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Ak prezývku a názov  jedného z funkčných  členov živých osobných mien  individuálnu 

charakteristiku  (ďalej  Ch)  chápeme  ako  antroponymické  termíny,  ktorými  sa  označujú 
dnešné druhy sekundárneho neúradného pomenovania osôb, na prvý pohľad sa zdá a tak 
sa to aj vo všeobecnosti prijíma, že sú to synonymá. Nie je to však úplne tak. Možno nájsť 
medzi nimi určité rozdiely v príčinách ich vzniku, motivácii, funkcii, designácii i fungovaní, 
a následne aj vo formálnej stránke.  

Vo všeobecnosti, teda nielen ako špecificky onomastický termín, ale aj slovo, ktoré  je 
známe širšej neodbornej verejnosti, základný  lexikálny význam slova prezývka vysvetľuje 
Slovník  slovenského  jazyka 3  (s. 529) ako  „trvalé, obyč. posmešné pomenovanie, meno 
niekoho, dané podľa  charakteristických povahových vlastností, používané popri bežnom 
mene“. Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (s. 576) prezývka je „vedľajšie pome‐
novanie niekoho podľa charakteristických vlastností“. Pravdepodobne preto, že tieto slov‐
níky  sú  určené  širšej  verejnosti,  nešpecifikujú  iné motivanty  vzniku  prezývok,  akými  sú 
napr. krstné meno, priezvisko, pôvod, zamestnanie atď. alebo aj preto, že takto motivova‐
né neúradné mená sa automaticky zaraďujú pod antroponymický termín živé meno (živé 
osobné meno). 

Definíciou  a  charakteristikou  prezývky  ako  odborného  termínu  na  označenie  sekun‐
dárneho neúradného mena a výskumom prezývok  sa  zaoberali mnohí  lingvisti, hoci ofi‐
ciálna  onomastická  terminológia  (Základní  soustava...,  1973,  s.  118; Osnoven  sistem..., 
s. 173) uvádza  len  termín prezývkové vlastné meno vo význame  „doplnkové, neúradné 
vlastné  meno,  ktoré  väčšinou  charakterizuje  osoby,  miesta  alebo  veci  a vzťahuje  sa 
k povolaniu,  vlastnostiam,  pôvodu  atď.  nositeľa mena,  ale  nemusí  obsahovať  pozitívne 
alebo negatívne hodnotenie“. Možno konštatovať,  že  tento  termín sa vo vedeckej praxi 
veľmi neujal a definícia je skôr vhodnejšia pre funkčný člen živého mena Ch. 

V českej lingvistike a onomastike sa výskum prezývok spája predovšetkým s výskumom 
neúradného pomenúvania v školskom prostredí, takže termín prezývka sa používa predo‐
všetkým na označenie neúradných mien žiakov v školskom kolektíve. Podľa M. Knappovej, 
ktorá urobila väčší výskum českých prezývok žiakov základných a stredných škôl (v rokoch 
1993 – 1995), vznik prezývok je stále živý, nikým nepodporovaný a neusmerňovaný socio‐
lingvistický  proces  priebežnej  obmeny  a doplňovania  tohto  antroponymického  systému 
(Knappová, 1996, s. 121). Sústredila sa predovšetkým na antroponymickú motiváciu. Ako 
motivanty uviedla rodné meno, priezvisko, telesné, duševné a charakterové vlastnosti, ale 
i aktuálne  udalosti  (tamže,  s.  121  –  124). M.  Knappová  (1999,  s.  82)  i skôr  J.  Svoboda 
(1964, s. 42) pri pohľade na tvorbu prezývok z diachrónneho hľadiska upozornili na to, že 
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bádateľom robí problém rozlišovať jednoduché (jednoslovné) mená v jednomennej sústa‐
ve  a  (jednoslovné)  prezývky:„Je  jasné,  že  rodné  jméno  dostávalo  indoevropské  dítě  od 
rodiny zpravidla po narození, zatímco přezdívku získal její nositel od cizích  lidí obvykle až 
běhom života, a to příležitostne, přičemž rodné  jméno měl každý, zatímco přezdívku  jen 
ňekterí  jednotlivci“.  V slovenskej  onomastike  sa  na  tento  druh  „historických“  prezývok 
v jednomennej sústave ustálil termín prímeno a po jeho kodifikácii (v r. 1781) počas joze‐
fínskych  reforiem  ako  dedičného  člena  v dvojmennej  antroponymickej  sústave  termín 
priezvisko. Knappová hľadala paralely v motivantoch prímen a dnešných školských prezý‐
vok.  Najväčšie  rozdiely  pri  súčasných  prezývkach  boli  v absencii  semántických  okruhov 
označujúcich činnosť, zamestnanie, remeslo, miesto a charakter bydliska ap. ako motivan‐
tov, ale na druhej strane okrem tradičných druhov motivácií vznikajú prezývky, ktoré vy‐
plývajú  z aktuálnej  spoločenskej  situácie,  napr.  obľuba  televíznych  seriálov,  športovcov; 
novodobé onymické systémy, ako napr. chrématonymá ap. (tamže, s. 88). 

