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Oficiálnos ť a neoficiálnos ť verzus morfologická 
paradigmatickos ť urbanonymie 

Pavol Odaloš 
 

 
 
1 Paradigmatika urbanonymie 
1.1 Výskumy urbanonymie sa profilujú v slovenskej onomastike od druhej polovice 20. 

storočia, hoci už aj predtým sa pravopisu, vývoju či sémantike uvedenej skupiny proprií 
venovala pozornosť (Varsik, 1936; Krištof, 1946). Výskumy urbanonymie na Slovensku 
vyvrcholili zorganizovaním dvoch vedeckých konferencií v roku 1986 v Modre a v roku 
1996 v Banskej Bystrici, čím sa zvýraznili aj dve výskumné centrá: západoslovenské (Brati-
slava, Trnava, príp. aj Nitra) a stredoslovenské (Banská Bystrica). Výskumy sa zameriavali 
na pravopisnú, diachrónnu etymologickú a synchrónnu jazykovú stránku urbanoným, 
zmapovali ich aj dve bibliografie (Majtán, Odaloš). Predstavené výskumy sa realizovali na 
oficiálnych urbanonymách, najmä na názvoch ulíc a námestí, menej na názvoch častí mes-
ta. Oficiálne schválené a v úradnej komunikácii používané urbanonymá sú preto relatívne 
dobre preskúmané aj v dôsledku ich výrazných zmien po roku 1945, resp. 1948 i po roku 
1989. Neoficiálne urbanonymá nebola potreba skúmať, neboli úradne zafixované a ani sa 
neskúmali ich premeny v komunikácii rôznych sociálnych skupín. O neoficiálnych urbano-
nymách vznikol jeden komparatívny slovensko-poľský materiál (Ignatowicz-Skowrońska – 
Odaloš, 2006). 

Paradigmatika onymie ako celku nebola doteraz vytvorená. Má to viacero príčin: jed-
nak sa nepociťovala potreba vytvoriť deklináciu proprií, pretože nie všetky typy proprií sú 
štandardizované a doterajšie výskumy propriálnej lexiky ani nevytvorili relatívne komplet-
né a synchrónne uzavreté korpusy proprií, jednak nebola formulovaná spoločenská požia-
davka v učebných osnovách či štátnych vzdelávacích plánoch profilovať paradigmatiku 
onymie, jednak by to bola náročná úloha, pretože viaceré typy proprií majú len jedno 
číslo, čo by malo za následok vytvorenie singulárových a plurálových paradigiem induktív-
nym spôsobom a vyhotovenie veľmi zložitého systému paradigiem ako paralely buď 
k členeniu bionymá – abionymá, buď k členeniu antroponymá – geonymá – chrématonymá. 

1.2 Vytvárať paradigmatiku onymie možno dvojakým spôsobom: 1. možno pričleňovať 
skloňovanie proprií k apelatívam a zaraďovať propriá k singulárovým alebo plurálovým 
tvarom apelatív; uvedenú tradíciu začal už S. Czambel (1919), keď pri vzore kuli hovoril aj 
o antroponyme Goethe, uvedeným spôsobom sa pracovalo v Morfológii slovenského jazy-
ka (1966) aj v Novom deklinačnom systéme slovenských substantív od M. Sokolovej 
(2007). Uvedený postup možno považovať za tradičný, priniesol relatívne dobrý pohľad na 
skloňovanie proprií na základe apelatívnych vzorov najmä v Sokolovej deklinačnom sys-
téme, pretože pracoval aj so Slovenským národným korpusom; 2. možno analyzovať 
a paradigmatizovať propriá nezávisle, resp. relatívne nezávisle od apelatív (stále ostáva 
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postupnosť apelatívnosť – proprializácia/onymizácia – transonymizácia), uvedenú prácu je 
možné uskutočniť len na korpuse, ktorý poskytuje dostatok materiálu na uvedené úvahy 
a analýzy. Tak postupoval M. Ološtiak a L. Gianitsová-Ološtiaková (2007) pri analýze pre-
vzatých substantív v Slovenskom národnom korpuse a J. M. Tušková (2008, 2009, 2010) 
pri analýze deklinácie ženskej ojkonymie v Českom národnom korpuse. 

