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Charakterizovaním okolností vzniku toponým dvoch susediacich obcí Hronec a Osrblie 

a výskytu mikroštruktúrnych vzťahov pri  týchto názvoch by  sme  radi poukázali na prop‐
rium  ako  špecifický  jazykový  znak  (na  odlišnosti mikroštruktúrnych  vzťahov  všeobecne 
a v onymii). 

Obec Hronec leží juhozápadne od Brezna v doline Čierneho Hrona – neďaleko jeho ús‐
tia do Hrona pod vrchom Chvatimech. Historické jadro obce – železná huta s hámrom a pri 
nej osada – vzniklo na mieste, kde do Čierneho Hrona priteká zľava, z Osrblianskej doliny 
Osrbliansky potok. Tam  je aj  terajšie obecné námestie – Pľac.1 Od  sútoku  týchto dvoch 
potokov  sa  zástavba  obce  rozvetvuje  pozdĺž  tokov  a ciest  do Osrblianskej  doliny,  proti 
toku Čierneho Hrona k Balockej doline a opačne smerom k Chvatimechu. V Balockej doli‐
ne,  v lokalite Kamenisté, priteká do  Čierneho Hrona  zľava,  zo  súvisle  zalesnenej, 25  km 
dlhej Kamenistej doliny Kamenistý potok. Chotár obce je pretiahnutý juhozápadným sme‐
rom od Čierneho Hrona do Veporských vrchov Slovenského  rudohoria – do Osrblianskej 
a Kamenistej doliny. Obec Osrblie  leží v hornej  časti doliny Osrblianskeho potoka vo Ve‐
porských  vrchoch.  Cestou  je  spojená  s obcou Hronec.  Povrch  chotára  je  hornatý.  Jeho 
pozdĺžnu  os  tvorí  Osrbliansky  potok,  ktorý  vzniká  sútokom  troch  horských  potokov 
v lokalite Tri vody a tečie smerom na sever do doliny Čierneho Hrona, priamo v obci doň‐
ho priteká  zľava potok Anderlová. V týchto dvoch hlavných dolinách  sú početné menšie 
dolinky s potokmi.  

Problematika znaku  je veľmi zaujímavá. Človek  je obklopený množstvom znakov, kaž‐
dodenne ich používa a často si to ani neuvedomuje. Môžu mať rôznu podobu, medzi zna‐
ky patria  tiež  slová. Bolo by  ťažké nájsť  izolovaný  znak,  ktorý by  fungoval nezávisle od 
iných.  Jednotlivé  znaky väčšinou neexistujú  samostatne,  sú  súčasťou  istej  skupiny, pres‐
nejšie  systému.  Kvôli  množstvu  a rôznorodosti  znakových  systémov  a ich  jednotlivých 
členov  je  ťažké definovať,  čo  je  to  znak.  ,,Většina  sémiotiků  se  zatím  shoduje v tom,  že 
nejpřijatelnější definice má dvě důležité  části a zní přibližně  takto: 1. Znak  (signum,  sig‐
nans) je něco, za čím se skrývá něco jiného (signatum, referent, věc), a 2. existuje někdo, 
kdo si takový vztah uvědomuje.“ (Černý – Holeš, 2004, s. 16).  

Ďalej  sa  budeme  venovať  problematike  jazykového  znaku.  V jazyku  rozlišujeme 
v rámci substantív apelatíva a propriá. Proprium (onymum) pokladáme za špecifický jazy‐
kový znak. Proprium v porovnaní s apelatívom plní rad onymických funkcií, ktoré vyplývajú 

                                                              
1 Tento príspevok nadväzuje na našu prácu Železiarska výroba v obci Hronec a jej odraz v terénnych 

názvoch. In: Kultúra slova, 2009, roč. 43, č. 4, s. 203 – 210. 
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z onymickej (propriálnej) nominácie. Každé proprium musí daný objekt pomenovať, identi‐
fikovať a individualizovať ho v rámci druhu (Ološtiak, 2007). 

