
9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Starogrécky a latinský jazyk – nositelia kultúrnych tradícií 
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1.1 Klasické jazyky, ich vývoj a význam 
 

Korene súčasnej európskej civilizácie siahajú až do antiky. 

Antická civilizácia, materiálna a duchovná kultúra starovekého 

Grécka a Ríma, je jedinečná. Na rozdiel od iných význačných 

kultúr (napr. čínskej alebo indickej) nesie v sebe silu pretrvať 

a významným spôsobom ovplyvňovať iné kultúry. Prínos 

antiky nie je, samozrejme, vo všetkých oblastiach kultúry 

rovnaký a jej pôsobenie bolo v rôznych obdobiach rôzne 

v závislosti od otvorenosti a stupňa pochopenia u tých, ktorí ju 

prijímali. Poznanie gréckej a následne rímskej kultúry však 

otvára dvere pre poznanie európskych kultúrnych dejín 

všeobecne. 

Miestom zrodu moderného sveta je staroveké Grécko. 

Tam malo pôvod množstvo rozličných kultúr a celkov v oblasti 

Stredozemného mora, odtiaľ sa šírila kultúra do ďalších končín 

sveta. Gréci sa zaoberali rôznymi politickými, náboženskými 

a filozofickými otázkami. Oni boli prvými Európanmi, ktorí 

písali históriu a v dramatických dielach inscenovali ľudské 

osudy, a ich literárne diela mali vplyv na literatúry ďalších 

národov v Európe. 

Pokiaľ ide o Rím, jeho kultúra nebola pôvodná. Už 

Horatius v jednom zo svojich listov napísal: „Graecia capta 

ferum victorem cepit et artis intulit agresti Latio.“ (Ep. 2, 1, 

156n). Literatúra, filozofia, výtvarné umenie i väčšina 

náboženskej mytológie Ríma boli postavené na gréckych 

základoch. Rimania preberali cudzie hodnoty, vdychovali im 

svojho ducha a pretvárali ich. Nemožno im však uprieť 

prvenstvo v oblasti práva. 

Na vzniku a vývoji európskej kultúry majú ako nositelia 

kultúrnych tradícií rozhodujúci podiel starogrécky a latinský 

jazyk. Boli (a neprestali byť) kultúrne vyspelými spisovnými 

 

Antika = historická epocha 

(antický starovek), ktorej 

počiatok je datovaný do 

obdobia vzniku 

homérskych básní a koniec 

býva uvádzaný rozdielne 

pre obe časti Rímskej ríše – 

pre západnú polovicu do 

roku 375 (začiatok 

sťahovania národov) alebo 

do roku 476 (zánik 

Západorímskej ríše); pre 

východnú časť do roku 529 

(zatvorenie pohanských 

filozofických škôl 

v Aténach, čo znamenalo 

definitívny rozchod 

s antickou kultúrnou 

tradíciou). 

 

Civilizácia = 1. súhrnný 

názov všetkých obyvateľov 

zeme; 2. ľudská 

pospolitosť vo vývojovom 

stupni charakterizovaná 

technickým vzostupom 

a duchovnou vyspelosťou; 

vývojové obdobie, 

v ktorom sa prejavuje jeho 

materiálna a duchovná 

kultúra. 

 

Horatius  (65 – 8 pred Kr.) 

= rímsky básnik žijúci za 

vlády cisára Augusta. 

V jeho poézii sa stretávajú 

rozličné prúdy od starej 

gréckej lyriky cez 

helenistickú alexandrijskú 

poéziu až po domácu 

tradíciu rímskej satiry. 

 

Epistulae 2, 1, 156n: 

Zdolané Grécko drsných, 

hľa, víťazov zdolalo, 

vnieslo umenie do 

sedliackeho zas Latia.
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jazykmi s bohatou slovnou zásobou a prepracovanou stavbou reči. Sú nositeľmi 

náboženských textov. Stáli pri zrode slovanských i románskych spisovných jazykov. Sú 

základom terminológie rôznych vedných odborov. 

1.1.1 Grécky jazyk 
 

Grécky jazyk je jedným z najlepšie dokumentovaných jazykov sveta. Jeho existenciu 

je možné sledovať v rozpätí viac ako 3000 rokov. Najstaršie pamiatky pochádzajú zo 14. – 

13. stor. pred Kr. Sú písané mykénskym slabičným písmom (lineárne písmo B), ktoré zaniklo 

okolo roku 1100 pred Kr., keď krétsko-mykénsku kultúru zničili vpády Dórov. Asi štyri 

storočia po páde vyspelej mykénskej civilizácie sa gréčtina objavila znova (približne v 8. stor. 

pred Kr.), ale tentoraz bola písomne zaznamenávaná hláskovým písmom, ktoré sa používa 

dodnes. 

Starogréčtina je bohatý a tvárny jazyk. Spočiatku sa s ňou stretávame ako s veľkým 

spektrom dialektov. Takmer každý mestský štát mal svoj vlastný variant, postupne sa však 

diferencovali štyri veľké dialektové skupiny: 1. iónsko-attická (maloázijské pobrežie, ostrovy 

v Egejskom mori, Euboia, Attika), 2. aiolská (ostrov Lesbos, maloázijské pobrežie, Thessália, 

Boiótia), 3. západogrécka alebo dórska v širšom zmysle (Peloponéz a stredné Grécko) a 4. 

arkádsko-cyperská skupina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Rozmiestnenie gréckych dialektov. 
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Najvýznamnejšie diela gréckej literatúry vznikli na pôde prvých troch skupín, preto 

pod názvom literárne dialekty rozumieme aiolčinu, dórčinu a iónčinu, ktorá sa zachovala vo 

viacerých variantoch (attičtina sa naplno rozvinula až v tzv. klasickom období). Paradoxom 

dejín gréckeho jazyka a literatúry je to, že dialekty si dlho udržali nielen miestnu suverenitu, 

ale zostali spojené aj s literárnymi žánrami, ktoré ich začali používať ako prvé – iónčina sa 

používala ako jazyk epiky, aiolčina v sólovej lyrike, v zborovej lyrike dórčina. Attičtina sa 

ujala ako jazyk rétoriky a filozofie, ktoré hrali dôležitú úlohu v politike, a  jej znalosť sa 

postupne stávala potrebnou pre všetky grécke kmene. Písali ňou autori tragédií (Aischylos, 

Sofoklés, Euripidés), komédií (Aristofanés), historici (Thukydidés, Xenofón), filozofi (Platón) 

i rečníci (Démosthenés). V 5. stor. pred Kr. sa stala hlavným nárečím a všeobecnou 

diplomatickou rečou v rozsiahlych oblastiach gréckeho sveta. 

Na jej základe vznikla na konci 4. stor. pred Kr. spoločná forma gréckeho jazyka, tzv. 

koiné, ako medzietnický jazyk. Vďaka Alexandrovi Macedónskemu a jeho výbojom sa koiné 

rozšírila ako fungujúci prostriedok medzinárodných stykov po celom území, ktoré dobyl. 

Stala sa jazykom každodennej bežnej aj úradnej komunikácie a tiež literatúry. O hovorovej 

koiné máme len nepriame svedectvá zo súkromnej korešpondencie zachovanej na papyrusoch 

a z prípadných pravopisných „chýb“ v spisoch oficiálnejšieho charakteru. V literárnej koiné 

sa v závislosti od vzdelania a spoločenského postavenia autora prejavovali rozmanité úrovne 

štýlu a rôzne veľký vplyv attickej literatúry i ľudových prvkov. V koiné písali napr. dejepisci 

Polybios (2. stor. pred Kr.) a Plutarchos (1./2. stor. po Kr.), zemepisci Strabón (okolo 

prelomu letopočtov) a Pausanias (2. stor. po Kr.), tiež rečník Dionysios z Halikarnassu (1. 

stor. pred Kr.). Používala sa približne do 6. stor. po Kr. 

Variantom koiné je aj biblická gréčtina, v ktorej sú napísané spisy Nového zákona (2. 

polovica 1. stor. – 1. polovica 2. stor. po Kr.), vďaka čomu sa gréčtina (popri aramejčine 

a hebrejčine) stala v staroveku nielen nositeľkou kultúrnych tradícií, ale  tiež nositeľkou 

nového náboženstva – kresťanstva. Biblická gréčtina mala nesmierny vplyv na formovanie 

latinskej kresťanskej terminológie 

a prostredníctvom nej aj na 

kresťanskú terminológiu 

moderných európskych národov. 

 

 
 

Obr. 2. Text prológu Jánovho 

evanjelia (Jn 1, 1-5). 
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V 2. stor. pred Kr. sa Grécko dostalo pod nadvládu Rimanov a následne, v 1. stor. pred 

Kr., vzniklo z nostalgie za dňami gréckej slobody puristické hnutie – atticizmus, ktoré hlásalo 

návrat k jazyku klasických autorov 5. a 4. stor. pred Kr. Jazyk sa stal prostriedkom 

udržujúcim kultúrnu kontinuitu so slávnou a slobodnou minulosťou a nebola žiaduca nijaká 

zmena gréckeho jazyka, nijaký odklon od jazyka klasikov. Koiné bola zavrhovaná ako 

produkt ignorancie. Autori neskorej antiky boli buď striktní atticisti, alebo sa prikláňali ku 

kultivovanej literárnej koiné. Táto náuka prevládla vo vzdelávaní a stala sa základom 

stáročnej gréckej diglosie, paralelnej existencie dvoch variantov jedného jazyka – jedného 

literárneho a jedného hovorového. Takto písali napr. 

historik Arrianos a prozaik Lukianos (2. stor. po Kr.), 

ale i veľkí cirkevní otcovia Bazil Veľký, Gregor 

Nazianzský, Gregor Nysský a Ján Zlatoústy (4. stor. po 

Kr.). 

V období Byzancie (600 – 1453) bola jazykom 

administratívnej správy a väčšiny písomností klasická 

gréčtina. V nižšej literatúre (kroniky, životy svätých, 

od 12. stor. aj poézia) sa však prejavoval živý 

hovorový jazyk, ktorý sa vyvíjal zo starovekej koiné. 

Pretrvávajúca diglosia sa postupne čoraz viac 

pociťovala ako problém. Nástojenie na klasickej 

gréčtine bolo na jednej strane výrazom kultúrnej 

kontinuity, ale na strane druhej aj prekážkou vzdelania 

a kultúry. Jej zvládnutiu bolo totiž treba venovať veľa 

času a zároveň ňou písané diela zostávali vyhradené 

pre elitu. 

Koncom 18. storočia sa sformovala akási 

stredná cesta medzi klasickou gréčtinou a ľudovým jazykom, tzv. kathareusa. V roku 1830 

vznikol moderný grécky štát a vzdelávacím jazykom zostala stará gréčtina. Naďalej však 

existovala hovorová gréčtina, dimotiki, v ktorej v tomto období vznikali prvé básnické diela. 

Do začiatku 20. storočia sa v literatúre definitívne presadila dimotiki, no napriek tomu bola 

podľa ústavy z roku 1911 štátnym jazykom kathareusa. V roku 1976 sa podľa zákona 

o všeobecnom vzdelaní stala vyučovacím jazykom na všetkých stupňoch škôl dimotiki 

a zatiaľ poslednou zmenou týkajúcou sa gréckeho jazyka je pravopisná reforma z roku 1982, 

ktorá upravila písanie prízvuku. Zaviedol sa monotonický systém. 

 

Koiné (ἡ κοινὴ διάλεκτος 

spoločné nárečie) – 

substantívum dialektos je 

v gréčtine ženského rodu a tomu 

zodpovedá aj adjektívum koiné 

(spoločné), ktoré sa používa 

v substantivizovanej podobe na 

označenie spoločnej formy 

gréckeho jazyka. 

 

Diglosia – ovládanie a 

používanie dvoch jazykov 

s odlišnou sociálnou a kultúrnou 

funkciou na jedinom území. 

 

Kathareusa – καθαρός 

(katharos) = čistý; jazyk bez 

novotvarov a cudzích slov, ktoré 

boli bežné v hovorovej reči, no 

svojou štruktúrou bol bližšie 

hovorovej ako archaickej 

gréčtine. 
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Grécke písmo sa podľa svojich prvých písmen volá alfabeta. Svoj pôvod má vo 

fenickom hláskovom písme. Gréci ho prevzali, i keď nie v plnom zmysle slova, od Feničanov 

spolu s názvami písmen a ich poradím. Keďže pre Semitov bolo zbytočné písať popri 

spoluhláskach aj samohlásky (semitská slabika začína spoluhláskou a príslušné samohlásky sa 

rodeným Semitom vybavujú automaticky), obsahovala fenická abeceda 22 znakov 

vyjadrujúcich iba spoluhlásky, čo predstavovalo o päť spoluhlások viac, než mala prvotná 

alfabeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3. Fenické písmo. 

 

Gréci, ktorým boli niektoré semitské spoluhlásky úplne cudzie a navyše pociťovali ako základ 

svojho jazyka samohlásky, museli s prevzatým fenickým písmom naložiť naozaj reformným 

spôsobom. Museli si poradiť s nadbytkom znakov pre semitské sykavky, tiež izolovať znaky 

reprezentujúce semitské spoluhlásky neexistujúce v gréčtine a tieto priradiť samohláskam, 

pričom na é a ó sa spočiatku nedostalo. Následne prechádzalo grécke písmo vďaka vplyvu 

dialektov vlastným vývojom v každej z oblastí Grécka. Nakoniec v 5. storočí pred Kr. 

prevládla iónsko-attická abeceda so svojimi 24 písmenami (17 spoluhlások a 7 samohlások), 

ktorá sa doteraz používa v novej gréčtine. 

 Z gréckej alfabety vzniklo už v staroveku latinské písmo. Latinská abeceda však 

vychádzala zo západnej gréckej alfabety, nie z východnej ako iónsko-attická. Rozdiel medzi 

nimi sa prejavoval napríklad v akustickej hodnote písmena X (v latinčine x, v gréčtine ch). 

 V gréckej abecede sa používali veľké písmená i malé písmená. Chronologicky staršie 

sú veľké písmená, nápisové majuskuly. Pre pôvodné texty je príznačné písanie slov bez 

medzier, tzv. scriptio continua, či písanie veršov bez ohľadu na ich začiatok a koniec. Na 

konci staroveku sa v kódexoch rozšírilo unciálne písmo, ktoré je charakteristické svojimi 
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zaoblenými literami – napríklad sigma, ktorá má v nápisovej majuskule podobu Σ, v unciále 

vyzerá ako C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4. Ukážka unciálneho písma. Codex Sinaiticus, jeden z najstarších opisov Biblie na svete. 

 

Malé písmená, minuskuly, vychádzajú zo stredovekej pisárskej praxe. Umožňovali rýchlejšie 

písanie a šetrili písací materiál. Grécka alfabeta v tejto podobe sa v stredoveku stala jedným 

zo zdrojov pre vznik cyriliky. Z malých písmen gréckej alfabety zostavil totiž sv. Konštantín-

Cyril predtým, ako prišiel v roku 863 na Veľkú 

Moravu ohlasovať kresťanstvo v staroslovien-

čine, hlaholiku. Cez ňu vznikla následne 

cyrilika, ktorú zostavili Cyrilovi žiaci z veľkých 

gréckych písmen. Cyrilika zostala písmom 

východoslovanských národov – Rusov, 

Ukrajincov a Bielorusov. Z juhoslovanských 

národov ju prijali s úpravami Bulhari, 

Macedónci, Srbi a Čiernohorci. Na území 

Ruska sa z cyriliky vyvinula azbuka. 

           Obr. 5. Hlaholika. 

