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V súčasnosti sa hydronomastický výskum na Slovensku zameriava na spracovanie hyd‐

ronymického materiálu  z povodia Váhu, ktorého  súčasťou  je aj povodie Dudváhu. V prí‐
spevku sa budeme vo forme samostatných hesiel zaoberať daktorými staršími slovanský‐
mi (slovenskými) hydronymami zo stredného toku Dudváhu (zo starších názvov tejto časti 
povodia obídeme  len  jasný názov Trnávka a nebudeme sa na tomto mieste zaoberať ani 
názvom Gidra, ktorého etymológiu aj naďalej pokladáme  za nejasnú, aj keď v ostatnom 
čase o jej názve písal Š. Ondruš). Výber z najzávažnejších dokladov hydroným uvádzame 
kvôli  ekonomizácii bez uvedenia prameňa  (publikované budú  v úplnosti  v pripravovanej 
monografii). 

Krupica – pravostranný prítok Krupského potoka prameniaci pri obci Horná Krupá, 5,7 
km (1330 ad riuulum Kurpichapataka).1 V štandardizácii sa pravdepodobne prihliadalo na 
Krupský potok a jeho prítok Krupicu ako na  jeden tok, preto sa názov Krupica uvádza na 
vodohospodárskych mapách až r. 1991 a názov je v starších štandardizačných zoznamoch 
(GNTn.  1985)  zachytený  ako  neštandardizovaný  variant  názvu  → Krupský  potok. 
V štandardizačných zoznamoch sa objavuje názov Krupica až r. 2009 (SÚGKK). Názov Kru‐
pica motivoval charakter dna alebo terénu, cez ktorý preteká (*krup‐ + hydroformant ‐ica; 
< psl. *krǫpъ(jь) / * krupъ(jь) – hrubý, hrubozrnný; ESSJa, 13, s. 27 – 28; v starej češtine 
adj.  krupý Kott,  I, 830); názvy *Krupa a *Krupovьcь  (< *Krupa/*Krupъ)  v praslovanskom 
hydronymickom  fonde uvádza aj V. P. Šuľhač  (1998, s. 140). Poruke máme podobné do‐
klady  zo  slovenskej  (Krupina) a poľskej hydronymie  (Krup, Krupa, Krupec Bach, Krupiec, 
Krupianka a i.; NWP, s. 151).  

Historické doklady hydronyma Krupica a ojkonyma (Dolná, Horná) Krupá nevylučujú, že 
starší názov potoka bol *Krupá  (staršie doklady nám však chýbajú alebo sa názov Krupá 
vzťahoval na susedný tok → Krupského potoka), a ten sa neskôr prevzala aj osada, ktorá 
vznikla v blízkosti toku *Krupej. Názov potoka neskôr, keď komunikačne začal byť dôleži‐
tejší názov obce, sa onymickou polarizáciou zmenil: VN *Krupá > ON Krupá > VN Krupica 
(podobne napr. VN Krup‐in‐ica (< ON Krup‐ina < VN Krupina; Majtán – Žigo, 1999, s. 43; 
Šmil., s. 468).  

Keďže Krupica je prítok Krupej, sufix ‐ica však mohol pôvodne mať funkciu deminutív‐
neho sufixu, ktorým sa len derivoval názov prítoku (Krupica) z názvu nadradeného vodné‐
ho toku (Krupá), porov. dvojice Nitra – Nitrica, Žitava – Žitavica, Rimava – Rimavica a pod.  

                                                              
1 Krupica – ďalšie doklady: 1837 – 1840 Binowski Potok; 1896 Binovszki patak; 1932 Krupica; 1991 

Krupica atď. 
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Variant Bíňovský potok vznikol z osadného názvu Bíňovce (< Bin/‐a < Ben/‐a, hypoko‐
ristická podoba osobného mena Benedikt; porov. Stan., SJ. II, s. 45), apel. potok.  

