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SLOVENSKÁ VOJENSKÁ TERMINOLÓGIA
Ján

Horecký

Slovenská vojenská terminológia a jej doterajší vývin sú
názorným príkladom na tesné zopätie odborného jazyka so
spoločenskou situáciou jeho nositeľa.
Slovenský národ žil v takých podmienkach, že temer nikdy
nemal vlastnú armádu. Teda nebolo dôvodu ani pre vznik,
resp. utvorenie slovenskej vojenskej terminológie. A keď n e 
bolo armády, nemohla sa táto terminológia, i keby ju bol
niekto utvoril, ďalej vyvíjať v zhode s potrebami praxe.
Z revolučných rokov 1848 — 49 poznáme zaujímavý návrh
Janka Franciscího. Uverejnil ho r. 1948 B. Polia v Historickom
sborníku Matice slovenskej IV, 446 — 453 a jeho jazykový roz
bor podal F. Oktavec v Slovenskej reči (Vojenská
slovenčina
okolo povstania z r. 1848-49, Slovenská reč XIV, 1948—49,
65—73). Vo Franciscího návrhu ide vlastne iba o niekoľko
názvov útvarov a hodností. Napr. pluk, broj (batalión), sto
tina;
plukovník,
brojovntk
(major), poručík,
stražovník
(Wachtmeister), kaprál al. desatník. Ďalej navrhol J. Francisci aj základné povely, napr. na plece zbraň, k nohe zbraň, pra
vo hľaď, nabitok vsyp, ramär dnu a pod.
České vojenské názvoslovie sa vyvíjalo v podmienkach oveľa
priaznivejších. Hneď po vzniku Československej republiky sa
utvorila pri Ministerstve národnej obrany komisia odborníkov
a jazykovedcov, ktorá na pravidelných týždenných poradách
sústavne spracúvala — podľa nemeckých a francúzskych vzo
rov a predlôh — názvy jednotlivých predpisov.- Prácu tejto
komisie, v ktorej jazykovým poradcom bol prof. E. Smetánka,
zhodnotil Fr. Oberpfalzer (Naše fec III, 1919, 169-181), ale
najmä VI. Šmilauer (Naše reč XX, 1936, 25 n., 77 n.), ktorý
podrobne rozobral názvoslovie ručných strelných zbraní a gu
ľometov. VI. Šmilauer v úvode svojej štúdie správne hodnotí
českú vojenskú terminológiu ako jednu z najlepších. Zásluhu
o to mal nielen prof. Smetánka, ale — podľa VI. Smilauera
— predovšetkým vyspelý kultúrny duch na Ministerstve n á 
rodnej obrany a vojenská disciplína,
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O českej vojenskej terminológii treba v súvislosti so slo
venskou vojenskou terminológiou hovorit predovšetkým pre
to, že bola podrobne prepracovaná, vyvíjala sa v praktickom
používaní (v ktorom zanikli také názvy ako harcovník, spolntk, hlásnik, srazišté, utvorené r. 1919) a bola dlhý čas, po
celú buržoáznu ČSR jediným dorozumievacím prostriedkom aj
slovenských vojakov.
Pre všetky tieto okolnosti bolo prirodzené, že pri prvom
sústavnom spracovaní slovenskej vojenskej terminológie r.
1942 sa vychádzalo práve z češtiny. Práca niekoľkých odbor
níkov, medzi ktorými značnú účasť mali v tých časoch jazy
kovedci, uložená v troch zošitoch Vojenského názvoslovia (Pom
la, Ib, Ic, Bratislava 1941—42), čaká ešte na dôkladné zhod
notenie už aj preto, že ju nemožno obchádzať ani pri dnešnom
utváraní slovenskej vojenskej terminológie. Tu možno uviesť
iba niekoľko pozorovaní.
Predovšetkým treba zdôrazniť, že v mnohých prípadoch je
toto názvoslovie v zajatí vtedajších puristických poučiek
a predsudkov. Platí t o o takých názvoch ako Škripec, skripcostroj proti čes. kladka, kladkostroj, nämernica proti námernä,
odvesnica proti odvesna, sochor proti páka, výstreľnica
proti
výstrelná, vrúbok proti ryska, Šikmoboká debna proti zkosená
bedna, boj chlapa proti chlapovi proti boj muže proti mužovi,
pohyblivý záves proti pojízdný záves a pod. Ďalší vývin slo
venskej odbornej terminológie ukázal, že väčšina z takýchto
odsudzovaných slov zaujala pevné miesto v slovenskej slov
nej zásobe a že bez kladky, páky, rysky si dnešnú odbornú
slovenčinu nemožno predstaviť.
Treba, pravda, zdôrazniť, že v mnohých prípadoch sa vo
Vojenskom názvosloví ponecháva pôvodom české slovo. Ide
o názvy ako maznica, obrtlík, ložiste, mýtina, trúbka,
smirek,
pokost, stativo, vjazd, nájazd, nôž na hate, obdiaľnik. Miesto
niektorých sú v dnešnej slovenčine už iné názvy, napr. Čistina
(mýtina), rúrka (trúbka), smirgel (smirek), firnis (pokost),
ale to je zase výsledok temer dvadsaťročného vývoja sloven
činy, ktorý práve v odbornej terminológii bol pomerne prud
ký.
Prirodzene, že vo Vojenskom názvosloví sa zachycujú také
lexikálne rozdiely medzi Češtinou a slovenčinou, ktoré treba
ešte aj dnes rešpektovať v každej terminológii. Sú t o roz
diely ako hledí — cíeľnik, prúhledítko — priezorntk, péče —
starostlivosť,
píce — krmivo, poptávka — dopyt, razítko —
pečiatka, strúj — odenie, Šroub — skrutka, hfbílko — česäk,

puma — bomba, hfebovnice
klincovnica, nálevka - lievik,
stéžejka — záves a pod.
Niektoré slovenské názvy vo Vojenskom názvosloví boli
utvorené chybne. Sotva možno povedať, že sú správne pre-klady koudel — pazderie, pružina — vzpružina,
potttko —
potidlo, rozbuška — rozbuíník, roznétka — roznietic,
šroubovák — skrutník, nálitek — výstupok, drôtenka — klinec,
drn — bridlo. Dnes t u máme názvy kúdeľ, pružina,
potná
vložka, rozbuška, roznietka, skrutkovač,
náliatok,
drôtovec,
mačina. Za zbytočné treba pokladať prelílady ako
pŕívrácený
— priklonený, soutézka — tesnina, vybráni — výdláb, dosedací plocha — dosadnú plocha, borivé práce — búracie práce,
prúryv — prielom, soubod — zbodnutie, zákluz — zášmyk.
V slovenčine celkom dobre obstoja názvy privrátený,
súteska,
vybranie, dosadacia plocha, borivé práce, prieryv, súbod, zäklz.
Ako sme už povedali, v mnohých prípadoch bolo Vojenské
názvoslovie v zajatí súčasných puristických predsudkov. Dalo
by sa očakávať, že po oslobodení r. 1945, po obnovení česko
slovenskej armády a po vyhlásení Košického vládneho p r o 
gramu bude sa môcť slovenské vojenské názvoslovie vyvíjať
v nových, priaznivejších podmienkach. No situácia sa vyvíjala
inak.
O jestvovaní a používaní dvoch služobných jazykov v našej
armáde sa skutočne veľa uvažovalo. Svedčí o tom napr. séria
článkov v Obrane lidu (jún — august 1948) i štúdia F. Oktavea
v Slovenskej reči (O vojenskej terminológii slovenskej, Slo
venská reč XII, 1946, 39 — 42). Vtedy sa objavil aj návrh,
podľa ktorého by síce mali byť v armáde dva služobné jazyky,
čeština i slovenčina, no mala by sa zachovávať úplná j e d n o t 
nosť povelov i vojenskej terminológie. Malo sa t o dosiahnuť
tak, že by sa v slovenských jednotkách (o ktorých sa vtedy
uvažovalo) a v slovenských predpisoch používali české povely
a termíny so slovenskou výslovnosťou a naopak. Kam by t a k é t o
riešenie viedlo, názorne ukázal F. Oktavec v uvedenom článku.
Podľa toho by mali v slovenčine byť slová ako moždiar,
duť
nak, cvičebný riad.
Z takýchto príkladov F. Oktavec správne vyvodil, že p r e
odlišnosť jazykovej štruktúry češtiny a slovenčiny nemôžebyť reč o; úplnej jednotnosti, ale že je možná. iba obojstranná
snaha zjednocovať terminológiu i povely.
Táto zásada sa plne uplatňuje až v dnešnej situácii, keď sa
novelizáciou branného zákona a rozkazom ministra národnej
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obrany stala popri češtine aj slovenčina služobným jazykom
v našej ľudovej armáde.
Zrovnoprávnenie slovenčiny a češtiny aj v živote armády je
ďalším dôkazom správnosti leninskej národnostnej politiky,
podľa ktorej treba uznať „úplnú slobodu rozličných jazykov
a odstrániť akékoľvek výsady jedného jazyka" (V. I. Lenin)
a podľa ktorej všetky jazyky sú rovné v tom zmysle, že majú
mať rovnakú možnosť rozvíjať sa v rovnakých ekonomických
a politických podmienkach, a to vo všetkých oblastiach nášho
života, nielen v krásnej literatúre, ale aj v literatúre odbor
nej.
Uplatňovanie týchto zásad sa v armáde prejavuje predo
všetkým vydávaním predpisov a poriadkov v slovenskom zne
ní. V slovenčine už vyšiel Cvičebný poriadok, ktorý iste uví
tajú aj ostatné branné i športové organizácie, ďalej príručka
Činnosť za použitia atómových, chemických a biologických
zbraní, ako aj niekoľko menších predpisov. Pripravuje sa Zá
kladný služobný poriadok i ďalšie predpisy.
Pri poslovenčovaní týchto predpisov a poriadkov sa v plnej
miere rešpektuje skutočnosť, že slovenčina je osobitný jazyk
so svojskou štruktúrou. Rešpektujú sa základné lexikálne
rozdiely, pričom v najmarkantnejších prípadoch sa odchylný
č e s k ý názov uvádza v poznámke a spravidla aj v malom slov
níčku na konci predpisu (zteč — seč, strú] — odenie, prádlo
— bielizeň, pojítko — spojovací prostriedok). Pritom sa podľa
možnosti používajú rovnaké názvy alebo pri tvorení nových
názvov sa aspoň (tak ako v ostatných odboroch) uplatňuje
rovnaký slovotvorný postup a rovnaká motivácia) napr. ho
tovosť, hotovostné jednotky, rozdílení — rozdeľovanie
stráži,
delostrelecké
vyzbrojovaní
— delostrelecké
vyzbrojovanie,
jízdní rozkaz — jazdný rozkaz, tfisménná strážna služba —
trojsmenná strážna služba, prevoz — prevoz).
Ba aj v poveloch sa dosiahla určitá jednotnosť tým, že sa
neprijal vo Vojenskom názvosloví navrhovaný a sčasti aj po
nechaný povel behom, ale ostalo sa pri povele poklusom. Pri
povele Na ráme zbraň a Na plece zbraň sa dosiahla jednotnosť
ústupkom zo slovenskej strany a ustálil sa povel Na rameno
zbraň. Podobne namiesto povelov Na zäda zbraň a Na chrbát
zbraň vznikol jednotný povel Nazad zbraň.
Nemožno predpokladať, že vydaním predpisov a poriadkov
v slovenčine tmae otázka dvoch služobných jazykov v našej
ľudovej armáde vyriešená. Treba t u počítať aj s ľuďmi. Dôle
žité bude, aby si všetci príslušníci armády uvedomili, že po_292

