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ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA TERMÍN 

D. S. L o t t e 

S y s t é m o v o s ť t e r m í n o 1 ó g i e. Vedecký technický 
termín má byť presný a krátky. Tieto dve podmienky nezried
ka vstupujú do protirečenia a pri tvorení termínov sa jedna 
z nich zanedbáva. Veľmi je rozšírený názor, podľa ktorého 
termín je iba prosté pomenovanie nejakého vedeckého1 tech
nického pojmu. Takéto stanovisko sa prejavuje i v mnohých 
špeciálnych prácach o usporiadaní vedeckej technickej termi
nológie. Z takéhoto stanoviska potom vyplýva, že pre každý 
pojem sa tvorí termín bez ohľadu na termíny pre iné pojmy. 
Používa sa napr. termín termodynamický stupeň voľnosti 
(termcdinamičeskaja stepeň svchody) a súčasne sa termody
namický systém s jedným stupňom voľnosti nazýva univa-
riantným systémom (univariantnaja sistema). 

Takéto tvorenie termínov sa často vysvetľuje práve uvede
ným názorom, že termín je iba „pomenovanie" pojmu. N01 má 
aj iné, hlbšie dôvody: neberú sa do úvahy všetky vzťahy, ktoré 
spájajú daný pojem s inými pojmami, vzťahy, podmienené 
objektívnymi vzťahmi medzi zodpovedajúcimi predmetmi, dej
mi, vlastnosťami a pod. Preto sa namiesto n e v y h n u t n ý c h 
a d o s t a č u j ú c i c h (všeobecných i špecifických) znakov 
v termínoch často bezprostredne odrážajú znaky nepodstatné, 
náhodné. 

Termín však musí mať isté s y s t e m a t i z u j ú c e v l a s t 
n o s t i . Tieto vlastností majú tým väčší význam, čím viac 
pojmov sa zahrnuje do každého klasifikačného radu danej 
disciplíny. Kým napr. bolo známych i prakticky používaných 
iba niekoľko zliatin ľahkých kovov, pomenovania typu elektrón 
boli rozšírené. No keď počet známych zliatin, vzrástol, museli 
takéto pomenovania ustúpiť systematickým termínom, ktoré 
zreteľne odrážali chemické zloženie každej sústavy zliatin. 

Úlohu termínu nemožno obmedziť iba na funkciu „pome
novania". Vedecká terminológia musí tvoriť nie iba súhrn slov, 
ale s y s t é m s l o v a l e b o s l o v n ý c h s p o j e n í istým 
spôsobom navzájom spätých. Práve v tomto je jeden zo zá-
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kladných rozdielov medzi „iba" terminológiou a vedeckou ter
minológiou. Termín nemožno brať a hodnotiť izolovane. I, keď 
vyhovuje požiadavkám krátkosti, individuálnej výstižnosti 
a pod., ešte nemusí byť prijateľný, pretože tieto vlastnosti 

.termínu treba hodnotiť z hľadiska presnosti c e l é h o s y 
s t é m u termínov a ich systematizujúcich vlastností. 

Úplná systémovosť terminológie danej vednej disciplíny sa 
dosahuje iba vtedy, ak sa zachovávajú tieto podmienky: 

1. Za základ vybudovania systému termínov treba vziať 
klasifikáciu, ktorá berie áo úvahy pojmy v ich vývine a má 
progresívny ráz. 

2. Na základe klasifikačných schém treba určiť tie ne
vyhnutné a dostačujúce znaky, ktoré sa majú terminologický 
bezprostredne zachytiť. 

3. Len potom treba vyberať slová a ich časti pre utvorenie 
termínu. Použité slová majú podľa možnosti názorne vyjadro
vať z jednej strany spoločné vlastnosti daného pojmu s inými 
pojmami, z druhej strany jeho špecifičnosť. Pritom pre systé-
movo-sť terminológie je neobyčajne dôležité, aby termíny jed
nej skupiny mali konštrukciu rovnakého typu. 

Prvé dve podmienky sú záväzné pri tvorení nových termínov 
(alebo ich systémov) i pri kritickom hodnotení jestvujúcej 
terminológie. Akákoľvek odchýlka od tretej podmienky má za 
následok zmenšenie systematizujúcich vlastností termínov. 
V terminologickej praxi sa však treba s takouto odchýlkou 
Často zmieriť, pretože pri usporadúvaní terminológie je ne
vyhnutné brať do úvahy stupeň zaužŕvania jestvujúceho ter
mínu. Zároveň však nemožno pripustiť, aby termín vyvolával 
nesprávne alebo nepresné predstavy o> pojmoch (resp. O' pred
metoch, javoch a pod., na ktoré sa tieto pojmy vzťahujú) 
a o vzťahoch medzi nimi. Termín i jeho časti sa majú v jednej 
disciplíne i v príbuzných disciplínách používať v jednom vý
zname. 

N e z á v i s l o s ť t e r m í n u o d k o n t e x t u . Význam 
slova alebo' slovného spojenia závisí od celého kontextu, preto
že práve v kontexte slovo obyčajne vystupuje v tom alebo 
onom stupni presnosti. Vo> vete sa vyberá jeden z významov 
slova (ak má niekoľko významov); význam slova sa spresňuje 
alebo trocha posúva, takže slovo môže dostať úplne iný vý
znamový obsah v porovnaní s významom zaregistrovaným 
v slovníku. 

Termíny majú podobu slov alebo slovných spojení, preto sa 
ich význam často mení podľa použitia v kontexte. No' takáto 
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„kontextová" zmena významu termínu je jedným z najzávaž
nejších nedostatkov terminológie, preto ju nemožno v nijakom 
prípade pripustiť. -

Významový obsah termínu je podmienený tým pojmom, kto
rý sa má daným termínom vyjadrovať; jeho význam (práve 
tak ako forma a syntaktická konštrukcia) nemôže závisieť od 
vety, v ktorej sa používa, ale má byť vymedzený iba systé
mom pojmov, resp. terminológiou danej disciplíny, oblasti 
vedenia a pod. 

Odchýlky od z á s a d y n e z á v i s l o s t i t e r m í n u o d 
k o n t e x t u možno pripustiť iba v dvoch prípadoch. 

1. Keď je známe, o akom pojme sa hovorí, ukazuje sa mož
ným vynechať určujúce časti termínu. Ak je napr. celá kniha 
venovaná karburätorovým motorom (karburatornyje dvigate-
ii), nie je nevyhnutné ustavične opakovať tento, termín; možno 
ho vystriedať rodovým termínom motor (dvigateľ). 

2. Ak treba často opakovať ten istý druhový termín, môžu 
vzniknúť štylistické neobratnosti, takže treba vynechať urču
júce časti a nahradiť ich — ako je to všeobecne prípustné — 
zodpovedajúcimi ukazovacími slovami (ten, tento, daný 
a pod.). 

V takých prípadoch vlastne nejde o zmenu významu alebo 
formy termínu, ale o zámenu druhového (zovšeobecneného) 
pojmu rodovým (zovšeobecňujúcim) pojmom. 

A b s o l ú t n a a r e l a t í v n a j e d n o v ý z n a m o v o s ť 
t e r m í n u . Vedecký technický termín má mať tú vlastnosť, 
ktorá sa obyčajne nazýva „jednovýznamovosťou" (alebo „jed
noznačnosťou"). Často sa táto vlastnosť termínu vykladá veľ
mi široko: od termínu sa žiada, aby mal iba jeden význam 
vôbec v slovnej zásobe daného jazyka (absolútna jednový-
znamovosť). Na základe takejto požiadavky sa autori usilujú 
vždy tvoriť osobitné slová alebo bez miery preberajú slová 
z iných jazykov. Svoje úsilie odôvodňujú úvahami o nevyhnut
nosti úplne zbaviť termín akýchkoľvek vedľajších asociácií. 
Iní pokladajú za úplne nedôležité, či tieto vedľajšie asociácie 
pri termíne sú alebo nie sú. Podľa ich mienky je dôležité iba 
to, aby termín mal jeden význam v niektorej úzko vymedzenej 
oblasti vedy alebo techniky. Ani jedno z týchto krajných 
hľadísk nemožno. pokladať za prijateľné. 

Veľmi často sa termíny definujú ako „umelé slová". Ne
udržateľnosť takéhoto stanoviska je zrejmá už pri zbežnom 
preskúmaní terminológie ktoréhokoľvek odvetvia techniky, 
ktorejkoľvek oblasti vedy. V každej terminológii je veľké 
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množstvo termínov v podobe slov prebraných v „hotovej 
podobe" zo slovnej zásoby jazyka. Veľká väčšina nových slov, 
ktoré sa tvoria špeciálne ako termíny, neodchyľuje sa od 
všeobecných noriem jazyka platných v čase ich tvorenia. Pri 
tvorení niektorých termínov sa narúšajú normy; neslobodno 
však zabúdať, že normy nie sú Čosi nehybné, ustrnuté, neme-
niace sa v čase. Novoutvorené termíny sa neskôr môžu stať — 
a Často sa aj stávajú — spisovnými slovami: neologizmy pre
stávajú byť neologizmami a nezvyčajné normy tvorenia slov 
sa stávajú zvyčajnými, ak pravda, neostanú ojedinelými. Prav
da, k zavádzaniu nových konštrukcií slov a slovných spojení 
treba sa stavať veľmi opatrne a uvedomovať si, že sú opráv
nené iba vtedy, keď je takýto novotvar podmienený vznikom 
nových druhov pojmov, potrebou vydeliť a diferencovať ne
jakú skupinu pojmov a pod. 

Len čo však termín prenikne do bežnej slovnej zásoby, do
stáva všetky vlastnosti obyčajného slova a prestáva byť 
termínom. Väčšinu termínov nemožno pokladať za umelé slová 
ani vzhľadom na svojráznosť formy a slovnej zásoby (hoci 
táto svojráznosť v niektorých termínoch jestvuje) ani vzhľa
dom na absolútnu jedno významovosť. 

O absolútnej jednovýznamovosti termínov by sa vlastne 
mohlo hovoriť iba v takom prípade, keby každý termín bol 
osobitný zvukový komplex a keby každá z jeho vydeliteľných 
častí (morfém) mala iba jeden „absolútny význam" (t. j . vý
znam absolútne jednovýznamový) pri jej používaní v inom 
zvukovom komplexe. Takýto systém je možný iba pre veľmi 
obmedzený počet pojmov. Preto je takýto systém neúčelný. 

Pre presnosť termínu úplne stačí, ak má vlastnosť „rela
tívnej jednovýznamovosti", t. j . ak má jeden význam v rámci 
danej disciplíny a príbuzných disciplín. 