Krupský potok – pravostranný prítok Blavy prameniaci SZ od obce Naháč, 32 km (1782 
– 1784 Polana Bach).2 Názov Krupský potok vznikol z osadného názvu [Horná, Dolná] Kru‐
pá  (ten azda z VN *Krupá  (→ Krupica); podľa ZJČ, s. 162, osadný názov vznikol z koreňa 
*krǫpъ –  krátky; R. Krajčovič predpokladá,  že  vznikol  z apel. *krǫpa – malá,  ale odolná 
pevnôstka – a jeho vznik kladie asi do 9. st.; 2005, s. 78, 80). V tejto súvislosti sa vraciame 
k výkladu hydronyma Krupica, kde sme naznačili, že názov Krupá sa pôvodne vzťahoval na 
pomenovanie  potoka  (<  psl.  *krǫpъ(jь)  /  *  krupъ(jь)  s významom  hrubý,  hrubozrnný 
(o dne), a až neskôr ho prevzala obec, ktorá sa vyprofilovala na jeho brehu (VN *Krupá > 
ON Krupá > VN Krupica).  

Staršie doklady naznačujú, že pôvodný názov Krupského potoka v hornom toku bol Po‐
ľana,  a až neskôr  sa uplatňoval názov odvodený od osadného názvu  Krupá  (a  to  až po 
sútoku  s Krupicou  pri  D.  Krupej).  Ukazuje  sa  teda,  že  hydronymum  *Krupá  (dnešná 
→ Krupica) sa spočiatku vzťahovalo pravdepodobne na dnešný  tok Krupice a časti Krup‐
ského potoka od sútoku s ňou; horný  tok dnešného Krupského potoka sa vnímal ako  jej 
prítok (Poľana).  

Podoba Krupanský potok je pravdepodobne nárečová podoba názvu potoka, podľa nej 
vznikla neskôr staršia spisovná podoba Krupiansky potok. 

Názov Poľana, ktorý pôvodne pomenúval pravdepodobne iba hornú časť toku, vznikol 
podľa terénneho názvu Poľana (1884 Polana pole, Špačince; < apel. poľana – horská lúka, 
lúka v lese; HSSJ IV, s. 40; SSN II, s. 943), resp. pomenovania terénneho útvaru, okolo kto‐
rého tiekla. 

Variant Dolina vznikol proprializáciou pomenovania  terénneho útvaru  (apel. dolina < 
psl.  *dolъ),  názov Dolinka  vznikol  z názvu  zaniknutej osady  (>  terénneho  názvu) Dolina 
(1898 Dolina major, 1985 Dolina pole, Bučany; hydronymá Dolina a Dolinka sa používali 
v dolnej časti toku).  

Názov Špačinský potok vznikol z osadného názvu Špačince, apel. potok; univerbizáciou 
názov Špačinská [voda]. Názov Nádašský potok vznikol zo staršieho názvy obce Trstín (Ná‐
daš < maď. nád, nádas – trstina, tŕstie, vysoká vodná tráva), apel. potok (VN > TN Nádaš‐
ský potok). Variant Starý potok (nem. Alter Bach) vznikol podľa pôvodnosti (neupravenos‐
ti) koryta z adj. starý (< psl. *starъ), apel. potok; variant Jarok (náreč. Járek) vznikol prop‐
rializáciou apel. jarok – priekopa pri ceste, menší potok, pozdĺžna priekopa; KSSJ, s. 219. 

Parná – pravostranný prítok Trnávky, 35 km (1244 aqua Parna).3 Staršie doklady uka‐
zujú, že názov vznikol univerbizáciou zo spojenia *Parná [voda]: < adj. parný < apel. para – 

                                                              
2 Krupský potok – ďalšie doklady: 1837 – 1840 (h. t.) Krupa Potok, (str. t.) Polana Potok; 1851 Alter 

Bach; 1869 Spacinská B.[ach]; 1884 Dolina; 1895 Dolinka patak; 1896 Nádaszki patak; Sztári patak; 1896 
Krupicza patak; 1898 Dolinka patak; 1898 Spacinski p.; 1930 Špačinski potok; 1932 Krupá atď. 