Výskumom študentských prezývok v bilingválnom (slovensko‐maďarskom) prostredí sa 
zaoberal napr. J. Bauko. Prezývky chápe ako „neúradné osobné mená, ktoré si ľudia dávajú 
v určitej societe, a identifikujú človeka okrem priezviska, krstného mena a hypokoristika“ 
(Bauko, 2010, s. 331). Sústredil sa napr. nielen na diferenciáciu priezvisk podľa onymickej 
motivácie, ale aj  z generačného hľadiska a z hľadiska  jazykových kontaktov. Prezývky  za‐
raďuje medzi živé mená a tvrdí, že sa vyskytujú v  jednotlivých  funkčných  členoch živých 
osobných mien, napr. za prezývku pokladá neúradnú formu priezviska a jeho nepravidelnú 
zmenu  (Šusteková  >  Šustečka, Hunčagová  > Henčaguľa),  živé  rodinné meno  špecifikuje 
ako dedičnú prezývku (Bauko, 2008, s. 51 – 52). V podstate za prezývku pokladá akýkoľvek 
funkčný člen živého mena, ktorý má iný tvar ako niektorý z členov úradného mena. 

M. Jozefovič namiesto termínu prezývka používa termín živé meno, pričom pod živými 
menami  žiakov  a študentov  chápe  „tie  antroponymá,  ktorými  sa  študenti  oslovujú 
a pomenúvajú“  (Jozefovič,  2006,  s.  19).  Pomocou  metódy  modelovania  a slovotvornej 
a morfémovej  analýzy  charakterizoval  motivanty  i slovotvorné  modely  a typy  žiackych 
prezývok  (tamže s. 19 – 45). Stotožňovanie termínov prezývka a živé meno  (živé osobné 
meno) je pravdepodobne spôsobené tým, že prezývky tak ako aj funkčné členy dnešných 
živých mien krstné (rodné) meno a priezvisko môžu byť motivované aj úradnou pomeno‐
vacou sústavou. Ak chápeme živé meno ako neúradné meno, prezývka je druh neúradné‐
ho, t. j. živého mena. 

Komparáciou slovenských a poľských prezývok sa zaoberal J. Krško (2006). Skúmal mo‐
tívy vzniku a fungovanie školských prezývok z hľadiska sociálnej štruktúry skupiny, ktorá sa 
utvára v procese socializácie pri vzniku kolektívu.  

V. Patráš (1996, s. 46) definuje prezývku zo sociolingvistického hľadiska ako „lexikálnu 
jednotku  s výraznou  motivačno‐nominačnou,  identifikačno‐charakterizačnou  a psycho‐ 
‐sociálno‐komunikačnou  úlohou“.  Za  kľúčovú  úlohu  v nominačnom  procese  pri  vzniku 
prezývky  považuje  práve motiváciu,  a preto  na  základe  analýzy  slovenských  a poľských 
prezývok ich rozdeľuje podľa druhu motivácie na konotačné, „exteriérové“, „interiérové“, 
aluzívne a situačné, pričom pri  tomto  rozdelení berie do úvahy aj  stupeň expresionality 
a fyzickej dĺžky prezývky (Patráš, 1996). Nezdá sa nám celkom vhodné nazývať časť skupi‐
ny  súčasných  tzv.  situačných prezývok  (podľa výraznej motivujúcej udalosti,  záľub,  sklo‐
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nov; príležitostné  prezývky  a tzv.  prímená)  alebo  celú  túto  skupinu  prímenami  (tamže, 
s. 48,  53),  keďže  termín  prímeno  je  zaužívaný  skôr  pre  historické  sekundárne  mená 
v jednomennej pomenovacej  sústave pred úradnou kodifikáciou dvojmenného pomeno‐
vania  (Základní soustava..., 1973, s. 39; Valentová, 2010, s. 297). Hoci M. Majtán  (1998, 
s. 259) charakterizuje tento termín aj v dvojmennej sústave ako „obyčajne neúradný člen 
osobného mena doplňujúci priezvisko v spoločenstve viacerých rodín s rovnakým priezvis‐
kom  ([Kolárik] Krátky, Dolný, Z vŕšku, Ančin),  takže  termín prímeno  chápe ako druh ne‐
úradného mena  i v dnešnej dvojmennej úradnej sústave. V. Patráš  (1996, s. 48) definuje 
tzv.  prímená  ako  „nepravé  prezývky  nadobúdajúce  charakter  živých  osobných  mien“, 
z čoho vyplýva, že prezývky a živé osobné mená chápe ako dva odlišné druhy neúradných 
antroponým. Možno by bolo vhodnejšie zaviesť napr. skupinu prezývok, ktorá  je motivo‐
vaná funkčnými členmi živých osobných mien na dedinách. Marginárne sa stáva, že napr. 
školská  prezývka  prejde  do  živého  pomenúvania  v  dedinách  (zvyčajne  v triede  slobod‐
ných), stane sa  funkčným členom živého osobného mena a je známa v celom dedinskom 
kolektíve  alebo  jeho  časti  (Šumo,  Špako,  Brčo),  ale pri  komunikácii  ju  použije  napr.  iba 
menšia  skupina,  ktorá  sa  vyznačuje určitým  vekom alebo podobnými  záujmami  (Róbert 
Iliaš – Šumo). Ostatní  členovia dedinského kolektívu siahnu po  iných onymických mode‐
loch, ktoré  túto Ch neobsahujú  (Róbert  Iliaš – Robo  Iľiaš,  Janovich Stana chlapec, Stana 
Iľiaša  sin).  Situácia môže byť  aj opačná. Napr.  živé osobné meno otca  –  jeho Ch podľa 
zamestnania Mesiar  bola motívom  vzniku  školskej  prezývky  syna Mesiš,  ktorú  by  sme 
podľa „patrášovského“ delenia zaradili práve do skupiny situačných prezývok.  

