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1. Niekoľko epistemicky a chronologicky prioritných vlastných mien pri pohľade do 

dejín lyžovania na Slovensku 
Zámerom  tohto príspevku  je  reflexia špecifickej  formálnej podoby a znakovej povahy 

názvov  lyžiarskych  stredísk  na  Slovensku  vychádzajúca  z  presvedčenia,  že  tematizácia 
tejto typologicky  výraznej  a  komunikačne  frekventovanej  skupiny  vlastných mien  je na‐
mieste aj načase. Na Slovensku máme dnes  (podľa prameňov  [3 – 6]) okolo 300  lyžiar‐
skych stredísk (ďalej LS) a vyše storočnú históriu organizovaného lyžovania. V záujme pri‐
blíženia historických súvislostí, ktoré predchádzali vzniku dnešných LS, uvedieme niekoľko 
relevantných antroponým, toponým a  chrématoným výrazne  formujúcich  „lyžiarsku  sto‐
pu“ na našom území. Pravdaže, vyjazdili  ju  lyže, ktoré vznikli predlžovaním a zužovaním 
snežníc používaných z praktickej potreby človeka pohybovať sa v zasneženom teréne. Prvé 
lyže sa na Slovensku objavili okolo roku 1865  (podľa Paugschová a kol., 2004), mali vyše 
2,5 m a viazanie z morskej trávy. V prvopočiatkoch išlo najmä o úžitkové lyžovanie, o ktoré 
sa priekopnícky zaslúžil knieža Christian Kraft von Hohenlohe, keď na svojom panstve Ja‐
vorina  (v oblasti Ždiar), vybavil v roku 1879 svojich  lesníkov  lyžami. Lyže sa neskôr začali 
používať aj v armáde (pluk v Kežmarku a Levoči), dostávali sa aj do škôl (známe sú zimné 
turistické výpravy, ktoré podnikali profesori Kežmarského lýcea (tamže)). 

Tieto organizované aktivity pomohli rozšíreniu lyžovania viac ako lekárnik Karol Cornidesz 
zo Starého Smokovca, ktorý má v histórii lyžovania svoje miesto ako ten, kto (v r. 1865) pri‐
niesol  na  Slovensko  prvé  lyže  (ako  suvenír). Menej  známe  sú meno  a  zásluhy  horára 
z Javoriny Martina Kummera, pioniera, nadšenca a učiteľa  lyžovania, hoci sa o rozšírenie 
lyžovania v Tatrách zaslúžil podobne ako  jeho súčasník Dr. Mikuláš Szontag, považovaný 
za prvého oficiálneho používateľa lyží (od r. 1875). Je slávnejší napr. o zlyžovanie Slavkov‐
ského štítu a založenie sanatória v Novom Smokovci (porov. Paugschová a kol., 2004). 

 Prvá  lanovka viedla od roku 1908 zo Starého Smokovca na Hrebienok, v Starom Smo‐
kovci bol založený prvý športový lyžiarsky klub Vysoké Tatry, preto môžeme Starý Smoko‐
vec  považovať za najstaršie lyžiarske stredisko na Slovensku a Hrebienok za prvý oficiálny 
lyžiarsky svah. Rozvoj  lyžovania v  lyžiarskych strediskách by sme mohli ďalej a postupne 
dokumentovať medzníkmi, ako napr. spustením prvej visutej lanovky z Tatranskej Lomnice 
na  Skalnaté  Pleso  (1937)  alebo  prvého  lyžiarskeho  vleku  zo  Štrbského  Plesa  na  Solisko 
(1943). Priaznivou zhodou okolností sa začiatkom 20. storočia stávalo  lyžovanie populár‐
nou zimnou športovou a rekreačnou aktivitou, patrilo k strategickým zručnostiam vojakov 
počas vojen, ale do XXI. storočia vstúpilo už len zážitkové lyžovanie ako rekreačný, súťaž‐
ný, adrenalínový a z hľadiska výstroje lyžiara i technickej vybavenosti LS pomerne náročný 
šport. Lyžiarske strediská pritom ovplyvňujú nielen výraz našej krajiny, ale aj naopak – LS 
(predovšetkým tie vysokotatranské) zanechávajú historickú stopu ako súčasť odrazu našej 
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krajiny  v kultúre a umení. Patria  k obľúbeným exteriérom  českej a  slovenskej  kinemato‐
grafie od Anděla na horách (1955) až po Román pro muže (2010) a plnia aj určitú spolo‐
čensko‐reprezentatívnu funkciu. Epistemický kontakt verejnosti s LS dnes uľahčujú tlačené 
i elektronické médiá:  publikácie  (napr.  Chovanec,  1989;  Štofan,  2008;  Terezčák,  2008), 
turistické  webové  portály  (napr.  www.holidayinfo.sk),  webové  stránky  jednotlivých 
LS, turistickí sprievodcovia a mapy [1]. 