Zo súboru prác D. S. Lotteho Osnovy postrojenija 
naučno-techničeskoj terminológii, Moskva 1961, 
str. 72-75, preložil Ján Horecký 

Z VETERINÁRSKEJ TERMINOLÓGIE 

akantela = acanthella 
dokonalé larválne štádium tŕňoblavcov vznikajúce v tele príslušného 
medzihostiteľa zo zárodku (akantor) cez neúplné vyvinuté štádium 
(preakantela) 

... 

alfortióza 
helmjntóza koni vyvolávaná parazitickým Červom Alfortia edentatus 
(starší názov Strongylus edentatus, choroba preto ešte aj dnes býva 
nesprávne nazývaná „strongylózou") 

arachnózy 
choroby vyvolávané parazitickými pavúkovcamí (trieda Arachnoidea), 
najmä parazitickými roztočmi (Acarína) 

bravčový úhor = Cysticerus cellulosae 
larválne štádium (larvocysta) ľudskej pásomnice Taenia solium, ži
júce vo svalstve nakazených ošípaných 

cenuróza = pravá vrtohlavosť = coenurosis 
ochorenie oviec s nervovými poruchami vyvolané larvocystami pá
somnice Muíticeps multiceps (Coenurus cerebraiis), ktoré sa lokali
zujú v mozgu aiebo v mieche 

cicavice - trematódy = Trematoda = motolice (ľud.) 
ploché helminty spravidla lístkovitej formy, s nečlšnkovým telom 
a obyčajne s dvoma prísavkami 

delaíondióza 
helmintóza koni vyvolávaná parazitickým červom Delafondia vulgaris 
(starší názov Strongylus vulgaris, choroba preto ešte aj dnes býva 
nesprávne nazývaná „strongylózou") 

dikrocelióza ™ dicrocoeliosis 
trematodóza pečene vyvolávaná cicavicou Dicrocoelium lanceatum; 
vyskytuje sa najmä u oviec a iných prežúvavcov, prípadne i u hlo
davcov 

entomózy 
choroby vyvolávané parazitickým hmyzom (Insecta, Hexapoda) 

ezoťagostomóza = oesophagostomosis 
helmintóza vyvolávaná parazitickými nematódamí tráviaceho traktu, 
ktoré patria do rodu Oesophagostomum (podrad Strongylata) 

hemosporídiózy 
parazitárne choroby vyvolávané krvnými výtrusoveami (rad Haemo-
sporidia) 

hovädzí úhor = Cysticercus bovis = Cysticercus inermis 
larválne štádium (larvocysta) ľudskej pásomnice Taeniarhynchus sa-
ginatus, žijúce vo svalstve nakazeného hovädzieho dobytka 

kíiešť obyčajný = Ixodes ricinus 
veľmi rozšírený druh parazitického kliešťa z čeľade Ixodidae 

leishmanióza = leishmaniosis 
protozoárna choroba psov a ľudí vyvolávaná patogénnymi bičäkovcami 
z rodu Leishmania; pri jej rozširovaní hrajú podstatnú úlohu moskyty 
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moniezióza = monieziosis 
helmintóza vyvolaná pásomnicami z rodu Moniezia; monieziózy vy
skytujú sa najmä u jahniat a iných mláďat prežúvavcov 

mullerióza = miilleriosis tq 
druh pľúcnej nematodózy oviec, kôz a divoko žijúcich prežúvavcov 

vyvolávaný pľúcnymi nematódami Múllerius capiílaris ( = Muellerius 
minutissimus) 

myáza = myasis 
choroba vyvolaná parazitovaním lariev múch v otvorených ranách, 
v nosovej dutine, pod očnými spojivkami a v iných tkanivách a or
gánoch 

nematodiróza — nematodirosis 
parazitárna choroba prežúvavcov vyvolávaná nematódami tráviaceho 
traktu patriacimi do rodu Nematodirus (podrad Strongylata) 

neoaskaridóza = neoascaridosis 
parazitárna choroba vyvolaná škrkavkou teliec Neoascaris vifulorum 

pravé pásomnice — Cyclophyllidea 
pásomnice vyvíjajúce sa spravidla prostredníctvom dvoch medzihosti-
teľov, čím sa spolu s tvarovými zvláštnosťami vývojových i dospe
lých štádií (napr. štyri prísavky a nie dve ako u tzv. škáravcov) 
podstatne líšia od druhej skupiny pásomníc — škáravcov 

strečkovitosť oviec = estróza oviec = nepravá vrtohlavosť = oestrosis 
ochorenie oviec vyvolané larvami ovčieho strečka Oestrus ovis; pre
bieha za podobných nervových príznakov ako pravá vrtohlavosť — 
cenuróza 

strongylatózy 
invázne choroby vyvolávané parazitickými nematódami z podradu 
Strongylata 

strongylidózy koni 
skupina helmintóz vyvolávaných tzv. veľkými a malými strongylidmi 

strongyloidóza 
choroba vyvolávaná niektorým helmintom z rodu Strongyloides 

sírongylôza 
helmintóza koni vyvolávaná parazitickým červom Strongylus equinus 
(čeľaď Strongylidae) 

téniiarynchóza 
helmintóza ľudí vyvolávaná pásomnicami Taeniarhynchus saginatus 

tenkohlavce = trichocefaly = Trichocephalata 
podrad parazitických nematódov s tenkou vláskovite pretiahnutou 
prednou častou, tela 

trematodóza = trematodosis 
parazitárna choroba vyvolaná cicavicami (starší názov pre cicavice 
je motolice) 

198 

irichonematidózy 
helmintózy koni vyvolávané parazitickými červami ž čeľade Tricho-
nematidae, nazývanými tiež „malými strongylidmi koni" 

tŕňohlavce = akantoceíaly = Acantocephala 
trieda parazitických červov z podkmeňa hlístovcov (Nemathelmintes), 
majúcich na hlavovom konci výbežok (rostellum) s prichycovacími 
háčikmi 

vodniak = Limnaea truncatula = Galba truncatula 
drobný vodný slimák (0,5-1 cm) s vretenovítou pravotočivou ulitou 
o 4 - 5 závitoch, ktorý, žije v plytkých vodách a je medzihostiteľom 
cicavice Fasciola hepatica 

Komisia pre veterinársku terminológiu 

NÁZVOSLOVIE VIRÓZ RASTLÍN 
Vít B o j ň a n s k ý 

Laboratórium ochrany rastlín PČSAPV, Ivanka pri Dunaji 

Rýchle a rozsiahle pokroky v rastlinnej virológii v posledných rokoch 
si vyžadujú, aby sa zvýšená pozornosť venovala aj terminologickým otáz
kam. Materiál sa množí, počet zistených a opísaných viróz narastá 
a často píšu autori o jednej a tej istej viróze pod rôznymi názvami. 
Nejednotnosť v názvosloví uberá prácam na presnosti, mýli vo virológii 
menej zbehlých, ba aj samotných špecialistov virológov a prejavuje sa aj 
u dokumentaristov a prekladateľov resumé, či už ide o pasívne alebo 
aktívne .preklady. 

Materiál názvoslovia v slovenskej, českej, ruskej, anglickej, nemeckej 
reči a latinských názvov (pokiaľ sú vytvorené) bol pripravený a s ohľa
dom na doterajšie popredné základné práce o rastlinnej virológii. V prí
padoch, kde sa z literatúry nepodarilo získat vhodný názov pre niektorú 
virózu v príslušnom jazyku, bol tento názov vytvorený zostavovateľom 
materiálu. Slovenské a České názvoslovie bolo v dňoch 10. a 11. "januára 
1961 prediskutované v Komisii ochrany rastlín Československej akadémie 
poľnohospodárskych vied, na ktorej sa zúčastnili títo virológovia, resp. 
pracovníci ochrany rastlín a lingvisti: C. Sc. dr. inž. J. Benada, akademik 
C. Blattný, C. Sc. inž. V. Bojňanský, C. Sc. RNDr. J. Brčák, C. Sc. inžr 
J. Čača, C. Sc, inž. M. Čech, inž. J. Čermák, C. Sc. PhDr. J. Horecký, 
C. Sc. RNDr. K. Králikova, A. Kowalská, prom. biol. V. Kosljarová, dr. inž. 
B. A. Kvičala, C. Sc. inž. V. Mokrá, C. Sc. inž. Š. Neubauer, C. Sc. RNDr. 
A. Pintera, C. Sc. inž. J. Pozdena, C. Sc. inž. V. Prúša, prof. dr. J. Smo-
!ák, prof. PhDr. K. Sochor, C. Sc. inž. J. Svobodovä, C. Sc. RNDr. V. Va-
lenta, RNDr. J. Zakopal, Člen korešpondent ČSAZV. Písomné pripomienky 
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k návrhu zaslali, príp. svoju osobnú neúčasť ospravedlnili: doc. dr. RNDr. 
inž. M. Drachovská, dr. inž. E. Jermoljev a Výskumný ústav zemiakársky 
v Havlíčkovom Brode." 

Opisy viróz uvádzaných v tomto názvosloví čitateľ nájde v knihe Ví-
rusové choroby rastlín, ktorú spracoval a do tlače zadal kolektív autorov 
pod vedením C. Sc. inž. V. Bojňanského a ktorá vyjde v prvej polovici 
r. 1962 v Slovenskom vydavateľstve poľnohospodárskej literatúry v Bra
tislave. 

Za spresnenie názvov v ruštine a nemčine vyslovujem úprimnú vďaku 
dr. G. M. Razviazkinovej, pracovníčke Moskovskej stanice ochrany rastlín 
v Moskve, a dr. K. Schmelzerovi, pracovníkovi Ústredného biologického 
ústavu DAL, Ústavu fytopatológie v Aschersleben. Vďaka patrí aj všet
kým pracovníkom, ktorí svojimi pripomienkami a spoluprácou pomohli pri 
vypracovaní a zverejnení tohto názvoslovia. 

V mene Komisie" ochrany rastlín ČSAZV prosím čitateľov o rešpekto
vanie tohto názvoslovia pri ďalších prácach a súčasne o pripomienky, 
ktoré by pomohli postupne zlepšovať a spresňovať toto názvoslovie, príp. 
zlepšiť podklady pre plánované prediskutovanie virologického názvoslovia 
na širšom medzinárodnom fóre. 

VIRÓZY OBILNtN 

Prúžkovitosťpšenice. Proužkovitost pšenice. i.ilTpiixoBaTHfí Mosanna imreHiiirLt. 
Wheat striate (European wheat striate mosaic). Das stroiŕige Mosaik 
des Weizens. 

Zakrpatenosť pšenice. Zakrslost pšenice. KapjJHKOBOCTi, IIIIICHHITU. Wheat 
dwarf. Die Verzwergung des Weizens. 

Ruská mozaika pšenice. Ruská mozaika ozimní pšenice. Moaaii'Ka ottHMOii 
I[íiieHHirLi. Wheat mosaic (winter). Das russische Winterweízenmosaik. 
Triticum virus 8 ZAŽURILO et SITNIKOVA. Fractilinea tritici 
McKINNEY. Graminevorus tritici RYŽKOV. 

Americká mozaika pšenice. Americká mozaika pšenice. AMepuKaHCimu 
Mo:taiiKa nineHanEi. WTheat mosaic (soil-borne). Das amori kanische-
Wcizenmosaik. Triticum virus 1 (McKINNEY) SMITH. Marmor 
tritici HOLMES. 

Čiarkovitosť pšenice. Čárkovitost pšenice. TlojiocaTan MOsanKa nijjeifflu,iJ. 
Wheat streak mosaic. Das Strichelmosaik dos Weizens. Marmor vir~ 
gatum var. typicum McKINNEY. 

Škvrnitá mozaika pšenice. Škvrnitá mozaika pšenice. llflTHíii'TaR Mosaiiica 
nrrieHHĽ(i.T. Wheat spot mosaic. Das Fleckmosaik des Weizens. 

Prúžkovitosť jačmeňa. Proužkovitost ječmene..Jlo!KHaHiiíTpiixoBaTOí;Tb a^MeHn-
Barley stripe mosaic. Das Streifenmosaik der Gerste. Virothrix hordei 
(PROCENKO) RYŽKOV. 
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Žltá zakrpatenosť jačmeňa. Žlutá zakrslost ječmene. JKenTan KapjiMKOBOCTk 
H[iM0Ha. Barley yellow dwarf. Die Gelb verzwergung der Gerste. Hordeum 
virus nanescens RADEMAOHER et SCHWARZ, 

Žltá mozaika jačmeňa. Žlutá mozaika ječmene. SKejiTaa Moaaiina aiMeHŕi. 
Barley yellow mosaic. Das Gelbmosaic der Gerste. 

Sterilná zakrpatenosť ovsa. Sterilní zakrslost ovsa. CTepHJiLHHOCTfa ESHO-
CBBB OBca. Oat steril dwarf. Die sterile Verzwergung des Hafers. 

Trsnatosť ovsa. Trsnatost ovsa. 3aKyK;iiiBaHHe OBca. Oat pseudo-rosette 
disease. Die Pseudorosetterikrankheit des Hafers. Avena virus 1 ŠU
CHOV et VOVK. Fractilinea avcnae McKINNEY. Graminevorus 
avenue RYŽKOV. 

Mozaika ovsa. Mozaika ovsa. Mo3ani;a OBca. Oat mosaic (soil-borne). 
Das Hafermosaic. Marmor terrestre McKINNEY. 

Pruhovitosť kukurice. Pruhovitost kukurice. flojrocaTOľTr, Kynypy3i»i. Maize 
stripe. Die Streiŕigkeit des Maises. 

Mozaika kukurice. Mozaika kukurice. Moaaniía KyKypyati. Maize mosaic. 
Das Streifenmosaik des Maises. Zea virus 1 (KUNKEL) SMITH. 
Marmor zeae HOLMES. 