 
 

Obr. 6. Cyrilika. 
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Ako prostriedok šírenia vedy a kultúry 

zanechala gréčtina stopy nielen v slovanských, ale aj v 

ostatných jazykoch Európy. Žiadna iná reč nemala 

prostredníctvom literatúry taký veľký vplyv na 

neskoršie indoeurópske jazyky v Európe ako práve 

gréčtina. Môžeme hovoriť o jej propedeutickom 

význame pre vznik iných jazykov. Praktickým 

príkladom je i latinský jazyk, na ktorý gréčtina 

vplývala v morfológii, v syntaxi i v lexike. 

 

1.1.2 Latinský jazyk 
 

Latinský jazyk sa z indoeurópskeho prajazyka 

vydelil približne v 3. stor. pred Kr. V tom čase bol len 

dialektom v okolí Ríma. Hovorili ním Latinovia 

(Latīnī), obyvatelia Latia (Latium). Tento kraj sa 

nachádzal v strednej Itálii pri dolnom toku rieky Tiber. 

Jedným z kmeňov, ktoré sídlili v Latiu, boli Rimania 

(Rōmānī), ktorí žili v Ríme (Rōma) a v jeho okolí. 

Nemal žiadne privilegované postavenie a nič 

nenasvedčovalo tomu, že by sa raz mohol stať 

„medzinárodným“ jazykom.  

Na rozšírení a medzinárodnom používaní 

latinčiny mala rozhodujúci podiel politická 

a hospodárska aktivita jej nositeľov, politická moc 

Ríma a jeho expanzia. Latinský jazyk sa stal 

oficiálnym jazykom Rímskej ríše. Mal nadnárodný 

a nadetnický charakter, a preto mohol pôsobiť aj ako 

akýsi medzijazyk (lat. interlingua), sprostredkovateľ 

medzi názorovo a nábožensky znepriatelenými 

komunikačnými partnermi, z ktorých ani jeden 

nepoužíval tento jazyk ako etnický. Normatívna 

latinčina bola založená na presne stanovenej slovnej 

 

Vnútorný vývoj latinčiny 

Popri svojom vonkajšom šírení 

prekonával latinský jazyk aj 

vnútorný vývoj. V jeho vývoji 

v čase antiky rozoznávame päť 

období:  

1. Predliterárne obdobie siaha od 

najstarších čias až do r. 240 pred 

Kr. Latinský jazyk tohto obdobia 

poznáme predovšetkým zo značne 

porušených nápisov,  

zo skromných zlomkov kultovej 

poézie a zo zlomkov dvanástich 

tabúľ; najstaršou nápisovou 

pamiatkou je kovová spona 

z Praeneste (dnes Palestrina 

neďaleko Ríma) z 2. pol. 7. stor. 

pred Kr. 

 

2. Archaické obdobie sa datuje od 

r. 240 do r. 80 pred Kr. V tomto 

období vstupuje latinčina do dejín. 

Množia sa nápisy a objavujú sa 

prvé literárne texty. Umeleckým 

vypestovaním hovorovej reči 

mesta Ríma sa vytvoril a postupne 

sa začal ustaľovať spisovný jazyk; 

3. Klasické obdobie siaha od r. 80 

pred Kr. do r. 14 po Kr. V tomto 

období sa latinský jazyk z 

gramatickej a pravopisnej stránky 

ustálil. Z lexikálnej stránky sa 

klasická latinčina vyznačuje 

snahou o čistotu jazyka, vyhýbajúc 

sa používaniu zastaraných a 

neobvyklých slov a vylučujúc 

všedné a cudzie slová. Ide  

o vrcholné obdobie rímskej 

literatúry. V próze sa stal 

najvýznamnejším klasickým 

vzorom Cicero, v poézii Horatius 

a Vergilius; 

 

4. Strieborné obdobie siaha od r. 

14 po Kr. do smrti cisára Traiana 

r. 117 po Kr. Z gramatickej a 

pravopisnej stránky nenastáva v 

latinskom jazyku nijaká zmena. 

Rozdiely oproti klasickej latinčine 

sa prejavujú len v štylistike; 

5. Úpadkové (železné) obdobie 

siaha od Traianovej smrti do 

kodifikácie rímskeho práva 

cisárom Iustinianom I. v r. 529  
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zásobe, ktorá bola očistená od barbarizmov, slov 

prevzatých z iných jazykov, najmä z gréčtiny. 

Vyjadrovala sa presne, jasne, podľa gramatických 

pravidiel a mala bohatú slovnú zásobu. 

Postavenie latinčiny sa v priebehu európskych 

dejín rôzne menilo. Latinský jazyk zažíval vzostupy aj 

pády. Zdanlivo výraznejší úpadok prekonal už na 

prelome letopočtov za vlády cisára Augusta, keď 

spisovná latinčina ustrnula vo svojej spisovnej forme, 

aby sa prakticky až po dnes zachovala v tej istej 

gramatickej štruktúre a obohacovala sa len v lexike. 

Skutočná hovorená každodenná reč sa stále viac 

vzďaľovala od tejto normy. Z vulgárnej latinčiny, 

hovorovej, ľudovej podoby latinského jazyka, sa 

postupne vyvinuli románske jazyky. 

Strnulosť spisovnej latinčiny sa však ukázala byť 

jej veľkou prednosťou. Stala sa svetovým 

komunikačným prostriedkom a vďaka rozšíreniu 

kresťanstva aj oficiálnym jazykom katolíckej cirkvi. 

Podarilo sa jej dokonca preniknúť aj tam, kam sa 

nedostala ako štátny jazyk. Po rozdelení Rímskej ríše 

na západnú a východnú bola totiž v  západnej časti 

zavedená ako liturgický jazyk kresťanov. Plnila 

funkciu medzinárodného odborného jazyka, ktorého 

znalosť umožnila šíriť myšlienky evanjelia do 

všetkých krajín, kam smerovali misie. Kanonické 

texty sú dodnes vydávané viacjazyčne, no vždy aj po 

latinsky. Spisovná latinčina fungovala aj ako 

referenčný jazyk pre rímske právo.  

Neskorá latinčina (nadväzujúca na klasickú 

latinčinu a obohatená o prvky najstarších latinských 

prekladov Biblie) spolu s klasickou a ľudovou 

latinčinou bola konštitutívnym prvkom stredovekej 

latinčiny a možno povedať, že prispela k udržaniu jednotného rázu latinského jazyka v období 

 

po Kr. V tomto období začína 

ľudová latinčina získavať 

prevahu nad spisovnou. Do 

literárnych diel prenikajú v 

značnej miere prvky hovorovej 

ľudovej reči a rozličné 

barbarizmy, porušuje sa 

gramatická správnosť a prízvuk. 

Začína sa strácať cit pre 

kvantitu, takže sa v poézii 

objavujú verše s čisto 

prízvučnou prozódiou. 

 

lat. vulgus -ī  n = ľud 

lat. vulgaris = obyčajný, 

všedný, všeobecný 

 

V latinčine nemá slovo vulgárny 

pejoratívne konotácie, t. j. nemá 

význam ako v slovenčine 

(hrubý, neslušný, grobiansky). 

 

Románske jazyky 

Základom dnešných 

románskych jazykov sa latinčina 

stala v romanizovaných 

rímskych provinciách. Na území 

Itálie sa z nej vyvinula 

taliančina. V Galii, kde žili tri 

veľké rečovo odlišné národy – 

Belgovia, Akvitánci a Kelti –, 

pôsobila latinčina od 1. stor. 

pred Kr. najprv ako interetnický 

jazyk a postupne sa na tomto 

území začala vyvíjať 

francúzština. V národnostne 

nejednotnej Hispánii slúžil 

latinský jazyk ako 

dorozumievací prostriedok tak 

medzi jednotlivými národmi 

ako i so zvyškom rímskeho 

sveta. Vyvinula sa tu kastílčina, 

ktorá bola v roku 1925 oficiálne 

nazvaná španielčinou. Odpor 

proti latinskej nadvláde 

najdlhšie pretrvával v Lusitánii, 

kde sa z latinčiny vyvinula 

portugalčina. Zvyškom 

latinčiny v dnešnom 

Švajčiarsku je rétorománčina. 
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stredoveku. Ešte koncom antiky sa o zachovanie 

rímskeho písomníctva pre neskoršie generácie zaslúžili 

okrem pohanských Rimanov i kresťania, 

predovšetkým benediktíni. Tí vo svojich kláštoroch 

zachránili a prostredníctvom školstva ďalej 

odovzdávali rímsku spisbu impregnovanú gréckym 

duchom celej západnej Európe, pre ktorú ostala 

latinčina po celý stredovek zjednocovacím elementom. 

Uchovaniu jednotného rázu latinčiny napomáhal aj 

univerzálne vybudovaný vzdelávací systém, ktorý 

spočíval na tom istom povinnom čítaní klasikov, tých 

istých gramatikách, pochádzajúcich ešte z obdobia 

neskorej antiky, hoci boli obdobia (napr. za vlády 

Merovejovcov v Galii; 5. – pol. 8. stor.), keď sa 

latinčina v súvislosti s nedostatočnou úrovňou 

vzdelania stávala doslova nezrozumiteľnou, čím 

strácala svoju komunikatívnu funkciu a zažívala ďalšiu 

existenciálnu krízu. Keďže národné jazyky v tom čase 

ešte neprevzali funkciu úradného dorozumievacieho 

jazyka, považovali niektorí európski panovníci za 

nutnú reformu školstva a obnovu latinského jazyka 

jeho priblížením, resp. návratom ku klasickej jazykovej norme. Takto sa už v stredoveku 

stretávame s niekoľkými renesanciami.  

Najvýznamnejšou z nich bola tzv. karolínska renesancia. Jej iniciátorom bol Karol 

Veľký (8. / 9. stor.), ktorý obnovil školskú výučbu jazyka. Dal podnet k štúdiu latinčiny ako 

všeobecného dorozumievacieho jazyka (lingua franca) a urobil z nej nástroj európskej 

komunikácie. Tento návrat k antike bol účelovým návratom ku klasickej jazykovej forme, aby 

sa latinčina stala opäť zrozumiteľnou a funkčnou. Na základoch karolínskej renesancie potom 

vyrástla bohato rozvinutá stredoveká latinská literatúra i európske vysoké školy. 

Na konci stredoveku však latinčina ako umelecký a komunikačný jazyk začala strácať 

svoju silu. Obmedzila sa len na jazyk scholastickej filozofie a degenerovala do neživých 

schém. Zachránili ju renesanční humanisti (15. – 16. stor.), ktorí znovu odkryli Ciceronovo 

jazykové umenie i diela ostatných antických autorov. Latinčina sa vrátila do sféry umenia 

a tvorivého jazykového procesu. Štúdiom antických textov (zachovaných v stredovekých 

 

Reč raných kresťanov 

Pre rozmáhajúce sa kresťanstvo 

prvých storočí po Kr. bolo 

nevyhnutnosťou nájsť 

vyjadrenie pre svoje nové 

zmýšľanie, pomenovať 

skutočnosti, ktoré v profánnej 

literatúre tej doby neexistovali. 

Jazyk používaný kresťanmi 

nadviazal na predchádzajúce 

vývojové štádia latinčiny, do ich 

formálneho, hovoreného 

i písomného prejavu však 

prenikol slovník, syntax a štýl 

biblických prekladov. V prvých 

storočiach nášho letopočtu tak 

pre potreby kresťanov vzniklo 

veľa neologizmov. Hoci sa 

medzi nimi nachádzal značný 

počet výpožičiek, či už 

grécizmov alebo hebraizmov, 

pre dôležité idey kresťanskej 

doktríny vytvárala latinská 

komunita od samotného 

počiatku ekvivalentné výrazy vo 

svojom materinskom jazyku. 

V tomto možno sledovať priamy 

vplyv kresťanstva na latinčinu. 
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odpisoch) sa zbavila stredovekých nánosov a napodobňovaním vzorov (imitātiō) sa viac či 

menej úspešne priblížila k podobe, aká jej bola vlastná v jej klasickom období. 

Od 17. storočia začali latinčinu z postavenia medzinárodného jazyka, najprv v literatúre 

a neskôr aj vo vede, vytláčať postupne sa presadzujúce národné jazyky, čo priamo súviselo so 

vznikom moderných národných štátov a vzrastajúcim národným povedomím. Napriek tomu 

latinčina ostávala naďalej dorozumievacím jazykom vzdelanej Európy. V Uhorsku (a teda aj 

na našom území) bola jazykom štátnej správy a vedy takmer až do polovice 19. storočia. 

 V období, keď sa zdalo, že latinčina v akademickom svete skončila, začala jej veľká 

epocha v školskom systéme. Stala sa najvýznamnejším jazykom na gymnáziách a tento stav 

trval až do vypuknutia 2. svetovej vojny. Zatiaľ čo u nás došlo po vojne k značnému, 

vtedajšou štátnou ideológiou regulovanému odlivu klasického vzdelania zo stredných škôl 

a z verejného života, v slobodnom svete sa klasické vzdelanie opäť vrátilo na gymnáziá 

a zotrvalo tam dodnes. 

 

   Obr. 7 Mapa provincií Rímskej ríše po roku 135. 
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1.2 Lingua Latina  
 

1.2.1 Latinská abeceda 
 

Rimania prevzali písmo od Grékov prostredníctvom Etruskov. Spočiatku poznali len 

veľké písmená (majuskula), malé (minuskula) vznikli až v pisárskej praxi v stredoveku. Po 

rôznych úpravách mala latinská abeceda 23 písmen: 

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z. 

V súčasnosti sa latinské texty píšu malými písmenami. Veľkými písmenami sa začínajú vety, 

používajú sa na začiatku vlastných mien a ich odvodenín (Rōma Rím, Rōmānus rímsky, 

Latīnē latinsky) a veľké písmená vytvárajú niektoré skratky (SPQR = senātus pōpulusque 

Rōmānus senát a ľud rímsky). 

 Názvy jednotlivých písmen zneli rovnako ako tie naše, teda a, bé, cé, dé, atď. 

(abecedarius = žiak prvej triedy). Tieto názvy vytvorili Etruskovia, ktorí nimi nahradili 

grécke mená alfa, béta, atď. 

 

1.2.2 Latinské hlásky a ich výslovnosť 
 

 Latinské hlásky sa delia na samohlásky (vōcālēs), dvojhlásky (diphtongī) 

a spoluhlásky (cōnsonantēs).  

Vokály: a, e, i, o, u, y. Môžu byť krátke alebo dlhé. Prirodzená kvantita latinských 

samohlások je fonologická, významotvorná (podobne ako v gréčtine, slovenčine či v češtine, 

napr. malum zlo ≠ mālum jablko; populus ľud ≠ pōpulus topoľ). Dĺžka sa v latinčine označuje 

vodorovnou čiarkou nad vokálom (ā, ē, ī, ō, ū), ale len 

z didaktických dôvodov. Rimania dĺžky v písme 

neoznačovali a nenachádzajú sa ani v moderných 

edíciách latinských textov (s výnimkou učebníc). 

Diftongy: ae, au, ei, eu, oe, ui. Diftongy eu, ei, 

ui sa vyskytujú len v citoslovciach (heu ach, eheu 

beda, ei oh, hui ha), v časticiach (seu lebo, ceu ako) 

a v cudzích slovách (Eurōpa Európa). V ostatných 

prípadoch sa vyslovujú oddelene (ne-uter nijaký, re-us 

vinný). 

 

Za to, že poznáme kvantitu 

latinských slov, vďačíme 

čiastočne zachovaným údajom 

rímskych gramatikov, 

predovšetkým však latinskej 

poézii. Bola písaná časomernou 

prozódiou, v ktorej je 

rozhodujúca kvantita slabík, 

a teda okrem iného aj dĺžka 

samohlások. 
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 Základné pravidlá latinskej výslovnosti 

dokážeme rekonštruovať na základe svedectva starých 

gramatikov, z prepisov do gréčtiny a zo stredovekej 

tradície. Po rozpade Rímskej ríše sa výslovnosť 

latinčiny začala prispôsobovať výslovnosti jazykov 

románskych národov. Tieto rozdiely sa udržali dodnes. 