Podľa M. Ološtiaka (2000, s. 270) „oproti osobnému menu, ktoré v úradnej sústave an‐
troponým  chápeme  ako  súčet  rodného mena  a priezviska  (prípadne  niekoľko  rodných 
mien  a priezvisk),  prezývka  sa  vyznačuje  osobitými  vlastnosťami,  na  základe  ktorých  ju 
môžeme  charakterizovať  ako  jednotku  samostatnej podskupiny  v rámci neúradných po‐
menovaní“  –  takže  takisto  vymedzuje  prezývku  ako  osobitný  druh  neúradného mena. 
Zaoberá  sa  procesom  nominácie  a  na  triedenie  prezývok  využil  klasifikáciu  V.  Patráša 
(1996),  pričom  ju  zastrešil  dvoma  základnými  skupinami  podľa motivácie:  A.  Prezývky, 
ktorých motivantom je úradné meno, B. Prezývky, ktorých motivantom nie je úradné me‐
no  (Ološtiak, 2000, s. 275). Základné znaky obsahovej stránky  jednotlivých skupín prezý‐
vok charakterizoval konfiguráciou sémantických príznakov V. Blanára (1978, 1996). 

Termín živé meno alebo živé osobné meno prvýkrát použil V. Blanár (1945) a rozumie 
sa ním osobné pomenovanie, ktorým sa v neúradnom pomenúvaní označuje  jednotlivec 
alebo celá rodina a používa ho užšie, osobne známe spoločenstvo v každodennom styku. 
Aj keď  termínom živé meno v širšom slova zmysle možno  rozumieť akékoľvek neúradné 
meno (živý = neúradný), v užšom slova zmysle pod týmto pojmom chápeme dnešnú neú‐
radnú  pomenovaciu  sústavu  na  dedinách  a v tomto  zmysle  ho  ďalej  budeme  používať. 
Obsahovú stránku (designáciu) živých osobných mien V. Blanár (1978, s. 28) charakterizo‐
val ako kombináciu určitých  funkčných  členov, medzi ktoré patria  rodné  (krstné) meno, 
priezvisko, individuálna charakteristika, živé rodinné meno, živé meno domu a apelatívny 
člen. Designáciu  funkčných členov tvorí kombinácia určitých sémantických príznakov,  ich 
pozitívne alebo negatívne uplatnenie. Stotožňovanie  termínov  živé osobné meno a pre‐
zývka  je podľa V. Blanára  (1950, s. 22) nevhodné,  lebo prezývka  je priúzky termín, ktorý 
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zahrňuje len jeden druh týchto mien – v tomto prípade funkčný člen Ch, presnejšie pove‐
dané len časť Ch. Ojedinele použil aj termín individuálna prezývka (napr. 1978, s. 65). De‐
signáciu funkčného člena Ch vymedzil okrem hlavného všeobecného onymického príznaku 
[spoločensky  podmienená  identifikácia/diferenciácia  druhového  jedinca]  príznakom 
[+ mužský/ženský nositeľ], na  základe príznaku  [+  jednotlivec bez  vzťahu  i iným  (príbuz‐
ným/nepríbuzným) osobám] Ch pomenúva osobu ako takú a na základe príznaku [+  jed‐
notlivec podľa vzťahu k príbuzným osobám] pomenúva jednu osobu (teda nie rodinu ako 
celok), je ustálená [+ užším spoločenským úzom], vyznačuje sa potenciálnym expresívnymi 
príznakmi [+/‐ konotatívnosť] a [+/‐ spoločenské zaradenie a hodnotenie]. K sprievodným 
motivačným sémantickým príznakom patria: telesné alebo duševné vlastnosti, trvalé ale‐
bo dočasné zamestnanie, stav, záľuba, záujmy, pôvod a bydlisko, bývalý alebo terajší maji‐
teľ domu, obyvateľ nie  totožný  s nositeľom mena),  sused,  zamestnávateľ, obľúbené do‐
máce zviera a iná, dvojznačná a nejasná motivácia, ktorá potenciálne môže zahŕňať ešte 
ďalšie skupiny sprievodných príznakov (Blanár – Matejčík, 1978, s. 26 – 35). 

