systém 
stopový podnet 
stopový reflex 
súčasnosť (Časová koincidencia) 
arteria carotis, krčná tepna 
pokojný typ 
rozvrat 
strhnutie na' stranu útlmu 
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stereotipnosť 
stereotipija 
stojkosť 
stolknovenije 
storoževyje punkty 
storoževyje dežurnyje punkty 
strastnoje dejstvo vani j e 
sšibka 
summacija 
summirovanije 
summirovať (sja) 
tormoženije 
tormoz 
tormoznyj refleks 
točka priložení j a 
ugasanije 
ugašenije 
ugasajuščij 
ugnetenije 
udari metronóm a 
upročennyj refleks 
uravniteľnaja fáza 
uravnovešennyj tip 
uravnovešivanije 
uravnovešivať 
uravnovešennyj 
uslovnyj 
usíovnoje tormoženije 
uslovnyj razdražitel 
usiovnaja sviaz 
uslovnyj tormoz 
ustanovka 
fáza paradoksaľnaja 
fáza narkotičeskaja 
fáza tormoznaja 
centrobežnyj 
centrostrešiteľnyj 
cepnoj refleks 
čuvstva ovladenija 
javlenija vypadenija 

stereotypnosť 
stereotypia 
stálosť, stabilita 
stretnutie 
strážne body 
strážne body 
náruživé konanie 
srážka 
sumácia 
sčítanie 
sčítať (sa) 
útlm 
útlmový podnet 
útlmový reflex 
bod, na ktorý pôsobí podnet 
vyhasínanie, hasnutie 
vyhasnutie 
hasnúci 
potlačenie 
tikot metronómu , 
upevnený reflex 
vyrovnávacia fáza 
vyrovnaný, vyvážený typ 
vyvažovanie 
vyvažovať 
vyvážený 
podmienený 
podmienený útlm 
podmienený podnet 
podmienené spojenie 
podmienený útlmový podnet 
zameranie, vytýčenie 
paradoxná fáza 
narkotická fáza 
útlmová fáza 
centrifúga In y, odstredivý 
centripetály, dostredivý 
reťazový reflex 
ovládavé predstavy 
výpadové javy 

Podľa materiálu, lekúr^kctio oddelenia CSI 
spracovala Komisia pre lekársku terminológiu 

ZPRÄVY 

Technický sbornik BAVU pre odbor strojne-elektrotechnický, 
ročník III., číslo 1, 2. 

Je známe, že slovenská technická literatúra nie je ešte tak roz
vinutá, rozsiahla a bohatá, ako by bola podľa svojej dôležitostí pre náš 
spoločnský život mala byť. Chýbajú nám jednak pôvodné vedecké prá
ce, jednak niet nadostač ani prác popularizačných. 

Výnimku z tejto všeobecnej situácie netvorí ani Technický sbor
nik SAVU. Treba však dodať, že tento sbornik netvori výnimku ani 
s hľadiska jazykového, štylistického a terminologického. Na 240 strán
kach dvoch Čísel, ktoré máme v rukách, nájde sa až prekvapujúce 
množstvo termínov s jazykového hľadiska nesprávne tvorených. Je tu 
napr. termín rozostavenost miesto rozstavanost (1, 4), kmitopočet 
popri spr. kmitočet (č. 1, 59), koS exkavátora (asi za ruské kovš) 
m i e s t o lyžica (é. 1, 18) pätica •miesto pätka (č. 1, 351, tiahlo m i e s t o 
Vahadlo (č. 1, 54), srnyčkový oscilograf miesto siuč.kový osoi'ogral 
(Č. 1, 59), krivka eetnosli namáhaní miesto krivka početnosti namá
haní (Č. 1, 62), papr&ek popri lúč (č. 1, 94), ekonomiser miesto 
ekonomizér (č. 1, 88), a mnoho iných, ktoré tu neuvádzame iba kvôli 
stručnosti. 

Nedôslednosť a kolísanie, ako odraz nedostatočnej redakčnej práce, 
možno vidieť napr. v použiviani termínov vodohospodárstvo i poľnohos
podárstvo v bom istom význame v lom istom článku (č. 1, 6—21), ďa
lej v používaní termínu obrátka i otáčka, obecný i všeobecný, pričom 
sa tu používa dokonca názov obecnú- elek.troteehniij.a. obecná teória 
(č. 2, 34, 42), hoci vo všetkých vedných disciplínách je už pre pome
novanie základnej, úvodnej časti zaužívané prídavné meno všeobecný 
(teda napr. všeobecná chémia, všeobecná elektrotechnika; všeobecné 
strojníctvo a pod.), 

Priamo neznalosť terminológie príslušného odboru sa javi v takých 
prípadoch, kde sa pri prekladoch z ruštiny nepoužíva náš zaužívaný 
termín, ale doslovný preklad z ruštiny. Je to napr. v pripade saseká-
vanie miesto správneho brázdenie alebo vrubovanie (č. 1, 16), nahadzo-
vanie miesto správneho nakladáme uhlia (č. 1, 16). 

