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Tézu o tom, že určiť presnú hranicu medzi apelatívami a propriami nie  je  jednoduché 

a najmä jednoznačné, sme proklamovali už v rámci niekoľkých vedeckých výstupov (pozri 
napr. Garančovská,  2009a;  2009b;  2010a;  2010b).  V  centre  záujmu  tohto  príspevku  sa 
nachádzajú predovšetkým pragmatonymá definované ako jedna z onymických tried chré‐
matoným,  t.  j.  vlastných mien  onymických  objektov,  ktoré  sú  výsledkom  spoločenskej 
činnosti človeka, a to výrobnej, ekonomickej, politickej i kultúrnej, a zároveň nie sú pevne 
ukotvené v teréne (porov. Svoboda, 1960; Svoboda et al., 1973; Šmilauer, 1976; Majtán, 
1989; Blanár, 1996b; Breza, 1998; Šrámek, 1999). Za cieľ si kladieme poukázať na špecific‐
kú skupinu názvov sériovo vyrábaných produktov, taktiež pokus o vymedzenie ich statusu, 
ktorý osciluje v rámci  tradičného protikladu všeobecnosti a jedinečnosti, na základe kto‐
rého sa v lingvistike vyčleňuje známa dichotómia – apelatíva a propriá.  

1. Medzi propriami a apelatívami 
Mnoho  filozofov,  logikov  a jazykovedcov  už  dávnejšie  uvažovalo  o zhodách 

a rozdieloch  jestvujúcich medzi  apelatívami  a propriami.  Špecifické  vlastnosti  proprií  sa 
zvyknú opisovať na  základe  ich porovnávania  s apelatívami. O odlišnosti  znakového cha‐
rakteru  všeobecných  a vlastných  mien  svedčí  aj  členenie  slov  podľa  A.  Anzenbachera 
(1991, s. 159) na dve dôležité kategórie: vlastné mená a predikáty (univerzálie). Apelatíva 
slúžia na označenie celej skupiny objektov jedného druhu, t. j. pomenúvajú celú množinu 
objektov. Propriá  sa v zásade vzťahujú na  jedno  indivíduum  (osobu,  zviera, vec,  jav), na 
jeden  denotát,  preto  sa  v tomto  pravom,  propriálnom  význame  používajú  v jednotnom 
čísle. Jednotné číslo je gramatický príznak vlastných mien. Ak sú v množnom čísle, strácajú 
svoj  gramatický  príznak  (Navrátil,  2002,  s.  13  –  14).  Na  základe  opozície  kolektívnosti 
a individuálnosti  pristupuje  k vnímaniu  uvedených  dvoch  tried  substantív  aj  J.  Mistrík 
(2002).  Apelatíva  chápe  ako  „mená  neindividualizovaných  osôb,  zvierat,  vecí  a javov“, 
(Mistrík, 2002, s. 14) naopak, pod propriami rozumie „mená individualizovaných, prípadne 
jedinečných  jednotlivín alebo  ich  skupín“  (Mistrík, 2002,  s. 240). M. Dokulil  (1970,  s. 4) 
považuje vlastné mená len za akési doplnky slovnej zásoby jazyka. Na rozdiel od apelatív, 
ktoré slúžia primárne na označenie druhu, všeobecnej triedy predmetov a za pomoci situ‐
ácie a/alebo kontextu sa môžu vzťahovať aj na jednotlivé predmety, propriá pomenúvajú 
iba  jediné (jednotlivé a hromadné) a spravidla  jedinečné predmety.  I. Honl (1978, s. 281) 
vidí zásadný rozdiel medzi spomínanými triedami podstatných mien v tom, že „apelativum 
charakterizuje,  jméno  identifikuje“. Podobný názor zastáva aj M. Knappová (1980, s. 57), 
ktorá  uvádza,  že  vlastné mená  v pravom  zmysle  slova  neodrážajú  predmet,  ale  ho  iba 
označujú. Môžu preto označené predmety  len  rozlišovať a identifikovať, ale nemôžu  ich 
charakterizovať.  
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Podľa V. Blanára (2004, s. 4) „vlastné meno má dvojakú povahu. Je to prvok slovnej zá‐
soby daného  jazyka, ktorý súčasne patrí do príslušného onymického podsystému. Z tejto 
dvojitej povahy vlastných mien vyplýva dvojaký status kategórie nomen proprium, a to jej 
lingvistický status (uplatňovanie zákonitostí daného  jazykového kódu) a onomastický sta‐
tus  (uplatňovanie  špecifických  zákonitostí kategórie vlastných mien)“. Z toho možno ná‐
sledne  vyvodiť,  že  propriá  fungujú  vo  vzájomných  vzťahoch  v rámci  celého  jazykového 
systému a zároveň vstupujú do neustálej opozície s apelatívami. Tzn., že propriá spájajú 
s apelatívami viaceré kategoriálne príznaky, keďže patria do skupiny substantív, ale súčas‐
ne ich od apelatív odlišujú ich špecifické onymické vlastnosti.  