Hoci prezývka a funkčný člen živého mena Ch majú k sebe obsahovo blízko, možno nájsť 
medzi nimi odlišnosti. Obidva tieto typy neúradných mien sa vyznačujú sémantickým prí‐
znakom [užší spoločenský úzus], ale zatiaľ čo pri Ch, respektíve pri živých menách, ktorých 
môže byť Ch súčasťou, užším spoločenských úzom  je celý dedinský kolektív, prezývka  je 
typická  pre malé  sociálne  skupiny  –  vekovo,  záujmovo,  profesijne  alebo  inak  sociálne 
ohraničené (žiacka alebo študentská trieda, kolektív učiteľov alebo iný pracovný kolektív, 
partia  kamarátov,  skupina  poľovníkov,  väzňov  ap.),  z ktorých  najviac,  ako  vidno  aj 
z úvodného prehľadu,  sú preskúmané prezývky práve  v žiackych  a študentských  kolektí‐
voch. Dedinské  kolektívy majú podstatne  viac  členov, medzi  ktorými  sú  iné  vzťahy  ako 
v mikrosocietách, čo vplýva aj na funkciu, motiváciu, nomináciu a designáciu neúradných 
mien. 

Dôležitý rozdiel  je v príčine a funkcii onymickej nominácie, respektíve už v základných 
onymických motivantoch. Pri  funkčnom  člene  živých mien Ch,  respektíve  všeobecne pri 
vzniku živých osobných mien na dedinách,  je prioritná spoločenská potreba  identifikácie 
a diferenciácie,  pretože  z hľadiska  komunikačných  potrieb  dedinského  kolektívu  úradné 
mená ju už dostatočne nedokázali spĺňať. Kodifikovaním priezvisk sa relatívne uzavrel ich 
inventár,  takže  vzniklo  veľa  i nepríbuzných  osôb  s rovnakým  priezviskom,  dokonca 
i rodným menom.  Pri  vzniku  prezývok  spoločenská  potreba  identifikácie  a  diferenciácie 
nie  je prvoradým motivantom  ich vzniku, hoci prezývky  túto  funkciu spĺňajú  takisto, ale 
rovnako aj úradné mená v malej sociálnej skupine bez príbuzenských vzťahov plnia identi‐
fikačnú funkciu zväčša dostatočne. Medzi základné príčiny vzniku prezývok patrí potreba 
individualizácie a neformálneho pomenovania vplyvom  rozličných psychosociálnych  čini‐
teľov,  akými  sú  sociálne  vzťahy  v skupine,  jej  štruktúra, vzťahy medzi  členmi  sociálnej 
skupiny, ich statusy ap. K hlavným motivantom na vyššej asociačnej úrovni patrí sémantic‐
ký príznak [+ spoločenské hodnotenie a zaradenie]. Prezývkou sa napr. určuje nižší alebo 
vyšší  status  jeho  nositeľa  v skupine  (pozri  napr.  Krško,  2006).  Podľa  Patráša  (1996, 
s. 46) (študentské) prezývky sú „charakteristickým obrazom opozície školského  (študent‐
ského)  kolektívu  voči niekedy  výraznejšej,  inokedy  zastrenejšej  autoritatívnosti pedago‐
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gickej činnosti“ a „vznikajú ako výslednica napätia medzi  individuálnymi a sociálnymi de‐
terminantmi školskej mikroskupiny“. 