2. Zvláštna misia vlastného mena 
Spomedzi  najpravdepodobnejších  dôvodov,  pre  ktoré  sa  LS  v slovenskej  onomastike 

ešte  nestali  predmetom  záujmu  ako  samostatné  onymické  objekty,  zrejme  patrí  urči‐
tá teritoriálna exkluzívnosť  lyžiarskeho športu  (lyžovať sa nedá kdekoľvek) a  to, že názvy 
lyžiarskych  stredísk  sa výrazovo  čiastočne prekrývajú  s ojkonymami1, sídelnými názvami. 
Práve  v tomto  vzťahu  vzájomnej  inklúzie  a  korešpondencie,  ako  neskôr  naznačíme,  leží 
špecifická znaková povaha názvov LS a spôsob referovania o nich. 

 Ešte predtým však v súvislosti s dichotómiou jednotlivého a všeobecného pri vlastných 
menách,  ktorá  je  leitmotívom  18.  slovenskej  onomastickej  konferencie,  by  sme  chceli 
zvýrazniť  univerzálnu  vlastnosť  proprií,  ktorá  zaručuje,  že  ich  prostredníctvom  sa môžu 
v jazyku prejaviť, legitimizovať a ustáliť  aj názvy entít, ktoré nám (z hľadiska nášho pozna‐
nia) pripadajú exkluzívne, marginálne, parciálne, imaginárne alebo inak príznakové. Podľa 
H. Wettsteina (1989) „jednou z najpozoruhodnejších funkcií proprií  je, že dokážu prekle‐
núť veľké kognitívne priepasti a urobiť veci objektmi diskurzu, aj keď sú nám epistemicky 
veľmi vzdialené. Človek môže vlastným menom referovať dokonca aj vtedy, keď má o jeho 
referente  tak málo  informácií,  že nestačia na  individualizáciu“  (cit. podľa Zouhar, 2004, 
s. 122).  Samozrejme,  v takom  prípade  sa  neočakáva,  že  komunikanti  dôkladne  poznajú 
referent (onymický objekt), jeho vlastnosti a funkcie v predmetnej realite, čo im však ne‐
bráni používať vlastné meno daného referenta v rečovej praxi. Ak teda „jazykový kontakt 
s vecami  (referencia) nepredpokladá epistemický  kontakt  s nimi“  (Wettstein, 1989), akú 
úspešnosť, hodnotu a zmysel bude mať takéto používanie vlastných mien?  