Čiarkovitosť kukurice. Čárkovitost kukurice licrocaToori. KVKypy3i>i. 
Maize streak. Die Strichelkrankheit des Maises. Zea virus 2 (STOREY > 
SMITH. Marmor maidis var. typicum HOLMES. Fractilinea maidi8 

(HOLMES) McKINNEY. 
Zakrpatenosť kukurice. Zakrslost kukurice. K a p;i HROBOCH. íryKypysw. Maize 

stunt. Die Verkummerungskrankheit des Maises. 
Drsná zakrpatenosť kukurice. Drsná zakrslost kukurice. HusiiopocjiocTí, 

KyK.ypy3fci. Maize epidémie dwarfing. Die Zwergkranlíheit des Maises. 
Žilkovitosť kukurice. Žilkovitost kukurice. MaMejitieiníe nonaTKOB Kynypy3H. 

Maize wallaby ear. Die Adernvordicktmg des Maises. Galia _ zeae 
McKINNEY. 

Kropenatosť kukurice. Kropenatost kukurice. KpaniaTOťTt KyKypysti. Maize 
leaf fieck. Die Blattsprenklung des Maises. Corium zeae STONER. 

€ervenotistosť baru. Červenolistost béru. IToKpacHCUMe rnrcTteB meTiiHHHKa. 
Red leaf of the foxtail millet. Die Rotblättrigkeit der italienischen Bor-
sten hirse. 

Červená prúžkovitosť ciroku. Červená proužkovitost čiroku. KpacHaa rio.Tio-
CáTOGTb copro. Freckled red stripe. Die Rotstreifigkeit des Sorgum. 

Žltačka ciroku. Žloutenka ciroku. ÍIojKejiTeHiie copro. Freckled yellow 
and stripe. Díe Vergilbung des Sorgum. 

VIRÓZY ZEMIAKOV 

Degenerácia zemiaka. Degenerace bramboru. BtipoJKAeHiie RaproipcjiH. Po-
tato degeneration, Der Kartoffelabbau, Zhoršenie zdravotného stavu 
a úrodnosti zemiakov po napadnutí vírusovými chorobami. 
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Zvinutka zemiaka. Svinutka bramboru. CRpyMMBaHiic mmn&B napTo$e,'iH.. 
Potato leaf roll. Die Blattrollkrankheit der'Kartoffel. Solanum vifus 14 
(APPEL) SMITH. Corium solani HOLMES. Quanjeria Putierosi 
RYŽKOV. 

Čiarkovitosť zemiaka (Y vírus zemiaka). Čárkovitost bramboru. Y BMpyc 
KapTOi|)ejiH. Potato veinbanding. Dio Strichelkrankheit der Kartoffel. 
Solanum virus 2 (ORTON) SMITH. Marmor upsilon HOLMES. Aphido-
philus tuberosi RYŽKOV. 

Mozaika zemiaka (X vírus zemiaka). Mozaika bramboru. X BMpyc Kap-
ToipejiH. Potato mottle. Das X-Mosaik der Kartoffel. Solanum virus 1 
(ORTON) SMITH. Annulus dubius HOLMES. Solanophilus tuberosi 
RYŽKOV. 

A viróza zemiaka (A vírus zemiaka). A viróza bramboru. A BMpyc Rapro 
(pejifi. Potato veinal mosaic. Däs A-Mosaik der Kartoffel. Solanum 
virus 3 (MURPHY et McKAY) SMITH. Marmor solani HOLMES 
Aphidophilus solani (PROCENKO) RYŽKOV. 

S viróza zemiaka (S vírus zemiaka). S viróza bramboru. S BMpyc RapToipeju; 
Potato paracrinkle. Die S-Virus-Krankheit der Kartoffel. Solanum 
virus 7 (SALAMAN et LePELLEY) SMITH. Marmor angliae HOLMES. 
Virothrix solani (PROCENKO) RYŽKOV. 

Aukubová mozaika zemiaka. Aukubova mozaika bramboru. AyiiyGa MO-
saima KapT0t[)e,iifi. Potato aucuba mosaic. Das Aucuba-Mosaik der 
KartofM. Solanum virus 8 (CLINCH, LOUGHNANE et MURPHY) 
SMITH. Solanum virus 9 (MURPHY et QUANJER) SMITH. Marmor 
aucuba HOLMES. Aphidophilus maculogenus (PROCENKO) RYŽKOV. 

Kučeravosť zemiaka. Kadeŕavost bramboru. CKJia îaTocTB jíHt'TbeBKapTOtfjc-
jra. Potato crínkle. Die Kräuselkrankheit der Kartoffel. Komplexná vi
róza spôsobovaná vírusmi X + A. 

Stolbur zemiaka. Stolbur bramboru. C.To.n6yp KapT0(pe:ia. Potato stolbur. 
Die Stolburkrankheit der Kartoffel. Leptomotropus Koraževscianus 
RYŽKOV. 

Metlovitosť zemiaka. Metlovitost bramboru. MeTe;ibliaTO('TB KapToipe;ifi. 
Potato witches' broom. Die Hexenbesenkrankheit der Kartoffel. 
Solanum virus 15 (HUNGERFORD et DANA) SMITH. Ohlorogenus-
sola?ä HOLMES. Leptomotropus solanacearum RYŽKOV. 

Zvinutková mozaika zemiaka. Svinutková mozaika bramboru. Mo:iaiiiiiiocTB 
(Kpv'icnHLix .THCTBGB KapT0(pe:ra. Potato leaf rolling mosaic. Das Roll-
mosaik der Kartoffel. Solanum virus 11 (SCHULTZ et FOLSOM) 
SMITH. 

Vretenovitosť zemiakov. Vŕetenovitost bramboru. IĺpcTCHOBMiiHocTB R,~ry6» 
Hen RapTotpeJiH. Potato spindle tnber. Die Spindelknollenkrankheit der 
Kartoffel. Solanum virus 12 (SCHULTZ et FOLSOM) SMITH. Acrogenus-
solani var. vulgaris HOLMES. 

Gotika zemiaka. Gotika bramboru. FoTima KapTotpejia. Potato Gothic. Die 
Gotikkrankheit der Kartoffel. ., 

Nekróza zemiakov. Nekróza bramboru. HeKpoTHijecRaa naTiiHcrocrb. 
K.7iyoHeix KapToipean. Potato tuber necrosis. Die nekrotische Fleckigkeit 
der Kartoffel knollen. 

Žltá zakrpatenosť zemiaka. Žlutá zakrslost bramboru. HÍOrTaa Rap,riuKO-
BOCTB Kaprocfiejia. Potato yellow dwarf. Die Gelbzwergigkeit der Kar
toffel. Solanum virus 16 (BARRUS et CHUPP) SMITH. Marmor 
vastans HOLMES. Virococcus solani (PROCENKO) RYŽKOV. 

Zakrpatenosť zemiaka. Zakrslost bramboru. KapttMKOBOťTBRapToipejra. Potato 
stimt. Die Stauchekrankheit der Kartoffel. 

Žltnutie žiliek zemiaka. Zloutnutí žilek bramboru. IioJKejiTenxie JKRJIOK 
RapTotpena. Potato yellow voin. Die Gelbnervigkeit der Kartoffel. 

Ružovenie vrcholkov zemiaka. Rúžovóní vršku bramboru. flypnypHaa sep-
xyiima KapToipejiH. Potato purple (yellow) top wilt. Die Búschelkopf-
krankheit der Kartoffel. Choroba je zapríčiňovaná v í r u s o m ž l t a č k y 
a s t r o v k y a príbuznými vírusmi. 

Ružicovitosť zemiaka. Rúžicovitost bramboru. ByReTiiaa ôoneSHB Rapra-
(pe:ia. Potato bouquet. Die Bukottkrankheit der Kartoffel. 

Strakatosf stoniek zemiaka. Strakatost stonku bramboru. KpanaaTocrb 
CTeĎJia RapToipena. Potato stem mottle. Die Stengelbuntkrankheit der 
Kartoffel. V í r u s n e k r o t i c k e j k u č e r a v o s t i t a b a k u . 

Pseudoaukubová mozaika zemiaka. Pseudoaukubová mozaika bramboru. 
JIojKHaa ayRySa-MosaHKa RapioipejiH. Potato pseudo-aucuba mosaic. 
Das falsche Kartoffel-Aucuba. V í r u s k r ú ž k o v i t o s t i t a b a k u . 

Bledá Škvrnitosť zemiaka. Bledá skvrnitost bramboru. MapMopHOCTt RapTO-
<pejis. Potato calico. Die Kaliko-Krankheit der Kartoffel. V í r u s 
m o z a i k y I u c e r n y . 

Zelená zakrpatenosť zemiaka. Zelená zakrslost bramboru. 3e;ieHaa Rapnii-
KOBOCTb Rapxocfie.Tia. Potato green dwarf disease. Die Grunzwergiiíked 
der Kartoffel. V í r u s v r c h o l o v e j k u č e r a v o s t i r e p y . 

VIRÓZY REPY A ČAKANKY 

Žltačka repy. Žloutenka repy. )Kejrryxa CBe-KJiM. Beet yellows. Die Vergil-
bungskrankheit der Rube. Beta virus 4 (ROLAND et QUANJER) 
SMITH. Corium betae HOLMES. Aphidophilus chenopodii (PROCEN
KO) RYŽKOV. 

Sieťovitosť repy. Síťovitost repy. JKejiTas ceTaaiocTb r.BeKJiM. Beet yellow 
net disease. Die Gelbnetzkrankbeit der Riibe. 

Nekrotická Škvrnitosť repy. Nekrotická skvrnitost repy. íleKpoTuaecRaa 
naTHin'Toi'Ti, cBeKiiii. Beet virus spot. Die virose Fleckigkeit der Rube. 



írska žltačka repy. Irská žloutenka repy. lIpjraHACRaa JKejiTyxa CBeKJibi. 
Beet 41 yellows. Die Vergilbungskrankheit des Stammes 41 der Zuk-
kerrúbe. 

Mozaika repy. Mozaika repy. MoBanna CBejcubi. Beet mosaic. Das Rúben-
mosaik. Beta virus 2 (LÍND) SMITH. Marmor betae HOLMES. Aphido
philus betae RYŽKOV. 

Kučeravosť repy. Kadeŕavost repy. KypaaBOCTb JIHCTBGB CBeKJij.r. Beet leaf 
curl. Die Kräuselkrankheit der Rúbe. Beta virus 3 (WILLE) SMITH. 
Savoia betae HOLMES. Piesmaphilus europaeus RYŽKOV. 

Vrcholová kučeravosť repy. Vrcholová kadeŕavost repy. KypyaBOCTb Bep-
xyniKH CBeKJTBi. Beet curly top. Die Kräuselschopfkrankheit der Rú
be. Beta virus 1 (BONCQUET et HARTUNG) SMITH. Ohlorogenus 
eutetticola HOLMES. 

Savojská kučeravosť repy. Savojská kadeŕavost repy. CaBoii CBCKJIBI. Beet 
savoy disease. Die amerikanische Kräuselkrankheit der Rúbe. Beta 
virus 5 (COONS, KOTILA ot STEWART) SMITH. Savoia piesmae 
HOLMES. Piesmaphilus americanus RYŽKOV. 

Žlté vädnutie repy. Žluté vadnutí repy. >Ke.nxoe yBajiaime CBOKJibr. Beet 
yellow wilt. Die virose Gelbwelke der Rúbe. Beta virus 6 BENNET et 
MUNCK. 

Latentná viróza repy. Latentní viróza repy. JlaxeiiTtma oojieSHb CBCHJIBI. 
Beet latont virus disease. Das verborgene Rúbenvirus. Beta virus 
innocens SMITH. 

Krúžkovitosť repy. Kroužkovitost repy. KojibueBaa iiHXHMcxoexb cseKUbi. 
Beet ring spot. Die Ringdeckigkeit der Rúbe. V í r u s č i e r n e j k r ú ž k o -
v i t o s t i r a j č i a k a . 

Škvrnitosť čakanky. Skvrnitost čekanky. ITaTHíiCTocTb mniopna. Cichory 
blotch. Die Fleckenkrankheit dor Zichorie. Cichorium virus 1 KVÍČALA. 
Marmor cichorii KVÍČALA. 