Funkčný  člen  živého mena  priezvisko  sa  vyznačuje  napr.  aj  sémantickým  príznakom 
[+ jednotlivec podľa vzťahu k príbuzným osobám]. V úradnej pomenovacej  sústave  je  to 
hierarchicky  základný  člen  ako  dedičný  znak  rodiny.  Hoci  v neúradnej  atroponymickej 
sústave už nie  je takým stálym a nemenným členom ako v úradnom pomenúvaní, zacho‐
váva si sémantické príznaky  [+ dedičnosť],  [+ príbuzenský vzťah],  [ustálenosť administra‐
tívno‐právnym  úzom]  a súčasne  nadobúda  aj  príznak  ustálenie [užším  spoločenským 
úzom]  (Blanár – Matejčík, 1978, s. 27 – 29). Ako súčasť živého osobného mena na dedi‐
nách, či už v úradnom, prípadne nárečovom či neúradnom tvare, alebo s pridaním antro‐
poformantov (Andrus > Ambrus, Dolník > Doľník, Ungerer > Unger, Uhlár > Uhlárik, Kohút 
> Kohútka), sa jeho designácia nemení, priezviská stále poukazujú na príslušnosť k rodine 
ako  celku  alebo  k jej  členom  (patronymický, matronymický  alebo maritonymický  vzťah) 
a ich prehodnotením na živé rodinné meno (Kohút > Kohúteje, Divéky > Divékich) sa tento 
sémantický  príznak  ešte  umocňuje.  Preto  sa  označujú  v pomenovacích  modeloch  ako 
osobitné funkčné členy (K, P), nie ako motivanty Ch. Ch ako funkčný člen živých mien na 
dedinách na rozdiel od prezývok v mikrosocietách nebýva, príp.  len výnimočne,1 motivo‐
vaný úradným  krstným menom  alebo priezviskom. Pri prezývkach  je  tendencia opačná, 
približne polovica prezývok býva motivovaná úradnými menami: Patráš (1996, s. 48) uvá‐
dza 48 %  v slovenskom prostredí a 62 %  v poľskom prostredí.  Častým  spôsobom  vzniku 
prezývok  je deformácia, pretváranie a modifikovanie  tvaru priezviska do  takej miery po‐
mocou sémantickej asociácie, metafory, synonymie, antonymie ap., napr. Becková > Be‐
cherovka, Klimáček > Miláčik, Mráz >Teplo, Chrobák > Pavúk atď. (Bauko, 2008 s. 51), že 
už vzniknutý tvar prezývky prestane asociovať úradné priezvisko, mení sa  jeho obsahová 
stránka  a  začne  nadobúdať  sémantické  príznaky  individuálnej  charakteristiky, mení  sa 
jeho obsah. Stráca  typický sémantický príznak  [– príbuzenský vzťah]. Aj v živých menách 
na dedinách môže niekedy dôjsť k značnej formálnej obmene priezviska prostredníctvom 
apelatívnej  synonymie  a antonymie,  napr.  Pagáč  >  Osuch,  Sventek  >  Serafín,  Vrobeľ  > 
Čvirik, atď. (Blanár – Matejčík, 1978, s. 29), ale ide o javy ojedinelé.  

Pri prezývkach sú raritou aj opisné pomenovacie modely, pomocou ktorých sa vyjadru‐
je  príbuzenský  vzťah.  V  obciach  naopak  patria  k pomerne  frekventovaným.  Tieto  fakty 
podporuje aj tvrdenie M. Ološtiaka (2000, s. 271) „že väčšina prezývok nestráca aktuálny 
(apelatívny) význam, t. j. živo sa pociťuje súvislosť priezviska s apelatívnymi lexémami“. Aj 
tzv. konotačné prezývky, ktoré sa vyznačujú priamym vzťahom k úradnému rodnému me‐
nu a priezvisku označil sémantickým príznakom [+  jednotlivec bez vzťahu k iným (príbuz‐
ným/nepríbuzným) osobám] (tamže, s. 276). Pri prezývkach motivovaných priezviskom sa 
vzťah k rodine nepociťuje, stráca sa, ako motivant pre charakteristiku osoby ako takej slúži 
len  apelatívna  antropobáza  priezviska,  napr.  T.  Bicák  >  Bico  (príklad  tamže).  Pri  živých 
menách  na  dedinách  apelatívny  základ  priezviska  je  zväčša  irelevantný,  priezvisko  ako 
funkčný člen sa nevyznačuje príznakom [‐ konotatívnosť].  

                                                              
1 Napr. pri Ch motivované úradným priezviskom predchádajúceho majiteľa domu. 
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Sémantický príznak dedičnosti je síce záporný pri prezývkach i Ch, hoci zriedkavo sa vy‐
skytujú  aj dedičné2 Ch,  často  sa  však  v systéme neúradného pomenúvania na dedinách 
podobne  ako priezviská prehodnocujú na  živé  rodinné mená, príp. mená domov  (napr. 
Richtár  >  Richtáreje,  do  Richtáro  –  Jano  Richtáreje),  ktoré  sa  už  vyznačujú  príznakom 
dedičnosti. Keďže prezývky sú typické pre menšie vekovo, záujmovo, sociálne alebo spolo‐
čensky blízke skupiny  ľudí, v ktorých príbuzenské a rodinné vzťahy sú zriedkavým  javom, 
ani sa nemôžu prehodnotiť na dedičné,  často so zánikom školského kolektívu alebo  inej 
sociálnej skupiny zanikajú, zatiaľ čo živé osobné mená na dedinách zväčša fungujú počas 
celého života pomenúvaného, i keď zmenou napr. veku alebo príbuzenských vzťahov (vy‐
dajom, ženbou) sa môžu meniť. Majú však relatívne dlhšiu „životnosť“ ako prezývky. 