3 Parná – ďalšie doklady: 1279 aqua Parna; 1282 fluvio Parna; 1310 fuuium parna; 1322 fluuium Par‐
na; 1735 Parna; 1764 – 1787 Ranowa Bach  [Ronava; omyl]; 1808 Parma  (!); 1837 – 1964 Parna Bach; 
1864‐65 Parna; 1869 Parná B.[ach]; 1871 Parun; 1882 Parma  (!); 1884  (pri prameni) Parina p.,  (d.  t.) 
Parna B.;  1892  Parná;  1893  Parna  patak;  1895  Parna  p.,  Párna  p.;  1895  Kavicsbánya  patak  (úsek  od 
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plynná látka vznikajúca zohriatím vody (porov. Šmil., 1932, s. 302; Varsik, 1990, s. 27 – 28; 
Stanislav, 2004, s. 337 – 338). Názov motivovala skutočnosť, že voda v hornej  časti toku 
(azda voda niektorého z prameňov) bola teplejšia ako ostatné, čo sa prejavovalo stúpaním 
pary  z nej  najmä  v chladnom  počasí  (od  základu  par‐  je  utvorený  aj  názov  jazera 
v pramennej oblasti toku → Parina: apel. par‐ + suf. miesta ‐ina „miesto, kde sa tvorí pa‐
ra“, porov. doklad horného toku Parnej: 1884 Parina). S výkladom súvisí aj ľudová etymo‐
lógia, podľa ktorej „Parná vyviera v Malých Karpatoch na Parinách, podľa týchto stokov je 
aj pomenovaná“.  

V.  Šmilauer  nevylučuje  ani  existenciu  pôvodného  hydronyma  Parnava  (*Parn‐ava  < 
adj. parný + hydroformant  ‐ava). Stará zmena *Parnava > Parná sa dá vysvetliť  len vply‐
vom maďarčiny  (‐ava  >  ‐va  >  ‐a). Doklady  však  ukazujú,  že  pôvodný  tvar  je  adjektívny 
(Parná), a tažko teda predpokladať mladšie predĺženie poslednej slabiky v dôsledku pred‐
pokladanej  zmeny Parná < *Parna < *Parnava  (azda  len opäť pod vplyvom adj. parná). 
Navyše, ako upozorňuje B. Varsik  (s. 28), aj keď oblasť medzi Dudváhom a Malými Kar‐
patmi v 11. – 12. st. bola obranným územím Uhorska s maďarskými posádkami, zmenu ‐
ava > ‐a by sme mali očakávať aj pri ďalších hydronymách v regióne (Trnava, dnes Trnáv‐
ka, Pilava, dnes Gidra, Ronava, možno aj Blava), tie si však zachovali svoje pôvodné (slo‐
vanské,  resp. slovenské) názvy. Porov. aj sloven. VN Párnica  (dnešná Zázrivka; Majtán – 
Rymut,  2006,  s.  144),  z historickej  západoslovanskej  hydronymie  z územia  slovanského 
osídlenia Nemecka názvy Parnitz, Partwitz (HOS, s. 155), z poľskej hydronymie názvy Par‐
nica, Parny Potok, Parowa, Parowka a pod. NWP, s. 199 – 200). 

Doklady Parun  (1871), Parma  (1882) hodnotíme  ako  chybné  zápisy. Doklad Ranowa  
(=  Ronava)  vznikol  chybným  priradením  názvu. Názov  zaniknutej  osady  *Parná  vznikol 
podľa VN Parná.  

Varianty  Mladý  potok  a *Starý  potok  vznikli  ako  názvy  častí  toku  s lokálnym  výz‐
namom. Názov  *Starý potok  (maď. Ó patak) motivovala pôvodnosť  koryta  rieky, názov 
Mladý potok motivovala sekundárnosť, novosť koryta oproti pôvodnému korytu Parnej. 

Variant  Kavicsbánya  patak môžeme  preložiť  ako  *Štrkovisko  (kavicsbánya  –  štrková 
jama, strkovisko), motivovala ho ťažba štrku v koryte rieky a jeho okolí. 

Názov  *Kanál  (maď. Csatorna)  je umelý,  vznikol proprializáciou maď.  apel.  csatorna  
(= sloven. kanál) a pomenúva upravenú, zregulovanú časť toku. 

Parina – rybník na potoku Parná Z od obce Horné Orešany (1896 Barina halastó).4 Ná‐
zov Parina etymologicky súvisí s názvom potoka → Parná (< adj. parný < apel. para). Do‐
klad z r. 1896 (Barina halastó) motivoval charakter vodnej plochy (< barina), no môže byť 
aj chybným zápisom (p/b). 

Názov Rybárňa motivovalo  hospodárske  využitie  jazera,  vznikol  proprializáciou  apel. 
rybárňa – nádrž na prechovávanie rýb; HSSJ V, s. 202). 