Mozaika čakanky. Mozaika čekanky. MoaaaKa iniKopna. Cichory mosaic. 
Das Zichorie-Mosaik. V í r u s m o z a i k y u h o r k y . 

VIRÓZY TECHNICKÝCH PLODÍN 

Mozaika tabaku. Mozaika tabaku. Mo3aima TaSana. Tobacco mosaic. Das 
Tabakmosaik. Nicotiana virus 1 (MAYER) SMITH. Marmor tabaci 
HOLMES. Virothrix Ivanovski RYŽKOV. 

Krúžkovitosť tabaku. Kroužkovitost tabaku. lío,;ibn;cBaa uaTHMCTOCTb TaóaKa. 
Tobacco ring spot. Die TabakringílGckenkrankheit. Nicotiana virus 12 
(FROMME) SMITH. Annulus tabaci HOLMES. Crystallococcus cyclo-
genus (PROCENKO) RYŽKOV. 

Nekróza tabaku. Nekróza tabaku. HeKpo3 xaGaRa. Tobacco necrosis. Die 
Tabaknekrose-Krankheit. Nicotiana virus 11 (SMITH et BALD) 
SMITH. Marmor lethale HOLMES. Crystallococcus tabaci RYŽKOV. 

Nekrotická kučeravosť tabaku. Nekrotická kadeŕavost tabaku. Kyp'iaBaa 
iionocarocTb xa.ôaKa. Tobacco rattle>- disease. Die Mauke-Krankheit 
des Tabaks. Nicotiana virus 5 (BONING) SMITH. Virothrix minimu s 
(PROCENKO) RYŽKOV. 

Biela škvrnitosť tabaku. Bílá skvrnitost tabaku. Bcjiaa necxpHija TaôaRa. 
Tobacco white spot. Die Weissfieckigkeit des Tabaks. 

Leptaná mozaika tabaku. Leptaná mozaika tabaku. FpaBHpOBRa TaôaRa. 
Tobacco etch. Das Ätzmosaik des Tabaks. Nicotiana virus 7 (JOHN
SON) SMITH. Marmor erodens HOLMES. Aphidophilus tabaci (PRO
CENKO) RYŽKOV. | 

Ružicovitosť tabaku. Rúžicovitost tabaku. PoaeTo^HOCTb xaGana. Tobacco 
rosette disease. Die Tabakrosottcrikrankheit. 

Kučeravosť tabaku. Kadeŕavost tabaku. KypaaBOĽTb jiHCTteB TaôaKa. To
bacco leaf curl. Die Tabakkräuselkrankheit. Nicotiana virus 10 
(STOREY) SMITH. Ttuga tabaci HOLMES. 

čiarkovitosť tabaku. Čárkovitost tabaku. IloJiocaxocrb' xa6atía. Tobacco 
streak. Die Stríchelkrankheit des Tabaks. Nicotiana virus .8 (JOHN
SON) SMITH. Annulus oros HOLMES. 

Bronzovitosť tabaku. Bronzovitost tabaku. ypoíí^HBocTi. BepxyinRM raĎana. 
Tobacco wilt. Die Blattwelke des Tabaks. V í r u s b r o n z o v i t o s t i 
r a j č i a k a . 

Vrcholová chloróza machorky. Vrcholová chloróza machorky. Bepxyiue'iHbiH 
x.iiopo.3 MaxopKM. Top chlorosís of Nicotiana rustica. Die Búschelchlo-
rose des Tabaks N. rustica. 

Stolbur tabaku. Stolbur tabaku. Cxoji6yp TaóaKa. (MoHxapb.) Tobacco 
stolbur. Die Stolbur-Krankheit des Tabaks. Leptomotropus Koraževscia
nus RYŽKOV. . , , ' 

Žltá zakrpatenosť tabaku. Žlutá zakrslost tabaku. JKeiixafl KapjiMKOBOCľb 
Tafiana. Tobacco yellow dwarf. Die Gelbzwergung des Tabaks. Morsus 
reprimens HOLMES. , •• 

Hnedmttie žiliek tabaku. Hnednutí žilek tabaku. ífíiijiKOBtiň Henpo3 
raôaKa. Tobacco vcinal necrosis. Die Tabakrippenhräune. Marmor 
upsilon var. costaenecans K L I N K O W S K I et SCHMELZER. Kmeň 
Y v í r u s u z e m i a k a alebo v í r u s u m o z a i k y t a b a k u . 

Prúžkovitosť konopy. Proužkovitost konope. IIoiiocaTOCTb KOHonjTH. H e m p 
streak. Die Streifenkrankhcit des Hanfes. 

Kučeravosť íanu. Kadeŕavost hm. Kyp'iaBocxb nbHa. Flax crincle. Die 
Kräuselkrankheit des Flachses. 

Žltačka lanu. Žloutenka lnu. HíeJiiyxa jitna. Yellóws disaeaso of flax. Die 
Vergilbung des Flachses. -. • fj 

Mozaika horčice Čiernej. Mozaika horčice černé. MoaaiiKa rop^mUH. Black 
mustard mosaic. Das Brassica-nigra-Mosaik. 
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Kučeravá mozaika repky. Kadeŕavá mozaika repky. Kyp'iaBaa MoaaiiRa 
penbi. Rape savoy. Das Kräuselmosaik der Kohlrúbe. Savoia napi 
HOLMES. 

Mozaika mäkli. Mozaika maku. Mosairaa Mana. Poppy mosaic. Das Môhn-
mosaik. 

Mozaika slnečnice. Mozaika sluncčnice. Mosaiifía no/tcojme'iHHKa. Sunflover 
mosaic. Das Sonnenblumenmosaik. 

VIRÓZY CHMEĽU 

Kučeravosť chmeľu. Kadeŕavost chmele. KpanMBoBH/iHocxb XMeaa. Hop nettle 
head. Die Nesselkrankhcit des Hopfens. Hum-ulus vírus 2 (DUFFIELD) 
SMITH. Chlorogenus humuli HOLMES. 

Nákazlivá neplodnosť chmeľu. Nákazlivá neplodnost chmele. limpeK-
UHOHHaa cxepHJibHocxt XMe.ua. Hop infectious sterility. Die mťekrioKe 
Sterilität des Hopfens. 

Mozaika chmeľu. Mozaika chmele. Mo3aHKa XMOjm. Hop mosaic. Das Hopfen-
mosaik. Humulus virus 1 (SALMON) SMITH. 

Vírusová chloróza chmeľu. Vírová chloróza chmele. X;jopos XMe.Tia. Hop 
chlorotic disease. Die chlorotische Krankheit des Hopfens. Humulus 
virus 3 et 4 (SALMON et WARE) SMITH. 

Škvrnitá trhavosť chmeľu. Škvrnitá trhavost chmele. llaTHHCTOCTb n 
paL-iopBatmocxb XMejia. Hop split leaf blotch. Die Blattrissfleckigkeit 
des Hopfens. 

Zbortenie listov chmeľu. Zborccní listú chmele (,,raňák"). 
Lianovitosť chmeľu. Lianovitost chmele. 
Vírusové žltnutie chmeľu. Virové žloutnutí chmele. 
Vírusové belenie listov chmeľu. Virové belání listú chmele. 
Zvlnená napuchnutosť chmeľu. Zvlnená napuchlost chmele. 
Erbovitosť chmeľu. Erbovitost chmele. 
Dlholaločnatosť chmeľu. Dlouholaloénatost chmele. 
Sieťová nekróza chmeľu. Síťová nekróza chmele. 
Nekrotická pľuzgiernatosť chmeľu. Nokrotická puchýŕnatost chmele. 

VIRÓZY STRUKOVÍN 

Obyčajná mozaika fazule. Obecná mozaika fazolu. Uoaaiisía ^ í I ľ O J I H . Bean 
common mosaic. Das gewôhnliche Mosaik der Gartenbohne. Phaseolus 
virus 1 SMITH. Marmor phaseoli HOLMES. Aphidophilus phaseoli 
RYŽKOV. 

Žltá mozaika fazule. Žlutá mozaika fazolu. Híeaxaa Mo:saMKa i|>aco.nH. Bean 
yellow mosaic. D i s Gelbmosaik der Gartenbohne. Phaseolus virus 2 
(PIERCE) SMITH. Marmor manifestum FRANDSEN. Aphidophilus 
phaseoli RYŽKOV. 
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Južná mozaika fazule. Jižní mozaika fazolu. lOjKiiaa MoaaHKa ipacoaíi. 
Southern bean mosaic. Das súdliche Bohnenmosaik. Marmor laesiofa-
ciens ZAUMEYER et HARTER. ' 

Bodkovitosť fazule. Tečkovitost fazolu. íKenras rpaBnpoBKa (pacc-JiH. Bean 
yellow stipple. Das Gelbtúpŕigkeit der Gartenbohne. 

Strakatosť strukov fazule. Strakatost lusku fazolu. Kpan'iaxocxb 6O6OB i|iaco,;iM. 
Bean pod mottle. Die Húlsenscheckung der Gartenbohne. . Marmor 
valvolarum ZAUMEYER et THOMAS. 

Vírusové vädnutie fazule. Virové vadnutí fazolu. YBHA^HMC jiHoxbeB (pacoJiH. 
Bean leaf wilt. Die Blattwelke der Gartenbohne. 

Zelenokvetosť fazule. Zelenokvétost fazolu. IIo^ejieHenHc ;ienccTROB (pacojia. 
Bean phyllody. Die Blútenvergrúnung der Gartenbohne. V í r u s žl
t a č k y a s t r o v k y . 

Žilková nekróza fazule. Žilková nekróza fazolu. IlyHRxnpHaaa iioJiocaxocxb 
(paco.Tm. Bean stipple streak. Die stippelstreep-Krankheit der Gar
tenbohne . V í r u s n e k r ó z y t a b a k u . 

Krúžkovitosť fazule. Kroužkovitost fazolu. KoabneBaa naxmtcroexb (pacO.Mtí. 
Bean ring spot. Die Rmgfleckigkeit der Gartenbohne. V í r u s r u ž i c o -
v i t o s t i z e m i a k a . 

Žltá mozaika fazule mesiacovitej (limy). Žlutá mozaika fazolu mésíčního. 
ÍKc.:ixaa Mosaima Phaseolus lunatus. Bean doubls yellow mosaic. Das 
Gelbmosaik der Limabohne. 

Mozaika fazule mesiacovitej (limy). Mozaika fazolu mésíčního. MossaHím 
Phaseolus lunatus. Bean double mosaic. DasLimabohnenmosaik. V í r u s 
m o z a i k y u h o r k y . 

Výrastková mozaika hrachu. Výrústková mozaika hrachu, flecjiopivuipy Kaňa a 
M03anKa ropoxa. Pea enation mosaic. Das scharfe Adernmosaik der 
Erbse. Pisus virus 1 (OSBORN) SMITH. Marmor pisi HOLMES. 

Obyčajná mozaika hrachu. Obecná mozaika hrachu. MosaMRa ropoxa. Pea 
cômmon mosaic. Das gewôhnliche Erbsenmoísaik. Pisum virus 2 (DOO-
LITLE et JONES) SMITH. Marmor leguminosarum HOLMES. Aphido
philus pisi RYŽKOV. 

Prúžkovitosť hrachu. Proužkovitost hrachu, lloaocaxocxi, ropoxa. Pea streak. 
Die Strichelkrankheit der Erbse. Pisum virus 3 CHAMBERLAIN. 
Pisum virus 5 WEIS. Marmor iners HOLMES. 

Strakatá mozaika hrachu. Strakatá mozaika hrachu. Kpanaaxocxb ropoxa. 
Pea mottle. Die Scheckung der Erbse. Marmor ejjlciens JOHNSON. 

Vírusové vädnutie hrachu. Virové vadnutí hrachu. yBa;iauue ropoxa. Pea 
wilt. Die Welkekrankheit der Erbse. Marmor repens JOHNSON. 

Mozaika bôbu. Mozaika bôbu. MoaaHKa 6o6a oôbiRHOBeHHoro. Common 
broad bean mosaic. Das echte Ackerbohnenmosaik. Vicia virus 1 
POZDENA et al. Vicia virus varians QUANTZ. Virococcus vicii fabae 
(PROCENKO) RYŽKOV. 
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Zvinutka bôbu. Svinutka bôbu. CiípyínBíiHiie „IHCTLCU 6oí>a oowKHOBeHHoro. 
Broad bean leaf roll. Die Blattrollkraiikheit der Ackerbohne. 
Pisum virus 8ROLAND. Visia virus chlorogenus (QUANTZ et VOLK). 