Ak  uvažujeme  o propriách  na  pozadí  sémantického  protikladu  príznakovosti 
a bezpríznakovosti,  stávajú  sa  príznakovým  členom  tejto  opozície  (kým  apelatíva  sú  jej 
bezpríznakovým  členom). Spomínaná príznakovosť spočíva práve v základných  funkciách 
proprií,  ktorými  sa  líšia  od  apelatív,  a tou  je  identifikačná  a s ňou  úzko  súvisia‐
ca diferenciačná funkcia. 

A. V. Superanskaja (1973, s. 324) charakterizuje rozdiel medzi apelatívami a propriami 
na  základe  troch  príznakov:  1. Apelatívom  sa  pomenúva  trieda  predmetov,  ktoré majú 
spoločnú  črtu  umožňujúcu  pomenovať  všetky  predmety  patriace  do  triedy  jedným  slo‐
vom,  kým  vlastné meno  sa  dáva  individuálnemu  objektu.  2.  Apelatívum  nemá  striktne 
ohraničené hranice, ale objekt pomenovaný propriom je stále presne vydelený. 3. Apelatí‐
vum je vždy spojené s jedným alebo niekoľkými významami, vďaka čomu má jednu alebo 
niekoľko stálych a jasných konotácií. Proprium nie je bezprostredne spojené s významom 
a na úrovni jazyka nemá jednoznačnú konotáciu. 

V. Blanár (1996b, s. 43 – 44) v Teórii vlastného mena (1996) vymedzuje presné kritériá, 
ktorými sa líšia propriá od apelatív. Patria k nim: 

a) jedinečnosť každého prvotného aktu nominácie; 
b) spájanie  lexémy s  jedinečným  (onymickým) pojmom a jednotlivým onymickým ob‐

jektom, a teda nedostatok bezprostredného  spojenia  so všeobecným  (apelatívnym) poj‐
mom; 

c) onymická sémantika, ktorá tvorí špecifickú stránku ich obsahovej zložky; 
d) gramatické kritérium na odlíšenie vlastných mien od apelatív predstavuje nedosta‐

tok všeobecného singuláru a plurálu pri vlastných menách; 
e) mnohé vlastné mená sa vyznačujú osobitnou hláskovou stavbou a najmä osobitnou 

(propriálnou) slovotvorbou. 
Taktiež treba podotknúť, že aj z formálneho, resp. štruktúrneho hľadiska  je evidentný 

rozdiel medzi apelatívami a propriami, ktorý sa prejavuje v pravopise. Propriá sa píšu vždy 
s veľkým začiatočným písmenom v porovnaní s apelatívami. Avšak uvedená problematika 
je len parciálna.  

Všeobecné a vlastné podstatné mená sa síce považujú za relatívne samostatné triedy 
slov, avšak hranica medzi nimi nie je striktná, je vágna a permeabilná. Medzi apelatívnou 
slovnou zásobou a propriami fungujú neustále prechody, čo predstavuje jeden z charakte‐
ristických znakov onymie. Mnohé vlastné mená prechádzajú ku všeobecným podstatným 
menám. Tento proces prechodu proprií do  triedy apelatív  sa nazýva apelativizácia  (de‐
proprializácia/deonymizácia)  (porov.  Ivanová‐Šalingová,  1973;  Pokorná,  1978;  Habov‐
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štiak, 1979; Kačala, 1981; Anettová, 1986, Blicha – Majtán, 1986; Pícha, 1988 a i.). Príkla‐
dom  sú názvy  výrobkov podľa oblasti  výroby  (Roquefort  [dedina Roquefort‐sur‐Soulzon 
v Aveyrone (Francúzsko), odkiaľ pochádza mlieko na výrobu tohto známeho syra] > rokfort 
[polotvrdý ovčí syr s modrozelenou plesňou]) alebo objaviteľov (Volt [priezvisko talianske‐
ho  fyzika]  >  volt  [jednotka  elektrického napätia]).  Základ  apelativizácie  spočíva  v  strate 
propriálnosti, tzn., že sa oslabia práve tie jednotky, ktoré sú špecifické pre vlastné mená.  

