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Vlastné mená v Žilinskej knihe 

 

Miroslava ČUROVÁ 

 

 Predspisovné obdobie slovenského jazyka v sebe zahŕňa mnoho jazykových 

pamiatok, ktoré obsahujú aj zápisy vlastných mien osôb. K takýmto pamiatkam, ktoré 

poskytujú bohatý antroponymický materiál patrí aj jazyková pamiatka z polovice 15. 

a začiatku 16. storočia - Žilinská kniha. 

 Žilinská kniha je dôležitou historickou pamiatkou, ktorá poskytuje možnosti pre 

bohaté jazykové bádanie. Pre nás je dôležitá predovšetkým z antroponymického hľadiska, 

keďže táto jazyková pamiatka spadá do historického obdobia, v ktorom pomenovacia sústava 

ešte nebola právne kodifikovaná. 

 Počas vývinu vlastných mien prebiehal prechod identifikácie osoby od rôznych 

opisných jednotiek k syntetickým formám, ktoré sa po kodifikačnom zásahu stali dnešnými 

dedičnými priezviskami. Pre tento vývojový proces je charakteristické, že sa v ňom nedajú 

vyčleniť hranice, ktoré by nám pomohli objasniť, v ktorom časovom období jedna 

z antroponymických formácií stráca svoju expanzívnu črtu a ustupuje do pozadia, čím 

prenecháva miesto inej, expanzívnejšej. Napriek tomu nám dovoľuje sledovať rôzne 

prelínanie sa, miešanie a ovplyvňovanie antroponymických modelov. 

Žilinská kniha totiž v sebe zahŕňa bohatý antroponymický materiál slovenských mien, ktoré 

nám pomôžu oboznámiť sa s prirodzeným vývinom priezvisk.  Vyexcerpovaný materiál 

rozdeľujeme do viacerých hlavných skupín, ktoré obsahujú najdôležitejšie črty jednotlivých 

nededičných priezvisk a zároveň aj ich bohatú slovotvornú a sémantickú motiváciu. 

  

1. Žilinská kniha 

Vznik Žilinskej mestskej knihy spadá do staršieho predspisovného obdobia (11. – 15. 

storočie).  

Je významnou historickou a jazykovou slovenskou pamiatkou. Je to prvá a zároveň aj 

najdôležitejšia právna pamiatka na Slovensku, ktorá je dôkazom vyspelosti a vzdelanosti 

vtedajšieho slovenského etnika. Žilinská kniha je súborom viacerých častí, a to 

magdeburského práva prevzatého obyvateľmi Žiliny od obyvateľov mesta Krupina, jeho 

prekladu do slovenčiny a zápisov uskutočnených mestskou radou. 
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 Vznik Žilinskej mestskej knihy súvisí s právnym odčlenením Žiliny od českého 

mesta Tešín  v roku 1369 a jeho právnou orientáciou na mesto Krupina. Nemecký text bol 

prevzatý z právneho štatútu mesta Krupiny, ktoré bolo vtedy mestom odvolávacieho súdu. 

Prijatím Privilegia pro Slavis v roku 1381 sa začína v živote mesta presadzovať slovenská 

časť obyvateľstva. Mení sa nielen zastúpenie v mestskej rade Žiliny (každoročné striedanie 

richtárov a pomerný počet Slovákov sa stáva členmi mestského zastupiteľstva), ale nastáva aj 

zmena v zapisovaní právnych úkonov žilinských mešťanov. 

O niečo neskôr vzniká žiadosť žilinského richtára Václava Pongráca o preklad 

magdeburského práva, ktorý bol zapísaný dvoma pisármi. Jeden z pisárov bol Václav 

z Kroměžířa, o druhom pisárovi sa predpokladá, že bol slovenského pôvodu. 

K prepísaniu magdeburského práva došlo v roku 1378 a k jeho preloženiu do 

slovenčiny v roku 1473.1 Popri prepise a preklade magdeburského práva obsahuje Žilinská 

mestská kniha aj druhú časť - zápisy mestskej rady, ktoré sa týkajú predovšetkým 

majetkových záležitostí žilinských občanov (záznamy o majetkoch, o dedičstve, o obchodoch, 

o testamentoch, o založení majetku, o dlžobách a iné). Staršie záznamy v Žilinskej knihe sú 

v latinčine alebo v nemčine (do roku 1462). Od roku 1451 sa popri nich vyskytujú aj zápisy 

v slovenskom jazyku, respektíve v útvare kultúrneho jazyka a od roku 1462 sú zápisy 

zaznamenávané len v jazyku slovenskom.2 

 

2. Antroponymický výskum vlastných mien 

 

„Osobné a miestne mená v Žilinskej knihe neboli zatiaľ náležite zhodnotené... 