Strakatá mozaika bôbu. Strakatá mozaika bôbu. KpanMaxocxb 6o6a OôBIKHO-
BeiiHoro. Broad bean mottle mosaic. Das Scheckungmosaik der Ak-
kerbolme. 

Vírusové vädnutie bôbu. Virové vadnutí bôbu. Í/Ba^anne CoCa OÓMRHOBCJI-
HOTO. Broad bean wilt. Die Welkekrankheit der Ackerbohne. 

Mozaika sóje. Mozaika sóje. MOSíIMKR COH. Soybean mosaio. Das Soja-
bohnenmosaik. Sója virus 1 SMITH. Marmor sojae. 

VIRÓZY KRMOVÍN 

Žilková mozaika ďateliny lúčnej. Žilková mozaika jetclo lučního. HíioROBaa 
M03aHRa K.xeBepa jiyroBoro. Red clover vein mosaic. Das Kleeadern-
mosaik. Trifolium virus 2 WEISS. Marmor triýolii HOLMES. Aphido
philus leguminosa (PROCENKO) RYŽKOV. 

Zelenokvetosť ďateliny. Zclenokvétost jetele. ÍIoscaeiieHiie .•[ortei'T.iíOB RjieBepa. 
Clover phyllody. Die Blútenvergm rmng des Weissklees. 

Mozaika ďateliny hybridnej. Mozaika jetele zvrhlého. Moaamía KJieBepa 
rtiSpHjtHoro. Alsika clover mosaic. Das Schwedenkleemosaik. Trifolium 
virus 3 ZAUMEYER. Marmor fastidiens HOLMES. 

Žltá mozaika ďateliny plazivej. Žlutá mozaika jetele plazivého. JKejixaa 
\ro;;aiii;a KJieBepa no;i3yaero. Ladino clover yellow patch. Die Gelb-
fleekigkeit des Weissklees. Marmor medicaginis var. Ladino K R E ITLOW 
et PRICE. 

Kyjovitosť listov ďateliny. Kyjovitost listú jetele. fle(popMiipoBaHnocxb 
jiHCTteB KJiesepa. Clover club leaf. Die SpirideJkľ'anklieit des Inkarnat-
Klees. Aureogtnus dmritoliurii BLACK. 

Mozaika lucerny. Mozaika vojtéšky. MôSSBKa JHortepuM. Lucerne mosaic. 
Das Luzernemosaik. Me.ďicago virus l SMITH. Marmor medicaginis 
HOLMES. Crystallococcus medicaginis RYŽKOV. 

Zakrpatenosť lucerny. Zakry los t voj t osky. Kap.-niKOiiocTi) .niouepubi. Lucerne 
dwarf. Die Zwergkrankheit der Luzerne. Medicago virus 3 SMITH. 
Morsus suffodiens HOLMES. 

Metlovitosť lucerny. Metlovitost vojtčŠky. KapaiiROBaaRycxHexocxb jnonepnu. 
Lucerne witches' broom. Die Hexenbesenkrankheit der Luzerne. Medi
cago virus 4 SMITH. Chlorogenus medicaginis HOLMES. 

Bradavičnatosť lucerny. Bradavičnatost vojtéšky. LopoflaaTOcTb jiionepHLi. 
Lucerne papilosity. Die Warzenkrankheit der Luzerne. 

Mozaika komonice. Mozaika komonice. Mo3aiiKa AOHHHRa. White sweet 
clover mosaic. Das Steinkieeinosaik. A-phidoph'ilus meUloti (PROCEN
KO) RYŽKOV. 

Ružicovitosť vtáčej nohy. Kužicovitost ptaČí nohy. PoaexoaHOCib cepa^enííM 
noceBHof. Seradella rosette disease. Die Rosettenkrankheit der Sera-
della. Aphidophilus omithopi (PROCENKO) RYŽKOV. 

Mozaika lupiny. Mozaika lupiny. Mo3anRa ,:ioriHna. Lupín mosaic. Das 
Lupinenmosaik. Lupinus virus 1 MASTERBROEK. 

Hnednutie lupiny. Hnédnutí lupiny. ITeKpoXH'íeCRaa M03aHRa .roniraa. Lupin 
browning. Die Lupinenbräune. V í r u s m o z a i k y u h o r k y . 

Žltá mozaika kvaky. Žlutá mozaika tuŕínu. SKejľraa srosaHKa xypHenna-
Turnip yellow mosaic. Das Gelbmosaik der Wasser- und Kohlrúbe. 
Crystallococcus eruciferae RYŽKOV, 

Kučeravosť okrúhlice. Kadeŕavost vodnice. Mopuriiiiiicxocxb xypHeima. 
Turnip crinkle. Die KrHuselIvi'ankheit der Wasserrúbe. 

Žltačka kvaky. Žloutenka tuŕínu. Iio>Re,TľreHSie ópioKBbi. Turnip yellows. Die 
Kohlrúbenvergílburg. Brassica virus 5 VANDERWALLE et ROLAND. 

Mozaika stoklasu. Mozaika sveŕepu. Mo3anKa noexpa BesocToro. Bróme 
mosaic. Das Gelbmosaik der Trespc. Marmor graminis McKINNEY. 

Prúžkovitosť reznacky. Proužkovitost srhy laločnaté. Hô iocaTOCTb exti 
cŕjopnoíi. Cocksfoot streak. Die Strichelkrankheit des Knaulgrases. 
Aphidophilus dactyli (PROCENKO) RYŽKOV. 

Mozaika mätonohu. Mozaika jílku. Mo3aiiRa paiírpacca. Ryegrass mo
saic. Das Weidelgrasmosaik. 

SLOVENSKO-MADARSKY KNIHOVEDNY SLOVNÍK 
(Ukážka) 

kalendár 
kalendárny rok 
kamefioryt 
kameňotlač 
kancelária 

pozri tlačová k. 
kapacita skladu 
kapitola 

pozri úvodná k., záverečná k. 
karbónový papier 
karta 
kartónový list medzinárodného for

mátu 
kartónový lístok 
kartónový papier 

naptár 
naptárév 
kómetszet 
kónyomat, litografia 
iroda 

raktár befogadóképessége 
fejezet 

karbonpapír 
kärtya 

nemzetkozi méretíí kartonlap 
kartoncédula, kartonlap 
kartonpapír 
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kartotečná skrinka 
kartotečná škatuľa 
kartoteČný list čitateľa 
kartotečný lístok 
kartotéka 

pozri abecedná k., lepenková k. 
kartotéka lehôt (vo výpožičnom 

protokole) 
kartotéka na žiadanky čitateľov 
kartotéka návrhov 
kartotéka recenzií 
kasíno 
katalóg „ .. 

pozri abecedný k., albumový k., 
autorský abecedný k., analytický 
k., anotovaný k., anotovaný tla
čený k., čitárenský k., čitateľský 
k., čitateľský abecedný k., čita
teľský systematický k., doplnkový 
k., generálny k., heslový k., hlav
ný k., inventárny k., kníhkupecký 
k., krížený k., lístkový k., miestny 
k., nástenný k., odporúčajúci k., 
osobitný k., otáčavý k., panora
matický k., plagátový k., pomoc
ný k., predmetový k., prezenčný 
k., repozitný k., skladový k., slov
níkový k., služobný k., služobný 
abecedný menný k., služobný sy
stematický k., systematický k., 
tematický k., tlačený k., topogra
fický k., typový k., úradný k., 
ústredný k., všeobecný k., vzorový 
k., základný k., zošitový k., zväz
kový k. 

katalóg časopiseckých článkov 
katalóg knižnej formy 
katalóg na stojane 
katalóg noriem 
katalóg okresnej knižnice 
katalóg podľa desatinného triedenia 
katalóg podobizní 
katalóg prvotlačí 
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kartotékszekrény 
céduladoboz 
olvasói tôrzslap 
kartotékcédula 
kartoték 

határidós doboz 

doboz az olvasói kérólap számára 
javaslati kartoték 
recenziós kartoték, bírálati — 
kaszinó 
katalógus, jegyzék, címjegyzék 

cikk-katalógus 
konyvalakú katalógus 
állványos katalógus 
szabvány katalógus 
járási konyvtár katalógusa 
tizedesrendszeríi szakkatalógus 
arcképkatalógus 
ôsnyomtatvány-katalógus 

katalóg zachytený na filme 
katalogizácia <• 

pozri ústredná k. 
katalogizačná miestnosť 
katalogizačné pravidlá 

katalogizačný lístok 
katalogizačný lístok medzinárodné

ho formátu 
katalóg izätor 
katalogizovanie 
katalogizovať 
kázeň 
klasická literatúra 
klasický spisovateľ 
klasifikácia 
klasifikácia (kníh) 
klasifikačná tabuľka 

klasifikačný 
klasifikačný číselný znak 
kláštorná knižnica 
klávesy na písacom stroji 
klinové písmo 
klubová knižnica 
kniežacia knižnica 
kniha 

pozri antikvárna k., braková k., 
číslovaná k., defektná k., evidova
ná k., chybná k., inventárna k., 
kuchárska k., kúpená k., mládež
nícka k., modlitebná k., najvyhľa
dávanejšia k., nevrátená k., ne
zaradená k., novovychädzajúca 
k., novozískaná k., objemná k., 
obrázková k., odborná k., opotre
bovaná k., pamätná k., poškodená 
k., požičaná k., prečítaná k., prí
rastková k., príručná k., recen
zovaná k., rozprávková k., ručne 
písaná k., rukopisná k., stará k., 
stratená k., svätá k., šitá k„ tla
čená k., vedecká k., vrátená k., 

katalógus filmen 
címfelvétel, címfelvételezés, katalo-

cimleíróterem 
címleírási szabályzat, katalogizálás 

szabályai 
katalóguscédula, katalóguslap 
nemzetkozi méretú katalógus cé-

dula 
címfelvételezo 
katalogizálás 
katalogizálni 
egyházi beszéd, prédikäció 
klasszikus irodalom 
klasszikus író 
osztályozás 
szakozás, kônyvek szakozása 
osztályozási táblázat, osztälyozó-

táblázat 
osztályozási 
osztályozási számjelzet 
kolostori konyvtár 
írógépbillentyúk 
ékírás 
klubkonyvtár 
hercegi konyvtár 
konyv i 
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vrecková k., vyčiarknutá k., vy
členená k., vypožičaná k., vyra
dená k., vzácna k., zašpinená k., 
zbytočná k., zľavnená k., značne 
rozšírená k., zničená k., žiada
ná k. 

kniha fóliového formátu 
kniha je v oprave 
kniha je v tlači 
kniha kvartového formátu 
kniha na čítanie 
kniha na vlepovanie výstrižkov 

kniha návštev 
kniha nevrátená včas 
kniha nezaradená do fondu 
kniha noviel 
kniha sťažností 
kniha požičaná na krátky čas 
kniha predškolského veku 
kniha prejavov návštevníkov 
kniha s abecedným radičom, in

dexom 
kniha so zreteľom na obsah 
kniha v užšom zmysle 
kniha veľkého formátu 
kniha vypožičaná na dlhší čas 

kniha vytlačená na dva stĺpce 
kniha z hlinených tabúľ 
kniha žalmov 
kniha želaní 
knihár 
knihárska dielňa 
knihárska jednotka 
knihárske plátno 
knihársky denník 
knihársky zväzok 
knihárstvo 
kníhkupec 
kníhkupecká bibliografia 
kníhkupecká cena 
kníhkupecký katalóg 
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ívrét alakú kônyv 
kônyv javításban van 
kônyv sajtó alatt van 
negyedrétalakú konyv 
olvasnivaló konyv 
kivágatok beragasztäsára szolgáló 

konyv 
lätogatók nyilatkozatkonyve 
lejárt konyv 
állományba be nem sorolt konyv 
novelláskonyv 
panaszkónyv 
róvidlejáratra kikôlcsônzott kônyv 
óvodäs konyv 
lätogatók nyilatkozatkonyve 
betumutatós kônyv 

kônyv a szoveg szempontjából 
kônyv szúkebb értelemben 
nagyalakú konyv 
hosszú határidôre kikôlcsônzott 

kônyv 
kéthasábosan nyomtatott konyv 
agyagtáblakonyv 
zsoltärkónyv 
kívánsägkonyv 
kónyvkôtô 
kónyvkôtómuhely 
konyvkôtôi egység 
konyvkotóvászon 
kônyvkôtészeti naplo 
konyvkôtôi kotet 
kônyvkôtészet 
kónyvárus, kônyvkereskedó 
kónyvkereskedelmi bibliografia 
kônyvkereskedóí ár 
kônyvkereskedói katalógus 

kníhkupectvo 
knihomoľ 
knihonos 
knihopis 
knihoveda 

knihovnícka 
knihovnícka 
knihovnícka 
knihovnícka 
knihovnícka 
knihovnícka 
knihovnícke 
knihovnícke 
knihovnícke 
knihovnícke 
knihovnícke 
knihovnícky 
knihovnícky 
knihovnícky 
knihovnícky 
knihovnícky 

odborná škola 
pomôcka 
práca 
príručka 
škola 
vysoká škola 
hnutie-
písmo 
povolanie 
praktíkantstvo 
uČňovstvo 
aktív 
kongres 
kurz 
seminár 
sjazd 

knihovníctvo 
knihovníčka 
knihovník 

pozri dedinský k., hlavný k., kva
lifikovaný k., pomocný k., profe
sionálny k., starší k., vysokokva
lifikovaný k. 