V tejto súvislosti možno konštatovať, že to neplatí stopercentne, na 90 percent sa táto 
základná  téza porušuje,  čo si ďalej všimneme pri mikroštruktúrnych vzťahoch v onymii. 
Medzi zvyšných 10 percent možno zaradiť e‐mailové adresy: „... globalizácia sveta vďaka 
internetu  umožnila  vzniknúť  novým  druhom  a formám  mien,  ktorých  atribúty  spĺňajú 
všetky požiadavky kladené na vlastné mená a nositeľov tieto mená presne individualizujú, 
diferencujú a lokalizujú. E‐mailové adresy zároveň prestavujú  jediné vlastné mená, ktoré 
nepodliehajú  výnimkám  v mikroštruktúrnych  vzťahoch,  akými  sú  onymická  synonymia, 
onymická polysémia, či onymická homonymia.“ (Krško, 2011, s. 11). 

Špecifické postavenie proprií v sústave  znakov možno  sledovať na porovnaní mikro‐
štruktúrnych  vzťahov  všeobecne  a v onymii.  Z  naznačených  špecifík  proprií,  ktoré  sme 
uviedli, vyplýva, že odlišná bude  i problematika mikroštruktúrnych vzťahov v onymii (Krš‐
ko, 2002). 

Teória o asymetrii  jazykového  znaku  (o nedokonalej korešpondencii medzi  zložkami 
znaku –  formou a významom) hovorí, že  jedinému označujúcemu môže zodpovedať viac 
označovaných (polysémia; homonymia) a naopak jediné označované, teda význam možno 
v jazyku  vyjadriť mnohými  rôznymi  označujúcimi  (synonymia;  veľmi  voľne  sem možno 
zaradiť aj paronymá). Tieto javy, s ktorými sa bežne v jazyku stretávame, sa označujú ako 
mikroštruktúrne  vzťahy  (homonymia,  polysémia,  antonymia,  synonymia,  hyponymia, 
hyperonymia, kohyponymia, tautonymia). 

Polysémia (mnohoznačnosť – rôzne použitie  jedného slova)  je mikroštruktúrny vzťah, 
pri ktorom jednému designátu zodpovedá niekoľko denotátov – platí to tiež pre homony‐
miu,  na  rozdiel  od  homonymie  –  v rámci  designátov  dochádza  k prekrytiu  spoločných 
semém (majú spoločné sémantické jadro). V jazyku je len veľmi málo slov, ktoré sa použí‐
vajú len v jedinom, presne určenom význame. Najčastejšie slová vyjadrujú hneď niekoľko 
rôznych predstáv. Neexistuje  jazyk, v ktorom by každé slovo bolo špecializované na vyja‐
drenie konkrétneho, presne určeného obsahu, pretože by to bolo neekonomické. Polysé‐
mické  slovo  môže  vzniknúť  rôznymi  spôsobmi.  Niekedy  je  to  isté  slovo  prevzaté 
z niekoľkých cudzích jazykov, zakaždým v inom význame.  

Možno sa zamyslieť, prečo dochádza k polysémii (aj homonymii) v onymii, keď narúša‐
jú  komunikáciu,  popierajú  základné  vlastnosti  propria  –  identifikovať,  pomenovať,  dife‐
rencovať  a lokalizovať  objekt. Odpoveďou  na  príčinu  tohto  javu  je  chápanie  sociálneho 
priestoru a uplatnenie proprií v ňom. Terminologické označenie tohto  javu v onymii, keď 
jednému designátoru zodpovedá niekoľko denotátov, nie  je  jednoznačné – používajú sa 
označenia onymická polysémia, onymická homonymia, oba tieto javy sa súhrnne označu‐
jú ako onymická polyreferenčnosť. 

Homonymia je ďalším mikroštruktúrnym vzťahom, pri ktorom z hľadiska designátorov 
nedochádza k ich prekrývaniu, pretože neobsahujú žiadne spoločné sémy  (ide o rovnako 
znejúce  slová).  Pri  homonymii majú  dve  alebo  viac  samostatných  slov  rovnakú  formu. 
Homonymné môžu byť aj koncovky. Niekedy bez prihliadnutia k etymológii nedokážeme 
rozhodnúť, či ide o slovo mnohoznačné (polysémia) s niekoľkými významami odvodenými 
od  jedného základu alebo sa  jedná o dve samostatné,  rovnako znejúce slová.  J. Černý a 
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J. Holeš  (2004) používajú na označenie tohto  javu  i termín rovnozvučnosť, s týmto názo‐
rom si dovolíme nesúhlasiť. Tento termín nie je dostatočne výstižný, vyjadruje len fonetic‐
kú, nie slovotvornú stránku.  