Ďalší podstatný  rozdiel  je  rozličný posun na osi expresívnosť – neutrálnosť. V. Blanár 
(2009,  s.  35)  zaradil  [expresívnosť] medzi  príznaky  pragmaticko‐komunikačnej  povahy. 
Prejavuje sa už pri nominácii výberom citovo podfarbenej  lexémy alebo združeného po‐
menovania, ale už  identifikačná  funkcia v bežnej komunikácii oslabuje pôvodnú výraznú, 
príp.  až  vulgárnu  expresívnosť  (tamže).  Rozdiel  medzi  druhmi  sekundárnych  mien  Ch 
a prezývkou už  v jednomennej pomenovacej  sústave  vymedzil práve onymickým prízna‐
kom  [expresívnosť]: zatiaľ  čo pri Ch chýba, pri prezývke má pozitívny stupeň uplatnenia 
(Słowiańska onomastyka  I, s. 486). Živé mená na dedinách vznikajú spontánne z potreby 
identifikácie/diferenciácie a hoci geneticky niektoré  funkčné  členy, predovšetkým Ch,  sa 
vyznačovali expresívnosťou s uplatnením hodnotiacich postojov pomenúvateľov, v bežnej 
komunikácii už  fungujú ako neutrálne. Funkčný  člen živého mena Ch síce môže vzniknúť 
ako expresívna prezývka, napr. aj vzhľadom na príznakovosť motivácie (Kosák – keď  išiel 
opitý  z krčmy domov,  vyzeral,  akoby  kosil,  Zemeguľa – má  veľkú hlavu  atď.),  ale  keďže 
apelatívny základ je zväčša neutrálny, na motiváciu sa po čase zabudne, respektíve sa pri 
bežnej komunikácii neuvedomuje a živé meno s takouto Ch sa už používa ako bezprízna‐
kové. Mnoho používateľov živých mien si pôvodnú motiváciu ani nepamätá.  Individuálna 
charakteristika s vulgárnou, pejoratívnou antropobázou alebo aj s iným príznakovým ape‐
latívom  sa po  čase prestane používať alebo  sa používa  len v určitej malej  societe  (napr. 
kolektív kamarátov, spolužiakov ap.). Ostatní členovia dedinského kolektívu ju buď nepo‐
znajú – používajú  iné modely živých mien na  identifikáciu danej osoby, alebo  ju poznajú, 
ale použijú ju len fakultatívne, napr. pri komunikácii s členmi danej mikrosociety. Ponechá 
si  charakter  prezývky  a neprejde  do  komunikácie  celého  dedinského  kolektívu. Možno 
povedať, že expresívne, zväčša jednoslovné prezývky ako napr. Kristajeho, Somarka, Fujo, 
Taro,  Špako  ap.  tvoria  len určitú  skupinu  inak neutrálnej Ch  a sú motivované prevažne 
telesnými alebo duševnými vlastnosťami.  

Na základe vlastného výskumu živých mien v hornonitrianskej oblasti možno konštato‐
vať, že v dôsledku určitých faktorov, akým je napr. zvýšenie vzdelanostnej úrovne ľudí na 
dedinách,  sa  celkovo používanie  živých mien  začína pociťovať  ako nevhodné, neslušné, 
nespisovné, a teda príznakové najmä v závislosti od komunikantov (napr. pri komunikácii 
s vysokoškolsky vzdelaným  človekom alebo  cudzincom, ktorý neovláda neúradný pome‐

                                                              
2 Napr. otec Mesiar,  syn Mesiš – motivácia otcovým  zamestnaním  i neadekvátnym  správaním syna 

v škole pridaním antropformantu ‐iš, vnuk takisto Mesiš. 



Poznámky k rozdielom medzi prezývkou a funkčným členom živého mena... 
 

119 

novací systém danej obce). Napriek tomu bežne  fungujú medzi obyvateľmi obce naďalej 
ako neutrálne. 

Pri  prezývkach  je  situácia  iná.  Keďže  dnešné  prezývky  vznikajú  prioritne  z psycho‐
sociálnych príčin a potreby  individualizácie, nie z nutnosti  identifikácie, vyznačujú sa veľ‐
kou mierou expresivity. J. Krško (2006, s. 8) zistil, že v modelovej sociálnej skupine vznika‐
jú prezývky v dvoch smeroch – odstredivým smerom ich dávajú hlavne osoby so statusom 
satelitov, dostredivým členovia skupiny a outsideri. Členovia a outsideri dostávajú expre‐
sívne, hanlivé prezývky, ktoré „majiteľa“ zosmiešňujú a potvrdzujú jeho nižší spoločenský 
status, pričom vodca dostáva prezývky viac neutrálne (odvodené z krstného mena, priez‐
viska, športu, v ktorom dosahuje úspechy), prípadne pozitívne emocionálne (tamže). Pre‐
zývky  sa  na  rozdiel  od  Ch  ako  funkčného  člena  živých mien  zväčša  vyznačujú  vysokým 
stupňom expresivity pri motivácii, nominácii a nestrácajú ju ani pri fungovaní.  