Predpokladáme,  že  práve  z  tej  „priepasti“,  ktorú  vlastné  mená  vedia  preklenúť 
a sprístupniť bežnému jazyku, sa vynárajú otázky, do akej miery a ako presne majú vlastné 
mená referovať na onymické objekty (semiotický rozmer), za akých okolností  je zrozumi‐
teľné zástupné označovanie (pragmaticko‐komunikačný rozmer) a ako vnímať a označovať 
multireferenciálne onymické objekty  (onomastický  rozmer). V. Blanár  (2004,  s. 6) nepo‐
chybuje, že „vlastné meno nestráca propriálny ráz, ani keď onymický objekt nie je komu‐
nikantom známy, pretože onymická sémantika je jav onymického systému, a nie konkrét‐
neho  použitia  onymického  znaku“.  Pochybnosti  o relácii  medzi  označujúcim  a označo‐
vaným pri propriách však naznačuje napr. J. Dolník (1997, s. 23), keď oponuje, že znako‐
vosť  proprií  je  podmienená  práve  pragmaticky,  a nie  sémanticky.  „Súvisí  to  s druhot‐
nosťou onymickej nominácie a s tým, že používanie onymických znakov predpokladá zna‐

                                                              
1  Terminologickú  dvojicu  ojkonymá  –  anojkonymá  používame  v intenciách  trivia  Osnoven  sistem 

i terminologija na slovensketa onomastika [2], hoci niektorí autori uprednostňujú domáci termín terénne 
názvy (napr. Majtán, 1996) a terminologické otázky priebežne rezonujú aj v diskusiách, napr. I. Valentová 
(2009) a J. Krško (2009). 
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losť  o tom,  ktoré  typy  objektov  podliehajú  onymizácii  ...  a používateľ  jazyka  disponuje 
potrebnými znalosťami ešte pred nominačným aktom, resp. použitím onymického znaku“ 
(tamže). Položartom povedzme, že tento nesúlad vyplýva z toho, že každý autor „lyžuje na 
inom svahu“ a inou technikou. V tomto zmysle je nám blízka „stopa“ J. Dolníka pragmaticko‐
‐lingvistickou  technikou na onomastickom svahu  (Dolník, 1996, 1998) a inšpiratívny „sla‐
lom“ M. Zouhara medzi sémantikou a epistemológiou jazyka (Zouhar, 2008). 

3. LS ako špecifické onymické objekty  
Lyžiarske stredisko  je špecifickým onymickým objektom, ktorý môžeme považovať za 

celok  zložený  z čiastkových  jednotlivín  rozličného  rangu. V tomto  chápaní  je  LS komple‐
xom vzájomne súvisiacich objektov a predmetov, ktoré vytvárajú technickú infraštruktúru 
umožňujúcu vykonávanie cieľovej činnosti –  lyžovania, resp. aj  iných zimných športov. Za 
nevyhnutnú podmienku, aby sa stredisko cestovného ruchu mohlo považovať za LS však 
považujeme  vytvorenie  podmienok  na  lyžovanie.  Inak  povedané,  lyžovanie  predstavuje 
základný  identifikačný  príznak,  ktorý  v  procese  referenčnej  identifikácie  určí  onymický 
objekt ako  špecifický,  čím ho vyčlení  spomedzi  iných druhov podobných  (napr.  rekreač‐
ných) objektov. Tento príznak však nepovažujeme za vlastnosť propria, ale za mimojazy‐
kovú okolnosť, ktorej poznanie umožňuje používateľovi  jazyka, aby  si vytvoril predstavu 
o zameraní objektu bez toho, aby poznal konkrétny názov  lyžiarskeho strediska. Z nášho 
pohľadu na názvy LS  teda základná  identifikácia onymického objektu ako LS neprebieha 
ako „pochopenie“ onymickej sémantiky vlastného mena, ale ako evidencia jeho atributív‐
nych zložiek ski centrum, ski‐land, park snow, skipark, winter park... (ktoré môžu, ale ne‐
musia byť súčasťou oficiálneho názvu LS, resp. môžu alebo nemusia byť v komunikačnom 
kontexte aktualizované) a zároveň ako  lokalizácia onymického objektu. Potom ako názov 
LS identifikujeme nie Donovaly, ale Park snow Donovaly, a nie Vyšné Ružbachy, ale Skipark 
Vyšné Ružbachy atď.  