S homonymiou sa možno stretnúť  i v onymii. Za homonymné možno pokladať aj ná‐
zvy, ktoré majú odlišnú motiváciu (Krško, 2002). 

Synonymia je mikroštruktúrny vzťah, pri ktorom jednému denotátu zodpovedá niekoľ‐
ko designátov (slová majú rôznu formu a rovnaký alebo aspoň približne rovnaký význam). 
Tento vzťah nie je úplne jednoznačný, dokonalá synonymia je v jazyku vzácna, je to prejav 
jazykovej ekonómie –  jazyk si nedovoľuje  trvale zachovávať niekoľko slov s úplne  rovna‐
kým významom. J. Černý a J. Holeš (2004) používajú na označenie pojmu synonymia i po‐
jem rovnoznačnosť. S týmto názorom by sme si dovolili polemizovať, nepokladáme ho za 
správny. Slová akéhokoľvek synonymického radu nemožno väčšinou ľubovoľne zamieňať, 
niektoré slová z tejto skupiny slov môžu byť štylisticky bezpríznakové,  iné štylisticky prí‐
znakové. Lexikálnej synonymii sa venovala i A. Rajnohová, podľa ktorej synonymia jestvuje 
medzi slovami, „ktoré vyjadrujú podobné alebo rovnaké poznanie, videnie a hodnotenie 
vecí spoločnosťou“ (Rajnohová, 1998, s. 234), alebo  ide o slová „s podobnými alebo rov‐
nakými  propozičnými  a  konotačnými  sémami“  (Rajnohová,  1998,  s.  235). Okrem  iného 
konštatuje,  že nejde  len o lingvistický problém: „...  synonymia  je pseudoproblémom  lin‐
gvistiky, za ktorým sa skrýva problém kognície, a teda – deduktívne: Synonymia predsta‐
vuje  problém  pre  kognitívne  vedy.“  (Rajnohová,  2005,  s.  68).  Ako  si môžeme  všimnúť, 
problematika  synonymie  je  veľmi  rozsiahla.  Ak  za  synonymá  považujeme  slová,  ktoré 
možno v akomkoľvek kontexte  ľubovoľne zamieňať, nájdeme veľmi málo slov, príkladom 
môžu byť technické a odborné termíny. Ani v tomto prípade nie  je  jedno,  či v rozhovore 
s odborníkom použijeme výraz cudzí alebo slovenský. Niekedy slová fungujú ako synony‐
má len v určitých spojeniach.  

„Synonymia vzniká aj v onymii a zo všetkých mikroštruktúrnych vzťahov  sa vyskytuje 
najčastejšie. Pre vznik onymickej synonymie (polyonymie) je dôležitá designácia vlastné‐
ho mena“  (Krško, 2002, s. 142). Ako uvádza Krško, doteraz sa neustálila terminológia na 
pomenovanie tohto mikroštruktúrneho vzťahu (A. V. Superanskaja – polyonymia, W. Flei‐
scher – propriálne dublety, M. Majtán – viacnázvovosť, tautonymia, V. Blanár: „Polyony‐
mia  je  pomenovanie  tohože  denotátu  rozličnými  topolexémami  alebo  antropolexéma‐
mi.“)  (Krško, 2002, s. 143). Pri skúmaní  tohto mikroštruktúrneho vzťahu  je potrebné zo‐
hľadniť fakt, či ľudia vedia stotožniť viaceré názvy s daným objektom (teda, či viaceré de‐
signáty  vedia  stotožniť  s jedným  denotátom).  Hranica  medzi  polyonymickým  názvom 
a variantom  je veľmi  jemná, možno  ju rozlišovať  len v synchrónnej onymii. V diachrónnej 
onymii sa používa označenie polyonymické tvary.  

Antonymia sa v onymii označuje tiež ako onymická antonymia, resp. onymická opozí‐
cia.  Vzniká  v rovine  apelatív,  ktoré  sa  proprializujú  (v  rovine  vzniku  názvu).  Vyjadrujú 
opačný význam, pri ich vzniku sa často využíva aj expresivita použitého významu. Spome‐
dzi  všetkých mikroštruktúrnych  vzťahov  len  antonymia  nevzniká  cez  proprium,  ale  cez 
apelatívum.  