užívanie správnej slovenčiny i češtiny, bez komolenia a pre
krúcania je dôležitou súčiastkou národnej i osobnej kultúry.
Treba uznať zásadu, že v jazykových otázkach nie je správny
buržoázny nacionalizmus, prejavujúci sa snahou odlíšiť čo n a j 
viac naše jazyky, ale ani nacionálny nihilizmus, prejavujúci
sa podceňovaním jazykových otázok, jazykovej kultúry a kozmopolitickým pohŕdaním materským jazykom.
Treba sa aktívne usilovať o harmonický vývin oboch našich
jazykov.
ZO ŠACHOVEJ TERMINOLÓGIE
autoplagiát
za originál vydávaný problém, ktorý má predchodcu od toho istého
skladateľa
blokovanie
premíestenie kameňa na určité pole, na ktoré sa tým znemožní vstup
vlastnému kameňu alebo súperovmu pešiakovi
duál
ťah, ktorým sa začína autorom nezamýšľaná časť riešenia v inom ťahu
bieleho ako v prvom
duplex
problém, ktorého výzva sa vzťahuje na bieleho aj na Čierneho
echo
skupina echových matov
echové maty
maty v jednom probléme, pri ktorých matové obrazce sú navonok
veľmi podobné, ale'odlišujú sa postavením kráľa alebo kameňov zú
častnených na mate
dvojčatá
dvojica problémov nepatrne sa odlišujúcich postavením (napr. po
stavením jedného kameňa), ale s podstatne odlišným riešením (po
dobne trojčatá, Štvorčatá, patorčatá)
dvojité riešenie
dve autorom zamýšľané riešenia toho istého problému, pričom každé
z nich má iný úvodník
dvojník
jeden problém z dvojčiat
dvojťäžka
úloha, v ktorej biely začína a po akejkoľvek odpovedi čierneho dá.
v druhom ťahu mat, pričom výzva sa označí: mat 2. tahom, 2 X
alebo 2 ;£
heterodoxný problém = rozprávkový problém
súhrnný názov pre problémy odlišujúce sa od ortodoxných problé293;
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mov cieľom jednej, prípadne dvoch strán (napr. samomat, pomocný
mat, retrográdne problémy), kameňmi (napr. cvrček, tátoš), šachov
nicou (napr. 10X10, cylindrická) alebo pravidlami (napr. viazaná
figúra nedáva šach, po dva ťahy za sebou, žravý šach)

hlavná myšlienka, ktorú problém vyjadruje
ilegálne postavenie = nemožné postavenie
postavenie problému, kto.ré sa nedá odvodiť z partie
legálne postavenie = možné postavenie
postavenie problému, ktoré sa dá odvodiť z partie
mat 2. ťahom
výzva na riešenie dvojťažky
mereditka
-,..-,
problém, v ktorom je najmenej 8, najviac 12 kameňov
miniatúrka
1. problém, v ktorom je najviac sedem kameňov,
2. partia s počtom ťahov do dvadsať, spravidla s efektnou záverečnou
kombináciou
Tnnohoťažka
•: .
úloha, v ktorej začína biely a po akýchkoľvek odpovediach čierneho
dá mat najneskoršie v určenom (v štvrtom, piatom alebo vo väčšom)
počte ťahov
.'•-.'
• .
neriešiteťnosť
chyba šachového problému spočívajúca v tom, že autorom zamýšľané
riešenie nevedie k cieľu
neriešiteľný problém "'*''!
problém s neriešiteľnosťou
•obsah
súhrn všetkých variantov, motívov a iných prvkov kombinácií a po
stavení problému odblokovanie
premiestenie kameňa z určitého poľa, na ktoré sa tým umožní, vstup
vlastnému kameňu
odclonenie kameňa, nespr. vkľúčenie
rozšírenie pôsobnosti kameňa po línii premiestením iného kameňa
z tejto línie
- • •••,••
odlákanie
' súperom vyprovokované premiestenie kameňa zapríčiňujúce stratu
jeho pôsobnosti, na určité pole-alebo líniu;, v problémovom Šachu je to
vždy Škodlivý motív
,:
originál
'.' * í;
.'
'.-:.:-,•' •
' '
• problém prvý raz uverejnený • '.-:.
... „•
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ortodoxný problém
súhrnný názov pre štúdie i úlohy
pomocný mat
heterodoxný problém, v ktorom začína Čierny (ak nie je uvedené
ináč) a pomôže bielemu, aby mu dal mat v počte ťahov stanovenom
výzvou (napr. pomocný mat druhým ťahom)
predchodca
problém, ktorý sa vo veľkej miere zhoduje s problémom neskoršie
uverejneným
prerušenie
premiestenie kameňa na líniu, Čím sa obmedzí pôsobnosť iného ka
meňa po tejto línii
prilákanie
súperom vyprovokované premiestenie kameňa, ktorým sa prerušuje
línia vlastného kameňa, blokuje sa pole alebo umožňuje sa branie
súperovmu pešiakovi
problém = skladba
umele vytvorené postavenie umelecky spracúvajúce šachovú ideu,
spojené s výzvou na riešenie; patria sem ortodoxné a heterodoxné
problémy
problémový šach
odvetvie Šachu zahrnujúce skladanie a riešenie problémov
rekonštrukčný problém
zvláštny problém, pri ktorom treba zostaviť pôvodné postavenie pro
blému z udaného riešenia
riešenie
1. Činnosť smerujúca k splneniu výzvy,
2. sled ťahov, ktorým sa spĺňa výzva problému
riešiteľ, nespr. lúštiteľ
šachista zaoberajúci sa riešením problémov
samomat

;

.

heterodoxný problém, v ktorom začína biely a prinúti čierneho, aby
mu dal mat v počte ťahov stanovenom výzvou (napr. samomat piatym
ťahom)
skladateľ = autor = problémista
šachista zaoberajúci sa skladaním probiémov
subvariant
v problémoch séria ťahov začínajúcich sa obranou po druhom alebo
ďalšom ťahu bieleho
štúdia
skladba spojená s výzvou na výhru alebo remízu; obyčajne má koncovkový charakter; ak nie je inak uvedené, začína biely a spĺňa
výzvu
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téma
súhrn charakteristických variantov, motívov a iných prvkov kom
binácií a postavení problémov
tempo
1. jednotka času zodpovedajúca jednému ťahu,
2. nevýhoda z ťahu v problémovom šachu
tempovka
problém, v ktorom sa po úvodníku dostáva čierny do nevýhody z ťahu
trojťažka
úloha, v ktorej biely začína a po akýchkoľvek odpovediach čierneho
dá najneskôr v treťom ťahu mat
úloha
skladba spojená s výzvou na matovanie kráľa v stanovenom počte
ťahov; ak nie je inak uvedené, začína biely a spĺňa výzvu
úvodník
prvý ťah riešenia šachového problému
uvolnenie
premiestenie kameňa z určitej línie, Čím sa rozšíri pôsobnosť iného
kameňa po tejto línii
variant
v problémoch séria ťahov začínajúcich sa obranou po prvom ťahu
(v tomto význame sa niekedy používa termín hra)
vedľajšie riešenie
autorom nezamýšľané riešenie, ktoré sa začína iným úvodníkom
výzva
text udávajúci cieľ, ktorý má dosiahnuť riešiteľ problému
zaclonenie kameňa, nespr. vykľúčenie
obmedzenie pôsobnosti kameňa po línii premiestením iného kameňa
na túto líniu
zvodnosť
ťah alebo séria ťahov vedúcich iba zdanlivo k splneniu výzvy
Komisia pre Šachovú terminológiu