Každý národ uchováva vlastnú výslovnosť latinčiny 

prispôsobenú svojmu jazyku. Naša výslovnosť sa 

definitívne ustálila na rakúsko-uhorských gymnáziách 

v 19. storočí. Pravidlá výslovnosti, ktorá je normatívna 

v slovenskom stredoškolskom a vysokoškolskom 

prostredí, sú: 

 grafému i vyslovujeme na začiatku slova pred 

vokálom ako j: iam (jam) už; vo vnútri slova 

medzi dvoma vokálmi vyslovujeme i ako jj: 

maior (majjor) väčší, eius (ejjus) jeho. 

V gréckych slovách je i vždy samohláskové: 

Iōnēs (Iónés) Iónovia; 

 diftongy ae, oe znejú ako slovenské é: Caesar 

(Cézar), proelium (prélium) boj. Ak sa má 

diftong vysloviť oddelene, kladú sa nad druhý 

vokál dve bodky alebo čiarka: poëta alebo 

poēta básnik; 

 c vyslovujeme ako slovenské c pred e, i. y, ae, 

oe, eu: cēna obed, cibus jedlo, caelum nebo, 

atď., všade inde sa vyslovuje ako k: cor srdce, 

caput hlava, clārus slávny, locus miesto, dīc 

povedz; 

 d, t, n pred i, e sa nemäkčí: dīcō (dýkó) 

hovorím, tibi (tybi) tebe, decem desať; 

 ngu sa vyslovuje ako ngv: lingua (lingva) 

jazyk; 

 ph sa vyslovuje ako f: philosophia (filozofia); 

 

Písmeno C bolo pôvodne 

znakom pre hlásku k i g. Až 

neskôr, od pol. 3. stor. pred Kr., 

došlo s rozvojom literárneho 

života pod vplyvom rozdielnej 

výslovnosti (neznelé k ≠ znelé 

g) k rozlišovaniu aj v grafike: C 

versus G. V klasickej latinčine 

sa c vyslovovalo ako k bez 

ohľadu na fonému, ktorá 

nasledovala. 

Zvyšky starého pravopisu G sú 

zachované v skratkách osobných 

mien C. = Gāius a Cn. = 

Gnaeus. 

K sa zachovalo len 

v niekoľkých slovách: K. = Kal. 

= Kalendae prvý deň v mesiaci, 

Karthāgō (ale i Carthāgō) 

mesto v severnej Afrike; K. = 

Kaesō osobné meno. 

Naše U označovali Rimania 

grafémou V. Dnes ich už 

v písme rozlišujeme. 

Y a Z sa vyskytujú len 

v gréckych slovách. 

Reštituovaná výslovnosť 

V polovici 20. storočia vznikla 

snaha zjednotiť latinskú 

výslovnosť na základe 

predpokladaného stavu 

v klasickej dobe. V mnohých 

krajinách túto tzv. reštituovanú, 

čiže obnovenú výslovnosť 

prijali. Dvojhlásky ae, oe 

vyslovujeme [á
e
], [ó

e
]: saepe 

[sáepe], poena [póena] – obe 

slová sú dvojslabičné. Grécke 

písmeno y sa vyslovuje ü. 

Písmeno c znie ako k všade, teda 

aj pred e a i. Spojenie ti 

vyslovujeme ako ti aj pred 

nasledujúcou samohláskou: 

amīcitia [amíkitia]. Znak v 

označuje zvuk anglického w. 

Písmeno h sa nečíta, alebo znie 

len veľmi slabo. 
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 qu sa vyslovuje ako kv: aqua (akva) voda; 

 rh sa vyslovuje ako r: rhētor (rétor) rečník, učiteľ rečníctva; 

 s sa medzi vokálmi a spravidla medzi vokálom a konsonantmi m, n, l vyslovuje ako z: 

rōsa (roza) ruža, mensis (ménzis) mesiac, pulsus (pulzus) zahnaný; 

 ti vyslovujeme pred vokálom alebo pred ae ako ci: grātia (grácija) vďaka, dīvitiae 

(dývicijé) bohatstvo; ALE po s, t, x, tiež ak má prízvuk a v gréckych slovách 

vyslovujeme ako ty: bestia (bestya) zviera, mixtiō (mixtyó) zmiešanina, tōtīus (tótýus) 

celého, Miltiadēs (Miltyadés) Miltiadés, grécky štátnik. 

 

1.2.3 Kvantita slabík 
 

V latinčine rozlišujeme nielen krátke a dlhé vokály, ale aj krátke a dlhé slabiky. 

Slabika je krátka vtedy, keď obsahuje krátky vokál, po ktorom nasleduje iba jednoduchý 

konsonant: populus ľud. Ak však za krátkym vokálom nasledujú aspoň dva konsonanty, 

slabika je dlhá.  

Latinské slabiky sú teda dlhé 1. prirodzene, keď obsahujú dlhý vokál alebo diftong: 

nātūra príroda, aurum zlato; 2. pozíciou, keď po krátkej slabike nasleduje skupina aspoň 

dvoch konsonantov: modestia skromnosť. Rimania cítili oba druhy slabík celkom prirodzene 

ako dlhé. Treba však poznamenať, že kombinácia jedného z konsonantov p, b, t, d, c, g na 

prvom a l alebo r na druhom mieste konsonantickej skupiny nemá na dĺžku slabiky vplyv, 

slabika s krátkym vokálom ostáva krátka (integra – druhá slabika je krátka, i keď pre 

básnikov nie vždy). 

Tento dvojitý typ kvantity je rozhodujúci pre miesto slovného prízvuku. 

 

1.2.4 Prízvuk latinských slov 
 

Latinské slová sa skladajú z prízvučných a neprízvučných slabík. Prízvuk sa v písme 

neoznačuje. Jednoslabičné slová (okrem predložiek a spojok) majú prízvuk vždy. 

Dvojslabičné slová majú prízvuk na predposlednej slabike. Troj- a viacslabičné slová majú 

prízvuk:  

1. na predposlednej slabike, ak je táto dlhá: laudāmus, honestus; 

2. na tretej slabike od konca, ak je predposledná slabika krátka: fēmina, lēgimus. 
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Znamená to, že prízvuk sa môže (na rozdiel od slovenčiny) v jednotlivých tvaroch jedného 

slova pohybovať, napr. amor – amōrem (láska), tenebrae – tenebrārum (temnota), repetere – 

repetō – repetāmus (opakovať). 

 

1.2.5 Odraz klasických jazykov vo zvukovej stránke slovenčiny 
 

 Súčasťou našej slovnej zásoby je množstvo slov pochádzajúcich ešte z antiky. 

Používame ich v odbornej, ale i bežnej každodennej komunikácii bez toho, aby sme si 

uvedomili, že ich výslovnosť a pravopis je ovplyvnený klasickými jazykmi a nie vždy 

zodpovedá slovenskému jazykovému úzu. 

Slovenčina patrí k tzv. západoslovanským jazykom, do ktorých mnohé slová antického 

pôvodu neprenikli, na rozdiel od východoslovanských 

jazykov, priamo z gréčtiny, ale prostredníctvom 

latinčiny, ktorá zachovala pôvodnú klasickú grécku 

výslovnosť i pravopis týchto slov. Vo 

východoslovanských jazykoch sa prejavuje výslovnosť 

gréckych hlások z 9. – 10. stor. (obdobie vzniku 

cyriliky z gréckej alfabety), ktorá bola v niektorých 

prípadoch odlišná ako v období klasickej iónsko-

attickej gréčtiny. Napríklad litera Β β (béta; b) 

označovala v byzantskej gréčtine hlásku v; vokál Η η 

(éta; é) sa vyslovoval ako i; litera Θ θ (théta; th) sa 

vyslovovala ako f. Z pôvodného gréckeho Βαβυλών (Babylón) máme preto dnes v ruštine 

Вавилόн (Vavilón), ale v slovenčine Babylon; z gréckeho ῥήτώρ (rhétór) ruské рúтор (rítor) 

a slovenské rétor; z gréckeho καθέδρα (kathedra) ruské кáфедра (káfedra) a slovenské 

katedra. 

Pri slovách, ktoré obsahujú diftong, je situácia zložitejšia. Starogrécky diftong αι (ai; 

v byzantskej výslovnosti e) sa vo vlastných menách spravidla zachováva, napr. Aischylos 

(Αἰσχύλος), Aiolos (Αἴολος), ale Etiópia (Αἰθιοπία), v apelatívach však nachádzame e/é cez 

latinský diftong ae (e): napr. gr. σφαῖρα (sfaira) > lat. sphaera, slovenské sféra; gr. αἵρεσις 

(hairesis) > lat. haeresis, slovenské heréza. 

V prípadoch korelácie tvrdosti/mäkkosti (d/ď, t/ť, n/ň) pri viac menej zdomácnených 

slovách nie je výslovnosť slov pochádzajúcich z klasických jazykov ovplyvnená slovenskými 

 

Východoslovanské národy – 
Rusi, Ukrajinci, Bielorusi 

Západoslovanské národy – 
Poliaci, Ćesi, Slováci, Lužickí 
Srbi 

Juhoslovanské národy – 
Bulhari, Macedónci, Srbi, 
Čiernohorci, Slovinci, Chorváti 
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pravidlami: diktátor, disk, titul, kritika, panika, nivelácia, atď. V slovenčine sa odráža aj 

dvojaká výslovnosť latinského c (ako k alebo c). Vo vlastných menách sa pritom zvykne 

zachovávať aj pôvodný latinský pravopis (Cato, Claudius). Všeobecné mená sa píšu domácim 

pravopisom (kauza, kultúra, klasika). 

 

1.2.6 Výrazy antického pôvodu v slovnej 

zásobe slovenčiny 

 

 Z najstaršej doby preberajú západoslovanské 

jazyky (a teda aj slovenčina) obzvlášť latinské slová 

súvisiace s náboženskou a cirkevnou tradíciou, napr. 

kláštor (< claustrum od claudo = uzatváram), kostol (< 

castellum), pašie (< passiō = utrpenie). 

Neskôr prenikajú do slovanských jazykov 

rôznymi cestami, opäť prevažne z latinčiny, ale 

prostredníctvom nemeckého alebo románskeho 

prostredia, mnohé ďalšie slová latinského, príp. 

latinsko-gréckeho pôvodu, napr. škola (< lat. schōla < 

gr. σχολή), komnata (< lat. caminata = miestnosť 

s ohniskom; gr. κάμινος pec, ohnisko), kalamár (< lat. 

calamarium < calamus = trstina), skriňa (< lat. 

scrinium = puzdro, skriňa). 

Najviac slov s latinskými a gréckymi koreňmi 

sa dostalo do slovanských jazykov pod vplyvom 

západoeurópskych jazykov najmä od 16. storočia 

a mnohé z nich fungujú dodnes ako internacionalizmy. 

Najčastejším zdrojom výpožičiek bola francúzština, 

v ktorej pramenia výrazy z oblasti politiky, 

diplomacie, umenia, módy, stravovania, napr. republika (< lat. rēs pūblica = vec verejná), 

kandidát (< lat. candidus = biely, čistý, nepoškvrnený), móda (< lat. modus = spôsob), menu 

(< lat. minūtus < minuere = zmenšený /počet jedál/). 

 

V starovekom Ríme bolo 

potrebné pri uchádzaní sa o úrad 

podať prihlášku. V prípade, ak 

bola prihláška uchádzača 

právoplatná, nosil na verejnosti 

bielu tógu (toga candida). Takto 

mohla aj verejnosť veľmi 

jednoducho kontrolovať jeho 

správanie sa. Uchádzač 

oblečený do bielej tógy = 

candidatus. 
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V ekonomickej a komerčnej sfére nachádzame rad výrazov talianskeho pôvodu, napr. 

brutto (< lat. brutus = hrubý), manko (< lat. mancus = kusý, neúplný), inkaso (tal. sloveso 

incassare dať peniaze do pokladne; tal. cassa < lat. capsa = puzdro, skrinka). 

Z angličtiny pochádzajú výrazy pre oblasť techniky, tradičnej i súčasnej. V tomto 

prípade možno hovoriť o skrytých latinizmoch, napr. procesor (< lat. prōcedō = pokračujem), 

enter (< lat. intrō = vstupujem), manažér (angl. to manage z tal. maneggiare < z lat. manū 

agō = konám, tvorím rukou). 

Na prevažne latinskom základe je vytvorená lingvistická terminológia a na kombinácii 

gréckych a latinských prvkov je zas založené umelo vytvorené pomenovanie jednotiek 

metrickej sústavy, napr. meter (< gr. μέτρον = miera), gram (< gr. γράμμα = záznam), deka- (< 

gr. δέκα = 10), hekto- (< gr. ἑκατόν = 100), kilo- (< gr. χίλιοι = 1000), deci- (< lat. decem = 

10), centi- (< lat. centum = 100), mili- (< lat. mille = 1000). 
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1.3 Menná a slovesná flexia v latinčine 
 

1.3.1 Menná flexia 
 

Podstatné mená (nōmina substantīva) sú základným slovným druhom a v rámci 

slovnej zásoby tvoria najpočetnejšiu skupinu. S tým, ako sa menia a rozširujú ľudské 

vedomosti a skúsenosti, mení sa i slovná zásoba nevyhnutná na zachytenie mimojazykového 

sveta. V úlohe substantív môžu v latinčine vystupovať aj slová, ktoré pôvodne nie sú 

substantívami. V takýchto prípadoch hovoríme o substantivizácii, napr. suprēmum valē 

(posledný pozdrav; valē = imperatív; buď zdravý). 

Substantíva pomenúvajú samostatné pojmy vecí (substancií) v rámci gramatických 

kategórií rodu, čísla a pádu. 

Rod substantív klasickej latinčiny je určený buď ich významom (prirodzený rod) alebo 

koncovkou (gramatický rod). Mená osôb a zvierat majú prevažne prirodzený rod (mužský 

alebo ženský), mená vecí mužský, ženský alebo stredný rod. V latinčine však existujú i 

viacrodové substantíva (commūnia), ktoré označujú jedným slovom mužský aj ženský rod 

(napr. cīvis m občan, f občianka; sacerdōs m kňaz, f kňažka). V ľudovej latinčine sa 

rozlišovanie maskulín a feminín zachovalo, neutrum však zaniklo a substantíva patriace 

k tejto rodovej triede sa stali maskulínami alebo feminínami. Mená národov, mužských 

bytostí, vetrov a mesiacov sú v latinčine vždy maskulína, mená riek sú väčšinou maskulína, 

mená ženských bytostí, stromov, krajín, ostrovov a miest feminína. 

Kategória čísla poukazuje na počet substancií. V latinčine sa prejavuje len singulárom 

alebo plurálom. Singulár však neznamená, že pomenovaná vec alebo jav pozostáva 

nevyhnutne len z jedného člena; môže označovať i skupinu totožných alebo rovnako 

charakterizovaných osôb či vecí. Podobne aj plurál 

nemusí označovať mnohosť. Tak ako v slovenčine, 

existujú aj v latinčine slová, ktoré majú len singulár 

(napr. slovenské lístie, latinské plebs = ľud) alebo 

naopak len plurál (napr. slovenské nožnice, latinské 

castra = vojenský tábor), alebo majú v singulári 

a pluráli rôzny význam, napr. latinské littera (sg.) = 

písmeno, litterae (pl.) =  list. 

Kategória pádu naznačuje syntaktické funkcie 

(vetné vzťahy) substantív. Latinčina má šesť pádov. 

 

Latinské pluralia tantum 

(substantíva majúce len plurál; 

pomnožné substantíva) typu 

nuptiae (svadba), feriae 

(sviatky, slávnosti), epulae 

(hostina, hody) sú typologicky 

blízke slovenským názvom 

rôznych rodinných a iných 

slávností, ako sú napr. 

narodeniny, krstiny, meniny, 

hody a i. 
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Prvý pád nazývali Rimania cāsūs nominatīvus (pád, ktorý pomenúva; nomināre = nazývať). 