Na základe nominálnej teórie referencie vlastných mien (Zouhar, 2004) by sme tento 
typ  identifikácie mohli považovať za atributívnu  intencionálnu referenciu2, ktorá predsta‐
vuje základný akt identifikácie objektu prostredníctvom určitého atribútu. Za atribút pova‐
žujeme podstatný znak objektu, jeho neoddeliteľnú vlastnosť, ktoré sú v prípade LS expli‐
citne vyjadrené komponentom ski (alebo aj komponentmi snow, winter...). Vďaka atribútu 
je  používateľovi  jazyka  zrejmá  základná  intencia  vlastného mena  (lyžiarske  stredisko). 
Atributívna  intencionálna  referencia  je  však  len  základnou  identifikáciou  s kognitívne 
skromnejšou perspektívou a nevyžaduje, aby mal používateľ o objekte presné, komplexné 
a pravdivé  informácie  (ako  by  to  bolo  v prípade  sémantickej  intencionálnej  referencie, 
porov. Zouhar, 2004, s. 126). V záujme priblíženia sa k tejto úplnejšej referencii považuje‐
me za užitočné načrtnúť komponentové zloženie LS. 

                                                              
2 Termín referencia preferujeme pred synonymným termínom denotácia; v tejto súvislosti nehovorí‐

me o denotátoch, ale o referentoch (onymických objektoch a relačných objektoch). Predbežne abstrahu‐
jeme  aj  od  designácie  a  obsahu  onymického  znaku,  pretože  vo  vede  sa  pripúšťa  legitímna možnosť 
(a permanentná  diskusia),  že  sémantickým  obsahom  vlastného mena  je  jeho  referent  (porov.  Zouhar, 
2008, s. 137); sú autori považujúci vlastné meno za „flatus vocis“ (Trost, 1995) a unilaterálny znak, ktorý 
v použití odkazuje na svoj referent ostenzívne, a nie pomocou  jazykového významu (Nagy, 2008, s. 429). 



Jana Wachtarczyková 
 

316 

4. Objektová štruktúra LS 
Aj keď LS považujeme za  jednotliviny, každé LS  je komplexom  rozličných  technických 

zariadení  a určitých  prírodných  podmienok  v jedinečnej  vzájomnej  konfigurácii,  ktorá 
vytvára konkrétnu onymickú situáciu (podľa Majtán, 1974, s. 41). Tejto situácii dominuje 
vlastné meno a dotvára sa komunikačnou sférou a okolnosťami  jeho používania  (tamže). 
V. Blanár pracuje s onymickou scénou vlastného mena, ktorá by mala obsahovať „súbor 
všetkých  jestvujúcich  formálnych  a obsahových  variantov  a synoným  používaných 
v rozličných  komunikačných  situáciách  na  označenie  tohože  denotátu“  (Blanár,  1996, 
s. 26).  Ak  týmto  scénam  a situáciám  dominujú  verbálne  zložky  onymických  objektov 
(vlastné mená), semiotické otázky viazané na samotné onymické objekty sa, pochopiteľne, 
dostávajú do úzadia. V našom prípade však považujeme za zásadnú otázku, na čo presne 
referujeme, ak hovoríme o určitom LS. Vďaka atributívnej intencionálnej referencii vieme 
(väčšinou) odlíšiť LS od názvu sídelného celku, ale nie vždy vieme dosť, aby sme názov LS 
mohli primerane použiť v komunikácii, resp. aby sme zástupné vlastné meno mohli vnímať 
ako  názov  LS.  Analogicky  k teóriám  jazykového  poľa3  budeme  preto  uvažovať 
o referenčnom poli ako o množine referentov (objektov) zoskupených okolo centrálneho 
referenta  vyjadreného  jedným  vlastným menom.  Súbor  referentov  bude  predstavovať 
objektovú štruktúru centrálneho referenta, pričom „niektorý z referentov môže vystupo‐
vať ako relačný objekt a jeho pomenovanie v určitých úsekoch verbálneho kontextu môže 
nahrádzať  vlastné meno  centrálneho  referenta“  (J.  Trier,  cit.  podľa Orgoňová  – Dolník, 
2010,  s.  54).  Tak  ako  je  sémantické  pole  segmentom  reality  symbolizované množinou 
súvisiacich výrazov, tak je referenčné pole množinou súvisiacich objektov. 