ZO ŽELEZNIČNEJ TERMINOLÓGIE
Bourdonov tlakomer
deformačný tlakomer, na ktorom je meranie umožnené deformáciou
stočenej pružnej trubice
brzdový tlakomer
spoločný tlakomer na meranie tlaku v hlavnom vzduchojeme a v prie
bežnom brzdovom potrubí
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diaľkový teplomer, nespr. pyrometer
prístroj na meranie zmien teploty pary pomocou termočlánku na
väčšie vzdialenosti
ejektor
parné čerpadlo strhujúce vodu prúdom čerstvej pary
Friedmannov injektor
druh injektora na paru čerstvú i výfukovú; u nás je normalizovaný
Goochov rozvod
druh vonkajšieho rozvodu so zavesenou kulisou, ktorej zakrivenie
na rozdiel od Stephensonovho je obrátené a s dvoma výstredníkmi
a výstredníkovými tyčami skríženými alebo otvorenými
Golsdorfov uhlový rozvod
rozvod pôsobiaci tak ako Heusingerov s tým rozdielom, že kulisa je
nahradená dvojramennou pákou, ktorej jeden pohyb je vykonávaný
výstredníkovou tyčou, druhý križiakom pomocou unášača
Heusingerov (Walschaertov) rozvod
obvyklý druh rušňového vonkajšieho rozvodu, pri ktorom je výstredník nahradený pákovým mechanizmom (protikľukou)
hubica, nespr. dýza, dyšňa
teleso s kužeľovité upraveným vnútrom na usmerňovanie a zrýchľo
vanie prúdenia tekutín
chloptač injektora
samočinne sa otvárajúca záklopka na injektore, ktorou sa vzduch
vytláča vodou pritekajúcou do komory injektora
ihlová maznica
maznica, na ktorej sa prívod oleja na trecie plochy usmerňuje
ihlou
kalorifer
zariadenie teplovzdušného kúrenia, ktorým prúdi teplý vzduch do
priestorov remízy
Klingerov vodoznak
druh vodoznaku bez ochranného koša; pozostáva z kovového telesa
s prednou stenou zo silného ryhovaného skla
kulisové kĺzadlo
časť kulisy kĺzajúca sa v jej výreze, ktorej poloha je rozhodujúca
pre smer chodu rušňa a pre plnenie valcov
lubrikátor
kondenzačný mazací prístroj na nepretržité, automatické a viditeľné
mazanie parných valcov a posúvačov rušňa
mazací lis rušňa
mechanizmus na mazanie parných valcov a posúvačov vytvorený ako
sústava malých piestových čerpadiel, z ktorých každé je samo pre
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seba nastaviteľné na taký výkon, mazania, aké množstvo oleja táktorá čiastka potrebuje
mazník okolesníka
zariadenie na mazanie okolesníkov prednej osi hnacieho vozidla, aby
sa zmiernilo trenie v oblúkoch medzi okolesníkmi a koľajnicou
medzný kaliber
pomôcka na kontrolu medzných rozmerov
miešacia hubica injektora
hubica, v ktorej sa para mieša s vodou
normálny kaliber
pomôcka na kontrolu dodržania medzných rozmerov
odolejovač výfukovej pary
zariadenie v potrubí výfukovej pary na odlučovanie zvyškov val
cového oleja
ochranný kôš vodoznaku
hrubé sklo s drôtenou vložkou, uložené okolo sklenenej rúrky vo
doznaku, aby pri prasknutí skla nebola ohrozená čata obsluhujúca
rušeň
olovník
olovená poistka v strope kotlovej pece proti prepáleniu stropnice
parná hubica injektora
hubica, v ktorej para odovzdáva vode svoju pohybovú energiu
parná píšťala
zariadenie, ktorým sa dávajú pomocou pary počuteľné návesti
pieskový zásobník
výsypnä nádrž na zbrojenie hnacích vozidiel pieskom
plniaca kapsa tendra
otvory opatrené poklopmi na oboch stranách tendra, resp. tendrovky,
cez ktoré sa plnia vodojemy vodou
plochý posúvač
posúvaČ s plochým telesom
postrekovači ejektor
prístroj na striekanie vody do dymnice, do popolníka a na postre
kovanie uhlia na tendri
predhrievač napájacej vody
zariadenie, ktoré napájaciu vodu pred vtlacením do kotla ohrieva
až skoro na bod varu
prefukovač napájača
,
zariadenie na čistenie potrubia výfukovej pary a odolejovača
prefukovač žiarnic a plamenníc
mechanický prístroj na rušni, ktorým sa prefukujú parou i za chodu
rušňa žiarnice a plamennice

298

prehrievač
zariadenie na premenu vlhkej pary na prehriatu
-:'
prehrievačové kolienko
•' j
;
spojenie koncov prehrievačových rúrok v úvrati člänkov .
prepínač výfukového injektora
prístroj na spúšťanie a odstavovanie výfukového injektora a samo
činné prepínanie z výfukovej pary na čerstvú paru a opačne
priehradník
výstuha stien skriňového vodojemu tendra a súčasne tlmič nárazov
vzniknutých pohybom vody za rýchleho rozbehu. alebo brzdenia
prítoková rúra
rúra, ktorou sa para privádza z kotla do posúvačovej komory
pulzometer
.parné čerpadlo striedavo čerpajúce vodu podtlakom vyvolaným kon
denzáciou pary a vytlačujúce vodu priamym tlakom čerstvej pary do
vodojemu
pyrometer prehrievača
prístroj na meranie teploty prehriatej pary
redukčný ventil parného kúrenia
samočinný ventil na znižovanie kotlového tlaku pary na tlak pred
písaný pre hlavné potrubie
registračný rýchlomer = tachograf
rýchlomer, ktorý zaznamenáva chod vlaku, vykonané, kilometre
a ubehnutý čas
, -:_.:: _<
,••
regulátorová maznica
uzavretá nádoba s olejom na mazanie posúvača regulátora- ., ;
;,
rošt
., ;..;...
zariadenie v peci, na ktorom sa spaľuje tuhé palivo •.,
;-..
roštnica
základný článok roštu z ohňovzdorného tyčového materiálu; sústava
roštníc tvorí rošt
; . .
roštová podkladnica
nosník pre roštnice, pripevnený na nožný rám pece
'; .>._.,
rozbiehacie zariadenie
zariadenie združeného rušňa, ktoré umožňuje prívod čerstvej-, pary
do malotlakového valca na uľahčenie rozbehu: rušňa .,.'•>, i
rozbíjač iskier
, ? ..;-,
sústava vhodne upravených prekážok vložených do. komína, na kto
rých sa iskry, rozbíjajú na menšie zrná
rozdeľovač postrekovacieho ejektora
zariadenie umožňujúce používať ejektor buď na postrekovanie uhlia
alebo -. na striekanie do dymnice a do popolníka ...
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rozdeľovač vstrekov
zariadenie na usmerňovanie striekania na tendri, v dymnici alebo
do popolníka
rozstrekovač napájacej vody
zariadenie na trieštenie prúdu vody vháňanej do kotla
rozvod
sústava mechanizmov, ktoré regulujú plnenie valcov parou
rozvodová páka
súčasť vonkajšieho rozvodu na starších rušňoch, ktorou sa ručne
priamym prestavovaním páky reguluje veľkosť plnenia alebo smer
chodu rušňa
rozvodové vreteno
súčasť vonkajšieho rozvodu na novších rušňoch, ktorou sa ručne
skrutkovým prevodom reguluje veľkosť plnenia alebo smer chodu
rušňa
rýchlomer = tachometer
prístroj na sledovanie rýchlosti vlaku a prejdených kilometrov
servomotor rozvodu
pomocný prístroj poháňaný vzduchom alebo parou na uľahčenie
obsluhy rozvodu na najnovších rušňoch
Schmidtov prehrievač
druh prehrievača u nás výhradne používaný
sito injektora
sito vložené do injektora na znemožnenie vnikania cudzích teliesok
alebo nečistôt do hubicovej sústavy
sito lapača iskier
drôtené pletivo upravené na vloženie do lapača iskier •
spriahadlovä skriňa
priestor v zadnom čelníku, kde je uložený spriahadlový mechanizmus
odrazníka a pod.
spriahadlový mechanizmus rušňa
zariadenie na spojenie rušňa s tendrom, umiestené v
skrini