Druhý pád mal viacero názvov (c. patrius = otcovský, pretože udával pôvod – čí syn alebo 

dcéra?; c. possessīvus, pretože ukazoval, komu čo patrí – čia vec?; c. generalis, pretože bol 

východiskom pre tvorbu ďalších tvarov od ich základu – corpus, corpor-is; c. qualitātis, 

pretože udával vlastnosť niečoho; c. partitīvus, pretože udával celok, z ktorého sa uvádza 

nejaká časť). Zo všetkých názvov sa ujal názov genitīvus (rodinný). Tretím pádom sa 

vyjadroval predovšetkým význam dávania a bol preto nazývaný casus datīvus (dare = dávať). 

Štvrtý pád nazývali Gréci πτῶσις αἰτιατική (ptósis aitiatiké = príčinný pád). Rímski gramatici 

sa mylne domnievali, že je tento termín vytvorený od slovesa αἰτιᾶσθαι (aitiasthai = 

obviňovať), a preto pád nazvali accūsatīvus (obviňovací; accūsāre = obviňovať). Piaty pád 

nazývali v Ríme cāsūs vocatīvus (volací; vocāre = volať). Vokatív nie je pravým pádom, stojí 

gramaticky mimo vety. Zvláštny tvar pre vokatív existuje v latinčine len v singulári o-

deklinácie (2. deklinácia). V ostatných prípadoch sa pri oslovení používa nominatív. 

Spomenutých päť pádov má latinčina so slovenčinou spoločných, navyše má ešte ablatív (pád 

odlukový), ktorý zodpovedá tak slovenskému lokálu ako aj inštrumentálu. 

Latinské substantíva sa, rovnako ako slovenské, 

skloňujú. V latinčine existuje päť typov skloňovania, 

ktoré v podstate, na rozdiel od slovenčiny, nemajú 

nijaký vzťah ku gramatickému rodu substantív. Každé 

latinské substantívum sa dá jednoznačne zaradiť do 

jedného z piatich typov skloňovania, do jednej 

z deklinácií (dēclinātiō). Skloňovanie sa v latinčine 

realizuje podobne ako v slovenčine, pripájaním 

pádových koncoviek ku kmeňu. Aby sme mohli 

substantíva skloňovať, musíme poznať genitív 

singuláru (umožňuje zaradenie substantíva do jednej 

z piatich deklinácií) a kmeň slova, pretože k nemu sa 

pripájajú koncovky jednotlivých pádov (kmeň 

dostaneme po odtrhnutí koncovky genitívu singuláru, 

resp. plurálu -(r)um). Nominatív singuláru prezrádza 

spoľahlivo deklináciu, do ktorej substantívum patrí, 

len v menšine prípadov. Pôvodný slovný základ bol 

totiž v nominatíve často rôznymi jazykovými procesmi 

 

1. deklinácia 

femina, feminae  f = žena 

poēta, poētae  m = básnik 

 

2. deklinácia 

servus, servī  m = otrok 

puer, puerī  m = chlapec 

ager, agrī  m = pole 

laurus, laurī  f = vavrín 

verbum, verbī  n = slovo 

 

3. deklinácia 

victor, victōris  m = víťaz 

nomen, nominis  n = meno 

oratiō, oratiōnis  f = reč 

mare, maris  n = more 

caput, capitis  n = hlava 

 

4. deklinácia 

exercitus, exercitūs  m = vojsko 

manus, manūs  f = ruka 

cornū, cornūs  n = roh, paroh 

 

5. deklinácia 

diēs, diēī  m/f = deň 

rēs, reī  f = vec 
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podstatne zmenený. V genitíve singuláru ale ostal naproti tomu zjavný, napr. iter (N sg.), 

itineris (G sg.) = cesta. Od kmeňa substantív sa tvoria aj odvodeniny, napr.: lex, legis (zákon) 

– legálny; nox, noctis (noc) – nocturno; genus, generis (rod) – generácia; mens, mentis 

(myseľ) – mentálny; facultās, facultātis (možnosť) – fakultatívny. 

Koncovka genitívu singuláru sa uvádza v každom slovníku za nominatívom 

substantíva. Substantíva 1. deklinácie majú v G sg. koncovku -ae, substantíva 2. deklinácie 

koncovku  -ī, substantíva 3. deklinácie koncovku -is, substantíva 4. deklinácie -ūs a napokon 

substantíva 5. deklinácie koncovku -ēī/-eī. 

Pre všetky deklinácie platia nasledujúce formálne pravidlá: 

1. neutrá majú bez výnimky tvar akuzatívu singuláru totožný s nominatívom singuláru; 

2. všetky neutrá majú v nominatíve a v akuzatíve plurálu koncovku -a; 

3. vo všetkých deklináciách znie ablatív plurálu rovnako ako datív plurálu. 

 

1.3.2 Vzťah latinčiny k morfológii a tvorbe slov slovenského jazyka 

 

Pokiaľ ide o morfologické javy, môžeme vzťah latinčiny (gréčtiny) k slovenčine 

sledovať predovšetkým na lexikálnych jednotkách latinsko-gréckeho pôvodu. Slovenčina 

tvorí pri zaraďovaní substantívnych latinizmov do 

deklinačného systému tvary zväčša (nie však celkom 

dôsledne) od latinského základu, napr. pri maskulínach 

na -us, -ius: realizm-us, realizm-u; egoizm-us, egoizm-

u; exit-us, exit-u; logaritm-us, logaritm-u; laps-us, 

laps-u; August-us, August-a; Vergili-us, Vergil-ia a i. 

Naproti tomu mnohé podobné substantíva, 

ktoré sú síce utvorené od latinských slovných 

základov, ale pri ktorých koncové -us nie je 

nominatívnou koncovkou, lež súčasťou kmeňa alebo 

širšej koncovky, a tiež substantíva cudzieho (nie 

latinského) pôvodu, sa skloňujú s ponechaním -us vo 

všetkých pádoch. Do tejto skupiny patria napr. výrazy: 

autobus, omnibus, rébus, bambus, kaktus, luxus a i. 

Radia sa sem aj niektoré slová latinského 

pôvodu, pri ktorých je síce -us nominatívnou 

 

Omnibus – dopravný 

prostriedok, ktorý vznikol 

v roku 1825 vo Francúzsku. Bol 

používaný ako dostavníková 

doprava na trati Nantes – 

Richebourg. 

Voiture omnibus  = voz pre 

všetkých, všetkým; skrátené na 

omnibus a neskôr na bus  

lat. omnis = všetok (omnibus = 

D pl., všetkým) 
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koncovkou, ale ktoré nadobudli iný význam, aký mali 

v latinčine, takže v ich štylistickom používaní nastal 

posun a tým sa stratila aj kontinuita s pôvodným 

skloňovaním. Takými sú napr. výrazy: cirkus, cirkusu; 

humus, humusu, funus, funusu (ale funebrák – tvar 

odvodený od slovného základu funus, funebris m) a i. 

Rešpektovanie latinského deklinačného systému 

je v protiklade k princípu nemennosti základnej 

morfémovej skladby slova, ktorý je vlastný napr. ruštine. Tá skloňovanie substantív 

zdomácňuje, a to buď tak, že zachováva pôvodnú latinskú koncovku nominatívu v celom 

skloňovaní, napr. казус, -уса (kázus, kázusa), alebo ju celkom vypúšťa, napr. Юлий, -ия 

(Julij, Julija). Princíp morfémovej nemennosti preniká pod vplyvom hovorového úzu aj do 

slovenčiny, napr. vírus, víru aj vírusu. 

Vzťah latinských a slovenských substantív možno do istej miery sledovať aj v 

ich rodovej charakteristike. Slovenčina veľmi často zachováva pri slovách pochádzajúcich 

z latinčiny ich pôvodný rod, napr. doctor – doktor (muž. rod), professor – profesor (muž. rod), 

auctoritās – autorita (žen. rod), facultās – fakulta (žen. rod), praesidium – prezídium (str. 

rod), laboratorium – laboratórium (str. rod). Rod si teda udržali latinské maskulína na -or, 

neutrá na -um/-ium a feminína na -tās. Latinské feminína so sufixom -tiō/-siō majú 

v slovenčine zakončenie -cia/-zia napr. resolutiō – rezolúcia, imitatiō – imitácia, corruptiō – 

korupcia, invasiō – invázia a i. 

 

1.3.3 Slovesná flexia 

 

Slovesá (verba) sú základným slovným druhom pomenúvajúcim procesuálne príznaky 

substancií. Všetky tvary latinského slovesa sa rozdeľujú podľa gramatického rodu na určité 

a neurčité slovesné tvary. Určité slovesné tvary sú tie, ktoré označujú všetky gramatické 

významy, najmä osobu a číslo. Neurčité slovesné tvary neoznačujú osobu a číslo. 

Slovesná flexia či časovanie (coniugātiō) sa v latinčine vyznačuje schopnosťou 

vyjadrovať slovesný rod, čas, spôsob, osobu a číslo. 

Rod (genus) latinských slovies je dvojaký: činný (g. āctīvum) a trpný (g. passīvum). 

V latinčine, podobne ako v slovenčine, delíme slovesá v aktíve na predmetové 

a bezpredmetové, pričom sa predmetové členia ďalej na prechodné (trānsītīva) a neprechodné 

 

Pri preklade je tiež nevyhnutné 

nezabúdať na fakt, že latinský 

svet nie je identický s tým naším 

a aj zdanlivo rovnaké veci môžu 

mať iný obsah (napr. dom, voz, 

lampa, vojak, sloboda, a pod.) 
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(intrānsītīva). Prechodné slovesá majú predmet v prostom akuzatíve, neprechodné slovesá 

v inom prostom páde alebo v predložkovom páde. Úplné pasívum vytvárajú len prechodné 

slovesá. Pri neprechodných slovesách sa používa pasívum iba v 3. os. sg. (pugnātur = bojuje 

sa). Latinské pasívum máva často zvratný (reflexívny) význam (lavor = umývam sa). 

Latinský jazyk rozlišuje šesť časov – jeden prítomný (tempus praesēns), tri minulé (t. 

imperfectum, t. perfectum, t. plūsquamperfectum) a dva budúce (t. futūrum prīmum, t. futūrum 

exāctum). 

Slovesné spôsoby sú v latinčine tri (tzv. 

osobné): oznamovací (modus indicātīvus), rozkazovací 

(m. imperātīvus) a spojovací (m. coniūnctīvus). 

Indikatív predstavuje proces vyjadrený slovesom ako 

skutočný, konjunktív ako taký, ktorý hovoriaci alebo 

autor predpokladá a imperatív označuje snahu 

hovoriaceho alebo autora ovplyvniť správanie 

adresáta. 

Okrem troch osobných má latinčina aj päť 

neosobných spôsobov, ktoré neoznačujú ani osobu, ani 

čas. Ide o menné tvary. Infinitív je slovesné 

substantívum, ktoré má menné i slovesné vlastnosti. 

Ako meno je neutrom singuláru, ako sloveso vyjadruje 

rod aktívny alebo pasívny. Nevyjadruje čas ako taký, 

ale len časový vzťah (tvorí sa infinitív prézenta, 

perfekta a futúra). Supínum je slovesné substantívum, 

ktoré má len dva pády. Supínum na -um (akuzatív) má 

funkciu príslovkového určenia smeru / účelu pri 

slovesách pohybu a supínum na -u (ablatív), ktoré má 

funkciu príslovkového určenia obmedzenia (naznačuje, 

že tvrdenie neplatí všeobecne, ale len v určitom 

zmysle) pri niektorých adjektívach. Gerundium 

(slovesné substantívum na -nd) je v podstate 

skloňovaný infinitív prézenta, zväčša aktíva. Má len 

štyri pády (genitív, datív, akuzatív, ablatív). 

Gerundívum (slovesné adjektívum na -nd) má pasívny 

 

Legenda 

lat. legere = čítať; gerundívum 

legendum = niečo má, musí byť 

čítané (legenda = tvar plurálu) 

1. rozprávanie nepodložené 

skutočnosťou o nejakej 

osobnosti či udalosti; pôvodne 

rozprávanie o živote svätých, 

ktoré bolo treba čítať v určitých 

dňoch 

 

Legenda o sv. Jurajovi 

2. vysvetlivky na mape; skratky, 

značky na mape treba čítať, ako 

sú vysvetlené 

 

3. veľmi známa osobnosť 
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význam, ku ktorému sa pripája modálny význam 

nutnosti alebo možnosti. Particípium je adjektívum 

odvodené od slovesa. V texte zastupujú particípiá 

v najjednoduchšom prípade úlohu adjektív (napr. 

mulier amans = milujúca žena; videō virum 

territum = vidím vydeseného muža), častejšie však 

plnia iné úlohy. V spojení so substantívom alebo 

zámenom sa často používajú tam, kde by sme 

v slovenčine použili vedľajšiu vetu, a v tzv. väzbe 

ablatívu absolútneho sa používa dokonca na úrovni 

samostatnej vety. Latinčina rozlišuje dve aktívne 

(part. prézenta a futúra) a jedno pasívne particípium 

(part. perfekta). Particípia sa skloňujú. 

V slovesnej flexii sa rozlišujú tri osoby 

(personae): 1., 2., 3. a číslo (numerus) je dvojaké: 

jednotné (n. singulāris) a množné (n. plūrālis). 

Každé latinské sloveso je v slovníkoch 

uvádzané nasledovne: legō, ere, lēgī, lēctum (= 

zbierať, zhromažďovať, čítať), pričom na 

odvodzovanie týchto štyroch tvarov neexistuje 

žiadne pravidlo: 

legō = 1. os. sg. indikatívu prézenta aktíva (čítam); 

legere = infinitív prézenta aktíva (čítať); 

v kombinácii s 1. osobou sa podľa neho dá pri 

každom slovese rozoznať, do ktorej zo štyroch 

slovesných tried (konjugácií) patrí; 

1. os. sg. a infinitív prézenta aktíva reprezentujú tzv. prézentový kmeň, z ktorého sa 

tvoria mnohé slovesné tvary s prítomným, minulým i budúcim významom; 

lēgī = 1. os. sg. ind. perfekta aktíva (prečítal som); tento tvar reprezentuje tzv. perfektový 

kmeň, z ktorého vychádzajú mnohé latinské slovesné tvary, ktoré sú zväčša charakterizované 

dokonavým významom; 

lēctum = tzv. supínum; málo používaný tvar, avšak dôležitý, pretože sa od neho odvodzujú 

ďalšie slovesné tvary; reprezentuje tzv. supínový kmeň. 

 

Kmeň particípia prézenta aktíva 

(zjavný v genitíve sg.; laudans, 

laudantis; videns, videntis) je 

v slovenčine viditeľný v koncovke 

mnohých slov, napr. praesidens, 

praesidentis (predsedajúci) – 

prezident; abstinens, abstinentis 

(zdržiavajúci sa) – abstinent; 

patiens, patientis (trpiaci) – 

pacient. 

Od particípia prézenta aktíva sú 

odvodené aj feminína, ako napr. 

tolerans, tolerantis (znášajúci) – 

tolerancia; distans, distantis 

(vzdialený) – dištancia a i. 

V slovesných tvaroch odvodených 

od prézentového kmeňa majú 

všetky slovesá rovnaké osobné 

koncovky (označujú číslo 

a zároveň aj osobu): 

aktívum:  

-ō/m; -s; -t; -mus; -tis; -nt 

pasívum: 

-(o)r; -ris; -tur; -mur; -minī; -ntur. 

 

Koncovky zostávajú vo všetkých 

tvaroch prézentového kmeňa 

konštantné, i keď sa hlásky pred 

koncovkou menia a vyjadrujú tak 

čas a spôsob. Napríklad: legimus = 

čítame; legēmus = budeme čítať; 

legēbāmus = čítali sme; legāmus = 

nech čítame; legerēmus = čítali by 

sme. 