Možný je aj opačný postup, (síce menej častý ako predošlý), tzv. proprializácia (onymi‐
zácia/deapelativizácia),  keď  prechádzajú  apelatíva  do  kategórie  proprií  bez  osobitných 
slovotvorných formantov, pričom sa zároveň stráca spätosť slova s pojmom a nadobúdajú 
novú identifikačnú funkciu.  

Okrem vyššie uvedených procesov apelativizácie a onymizácie existujú medzi apelatí‐
vami a propriami podľa V. Blanára  (1996a, s. 13) ďalšie prechodné vrstvy. Sú  to skupiny 
substantív, pri ktorých sa niektoré znaky proprií a apelatív výrazne nepolarizovali. Samot‐
ná kategória vlastných mien je vnútorne bohato členená. Jej jadro tvoria antroponymické 
a geonymické systémy, kým na okraji stoja  tzv. „ambimodálne mená“. Tento  termín za‐
viedol a vymedzil M. Dokulil  (1977,  s. 311),  ktorý  však predtým  rozlišoval  vlastné mená 
a tzv. „vlastné názvy“. K ambimodálnym menám sa zaraďujú pomenovania spoločenských 
inštitúcií, organizácií, spolkov, škôl, podnikov atď., ktoré sú motivované apelatívnym  lexi‐
kálnym významom  ich zložiek, ale súčasne plnia základnú  identifikačnú funkciu vlastných 
mien (pozri aj Garančovská, 2010a).  

F. Uher (1998, s. 141) uvažuje v tejto súvislosti o ambivalencii pragmatoným. Tvrdí, že 
pragmatonymické  propriá  môžu  prechádzať  k apelatívam  podľa  funkcie,  ktorú 
v komunikácii a teda aj v  texte plnia. Podoba pragmatoným nemusí byť pritom  fixná,  čo 
v podstate uplatňujú aj obchodné reťazce. Názvy toho istého výrobku majú inú podobu na 
regáli v predajni, v cenníku alebo v katalógu. Propriálnosť vzrastá vždy úmerne k účelovej 
determinácii výrobku.  

2. Špecifiká pragmatoným 
Ako sme už spomenuli v úvode predkladaného príspevku, pragmatonymá predstavujú 

jednu  z  onymických  tried  chrématoným.  Uvedenú  tézu  možno  pokojne  rozšíriť 
o kvalitatívny atribút typu „špecifický“, pretože pragmatonymá tvoria skutočne špecifickú 
onymickú  triedu.  Ide o  rozmanitý  a početný onymický materiál, pre  ktorý  je príznačná 
dynamickosť,  t.  j. majú  krátke  trvanie,  v porovnaní  s ostatnými  základnými  skupinami 
proprií  (máme  pritom  na mysli  bionymá  alebo  geonymá)  zanikajú  v pomerne  krátkych 
časových  intervaloch. Sú každodennou súčasťou života  človeka, ktorý si  ich dynamickosť 
často  ani  neuvedomuje,  resp.  vníma  uvedenú  skutočnosť  ako  prirodzený  vývinový  jav, 
najmä pokiaľ ide o pragmatonymá dennej spotreby. Práve tieto fakty označuje tiež P. Mitter 
(2003, s. 48) za relevantné pri problematickom zachytení a opise nielen pragmatoným, ale 
aj chrématoným ako takých.  

2.1 Teoretické východiská pragmatonymických špecifík 
Špecifiká  pragmatoným  nevyplývajú  len  z vyššie  spomenutých  úvah.  Ich  svojráznosť 

spočíva hlavne v ich sériovosti, resp. mnohosti, hromadnosti. Práve v tom tkvie zásadný 
problém, ktorý  rozčleňuje nielen  tuzemskú, ale aj  zahraničnú  (pozri napr. Römer, 1980; 
Christoph, 1991; Platen, 1997; Ronneberger‐Sibold, 2004) onomastickú obec minimálne 
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na dva  tábory s presvedčením buď o apelatívnom, alebo propriálnom statuse pragmato‐
ným.  