Obidva prístupy majú svoje výhody aj nevýhody. 
1.2.1 Vytváranie propriálnej paradigmatiky ako pendanta apelatívnej paradigmatiky 

znamená rešpektovanie metodológie apelatívnej paradigmatiky v zmysle ohýbacej para-
digmy nepresahujúcej slovo: a) obsahujúcej jednočlennosť vzorového slova, uvedená téza 
je tiež formulovaná ako jedno z kritérií výberu vzorového slova, aby slovo vzoru bolo jed-
nomenné; takisto doteraz formulované vzory apelatív aj proprií, v rámci proprií antropo-
ným a toponým (Sokolová, 2007), sú jednočlenné; b) vypúšťajúcej prvú/druhú časť prop-
riálneho pomenovania, čím sa prakticky nerešpektuje formálna aj obsahová komplexnosť 
jazykového znaku, napr. urbanonymum Tatranská ulica sa skloňuje podľa vzoru ulica 
s paradigmatickým nepovšimnutím adjektívnej časti tatranská. Metodologickým aplikova-
ním paradigmatiky apelatív na urbanonymum Tatranská ulica sa druhová časť systémovo 
ohýba podľa vzoru ulica a adjektívna rozvíjajúca časť sa automaticky (z pohľadu apelatív-
nej paradigmatiky vlastne nesystémovo) skloňuje podľa vzoru pekný. Takto sa denotát 
urbanonyma skloňuje podľa dvoch vzorov: vzoru ulica a vzoru pekný. 

1.2.2. Vytváranie propriálnej paradigmatiky nie ako pendantu apelatívnej paradigmati-
ky znamená paradigmu presahujúcu slovo: a) rešpektovanie štruktúry propriálnych jazy-
kových znakov ako jednočlenných, dvojčlenných až viacčlenných tvarov, ktoré sa profilujú 
ako konštrukcie jednomenné (bez druhových mien) a ako konštrukcie dvojmenné 
i viacmenné (s druhovými menami), resp. b) zohladňovanie jednočíslovosti paradigiem 
proprií ako druhových jednotlivín, ktoré majú ako formu paradigmatického vyjadrenia 
singulárovú alebo plurálovú paradigmu. Na základe uvedených metodologických rešpek-
tovaní propriálnosti môžeme potom vyprofilovať pri urbanonyme Tatranská ulica jeden 
vzor (píšeme o tom ďalej) v singulárovej paradigme, ktorý rešpektuje formálno-obsahovú 
komplexnosť jazykového znaku. Na jej základe plnia propriá základnú identifikačno-dife-
renciačnú funkciu v určitom čase a priestore jednoznačne identifikovať propriálny bod. 