                                                                                                                                                                      
Zvončína po Trnavu); 1895 Párna patak; 1896 Öreg patak; 1896 Mládi patak, Mladi patak; 1896 Csator‐
na; 1898 Parna p.; 1898 Parna R.; 1930 Parna p.; 1932 Parna; 1935 Parna; 1954 Parná; 1970 Parná atď. 

4 Parina – ďalšie doklady: 1940 Rybárňa; 1952 Rybárňa; 1968 ryb. Parina; 1970 rybník Parina, 1972 
Parina; 1973 rybník Parina; 1975 rybník Parina atď. 
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Ronava – ľavostranný prítok Gidry prameniaci J od obce Borová, 16 km; ešte v 18. st. 
pramenila SZ od obce Ružindol (1764 – 1787 Ranowa Bach).5 Názov Ronava odvodzujeme 
od verba roniť (psl. *roniti – vypúšťať, vylučovať, vylievať v kvapkách; nechávať tiecť; po‐
rov. Mach., s. 516) + ‐ava a motivovalo ho malé množstvo vody v koryte a malá intenzita 
toku (ide o nížinný tok). Aj keď doklady máme naporúdzi až od 18. st., ukazuje sa, že  ide 
o starobylý názov, ktorý  sa používal ešte v období pred príchodom  starých Maďarov do 
priestoru  severného  Podunajska.  Predpokladáme,  že  v slovenskej  hydronymii  k názvu 
Ronava treba priradiť aj názov Roňava (prítok Tople), aj keď sa tradične dáva do súvislosti 
s náreč.  apel.  rovnina  –  rovina  a B. Varsik  (1990,  s. 149) predpokladá pôvodnú podobu 
názvu *Rovňava. Predpokladáme, že podobnú motiváciu má aj poľské hydronymum Ro‐
nitz (NWP, s. 234). 

Názov Dolina vznikol proprializáciou pomenovania terénneho útvaru, cez ktorý riečka 
tečie  (apel. dolina  < psl.  *dolъ). Názov Dolinská  voda  vznikol  z terénneho názvu Dolina 
(1895 Dolina), apel. voda; pomenúva potok tečúci cez lokalitu Dolina. 

Doklad Ranova (1782 – 1784) je omyl. 
Blava  –  pravostranný  prítok Dudváhu,  48  km  (1113  aqua  Blavva, Balawa).6 Dnešné 

štandardizované názvy Horná Blava  (adj. horný, VN Blava) a Dolná Blava  (adj. dolný, VN 
Blava) vznikli podľa polohy  častí pôvodného  toku  rieky vzhľadom na  rozhraničujúci bod, 
ktorým je kanál odvodňujúci hornú časť toku do Dudváhu (pri obci Bučany). 

Doklady ukazujú, že pôvodná podoba hydronyma  je *Blava, staršie zápisy svojím pô‐
vodom  slovenského  názvu  Blava  vznikli  pre maďarčinu  príznačným  predsúvaním  alebo 
vsúvaním  samohlások  do  spojenia  spoluhlásky  so  sonórou  (porov. maď.  zápisy  Balava, 
Bolova), B. Varsik (1990, s. 27) predpokladá, že od takýchto podôb sa upustilo ešte v 13. 
st.  po  odchode  staromaďarských  (pečenežských)  stráží  z Podudvažia  a aj  v maďarskom 
úradnom úze ustálila sa domáca (slovenská) podoba názvu (Blava). 

Zo starších výkladov spomeňme názor L. Niederleho (Šmil., 1932, s. 301), ktorý názov 
pokladá  za  slovenský,  poznačený maďarskou  grafikou,  a rekonštruuje  ho  ako  *Boljana. 
V. Šmilauer sa o výklad nepokúsil, ale správne vyznačil vývin: Blava > maď. Balava, resp. 
Bolova a názov zaradil do skupiny hydroným s formantom ‐ava, aj keď etymológiu pokladá 
za neznámu. 