Na margo  tejto problematiky možno uviesť,  že  ruská onomastická  škola nepovažuje 
pragmatonymá za propriá, pripisuje  im výhradne apelatívny status  (pozri napr. Superan‐
skaja, 1973; Podoľskaja, 1978).  

Vráťme sa však po tomto krátkom exkurze k vyššie načrtnutej problematike. Pozrime 
sa detailnejšie na situáciu, ktorá vzniká v rámci onymickej  triedy pragmatoným, a to cez 
prizmu vyčlenenia ich objektov a ich fungovania v spoločenskej komunikácii. V tejto súvis‐
losti prichádzame k záveru, že uvedený  jav možno hodnotiť ako pomerne komplikovaný, 
pretože  pragmatonymické  objekty  sú  v dostatočnom  počte  zakomponované  do  ekono‐
mického života našej konzumnej spoločnosti, z čoho vyplýva, že sú zámerne produkované 
vo vysokej miere, s čím súvisí aj ich reprodukovateľnosť a, samozrejme, aj zameniteľnosť. 
Pri  pragmatonymách  treba mať  na  zreteli  predovšetkým  tú  skutočnosť,  ako  uvádza  aj 
M. Čejka  (1989, s. 21), že tu nejde o identifikačný vzťah medzi pomenovaním a singulár‐
nym denotátom, ale o vzťah medzi menom a tzv. singulárnou sériou, keďže  ide o názvy 
sériovo (hromadne) produkovaných výrobkov.  

Touto problematikou sa v širších súvislostiach zaoberal aj R. Šrámek (1989, s. 15 – 16), 
ktorý rozdeľuje onymické objekty na dve veľké skupiny a charakterizuje ich takto:  

A. Objekty jednotliviny: jednému objektu zodpovedá vždy jedno proprium (napr. rieka 
– Dunaj, vrch – Gerlachovský štít a pod.).  

B. Objekty hromadné (komplexné): sú dvojakého druhu: 
1. Heterogénne: napr. etnonymá (Slovák = Michal Novák, Mária Bednárová atď., Koši‐

čan = všetci, avšak rôzni obyvatelia Košíc). 
2. Homogénne: sa produkujú v sériách. Spôsob produkcie  je v tejto skupine objektov 

pre chrématonymiu rozhodujúci, pretože sa propriálne pomenováva buď celá séria rovno‐
rodých  objektov  ako  celok,  tvorí  teda  hromadný  sériový  objekt  (automobil  BMW,  liek 
Sumamed),  alebo  sa propriálne pomenováva  jeden  kus  z tejto  série homogénnych hro‐
madných  objektov  (lietadlo  typu  Boeing  s menom  Praha).  Typom  svojho  vzniku 
a komunikačného fungovania sú identické s propriami skupiny A.  

Pre väčšinu proprií  je  typický vzťah 1 : 1, ktorý poukazuje na existenciu  jedinečného 
objektu, čiže jedného denotátu a vzájomnú spätosť s jeho označením, t. j. s designátorom. 
Dôležitú úlohu pritom zohráva práve atribút jedinečnosti, neopakovateľnosti. 

Pri  pragmatonymách  však  táto  skutočnosť  neplatí,  pretože  tu  sa  utvára  iný  vzťah, 
presnejšie pomer 1 : n, pričom n  zastupuje  celú  sériu  výrobkov  jedného  typu,  ktoré ale 
nesú spoločný názov. Na prvý pohľad by sa mohlo javiť, keďže denotát predstavuje počet‐
nú skupinu istého druhu výrobkov, že by mohlo ísť skôr o apelatívnu triedu substantív. Ale 
na druhej strane  treba vyzdvihnúť  fakt, že uvedená skupina,  lepšie povedané, celá séria 
výrobkov  je homogénna a má  identické vlastnosti,  čím vytvára akoby  jeden celok, ktorý 
pomyselne  zastupuje  číslo  jeden.  V skutočnosti  sa  však  za  týmto  celkom  skrýva  n,  čiže 
niekoľko identických a reálne hmatateľných denotátov.  