spriahadlovej

spúšťací ventil prepínača
ventil na privedenie prídavnej veľkotlakovej pary do prepínača
výfukového injektora
Stephensonov rozvod
druh najstaršieho vonkajšieho rozvodu, dnes už nevyrábaný, s dvo
ma výstredníkmi a výstredníkovými tyčami skríženými alebo otvo
renými
striekač dymnice
zariadenie na postrekovanie žeravého zvyšku paliva v dymnici
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sústava hubíc injektora
rad za sebou umiestených hubíc, a to hubice parnej, miešacej a vý
tlačnej
Šebestova guľka
guľkový ventil v spodnej Časti vodoznaku, ktorý pri prasknutí skla
samočinne uzavrie zospodu sedlo v spodnej časti vodoznaku a tým
zabráni vystrieknutie horúcej vody
tesnica = upchávka
zariadenie na zabránenie prefukovania pary okolo piestnice
Trickov posúvač
plochý posúvač s dvojitým vstupom pary do pracovných priestorov
valca
Trofimovov posúvač
druh piestového posúvača, ktorý plní zároveň funkciu, vyrovnävača
tlaku
ústredný acetylénový vyvíjač
prístroj na vyvíjanie plynu, z ktorého sa plyn rozvádza potrubím
k jednotlivým lampám rušňa
ústredný odvod dymu
zariadenie, ktoré spojuje obvodovým dymovodom jednotlivé dymníky
nad stojiskami rušňov a odvádza dym ústredným komínom do
ovzdušia
veľkorúrová prehrievačovä sústava
prehrievač s článkami s dvojitou úvratou v jednej plamennici
ventilový rozvod = záklopkový rozvod
rozvod, pri ktorom plnenie valcov parou sa reguluje ventilmi
vlečný ventil prepínača
ventil na privedenie náhradnej priškrtenej malotlakovej pary do
prepínača výfukového injektora pri uzavretom regulátore
vnútorný rozvod
časti rozvodu, ktoré plnia funkciu priameho rozvádzania pary do
valcov, a to posúvače alebo záklopky a ich sedlá
vodojem tendra
nádrž na tendri pre zásobu vody. Povál nádrže tvorí súčasne dno
zásobníka pre uhlie a jej steny sú vystužené uholníkmi a priečnymi
plechovými stenami zvanými priehradhíky
vonkajší rozvod
časti rozvodu, ktoré prenášajú pohyb' výstredníka alebo protikľuky
na posúvač alebo na ventily
.,
vonkajšia príruba parojemu
príruba na dvojdielnom parojeme spojujúca dva diely a umiestená^
na vonkajšej strane parojemu
:
• ;• ,
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vratný rozvod
rozvod umožňujúci chod rušňa v oboch smeroch
vretenová brzda
ručne obsluhovaná brzda, pri ktorej ľudská sila sa prenáša skrutkou
vymývač prehrievača
prístroj na odstraňovanie kotlového kameňa z prehrievačových člán
kov prúdom tlakovej vody
vypúšťací kohút
kohút na najnižšom mieste kotla na vypúšťanie vody
vypúšťací kohút vodoznaku
kohút s rúrkou vyvedenou pod kotol na rýchle vypustenie vody
z vodoznaku, "umiestený v spodnej časti
vyrovnávae tlaku
zariadenie na vyrovnávanie tlaku pred piestom a za ním za chodu
rušňa bez pary
výstredník =: excenter
kotúč nasadený exentricky na hnaciu os za účelom premeny otáča
vého pohybu na posuvný
výstredníkovä tyč
tyč prenášajúca pohyb výstredníka alebo protikľuky prostredníctvom
kulisy na posúvač
zarážka
prenosná pomôcka, ktorá sa kladie pred koleso vozidla na koľajnicu
na zachytávanie pohybujúcich sa vozňov
zásobník na uhlie
časť tendra alebo, tendrovky vytvorená pre zásobu uhlia
zmetadlo
uholník alebo ploché železo pripevnené na Čelník rušňa pred kolesá
na odhodenie , predmetu, ktorý by príp. ležal na hlave koľajnice
žiarnica
dymovodnä rúra medzi pecou a dymnicou, ktorou sa jednak zväčšuje
odparovaciá plocha, jednak sa ňou vzájomne vystužuje rúrkovnica
pece a dymnice
Komisia pre železničnú
terminológiu

Z TERMINOLÓGIE PLEMENITBY ZVIERAT
achondropläzia
výskyt krátkych jazevčíkovitých nôh (degenerácia)
akromelanizmus
čiastočné stmavenie koncových Častí organizmu (uši, nos ap.)
albinizmus
úplný nedostatok tvorby pigmentu u zvierat
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amfimutácía
prejav mutácie po spárení nie úplne čistokrvných homozygotných
jedincov ako dôsledok vyštiepenia vlôh neznámych predkov (Plate)
amnion
. vnútorný zárodočný obal (tiež „ovčia blana")
androgény
spoločný názov pre samčie pohlavné hormóny
angovizmus
dedičný prejav spočívajúci v abnormálnom výskyte podsady (králik,
koza ap.)
Batesonovo číslo
Číslo ukazujúce, koľkokrát sú gametické kombinácie frekventovanej
šie ako nové kombinácie vzniknuté crossing-over
Bielerov bod
vzdialenosť lakťového kíbu od zeme (pri zootechnickom posudzovaní
veľkého dobytka)
blastocel
prvotná telesná dutina vznikajúca v blastule
blastocysta
spoločný názov pre zárodočný uzol a trofoblast
blastoméry
bunky vznikajúce pri ryhovaní zygoty
blastula
druhé vývinové štádium zygoty charakterizované blastocelom
blízka príbuzenská plemenitba = close breading
plemenitba v medziach tretieho až štvrtého stupňa príbuznosti, napr.
. medzi vlastnými bratancami a sesternicami
brakovanie
negatívny výber v stáde
Cuboniho reakcia
chemická reakcia na dôkaz brezivosti
cudzorodá plemenitba = outbreading
systém rozmnožovania vzájomne cudzích jedincov s vylúčením prí
buzenskej plemenitby
čistá línia
skupina homozygotných jedincov toho istého genotypu
Čistokrvné plemeno
skupina zvierat patriacich do určitého plemena s vysokým stupňom
homozygotnosti
dedičnosť typu Pisum
dedičnosť znakov a vlastností podľa Mendlových zákonov
dedičnosť typu Zea
intermediárny typ dedičnosti v Fi generácii (Correus)
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degenerácia
nepriaznivá premena organizmu zosilňujúca sa z generácie na ge
neráciu
diferenciälna selekcia
plemenný výber, ktorý sa uskutočňuje na základe porovnávania j e 
dinca s priemerom stáda
diskvalifikačné znaky
znaky, ktoré patria k inému plemenu, čím sa zviera odlišuje od
plemenného štandardu
druhové znaky
znaky, ktoré jedinec dôsledne dedí
dvojité pripúšťame
pripúšťanie, pri ktorom sa použijú dva samce (heterospermálne
oplodnenie)

genotypická konštitúcia
vyjadrenie označkovaných vlôh vnesených do jedinca pohlavnými
bunkami
germinálna selekcia
predstava o boji dvoch determinant v zygote
gonadotropné hormóny
hormóny ovplyvňujúce pohlavné dospievanie a po ňom činnosť po
hlavných žliaz (prolán A — FSH, prolán B — LH)
gynekomastia
vývin mliečnych žliaz u samcov pri poruche pohlavných žliaz
heterogénny párový výber
spôsob pripärovania zvierat rôzneho typu
Hojjrevov index

elitný chov = kmeňový chov
chov stojaci z hľadiska produkcie a plemennej hodnoty nad prie
merom plemena

obvod hrudníka /
homogénny párový výber
spôsob pripärovania zvierat zväčša podobného typu a úžitkovosti
hormóny
produkty žliaz s vnútornou sekréciou, regulujúce fyziologické funkcie
živočíšneho organizmu
hypospôdia
geneticky podmienený rázštep močovej rúry na spodku penisu
ehorion
klkovä (serózna) blana plodového obalu
chov
skupina zvierat v rámci plemena, ktorá je vyrovnanejšia ako ple
meno
indexy
hodnoty, ktoré v zootechnike vyjadrujú pomer jednotlivých anato
micky súvisiacich mier
indexy podobnosti
hodnoty, ktorými možno v zootechnike číselne vyjadriť heterozygotnosť alebo monozygotnosť (C. Kronacher)
indexy telesnej stavby
hodnoty, pomocou ktorých možno v zootechnike určiť monozygotnosť
(Kislovský)
infantia
detstvo, vývinové obdobie do pohlavného dospievania
infantilizmus
stav mladého organizmu zvieraťa ako následok nedostatočného kŕme
nia (napr. dlhé končatiny)
Jappov index
hodnota vypočítaná na základe vzorca: 2 X priemerná produkcia

endogamia
označenie stupňa príbuznosti jedinca s jedným alebo viacerými spo
ločnými predkami v jednej alebo vo viacerých generáciách
exteriér domácich zvierat
vonkajšie znaky hospodárskych zvierat vo vzťahu k úžitkovosti
fáza oplodnenia
fáza splývania

pohlavných buniek

flavizmus
miernejšia forma pigmentácie zvierat
flushing
zlepšenie kondície zvierat pred pripúšťaním prostredníctvom kŕmenia
freemartinizmus
výskyt neplodnosti jalovičiek z rôznopohíavných dvojčiat
fylogenéza domácich zvierat
náuka o pôvode domácich zvierat
fyziologická (pohlavná) ranosť
skoré pohlavné dospievanie

zvierat

Calli-Maininiho skúška
hormonálna reakcia brezivosti
genetické značkovanie
konvenčné označovanie jednotlivých potomstiev a znakov (vlôh)
genitälny infantilizmus
neplodnosť spočívajúca
orgánov
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v