32 

 

Ako od kmeňa substantív aj od slovesných 

kmeňov je možné tvoriť odvodeniny, nie zriedkavo 

aj z dvoch rozdielnych kmeňov toho istého slovesa, 

napr. dirigo, dirigere, direxi, directum (riadiť) – 

dirigent, direktor; redigo, redigere, redegi, 

redactum (privádzať späť, uviesť do stavu) – 

redigovať, redaktor; moveo, movere, movi, motum 

(hýbať, dojímať) – movitý, motív. 

Pod kmeňom rozumieme základnú časť 

slovesa v jednotlivých časoch, ktorá nesie jeho 

význam. Ku kmeňu sa pripájajú prefixy (predpony) 

a sufixy (prípony). Podľa prézentového slovesného 

kmeňa rozdeľujeme latinské slovesá do štyroch 

slovesných tried, konjugácií. Pri rozdelení hrá rozhodujúcu úlohu samohláska, ktorá sa pri 

určitých slovesách objavuje pred koncovkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latinské konjugácie 

1. konj. má v prézente pred 

koncovkou vokál ā/a: vzor laudāre 

2. konj. sa pred koncovkou 

vyznačuje vokálom ē/e: vzor 

monēre 

3. konj. je nepravidelná; pred 

koncovkou sa striedajú vokály 

i/e/u: vzor legere 

4. konj. má pred koncovkou vždy 

ī/i: vzor audīre 
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1.4 Predložky a predpony 
  

Predložky sa vyskytujú jednak v spojeniach s pádovými formami mien, jednak 

v spojeniach so slovesami. S pádmi mien (s výnimkou nominatívu a vokatívu) vyjadrujú 

rôzne adverbiálne vzťahy (miesto, čas, spôsob, príčina). Všetky predložky boli pôvodne 

adverbiá. Pridávali sa k menu v určitom páde na presnejšie vyjadrenie vzťahu alebo k slovesu 

na bližšie určenie deja. Vývoj týchto adverbií šiel 

dvojakým smerom. Buď sa tesnejšie spojili s menom 

a stali sa predložkami, alebo sa tesnejšie primkli k 

slovesu a vznikli zložené slovesá s predponami. 

Z historického hľadiska rozdeľujeme predložky 

na prvotné a druhotné. Kým v gréčtine prvotné, staršie 

predložky funkciu adverbia stratili, u druhotných, 

mladších býva zachovaná. Zo synchrónneho hľadiska 

je medzi nimi dôležitý rozdiel v tom, že prvotné 

predložky fungujú aj ako slovesné predpony, druhotné 

nie. Niektoré latinské predložky sa ako adverbiá 

používajú aj v klasickej latinčine (post, contra, ante, 

intra, infra, supra, circa, atď.). 

Predložky vyjadrovali najprv priestorový 

vzťah. Toto ponímanie ľahko prechádzalo i na 

vyjadrenie času. Neskôr sa začali používať aj na 

vyjadrenie príčiny, spôsobu a iných okolností deja, 

ktoré boli tiež chápané priestorovo. 

V spojení so slovesnými formami si predložky 

pôvodne uchovávali svoju samostatnosť – mohli byť 

kladené aj za sloveso, prípadne byť oddelené od 

slovesa inými slovami. Čoskoro sa však začali zrastať 

so slovesom a menili sa tak na slovesné predpony (praeverbiá). 

Slovesné predpony sú súčasťou odborných termínov a medzinárodných slov a ich 

poznanie je výhodou, či dokonca nevyhnutnosťou. 

 

 

 

Prvotné grécke predložky sa 

spájajú s jedným, s dvoma alebo 

aj s troma pádmi. Druhotné 

predložky sa spájajú (takmer) 

vždy so substantívom v genitíve. 

Väčšina latinských predložiek 

sa spája s akuzatívom 

(naznačujú smer, rozsah a pod.) 

alebo s ablatívom (naznačujú 

odluku, miesto a pod.) Niektoré 

sa spájajú s oboma pádmi. 

V neskorej latinčine sa počet 

prvotných predložiek redukoval. 

Predložky s podobným 

významom sa zamieňali, napr. 

stieral sa rozdiel medzi de, ex, 

ab. Keď už ich významové 

odtienky neboli zreteľné, jedna 

predložka zvíťazila a nahradila 

ostatné – v románskych 

jazykoch prevládlo de. 

Tendencia k explicitnejšiemu 

vyjadrovaniu viedla 

k používaniu predložkových 

pádov namiesto prostých. 

V neskorej latinčine sa stále viac 

používali predložkové pády, až 

sa dospelo k analytickému 

stavu, ktorý je v románskych 

jazykoch. 
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lat. A, AB – od 

 

1. predložka 

ab ovo   (od vajca =) od prvopočiatku 

ab origine  od začiatku 

ab extra  zvonku, z vonkajšej strany 

a priori  vopred, z prvšieho 

a posteriori  na základe skúseností 

a dato   odo dňa (vystavenia) 

a die   odo dňa 

 

2. prefix 

absolvent (ab + lat. solvere = oslobodiť, urobiť nezávislým) 

abiturient (ab + lat. iturus = hodlajúci ísť, odísť) 

abdikácia (ab + lat. dicere = hovoriť) 

absencia (ab + lat. esse = byť) 

 

lat. AD – k, ku, pri, do 

 

1. predložka 

ad acta (a.a.)  k (vybaveným) spisom 

ad rem   k veci 

ad hoc   k tomuto, pre tento prípad 

ad infinitum  do nekonečna 

ad verbum  doslova 

ad informandum pre informáciu 

ad multos annos na dlhé roky, na zdravie 

 

2. prefix 

adaptácia (ad + lat. aptus = vhodný, spôsobilý) 

adverbium (ad + lat. verbum = sloveso) 

administratíva (ad + lat. ministrare = posluhovať) 

 

 

V slovenčine (ale napr. aj 

v češtine a poľštine) sa prefix 

ad- zmenil na a- (asimilácia, 

aprobácia, a pod.). Iné jazyky 

(ruština, nemčina, angličtina, 

francúzština) však dodržiavajú 

zdvojené spoluhlásky (asociácia 

– rus. associacia, nem. 

Assoziation, angl. association 

→ ad + socius = druh). 

Význam zdvojenia spoluhlásky: 
odlíšenie latinskej predpony ad- 

(kladný význam) od gréckej 

predpony a- (negatívny 

význam): asociálny (asociaľnyj, 

asozial, asocial), amorálny 

(amoralisch), asymetrický 

(asymetrisch), atď. 

Ak sa pri použití gréckej 

predpony a- začína základ slova 

na samohlásku, vkladá sa za 

predponu n: a-n-alfabet; a-n-

onym (gr. onoma = meno); a-n-

algetikum (gr. algos = bolesť). 
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 pred niektorými spoluhláskami sa prefix ad spodobuje 

akcelerácia (ad + lat. celer = rýchly) 

akumulácia (accumulatio = ad + lat. cumulatio = hromadenie) 

agresia (aggressio = ad + lat. gradi = pristúpiť) 

 

lat. ANTE – pred (skôr, vopred, predchádzajúci) 

gr. ANTI-  – proti  

 

1. predložka 

Hannibal ante portas  Hannibal pred bránami! 

(Výkrik zdesenia r. 211 pred Kr., keď Hannibal 

postupoval proti Rímu). 

 

2. prefix ante 

antedatovať (ante + lat. dare = dávať) 

anteponovať (ante + lat. ponere = klásť) 

 

     prefix anti 

antifašista, antimilitarizmus 

antipatia (anti + gr. pathos = vášeň, utrpenie) 

antikoncepcia (anti + lat. concipere = počať) 

antiseptikum (anti + gr. sépsis = hnitie) 

 

N.B. – v taliančine používajú v niektorých prípadoch aj túto predponu vo význame pred 

(napr. antipasta = predjedlo; anticamera = predsieň). 

 

 

gr. AUTO-  – (autos =) sám 

 

1. zámeno 

Gnóthi seauton! (Nosce te ipsum!) (Thalés)   Poznaj sám seba! 

 

 

 

Antológia 

= gr, anthos + lat. legere 

(anthos = kvet; legere = zbierať) 

→ „zbierka kvetov“ = zborník 

vybraných prác 
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2. prefix 

autobiografia (auto + gr. bios = život; grafein = písať) 

autogram (auto + gr. gramma = písmeno, zápis) 

autonómia (auto + gr. nomos = zákon) 

autosugescia (auto + lat. suggere = presviedčať, prehovárať) 

automobil (auto + lat. mobilis = pohyblivý) 

 

 ako skratka slova automobil: 

autodrom (+ gr. dromos = beh, pretekárska dráha) 

autogaráž (+ fr. garer = dať na vedľajšiu koľaj, priviesť do bezpečia) 

 

 ako skratka slova automat, automatický (gr. automatos = sám od seba, z vlastného 

popudu): 

autoblok (+ angl. to block = zatarasiť, blokovať) 

 

lat. BI-, TRI-, MULTI-  – (bis =) dvakrát; (tres =) tri; (multus =) mnohý 

 

Bis dat, qui cito dat.  Dvakrát dáva, kto rýchlo dáva. 

 

prefix  

biatlon (bi + gr. athlon = zápas, zápolenie) 

bicykel (bi + gr. kyklos > lat. cyclus = koleso, kruh) 

bilaterálny, trilaterálny, multilaterálny (bi, tri, multi + lat. latus -eris = strana, bok) 

bifokálny (bi + lat. focus = ohnisko) 

 

lat. DE, DI-  – o, od, podľa 

 

1. predložka 

de facto    podľa skutočnosti, skutočne 

de iure    podľa práva, právom 

de dato (d.d.)    odo dňa vyhotovenia 

de die in diem   zo dňa na deň 

De mortuis nihil nisi bene. O mŕtvych nič, ak nie dobre. (O mŕtvych len dobre). 
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De gustibus non est disputandum. O chuti (vkuse) sa nemá diskutovať (škriepiť). 

     (Proti gustu žiaden dišputát.) 

 

2. prefix 

deskriptívny (de + lat. sribo, ere, scripsi, scriptum = písať) 

deportovať (de + lat. portare = niesť) 

deponovať (de + lat. ponere = klásť) 

dedukovať (de + lat. ducere = viesť) 

 

 ďalšia významotvorná funkcia: odstránenie 

pôvodného zmyslu základného slova: 

formovať – deformovať 

centralizovať – decentralizovať 

 

 v našom pravopise sa niekedy prejavuje ako di- 

= význam našej predpony roz- 

dislokácia (+ lat. locus = miesto) 

distribúcia (+ lat. tribuere = udeľovať) 

disharmónia (+ gr. harmonia = súlad, súzvuk) 

dilatácia (+ lat. latus = široký) 

diskvalifikovať (dis + qualis aký + facere robiť  

 = „urobiť niekoho nekvalitným“) 

 

 

gr. DI- (latinské bis) 

gr. DYS- (porucha, zoslabnutie, nesprávnosť) 

 

prefix 

dimorfia (di + gr. morfé = tvar) 

diftong (di + gr. fthongos = hlas, zvuk) 

 

dyslexia (dys + lat. legere = čítať) 

dysgrafia (dys + gr. grafein = písať) 

 

Diplom 

z gr. diploó = zdvojujem 

Diplóma bola dôležitá listina 

zložená vo dvoje. Obyčajné 

listiny sa nechávali kedysi len 

tak, nezložené. Ak bolo treba 

vyjadriť dôležitosť obsahu 

listiny (udelenie výsad, práv, 

titulu a pod.), zložila sa na 

dvakrát. 
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dyslalia (dys + gr. lalein = znieť, zvučať, štebotať) 

dyspepsia (dys + gr. peptein = tráviť) 

dysfónia (dys + gr. foné = zvuk) 

 

lat. E, EX – z, od, von, zvnútra 

lat. EX-  – bývalý, niekdajší 

 

1. predložka 

vypiť na ex   vypiť až do dna 

ex officio   z úradnej moci, úradne 

ex parte   od jednej zo strán 

ex nihilo   z ničoho 

ex libris   z kníh (knižná značka) 

ex interest   bez úroku 

ex gratia   dobrovoľne 

ex post   potom, dodatočne 

ex privata industria  zo súkromnej 

 usilovnosti; z vlastnej iniciatívy 

 

2. prefix 

elokovať (e + lat. locus = miesto)   

elaborát (e + lat. labor = práca) 

emisia (e + lat. mittere, sup. missum = 

 posielať) 

erudovaný (e + lat. rudis = surový, hrubý) 

exhumácia (ex + lat. humus = zem) 

exportovať (ex + lat. portare = nosiť) 

extrahovať (ex + lat. trahere = ťahať) 

 

exprezident 

exmanžel 

 

 

 

Deus ex machina (gr. theos apo 

méchanés) 

= „boh zo stroja“ – nečakaný 

zásah, ktorý rozuzlí zamotanú 

situáciu 

- najviac ho používal vo svojich 

tragédiách Euripidés 

- v hovorovej reči použil toto 

spojenie už Sókratés 

v Platónovom dialógu Kratylos 

 

 

Ex libris – knižná značka 

označujúca vlastníka knihy 
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lat. EXTRA-  – zvlášť, osobitne, oddelene 

lat. EXTRO-  – (opak intro =) von 

 

1. predložka 

extra ordinem   mimo poradia 

extra viam   mimo cesty 

extra vires   nad možnosti 

 

2. prefix 

extraordinárny (extra + lat. ordo, ordinis = poriadok) 

extravagantný (extra + lat. vagari = túlať sa; vagabundus = vandrovný, tulák) 

 

extrovert (extro + lat. vertere = obracať, točiť) 

extrospektívny (extro + lat. spectare = pozerať sa) 

 

gr. HYPER – nad 

 

prefix  

hyperaktivita (hyper + lat. ago, ere, egi, actum = konať) 

hyperémia (hyper + gr. haima = krv) 

 

gr. HYPO – pod 

 

prefix  

hypodermický (hypo + gr. derma = koža) 

hypotéza (hypo + gr. thesis = mienka, tvrdenie) 

 

gr. HIPO – (z gr. substantíva hippos =) kôň 

 

prefix  

hipodróm (hipo + gr. dromos = beh) 

hipoterapia (hipo + gr. therapeuein = liečiť) 

 

Hypochonder  

gr. chondros = chrupavka 

(rebrová) 

- pod ňou chorí často pociťujú 

bolesti 
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hipológia (hipo + gr. logos = slovo) 

 

lat. IN – v, do, na 

 

1. predložka 

in camera     v byte, tajne, dôverne 

in toto     celkom, v celosti 

in continuo    nepretržite, súvisle 

in dorso    na chrbte (knihy), vzadu, z druhej strany 

in facto    vskutku, skutočne 

in futuro    v budúcnosti 

in medias res   doprostred veci 

In vino veritas. (Plinius St.) Vo víne je pravda. 

 

2. prefix 

+ adjektíva = záporný zmysel 

+ slovesá = význam predpony do-, v-, na- 

in + l, m, r = ill-, imm-, irr- 

 

indivíduum (in + lat. dividuus = deliteľný, rozdelený) 

invalid (in + lat. validus = silný, mocný, zdravý) 

ilegálny (illegalis; in + lat. lex = zákon) 

imobilný (immobilis; in + lat. mobilis = pohyblivý) 

iracionálny (irrationalis; in + lat. ratio = rozum) 

inhalovať (in + lat. halare = dýchať) 

inšpirovať (in + lat. spirare = dýchať) 

importovať (in + lat. portare = nosiť) 

infarkt (in + lat. farcire = pchať; infarcire = upchávať) 

in flagranti (in + lat. flagrare = horieť, blčať) 

in margine (in + lat. margo = okraj) 
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lat. INTER – medzi 

 

1. predložka 

inter alia    medzi inými (okolnosťami, vecami) 

Inter arma silent Musae. Kde rinčia zbrane, 

mlčia Múzy. 