Pri apelatívach je vzťah 1 : n, pričom apelatívne označenie pomenúva celú skupinu da‐
ných  objektov  (n  objektov),  ktoré  nie  sú  na  rozdiel  od  pragmatonymických  denotátov 
homogénne. Dôraz sa tu kladie najmä na ich všeobecnosť, rôznorodosť a opakovateľnosť. 
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Ale  pri  pragmatonymách možno  hovoriť  o označení  jednej  početnej  skupiny  výrobkov 
disponujúcich  rovnakými  vlastnosťami.  Jeden  objekt  zastupuje,  resp.  reprezentuje  celú 
sériu identických objektov. Ako by sme mali na mysli jeden objekt (1), no v skutočnosti je 
ich viac (n), sú totožné, preto pomer medzi designátorom a denotátom možno pozmeniť 
v tomto prípade na 1 : 1n.  

Na margo tohto problému treba uviesť, že A. V. Superanskaja (citované podľa Blanár, 
1996b, s. 43) v širších súvislostiach rozlišuje tzv. „individuálnu jedinečnosť“ a „kategoriál‐
nu  jedinečnosť“. V  spojitosti  s  individuálnou  jedinečnosťou by  sme mohli hovoriť práve 
o propriách a pragmatonymá by  sme následne mohli  spájať  s kategoriálnou  jedinečnos‐
ťou.  Podľa  nášho  názoru  tento  termín  vystihuje  problematiku  pragmatoným.  Ide  totiž 
o skupinu  výrobkov produkovaných  v sérii  (sériách),  ktoré majú  spoločné  vlastnosti,  ale 
v porovnaní s inými sériami výrobkov sú odlišné, jedinečné.  

2.2 Špecifické črty pragmatoným v jazykovej praxi 
Pokúsme  sa  v tomto  bode  našich  úvah  pristaviť  pri  fungovaní  pragmatoným 

v spoločenskej komunikácii. Ak sa v rámci komunikačnej situácie A zacielime na kúpu ob‐
jektu a, ktorým bude „syr“ (bez akéhokoľvek spresnenia), a v komunikačnej situácii B bude 
predmetom nášho  záujmu objekt b  zvaný Kriváň,  je  zrejmé,  že  rozdiel v oboch komuni‐
kačných  situáciách  je evidentný. Tzn.,  že  zákazník v ilustratívnej komunikačnej  situácii B 
svojím nákupným zámerom poukazuje na celkom určitý objekt ukotvený v mimojazykovej 
realite  so  špecifickými vlastnosťami, ktorými  sa práve odlišuje od  iných denotátov  či už 
v rámci mliečnych výrobkov, alebo iných výrobkov každodennej spotreby. Naopak, účast‐
ník komunikačnej situácie A nemá v porovnaní s účastníkom  ilustratívnej situácie B  jasný 
cieľ  svojej  kúpy.  Je  si  vedomý  len  toho,  že  jeho  úlohou  je  kúpiť  potravinový  výrobok 
z mlieka  upraveného  kvasnými  procesmi,  napr.: mäkký,  tvrdý,  topený,  ementálsky  syr 
atď.,  čiže  jednoducho  syr,  avšak bližšie nijako nešpecifikovaný, na  výber má  tak pestrú 
paletu  syrových  výrobkov.  Z toho  je  zrejmé,  že  pragmatonymum  má  v porovnaní 
s apelatívom omnoho väčšiu mieru identifikácie, determinácie a diferenciácie.  

Vychádzajúc z extenzie (počtu denotátov) a intenzie (počtu sém) slova, apelatívum syr 
zahŕňa maximálny počet denotátov, avšak minimálny počet sém, resp. sémantických prí‐
znakov. Kým pragmatonymum Kriváň obsahuje pomerne veľký počet sém na to, aby dos‐
tatočne špecifikoval daný výrobok. Rozsah proprií  je minimálny, zväčša  je zastúpený  len 
jedným denotátom, ktorý je charakterizovaný maximálnym počtom sémantických prízna‐
kov. Táto téza  implikuje, že pragmatonymá sa nachádzajú na osi apelatívum – proprium 
bližšie práve k vlastným menám.  