Pamiatka obsahuje dosť bohatú slovnú zásobu vlastných mien. Tie vlastné mená, ktoré 

vytvorilo slovenské etnikum a ktoré pomenúvajú objekty zo slovenského jazykového územia 

domácimi alebo zdomácnenými výrazovými prostriedkami... sú prvkami slovenského 

jazykového kódu.“3 

 

2. 1. Vývin a formovanie priezvisk 

V súčasnosti sa na identifikáciu osoby používajú dva osobné názvy. Sú to meno 

a priezvisko. Ich používanie, čiže požívanie úradne kodifikovanej, štandardizovanej podoby 

mena, je určené právnymi predpismi. Avšak ustálenie tohto dvojmenného pomenovacieho 

                                                            
1 Paulíny, Eugen: Dejiny spisovnej slovenčiny I. Bratislava: SPN 1971. s. 35 – 36. 
2 Krajčovič, Rudolf – Žigo, Pavol: Dejiny spisovnej slovenčiny. Univerzita Komenského. Bratislava 2002. s. 59. 
3 Blanár, Vincent: K hodnoteniu jazyka Žilinskej knihy. Jazykovedný časopis. 15. 1964. s. 126-127. 
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systému muselo prekonať dlhé obdobie vývoja od najstaršieho jednomenného pomenovacieho 

systému. 

 Pri pomenúvaní osôb sa často vystačilo s jedným menom, avšak jednomenný 

indoeurópsky systém postupom času začína ustupovať svoje miesto dvojmennému 

pomenovaciemu systému. Charakteristické pre tento proces zmeny je, že nešlo o rýchle 

zastúpenie a nahradenie jedného menného systému druhým, ale tento proces sa datuje na tisíc 

rokov až do momentu uzákonenia. Možno povedať, že priezvisko predstavuje kategóriu 

osobného pomenúvania, ktorej vznik podmienili príčiny mennej sústavy ako vyrovnávanie sa 

s narastajúcimi identifikačnými potrebami a vonkajšie podnety, ktoré súvisia s právnymi 

a administratívnymi potrebami krajiny, štátu. 

V najstaršom predkresťanskom období sa uplatňovala jednomenná pomenovacia 

sústava - na pomenovanie osoby stačilo jedno meno, preto aj v starších záznamoch 

nachádzame orientáciu podľa krstných mien. Čoraz viac sa však v tejto jednomennej sústave 

začali používať derivačné schopnosti jazyka. Už od najstarších čias sa teda môžeme stretnúť 

so sufixami, s ich používaním, s kombináciou sufixov a spájaním antropolexém s 

antropoformantmi. 

Môžeme povedať, že od 15. storočia sa začala formovať dvojmenná pomenovacia 

sústava meno – prímeno, aj keď už v rozmedzí 12. – 18. storočia badať, že na spoločensko – 

právnu identifikáciu indivídua nepostačovalo jedno meno. Musela ho dopĺňať ďalšia 

charakteristika osoby – prímeno. Prímeno mohlo byť odvodené od:4 

1.  príbuzenského vzťahu s menami osôb, s ktorými bol jedinec príbuzenský spätý 

2. spoločenského zriadenia alebo povolania jednotlivca 

3.  názvu miesta bydliska alebo sídla rodu (pri šľachtických prídomkoch) 

4.  príslušnosti k istému rodu alebo etnickej skupine 

5.  nejakej vlastnosti charakterizujúcej pomenovanú osobu. 

 

Pri pomenúvaní teda ľudia častokrát čerpali z najrozličnejších zdrojov. Vyberali sa mená 

opisné, obrazné, vznešené, ale i hanlivé. Prímeno, ktoré sa v týchto prípadoch používalo na 

doplnenie, resp. spresnenie osoby, sa k menu pripájalo buď bezprostredne alebo za pomocou 

latinského dictus alebo v slovenskom preklade zvaný. V neskoršom období, keď došlo ku 

kodifikácii sa v mnohých prípadoch práve toto prímeno stalo priezviskom.  

                                                            
4 Majtán, Milan: Cisár Jozef o používaní priezvisk. In. Acta Onomastica. XLV. Praha: Ústav pro jazyk český AV 
ČR 2004. s. 28 – 31. 
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Všetky tieto mená čerpali z dobovej slovnej zásoby. Keďže Slovensko bolo územím, 

na ktorom od dávnych čias pôsobili a žili príslušníci rôznych etník, nestretávame sa pri 

priezviskách len s domácimi. Tie sú obohatené o výrazy z nemčiny, maďarčiny, ale 

i latinčiny, či iných  jazykov. 