 

2. prefix 

interpunkcia (inter + lat. punctum = bod) 

interregnum (lat. regnum = kráľovstvo, vláda) 

 

 často ako skratka za slovo internacionálny (lat. 

natio = národ): 

interhotel 

interlingua 

Intervízia 

 

lat. INTRA-, INTRO-  – dovnútra, dnu 

 

prefix  

introvert (intro + lat. vertere = obracať sa) 

introskop (intro + gr. skopein = hľadieť, pozerať) 

introdukcia  (intro + lat. ducere = viesť) 

 

lat. CUM – s, so, spolu s 

lat. KON- (KO-, KOL-, KOM-, KOR-)  

 

1. predložka  

cum laude   s pochvalou  

magna cum laude  veľmi dobre  

summa cum laude  výborne 

cum suis   so svojimi (ľuďmi) 

 

Summa cum laude 

 

 

Interview 

inter + lat. videre = vidieť 

 

 

Internát 

lat. adjektívum internus = 

vnútorný, domáci (= domov) 
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Cum tacent, clamant.   Keď mlčia, kričia. 

 

2. prefix 

koncentrácia (kon + lat. centrum = stred) 

kondolencia (kon + lat. dolere = cítiť bolesť) 

korešpondencia (ko + lat. respondere = odpovedať) 

kolaborant (ko + lat. laborare = pracovať) 

 

lat. PER – skrz, cez, po, v, za, pomocou 

lat. PER-  – per- 

 

1. predložka 

per aspera ad astra   cez ťažkosti ku hviezdam 

per annum    ročne, na rok 

per capita    podľa hláv (napr. deliť pozostalosť) 

per se     sám sebou, samozrejme 

per fas et nefas   právom i neprávom (skrz dovolené a nedovolené) 

per quod    čím, podľa čoho 

per os     cez ústa, ústami / perorálny (lat. os, oris = ústa) 

 

2. prefix 

perforovať (per + lat. forare = vŕtať) 

permanentný, permanentka (per + lat. manere = zostávať) 

perverzný (per + lat. vertere, sup. versum = obracať) 

perzekvovať (per + lat. sequi = nasledovať) 

 

lat. PRE-  – (z lat. predložky prae  =) pred, vopred 

 

prefix 

preferovať (pre + lat. ferre = niesť) 

prezident (pre + lat. sedere = sedieť) 

prefix (pre + lat. fingere, sup. fixum = pripevňovať, pribíjať)  

preludium (pre + lat. ludus = hra) 
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lat. PRO – pre, pred, namiesto 

 

1. predložka 

pro tempore   predbežne, pre tento raz, dočasne, počas 

pro rata   pomerne, proporcionálne 

pro forma   pre formu, formálne, naoko 

pro et contra   pre a proti 

pro nihilo  pre nič 

pro bono   pre dobro, blaho 

 

2. prefix (lat.) = pre 

protekcia (pro + lat. tegere, sup. tectum = kryť, 

 chrániť) 

prostitútka (pro + lat. statuere = postaviť) 

produkovať (pro + lat. ducere, sup. ductum = 

 viesť, tvoriť, robiť) 

 

     prefix (gr.) = pred 

prológ (pro + gr. logos = slovo) 

program (pro + gr. gramma = zápis, záznam) 

prognóza (pro + gr. gnosis = znalosť,  

 vedomosť) 

 

lat. POST – po 

 

1. predložka 

post scriptum (P.S.)  po napísaní 

post mortem   po smrti 

 

2. prefix 

postgraduálny (post + lat. gradus = stupeň, krok) 

posttraumatický (post + gr. trauma = rana) 

 

 

Promovať alebo byť 

promovaný? 

lat. movere, sup. motum = 

pohybovať posúvať 

promoveo, sup. promotum = 

dosl. posúvať dopredu; = 

prenes. niekoho povyšovať  

ten, kto niekoho promuje = 

promótor – vykonáva obrad 

promócie 

TEDA študenti sú promovaní A 

NIE promujú 
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gr. PERI – okolo 

 

prefix 

perikardium (peri + gr. kardia = srdce) 

periskop (peri + gr. skopein = pozorovať) 

perióda (peri + gr. odos = cesta) 

 

gr. POLY-  – (gr. adjektívum polys, poly =) mnohý, početný 

gr. POLI-  – (gr. substantívum polis =) mesto 

 

prefix 

polyteizmus (poly + gr. theos = boh) 

polygamia (poly + gr. gamos = sobáš) 

polyglot (poly + gr. glotta = jazyk) 

polytechnika (poly + gr. techné = umenie, remeslo, zručnosť) 

 

poliklinika (poli + gr. kliné = lôžko, posteľ) 

metropola (gr. métér = matka + polis) 

akropola (gr. akros = vysoký, vrchný, nachádzajúci sa na okraji + polis) 

 

lat. RE-  – opäť, znovu, zase, nazad 

lat. RETRO-  – (pôvodne lat. predložka =) späť, naspäť, nazad 

  

prefix 

reagovať (re + lat. agere = konať, robiť, viesť) 

rebelovať (re + lat. bellum = vojna) 

reedícia (re + lat. edere = vydávať) 

 

retrospektíva (retro + lat. spectare = dívať sa, hľadieť) 

retro štýl 
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lat. SUB – pod 

 

1. predložka 

sub condicione  pod podmienkou 

sub potestate   pod mocou 

sub voce   pod slovom, pod heslom napr. v slovníku 

 

2. prefix 

substancia (sub + lat. stare = stáť) 

 

lat. SUPER – nad 

 

prefix  

supermocnosť 

superťažký 

superstar 

 

gr. SYN – s, so, spolu s 

 

prefix  

synchronický (syn + gr. chronos = čas) 

symbióza (syn + gr. bios = život) 

synonymum (syn + gr. onoma = meno) 

symfónia (syn + gr. foné = zvuk) 

 

lat. TRANS – cez, za (častejší preklad: predponou pre-) 

 

prefix  

transkripcia (trans + lat. scribere, sup. scriptum = písať) 

transplantácia (trans + lat. plantare = sadiť) 

translokácia (trans + lat. locus = miesto) 

transformovať (trans + lat. forma = podoba, tvar) 
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1.5 Vlastné mená. Problematika transkripcie antických gréckych 

a latinských mien 
 

Slovenčina nie je izolovaný jazyk, preniká do nej množstvo cudzích slov. Pri ich 

preberaní sa riadi vlastnými pravidlami, zároveň by však mala rešpektovať – aspoň pri 

vlastných menách – niektoré pravidlá jazykov, z ktorých mená preberá. Dlhodobým 

problémom, ktorý sa priamo dotýka kultúrnych reálií z antickej civilizácie, je v slovenčine 

správnosť písania vlastných mien pôvodom z klasických jazykov. 

Zárodky problému prepisovania antických gréckych a latinských mien osôb, názvov 

lokalít a ich rôznych odvodenín do slovenčiny siahajú 

ďaleko do počiatkov jej spisovného obdobia. Problém 

vyplýva z odlišných hláskoslovných a tvaroslovných 

vlastností prijímajúceho jazyka – spisovnej slovenčiny, 

a odovzdávajúceho jazyka, ktorým je latinčina a 

staroveká, prípadne byzantská gréčtina. 

V tejto súvislosti nemožno zabúdať, že 

o fonetike starej gréčtiny a latinčiny veľa istého 

nevieme. Neexistuje nijaký autentický záznam ich 

zvukovej podoby. Sme odkázaní na dedukcie z toho, 

čo nám sprostredkúva písmo. Pravopis starej gréčtiny 

bol napríklad fonetický približne okolo roku 400 pred 

Kr. Potom sa postupne zužoval repertoár jej vokálov 

(strata kvantity, zjednodušenie diftongov, itacizmus), 

v konsonantoch sa presadila spirantizácia (b, ph, kh sa 

zmenili na v, f, ch). Naša dnešná výslovnosť 

starogréčtiny je konvenčná, nezodpovedá živej výslovnosti ani v jednej fáze vývinu tohto 

jazyka, aj keď rozdiely medzi grafikou a fonetikou nie sú príliš veľké. 

 

1.5.1 Problémy súvisiace s prepisom antických mien do slovenčiny
1
 

 

Hlavné okruhy problémov, ktoré vystupujú do popredia v súvislosti s problematikou 

transkripcie gréckych a latinských mien, sú: 

                                                 
1
 K praktickým otázkam prekladu antických mien → 2.5.2.1. 

 

Za našu dnešnú výslovnosť 

starej gréčtiny vďačíme 

humanistovi Erazmovi 

Rotterdamskému. Pre svoju 

kodifikáciu argumentoval 

vedeckými potrebami proti 

výslovnosti, akú v Európe šírili 

grécki učenci, emigranti 

z Byzancie. Tá vychádzala 

z vývinovej kontinuity jazyka, 

bola bližšia novej gréčtine. 

Erazmov nie bezproblémový 

návrat ad fontes, k domnelému 

klasickému stavu aj v ortoepii sa 

v Európe ujímal iba pomaly, 

napr. v Nemecku sa definitívne 

presadil až po roku 1800 

a v krajinách s prevažujúcim 

byzantským vplyvom vôbec 

nemal úspech. 
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- v starovekej gréčtine: označovanie kvantity; 

prepis aspirovaných spoluhlások th, rh, príp. aj ph; 

prepis diftongov ai, ei, oi; prepis pôvodného 

slabičného i na začiatku gréckych slov; prepis geminát; 

- pri prepise z latinčiny: písanie geminát, 

písanie digrafém ae, oe, qu, písanie c – k, písanie 

intervokalických grafém i – j, t – c, s – z, prepis 

pôvodného i na začiatku slov; 

- morfologické otázky: podoba menného 

kmeňa, ktorý má byť základom pre skloňovanie mena 

a pre ďalšie odvodzovanie, najmä pre tvorenie 

adjektíva. 

 Pre slovenčinu ako prijímajúci jazyk vždy 

predstavovala väčšie problémy gréčtina. Ako prvé 

východisko prepisu sa núka transliterácia. Čistá sa 

používa len okrajovo, v praxi je účelnejšie používať jej 

kombináciu s transkripciou, zohľadňujúcou aj 

recipovanú erazmovskú výslovnosť (čiže v gréčtine miesto aggelos píšeme angelos, 

vynechávame prízvuky, náslovný ostrý prídych označujeme pomocou h). Tento spôsob 

transkripcie sa bez väčších problémov uplatňuje pri prepise jednotlivých gréckych slov či 

citátových zvratov (napr. héuréka, mimésis, theos apo méchanés, gnóthi seauton, a pod.). Ide 

tu iba o to, aby sa grécke hlásky vyjadrovali našimi písmenami či hláskami s najbližšou 

zvukovou platnosťou (η = é; θ = th; ι = i; υ = y; u (v diftongoch); φ = f (nie ph); χ = ch (nie 

kh); ω = ó; ου = u (nie ou); nevyznačuje sa kvantita a, i, y, lebo ich nevyznačovala ani 

gréčtina). Pokiaľ ide o latinčinu, už starovekí gramatici kládli dôraz na analýzu hlások h, k, q, 

x, i, v, kvôli ich špeciálnemu vzťahu medzi výslovnosťou a spôsobom grafického záznamu. 

Spochybňovali hláskovú platnosť h, jednak preto, že sa tento konsonant vyslovoval 

v latinčine slabo, ale zvlášť preto, lebo ho viacerí z nich pripodobňovali ku gréckemu 

prídychu, ktorý nebol považovaný sa samostatnú hlásku. Pri i a v gramatici odlišovali ich 

vokalickú platnosť od konsonantickej platnosti, viedli tiež diskusiu o opodstatnenosti 

používania grafém k a q, keďže graféma c by uspokojivo prevzala ich úlohu. Hlásky x, y a ich 

grafémy hodnotili ako okrajové a cudzie, keďže sa vyskytujú len v gréckych slovách. 

 Pri písaní antických gréckych a latinských mien sa uplatňujú dve stanoviská: 

 1. stanovisko väčšmi prihliadajúce k odovzdávajúcim jazykom; 

 

Transliterácia = oproti písmenu 

jednej abecedy stojí vždy to isté 

písmeno alebo to isté spojenie 

písmen druhej abecedy. 

Transkripcia = oproti písmenu 

jednej abecedy stojí písmeno 

alebo aj viacero písmen druhej 

abecedy podľa výslovnosti na 

tom istom mieste. Ide 

o fonetický prepis slova. 

Gemináta = zdvojená 

spoluhláska (napr. v slove 

panna). 

Aspiráta = spoluhláska 

sprevádzaná prídychom (napr. 

th, kh). 

Graféma = písomný znak, 

písmeno. 
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 2. stanovisko pokladajúce za rozhodujúci v procese adaptácie prijímajúci jazyk. 

Pri druhom stanovisku sa kladie dôraz na transkripčný prístup, ktorý sa pokúša zachytiť 

zvukovú stránku slova v podobe najprirodzenejšie uchopiteľnej prijímajúcim jazykom. Pri 

prvom zo stanovísk sú možné dva, už vyššie spomenuté, prístupy: transliteračný 

a transliteračno-transkripčný. Sú podobné; hlavný rozdiel spočíva v prepisovaní dĺžok. Kým 

pri transliterácii sa napr. prepisujú len grécke é, ó, keďže sa zaznamenávali osobitnými 

grafémami étou a ómegou, pri transkripčno-transliteračnom prístupe sa prepisujú aj dlhé á, í, 

ý, ú. 

 V praxi sa niekedy možno stretnúť s prepisom 

gréckych mien na latinský spôsob, hlavne pod 

vplyvom západoeurópskych jazykov, t. j. s písaním ph 

namiesto f a c namiesto k, ale i s tendenciou 

odstraňovať th, hoci medzi výslovnosťou t (τ) a th (θ) 

bol v gréčtine zásadný rozdiel. 

 Pri transkripcii vlastných mien vstupuje do hry 

aj kultúrny kontext, zdomácnenosť. Niektoré grécke 

vlastné mená sa už do nášho jazyka a kultúry do istej 

miery včlenili (Filip, Alexander, Teodor, Homér, 

Korint, Atény, a pod.), paralelne popri nich je tu ale 

väčšina mien, ktoré sme si nestihli adaptovať, pričom 

vychádzajú z tých istých slovotvorných zložiek (napr. 

Menandros, Theofrastos, Filippopolis). 

 Niekedy sa používa jedna lexikálna jednotka 

v dvoch podobách podľa kultúrneho prostredia, napr. 

Foinikia v gréckom prostredí, Fenícia v latinskom 

kontexte (V. Zamarovský). Inokedy sa rozlišuje medzi 

tým, či sa hovorí o mytologickej alebo historickej postave. Podľa toho sa používa väčšmi 

alebo menej adaptovaná podoba. 

 Príkladom na celkom vžité grécke meno je Ezop (pôvodné Aisópos). Pri jeho preberaní 

došlo k zmene v kmeni i v koncovke; na jeho podobe sa výrazne prejavil vplyv stredovekej 

latinčiny. Mená typu Neapol zas naznačujú, že pri preberaní mien je možný aj zásah do 

koncovky ako základný stupeň jeho udomácnenia, ktorý odráža flektívne potreby slovenčiny. 

Avšak mená, ktoré by transformovali iba kmeň, no koncovku nie (Teokritos namiesto 

Theokritos, Tézeus namiesto Théseus, a pod.), nie sú ani grécke ani slovenské. 

 

Najstarší filozofi chápali jazyk 

ako súhrn mien, ktoré 

považovali za názvy 

jednotlivých prvkov skutočnosti. 