Ani štylistickú úpravu jednotlivých príspevkov nemožno pokladať 
za vzornú, ako .možno ukázať na niekoľkých príkladoch, ktoré vyberáme 
vcelku náhodne. Na str. 5 v 1. čísle je napr. veta O technologickú disci
plínu svie sa. i<S spomenuli. Jej vznik si môžeme vy rekonštruovať asi 
tak, že v rukopise bolo pôvodne napísané O iecimologickr.j disciplíne 
sme sa už zmienili a v redakcii so sloveso zmienili upravilo na spome
nuli, upravila sa aj rekcia, ale zabudlo sa na predložku o a na zvratné 
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zámeno sa. Štylisticky neobratné sú aj prípady ako Pozrejúc tabuľku 
vidíme (Č. 2, 65) miesto Ked! -pozrieme tabuľku, vidíme alebo Stalinské 
stavby znamenajú obrovský prínos pri vytvorení materiálnej základne 
komunizmu,... označu-já pravú technická revolúciu miesto močia pra
vú technickú revolúciu (č. 1, 13). 

Treba uznať, že nedostatkov takéhoto druhu nie je v recenzova
ných dvoch číslach Technického sbornika tak veľa, ale jednako len sú 
príznačné i pre redakčnú prax i pre štylistické schopnosti samých 
autorov. 

Oveľa príznačnejšie sú nedostatky pri kladení čiarok, čo je, prav
da, boľavé miesto našej redai'r.ej práce temer vo všetkých vydavateľ
stvách. Aj v tomto sborníku sa kladie často čiarka úplne mechanicky 
pred každým vzťažným zámenom, teda napr. aj v pripade: Jednot
livé... sústavy jijäik-'iinych veľu'í.n a ich jednotky sa líšia, v tom:... 
S. jednotky, ktorých veliáín sa í-ľOííí í ľu.bovoľne, hoci tu vôboc nejde 
o vedľajšiu vetu a zámeno ktorý :sa vzťahuje priamo na jednotky. 
Meehanickosť v kladení čiarok vidieť aj v tom, že sa čiarkami neod
deľujú vedľajšie vety ako celok, totiž nedáva sa čiarka na začiatok 
i na koniec vedľajšej vety, ale iba na začiatok pred vzťažné zámeno 
alebo spojku. Príkladov je toľko, že ich škoda uvádzať. 

Ďalšou redakčnou chybou je neustálenost v používaní dvojbodiek 
pred vzorcami a čiarok za vzorcami alebo medzi vzorcami. Tu však 
treba konštatovať všeobecnú neustálenost vo všetkých našich odbor
ných publikáciách. 

Záverom možno shrnúť, Že nech sú dôvody nedostatočnej starost
livosti a jazykovú úpravu Technického sbornika akékoľvek, bolo by 
potrebné postarať sa o zvýšenie tejto jazykovej úpravy už aj preto, 
že ide o vydanie najvyššej slovenskej vedeckej inštitúcie. 

J. Iiorecký. 

Knihy, ktoré doŠly do redakcie 

Štátne pôdohospodárske nakladateľstvo: 
E. A g a f o n o v á : 7432 mlieka od každej kravy 
J. Kr íž—M. D v o ŕ á k — A . Š i n k o : Pestovanie ovocných stromčekov 
V. R. V i l i a m s: Základy pôdohospodárstva 
I- I. I v a n o v — F . M. K o c h o m s k i j—I. F. N e č a j e v : Omský 
sovchoz 
R. A, Ci 'on: Choroboplodné mikróby a vírusy 
J. B l a h a : Československá ampelografia 
R. J a n d e l : Technika ťažby dreva 
V. M y c á k : Pestovanie liečivých, aromatických a koreninových rastlín 

Slovenské pedagogické nakladateľstvo 
S. C h a l ú p k a : Spevy 
F. K r á ľ : Čenkovej deti 
K. P. B o r In o v á: Ako som dosiahla dobrý prospech všetkých žiakov 

E. A. A s r a ť a n: Učenie I. P. Pavlova o spánku a jeho liečivom účinku 
M. G o s i or o vský—G. P a vi o v i č: Za marxistickú výchovu na vy
sokých školách 
A. S. M a k a r e n k o : Vybrané pedagogické spisy, kniha druhá 
N". M. Š č e ! o v a n o v—N. M. A k s a r i n o v á : Výchova najmenších 

detí v detských ústavoch 
A. A. K u z m i n o v é — A . V. K e m e n e v o v á : Systém rozvíjania rečí 

v prvom postupnom ročníku 
N". N". N i k i t in : Riešenie aritmetických úloh v počiatočnej škole 
F, J. Š a 1 a j e v: Školská záhrada pri základnej škole 