2 Oficiálne (úradné) urbanonymá 
Oficiálna štruktúra názov ulíc a námestí, na ktoré sa zameriavame, je dvojčlenná. Vy-

chádzajúc z Pravidiel slovenského pravopisu (2000, s. 63), má názov ulice dvojmennú po-
dobu, t. j. sa skladá z druhového mena a špecifikujúceho prívlastku v anteponovanom 
alebo postponovanom postavení, napr. Železničiarska ulica alebo Námestie P. O. Hviezdo-
slava. Pravidlá slovenského pravopisu pripúšťajú popri úplnych podobách vlastných mien 
aj ich kratšie podoby (2000, s. 63), ktoré vznikajú vynechávaním istých slov a osamostat-
ňovaním tvaru, napr. Pekná ulica – Pekná. Uvedená skrátená podoba vzniká ako dôsledok 
ekonomizácie v takých kontextoch, v ktorých nemôže dôjsť ku komunikačným skratom. 
Treba aj zdôrazniť, že kratšie podoby sú uvádzané len pri niekoľkých triedach urbanoným, 
nie je to prístup komplexný, ale výberový. V oficiálnych dokumentoch typu občianskych 
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preukazov, pasov či dokumentov matrík fungujú názvy ulíc a námestí v dvojčlennej ne-
ekonomizovanej podobe. Zdá sa preto, že pri paradigmatike urbanonymie je potrebné 
dominantne a bezpríznakovo vychádzať z dvojčlenného modelu. Akceptujúc dvojčlennú 
podobu urbanoným ako 1a. štruktúrne kritérium pri zaraďovaní medzi urbanonymá (bolo 
by možné uvažovať aj o viacčlennosti vzorového pomenovania, no paradigmatika by sa 
síce spresnila, ale aj znáročnila, uvedený prístup bude preto potrebné overiť aj pri iných 
druhoch oným), resp. tolerujúc aj 1b. neštruktúrnosť malej skupiny urbanoným, ktorá má 
blízko k chotárnym názvom, resp. širšie až k anojkonymám, môžeme, na základe 2. kate-
górie onymické číslo, ktorá sa realizuje singulárovo alebo plurálovo, 3. kritéria rodovej 
charakteristiky druhového mena a kritérií napĺňajúcich/rozvíjajúcich štruktúrne kritérium, 
4. slovosledového kritéria postavenia podradeného špecifikujúceho prívlastku, 5. relačné-
ho kritéria koncoviek singulárovej paradigmy nadradeného špecifikovaného druhové me-
na a podradeného špecifikujúceho prívlastku a 6. slovnodruhového kritéria ako kvality 
špecifikujúceho prívlastku vyčleniť uvedené paradigmy urbanoným. Do úvahy nateraz 
neberieme frekvenčné kritérium, pretože sme nemali k dispozícii korpus urbanoným 
P. Ďurča (ktorý je síce na stránkach JÚĽŠ SAV predstavený v časti pramene, no nie je mož-
né sa k nemu dostať), hoci tiež za vzorové urbanonymá vyberáme frekventované urbano-
nymá, pomenovania, ktoré sa opakovane nachádzajú v našich výskumoch a vo výskumoch 
našich diplomantiek od roku 1988. 

2.1 Dvojčlenné typy 
Singulárové typy 
1. trieda – špecifikujúci prívlastok je v anteponovanom postavení a druhové meno žen-

ského rodu sa končí v nom. sg. na -a a kmeň sa končí na mäkkú spoluhlásku. 
Vzor Tatranská ulica (špecifikujúci adjektívny prívlastok vytvorený akostným alebo 

vzťahovým prídavným menom (okrem privlastňovacích prídavných mien) je v ante-
ponovanom postavení, v nom. sg. sa končí na -á + v akuz. sg. na -ú a druhové meno žen-
ského rodu sa končí v nom. sg. na -a a kmeň je ukončený na mäkkú spoluhlásku): Strmá 
ulica, Letná ulica, Horná ulica, podvzor Lúčna ulica (špecifikujúci adjektívny prívlastok 
vytvorený akostným alebo vzťahovým prídavným menom (okrem privlastňovacích prídav-
ných mien) je v anteponovanom postavení, v nom. sg. sa končí na -a + v akuz. sg. na -u a 
druhové meno ženského rodu sa končí v nom. sg. na -a a kmeň je ukončený na mäkkú 
spoluhlásku): Banícka ulica, Riečna ulica, Roľnícka ulica; vzor Sládkovičova ulica (špecifiku-
júci adjektívny prívlastok je vytvorený osobným privlastňovacím prídavným menom 
v anteponovanom postavení, v nom. sg. sa končí na -a + v akuz. sg. na -u a druhové meno 
ženského rodu sa končí v nom. sg. na -a a kmeň je ukončený na mäkkú spoluhlásku): Ku-
kučínova ulica, Štúrova ulica, Bottova ulica; vzor Banžantia ulica (špecifikujúci adjektívny 
prívlastok je vytvorený zvieracím privlastňovacím prídavným menom v anteponovanom 
postavení, v nom. sg. sa končí na -ia + v akuz. sg. na -iu a druhové meno ženského rodu sa 
končí v nom. sg. na -a a kmeň je ukončený na mäkkú spoluhlásku): Motýlia ulica, Havrania 
ulica, Jastrabia ulica, podvzor Tretia ulica (špecifikujúci adjektívny prívlastok je vytvorený 
číslovkou, zakončenou pred koncovkou na mäkkú spoluhlásku, v anteponovanom posta-
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vení, v nom. sg. sa končí na -ia + v akuz. sg. na -iu a druhové meno ženského rodu sa končí 
v nom. sg. na -a a kmeň je ukončený na mäkkú spoluhlásku); vzor Tajovského ulica (špeci-
fikujúci adjektívny prívlastok je vytvorený priezviskom, ktoré má podobu prídavného me-
na v anteponovanom postavení, v nom. sg. sa končí na -ého + v akuz. sg. tiež na -ého a 
druhové meno ženského rodu sa končí v nom. sg. na -a a kmeň je ukončený na mäkkú 
spoluhlásku): Jesenského ulica, Gorkého ulica, Komenského ulica. 