Mikroštruktúrne  vzťahy  poukazujú  na  sociálne  prepojenie  proprií  a ich  používateľov 
(Krško, 2002). Ďalej sa zameriame na túto skutočnosť. Budeme si všímať odraz geografic‐
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kých  podmienok,  činnosti  ľudí  a osobných  mien  v terénnych  názvoch  obcí  Hronec 
a Osrblie.2  

Z terénneho  výskumu  vyplynulo,  že  špecifický  horský  terén  regiónu  obcí  Hronec 
a Osrblie možno rozdeliť:  

a) na hlavnú dolinu – je ňou dolina Čierneho Hrona; 
b) na druhoradé doliny – sú to dolina Kamenistého potoka (Kamenistá dolina) a dolina 

Osrblianskeho  potoka  (Osrblianska  dolina);  obidve  ústia  do  doliny  Čierneho  Hrona 
v chotári obce Hronec, neďaleko od  seba, medzi  ich ústiami  sa  vypína  vrch Hájny grúň 
s predsunutými nižšími hrebeňmi Hlobišov a Jamina; 

c) do druhoradých dolín ústi veľké množstvo bočných údolí – menších doliniek s hor‐
skými potokmi, z ktorých významnejšie, dlhšie sú Anderlová – ústi sprava do doliny Osrb‐
lianskeho potoka v obci Osrblie a Hronček – ústi do Kamenistej doliny. 

Väčšina bočných údolí meno získala „od robotníkov, ktorí sa v nej potili pri ťažbe dre‐
va“ (Stránsky, 1969, s. 69), teda podľa mien osôb, ktoré boli s týmito objektmi v určitom 
vzťahu  –  pracovnom  alebo  vlastníckom  (drevorubači,  vedúci  drevorubačských  skupín, 
lesní, banskí podnikatelia, komorskí úradníci, pastieri, šoltýsi, pozemkoví vlastníci a pod.).  

Objekty  v horskom  teréne  boli  pomenované  ľuďmi  (drevorubačmi,  lesníkmi),  ktorí 
v historickom  čase postupne prenikali proti prúdu horských potokov od hlavného údolia 
do druhoradého údolia a odtiaľ do bočného údolia až k vrcholu vrchu.  (Mnohé názvy  in‐
formátori  neuviedli.)  Názvy  doteraz  používajú  väčšinou  len  ľudia  pracujúci  v lesníctve 
v daných lokalitách. 

Jedným  terénnym názvom  zvykli pomenovať súčasne dolinu, potok  ňou pretekajúci, 
často  i časť  lesa vo  svahoch doliny, dokonca  i vrchol  či masív vrchu, v ktorom  sa dolina 
nachádza (onymická homonymia – Blanár, 1996, s. 25): 

– dolina, potok, les, resp. pastva – Blatisko, Bujacká, Bukovcová, Cachmary, Dolná Gaj‐
došová, Dolná Krištofka, Dolná Prašivá, Dolná Všivavá, Endreska, Hlboká, Horná Krištofka, 
Horná Prašivá, Horná Všivavá, Hraškova dolinka, Hronček, Jaseňová, Kamenka, Kopčastá, 
Kramľová, Krámnisková, Kyslá, Malá Havranka, Malá  Slivková, Malá  Smolová, Matejka, 
Mičincová, Osrblianka,  Skalnistá,  Spišiaková,  Strmá,  Suchá,  Túrniková,  Veľká Havranka, 
Veľká Smolová, Vranička, Zavadianka, Zubačka (všetky HR), Gašparová, Gebertová, Mojži‐
šová,  Predná  dolina,  Slivková,  Spišiakova  dolinka,  Spišiaková,  Suchá,  Tomášová,  Zadná 
dolinka, Židova dolinka, Žliebky (všetky OS); 

– dolina, potok, les, resp. pastva aj vrch – Krakľová (HR), Tajchová (OS).  
Pri pomenovaní objektu v teréne (tu výlučne bočných dolín) a vytváraní názvu si ľudia 

všímali: 
– polohu objektu vzhľadom k smeru toku potoka v hlavnej doline, do ktorej bočné údo‐

lie ústilo –  to ovplyvnilo výber adjektíva horná – dolná, napr.: Horná Gajdošová  (OS) – 
Dolná Gajdošová (HR), Horná Krištofka – Dolná Krištofka (obe HR), Horná Prašivá – Dolná 
Prašivá (obe HR), Horná Všivavá – Dolná Všivavá (obe HR); 

                                                              
2 Pri uvádzaní príkladov používame pre  toponymá z obce Hronec skratku HR, pre  toponymá z obce 

Osrblie skratku OS, pre toponymá z obce Valaská skratku VAL. 