Š. Ondruš (2004, s. 125) dáva výklad názvu Blava do súvislosti so svojím výkladom hyd‐
ronyma  → Gidra  (predpokladá  pôvodnú  podobu  *Kydra  s motiváciou  „pomaly,  kydavo 

                                                              
5 Pozostatkom  jej pôvodného koryta  je dnes nepomenovaný občasný  tok vo Vinohradníckej doline, 

Zadná dolina a Stredná dolina boli jej samostatnými prítokmi Názov je omylom zaznačený pri toku sused‐
nej riečky Parná. Ďalšie doklady: 1808 Ronava; 1837 – 1840 (h. t.) Ronawa Bach, (d. t.) Dolinska Woda; 
1869 Ronavá B.[ach]; 1871 Ronava; 1884 Ronava B.; 1895 Dolina patak; 1898 Ronava p.; 1930 Ronava p.; 
1932 Ronava; 1953 Ronava; 1967 Ronava atď. 

6 Blava –  ďalšie doklady: 1229 aqua Balaua; 1258 aqua Baluva; 1268  riuulum Bolova,  riuo Boloua; 
1270 fluvium Balata; 1326 molendinum super fluvium Balaua;1735 – 1742 Blawa; 1747 Blava Fl.; 1782 – 
1784 Plava Bach, Blawa Bach; Dudwag oder Blawa Bach; 1808 Blawa, Blava; 1837 – 1840 Blawa Potok, 
Blawa  Thal  und  Bach;  1852  Blava;  1854  Blava,  Blava  Bach;  1864‐65  Jókői  patak,  Blava;  1869  Blavá 
B.[ach]; 1881 Bláva; 1882 Blava; 1884 Blava, Blava p.; 1893 Blava patak; 1895 Blava patak; 1898 Blava p. 
atď. 
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tečúca  voda“); názov Blava odvodzuje od psl.  koreňa  *meld‐  (porov.  adj. mľandravý)  > 
*mlav‐ s takou istou motiváciou (porov. srb. apel. mlava – pomaly tečúca rieka, poľ. hyd‐
ronymum Mlava), po alternácii bilabiál m/b *Mlava > Blava. 

B. Varsikovi (1990, s. 26 – 27) sa slovanský (slovenský) pôvod názvu nezdá byť úplne istý 
a usudzuje,  že  Slovania  ho  mohli  prevziať  od  pôvodného  neslovanského  obyvateľstva 
a k názvu mohli pripojiť príponu  ‐ava podľa  susediacich  tokov  (Trnava, Ronava). Sám  sa 
však otázkou ďalej nezaoberá.  

Prevzdatie hydronyma v období mladších dosídľovacích procesov od pol. 13. st. nepri‐
chádza do úvahy (najstarší doklad hydronyma je už z r. 1113: Blavva, Balawa). Muselo by 
preto  ísť o veľmi staré prevzatie z obdobia, keď sa Slovania usádzali v Malých Karpatoch. 
Názov by  tak  azda mohol byť odvodený od nem.  adj. blau  – modrý, belasý,  a to podľa 
sfarbenia  vody  (pri prameni); porov. napr. ojedinelý doklad Blavá Bach  (analogicky  adj. 
belavá, modravá; čes. adj. blavý Kott, I, s. 70; V, s. 1006; v stredošariš. náreč. apel. blavač 
– nevädza poľná: podľa modrých kvetov). Predpoklad o predslovanskom pôvode sa nám 
nezdá byť pravdepodobný z viacerých dôvodov: v povodí Blavy sa nám nezachovali vlastné 
mená, ktoré by sme mohli pripísať starším slovansko‐germánskym kontaktom; názvy ko‐
munikačne rovnako dôležitých riečok, ktoré tečú súbežne s Blavou (Trnava, Ronava, Pilava 
– dnes Gidra, Parná, pôv. azda *Parnava majú slovanský (slovenský) pôvod; podobný vývin 
(resp. pôvod) by sme očakávali aj v prípade spomínaného polabskoslovanského hydrony‐
ma Blawaseen a českého ojkonyma Blava. 

Súhlasiac so Šmilauerovým predpokladom, že v názve Blava sa realizuje  formant  ‐ava  
(‐va), odvodzujeme ho od všeslovan. onomatopoického koreňa *blь‐ (/*blьv‐), porov. psl. 
*bľьvati  (azda  z ide.  *bhlēu‐),  po  zániku  párovej mäkkosti  v skupine  trnavských  nárečí 
najneskôr v 13.  st. > *bl‐  (/*blv‐) +  ‐ava  s motiváciou hlasného,  intenzívneho vyvierania 
vody  z (krasových)  vyvieračiek;  s týmto  zvukomalebným  základom  porov.  ver.  blavíňať, 
blavúňať, blafkať/blavkať (SSN  I, s. 127, Kálal, s. 27); porov. aj výklad hydronyma Blawa‐
seen (< ver. blĭvati) od P. Kühnela (1982, s. 53), názov zaniknutej českej obce Blava (Kott, 
V, s. 1007). 