Určité rozdiely by sa našli aj vo frekvencií jednotlivých sprievodných sémantických prí‐
znakov, napr. v dvoch obciach hornonitrianskej oblasti vysokú frekvenciu má motivácia Ch 
zamestnaním  (Ťesár, Murár, Žandár,  Ľesák, Učiteľka, Riaditeľka, Babka vo význame „pô‐
rodná baba“ ap.) (Valentová, 2000, s. 85, 86), ktorá sa v prezývkach takmer nevyskytuje. 
Niektoré druhy motivantov sú zase spoločné, napr. fyzické a psychické vlastnosti.  

Medzi  funkcie osobných  vlastných mien by bolo možné  zaradiť aj apelovú  funkciu – 
používanie  sekundárneho  neúradného mena  na  priame  oslovenie  pomenovanej  osoby 
a s tým súvisiaca aj jeho akceptácia nositeľom neúradného mena. V tejto oblasti výskumu 
sú ešte rezervy, takže možno určité závery len predpokladať. Celkovo živé mená na dedi‐
nách sa na priame oslovenie nepoužívajú, prípadne len určité pomenovacie modely (napr. 
rodné meno v hypokoristickej alebo deminutívnej podobe) v závislosti napr. od veku ale‐
bo spoločenského postavenia,  rodinného prostredia ap. Prezývky  sa pravdepodobne po‐
užívajú aj na priame oslovenie. 

Status živých osobných mien, hoci určite mali svojho autora, je skôr „ľudový“, autor je 
neznámy.  Akceptácia  živého  mena  alebo  Ch  jej  nositeľom  je  irelevantná,  nominácia 
a fungovanie v komunikácii prebehne vtedy, ak  ju prijme dedinský kolektív, nie pomeno‐
vaný. Niektorí o svojich neúradných menách ani nemusia vedieť. Používajú sa na  identifi‐
káciu  osoby  v jej  neprítomnosti. V mikrosociete  školskej  triedy  autor  prezývky,  ktorý  je 
známy,  a jej nositeľ proces nominácie  aktívne ovplyvňujú. Okrem  situácie,  keď  študenti 
dávajú prezývky svojim učiteľom, alebo keď sa prezývka ujme aj napriek výhradám pome‐
novaného, nominačný proces sa nezavršuje, kým prezývka neprejde cez akceptačný filter 
jej budúceho nositeľa (Ološtiak, 2000, s. 273 – 274; porov. aj Patráš, 1996). 

Ďalšie  rozdiely možno nájsť v jazykovej  realizácii prezývok, Ch, prípadne živých osob‐
ných mien. K základným kritériám zreteľného a bezproblémového používania patrí nielen 
zreteľná  identifikácia nositeľa, ale aj ekonomickosť dorozumievania, a preto sú prezývky 
zväčša  dvojslabičné  substantíva  (Patráš,  1996,  s.  48)  a  jednočlenné. Napr. M.  Jozefovič 
(2006, s. 29) uvádza, že z 597 žiackych prezývok na  jednej ZŠ  je 569  jednočlenných. Hoci 
určitú ekonomizáciu badať aj pri živom pomenúvaní v obciach, medzi najfrekventovanejšie 
patria dvojčlenné pomenovacie modely a pomerne frekventované sú aj viacčlenné opisné 
modely (porov. napr. Blanár – Matejčík, 1983; Valentová, 2009). Hoci jednočlenné modely 
tvorí najčastejšie práve Ch, rovnako často sa tento funkčný člen spája aj s inými funkčnými 
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členmi (napr. Šramoťina Poštáreje, Laco Malý, Milan Kohút Čierny, Jožo Šimkeje z Vrchov, 
Učiteľ u Ďurčo, stará Mesiarička) a časté sú aj viacslabičné substantíva a iné slovné druhy 
(Zásmaška, Pipíška, Papajko, Jožo Zápotocký, Koktaví Ferko, Marka Oné, Kristajeho). Pre‐
zývka a Ch, príp. iné funkčné členy živého osobného mena majú síce veľa spoločných slo‐
votvorných postupov a našli by sa určite aj rovnaké antropoformanty, ale zisťovaním frek‐
venčnej  distribúcie  by  bolo  možné  potvrdiť  aj  určité  predpokladané  rozdiely.  Napr. 
v prezývkach absentujú kolektívne antropoformanty (‐e, ‐eje, ‐oje, ‐ovie ap.), ktoré pouka‐
zujú na  vzťah  k rodine  a sú  typické pre  funkčný  člen  živé  rodinné meno,  alebo prípony  
‐ský, ‐cký, ‐ovský, ‐iansky v Ch poukazujúce na pôvod (Sučany > Sučianska, Koš > Košoskí, 
„býva  za  potokom“  >  Zápotockí).  Kým  v živom  pomenúvaní  sa  viac  uplatňujú  nárečové 
prvky, v prezývkach zasa pravdepodobne slangové výrazy a pre ne charakteristická slovo‐
tvorba a antropoformanty ap. 