knihovník bibliobusu 
knihovník organizátor 
kníhtlač 
kníhtlačiar 
kníhtlačiareň 
kníhtlačiarstvo 
kníhväzač 
kníhväzačská dielňa 
kníhväzačský lep 
knižná grafika 
knižná jednotka 
knižná ozdoba 

kónyvesbolt, konyvkereskedés 
kônyvmoly 
kônyvkéžbesítô 
kônyvszemle, bibliografia 
kônyvtudomány, kônyvismeret, 

ikônyvészet 
kônyvtäri szakiskola 
kônyvtäri segédkonyv 
konyvtári munka 
kônyvtäri kézikonyv 
kônyvtárosképzô iskola 
kônyvtáros fóiskola' 
kônyvtäri mozgalom 
kônyvtäri szabványírás 
kônyvtáros hivatás 
kônyvtäri gyakornoksäg 
kônyvtäri tanoneság 
kônyvtäri értekezlet 
kônyvtároskongresszus 
konyvtári tanfolyam 
kônyvtäri szeminárium 
kônyvtäroskongresszus, — na 

úlés 
konyvtárúgy, kônyvtértan 
kônyvtárosno 
kônyvtáros 

mozgókônyvtár kónyvtárosa 
szervezô kônyvtáros 
kônyvnyomtatäs 
konyvnyomdász 
kônyvnyomda 
kônyvnyomdászat 
kónyvkôtô 
kónyvkôtómuhely 
konyvkotó esiriz 
kônyvgrafika 
kónyvegység 
konyvdísz 

213 



knižná polica 

knižná produkcia 
knižná štatistika 
knižná tvorba 
knižná výmena 
knižná výroba 
knižná výstava 
knižná zbierka 
knižná značka ' -. 
knižné novinky 
knižnica ý i. 

pozri administratívna k., biskup
ská k., cirkevná k., čitárenská 
príručná k., dedinská k., depo
novaná k., detská k., diecézna k., 
dielenská k., divadelná k., dvorná 
k., fakultná k., farská k., kláš
torná k., klubová k., kniežacia k., 
kolchozná k., krajinská k., kraj
ská k., lekárska k., ľudová k., 
magnátska k., masová k., mestská 
k., miestna k., mládežnícka k., 
muzeálna k., námornícka k., ná
rodná k., nemocničná k., novodo
bá k., obecná k., obchodná k., 
oblastná k., obvodná k., odborná k., 
odborná závodná k., odovzdáva
júca k., okresná k., osvetová k., 
panovnícka k., pokusná k., poľ
nohospodárska k., pomocná k., 
prezenčná k., príručná k., profe
sorská k., putovná k., robotnícka 
k., roznásacia k., socialistická k., 
sovchozná k., spolková k., stála 
k., staroveká k., .stredoveká k., 
súkromná k., školská k. f- j štátna 
k., štátna verejná k., technická k., 
umelecká k., univerzitná k., úradná 
k., ústavná k., ústredná k., vä
zenská k., vedecká k., vedúca k., 
verejná k., vidiecka k., vladárska 
k., vojenská k., všeobecná k., vy-
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kônyvespolc, kónyvállväny, kônyv-
tartó v ./,•-. 

konyvtermelés 
kónyvstatisztika 
konyvtermelés 
kônyvcsere 
konyvtermelés 
kônyvkiállítás 
kónyvgyiijtemény 
kônyvjelzó 
kónyvujdonságok 
konyvtár; kónyvszekrény 

bavená k., výpožičná k., zámocká 
k., závodná k., železničná k:, žup
ná k. 

knižnica hudobnín 
knižnica jednotného roľníckeho 

družstva 
knižnica jednoty 
knižnica odborového hnutia 
knižnica okresného straníckeho ka

binetu 
knižnica osvetovej besedy 
knižnica pedagogického kabinetu 
knižnica plánovacieho ústavu 
knižnica požičiavajúca za poplatok 
knižnica pre dospelých 
knižnica pre mládež 
knižnica pre slepých 
knižnica s galériou 
knižnica strojovej a traktorovej 

stanice 
knižnica v rámci inej ustanovizne 
knižnica výskumného ústavu 
knižnica základného typu 
knižnica zdravotného ústavu 
knižnica združenia 
knižnica zotavovne 
knižnice kultúrnych ustanovizní 
knižnice rôznych druhov 
knižničná budova 
knižničná klasifikácia 
knižničná miestnosť 
knižničná obsluha 
knižničná práca 

pozri evidencia knižničnej práce, 
obsah knižničnej práce, plánovanie 
knižničnej práce 

zenei konyvtár 

termelószôvetkezeti konyvtár 
egyesúleti konyvtár 
szakszervezeti konyvtár 

järási pärtiroda konyvtára 
kultúrotthon konyvtára 
pedagógiai kabinet konyvtára 
tervezóintézeti konyvtár 
díjszedó konyvtár 
konyvtár felnóttek számára 
konyvtár ifjuság számára 
vakok konyvtára 
karzatos konyvtár 
gépállomási konyvtár 

konyvtár más intézmény keretében 
kutatóíntézeti konyvtár 
aíapfokú konyvtár 
egészégiigyí intézmény konyvtára 
egyesúleti konyvtár 
údulôi konyvtár 
kulturälis intézmények kónyvtárai 
kúlônféle fajtájú kônyvtárak 
konyvtári épulet 
kônyvtäri osztälyozás 
konyvtári helyiség 
kônyvtäri kiszolgáläs 
konyvtári munka 

knižničná pracovná súťaž 
knižničná propaganda 
knižničná rada 
knižničná sieť 
knižničná štatistika 
knižničná technika 
knižničná teória 

konyvtári munkaverseny 
konyvtár propaganda 
konyvtári tänäcs 
konyvtári hálózat 
konyvtár statisztika 
konyvtári technika 
kônyvtáxelmélet 
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knižn: 
knižn: 
knižn: 
knižn: 
knižn: 
knižn: 
knižn: 
knižni 
knižn 
knižn 
knižn: 
knižn: 
knižn 
knižn: 
knižn-

knižn: 
knižn: 
knižn: 
knižn: 
knižn: 
knižn 
knižn 
knižn: 

knižničný 
knižničný 
knižničný 

knižničný 

väzba 
veda 

hlásenie 
jadro 
katalógy 
oddelenie 
pomery 
právo 
spracovanie 
spracovanie diel 
spracovanie knihy 
staviteľstvo 
tlačivá 
triedenie 
zákonodarstvo 
škodcovia 

autobus 
denník 
fond 
hmyz 
kolektor 

nábytok 
personál 
plagát 

poriadok 

knižničný sklad 
knižničný sprievodca 
knižničný uzol 
knižný dar 
knižný fond 
knižný fond knižnice 
knižný fond na výmenu 
knižný fond širokého výberu 
knižný kolektor 
knižný lístok 
knižný obchod 
knižný obrat knižnice 
knižný ples 
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konyvtári kôtés 
konyvtártudomäny 
konyvtärilag 
konyvtári jelentés 
konyvtár magva 
konyvtári katalógusok 
kônyvtärúgy osztály 
konyvtári viszonyok 
kônyvtárjog 
konyvtári feldolgozäs 
múvek konyvtári feldolgozása 
kônyv konyvtári szerelése 
kónyvtárépítészet 
konyvtári nyomtatvänyok 
konyvtári szakozás 
kônyvtäri jogalkotás 
konyvtári károkozók 
konyvtári 
kônyvtár-autóbusz 
kônyvtäri napíó 
konyvtár ällománya 
konyvtári károkozók 
kônyvtäri kollektor, konyvtárillátó 

konyvtári elosztó 
konyvtári bútorzat 
konyvtári személyzet 
konyvtári plagát, kônyvtäri falra-

gasz 
kônyvtäri szabályzat, konyvtár hasz-

nálati szabályok 
konyvtári raktár 
konyvtári tájekoztató, — kalauz 
kônyvällomás 
kónyvadomány 
kónyvállomäny, konyvanyag 
konyvtár kônyvállománya 
cserekônyvalap 

boséges választékú kónyvállomäny 
kônyvtárellátó 
kônyvkártya, konyv tôrzslapja 
kônyvkereskedelem 
konyvtár kônyvforgalma 
kônyvbál 

knižný poklad 
knižný trh 
knižný výťah 
knižočka 
kódex 

pozri papierový k., pergameno
vý k. 

kolektívna práca 
kolektívna záloha 
kolektívny autor 
kolchozná knižnica 
kolíček na upevnenie police 
koligát 
kolopis 
kolovanie časopisu 
kolportér 
kolportér novín 
kombinovaný výpožičný a pracovný 

stôl 
komentované vydanie 
kompozícia 
koncept 
konceptný papier 
koncipovanie 
koncovka 
konečná lehota 
konferencia 
kontrola 
kontrola knižného fondu 
kontrola stránkovania 
kontrolné číslo knižného fondu 
kontrolný lístok 
kontrolný ukazovateľ 
kontrolný výtlačok 
kontrolované vydanie 
konvolút 
konzervovanie knihy 
konzultácia 
konzultant 
kópia 
kopírovací papier 
kopista 

konyvkincs 
kônyvpiac 
kônyvfelvonó 
kônyvecske 
kódex 

kollektív munka 
kollektív biztosíték 
testiileti szerzó 
kolchozkonyvtär 
polctartószôg 
gyiijtôkôtet, kolligätum 
kôrirat 
folyóirat kôrôzése 
rikkancs, kónyvterjeszto 
újsägterjesztó 
kombinált kôlcsônzó és m 

asztal 
jegyzetes kiadás 
szerzemény 
piszkozat, fogalmazvány 
fogalmazópapír 
fogalmazäs 
végzódés 
végzó határidó 
ankét 
ellenórzés 
kónyvállomäny ellenórzése 
oldalszámozás ellenórzése 
konyvanyag eilenôrzó száma 
eilenôrzôjegy 
eilenôrzó mutatószám 
eilenôrzó példány 
eilenôrzó kiadás 
gyiijtôkôtet 
kônyv konzerválása 
tanácskozäs, konzuitáció 
tanácsadó 
másolat 
mäsolópapír 
mäsoló 
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korektúra 
pozri autorská k., stránková k. 

korektúra rukopisu 
koreň slova 
korešpondencia 
korešpondenčný lístok 
korešpondent 
korigovať 
kovová litera 
kovový regál 
koža 
kožená väzba 
krajinská knižnica 
krajská knižnica 
krásna literatúra 
krasopis 
kresba 

pozri jemná k., umelecká k. 
kresliaci papier 
kresliareň 
kreslič 
kriticko-bibliografický prehľad 
kritika umeleckej tvorby 
kritická bibliografia 
krivka 
krížený katalóg 
kruh čitateľov 
kruh pôsobnosti knižnice 
kruhy čítania 
krúžok 

pozri mládežnícky k., samovzde
lávací k. 

kuchárska kniha 
kúpená kniha 
kurz 

pozri knihovnícky k., odborný k. 
kurzíva 
kurzívne písmeno 
kurzívne písmo 
kurzívou sádzané 
kustód 
kvalifikovaný knihovník 

korrektúra 

kézirat korrektúra 
szógyôk, szótô 
Ievelezés 
levelezólap 
Ievelezó 
javítani, korrigälni 
fémbetú 
fémällvány 
bor 
bôrkôtés 
országos konyvtár 
megyei konyvtár, keruleti -
szépirodaiom 
szépírás 
rajz 

rajzlap 
rajzterem 
rajzoló 
kritikai bibliografiai szemle 
múbírálat 
kritikai bibliografia 
gôrbe voňal 
keresztkatalógus, ôsszesített 
olvasótábor 
konyvtár mííkodési kôre 
olvasói vezérfonalak 
kor 

szakácskônyv 
vásárolt kônyv 
kurzus, tanfolyam 

kurzív betu 
dólt betu 
dólt írás 

f-iJôlt betóvel szedett 
kônyvtárôr, Órzó 
képzett kônyvtáros, képzettségell 
rendelkezó kônyvtáros 
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kvalita papieru 
kvárt 
kvartový formát 

papirmmoseg 
negyedrét 
negyedrétalakú 

Jozef K. Hajdusek 

POZNÁMKY A DISKUSIE 

JE ROZDIEL V NÁZVOCH STANICA A NÁDRAŽIE? 