S prvými teoretickými 

konštruktmi, pomocou ktorých 

sa opisuje a do istej miery 

vysvetľuje správanie sa 

vlastných mien, nachádzame 

v homérskej básnickej tradícii. 

V Homérových básňach sa 

stretávame s pojmom 

eponymon. Je to to, od čoho sa 

odvodzuje vlastné meno; môže 

to byť iné slovo alebo aj vec či 

situácia, ktorá bola motivujúcim 

činiteľom pri akte prvotného 

pomenovania. U Homéra má do 

značnej miery magický 

a nadprirodzený ráz. Okolnosti, 

ktoré sprevádzajú prvotné 

pomenovanie nositeľa mena, 

totiž predurčujú jeho ďalšie 

osudy. 
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Významným komplikujúcim faktorom prepisovania antických mien a ich fungovania 

v slovenskom texte je skloňovanie. To kladie na používateľa slovenčiny nároky, aké si ušetrili 

napr. angličtina, francúzština, nemčina, atď. Vystačia s nominatívom singuláru daného mena, 

čo v slovenčine nie je možné. Do popredia vystupuje problém, aký kmeň pri ohýbaní použiť. 

Konkurujú si pôvodné grécke/latinské a domáce slovenské kmene. Niektoré pôvodné 

substantívne kmene nachádzajú v slovenčine oporu najmä vďaka adjektívam, ktoré sa od nich 

tvoria, napr. gr. Erós – erotický → G sg. = Eróta; Achilleus – Achillova päta → G sg. = 

Achillea, Achilla; lat. Cicero – ciceronianizmus → G sg. = Cicerona. Popri klasických 

tvaroch sa ale v slovenčine občas pri tom istom mene vytvárajú i tvary „barbarské“, ktoré 

nerešpektujú východiskový jazyk. Odvíjajú sa jednoducho od nominatívu singuláru a k nemu 

pridávajú slovenské pádové koncovky: Arés –Area i Aresa, Adónis – Adónida i Adonisa. Pri 

skloňovaní nastávajú ťažkosti tiež pri menách, ktoré nesignalizujú dostatočne svoj rod 

(Artemis, Eris, Déméter); nezasvätený ich nemusí identifikovať ako ženské mená. Ďalším 

úskalím gréckej flexie sú kvantitatívne alternancie v kmeni: Filopoimén – Filopoimena, 

Agamemnón – Agamemnona, ale Apollón – Apollóna, Ión – Ióna. 

 

1.5.2  Pravidlá transkripcie antických vlastných mien 
 

 K pertraktovanej problematike vzniklo niekoľko vedeckých štúdií, v ktorých sa autori 

pokúšajú vniesť systém a zjednotiť pravidlá transkribovania a ortografie pre vlastné mená 

pôvodom z klasických jazykov. Napriek dlhoročnému úsiliu niekoľkých generácií lingvistov 

a klasických filológov však zatiaľ nemáme k dispozícii komplexnú príručku, ktorá by 

používateľa jazyka zorientovala a v ktorej by našiel odpoveď na otázku správnej podoby 

želaného tvaru vlastného mena. Odporúčania i pravidlá, ktoré v priebehu niekoľkých 

desaťročí vznikali, narážali vždy na nedostatok matérie, na ktorej by sa preverovali, takže 

jazyková prax s teóriou bola prepojená iba do určitej miery. Väčšina návrhov slovenských 

jazykovedcov z minulosti, ako adaptovať antické mená v slovenčine, bola v súlade s 

vývinovými tendenciami slovenčiny a premietla sa – v maximálne zhutnenej podobe – do 

aktuálnych Pravidiel slovenského pravopisu (PSP). 

 V súčasnosti sa medzi klasickými filológmi v slovenských akademických inštitúciách 

ustaľujú zásady transkripcie antických mien a komplexnejšie sú sformulované zatiaľ 
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v štúdiách Ľ. Buzássyovej.
2
 Uplatňujú sa už aj v praxi, v heslách Encyklopaedie Beliany. Pre 

heslár sa vytvára taká podoba vlastného mena alebo termínu, aby bolo identifikovateľné 

v pôvodnom, odovzdávajúcom jazyku a zároveň aby nebolo v úplnom rozpore s prirodzenými 

vlastnosťami prijímacieho jazyka, teda slovenčiny. Heslá majú často podobu dvojtvaru. Jedna 

podoba mena pre bežnú komunikáciu, popularizačné diela, pre beletriu, televíziu, atď., v 

ktorej sa väčšmi odrážajú adaptačné procesy, a druhá pre texty odborného charakteru 

prihliadajúca väčšmi na pôvodný stav v klasických jazykoch. Kým v niektorých prípadoch sa 

adaptovaná a odborná podoba prekrývajú (napr. nominatív singuláru Poseidón, genitív 

singuláru Poseidóna sú tvary, ktoré sú v slovenčine dobre adaptované a zároveň zodpovedajú 

aj požiadavkám odborného vyjadrovania), v iných sa môže adaptovaná a odborná podoba 

prekrývať len v nominatíve a rozdiel medzi štýlmi sa prejaví až v nepriamych pádoch (napr. 

nominatív singuláru Anakreón je vhodný pre oba štýly, zato genitív singuláru Anakreóna pre 

bežné vyjadrovanie a genitív singuláru Anakreonta pre odborný štýl). 

Názvy lokalít sa považujú za menej citlivé na zásahy, preto je prípustný väčší rozsah 

ich adaptácie. Prípustné sú pomenovania Macedónia, Mýzia, Lýkia. Kapadócia, Bitýnia, 

Sybarida atď., z osobných mien sa pokladajú za adaptované mená panovníkov (Teodor, 

Bazil), svätých a biblických postáv (Izidor, František z Assisi, Herodes), najznámejších 

mytologických postáv (Aténa, Jupiter), literátov a ich diel (Homér, Ovídius, Horácius, 

Odysea). Akceptujú sa tiež dávno adaptované mená, v ktorých bola théta nahradená 

v slovenčine fonologicky najbližšou zapísanou grafémou t, ako Aténa, Temida, Tesália. 

V odbornom jazyku sa však používajú podoby s thétou. Pri ohýbaní mien so slovným 

základom končiacim na latinskú hlásku k písanú grafémou c sa odporúča v odbornom 

i neodbornom texte písať slovenské k – t. j. k nominatívu Marcus sa priraďuje nepriamy pád 

Markovi, nie Marcovi. 

Pre štýl bežnej komunikácie sa odporúča skloňovať viaceré mená (pôvodné 

konsonantické kmene) podľa úplnej podoby nominatívu: Xenofóna, Adonisa, Kalchasa; 

z latinských napr. Cicera (popri Ciceróna); podoba zodpovedajúca stavu v odovzdávajúcom 

jazyku (Xenofónta, Adónida, Kalchanta, Cicerona) sa odporúča pre odborný štýl. Vžité 

podoby ženských mien ako Ariadna (popri odb. Ariadné) sa prijímajú. Grécke mená 

                                                 
2
 BUZÁSSYOVÁ, Ľudmila: Zásady, ktorými sa riadime pri transkripcii gréckych a latinských mien, názvov a 

termínov v Encyclopaedii Beliane. In: Problémy adaptácie cudzích mien v slovenčine. Bratislava: Veda 2002, s. 

45-55; BUZÁSSYOVÁ, Ľudmila: Pripravovaný Slovník starogréckych a latinských mien – hlavné transkripčné 

zásady a problémy spojené s tvorbou hesiel. In: Slovenská reč 77, 2012, č. 3-4, s. 131-150. BUZÁSSYOVÁ, 

Ľudmila: Prístup k adaptovaným podobám mien v pripravovanom Slovníku starogréckych a latinských mien – 

pravidlá prepisu a flexie a úloha kodifikačných príručiek slovenského jazyka pri ich určovaní a výbere. In: 

Sambucus VIII. Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. Trnava: Filozofická fakulta 

Trnavskej univerzity v Trnave 2012, s. 178-193. 
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s nominatívom sg. na -ón sa v adaptovanej podobe 

skloňujú s ohľadom na už adaptované známe propriá 

i početné apelatíva v nepriamych pádoch -óna, -ónovi, 

atď bez ohľadu na pôvodné rozdiely v gréckom kmeni: 

teda Xenofón, Xenofóna; Agamemnón, Agamemnóna 

tak ako Platón, Platóna, no v odbornom štýle tvar 

zodpovedá východiskovému jazyku, t. j. Xenofónta, 

Agamemnona. 

Konzervatívnosť v oblasti morfológie pretrváva 

v ohýbaní mien zakončených výraznými latinskými 

alebo gréckymi sufixmi (lat. -us/-ius, gr. -os, -es), 

ktoré majú tendenciu správať sa ako zdomácnené 

morfémy a u ktorých existuje vžitá opora v oblasti 

cudzích apelatív typu komunizmus. Skloňuje sa teda 

Ovídia/Ovidia, Herodota/Hérodota, Sisyfa/Sizyfa, 

Aristotela, Euripida, Anaximena, nerobiac rozdiel 

medzi odborným a neodborným vyjadrovaním. 

K týmto menám sa priraďujú aj mená na –as, pôvodom 

a-kmeňové maskulína ako Pytagoras/Pythagoras, 

Anaxagoras, pretože sú formálne blízke 

predchádzajúcim, niektoré sú známe z učiva stredných 

škôl alebo sú súčasťou terminologických spojení, napr. 

Pytagorova veta. Pri sufixe -as pôvodom 

konsonantických kmeňov (Kalchas), -is (Agis), 

rovnako aj pri latinských i-kmeňových typoch 

(Tyrnaviensis), prípadne iných, ktoré  sú menej 

frekventované, sa odporúča vychádzať pri skloňovaní 

z úplnej nominatívnej formy a skloňovať a odvodzovať 

v bežnom prejave Agisa, Adonisa, adonisovský; 

Kalchasa, Kalchasov, Tyrnaviensisa, a pod. 

Pri preklade z cudzieho jazyka je nevyhnutné 

uvedomiť si aj mieru adaptácie antických mien v 

danom jazyku, aby došlo k správnej identifikácii tej 

ktorej osoby. Pri používaní latinských mien skladajúcich sa z krstného mena, rodového mena, 

 

Skladba latinského mena: 

Publius Cornelius Scipio 

Africanus  

praenomen (Publius) = osobné 

(krstné) meno; dávalo sa dieťaťu 

9. deň po narodení podľa výberu 

rodičov; zoznam osobných mien 

bol v Ríme obmedzený – 

poznáme len 18 mužských 

osobných mien; praenomina 

žien neboli také obmedzené ako 

u mužov 

nomen gentile (Cornelius) = 

rodové meno; novorodenec ho 

dostával ako príslušník istého 

rodu; táto príslušnosť sa 

odvodzovala od otca; meno bolo 

dedičné 

cognomen (Scipio) =  meno 

rodiny (priezvisko), ktoré bolo 

odvodené od individuálnych 

charakteristík alebo 

významných skutkov; spočiatku 

ide o živé rodinné meno, ktoré 

sa postupne stáva dedičným 

prímenom 

agnomen (Africanus) = 

dodatočné meno, ktoré sa 

obvykle pridáva na základe 

nejakého významného skutku 

svojho budúceho nositeľa; toto 

meno je fakultatívne a plní 

funkciu honorifikačnej prezývky 

Najčastejšie skratky 

latinských vlastných mien: 

A. = Aulus 

C. = Gaius 

Cn. = Gnaeus 

D. = Decimus 

L. = Lucius 

M. = Marcus 

P. = Publius 

Q. = Quintus 

Ser. = Servius 

Sex. = Sextus 

T. = Titus 
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priezviska (Gaius Iulius Caesar, Marcus Tullius Cicero) kladie napr. španielčina dôraz na 

rodové meno, slovenčina však nie vždy (napr. Marcus Tullius Cicero sa v španielčine 

pravidelne označuje ako Tullius, v slovenčine však Cicero). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

1.6 Starogrécky a latinský jazyk – nositelia kultúrnych tradícií 

optikou translatológie 
 

Latinčina je jazyk, vďaka ktorému máme písmo (latinka), sprostredkoval nám grécko-

rímske kultúrne a vzdelanostné dedičstvo, obohatil našu slovnú zásobu, a to dokonca natoľko, 

že pri mnohých slovách si už neuvedomujeme ich latinský pôvod. Je propedeutikou pre 

románske jazyky i pre angličtinu, kde figuruje celý rad pôvodne latinských slov (napr. 

personal computer: persōna = osoba, persōnālis = osobný, computāre = počítať). Väčšina 

gramatík moderných jazykov je vystavaná na latinskom pôdoryse, a preto je latinčina 

ideálnou univerzálnou prípravou pre štúdium jazykov. Navyše je stále najdôležitejšou 

súčasťou medzinárodnej terminológie. 

Hoci slovenčina nepatrí do skupiny románskych jazykov, ktoré sa z latinčiny, resp. 

z ľudovej latinčiny priamo vyvinuli, latinská lexika je v našom jazyku pomerne bohato 

zastúpená. Ak aj nerátame odbornú lexiku (najmä prírodovedné domény, kde je latinčina 

v pozícii lingua franca), ani v bežnej lexike nie sú živé latinské slová v slovenčine ojedinelým 

javom. Ich pozícia v jazyku je stabilná. Väčšinu z latinských výrazov, ktoré sa používajú 

mimo odborného štýlu a sú súčasťou ďalších štýlov, možno zadeliť do dvoch kategórií: 

1. okrídlené výrazy či okrídlené slová, 

2. citátové frazémy.
3
 

Okrídlené výrazy, nazývané aj okrídlené slová, je tradičné označenie jednej skupiny 

knižných frazém. Vznikli na základe výroku historickej alebo literárnej postavy. V staršom 

vymedzení sa za okrídlené slová pokladal iba taký výrok, resp. citát, pri ktorom sa už 

neuvedomovalo alebo sa zabudlo na jeho pôvodcu. Avšak kvôli subjektívnosti určovania 

hranice a miery poznania pôvodcu citátu sa v súčasnej lexikológii uplatňuje odlišná metóda. 

Vychádza sa z komunikatívnej platnosti výroku. Ak sa daný výraz použije v kontexte, 

v ktorom vznikol a popisuje danú situáciu, ide o citát. Ak sa uplatňuje aj v iných 

komunikačných situáciách, ide o okrídlený výraz. Iba v takomto vymedzení sa okrídlené 

výrazy pokladajú za osobitný druh frazém. Príkladom na obe situácie je napr. známy výrok 

Gaia Iulia Caesara Alea iacta est. Ako citát sa používa v odbornom, ale aj v umeleckom texte 

za podmienky, že ilustruje dobovú situáciu. Ako okrídlený výraz sa používa vtedy, ak má 

platnosť frazeologizmu a používa sa v kontexte na zdôraznenie situácie, keď je nejaká 

záležitosť rozhodnutá a toto rozhodnutie nemožno vrátiť späť. 