zaostalom

vývine

samičích

pohlavných

1

index tučnost: pre hodnotenie ošípaných
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potomkov — produkcia matiek (vplyvom dedičného základu rodičov
tvorí produkcia potomkov stred)
Johannsenova teória čistých línií
teória o Čistých líniách, podľa ktorej kvalitu populácie nemožno
zlepšovať výberom variantov prevyšujúcich priemer populácie; po
tomkovia čistých línií dajú variačný rad, odpovedajúci hodnote
východiskového radu predkov
juventus
mladistvosť, puberta, obdobie pohlavného dospievania
kmeň
skupina zvierat pochádzajúca od vynikajúceho plemenníka
kombinovaná hybridizácia
spôsob kríženia, ktorý sa snaží optimálne kombinovať medziplemenné
kríženie s výberom
kondícia
stav zvierat prejavujúci sa vonkajším vzhľadom
kongenitálny efekt
schopnosť matky ovplyvniť zárodok počas gravidity
konštančnä teória
teória, podľa ktorej charakter vonkajších tvarov zvieraťa je úmerný
Čistokrvnosti ich pôvodu -(Justinius)
konštitúcia
stupeň zdravia určitého jedinca, vyplývajúci z anatomickej stavby
a fyziologickej zdatnosti orgánov a tkanív tela (Bílek)
kontraselekčné procesy
procesy pri plemenitbe nekontrolovateľné človekom
korekcia mlieka na tuk = Gaynesov vzorec = fat corrected milk
(F. C. M.)
prepočet energetickej hodnoty mlieka na tuk (počet kg mlieka
X0,4+15-násobok kg tuku)
krajové (domorodé) plemeno = autochtónne plemeno
skupina zvierat, ktorá sa od nepamäti chová v určitom kraji
krajové plemeno .= miestne plemeno = ráz
skupina zvierat v rámci plemena, prispôsobené klimatickým a hos
podárskym pomerom kraja
krvácavosť
dedičná choroba spočívajúca v zníženej zräžacej schopnosti krvi
a prejavujúca sa iba u samcov; dedí sa po matke
krvná línia
skupina zvierat, ktorá je blízko príbuzná určitému predkovi bez
toho, že by bola s ostatnými predkami v blízkom príbuzenstve
kryptorchizmus
porucha sameov zaviňujúca neschopnosť oplodnenia
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leucizmus
výskyt pigmentu iba v koži a dúhovke zvierat
line-cross breading = top-cross breading
úžitkové kríženie krvných línií v rámci plemena
maturitas
dospelosť, obdobie ukončeného telesného vývinu
medziplemenné úžitkové kríženie
párenie jedincov patriacich k rôznym plemenám pre získanie heterózneho efektu
melanizmus
základné čierne sfarbenie domácich zvierat
metodický výber
výber v zootechnike spočívajúci v konštruktívnom plemennom vý
bere počínajúc F 2 generáciou
Morganovo číslo (p %)
číslo udávajúce percento crossing-over v potomstve spätne kríženom
s formou dvakrát recesívnou
móru la
prvé vývinové štádium oplodneného vajíčka
mriežka dedičnosti
grafický spôsob na znázornenie dedičnej schopnosti jedinca prenášať
znaky a vlastnosti na potomstvo
následný vplyv úžitkovosti
vplyv nového prostredia na potomstvo, vyvolávajúci zníženú úžitkovosť
nepriama paralelná indukcia
vplyv vonkajšieho prostredia na pohlavné bunky prostredníctvom
zmenenej látkovej premeny, vyvolanej vonkajšími zmenami
nové kombinácie
kombinácie, ktoré vznikli po crossing-over
obrovský vzrast = gigantizmus
vzrast jedinca zavinený plemenným výberom nadpriemerne vyrastených jedincov
paralelná indukcia
prejav dedičnosti, ktorým neolamarckisti vysvetľovali vplyv vonkaj
ších faktorov (chlad, teplo a pod.) nielen na zárodočnú plazmu,
ale aj na telo; takto získané znaky rodičov sa prejavujú aj na po
tomstve
pepiniér
elitný samec v stáde matiek
percento krvi
zootechnický výraz pre označenie stupňa príbuznosti

plemenná charakteristika = štandard
súhrn znakov a vlastností typických pre plemeno
plemenná kniha
súbor sústavne vedených záznamov o dedičných vlastnostiach zvierat
v spojení s ich úžitkovosťou
plemenné (rasové) skupiny
skupiry zvierat so spoločným fylogenetickým pôvodom a príbuzné
v určitých anatomických a fyziologických znakoch
plemeno
skupina zvierat pomerne 'jednotného charakteru, líšiaca sa od ostat
ných jedincov druhu určitými morfologickými, farebnými a funkčný
mi vlastnosťami a znakmi orgánov; tieto vlastnosti sú dedičné
plodnosť
schopnosť zvierat rozmnožovať svoj rod
pohlavná hyperpläzia
nadmerný vývin pohlavnosti v mladom veku
pohlavná hypoplázia
poruchy v pohlavnom rozlíšení organizmu ako následok nedokonalého
vývinu pohlavných žliaz
pohlavné znaky
súhrn vlastností určujúcich pohlavnú príslušnosť niektorého zvieraťa
a intenzitu prejavov súvisiacich s pohlavím
pokrvná plemenitba = breading in and in
plemenitba v úzkych medziach, napr. medzi otcom a dcérou
populácia
zmes viacerých genotypov v rámci plemena alebo odrody
pôvodné plemeno
skupina domácich zvierat, ktorá sa znakmi pomerne málo líši od
svojej pôvodnej divokej formy
praesenium
starnutie, prirodzený
funkcií organizmu

proces

postupného znižovania

fyziologických

presence and absence 'hypothesis
Batesmova hypotéza, podľa ktorej je dominancia znaku spôsobovaná
prítomnosťou určitej vlohy, kým recesívny znak chýbaním tejto
vlohy
prešľachtenosť = plemenná hyperŠpecializácia
jednostranné, Škodlivé stupňovanie úžitkovej vlastnosti v potom
stve, presahujúce prirodzené biologické vlastnosti
pretváracie kríženie
metóda kríženia, pri ktorej heterogénny chov sa dôsledne po nie
koľko generácií kríži so samcami iného plemena
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priama línia
stupeň príbuznosti, ktorý označuje, že jedny jedince pochádzajú
priamo z druhých (rodičia — deti — vnukovia)
priama línia vzostupná (ascendentná)
označenie príbuzenského vzťahu počínajúc vnukom, synom a dedom
ap.
priama línia zostupná (decendentná)
označenie príbuzenského vzťahu napr. medzi dedom, synom a vnukom
priama paralelná indukcia
priamy vplyv vonkajšieho prostredia na pohlavné bunky
príbuzenská plemenitba = Inzucht = inbreading
párenie takých zvierat, ktoré majú y 4.-6. generácii spoločného
predka alebo predkov
primitívne (prírodné) plemeno
skupina zvierat, ktorá je produktom prirodzeného výberu a iba málo
dotknutá pestovateľskými snahami človeka
pripúšťanie' z ruky
spôsob pripúšťania, pri ktorom sa k samici v ruji privedie samec
a tento ju zapustí
Queteletov zákon
podobnosť variačnej krivky krivke binomickej
rast (v zootechnike)
prírastok na váhe a telesných rozmeroch až do úplného vyvinutia
rodina
plemenná jednotka zahrnujúca starých rodičov zo strany otca a mat
ky, bratov a Sestry rodičov, ich potomkov, bratancov a sesternice,
vlastných a nevlastných súrodencov matky a otca a ich potomkov
rozrod
výpočet príbuzných v pobočných líniách
saturácia
predstava o rodičoch mnohodetných rodín, pri ktorej sa obaja ro
dičia postupom času čoraz viac na seba podobajú (hlavne matka na
otca)
senium
staroba, vyvrcholenie prirodzeného starnutia organizmu, pri ktorom
pohlavné funkcie úplne prestávajú
singl variations
Darwinov výraz pre mutácie (zavedené de Vriesom)
skomoleniny = mutiläcie
znaky vyvolané údajne vonkajšími zásahmi alebo chorobami a trva
lé dedične fixované (Bílek)
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skupinové (háremové) pripúŠťanie .
spôsob pripúšťania, pri ktorom sa k jednotlivým skupinám samíc
pridelí jeden samec
somatická indukcia
domnelý prenos vplyvom vonkajšieho prostredia na zárodočnú plazmu
staré kombinácie
kombinácie vlôh, ktoré prechádzajú na kríženca z jeho rodičov
starecká kachexia = marazmus
chudnutie tela stareckých jedincov
stredný zárodočný list = mezoblast = mezoderm
vrstva medzi ektoblastom a endoblastom embrya živočíchov
striedavé kríženie = crisscrossing í
nepriame'úžitkové kríženie, pri ktorom jeden z rodičov je čistokrvný,
kým druhý pochádza zo stáda, v ktorom sa použili striedavo plemenníky patriace k dvom plemenám
Su faktor
antigén červených krviniek, ktorý sa dominantne dedí
superfekundácia
oplodnenie samice viacerými samcami
superfetácia
oplodnenie už oplodnenej samice, keď u nej nastane nová ovulácia
syngamný intersex
jedinec, pri splodení ktorého nastala porucha rovnováhy medzi somatickými chromozómami a pohlavnými chromozómami
trofoblast
vyživovací orgán zárodku
tvárnosť organizmu = plasticita
schopnosť organizmu prispôsobiť Sa prostrediu
tvorivé kríženie
metóda kríženia, pri ktorej sa použitím dvoch alebo viacerých vý
chodiskových plemien požadované vlastnosti sústreďujú do jedného
plemena
umelé osemenenie = inseminatio arteficialis
umelé zavedenie spermy do samičieho pohlavného orgánu za účelom
oplodnenia
•
.,
uzavretý chov
kmeňový chov, v ktorom sa dlhší čas nepoužívali cudzie plemená
úžitkové kríženie
kríženie, pri ktorom sa uplatňuje heterózny efekt
variačný mnohouholník (polygón)
grafické vyjadrenie variačného radu
• •
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••
'

vigor
životná sila
vnútorná plemenitba = inbreed = Inzucht
pripárovanie blízkych príbuzných; Čistokrvná plemenitba v rámci
kmeňa alebo chovu
voľné generácie = removes
.
.
.
generácie,
v ktorých niet ani jedného spoločného predka
j
voľné pripárovanie
spôsob pripúšťania zvierat, pri ktorom sa podľa počtu matiek zara
ďuje jeden alebo viac plemenníkov do stáda
vonkajší zárodočný list = ektoblast = ektoďerma
prvý zárodočný list ryhujúcej sa zygoty
vrod
1. nesprávny výraz pre označenie génu,
2. nededičnä vlastnosť potomka získaná za vnútromaternicového vý
vinu
všeobecná 'plemenná hodnota
dedičná vlastnosť jedinca zistená po pripárení plemenníka s veľkým
množstvom samíc
vyrovnané (ucelené, homogénne) plemeno
skupina ušľachtilých zvierat podobných tvarové i produkciou
vyvinutosť
proporcionalita zvierat, vyjadrená v dĺžkových, váhových a šírkových
mierach zvieraťa v závislosti od plemena, pohlavia a veku
vývod
výpočet príbuzných členov v priamej genealógii
vzdialená príbuzenská plemenitba = Hne breading
plemenitba od piateho stupňa príbuznosti (napr. sesternica II. stupňa
s bratancom II. stupňa)
zárodočný terčík
miesto, v ktorom sa začína diferenciácia zárodku
zárodočný uzol = embryoblast
zhluk tmavších buniek na blastocyste, z ktorého sa vyvinie tro
foblast
zebroid
kríženec medzi kobylou a žrebcom zebry
zootechnika
náuka o chove a produkcii . domácich zvierat
zošľachťovacie kríženie = priliatie krvi
jednorazová metóda kríženia,- ktorej cieľom je vylúčiť niektoré n e 
dostatky plemena
.. : :

zvláštna plemenná hodnota
vlastnosť plemenníka, ktorá sa niekedy prejaví po spárení s určitou
plemennicou splodením obzvlášť akostného potomka