Hana Weissová 
 

44 

– polohu objektu vzhľadom k obci – dvojica adjektív predná  (bližšie pri obci) – zadná 
(ďalej od obce), napr.: Predná dolina – Zadná dolina (obe OS); 

– veľkosť (dĺžku) doliny v porovnaní so susednou dolinou – dvojica adjektív veľká – malá, 
napr.: Veľká Havranka – Malá Havranka  (obe HR), Veľká Smolová – Malá Smolová  (obe 
HR), Veľká  Slivková  (VAL)  – Malá  Slivková  (HR).  Tieto názvy  vytvárajú opozitné dvojice, 
môžeme ich pokladať za onymické antonymá.  

Pastieri,  postupujúci  po  rovných  plošinách  horských  hrebeňov,  na  identifikáciu  ob‐
jektov  v teréne  (pastvín)  vytvorili  názvy,  v ktorých  použili  číslovky,  vyjadrujúce  poradie 
umiestnenia pastvín vzhľadom na obec, napr.: Prvý pastovník, Druhý pastovník, Tretí pas‐
tovník (HR).  

Ľudia každodenne pohybujúci sa chotári obcí potrebovali  identifikovať, teda nazvať aj 
časti už pomenovanej lokality: 
lokalita  časti tejto lokality
Vtáčnik  Bašta – strmý hrebeň a svah kopca Vtáčnik

Muškov hrb – skalnatý vrchol kopca Vtáčnik 
Bašta  Za brúsom – svah Baštymedzi Pikuľkou a Hutkoškou

Hutkoška – lúky na okraji zalesnenia svahu Bašta 
Pikuľka – ostredky, porast v spodnej časti svahu Bašta 
Kalvária – časť svahu Bašta 
Máčkovica – skaly vo východnom svahu Bašty 

Hájny grúň  Blatisko – les v zalesnenom svahu Hájneho grúňa
Hlobišov – pasienky na severovýchodnom úpätí Hájneho grúňa 
Jamina – lúky na severovýchodnom úpätí Hájneho grúňa 
Siata hora – les vo svahu Hájneho grúňa 

Hlobišov  Bujacká – pastvina, pôvodne časť pastviny Hlobišov
Gajdoška  Hlboká – les v masíve vrchu Gajdoška
Havranie skaly  Hraškova dolinka – jej  skalnaté  steny vytvárajú  severnú  časť  lokality 

Havranie skaly  
Jaseňová –  jej skalnaté steny vytvárajú  južnú stranu  lokality Havranie 
skaly 

Chvatimech  Na jame – les v sedielku na hrebeni vrchu Chvatimech
Kopec  Paseky (Pod Kopcom) – lúky na úpätí vrchu Kopec
Paseky  Za Rauzou – lúky, orná pôda v dolnej časti lokality Paseky 
Drotáreň  Ráštubňa – lúka v lokalite Drotáreň
(všetky HR)   
Spišiaková  Zubačka – spodná časť doliny Spišiaková
Tonizová  Do tajchu, Na bani – časti doliny Tonizová
Tajchová  Šaratská – pastvina vo svahu vrchu Tajchová
(všetky OS)   

 
Uvedené názvy lokalít by sme mohli pokladať za hyperonymum, vo vzťahu ku ktorému 

tvorí názov časti uvedenej lokality hyponymum. 
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Pri terénnom výskume sme sa stretli s javom, keď  informátori uviedli, že niektoré ob‐
jekty v daných chotároch majú viac názvov,  resp. názov  lokality na mape sa nezhodoval 
s názvom od  informátora. Spomínaný  jav  sa nazýva polyonymia. Podľa Slovníka cudzích 
slov ide o jav, keď sa význam vyjadruje v jazyku dvoma alebo viacerými formami slov ale‐
bo slovným spojením (SCS, 1983, s. 696). J. Krško tvrdí, že „polyonymia  je  jav patriaci do 
mimojazykovej stránky toponyma, ktorú tvorí:  

1) vzťah pomenúvateľa k nazývanému objektu pri vzniku mena; 
2)  onymická  platnosť  toponyma  pri  spoločensky  podmienenej  identifikácii  objektov 

a javov skutočnosti. 
Primárnou príčinou vzniku polyonymie chotárnych názvov  je  ich najslabšia štandardi‐

zovanosť spomedzi všetkých druhov  toponým. Štandardizovanosť  (ustálenosť) názvu ne‐
súvisí  s vekom,  ale  dôležitosťou  toponyma.  Chotárne  objekty majú  špecifický  charakter 
v tom, že reprezentujú hospodárske objekty, ktoré človek pretvára, využíva, mení ich tvar, 
charakter. Činnosť človeka sa môže odraziť pri vzniku nového pomenovania“ (Krško, 1996, 
s. 136 – 137). 