2.3 Základné problémové javy 
Pri koncipovaní našej dizertačnej práce a hlavne po  jej obhajobe  (pozri Garančovská, 

2010b), ktorej cieľom bol pokus o komplexnú (jazykovú a mimojazykovú) analýzu chréma‐
tonymického materiálu,1 sme dospeli k potrebe načrtnúť zásadnú problematiku týkajúcu 
sa ponímania pragmatoným.  

                                                              
1 Materiálové východisko nášho výskumného záujmu zahŕňa 1 250 pragmatoným, ktoré predstavujú 

vyčerpávajúci onymický materiál zastúpený 31 mliekarenskými spoločnosťami so sídlom na Slovensku.  
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Základné nejednoznačnosti či pochybnosti vyplývajú, ako sme už vyššie spomenuli, zo 
samotnej podstaty a povahy názvov sériovo vyrábaných produktov. Za najmenej proble‐
matické možno v rámci tejto onymickej skupiny považovať práve jednoslovné názvy, ktoré 
nevzbudzujú neistotu pri vymedzovaní  ich propriálneho statusu. Máme tým na mysli po‐
menovania typu, ako napr. Jánošík (poukazuje na slávneho slovenského zbojníka, ktorý sa 
stal  národnou  legendou;  názov  výrobku  pochádza  zo  sortimentu  Liptovskej mliekarne, 
a. s., so sídlom v Liptovskom Mikuláši; osobnosť Jánošíka je úzko spätá najmä s Liptovom a 
okolitými  regiónmi.),  Plesnivec,  Encián  (motivované  rastlinstvom  vo  Vysokých  Tatrách, 
keďže tieto výrobky pochádzajú z radu Tatranskej mliekarne, a. s., so sídlom v Kežmarku), 
Enciánka  (syrová nátierka vyrobená zo syru Encián), Gorovec  (pomenovanie syra pochá‐
dzajúceho z Bryndziarne a syrárne, s. r. o., so sídlom vo Zvolenskej Slatine; v okolí obce sa 
nachádza  rovnomenný  vrch,  podľa  ktorého  bol  uvedený  výrobok  pomenovaný),  Inovec 
(MILSY, a. s., Bánovce nad Bebravou, v okolí je situovaný vrch Inovec), Maťko, Kubko (po‐
menovanie  termizovaných  tvarohových  dezertov  podľa  hlavných  postáv  z  rozprávkovej 
knihy Maťko a Kubko,  resp.  kresleného  rozprávkového  seriálu Pásli ovce  valasi,  ktorých 
autorkou,  resp.  scenáristkou  je M. Grznárová), Karička  (Syráreň Bel  Slovensko,  a.  s.,  so 
sídlom výrobného závodu v Michalovciach, ktorý územne patrí k regiónu Zemplín; karička 
je názov východoslovenského tanca pochádzajúceho zo Zemplína.) a pod.  

Avšak  isté pochybnosti nastupujú najmä pri  viacslovných pomenovaniach, napr.: En‐
cián Gold, Encián nakladaný 200 g, Encián nakladaný 400 g, Encián syr s bielou plesňou na 
povrchu, Encián s bylinkovou zmesou, Encián s mexickým korením, Encián s provensálskym 
korením atď. Už na prvý pohľad ich nemožno s jednoznačnosťou spájať s triedou vlastných 
mien, pretože prevažná časť jednotlivých elementov viacslovných názvov čerpá z apelatív‐
nej lexiky. 

Absolútny  vrchol  predstavuje  desaťslovné  pomenovanie  (Nízkotučný  jogurt 
s probiotickou kultúrou čokoládový s banánom 150 g) a dve jedenásťslovné pomenovania 
(Kysucký  jogurt  biely  4 %  s ovocným  cukrom  a probiotickou  kultúrou,  Kysucký  jogurt  – 
jahoda 3,5 % s ovocným cukrom a probiotickou kultúrou), ktorým možno  len s  ťažkosťou 
pripísať propriálny status, treba ich preto vidieť skôr v súvislosti s apelatívami ako s prop‐
riami.  