Eigenstrahlung

zvrhnutie = rasová degenerácia
účinok sústavného nesprávneho plemenného výberu, ktorého näsledkv sa hromadia v potomstve
J. Kolek
NEMECKO-SLOVENSKÄ TERMINOLÓGIA P L A M E Ň O V E J
FOTOMETRIE
Absorptionsband
Absorptionsfilter
Absorptionsflammenphotometrie
Absorptionslinie
Abtrennungsverfahren
Aktivierung
Analysenlinie
Anregung
Anregungsenergie
Anreicherungsverfahren
Ansaugcapillare
Ansaughohe
Ansaugzerstäuber
Atomspektrum
Ausschaltverfahren
Ausschlagmethode
Bánd
Bandenkopf
Bandenspektrum
Bánd filter
Brenner
Brennerkappe
Brennerrohr
Differenzverfahren
Diffusionsflamme
Direktzerstäuber
Direktverfahren
Eichkurve
Eichlôsung
Eichung
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- absorpčný pás
— absorpčný filter
— absorpčnä plameňová fotometria
— absorpčná Čiara
— vydeľovací spôsob
— aktivácia (budenie)
— analyzovaná čiara
— budenie, excitäcia
— budiaca energia
— spôsob obohacovania
— nasävacia kapilára
— nasávacia výška
— nasávací rozprašovač
- atómové spektrum
— vyraďovací spôsob
— výchyľková metóda
— pás
— hrana pása
— pásové spektrum
- pásový filter
— horák
— čiapočka horáka
— trubica horáka
— diferenčný spôsob
— difúzny plameň
— priamy rozprašovač, rozprašovací horák
— priame meranie
— kalibračná krivka
- kalibračný • roztok
— kalibrácia

*

der Fláme

Einschachtelungsverfahren
Emission
Filterduchlässigkeit
Filterphotometer
Flammenform
Flammenfront
Flammenphotometer
Flammenphotometer mit Filtern
Flammenspektrographie
Flammenspektrophotometrie
Flammenspektrum
Flammenuntergrund
Flammenzusatz
Flammenzusatzgerät
Gebläseflamme
Gegenseitige
Beeinflussung
Glasfilter
Grenzempfindlichkeit
Grundlinie
Halbierungsverfahren
Indirektes Analysenverfahren
Indirekte Bestimmungsmethode
' Innere Eichung
Interferenzfilter
Korrekturverfahren
Laminare
Diffusionsflamme
Leitelement
Leitlinieneichung
Leitlinienmethode
Lichtemission
Linienfilter
Mehrstrahlverfahren
Metallinterferenzfilter
Modellôsung

— vlastné žiarenie plameňa, zá
kladná hodnota plameňa, poza
die plameňa
— rámcová metóda
— emisia
— priepustnosť filtra
— filtrový fotometer
— tvar plameňa
— okraj plameňa
— plameňový fotometer
— filtrový plameňový fotometer
— plameňová spektrografía
— plameňová spektrofotometria
— plameňové spektrum
— základná
hodnota
plameňa,
vlastné žiarenie plameňa, poza
die plameňa
— plameňový násadec, doplňujúce
plameňové zariadenie
— plameňový násadec, doplňujúce
plameňové zariadenie
— dúchavkový plameň
— vzájomný vplyv, radiačná in
terferencia, radiačná interakcia
— sklenený filter
— prah dokäzateľnosti, dolná hra
nica dokázateľnosti
— základná čiara, hlavná čiara
— spôsob poltenia
— nepriamy analytický postup
— metóda nepriameho stanovenia
— vnútorný Štandard
— interferenčný filter
— spôsob korektúr
— laminárny difúzny plameň
— štandardný prvok
— metóda vnútorného štandardu
— metóda vnútorného štandardu
— svetelná emisia
—
—
—
—

Čiarový filter
viaclúčový spôsob
kovový interferenčný
modelový roztok

filter
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Molekiilband
Monochromator
Multiplier
Nachahmmethode
Nachs tellve r f ahren
Nachweisbarkeitgrenze
Paralellverfahren
Parametermethode
Photoelement
Photomu ltip likator
Photozelle
Pufferverfahren
Querempfindlichkeit
Quotientenverf ahren
Rahmenlôsung
Reaktionsfläche
Reemission
. Restlinie
Sättigungsverf ahren
Sekundärelektronenvervielfacher
Selbstabsorption
Spektrallinie
Strahlungsempfänger
Strahlungsenergie
Term
Turbulente Flamme
Untergrund
UV - Strahlen
Verbrennungsgeschwindigkeit
Verdampfungsgeschwindigkeit
Verdoppelungsverf ahren
Verdunnungsverfahren
Vergleichungsverfahren
Vervielfacher
Vorbelichtung
Vorerhitzungszone (der Flamme)
Wasserwert
Zerstäuber

—
—
—
—
—
—

molekulový pás
monochromator
násobič
metóda napodobňovania
spôsob opätovného nastavovania
prah dokázateľnosti, dolná hra
nica dokäzateľnosti
— spôsob parateľky
— metóda parametrov
— fotočlánok
— fotonásobič
— fotobunka
— tlmiaci spôsob
— pobočná citlivosť, pozičná in
terferencia
— spôsob pomocou kvocientov
— rámcový roztok
— reakčná plocha
— reemisia
— posledná čiara .
— spôsob sýtenia
— fotonásobič
— samoabsorpcia
— spektrálna Čiara
— detektor žiarenia
— energia vyžarovania
— term
— turbulentný plameň, vírivý pla
meň
— pozadie
— ultrafialové žiarenie
— rýchlosť horenia
— rýchlosť vyparovania
— zdvojnásobovací spôsob
— spôsob riedenia
— porovnávací spôsob
— násobič
— predosvit
— predohrievacia časť, predohrievacia zóna (plameňa)
— vodná hodnota
— rozprašovač

Zerstäuber-Brenner-Kombination
nation
Zerstäuberkamer
Zumis chve r f ahren
Zweistrahľverfahren

— rozprašovací horák, priamy roz
prašovač
— rozprašovacia komôrka
— spôsob primiešavania
— dvojlúčový spôsob
Kamil Marcinka

POZNÁMKY A DISKUSIE
PRIPOMIENKA K FOTOGRAFICKEJ TERMINOLÓGII
Ostav slovenského jazyka vykonal veľmi záslužný čin, keď sa rozhodol
zaoberať sa fotografickou terminológiou a vydať ju tlačou.
Mám však určité zásadné výhrady pri dvoch termínoch: zadné osvet
lenie (namiesto „protisvetlo") a ploché osvetlenie (namiesto „posvetlo").
Keď hovoríme o osvetlení nejakého objektu bez úmyslu ho. fotografo
vať, je správne hovoriť, že napr. tvár Človeka je osvetlená zozadu alebo
že socha je osvetlená zozadu. Podobne je správne povedať, že tento Člo
vek alebo táto socha.sú osvetlené spredu. Nemožno preto súhlasiť s tým,
že na jednej strane máme zadné osvetlenie a na druhej ploché osvetlenie.
Keď je niečo zadné, protiklad musí byť predné, a to tým viac, že po
známe aj prechod medzi nimi, t. j . bočné osvetlenie. Ako predné svetlo
nemusí byť vždy ploché, nemusí byť zadné osvetlenie vždy obrysové.
Závažnejšia je však druhá námietka. Vo fotografii je podstatnou zlož
kou človek, t. j . fotograf. Ako doteraz používané termíny protisvetlo
a posvetlo boli vytvorené z hľadiska fotografa, nové termíny sú utvorené
z hľadiska diváka fotografovaného výjavu, teda z hľadiska nepodstat
ného. Ak fotograf povie „Fotografoval som so zadným osvetlením", bude
si každý predstavovať, že mal svetlo za s v o j í m chrbtom. Ak povie
„Fotografoval som proti svetlu (alebo v protisvetíe)", bude tomu každý
slovensky hovoriaci človek rozumieť.
Chybou bolo, že sa zabudlo na fotografa, ktorý hovorí o s v o j e j
činnosti, keď hovorí o protisvetle a posvetle. Tieto termíny sú dobré nie
len preto, že sú zaužívané, ale hlavne preto, že sú l o g i c k é . Treba ich
znova zaviesť.
, Tak ako čln môže plávať proti prúdu, tak isto môže plávať po prúde.
Navrhujem preto ponechať termíny protisvetlo a posvetlo, pretože plne
vyhovujú potrebe a sú zrozumiteľné.. Toto pokiaľ ide o svetlo.
Pokiaľ budeme hovoriť o osvetlení, treba ponechať názov zadné
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tenie, kým ploché osvetlenie treba pozmeniť na predné. Z tohto hľadiska
existuje potom aj bočné osvetlenie.
Z hľadiska o s v e t l e n i a budeme ďalej používať názov osvetlenie plo
ché a protikladný názov osvetlenie obrysové.
J. Zubrický
Poznámka redakcie.
Uverejňujeme pripomienku s. inž. Jozefa Zubrického, predsedu Slo
venského ústredného poradného sboru pre fotografiu, ako diskusný prí
spevok v nádejí, že sa naň ozvú odborníci vo fotografii. Z hľadiska ja
zykového by sme však chceli pripomenúť, že názov protisvetlo nie je
najšťastnejšie utvorený. Upozornil na to už F. Buffa v Slovenskom od
bornom názvosloví VI, 1958, 279. Pravda, inž. Zubrický upozorňuje v inom
liste, ktorý nám napísal ako reakciu práve na spomenutý článok F. Buffu,
aj na nemecký názov Kontralicht a maďarský názov ellenfény.
Ako kalk z niektorého .z týchto jazykov by napokon bolo možné termín
protisvetlo aj prijať. No horšie to bude s názvom posvetlo. Bolo by dobre
aj tu uviesť nemecký a maďarský názov. Argument inž. Zubrického, že
keď môžeme plávať proti prúdu, môžeme plávať aj po prúde, nie je
presvedčivý, lebo popri jestvujúcom názve protiprúd nejestvuje nijaký
názov „poprúd". V tom má pravdu F. Buffa, a to bol .vlastne podnet,
aby sa hľadal nejaký nový, jazykové správnejší názov. Pravda, o tom,
či názov ploché svetlo je tu odborne správny, nech ešte uvažujú fotografi.