Pri vzniku polyonymie názvov v obciach Hronec a Osrblie sme sa stretli s viacerými prí‐
činami: 

1) Starší názov lokality motivovaný charakterom terénu sa zmenil po vybudovaní stav‐
by – hospodárskej alebo cirkevnej – v danej lokalite: 

Vršok, Na Vršku   – Brána, Na Bráne 
Kamenisté     – Svätý Ján, Pri svätom Jáne (všetky HR) 
Na bani     – Do tajchu (OS) 
2)  Starší  názov  motivovaný  hospodárskou  („priemyselnou“)  stavbou  –  existujúcej 

v čase  vzniku novšieho názvu, neskôr  zaniknutej, nahradil názov podľa  cirkevnej  stavby 
(kaplnky) – v súčasnosti existujúcej: 

Drotáreň, V Drotárni  – Pri Anjel Stážcovi 
V tuneli    – Pri Antonkovi, Ku Antonkovi (všetky HR) 
3) Lokalita pomenovaná podľa tvaru terénu alebo podľa činnosti človeka dostala ďalší 

názov podľa iného motivujúceho vlastného mena: 
Dolina    – Osrblianska dolina 
Handelská dolina  – Balocká dolina 
Kamenistá dolina   – Sihlianska dolina 
Paseky    – Pod Kopcom (všetky HR) 
4) Lokalita pomenovaná podľa polohy, podľa majiteľa, prípadne stavby nadobudla  iný 

názov po zmene majiteľa, resp. užívateľa: 
Greška    – Adamcova lúka (HR) 
Nad mlynom   – Cigáňova dolinka (OS) 
 
Názorne  sme uviedli, ako  sa pri  toponymách obcí Hronec a Osrblie  výskytujú mikro‐

štruktúrne  vzťahy.  Toponymá  by  bolo možné  ďalej  analyzovať,  podrobnejšie  si  všímať 
motiváciu ich vzniku.3 Teraz sme chceli poukázať na proprium ako špecifický jazykový znak 

                                                              
3 Tejto problematike sa budeme venovať v ďalších príspevkoch. 
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a na mikroštruktúrne  vzťahy  v onymii.  Analogicky  k definícii  znaku  v úvode  sme  chceli 
pripomenúť, že okrem samotného označenia objektu menom (jazyková stránka) je rovna‐
ko  dôležité  poznanie  mena  určitou  skupinou,  vzťah  skupiny  k miestu  (mimojazyková 
stránka; prejavuje sa aj pri odraze geografických podmienok, činnosti ľudí i osobných mien 
v terénnych názvoch).  
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Linguistic Sign in General and Proper Noun as a Specific Linguistic Sign  

(Examples of Oponyms in Hronec and Osrblie) 

The present  study deals with  the  linguistic  sign  in  general  and with  the proper noun  as 
a specific type of the linguistic sign. According to the theory of asymmetry of the linguistic sign 
(existing between its two components – meaning and form) the microstructure relations (such 
as homonymy, polysemy,  antonymy,  synonymy,  co‐hyponymy, hyperonymy  and hyponymy) 
are on the rise. The generally accepted thesis claims that the eseential functions of a proper 
noun are to denotate, to identify, to individualize and to localize an entity. This thesis, however, 
is not always true.  It can be  illustrated by the use of the proper nouns  in the microstructure 
relations  (onymic  homonymy,  onymic  polysemy,  onymic  antonymy,  onymic  synonymy  – 
polyonymy,  etc.),  too.  The  use  of  these  microstructure  relations  in  the  onymy  can  be 
exemplified with  the  instances  of  the  toponyms  of  two  villages  – Hronec  and Osrblie.  The 
coinage of these toponyms bears the  influence of geographic conditions and of the people´s 
activity in the region. In this manner the specific use of the proper nouns in comparison with 
apellatives can be manifested. 