Z vyššie spomenutého teda vyplýva, že priezviská nevznikli v čase uzákonenia, ale 

proces ich vývoja bol postupný už od raného stredoveku. Prímená alebo protopriezviská, 

predstavujú vývinové štádium priezviska. Prímená teda spočiatku neboli dedičné, až 

postupom času sa zväčšuje dedičnosť prímená v rámci rodiny, a tým aj jeho ustálenosť. Od 

pomocnej, doplňujúcej časti sa teda prímeno postupne vyvinulo v povinne dedené priezviská, 

ktoré sú základnou súčasťou osobných mien ľudí. Vyplynulo to predovšetkým z potreby a 

záujmu rodín o zachovanie kontinuity a majetkových záujmov, najprv u spoločensky 

najvyšších vrstiev až po široké ľudové vrstvy.  

 

2. 2.  Opisné pomenovanie jednotlivcov 

Jednomenný systém postupne začal strácať svoju základnú funkciu, funkciu 

identifikačnú. Spolu so vzrastajúcou populáciou sa začali viac používať rozbudované 

antroponymické modely.5 Do tohto systému vlastných mien začali postupne prenikať aj slová, 

pomenovania, z apelatívnej vrstvy slovnej zásoby a niektoré z nich prešli aj nastálo do 

skupiny antroponymických pomenovaní. V tomto období teda konkrétne apelatívum plnilo 

dvojitú funkciu – na jednej strane ako súčasť apelatívnej slovnej zásoby a na strane druhej 

slúžilo ako pomenovanie osoby. Pre toto obdobie je teda charakteristické, že do popredia sa 

vysúvajú tzv. opisné pomenovania jednotlivcov. 

 Na základe apelatívnych základov môžeme tieto vlastné mená osôb rozdeliť do 

antroponymických kategórií podľa názvu práce, hodnosti, či úradu, ktorý zastávali, podľa 

obyvateľstva, príbuzenských vzťahov, či mnohých ďalších označení osôb. 

 Taktiež môžeme využiť rozdelenie na skupinu vlastných mien, ktoré boli utvorené od 

miestnych názvov, či druhú skupinu, ktorá bola utvorená od patronymík (sem teda môžeme 

zahrnúť všetky pomenovania, ktoré boli utvorené od príbuzenských vzťahov). 

 Do tejto opisnej skupiny zaraďujeme apelatíva poukazujúce na: 

1. rodinnú príslušnosť, rodinné zväzky (brat, syn, nevesta, manželka, ...) 

2. funkciu, hodnosť, zamestnanie (fojt, magister, boženík, ...) 

3. príbuznosť k istej skupine, či pôvod (mešťan, ...) 

                                                            
5 Termín preberáme od V. Blanára (1996, s. 201), kde vraví: „všeobecné princípy, ktoré utvárajú obsahovú a 
formálnu stránku onymického znaku, sme označili termínom onymický (pomenovací) model.“ 
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Príklady: foyt Gal; magister Andreas; Ján pisár (záp. 75); ... 

 

2. 3. Analytické, syntetické a bezpredložkové modely 

 Kvôli zväčšujúcej sa potrebe presnejšej identifikácie osôb sa dovtedy využívaný 

menný systém musel vysporiadať s nárastom používania identifikácie. To sa začalo riešiť 

tým, že namiesto dovtedajšieho spôsobu charakteristiky osoby (dodávanie charakteristík) sa 

začali vo veľkej miere na vyjadrenie jednotlivých súvislostí používať sufixy. 

Zamerali sme sa na rozdelenie mien z hľadiska analytickej, syntetickej a 

bezpredložkovej formy, ktoré nám pomôžu v lepšom a prehľadnejšom usporiadaní, rozdelení 

utvorených priezvisk. 

K analytickým formám zaraďujeme tie, ktoré boli vyjadrené morfologicky 

analytickým spôsobom. 

Syntetické formy tvoria antroponymá utvorené pomocou sufixov, ktoré vyjadrujú 

rôznorodosť základov a vzťahov. 

K bezpredložkovým formám zaraďujeme antroponymá, ktorých druhý člen je 

v Nominatíve singuláru a ide o rôzne pomenovania, ktoré majú svoj pôvod v prezývkach, v 

zamestnaní a iné. 

Jednotlivé antroponymá nám teda dovoľujú zistiť pomocou akých vzorov, modelov, 

boli priezviská tvorené. 