Doklad  z rokov  1864  –  1865  (Jókői  patak)  interpretujeme  ako  *Dobrovodský  potok, 
vznikol z osadného názvu Dobrá Voda (maď. Jókő, suf. ‐i = sloven. ‐ský), apel. potok (maď. 
patak). 

Ojedinelý doklad Balata  (*Blatá?)  z r. 1270 nevyčleňujeme ako variant –  ide  tu azda 
o pisárov omyl, ktorý vznikol pre zvukovú podobnosť názvu Blava s apel. blato,  resp. pl. 
blatá (zámena grafém v/t), ktoré sa často vyskytovalo v historickej hydronymii aj v apela‐
tívnej slovnej zásobe. 

Názvy Nová Blava, Stará Blava, ktoré vznikli na základe opozície, motivoval protiklad 
pôvodnosť  koryta  (starý, maď. öreg)  –  sekundárnosť  ramena  (nového  koryta; maď. új), 
ktoré bolo väčšinou umelo vytvorené ako mlynský náhon alebo plnilo podobnú hospodár‐
sku funkciu s lokálnym významom, a teda obidva tieto názvy mali len lokálnu platnosť. 

Derňa –  ľavostranný prítok Salibského Dudváhu, pôvodne vodný tok alebo ešte prav‐
depodobnejšie pravostranné  rameno Váhu  (alebo  zaniknutého  *Mŕtveho Váhu), 43  km 
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(1138 fluvium Pinnam).7 V. Šmilauer nemal naporúdzi mladšie doklady, ktoré by potvrdzo‐
vali, že Derňa a *Pena boli jedným vodným objektom, preto ich vo Vodopise starého Slo‐
venska  nachádzame  v dvoch  samostatných  heslách  (č.  162,  282).  Doklady  z vojenských 
mapovaní  a z katastrálnych  máp  (18.  –  19.  st.)  ukazujú,  že  názov  Derňa  sa  používal 
v severnej časti objektu, názov *Pena zasa v južnej. Otázkou teda je, či pri pomenúvaní sa 
vnímali  ako  dva  samostatné  objekty  (často meniaca  sa  hydrografická  situácia  v hustej 
sútokovej oblasti to skôr potvrdzuje). Pravdepodobne teda ide o dva samostatne jestvujú‐
ce historické názvy  (v 13.  st. už máme doklady aj pre VN *Pena, aj pre dolinu *Derna). 
Nepriamo to môžu potvrdiť aj doklady v podobe Perna, ktoré sú pravdepodobne dôsled‐
kom úsilia po hláskoslovnom vyrovnávaní obidvoch starších foriem, resp. názvov (*Pena > 
Perna / Derna).  

Vývin názvu Derňa rekonštruoval V. Šmilauer: slov. *Dnava > maď. Dernva (podobne 
ako  Žitava  >  maď.  Zsitva  a pod.)  >  Derna;  podobných  historických  dokladov  máme 
v slovan.  toponymii  viac;  porov.  Stan.,  s.  127,  142).  Názov  vznikol  z apel.  drn  (<  psl. 
*dьrnъ) – pažiť,  trávnik, mačina +  ‐ava a motivoval ho porast v okolí  toku „potok  tečúci 
v nížine  cez  trávniky  a pažite“  (Šmil.,  s.  334,  475,  Stan.,  s.  127,  142).  Palatálnosť 
v štandardizovanom názve je dôsledkom úpravy názvu prevzatého do maďarčiny (Dernya, 
Dernye > Derňa). 