2. trieda – druhové meno ženského rodu sa končí v nom. sg. na -a a kmeň je ukončený 
na mäkkú spoluhlásku a špecifikujúci prívlastok je v postponovanom postavení. 

Vzor Ulica slobody (druhové meno ženského rodu sa končí v nom. sg. na -a a kmeň je 
ukončený na mäkkú spoluhlásku a špecifikujúci jednoduchý alebo zložený substantívny 
prívlastok v gen. sg. je v postponovanom postavení): Ulica mládeže, Ulica mieru, Ulica 
Janka Kráľa, Ulica M. Benku; vzor: Ulica hrdinov (druhové meno ženského rodu sa končí 
v nom. sg. na -a a kmeň je ukončený na mäkkú spoluhlásku a špecifikujúci jednoduchý 
alebo zložený substantívny prívlastok v gen. pl. je v postponovanom postavení): Ulica 
odbojárov, Ulica odborárov, Ulica československých letcov, Ulica obrancov mieru; 

3. trieda – špecifikujúci prívlastok je v anteponovanom postavení a druhové meno žen-
ského rodu sa končí v nom. sg. na -a a kmeň je ukončený na tvrdú alebo obojakú spoluhlá-
sku. 

Vzor Bratislavská cesta (špecifikujúci adjektívny prívlastok vytvorený akostným alebo 
vzťahovým prídavným menom je v anteponovanom postavení, v nom. sg. sa končí na -á a 
druhové meno ženského rodu sa končí v nom. sg. na -a a kmeň je ukončený na tvrdú ale-
bo obojakú spoluhlásku), iné podoby druhového mena patriace do tohto vzoru: Botanická 
záhrada, ak plní funkciu urbanonyma ako časti mesta: Zvolenská cesta, Jantárová cesta, 
Nová cesta. 

4. trieda – druhové meno ženského rodu sa končí v nom. sg. na -a a kmeň je ukončený 
na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku a špecifikujúci prívlastok je v postponovanom posta-
vení. 

Vzor Cesta mládeže (druhové meno ženského rodu sa končí v nom. sg. na -a a kmeň je 
ukončený na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku a špecifikujúci jednoduchý alebo zložený 
substantívny prívlastok v gen. sg. je v postponovanom postavení): Cesta mládeže, Cesta do 
Podlavíc; vzor Cesta k nemocnici (druhové meno ženského rodu sa končí v nom. sg. na -a 
a kmeň je ukončený na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku a špecifikujúci jednoduchý alebo 
zložený substantívny prívlastok v dat. sg. je v postponovanom postavení); vzor Cesta na 
Kamzík (druhové meno ženského rodu sa končí v nom. sg. na -a a kmeň je ukončený na 
tvrdú alebo obojakú spoluhlásku a špecifikujúci jednoduchý alebo zložený substantívny 
prívlastok v akuz. sg. je v postponovanom postavení): Cesta na Kamzík, Cesta na Červený 
most, Cesta na Senec. 