Ambimodálne názvy, čiže viacslovné pomenovania typu Čerstvé maslo, Čerstvé mlieko 
polotučné ½  l, Parenica  čerstvá,  Smotana na  šľahanie 250 ml,  Sušené mliečne pudingy, 
Šľahačka  trvanlivá  33  %  a pod.,  ako  aj  jednoslovné  pomenovania,  ako  napr.  Bryndza, 
Cmar, Maslo, Oštiepok, Tvaroh, Zákvas alebo Žinčica zrejme  tiež nemožno považovať za 
propriá, pretože niet pochýb o tom, že ide o druhové označenie výrobkov. 

V slede našich úvah ale netreba zabudnúť na relevantný  fakt, ktorý vyslovil V. Blanár 
(1996b,  s. 47). Podľa neho „celá  séria,  typ, model  skupinových homogénnych výrobkov, 
produktov ako  celok dostali  konvenčné, ale úradne  chránené meno. Týmto  jedinečným 
aktom nominácie dostala príslušná séria,  typ, model atď. meno, ktoré má povahu prop‐
ria“. Uvedený jedinečný akt nominácie možno prirovnať k zápisu novorodenca na matrike. 
Tak  aj označenie  výrobku  sa po  jeho  zápise na Úrade priemyselného  vlastníctva  SR  (so 
sídlom v Banskej Bystrici) stáva menom, resp. názvom v pozícii propria. Implikuje to tézu, 
že  je  neopodstatnené  zaraďovať  pragmatonymá  do  triedy  apelatív,  hoci  ambimodálne 
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pragmatonymá  typu Údený  salámový  syr, Pochúťková kyslá  smotana veľkonočná, Tučný 
hrudkovitý voľný  tvaroh, Šľahačka  z lahodnej  smotany atď. majú najbližšie k apelatívam. 
Tvoria  hranicu medzi  apelatívami  a propriami,  ktorá  je  síce  veľmi  vágna, málo  zreteľná 
a príliš široká, čo nás privádza k záveru, že by bolo vhodné pragmatonymá definovať ako 
vlastné mená sériovo vyrábaných produktov a v rámci pragmatonymického názvu vydeľo‐
vať buď propriálny a/alebo apelatívny segment ako súčasť propriálnej deskripcie. 

Tak vyvstáva problém aj v zdanlivo jednoduchých pomenovaniach typu Bryndza Slatina. 
Je otázne, čo je tu vlastne propriom. Tento ilustratívny príklad možno jednoznačne hodno‐
tiť ako pragmatonymum, pretože je pod týmto pomenovaním registrovaný ako ochranná 
známka, pričom prvú  časť pomenovania  (bryndza) by bolo možné označiť  za apelatívny 
segment  a druhá  časť  (Slatina)  by  tvorila  propriálnu  zložku  názvu,  ktorá  je motivovaná 
sídlom  spoločnosti,  v ktorom  sa  uvedený  bryndzový  výrobok  produkuje,  a to  konkrétne 
v podniku Bryndziareň a syráreň, s. r. o., Zvolenská Slatina).  

Analogický  princíp  segmentácie možno  uplatniť  aj  pri  viacslovných  pomenovaniach, 
napr.  APETITO  LUČINA  delikátna  s cibuľou  a pažítkou  (evokuje  lahodnosť,  prírodu 
a čerstvosť, pretože ide o čerstvý a chutný syr, z taliančiny „appetito“ vo význame „chuť“), 
APETITO BAMBINO s paradajkou a bazalkou (pôvodne bol tento chutný tavený syr určený 
deťom, z taliančiny „bambino“ vo význame „dieťa“), Figureta  lesná zmes 375 g (výrobok 
s 0 % obsahom tuku pre udržanie štíhlej línie), Slaný ovčí prírodný biosyr BABIČKA (prírod‐
ný  syr  ako  od  babičky,  t.  j.  tradične  dobrý,  chutný  a pripravený  tradičným  spôsobom), 
Syrokrém Smotanela so šunkou (poukazuje na zloženie výrobku, jeho lahodnú smotanovú 
chuť),  Tekov –  strúhaný  syr  (motivované podľa miesta  výroby,  Levické mliekarne,  a.  s., 
sídliaca v regióne Tekov), Levtaller – strúhaný syr (názov syra, ktorého prvá časť vznikla na 
základe vzťahu  lokalizácia a označenie druhu výrobku,  čiže Levický ementaller, pochádza 
zo sortimentu Levických mliekarní, a. s., so sídlom v Leviciach) atď. Boldom  je v názvoch 
zvýraznený propriálny  segment,  čím  je oddelený od apelatívnej deskriptívnej  zložky po‐
menovania, ku ktorému by sa v rámci analýzy či už jazykovej, alebo mimojazykovej stránky 
pragmatonymického materiálu  pristupovalo  výberovo,  resp.  separátne,  čo  by  sa,  podľa 
nášho názoru, následne podpísalo pod jeho systémovejšie spracovanie. 