V súvislosti s názvom *Pena uvádza V. Šmilauer aj starší názov P. J. Šáfárika, ktorý ná‐
zov rekonštruuje v podobe Pěna, sám ho však pokladá za hydronymum s neznámym (cu‐
dzím) pôvodom a naznačuje možnú súvislosť s hydronymom Pinnau (prítok Labe). Staršie 
doklady v podobe Pinna nevylučujú Šafárikovu  rekonštrukciu, keďže v stredovekých ma‐
ďarských zápisoch hydroným prevzatých zo slovan.  jazykov sa  často stretávame so zme‐
nou  ‐ě‐ >  ‐i‐  (v Ponitrí *Trěbica > Tripce: 1271 Terepche, Tripche, *Súteča: 1113 Zutisca, 
v Podudvaží *Lesov, maď. Liszó; porov. Šmil., s. 132; Hladký, 2004, s. 63, 189). Motiváciu 
názvu  môžeme  hľadať  v spenenosti  vody  v  dôsledku  kalného,  bahnistého  koryta 
a pomalého  toku  na  rovine  tečúcom  pažiťami,  trávnikmi;  vznikol  proprializáciou  apel. 
pena  (psl.  *pěna  –  s pôvodným  významom  „to,  čo  je  vyplavené  alebo  vypľuté“; porov. 
Mach., s. 443). Motivačne a sémanticky majú teda k sebe názvy Derňa a *Pena veľmi blíz‐
ko a aj v týchto prípadoch  ide o staré slovanské (slovenské) názvy. Z apel. *pěna v histo‐
rickej západoslovanskej hydronymii porov. VN Penna s takým  istým vývinom, VN Penig < 
*Pěnik (HOS, s. 164). 

Nemecké doklady Alte Waag, alte Wag interpretujeme ako *Starý Váh, ktorý naznaču‐
je, že ide o bývalé pravostranné rameno Váhu. 

Uvedené interpretácie historického hydronymického materiálu zo stredného Podudva‐
žia nielenže podávajú  jasné svedectvo o historickej etnicite skúmaného územia, ale záro‐
veň ukazujú na motivačné činitele, ktoré sa pociťovali a uplatnili v období vzniku vlastného 
mena  ako  charakterizačné  prvky  konkrétnych  vodných  tokov.  Zároveň  sa  ukazuje,  že 

                                                              
7 Derňa – ďalšie doklady: 1214  fluuium Pinna, Pinnam  fluuium; 1223  fluvium Pinna, ad Pinnam  flu‐

vium; 1782 – 1784 Alte Waag oder Penna Flus, alte Wag oder Penna; 1837 – 1840 (h. t.) Dernye B.[ach] 
(sl. D�rna), Dernye Árok,  (d.  t.) Perna B.[ach]; 1882 Perna Canal; 1884  (h.  t.) Dernye árok,  (d.  t.) Perna 
KH., Perna, Perna Kanal; 1890 Penna; 1890 Csatorna; 1892 Dernye ér; 1892 Dernye csatorna; 1898 Perna 
Csatorna; 1932 Pena; 1938 Pena, Kanál Perna; 1953 Kanál Pena; 1970 kanál Derna, odpad Derňa atď. 
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v prípade hydroným *Krupá (> Krupica), Parná, Blava, Ronava, *Drnava (> Derňa), *Pena 
ide o starobylé názvy, ktoré na území západného Slovenska vznikli s najväčšou pravdepo‐
dobnosťou  ešte  v období  praslovanskej  jazykovej  jednoty  alebo  vo  včasnom období  jej 
rozpadu. 

 
 
Skratky a značky:  
VN – vodný názov 
ON – osadný názov 
TN – terénny názov 
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On Some Ancient Slavic Hydronyms of the Middle Flow of the Dudváh River 

The present paper deals with some older Slavic hydronyms related to the middle flow of 
the Dudváh. Some other ancient names  (e.g.  the Trnávka and  the Gidra), however, are not 
considered  in  the  paper  due  to  their  ambiguous  etymology.  The  interpretations  of  the 
historical hydronymic data from the middle flow of the Dudváh River provide clear evidence of 
the  historical  ethnicity  of  the  studied  area  and  show  the motivational  factors which were 
operational in the period of proper name formation and which point at specific features of the 
watercourses. The paper also  illustrates that the hydronyms *Krupá (>Krupica), Parná, Blava, 
Ronava,  *Drnava  (> Derňa),  *Pena  are  ancient  names  that  probably  originated  in Western 
Slovakia as early as  the period of ancient Slavic  language unity or  in  the early period of  its 
demise. 

 