5. trieda – špecifikujúci adjektívny prívlastok je v anteponovanom postavení a druhové 
meno stredného rodu sa končí v nom. sg. na -ie. 

Vzor Hviezdoslovovo námestie (špecifikujúci adjektívny prívlastok je vytvorený osob-
ným privlastňovacím prídavným menom v anteponovanom postavení, v nom. sg. sa končí 
na -o a druhové meno stredného rodu sa končí v nom. sg. na -ie), iné podoby druhového 
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mena patriace do tohto vzoru Štefánikovo nábrežie, Kmeťovo stromoradie, Hurbanovo 
námestie, Daliborovo námestie, Nobelovo námestie; vzor Župné námestie (špecifikujúci 
adjektívny prívlastok je vytvorený akostným alebo vzťahovým prídavným menom (okrem 
privlastňovacích prídavných mien) v anteponovanom postavení, v nom. sg. sa končí na -é a 
druhové meno stredného rodu sa končí v nom. sg. na -ie): iné podoby druhového mena 
patriace do tohto vzoru: Hradné údolie, Hlavné námestie, Fialkové námestie, Májové ná-
mestie, podvzor: Odborárske námestie (špecifikujúci adjektívny prívlastok je vytvorený 
akostným alebo vzťahovým prídavným menom (okrem privlastňovacích prídavných mien) 
v anteponovanom postavení, v nom. sg. sa končí na -e a druhové meno stredného rodu sa 
končí v nom. sg. na -ie): Františkánske námestie, Floriánske námestie; vzor Líščie údolie 
(špecifikujúci adjektívny prívlastok je vytvorený zvieracím privlastňovacím prídavným me-
nom v anteponovanom postavení, v nom. sg. sa končí na -ie a druhové meno stredného 
rodu sa končí v nom. sg. na -ie). 

6. trieda – druhové meno stredného rodu sa končí v nom. sg. na -ie a špecifikujúci prí-
vlastok je v postponovanom postavení. 

Vzor Námestie slobody (druhové meno stredného rodu sa končí v nom. sg. na -ie a 
špecifikujúci jednoduchý alebo zložený substantívny prívlastok v gen. sg. je v post-
ponovanom postavení), iné podoby druhového mena patriace do tohto vzoru: Nábrežie 
arm. gen. Ludvíka Svobodu. Námestie republiky, Námestie Ľ. Štúra, Námestie Slovenského 
národného povstania; vzor Námestie osloboditeľov (druhové meno stredného rodu sa 
končí v nom. sg. na -ie a špecifikujúci jednoduchý alebo zložený substantívny prívlastok 
v gen. pl. je v postponovanom postavení): Námestie hraničiarov, Námestie legionárov, 
Námestie hrdinov. 

7. trieda – špecifikujúci prívlastok je v anteponovanom postavení a druhové meno 
stredného rodu sa končí v nom. sg. na -o. 

Vzor Suché mýto (špecifikujúci adjektívny prívlastok vytvorený akostným alebo vzťaho-
vým prídavným menom je v anteponovanom postavení, v nom. sg. sa končí na -é a druho-
vé meno stredného rodu sa končí v nom. sg. na -o): Trnavské mýto, podvzor Račianske 
mýto (špecifikujúci adjektívny prívlastok vytvorený akostným alebo vzťahovým prídavným 
menom je v anteponovanom postavení, v nom. sg. sa končí na -e a druhové meno stred-
ného rodu sa končí v nom. sg. na -o). 

8. trieda – druhové meno stredného rodu sa končí v nom. sg. na -o a špecifikujúci prí-
vlastok je v postponovanom postavení. 

Vzor Sídlisko Slovenského národného povstania (druhové meno stredného rodu sa 
končí v nom. sg. na -o a špecifikujúci jednoduchý alebo zložený substantívny prívlastok 
v gen. sg. je v postponovanom postavení); vzor Sídlisko nad Jazerom (druhové meno 
stredného rodu sa končí v nom. sg. na -o a špecifikujúci jednoduchý alebo zložený sub-
stantívny prívlastok v inštr. sg. je v postponovanom postavení); vzor Sídlisko osloboditeľov 
(druhové meno stredného rodu sa končí v nom. sg. na -o a špecifikujúci jednoduchý alebo 
zložený substantívny prívlastok v gen. pl. je v postponovanom postavení). 