V súčasnej dobe, keď sa pracuje na normalizácii železničného odborného 
názvoslovia, vyvstala nutnosť vyrovnať sa i s niekoľkými termínmi. Sú 
to predovšetkým termíny ako napr. nádražie alebo jazda a pod. Keď ich 
však rozoberieme po stránke jazykovednej hlbšie, uvidíme, že sa slovenské 
železničné odborné názvoslovie bez nich neobíde. Dnes si rozoberieme termín 
nádražie. 

O tom, že naša železničná terminológia nevystačí úplne vystihnúť pod
statu veci napr. jedným názvom stanica, svedčí skutočnosť, vyviera
júca z praxe, že si ešte veľmi často vypomáhame ďalším pojmom, ktorý 
poznáme v železničnej praxi pod názvom nádražie. Je preto nutné širšie 
sa zaoberať týmito dvoma názvami a na praktických ukážkach rozviesť 
poznatok, že názvy stanica a nádražie nie sú celkom totožné. Aby bol 
vecný rozdiel medzi termínmi stanica a nádražie úplne jasný, musíme 
si objasniť pojem stanica a nádražie i po stránke odbornej. 

Železničnou stanicou nazývame dopravnú s príslušným koľajovým roz-
vetvením a takým technickým zariadením, ktoré umožňuje okrem kri
žovania a predchádzania vlakov ešte í rozposunovávanie a zostavovanie 
vlakov, ďalej nakládku a vykládku, príp. prekládku tovaru a napokon 
í odbavovanie cestujúcich. 

V staniciach, kde sa spomenutá činnosť nedá vykonávať v obvode jed
ného koľajišťa a s tým istým technickým vybavením, vytvorené sú pre 
každý druh spomenutého úkonu osobitne a pre svoj účel špeciálne vy
bavené koľajové skupiny, ktoré nazývame nádražia. 

Vybavenie týchto nádraží závisí od povahy a množstva práce, ktorá 
v nich prevažuje. Vzhľadom na túto skutočnosť môže mať potom želez
ničná stanica niekoľko druhov nádraží, ako napríklad osobné, odstavné, 
nákladové, zriaďovacie nádražie a pod. 

V niektorých staniciach, ktoré slúžia výlučne určitej danej úlohe, 
rozvetvenie koľajišťa je prispôsobené potrebe samostatných prevádzkových 
celkov. Napríklad obvod zriaďovacej stanice je vytvorený z troch koľa
jových skupín; tieto skupiny nazývame potom taktiež nádražiami. Zria
ďovacia stanica má teda tri nádražia: vchodové, vlastné zríadovacie (sme
rové) a odchodové nádražie. 
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Ak je v niektorej železničnej stanici prevádzková práca organizovaná 
tak, že pre dané úlohy nie sú vytvorené osobitné nádražia,, ale práca sa 
vykonáva spoločne, napr. na dvoch samostatne vybavených koľajových 
obvodoch i s príslušnými budovami, potom tieto obvody môžu mať 
pomenovanie: hlavné nádražie a prednádražie, príp. horné a dolné nádra
žie, alebo hlavné a filiálne nádražie a pod. 

Z uvedeného je teda jasné, že pojmom Železničná stanica sa vyjadruje 
určitý komplexný objekt, ktorý obsahuje buď jedno alebo viac nádraží. 

Česká železničná terminológia pozná a používa obidva tieto termíny — 
stanice i nádraží — pravda, významové ich rozlišuje, tak ako som uviedol 
v predchádzajúcich statiach. Na dôkaz toho doslovne citujem ustanovenie, 
ktoré obsahujú Návestní predpisy t. č. platné, str. 9, § 18, odsek c) : 
„Hlavních nävéstidel se používa jako nävéstidel cestových, kterä kryjí 
jednotlivé kolejové skupiny nebo nádraží v obvodu stanice. . ." Čeština 
teda používa významové odlišné názvy: stanica a nádražie, obdobne je 
to i v nemčine: Bahnhof a Eisenbahnstation a takisto je to i v maďar
čine, francúzštine atď. 

Z uvedených rozdielov medzí termínom železničná stanica a nádražie 
vidno, že postoj niektorých jazykovedných a odborných pracovníkov, 
ktorí nechcú uznať v slovenčine termín nádražie, je nesprávny a znamená 
v dnešnom technickom rozmachu krok naspäť, pretože aj slovenská od
borná železničná terminológia dnes už s jedným spoločným . názvom 
stanica nevystačí. Túto skutočnosť môžem doložiť práve slovenským pre
kladom ustanovenia, v predcházajúcom odseku spomenutého, kde si slo
venský prekladateľ nevedel poradiť pri prekladaní ustanovení Návestných 
predpisov do slovenčiny na str. 9, § 18, odsek c), kde sa hovorí o nádraží 
v obvode stanice, a bol nútený použiť názov nádražie, ako sme ho spome
nuli v predchádzajúcom odseku: „. . .a lebo nádražia v obvode s tanice. . . " 

Spomenul som už, že technický rozvoj i na železnici napreduje míľovými 
krokmi a blízka budúcnosť nám ukáže, že s doterajším odborným názvo
slovím nevystačíme ani v železničnej praxi a musíme si rozhodne vypo
máhať tvorením nových názvov, a to i prispôsobením sa iným slovanským 
jazykom. Prehnaný purizmus a konzervativizmus už nemá miesta ani vo 
vývoji našej železničnej odbornej terminológie. 

Ľ. SkodáČek 

ZPRÄVY 

T. G. B r i a n c e v a, O slovníkoch terminologičeskich slovarej, Moskva 1959-

V skrátenom znení prednášky prednesenej na celosväzovej konferencii 
o terminológii podáva autorka základné, tézy o slovnej zásobe terminolo
gických slovníkov. Pravda, obmedzuje sa iba na prekladové, zväčša dvoj-
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jazyčné terminologické slovníky, a tu zase iba na otázku výberu termínov, 
ktoré treba zaradiť do slovníka. 

Zdôrazňuje, že. výber termínov závisí predovšetkým od praktických 
požiadaviek, ale aj od perspektív rozvoja kultúrneho a hospodárskeho 
života danej oblasti, ale rovnako aj od rozvoja príslušného jazyka. Pre 
pomery v SSSR navrhuje autorka rozlišovať dva typy terminologických 
slovníkov: prvý by zahrnoval termíny jednotlivých odborov v rozsahu 
programu vysokej školy, druhý v rozsahu základnej školy i nižších 
odborných škôl. Do botanických a zoologických slovníkov treba zahrnúť 
názvy s ohľadom na miestnu flóru a faunu; tu je účelné uvádzať aj 
latinské názvy. Slovná zásoba spoločensko-politickej terminológie, zahr
nujúcej prípadne aj filozofickú a ekonomickú terminológiu, by mala byť 
podľa možnosti úplná a rovnaká pre všetky národné jazyky (v SSSR). 

Iba pri tejto spoločensko-politickej terminológii navrhuje autorka uvá
dzať aj výklad, resp. spresňujúce pojmy najmä pri takých termínoch, 
ktoré sa len zavádzajú. Podľa našej mienky by bolo účelné uvádzať vý
klad aj v ostatných odboroch. Takáto prax (dokonca vo dvoch jazykoch) 
je už v niektorých veľkých medzinárodných terminologických slovníkoch. 
Takýto postup by značne prispel aj k medzinárodnému ujasneniu a spres
neniu pojmov. 

Z organizačných opatrení treba súhlasiť s návrhom autorky, aby sa 
práca na terminologických slovníkoch sústredila v jazykovedných ústa
voch republikových akadémií alebo pobočiek AN SSSR, pravda, za spo
lupráce príslušných odborníkov. Tento spôsob sa už osvedčil aj u nás. 

Ján Horecký 

O JAZYKOVEDNEJ TERMINOLÓGII 

Prof. A. V. Isačenko uverejňuje v časopise Izvestija AN SSSR XX, 1961, 
č. 1, str. 44-53 podnetný článok o niektorých otázkach jazykovednej 
terminológie, najmä slovanskej. V úvode upozorňuje na vážne zaostávanie 
spoločenských vied, a teda i jazykovedy za exaktnými vedami. V jazyko
vede sa toto zaostávanie prejavuje nielen metodickou nejednotnosťou 
rozličných škôl, ale aj nedostatkom axiomatizácie a existenciou niekoľkých 
,.jazykovied". Za dôležitú príčinu rozpadu jednotnej jazykovedy pokladá 
Isačenko aj bujnejúcu terminológiu nových odvetví jazykovedy i nezhody 
v chápaní jednotlivých pojmov a termínov v „akademickej" jazykovede. 
Táto nejednotnosť vyplýva predovšetkým z toho, že jazykoveda patrí 
k najstarším národným vedám. Jazykovedná terminológia patrí v slovan
ských jazykoch spravidla k najstarším vrstvám slovnej zásoby. Pravda, 
v jednotlivých slovanských jazykoch sa vyvíjala pomerne samostatne, 
preto dnes sú rozdiely v základných 'gramatických termínoch medzi slo
vanskými jazykmi také veľké, že čítanie inoslovanských vedeckých prác 
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robí ťažkosti aj slavistom. Je to tým zarážajúcejšie, že v bežných spô
soboch vyjadrovania sú slovanské jazyky temer jednotné. Isačenko tu 
dobre poukazuje na zásadný rozdiel medzi slovanskými a románskymi 
jazykmi: kým v slovanských jazykoch sú jednotné bežné vyjadrovacie 
prostriedky a veľmi rozdielne odborné vyjadrovacie prostriedky, v ro
mánskych jazykoch je to naopak: terminológia je temer jednotná, zato 
však sú rozdiely v bežnom vyjadrovaní. 

Vývin vedy si nevyhnutne vyžaduje unifikáciu i slovanskej jazykoveda 
nej terminológie. Tú nemožno dosiahnuť inak ako internacionalizáciou, 
forsírovaním medzinárodných termínov. Prof. Isačenko tu odporúča dávať 
prednosť medzinárodnému termínu, ak je kratší ako národný termín 
(xubstantívum — podstatné meno), dávať prednosť medzinárodnému ter
mínu, ak jestvuje ako rovnocenné synonymum k národnému termínu 
(objekt — predmet), a pri tvorení nových termínov vychádzať z grécko-
latinských morfém. Pravda, pri voľbe termínov treba dbať aj na možností 
tvoriť ďalšie odvodené slová (substantívum - substantívny, substanti-
vizäcia). 

Dôležitým predpokladom unifikácie je však aj dohoda o jednotnom 
výklade pojmov a termínov, vypracovanie definícií základných jazyko
vedných pojmov, ako je jazyk, jazykový znak, štruktúra, gramatická 
kategória. Dohodnuté termíny bude treba rešpektovať a jednotne používať. 