3. Záver 
V tomto  príspevku  sme  sa  pokúsili  odpovedať  na  dôležitú  otázku,  ktorú  si  kladieme 

v súvislosti  s  pragmatonymami  a vymedzením  ich miesta  v jazykovom  systéme. Vo  vše‐
obecnosti neexistuje jednotné stanovisko ponímania pragmatoným ako súčasti onymickej 
sústavy. Názory  jednotlivých onomastikov a jazykovedcov sa v tomto smere rozchádzajú, 
ani na domácej onomastickej pôde sa im jednoznačne nepripisuje onymický status.  

Z našich  úvah  vyplýva,  že  pragmatonymá  nepatria  k tzv.  ideálnym  propriám  (termín 
sme si vypožičali od M. Čejku, 1989, s. 20), predovšetkým ambimodálne názvy sú  im do 
značnej miery vzdialené, ale aj  tak  im možno pripisovať špecifický propriálny status. Po‐
ukazujeme  však  aj na  skutočnosť,  že  v  rámci pragmatonymického pomenovania možno 
vyčleniť buď propriálny a/alebo apelatívny komponent ako súčasť propriálnej deskripcie. 

Na záver opakujeme, že pragmatonymá charakterizujú atribúty sériovosti, reproduko‐
vateľnosti,  zameniteľnosti,  rozmanitosti  a dynamickosti.  Uvedené  črty  predstavujú  zá‐
kladné  špecifiká,  ktoré  vyplývajú  z podstaty  a povahy pragmatoným  ako  takých. V tejto 
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súvislosti by bolo  adekvátne,  jasne  a zreteľne  zadefinovať  samotný pojem pragmatony‐
mum  a zjednotiť  tak  onomastickú  obec,  čím  by  sa  zabránilo  chaotickému  nazeraniu  na 
túto špecifickú onymickú triedu chrématoným a následne aj jej o to chaotickejšiemu spra‐
covaniu.  

M. Majtán  (2012)  v zastúpení  J. Hladkým predniesol na 18.  slovenskej onomastickej 
konferencii v Prešove príspevok, v ktorom sa zamýšľa nad zásadnou problematikou, či sú 
pragmatonymá  vlastné  mená,  a dochádza  k záveru,  že  „pomenovania  z produktových 
katalógov, cenníkové pomenovania výrobkov nie sú pragmatonymá“. Pod pojmom prag‐
matonymum  v prvom  rade  nevidí  názvy,  teda  pomenovania  akýchkoľvek  konkrétnych 
výrobkov,  ale  vlastné mená,  čiže  názvy  značiek,  typov  alebo modelov  výrobkov.  Avšak 
naďalej sa domnievame, že relevantným faktorom pri určení onymického statusu pragma‐
toným  je  administratívno‐právny  úkon,  akým  je  zápis  označení  sériových  výrobkov  na 
Úrade priemyselného vlastníctva SR.  
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The Status of Pragmatonyms – a Chaos or a System? 

The present paper addresses the most  important  issues regarding pragmatonyms and the 
definition of their status in the language system. In general, there is no unified understanding 
of  pragmatonyms  as  a  part  of  the  onymic  system.  Opinions  of  individual  onomasticians 
and linguists on this subject vary; even the Slovak onomasticians do not unanimously agree on 
their onymic status. The considerations clearly  imply that pragmatonyms have a specific pro‐
prial  status  because  their  proprial  description  contains  both  a  proprial  and/or  appellative 
component.  In addition,  they are  characterized by  the attributes of  reproducibility, exchan‐
geability, diversity, serialness and dynamicity. These features represent their basic characteris‐
tics  resulting  from  their  quality  and  nature.  From  this  perspective  it  seems  appropriate  to 
define the notion of pragmatonym clearly and precisely and thus unify the onomastic commu‐
nity, which may prevent the chaotic perception of this specific onymic class of chrematonyms 
and enable further investigation of the issue. 

 