9. trieda – špecifikujúci adjektívny prívlastok je v anteponovanom postavení a druhové ne-
životné meno mužského rodu je zakončené v nom. sg. na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku. 
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Vzor Národný cintorín (špecifikujúci adjektívny prívlastok vytvorený akostným alebo 
vzťahovým prídavným menom je v anteponovanom postavení, v nom. sg. sa končí na -ý a 
druhové neživotné meno mužského rodu je zakončené v nom. sg. na tvrdú alebo obojakú 
spoluhlásku, v gen. sg. sa končí na -a a lok. sg. je zakončený na -e), podvzor Staroturský 
chodník (špecifikujúci adjektívny prívlastok vytvorený akostným alebo vzťahovým prídav-
ným menom je v anteponovanom postavení, v nom. sg. sa končí na -ý a druhové neživot-
né meno mužského rodu je zakončené v nom. sg. na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku, 
v gen. sg. sa končí na -a a lokál singuláru je zakončený na -u), iné podoby druhového mena 
patriace do tohto podvzoru: Pekný riadok, podvzor Nevský prospekt (špecifikujúci adjek-
tívny prívlastok vytvorený akostným alebo vzťahovým prídavným menom je v ante-
ponovanom postavení, v nom. sg. sa končí na -ý a druhové neživotné meno mužského 
rodu je zakončené v nom. sg. na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku, v gen. sg. sa končí na -u 
a lok. sg. je zakončený na -e).  

10. trieda – druhové neživotné meno mužského rodu je zakončené na tvrdú alebo obo-
jakú spoluhlásku a špecifikujúci prívlastok je v postponovanom postavení. 

Vzor Rad Ľudovíta Štúra (druhové neživotné meno mužského rodu je zakončené 
v nom. sg. na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku a špecifikujúci jednoduchý alebo zložený 
substantívny prívlastok v gen. sg. je v postponovanom postavení): Sad Janka Kráľa.  

2.2 Jednočlenné typy 
Singulárové typy 
1. trieda – feminínne urbanonymá ukončené v nom. sg. pred koncovkou -a tvrdou sa-

mohláskou. 
Vzor Medzierka (podľa uvedeného vzoru sa skloňujú feminínne urbanonymá, ktoré 

majú v nom. sg. pred koncovkou -a tvrdú samohlásku): Priekopa, Slatinka, Garbanka, 
Kremnička, Ulička. 

2. trieda – feminínne urbanonymá ukončené v nom. sg. pred koncovkou -a mäkkou 
spoluhláskou. 

Vzor Tehelňa (podľa uvedeného vzoru sa skloňujú feminínne urbanonymá, ktoré majú 
v nom. sg. pred koncovkou -a mäkkú spoluhlásku): Medza, Štôlňa, Vinica, Skotňa, Odorica. 

3. trieda – feminínne urbanonymá ukončené v nom. sg. pred koncovkou -a vokálom. 
Vzor Kalvária (podľa uvedeného vzoru sa skloňujú feminínne urbanonymá, ktoré majú 

v nom. sg. pred koncovkou -a pri prevzatých substantívach vokál -i, -y). 
4. trieda – feminínne urbanonymá ukončené v nom. sg. nulovou koncovkou. 
Vzor Sihoť – feminínne urbanonymá, ktoré majú v nom. sg. pred nulovou koncovkou 

a v gen. sg. pred koncovkou -e mäkkú spoluhlásku). 
5. trieda – neutrové urbanonymá ukončené v nom. sg. koncovkou -o. 
Vzor Ľadovo (podľa uvedeného vzoru sa skloňujú neutrové urbanonymá, ktoré majú 

v nom. sg. koncovku -o a v lok. sg. -e); vzor Rúbanisko (podľa uvedeného vzoru sa skloňujú 
neutrové urbanonymá, ktoré majú v nom. sg. koncovku -o a v lok. sg. -u). 