 
Záver 
Ch,  ktoré  tvoria  funkčné  členy  živých  osobných  mien  na  dedinách,  a prezývky 

v mikroskupinách tvoria dva druhy neúradných mien, pretože geneticky  i funkčne možno 
nájsť medzi  nimi  rozdiely. Niektoré  onymické  príznaky  obidvoch  druhov  týchto  neúrad‐
ných mien sa uplatňujú v rozličnej  intenzite, čím sa mení  ich obsahová stránka (designá‐
cia). Základným rozdielom je príčina vzniku – Ch, ako aj celkovo živé pomenúvanie na de‐
dinách vzniká z potreby spoločenskej  identifikácie a diferenciácie, pretože úradná pome‐
novacia sústava túto funkciu prestáva plniť, ale prezývky v malých skupinách, kde úradné 
mená dostatočne spĺňajú identifikačno‐diferenciačnú funkciu, vznikajú prioritne z psycho‐
sociálnych  príčin  a potreby  individualizácie.  Ch  nebývajú motivované  úradným  rodným 
menom a priezviskom, tie si zachovávajú svoje sémantické príznaky ako osobitné funkčné 
členy živých mien K, P. Približne polovica prezývok v mikrosocietách však býva motivovaná 
úradným  rodným  menom  a  priezviskom  nositeľa,  pričom  strácajú  sémantický  príznak  
[– príbuzenský  vzťah],  ktorý  sa  stáva  irelevantným,  a nadobúdajú  príznak  [+  konotatív‐
nosť]. Hoci niektoré Ch geneticky môžu mať príznak [+ expresívnosť] a zväčša fakultatívne 
môžu  konotovať  aj  spoločenské  zaradenie,  v bežnej  komunikácii  fungujú  ako  neutrálne 
[expresívnosť].  Prezývky  sa  geneticky  i funkčne  vyznačujú  veľkou  mierou  expresivity 
(s väčším  či menším príklonom  k pozitívnej  alebo negatívnej emocionalite). Ch  i celkovo 
živé mená na dedinách sa nepoužívajú na priame oslovenie pomenúvaného, slúžia na jeho 
identifikáciu  mimo  priamej  komunikácie  s ním,  vznikajú  spontánne  a na  ich  vznik 
a používanie  v dedinskom  kolektíve  nemá  vplyv  akceptácia  živého mena  jej  nositeľom. 
Prezývky vznikajú účelovo, nesledujú len identifikačné potreby, používajú sa aj na priame 
oslovenie pomenovaného a jeho akceptácia prezývky zväčša hrá pri nominácii a fungovaní 
rozhodujúcu úlohu. Rozdiely možno nájsť aj vo formálnej stránke. Mnohé predpoklady by 
mohli  potvrdiť  alebo  vyvrátiť  výskumy  neúradného  pomenúvania  aj  v iných  druhoch  a 
typoch mikroskupín, nielen v školských a študentských kolektívoch.  
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Some Notes on the Differences between a Nickname and a Functional Member of a Live 

Personal Name Distinguished by an Individual Characteristic 

The present paper deals with the differences between an anthropomymic nickname and an 
individual characteristic (abbreviated as Ch) which are often used as synonyms. Nicknames in 
micro communities and Ch as  the  functional member of a  live personal name  in  rural areas 
represent  two  types of non‐official names.  Some of  their onymic markers  are  applied with 
varying intensity thus changing their designation. The crucial differences between them lie in 
the  reason  of  formation,  function,  emotional  coloring  and  onymic motivation.  Ch  and  live 
personal names  in general are  formed out of a need for social  identification, the nicknames, 
however,  arise due  to psychosocial  reasons  and out of  a need  for  individualization  in  small 
communities. Ch is usually not motivated by an official first name or a surname and retains its 
semantic  features as a particular  functional member of a  live personal name. Approximately 
half of nicknames tend to be motivated by an offical first name and surname thus losing their 
semantic  markedness  [–  a family  relationship]  and  gaining  another  type  of  markedness  
[+ connotativeness]. Nicknames are exhibit a high degree of emotional coloring, Ch, however, 
is mostly described as being neutral.  It  is not used for directly addressing the named person 
and serves as their identification and is used in direct communication with them. It is created 
spontaneously and acceptance of Ch by  its bearer does not affect  its formation and use  in a 
village community. Nicknames are formed for a specific purpose, nevertheless, they are used 
for  direct  address  of  a  person,  thus  the  acceptance  of  the  nickname  plays,  as  a  rule,  an 
important role in naming.  

 