 

2. 3.  1. Analytické modely 

Veľkú váhu pri utvorení tohto antroponymického modelu zohrala latinčina, keďže 

v období stredoveku sa v značnej miere využívala v oblasti súdnictva. 

Práve v latinčine sa môžeme stretnúť s antroponymickým modelom X de Y, ktorý sa častokrát 

a neskôr aj v národnom jazyku používal pri pomenúvaní osôb. 

S bohatou literatúrou venujúcej sa tejto problematike sa stretávame aj v poľskej 

literatúre, kde môžeme nájsť mnoho štúdií o menách utvorených z miestnych názvov (venoval 

sa tomu napr. S. Rospond, ktorý pri menách utvorených z miestnych názvov rozlišuje dvojité 

delenie: analytické pomocou latinského de, resp. poľského z, ze a syntetické pomocou sufixu 

-ski).  

Tieto analytické modely pomenovania osôb, ktoré vznikli na základe miestnych 

názvov, toponým, vyjadrovali vzťah medzi pomenovanou osobou a miestnym názvom 

(miesto narodenia, bývania, vlastníctvo). 

Príklady: Stephanus de Tauricz (záp. 1); Waczlawek z Wysokeho Mytha (záp. 69); ... 
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2. 3. 2. Syntetické modely 

K synteticky tvoreným priezviskám zaraďujeme tie, ktoré vyjadrujú privlastňovacie 

vzťahy. Tieto vzťahy môžeme skúmať na základe ich morfematickej štruktúry, a to podľa 

jednotlivých sufixov.  

Sem zaraďujeme priezviská s formantom na -sky/ -ský, ktoré začali zastupovať 

analytické modely, teda boli utvárané od miestnych názvov. 

Druhú skupinu tvoria tie, ktoré vyjadrujú príbuzenské, resp. privlastňovacie vzťahy. 

Vo všeobecnosti sem možno zaradiť priezviská poukazujúce na rodinné a iné vzťahy. Môžu 

byť vyjadrené pomocou sufixov ako -ič, -ov, -ovič, , -in, -ak, -ek, ... Pri antroponymách 

uvedených v latinských zápisoch môžeme skupinu sufixov rozšíriť ešte o sufixy -i, -is, ktoré 

vyjadrujú tie isté vzťahy ako vyššie spomenuté sufixy. Práve všetky tieto formanty začali 

čoraz častejšie nahrádzať výrazy ako syn, dcéra, zať a iné.  

Na záver je však potrebné poznamenať, že aj keď tieto sufixy nazývame 

patronymickými, nepoukazovali len na vzťah otec – syn. Poľský bádateľ J. Bubak6 konštatuje, 

že priezviská tohto typu poukazujú na rôzne rodinné i nerodinné vzťahy (sluha, komorník). 

Na základe toho by sme teda mohli hovoriť o formálnych patronymikách, keďže nemôžeme 

jednoznačne potvrdiť, či je tu skutočne vyjadrený vzťah otec – syn. 

Príklady: Michal Hrziczowsky (záp. 51); Mertuss Polacowicz (záp. 59); ... 

 

2. 3. 3. Bezpredložkové modely 

Ako ďalší spôsob pomenovania ľudí môžeme vyčleniť aj identifikáciu osôb pomocou 

„bezpredložkových“ modelov. Do tejto skupiny zaraďujeme antroponymá, ktoré sa skladajú 

z mena a druhého člena, ktorý vyjadruje: 

1. vnútorné alebo vonkajšie vlastnosti človeka 

2. úrad, hodnosť, či zamestnanie osoby 

3. skrátenú formu mena 

4. názov miesta 

5. pôvod nazývanej osoby 

Možno povedať, že v tomto prípade ide o rozdelenie antroponým, ktorých vznik bol 

motivovaný predovšetkým apelatívnou vrstvou slovnej zásoby. 

Príklady: Martin Messer (záp. 39); Nikloss Polak (záp. 39); Gregor Mokry (záp. 14); ... 

 

                                                            
6 Bubak, Józef: Proces kształtowania się polskiego nazwiska mieszczańskiego i chłopskiego. Kraków: 
Uniwersytet jagielloński. 1986. 272 s. 
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Záver 

Vlastné mená zo Žilinskej knihy sú teda dôležitým svedectvom vývinu priezvisk. 

Spadajú totiž do obdobia rozvoja pomenovacieho systému, keď jednomenný spôsob 

pomenovania začína čoraz viac nahrádzať dvojmenný pomenovací systém. Ten svojou 

prítomnosťou naznačuje dôležitosť takejto identifikácie, čím vytvára  „mantinely“ súčasného 

antroponymického systému.   
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