6. trieda – neutrové urbanonymá ukončené v nom. sg. koncovku -e. 
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Vzor Trhovište (podľa uvedeného vzoru sa skloňujú neutrové urbanonymá, ktoré majú 
v nom. sg. koncovku -e a pred ňou mäkkú spoluhlásku). 

7. trieda – neutrové urbanonymá ukončené v nom. sg. koncovkou -ie. 
Vzor Pažitie (podľa uvedeného vzoru sa skloňujú neutrové urbanonymá, ktoré majú 

v nom. sg. koncovku -ie). 
8. trieda – maskulínne urbanonymá ukončené v nom. sg. nulovou koncovkou. 
Vzor Závoz (podľa uvedeného vzoru sa skloňujú maskulínne urbanonymá, ktoré majú 

v nom. sg. nulovú koncovku a v lok. sg. -e): Kálov, Súvoz; vzor Orlík (podľa uvedeného 
vzoru sa skloňujú maskulínne urbanonymá, ktoré majú v nom. sg. nulovú koncovku 
a v lok. sg. -u): Verbovčík, Rybník, vzor Podháj (podľa uvedeného vzoru sa skloňujú masku-
línne urbanonymá, ktoré majú v nom. sg. nulovú koncovku a v lok. sg. -i). 

Plurálové typy 
1. trieda – feminínne urbanonymá ukončené v nom. pl. koncovkou -y. 
Vzor Hruštiny (podľa uvedeného vzoru sa skloňujú feminínne urbanonymá, ktoré majú 

v nom. pl. pred koncovkou -y tvrdú spoluhlásku, v dat. pl. koncovku -ám a lok. pl. koncov-
ku -ách): Terasy, Priekopy, Záhrady, Záhumienky, Lúčičky, podvzor Sigôtky (podľa uvede-
ného vzoru sa skloňujú feminínne urbanonymá, ktoré majú v nom. pl. pred koncovkou -y 
tvrdú spoluhlásku, v dat. pl. koncovku -am a lok. pl. koncovku -ach). 

2. trieda – feminínne urbanonymá ukončené v nom. pl. koncovkou -e. 
Vzor Kopanice (podľa uvedeného vzoru sa skloňujú feminínne urbanonymá, ktoré majú 

v nom. pl. pred koncovkou -e mäkkú spoluhlásku). 
3. trieda – maskulínne urbanonymá ukončené v nom. pl. koncovkou -y. 
Vzor Zábrehy (podľa uvedeného vzoru sa skloňujú maskulínne urbanonymá, ktoré ma-

jú v nom. pl. koncovku -y). 

2.3 Indeklinácia 
Nesklonnosť urbanoným predložkového pôvodu súvisí s neuvádzaním druhového me-

na pri urbanonyme a zmeravením tvaru v predložkovom páde, na základe čoho môžeme 
vyčleniť typy: typ Do smrečiny, typ K cintorínu, typ Pod diel, typ Na paši a typ Pod horou, 
podľa tvaru v petrifikovanom genitíve, datíve, akuzatíve, lokáli a inštrumentáli singuláru, 
nerozlišujúc rod substantíva. 

Predstavenú paradigmatiku nepovažujeme za vyčerpávajúcu a kompletnú, bude ju 
možné dopĺňať na základe ďalších urbanonymických výskumov. 