ZPRÄVY
V. R i c h t e r - L . R u m a n , Základy poľovníctva, Slovenské vydava
teľstvo pôdohospodárskej literatúry, Bratislava 1959, str. 372, viaž,
Kčs 28,-.
Slovenská poľovnícka literatúra sa v poslednom čase dôstojne začle
ňuje do našej odbornej literatúry. Svedčia o tom pekne vypravené knihy
a medzi nimi aj recenzovaná publikácia, ktorá vlastne predstavuje roz
šírené a značne prepracované vydanie príručky Poľovníctvo
v otázkach
a odpovediach.
Treba hneď povedať, že súbežne s vydávaním poľovníckych publikácií
sa venuje veľká pozornosť aj tvoreniu poľovníckej terminológie. Táto
terminológia sa vcelku úspešne vyhýba známemu poľovníckemu slangu,
no pritom nezanedbáva ani niektoré obrazné termíny (napr. zver zhasne,
pes hlási).
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Základy poľovníctva sú aj dobrým príkladom, ako sa v odbornej ter
minológii využívajú všetky slovotvorné možnosti, ktoré sú v bežnom
jazyku len akosi v latentnom stave. Vidieť to najmä na tvorení ženských
podôb k názvom zvierat, názvom mláďat a na tvorení privlastňovacích
prídavných mien. Sú to názvy ako jelenica, danielica, muflonica, kamzica,
kozorožčica, zubrica, diviačica, zajačica, králiČica, medvedica, vlčica, rysica, jazvečica, tchorica, dr opica, hluchánica, tetrovica, jariabčica, bažantica, holubica. Prirodzene, že takýchto názvov niet od takých mien,
ktoré v svojej obojrodovej podobe sú v ženskom rode (vydra, ondatra,
sluka, kaňa, haja), ale aj pri niektorých menej bežných (svieť,
hranostaj).
Z názvov mláďat možno uviesť napr. jelienča, srnča, muflónČa, kamzíČa,
zubrica, \diviaČa, zajačik, králiča, medvieďa, vlČa, rysČa, lista, jazveca,
tchorča, norČa, jariabca, jarabiča (malo by byť jarabiča!), prepelica (pre
pelica!), bažantence (jednotné čísio sa tu nevyskytuje, zrejme pre ťažkosť
tvorenia!), holuba. Z prídavných mien sú zaujímavé najmä mufloní, kam
zičí, kozorožci, diviačí.
V celej publikácii je iba málo nesprávnych slov. Nesprávnu príponu má
napr. slovo „zásobárna" (52); v spojení „priehľadné polia" (85) by malo
byť azda prídavné meno prehľadné; namiesto názvu „botka" (na puške)
používa sa vo vojenskej terminológii názov okovka (287); prídavné meno
„dehtový" (289) píšeme ako dechtový; „spružina" (299) je správne
pružina; „kamilka" (356) je harmanček.
Z hľadiska podania látky je zaujímavé sledovať najmä rozdiely v stavbe
viet podľa jednotlivých kapitol. V kapitole o poľovníckej zoológii pre
vládajú krátke, stručné vety, lebo tu ide veľmi často o opisy. Za mnohé
iné možno, uviesť jediný odsek;
Srnčia zver je v lete červenohnedej
až hrdzavočervenej
farby. Jej
zimná srsť je oveľa hustejšia a má sivohnedú až tmavosivú farbu. Na
spodnej časti krku srnčej, zveri sú v zime dva (!) bledé
polmesiačkovité
Škvrny. V okolí ritného otvoru má srnčia zver charakteristickú
bledú
škvrna, tzv. „zrkadlo". Na srncoch má táto Škvrna okrúhly tvar a je
menšia, na srnách je o niečo väčšia a má srdcovitý tvar. V tete je táto
škvrna žltkastej farby, v zime bielej. Srnčia zver sa prefarbuje dva razy
do roka: v máji až júni pomaly, v októbri pomerne rýchlo. Mladé kusy
sa prefarbujú skôr ako staré. Srnce majú na obličaji
charakteristickú
kresbu, ktorá sa s pribúdajúcim vekom mení, takže podľa jej
tvaru
a sfarbenia možno odhadnúť približný vek srnca v prírode. Táto okolnosť
má značný význam z hľadiska lovu, a preto sa o nej zmienime v kapitole
o love srnčej zveri (26).
'
• Podobnú stavbu majú aj opisy jednotlivých plemien psov v kynolo
gickej časti knihy. Pravda, opisy majú ešte statickejší ráz, ako vidieť
z tohto odseku:
Anglický
setter
je veľmi krásny pes, ušľachtilej a jemnej povahy.