                                                 
3
 Podrobnejší výklad k pôvodu a významu niektorých latinských citátových frazém a okrídlených výrazov → 

2.4;  3.3. 
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Citátové frazémy sú frazémy prevzaté z cudzích jazykov, ktoré sa aj v prijímajúcom 

jazyku vyjadrujú vo svojej pôvodnej, teda v cudzojazyčnej podobe ako celok, čo znamená, že 

uvedená skupina frazém nezahŕňa tie, ktorých cudzojazyčným komponentom by bol iba jeden 

prvok. Pre tieto frazeologické jednotky je príznačné buď to, že platnosť frazémy mali už v 

pôvodnom jazyku, napr. latinské cum grano salis (= nie doslova, s istým obmedzením), alebo 

jednotky, ktoré boli v pôvodnom jazyku nefrazeologickými (napr. odbornými) výrazmi, ako 

napr. corpus delicti, čo je pôvodom  právnický termín, alebo výraz persona non grata, ktorý 

patrí do diplomatickej terminológie, sa frazeologizovali až v prijímajúcom jazyku. Treba 

doplniť, že niektoré častejšie používané citátové frazémy sa uplatňujú aj v kalkovanej podobe, 

napr. in medias res – do stredu veci, k veci, bez úvodu. Citátové frazémy majú štylistickú 

platnosť výrazných knižných prostriedkov. Vo frazeológii hovoríme o jave nazývanom 

preberanie frazeologických jednotiek. Ide o proces, pri ktorom sa frazeologický fond jazyka 

obohacuje o frazémy z iných jazykov. Najčastejším spôsobom je doslovný preklad cudzích 

frazém, ich úplné alebo čiastočné kalkovanie, pričom sa vo väčšine prípadov kopíruje ich 

syntaktická konštrukcia. Frazeologické jednotky, ako sme už spomenuli, sa preberajú 

v originálnej podobe, no môžu sa prispôsobiť aj preberajúcemu jazyku. Toto prispôsobovanie 

má za následky zmeny vo fonetickej alebo v grafickej podobe. Príkladom je latinská frazéma 

tabula rasa, ktorú slovenčina prebrala v nezmenenej podobe, no napr. francúzština si ju už 

prispôsobila do podoby table rase, teda aj jej grafická aj fonetická podoba zodpovedá 

preberajúcemu jazyku. 

Týmto spôsobom obohacujú okrídlené výrazy a citátové frazémy pôvodom z latinčiny 

súčasnú slovenskú lexiku. Pre prekladateľa je veľkou výhodou, ak ich pozná, rozumie ich 

významu, prípadne mu je známy ich pôvod. Poznanie týchto citátových frazém alebo 

okrídlených výrazov v materinskom jazyku dáva predpoklad, že ich prekladateľ bude schopný 

detegovať aj v pôvodnom texte, z ktorého prekladá. Tvrdenie, že je pre prekladateľa výhodou, 

ak ich pozná, sa zakladá na nasledujúcich zisteniach: 

1. Ak prekladateľ pozná význam živých latinských slov v materinskom jazyku, je 

pravdepodobné, že ich dokáže objaviť aj v pôvodnom texte aj v prípadoch, že ich 

východiskový jazyk neprebral v originálnej latinskej podobe, ale ustálili sa v ňom adaptované, 

napr. vo forme kalkov, prípadne polokalkov, a teda že ich z východiskového textu viditeľne 

nevyčleňuje už samotná pôvodná jazyková forma – latinčina. Ich uvedomenie si vo 

významovej rovine so sebou prináša niekoľko ďalších aspektov. Prekladateľ dokáže 

cieľovému čitateľovi sprostredkovať adekvátnu formu a obsah aj vďaka tomu, že živé latinské 

slovo v takomto prípade nepovažuje len za autorovu metaforu, ale uvedomuje si 
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intertextualitu (zvlášť v prípade okrídlených výrazov). Transferom takejto lexikálnej jednotky 

nenarúša štýl originálu a zachováva viacvrstevný charakter textu. Rovnako ponecháva 

čitateľovi priestor, aby si tieto alúzie na antických autorov a ich diela v texte uvedomoval, 

nachádzal súvislosti, a aby pri interpretácii, zvlášť v prípade umeleckých textov, boli jeho 

východiská porovnateľné s východiskami a možnosťami čitateľa originálu, teda aby mu 

prekladateľ túto možnosť neubral skôr, než sa s preloženým textom stretne sám a bude ho 

interpretovať na základe čitateľskej skúsenosti, horizontu očakávania, čitateľského profilu 

a ďalších parametrov, ktoré sú súčasťou interpretačného procesu. 

2. Z hľadiska výberu vhodných translatologických postupov je poznanie živých 

latinských slov rovnako výhodou. Prekladateľ sa môže vyhnúť negatívnym posunom, ak 

pozná danú lexikálnu jednotku, identifikuje ju v texte a zvolí adekvátny postup pri jej 

transfere. Ak ju nepozná, môže sa stať, že s ňou bude v texte narábať napr. ako s metaforou. 

V tom prípade ju môže pri prekladaní v rámci prekladateľských postupov využívaných pri 

preklade metafory buď celkom eliminovať, preložiť ju doslovne (pričom ani v prípade kalkov 

nemusí byť výsledné prekladateľské riešenie automaticky zhodné s podobou adaptovanou 

v cieľovom jazyku), vymeniť ju za inú metaforu alebo ju môže v texte vysvetliť. Všetky 

uvedené postupy by znamenali pre cieľový text viac či menej výrazný posun alebo stratu, a to 

tak na úrovni významovej, ako aj lexikálnej a štylistickej. Adekvátny postup v tomto prípade 

znamená zvoliť si v cieľovom texte tú podobu lexikálnej jednotky, ktorá je adaptovaná 

v cieľovej kultúre, bez ohľadu na divergenciu medzi originálom a prekladom. Ak je vo 

východiskovom texte daná živá latinská sentencia kalkom, v slovenčine môže byť 

polokalkom alebo naopak. Či dokonca, ak je živá latinská sentencia vo východiskovom 

jazyku adaptovaná v pôvodnej latinskej podobe a v slovenčine ju poznáme a používame ako 

kalk, prekladateľ má rešpektovať cieľový jazyk a kultúru a použiť v cieľovom texte 

adaptovaný tvar. Ak sa v cieľovom jazyku uplatňujú dve formy, napr. alea iacta est – kocky 

sú hodené, vtedy by mal prekladateľ prispôsobiť výber prekladateľského riešenia 

východiskovému textu a vybrať tú podobu živej latinskej sentencie, ktorá originálu 

zodpovedá po obsahovej i formálnej stránke. V prípade vyššie spomenutého okrídleného 

výrazu existuje možnosť voľby, pretože vo viacerých jazykoch sa súbežne uplatňuje pôvodná 

latinská podoba, ako aj jej tvar adaptovaný pre dané jazykovo-kultúrne spoločenstvo. 

Vyberáme niekoľko jazykových mutácií : 
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Slovenčina Alea iacta est. Kocky sú hodené. 

Čeština Alea iacta est. Kostky jsou vrženy. 

Angličtina Alea iacta est. The die is cast. 

Nemčina Alea iacta est. Der Würfel ist gefallen. 

Francúzština Alea iacta est. Le sort en est jeté. 

Španielčina Alea iacta est. La suerte está echada. 

Taliančina Alea iacta est. Il dado è tratto. 

  

Analýzou francúzskej a španielskej verzie latinského alea iacta est zistíme, že latinské 

substantívum alea s významom kocka sa v sentencii nenachádza. Nahradilo ho substantívum 

le sort resp. la suerte, s významami: 
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Francúzsky výkladový slovník Larousse aj španielsky slovník Diccionario de Real Academia 

Española medzi prvými významami substantív uvádzajú: náhoda, osud, údel. Slovo kocka, 

teda le dé (franc.) a el dado (špan.) ani v jednej zo sentencií nefiguruje (treba však upozorniť, 

že vo francúzštine súbežne jestvuje aj výraz les dés sont jetés), preto ak prekladateľ túto 

sentenciu vo francúzskom či v španielskom východiskovom texte odhalí napriek tomu, že 

v slovenčine máme ako ekvivalent vžitú sentenciu s komponentom kocka, nie osud, údel 

alebo náhoda, a prekladateľ ho dokáže identifikovať ako okrídlený výraz, či citátovú frazému, 

pri prekladaní predíde strate, napr. tým, že predíde výrazovej nivelizácii. Alúziu sa mu podarí 

zachovať využitím zodpovedajúcich výrazových prostriedkov. 

Zaujímavosťou je, že sa živé latinské sentencie uplatňujú vo všetkých štýloch. Okrem 

odborného štýlu, kde je latinčina základom terminologického aparátu, nachádzame latinské 

výrazy asi v každom jednom z primárnych i sekundárnych štýlov. Nie sú len súčasťou 

umeleckých výpovedí, ale bežne ich zaznamenávame aj v hovorovom štýle, zaznievajú 

z médií a uplatňujú sa aj v administratívnom štýle. Pre názornosť prinášame aj prehľadnú 

exemplifikáciu obohacovania slovenskej lexiky latinskými výrazmi v rámci jednotlivých 

štýlov. Ide o príklady, ktoré, samozrejme, nie sú používané výhradne pre daný štýl. Jeden 

a ten istý latinský výraz sa môže uplatňovať vo viacerých z nich, v závislosti od 
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komunikačnej situácie a od intencie výpovede autora. Pri uvádzaní príkladov pre jednotlivé 

štýly vychádzame z ich delenia podľa J. Mistríka. 

 

I. Primárne štýly: 

1. náučný štýl:  

- terminus technicus (odborný názov, technický termín); 

 

2. administratívny štýl: 

- curriculum vitae (životopis); 

 

3. publicistický štýl: 

- in memoriam (na pamiatku); 

- vox populi, vox dei (hlas ľudu, hlas boží); 

 

4. rečnícky štýl:  

- quo vadis (kam kráčaš) 

 

5. esejistický štýl: 

- conditio sine qua non (podmienka, bez ktorej nie – nevyhnutná podmienka, predpoklad, aby 

sa niečo mohlo realizovať) 

 

6. hovorový štýl:  

- de facto (v skutočnosti, skutočne, zo skutku, podľa skutočného stavu), 

- pro forma (formálne, aby sa nepovedalo); 

 

7. umelecký štýl:  

- carpe diem (využi deň). 

 

II. Sekundárne štýly (príležitostné, konkrétne, neštandardizované) – výber: 

1. archaický štýl:  

- amicenko (z latinského amicus – priateľ) – oslovenie adresáta v duchu 19. storočia; 

 

2. biblický štýl:  

- gloria in excelsis Deo (sláva Bohu na výsostiach); 
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3. ceremoniálny štýl: 

- ad multos annos (na mnohé roky – pri výročiach, pri blahoželaniach jubilantovi, aby sa ešte 

dlho tešil zdraviu), 

- Vaša magnificencia (oslovenie rektora univerzity), 

- Vaša spektabilita (oslovenie dekana fakulty), 

- Vaše honorability (oslovenie významných funkcionárov v akademickom prostredí), 

- Vaša Excelencia (oslovenie veľvyslanca), 

- Vaša Eminencia (oslovenie kardinála); 

 

4. diplomatický štýl:  

- persona non grata (nežiaduca osoba); 

 

5. ďakovný štýl:  

- ab imo pectore (z hĺbky srdca); 

 

6. ekonomický štýl:  

- N. B. (skratka z nota bene – dobre si zaznamenaj); 

 

7. elegický štýl:  

- memento mori (pamätaj na smrť); 

 

8. encyklopedický štýl:  

- ibid. (ibidem – tamtiež), 

- id. (idem – ten istý), 

- cf., cfr., conf. (confer – porovnaj), 

- et al. (et alii – a ďalší, a kolektív), 

- l. c., l. cit. (loco citato – na citovanom mieste, na uvedenom mieste), 

- v. l. (vide locum – pozri miesto v knihe), 

- s. a. (sine anno – bez roku vydania); 

 

9. enumeratívny štýl: 

- etc. (et cetera – atď., a tak ďalej); 
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10. epištolárny štýl: 

- A. D. (anno Domini – roku Pána); 

 

11. legislatívny štýl:  

- ex offo (= ex officio – z úradu, z úradnej moci); 

 

12. ospravedlňujúci štýl: 

- mea culpa, mea maxima culpa (moja vina, moja preveľká vina); 

 

13. patetický štýl:  

- per aspera ad astra (tŕnistou cestou k hviezdam); 

 

14. persuazívny štýl:  

- historia magistra vitae (dejiny sú učiteľkou života), 

- non scholae sed vitae discimus (neučíme sa pre školu, ale pre život); 

 

15. pompézny štýl:  

- amicus certus in re incerta cernitur (v núdzi poznáš priateľa); 

 

16. žartovný štýl:  

- ergo bibamus (tak teda pime). 

 

Podobných príkladov by sme našli omnoho viac, od tých najfrekventovanejších až po 

zriedkavé, ba raritné, ktoré sa zväčša vyskytujú v diskurzoch odborného používateľa jazyka. 

Prekladateľ samozrejme nemôže poznať všetky latinské citáty, skratky, sentencie alebo 

terminológiu jednotlivých odborov. Základné znalosti z klasických jazykov sú však veľkou 

výhodou a aspoň základná orientácia, pokiaľ ide o systém latinčiny a znalosti z jej lexiky 

a reálií, slúžia prekladateľovi k rozvíjaniu si kultúrnej kompetencie. Ak prekladateľ nie je 

zároveň klasickým filológom, potom v prípade jeho znalostí z klasických jazykov a antickej 

civilizácie a kultúry vo vzťahu k prekladateľským kompetenciám hovoríme skôr o sociálnej, 

rešeršnej a kultúrnej kompetencii, než o jazykovej kompetencii v pravom význame. Znamená 

to, že sa prekladateľ v problematike orientuje a ak je to potrebné, dokáže si zvoliť vhodnú 

prekladateľskú pomôcku, nevyhnutnú pri výbere ekvivalentu či pri hľadaní prekladateľského 

riešenia. 



61 

 

V tejto súvislosti treba upozorniť aj na chyby v preklade, výklade alebo v interpretácii, 

ktoré môžu vzniknúť ako dôsledok nedostačujúcej znalosti klasických jazykov a súvisiacich 

reálií. Parciálne informácie a vedomosti môžu viesť k mylným záverom. Príkladom takýchto 

neoverených postupov je známa falošná etymológia substantíva malvica, ktorá sa chybne 

odvádza od malum (zlo) alebo od mālum (jablko), pričom zlo má odkazovať na biblický 

príbeh Adama a Evy, kde je jablko symbolom zla a údajne aj preto sú ich označenia 

v latinčine zhodné. J. Rejzek v Českom etymologickom slovníku uvádza vysvetlenie: „malvice 

– dužnatý plod s jádřincem (jablko, hruška, ap.). Presl převzal z jakéhosi starého lékařského 

rukopisu, v jiných exemplářích jsou podoby makvice, mrkvice, takže asi jde o písařskou 

chybu“. Substantívum malvica sa zrejme do jazyka dostalo ako chybný tvar. Na českú 

etymológiu odkazuje aj Stručný etymologický slovník slovenčiny: „malvica – dužinatý plod 

rastlín s jadrovým ovocím (od 20. stor.). Z čes. malvice – výraz bol zavedený v období 

národného obrodenia na základe istého stčes. rukopisu; 

príslušné miesto sa však číta aj ako mrkvice.“ 

V obdobných prípadoch platí zásada ad fontes. 

Ak sa prekladateľ stretne s podobným prekladateľským 

problémom, mal by si informáciu vyhľadať a overiť, 

zvlášť vtedy, ak nie je v danej oblasti odborníkom. 

Latinský a starogrécky jazyk obohatili 

slovenskú slovnú zásobu o kvantum lexikálnych 

jednotiek, ktoré sa v našom jazyku uplatnili ako 

jednotlivé slová (napr. grátis) alebo viacslovné pomenovania (napr. ad absurdum, ad acta, 

aula maxima), ďalšie boli prebrané ako celé sentencie (napr. clara pacta – boni amici) alebo 

je z ich základu odvodených množstvo ďalších lexikálnych jednotiek. Za mnohé uvádzame 

tie, ktoré sa sformovali z latinského a gréckeho slova jazyk: 

lingua: 

lingvistika, lingvista, lingvistka, lingvistický, plurilingvizmus, bilingvizmus, 

monolingvizmus, sociolingvistika, psycholingvistika, pragmalingvistika, neurolingvistika, 

etnolingvistika, lingvokulturológia, lingvokulturéma, lingvodidaktika, lingválny, 

interlingválny, extralingválny, multilingválny; 

γλῶσσα (glóssa): 

glosár, glosolália, heteroglosia, diglosia, polyglosia, glosa, glosovať, glosátor, glositída, 

glosodýnia, xenoglosia. 
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