3 Neoficiálne (neúradné) urbanonymá  
Neoficiálne (neúradné) urbanonymá charakterizujeme ako onymá, ktoré vznikajú 

spontánne v hovorenej komunikácii väčšej či menšej sociálnej skupiny a fungujú lokálne 
v určitom regióne ako synonymá úradných názvov v sídlach s pomenovanými ulicami 
a námestiami, resp. ako zastupujúce úradné názvy v prípadoch, že sídlo nie je pomenova-
né názvami ulíc a námestí (Ignatowicz-Skowrońska – Odaloš, 2006).  
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V urbanonymách, ktoré vznikajú ako neoficiálne paralely úradných názvov ulíc či ná-
mestí, sa profiluje výrazný jednočlenný univerbizovaný typ s dvoma triedami a v každom 
z nich s jedným vzorom: 1. vzor Masaryčka (vzniká na základe univerbizácie deriváciou 
s ka z Masarykova ulica v Žiline, Trenčíne a Lučenci), je to paralelný vzor k dvojčlennému 
vzoru Bratislavská cesta v rámci oficiálnej urbanonymie a 2. vzor Mierák (vzniká na základe 
univerbizácie s -ák z Mierového námestia v Trenčíne), je to paralelný vzor k dvojčlennému 
podvzoru Starohorský chodník v rámci oficiálnej urbanonymie. 

V urbanonymách, ktoré vznikajú v dôsledku zastupovania oficiálnych názvov 
v prípadoch, že sídlo nie je pomenované názvami ulíc, sa profiluje menší počet názvov 
v dvojčlennom tvare, akoby to boli riadne úradne schválené názvy. V uvedenom type býva 
zafixovaná tradičná motivácia: Nová ulica (Lovčica-Trubín – novovzniknutá ulica pomeno-
vaná pri rozširovaní obce), Galohrbská ulica (Nevoľné – ulica pomenovaná podľa pohoria 
Galov hrb), Cintorínska ulica (Nevoľné – ulica pomenovaná podľa cintorína), Poštová ulica 
(Nevoľné – na ulici sa nachádza pošta), Bandžalova ulica (Ihráč – pomenovaná podľa Ban-
džalu, ktorý bol majetný, a preto skúpil pozemky a daroval ich Ihráčanom), resp. niekedy 
sa v názvoch objavuje aj netradičná motivácia: Plienková ulica (nová ulica v Rajeckej Les-
nej, kde bývajú mladé rodiny s deťmi), Lentilková ulica (Štefánikova ulica v Podbieli, Ulica 
Anny Lackovej v Mošovciach, v obidvoch obciach sú postavené domy s rôznofarebnými 
fasádami), Zlodejská ulica (Ulica mládeže v Mošovciach, kde sú údajne domy postavené 
z nakradnutého materiálu počas socializmu). Predstavené možné vzory neoficiálnych ur-
banoným Lentilková ulica, Cintorínska ulica, Bandžalova ulica sú paralelou k vzoru Tatran-
ská ulica, podvzoru Lúčna ulica, vzoru Sládkovičova ulica ako vzorov oficiálnych urbano-
ným. 

Ďalšie neoficiálne urbanonymá v jednočlennej podobe vytvárajú široký diapazón ná-
zvov anojkonymického (príp. aj ojkonymického), či širšie chápaného toponymického či až 
geonymického charakteru. Rámcovo možno povedať, že bude možné vychádzať zo vzorov 
predstavených v časti 2.2., resp. zo vzorov a podvzorov z publikovaného prehľadu dekli-
načných typov pri propriách (toponymách) (Sokolová, 2007). 

4 Záver 
Zámerom príspevku bola paradigmatika urbanonymie. Metodologicky sme vychádzali 

z prístupu, ktorý sme pomenovali metodológia propriálnej paradigmatiky, pretože obsa-
huje paradigmu presahujúcu slovo a rešpektujúcu formu aj obsah jazykového znaku. 
Z analýzy vyplynulo, že úradné podoby urbanoným aj neúradné urbanonymá majú dvoj-
člennú aj jednočlennú podobu, preto aj pri výbere vzoru je potrebné vychádzať 
z jednočlennosti a dvojčlennosti urbanonyma.  
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Formality and informality versus paradigmatics of urban names 
The aim of the paper is to create a paradigm of urban names and to analyze forms 

used in official and non-official communication. Official odonym (urban name) is a name 
consisting of two parts. This is the reason why we decided to create two-word patterns 
for this group of urban names. Non-official odonym (urban name) is a name consisting of 
one word or two words, therefore we have created both, one-word and two-word pat-
terns for this group of urban names. 
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