V závere svojho príspevku A. V. Isačenko zdôrazňuje, že jazykovedná 
terminológia nie je iba vecou jednotlivcov a ich vkusu, ale dôležitým 
pracovným nástrojom jazykovedcov. Metajazyk lingvistiky treba matema-
tizovať tak, že doterajšie impresionistické vyjadrovanie sa nahradí pre
myslenými zovšeobecneniami, zahrnujúcimi čo najväčší počet skúmaných 
faktov, pričom každé slovo týchto výpovedí sa bude používať iba v jed
nom, prísne terminologickom význame. 

Ján Horecký 

PORADA O TEORETICKÝCH OTÄZKACH TERMINOLÓGIE 

Ústav slovenského jazyka SAV za spolupráce s Československou nor
malizačnou komisiou pre terminológiu ISO/TC 37 usporiadal 25. a 26. 
apríla 1981 v Bratislave poradu o teoretických otázkach terminológie. 
Na porade sa okrem pracovníkov Ústavu slovenského jazyka SAV, Ústavu 
pre český jazyk ČSAV a členov Československej normalizačnej komisie 
pre terminológiu zúčastnil vedecký tajomník Komisie pre technickú ter
minológiu pri Akadémii vied SSSR J. A. K l i m o v i c k i j a zástupca 
Sekretariátu ISO/TC 37 dr. Friedrich L a n g (Rakúsko). 

Dr. F. Lang vo svojom referáte informoval o Štruktúre Medzinárod
nej štandardizačnej organizácie (International Standardizing Organisation) 
a najmä o práci jej špeciálnej technickej komisie TC 37 - Terminológia. 
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Potom rozviedol základné myšlienky dokumentov 102 a 115 o zásadách 
pomenovania, o vzťahoch medzi pojmom, vecou a pomenovaním (referát 
uverejníme v ďalších číslach SON). 

J. A. Klimovickij podal taktiež základné informácie o terminologickej 
práci v Sovietskom sväze a vyjadril svoje stanovisko k niektorým zá
kladným otázkam (definícia pojmu, podstatné - nepodstatné znaky). 
Zdôraznil predovšetkým zaradenosť termínu do terminologického systému 
(aj referát J. A. Klímovického uverejníme v SON). 

J. H o r e c k ý predniesol základné myšlienky o vzťahu pojmu a termí
nu (uverejnené už v Jazykovednom časopise XI, 1960, 97-102). Poukázal 
najmä na skutočnosť, že jazykovou formou sa nevyjadrujú všetky znaky 
pojmu, ale iba najnápadnejší znak. Tento znak sa stáva základným moti
vačným znakom. Podľa toho, aké znaky sa využívajú pre motiváciu ter
mínu, možno rozlišovať niekoľko modelov pre tvorenie termínov. 

V diskusii sa poukázalo najmä na zásadné rozdiely v chápaní pojmu 
a jeho znakov medzi sekretariátom TC 37 a Komitétom pre technickú 
terminológiu pri AV SSSR. Aj pri týchto rozdieloch sa však dospelo k zá
veru, že obidva názory treba starostlivo študovať. Porada tak mala veľký 
význam pre ďalšiu spoluprácu na teoretických problémoch terminológie 
v medzinárodnom meradle. 

Ján Horecký 

ČSN 01 0010. Stavba, členení a úprava čs. stätních norem. \Vydavatelství 
Úradu pro normalisaci, Praha 1961. 

Pri dnešnom rozmachu normalizácie vo všetkých oblastiach nášho ži
vota, no najmä v oblastiach výrobných a pri snahách o decentralizáciu 
normalizačnej činnosti je prirodzené, že na zachovanie jednotnej stavby 
československých štátnych noriem treba klásť neobyčajný dôraz. 

Pretože ide o základné pravidlá, ktoré sa týkajú aj slovenských noriem. 
(podľa či. 30 sa vydáva norma spravidla v tej reči, v ktorej je predlo
žený návrh normy), pokladáme za potrebné upozorniť na niektoré zá
kladné ustanovenia, príp. podať niekoľko kritických poznámok a doplnkov. 

Otázkam názvoslovných noriem sú venované články 420 — 429. Osobitne 
sa tu zdôrazňuje, že v každej názvoslovnej norme majú sa uvádzať české 
i slovenské názvy. Bolo by azda vhodné toto ustanovenie doplniť tak, že 
to má byť v každom prípade, teda i keď sú české a slovenské názvy 
zhodné. Je to dôležité najmä preto, aby nevznikli pochybnosti o skutočnom 
znení slovenského názvu (ako je to napr. v polygrafických názvoslovných. 
normách). Hoci sa nikde výslovne nehovorí o potrebe uvádzať pri ter
mínoch gramatické údaje (napr. rod), predsa sa v ČI. 428 v príklade 
uvádza značka pre gramatický rod. Podľa našej mienky to nie je potreb
né, lebo nejde o jazykový slovník. 

Za správne pokladáme ustanovenie v či. 420, že cudzojazyčné názvy 
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sa uvádzajú len podľa potreby a možnosti. V nijakom prípade totiž ne
možno v našej norme normalizovať cudzojazyčné názvy. Bolo by však 
možné uvažovať o tom, aby sa pri cudzojazyčných názvoch vyznačovalo, 
či ide o názov prevzatý zo zahraničnej normy, z nejakého slovníka alebo 
proste z literatúry. Pokusy v tomto smere sú v niektorých sovietskych 
sborníkoch odporúčaných termínov. 

Ustanovenie či. 423 o vymedzení pojmu nepokladáme za Šťastné. I keď 
je pravda, že niekedy je definícia veľmi ťažká, predsa by sa nemalí 
pripúšťať iba vysvetlivky alebo uvedenie poznávacieho znaku jedným 
slovom. 

V či. 421 by sa malo pripojiť ustanovenie, že vo viacslovných názvoch 
(norma kmeňová, norma predpisová) treba zachovávať prirodzené poradie: 
najprv zhodný prívlastok, potom podstatné meno (teda kmeňová norma, 
predpisová norma). 

Aj v ustanoveniach o nenázvoslovných normách sa veľmi správne zdô
razňuje ich jazyková stránka. Najmä v ČI. 425 sa upozorňuje na potrebu 
zachovať spisovný charakter a štylistickú správnosť. Treba súhlasiť 
s forsírovaním progresívneho spôsobu písania - ale zároveň treba upo
zorniť, že hoci sa odporúča tvar normalizace, na obálke sa uvádza Vyda-
vatelství Úradu pro normalisaci (a na s. 1 zase - normalizácii). 

Jazykovej stránky sa týkajú najmä ustanovenia o záväznosti a o spô
soboch vyjadrenia tejto záväznosti. Presne sa tu rozlišuje napr. medzi 
musí {naprostá záväznosť), má (obmedzená záväznosť), odporúča sa 
(odporúčajúce ustanovenie). Prirodzene, pripúšťa sa niekoľko kladných 
i záporných formulácií. Bolo by však dobré uviesť tu aj slovenské znenie 
týchto formulácií, lebo sotva kto bude vedieť nájsť slovenský ekvivalent 
čes. je dlužno. Bolo by napr. vhodné uviesť, že proti čes. je nutno býva 
v slovenčine treba, že proti není treba je v slov. netreba. Pravda, vhodné 
slovenské ekvivalenty by bolo treba vypracovať po dôkladnom štúdiu 
všetkých možností. 

Napokon niekoľko drobnejších poznámok. Pri odkazoch na právne pred
pisy (či. 26) sa nedávajú čiarky medzi čísla paragrafov a odsekov. Teda 
namiesto príkladu § lít odst. (2) vyhlášky by mal byť príklad § lá ods. 
2 písm, a vyhlášky č. 68/1958 2b. 

V či. 33 by bolo treba uviesť, či aj na slovenských normách má byť 
znenie Československá statní norma a Vydavatelství Úradu pro normali
saci. Podľa našej mienky by tu malo byť slovenské znenie. 

V či. 54 by malo byť ustanovenie o interpunkcii, totiž o tom, Či písať 
alebo nepísať čiarku za bodmi a podbodmí. Podobne v či. 69 by sa malo 
uvážiť, či nepísať čiarky medzi jednotlivými vysvetleniami (kde R je 
odpor, / prúd, N napätie). 

Ján Horecký 
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Z NOVÝCH KNÍH VYDAVATEĽSTVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED 

Igor D a x n e r 
ĽUDÄCTVO PRED NÁRODNÝM 
SÚDOM 1945-1947 

Autor knihy dr, Igor Daxner bol 
dlhoročným pracovníkom justície. 
Ako radca Najvyššieho súdu v Bra
tislave sa prostredníctvom funkcio
nárov Komunistickej strany Slo
venska zapojil do aktívnej ilegálnej 
práce. Pre jeho tvrdý a nekompro
misný postoj proti fašizmu a za 
vec spravodlivej očisty od klérofa
šistických zradcov vymenovali ho 
v júni 1945 za predsedu Národného 
súdu v Bratislave a neskôr za pred
sedu Najvyššieho súdu v Prahe. Po 
odchode na penziu podujal sa na
písať príspevok k dejinám retribú-
cie na Slovensku pod názvom ĽU
DÄCTVO PRED NÁRODNÝM SÚDOM 
1945-1947. 

Dr. Igor Daxner v uvedenej 
práci odhaľuje zločinné profily 
predstaviteľov tzv. slovenského štá
tu, zvýrazňujúc nevyhnutnosť ich 
odsúdenia a prísneho potrestania. 
V ďalšom objasňuje úlohu a vý
znam Národného súdu a udalosti, 
ktoré sa odohrali mimo okruhu po-
jednávacích siení. Zaoberá sa aj 
právnou stránkou vzniku a pôsob
nosti Národného súdu. Zaujímavé 
sú tie časti práce, v ktorých odha
ľuje úmysly reakčných predstavi
teľov demokratickej strany. Na 
podklade Šiestich procesov má či
tateľ možnosť do podrobností spo
znať podstatu zrady Slovenského 
národného povstania, rasovú perze
kúciu za tzv. slovenského^ Štátu, 
rozbitie ČSR (Tuka, Tiso, Durčan-
ský, Mach), metódy Hlinkovej gar
dy (Kubala) a ľudáckej tajnej po
lície. 

Práca je založená na vedeckých 
metódach, podložených historickými 
dokumentmi. Je prvým spracovaním 
tejto problematiky v našej histo
rickej literatúre. 

Určené právnikom, historikom, 
osvetovým a politickým pracovní
kom a širokej čitateľskej verej
nosti. 

V SAV 1961, str. 248, obr. 10, 
(r, n), orož. Kčs 13,40. 

Teodor M ú n z 
FILOZOFIA SLOVENSKÉHO 
OSVIETENSTVA 

Ťažiskom práce je rozbor filo
zofických náhľadov slovenských 
osvietencov. Autor ukazuje, že 
osvietenská filozofia na Slovensku 
v metóde i vo svojich všeobecných 
črtách kráčala ruka v ruke s osvie-
tenskou filozofiou európskou. Aj 
naša osvietenská filozofia nadväzu
je na pokrokové dedičstvo renesan
cie a reformácie, ale so zreteľom 
na nové potreby spoločnosti rozši
ruje základňu svojich záujmov na 
nové oblasti vedy a ľudskej čin
nosti. Väčšina slovenských osvie
tencov obracala svoju pozornosť ku 
skutočnému, konkrétnemu životu, 
jeho potrebám a bojovala proti 
myšlienkovým autoritám, predsud
kom, náboženskému dogmatizmu a 
neznášanlivosti. 

V práci sa analyzuje a hodnotí 
osvietenské myslenie na Slovensku 
v rokoch 1780-1820. Autor neza
stiera idealistický charakter, proti
rečivé tendencie a dvoj tvárnosť vo 
filozofických náhľadoch jednotli
vých reprezentantov slovenského 
osvietenstva, pritom však vyzdvi
huje pokrokové, materialistické črty 
ich myslenia a ukazuje, čo nového 
prinieslo osvietenstvo pre naše ná
rodné obrodenie a pre vývin našej 
národnej vzdelanosti. 

Publikácia bude zaujímať histori
kov filozofie, literárnych historikov, 
kultúrnych, osvetových a pedago
gických pracovníkov. 

VSAV 1960, str. 250, brož. Kčs 
16,-. 