317

jeho telo je svalnaté a trocha dlhšie; má obdlžnikovitý vzhľad. Výska
psa je 50 až 60 cm. Formou hlavy pripomína pointera, ale v lebkovej
kosti ju má užšiu. Línia jeho nosa je rovná. Oči má vždy tmavé. Má dlhú,
jemnú, priliehavú srsť, ktorá tvorí na predných nohách i na chvoste
strapce. Základná farba srsti je biela, s čiernymi, hnedými alebo oranžo
vými fľakmi. Sú však i jednofarebné jedince. Sú to psy chápavé. Ne
znášajú tvrdé zaobchádzanie.
Anglické seitery vynikajú v hľadaní v poľných revíroch
(314).
Úplne iný charakter však má stavba viet v kapitole o poľovníckom
práve. Sú tu vety značne komplikované, miestami až nezrozumiteľné.
Napr. na str; 224;
Súvislé sú pozemky vtedy, keď sa možno z jedného na druhý dostať bez
prekročenia
cudzieho pozemku. Ak poľovný revír pretínajú cesty, hradské, železnice, prirodzené i umelé vodné toky a nádrže alebo úzke pásy
pozemkov, kde výkon práva poľovníctva
podľa zásad riadneho
poľov
níctva nie je možný, bez ohľadu na to, kto ich vlastní, neprerušujú sú
vislosť pozemkov, ak ležia tak, že by boli súvislé, keby revír nepretínaliAk uvedené cesty, hradské atd. idú v pozdĺžnom
smere,
nezakladajú
súvislosť medzi pozemkami, ktoré spájajú. V pochybnostiach
rozhoduje
odbor poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva rady okresného národ
ného výboru po vypočutí príslušnej zložky Sväzu poľovníckych
ochran
ných združení na Slovensku.
Aspoň druhú vetu v tomto odseku by bolo treba nejako upraviť. Náprava by
sa dosiahla napr. takouto úpravou: Pravda, sú prípady, že poľovný revír
pretínajú cesty, hradské, železnice, prirodzené i umelé vodné toky a ná
drže alebo úzke pásy pozemkov, na ktorých výkon práva
poľovníctva
podľa zásad riadneho poľovníctva
nie. je možný. I takýto revír sa po
kladá za súvislý, ak všetky jeho Časti by mohli byt súvislé, keby neboli
preťaté uvedenými útvarmi. Tu neplatí podmienka jediného vlastníka.
Pravda, výskyt takýchto viet práve v tejto kapitole sa dá vysvetliť
tým, že ide vlastne o parafrazovanie zákonných ustanovení. Ale nemôže
to byť ospravedlnením, lebo aj v komentári k jednotlivým ustanoveniam,
ako je to napr. aj v citovanom prípade (komentár je na s. 226), vysky
tujú sa rovnako zložité vety.
V ostatných kapitolách sú podobné menej jasné vety zriedkavejšie.
Uviesť možno napr. vetu Hoci zajac je našou hospodársky
najvýznam
nejšou zverou, ktorá sa pomerne dobre rozmnožuje a prináša nám naj
väčší úžitok, starostlivosť
o ňu je naozaj veľmi malá (147). Hlavná veta
by tu mala azda znieť takto: ...vyžaduje
naozaj veľmi malú starostli
vosť.
,
Uvedené príklady na rozličnú stavbu viet znova potvrdzujú, že v pub
likáciách. viacerých autorov treba venovať zvýšenú pozornosť štylistic-
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kému zjednoteniu jednotlivých kapitol. Inak treba znova povedať, že
Základy poľovníctva sú dobrým predstaviteľom slovenskej poľovníckej
literatúry i slovenskej odbornej literatúry vôbec.
Ján Horecký
MeŽdunarodnyj elektrotechničeskij
slovar', grupa 10: Mašiny i transformá
tory, Gos. izdateľstvo fiziko-matematičeskoj literatúry, Moskva 1958, str.
214.
Medzinárodný elektrotechnický slovník, lepšie povedané jeho skupina
10 (Stroje a transformátory), vychádza v ruštine v zmysle odporúčania
Medzinárodnej elektrotechnickej komisie. Z oficiálneho Ženevského vyda
nia (r. 1954) preberajú sa v tomto ruskom vydaní anglické názvy s de
finíciami, kým francúzske názvy sa uvádzajú iba v rade názvov v ostat
ných jazykoch (nemčina, španielčina, taliančina, poľština, Švédčina). Prav
da, prekladajú sa iba definície, kým ruské názvy sa substituujú. Preto
napr. proti ang!, názvom induction voltage regulátor, sandwich windings
(of a transformer)
sú v ruštine názvy indukcionnyj reguliator, diskovyje
Čeredušcijesia
obmotki transformátora.
Prirodzene, že vo väčšine prí
padov sa tu prejavuje medzinárodná zhoda názvov: primáry, secondary,
tertiary winding — pervičnaja, vtoričnaja, tretičnaja
obmotka, brush sčotka, ring winding — koľcevaja obmotka, elliptical field — elliptičeskoje pole a pod.
. V ojedinelých prípadoch sa síce preberá, resp. prekladá anglický termín,
ale v poznámke sa obmedzuje jeho používanie. Tak o názve dinamomaŠina — dynamo-electric
machine sa pripomína, že v súčasnej ruskej
literatúre sa nepoužíva. Pri názve magneto je poznámka, že sa používa
iba pri spaľovacích motoroch (tak ako u nás). K názvu asinchronnyj
dvigateľ sa pripomína, že sa používa za angl. asynchronous motor i in
duction motor.
V niekoľkých prípadoch sa uvádzajú dva ruské názvy za jeden anglic
ký. Napr. paralleľnoje
šuntovoje vozbuždenije
proti shunt
excitatíon,
voľtodobavočnaja
električeskaja
mašina, povysiteľnyj
buster positive
booster, elektrodvigateľ
s žostkoj charakteristikoj
(s Šuntovoj charakteristikoj)
— motor with shunt characteristic, koefficient
Gopkinsona,
koefficient potokosceplenija
- (Hopkinson's) linkage coefficient. No nie
sú známe ani opačné prípady: elektrostatičeskij
generátor — electrostatic
generátor, influence machine, unipolíarnaja mašina — hotnopolar machine,
unipolar machine, vzryvonepronicajemaja
električeskaja
mašina — flameproof (Anglicko), explosion-proof (USA).
Vkusne upravený slovník by mal byť novým popudom pre našich
elektrotechnikov, aby sa usilovali vypracovať aj slovenskú Časť k Medzi
národnému elektrotechnickému slovníku.
Ján Horecký
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ZLOŽENINY TYPU MALOMESTO
Časopis Naše reč, ročník 42 (1959), č. 3 - 4 prináša článok Pŕemysla
H a u s e r a pod názvom Složená podstatná jména typu malomesto. Jeho
cieľom je zistiť rozsah a produktivitu tvorenia takýchto zložených pod
statných mien. Vyzdvihnime zásadné zistenia, ktoré majú dosah pre tvo
renie odborných názvov.
Prívlastkové zloženiny typu malomesto sa tvoria predovšetkým od prí
davných mien s protikladným významom (veľký — malý, nový — starý
a rýchly). Zloženiny s prídavným menom stredný sa priraďujú podľa
významu alebo k radu veľký — malý alebo k nový — starý. Zloženín
s veľko- je oveľa viac ako s malo-, a viac je zloženín s novo- ako so
staro-. Zloženiny s veľko- a malo- od rovnakého podstatného mena tvo
ria protikladný pár (veľkomesto
- malomesto, veľkoobchod
~ malo
obchod). V mnohých prípadoch však existuje len jeden člen z takýchto
dvojíc (veľkovýkrmňa, novogotika), ktorý ich významovo diferencuje od
nezložených slov (výkrmňa, gotika). Ak sa bežne používajú obidve zlo
ženiny s protikladným významom, býva im nezložené podstatné meno
významovo nadradené (veľkoobchod
- maloobchod: obchod). Zriedka
nachádzame stred medzi oboma krajnosťami: novovek — stredovek —
starovek. — Zloženiny s rýchlo- stoja vždy len oproti nezloženým slovám
(rýchlotavba — tavba, rýchlotlaČ — tlač).
Dôležité je ďalej zistenie, že základy prídavných mien veľko-, malo-,
novo-, staro-, stredo-, rýchlo- sa nespájajú s ľubovoľným podstatným
menom. Tak zloženiny s novo- a staro- vyjadrujú myšlienkový smer,
hnutie alebo svetový názor (novorealizmus, staroromantizmus).
Zloženiny
s veľko- a malo- označujú názvy podnikov a názvy osôb, spravidla maji
teľov týchto podnikov (veľkoobchod, veľkoobchodník, malopodnik, malopodnikateľ).
Počet zloženín s rýchlo- stále vzrastá. Tvoria sa najmä zloženiny ozna
čujúce nástroje, stroje, zariadenia, dopravné prostriedky, vyznačujúce sa
väčšou rýchlosťou: rýchlolis, rýchlobrzda, rýchloviazaČ, rýchlolod. Podobne
sa tvoria aj zloženiny názvov podnikov, ktoré sa vyznačujú rýchlym pra
covným postupom (rýchlosušiareň,
rýchločistiareň,
rýchloopravovňa),
ďa
lej zložené dejové podstatné mená ako rýchlokorčuľovanie,
rýchlopreprava,
ba aj rýchlotavba, rýchlomontáž a k nim aj mená osôb ako rýchlotavič,
rýchlokorčuliar.
G. Tanuškovä

NÁVRH TEMATICKO-EDIČNÉHO PLÁNU VSAV NA ROK 1960
TEMATICKÁ SKUPINA 09
Umenie

ný bohatou grafickou prílohou a
obsiahlymi cudzojazyčnými súhrn-

HUDOBNOVEDNÉ ŠTÚDIE IV.
1. vydanie 22 VH 1150 br. Kčs 25,50

N o v á č e k Zd.
ROBOTNÍCKE SPEVOKOLY
NA SLOVENSKU

Z obsahu: V. P 1 e t k a, V. K a rb u z i n s k ý, Pfíspévek k výskumu
slovenských délnických písní, A.
B a n í k : Bela Bartók a Slovensko,
O. F e r e n c z y : K problematike
súčasnej harmónie, M.
Filip:
Oscilografický
výskum
vokálov,
M. F i l i p —D. L e n g : Vplyv akus
tických vlastností labiálnych píšťal
na formovanie tónových štruktúr,
J. P o t ú č e k : Piesňová tvorba
M. R o y o v e j , Z. H r a b u s s a y :
Neznáme rukopisy Fr. Liszta, A.
H r u b ý : Spomienky z činnosti ro
botníckeho spevokolu „Sväz typo
grafov", J. T e r a y o v á : Súpisy pa
miatok z dvoch hudobných archí
vov. Štúdie sú určené pre hudob
ných vedcov a poslucháčov vyso
kých škôl.
M e n c 1 V.
UMELECKO-HISTORICKÉ
PAMIATKY MESTA BRATISLAVY
1. vydanie 61 VH v. Kčs 85,- ind.
Publikácia podáva vedecký syste
matický súpis umelecko-historic
kých pamiatok, dokumentovaný ob
rázkovou prílohou (asi 500 repro
dukcií).
Určená je pre študijné ciele ako
aj pre najširšiu čitateľskú verej
nosť.
Kou1a

J." E.

STARÉ BRATISLAVSKÉ KOVANÉ
MREŽE
J. vydanie 25 VH 1650 v. Kčs,-
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ind.

Publikácia obsahuje prehľad vý
voja kovaných mreží na Slovensku,
najmä v Bratislave. Text je doplne-

1. vydanie 10 VH 1350 br. Kčs 10,Práca sleduje vznik robotníckych
spevokolov, vznik robotníckej re
volučnej piesne, boj
spevokolov
proti buržoáznej kultúre a hodnotí
prácu najvýznamnejších osobností
z tejto oblasti.
TEMATICKÁ SKUPINA 12
Jazykoveda a literárne vedy
VEĽKÝ R UŠKO-SLOVENSKY
SLOVNÍK I.
1. vydanie 82 VH 28 200 v. Kčs 38,V slovníku je zahrnutá a vedecky
spracovaná slovná zásoba ruštiny
s udaním slovenských ekvivalentov.
Určený je pre vedeckých pracovní
kov, prekladateľov, študentov a od
borníkov.
Kolektív
LITERARIA III.
1. vydanie 26 VH 950 br. Kčs 30,50
III. zväzok Literarií prinesie roz
siahlejšie Štúdie z dejín slovenskej
literatúry (Chalúpka, Šafárik, Palkovič) a odtlačí viaceré materiály,
potrebné pre poznanie vývinu slo
venskej literatúry. Súčasne obsiah
ne niektoré problémy inonárodných
literatúr (nemeckého osvietenstva).
Literaria sú pravidelným orgánom
Ústavu slovenskej literatúry a Literärnovednej spoločnosti a sú urče
né odborníkom a poslucháčom vyso
kých škôl.