Za prejav adekvátneho použitia vlastného mena v komunikácii považujeme formulova‐
nie výpovedí a schopnosť  substitučne používať vlastné mená  z referenčného poľa názvu 
LS. Napríklad výpoveď Deti lyžovali na Štarte a dospelí na Bukovej hore je pochopiteľná iba 
v rámci komplexnej referencie za predpokladu, že používatelia jazyka vedia, že sa výpoveď 
vzťahuje na LS Tatranská Lomnica, pretože poznajú jeho objektovú štruktúru. LS majú túto 
štruktúru  zloženú  z množstva  heterogénnych  objektov,  na  základe  ktorých môžeme  LS 
považujeme za multireferenciálne. 

Objekty, ktoré sa podieľajú na konkrétnej onymickej situácii LS, a tým aj na jeho identi‐
fikácii a špecifikácii, budeme nazývať relačnými objektmi.4 Zároveň budeme predpokladať 

                                                              
3 Konceptualizácia usporiadaného a ohraničeného množstva výrazov ako jazykového poľa sa objavuje 

už v prácach E. Tegnéra  (1874), G.  Ipsena, ale systematicky  ju rozvíja v J. Trier  (1931) v zásadnom diele 
Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes. Die Geschichte eines sprachlichen Feldes (Orgo‐
ňová – Dolník, 2010, s. 54 ako začiatok skúmania jazykových polí uvádzajú iný rok (1934) a iné dielo). Od 
Trierovho Wortfeld (lexikálneho poľa), Begriffsfeld (konceptuálneho poľa) a Sprachlichenfeld (jazykového 
poľa) sa odvíjala teória sémantického poľa až po alternatívnu teóriu sémantického rámca (frame seman‐
tics) Ch.  J.  Fillmora. Určitý  vplyv  týchto  teórií na  slovenskú onomastiku potvrdzuje aj V. Blanár  (1996, 
s. 26), keď explicitne uvádza, že pojem onymická scéna vlastného mena utvoril na základe Fillmorových 
podnetov. 

4 Relačný objekt chápeme širšie ako  jeho autor R. Šrámek  (1980) a autori skúmajúci hranicu medzi 
apelatívami a propriami v situáciách predmetnej súvzťažnosti objektov  (napr. Majtán, 1971; Pleskalová, 
1978; Krško, 1999, 2001). Potenciálnym relačným objektom LS môže byť nielen skutočný geomorfologic‐
ký bod, ktorého názov sa prenesie do názvu LS – objekt nazvaný podľa polohy pri inom objekte (napr. LS 



Povaha a podoba názvov lyžiarskych stredísk na Slovensku 
 

317 

existenciu  referenčného poľa každého LS pozostávajúceho z charakteristických  relačných 
objektov.  Prostredníctvom  názvov  týchto  relačných  objektov  je  možné  identifikovať 
(a charakterizovať)  LS  zástupne  a metonymicky  (pars pro  toto). Hoci  sa počet  relačných 
objektov v každom LS odlišuje, štruktúru relačného poľa LS všeobecne tvoria:   

a) svahy: názov svahu  (Štart, Čučoriedky, Lomnické sedlo, Francúzska mulda, Generál 
a od sezóny 2010/11 aj Buková hora, Grand Slnečná a Javorová cesta) predstavuje druh 
špecifikujúceho prostriedku, ktorý môže byť substitučne použitý na nepriamu identifikáciu 
nadradeného objektu (LS Tatranská Lomnica – porov. mapku na konci príspevku); 

b)  trate  (zjazdárske, bežkárske: Pretekárska, Turistická, Mlynická – v LS Štrbské Pleso 
alebo  Chopok  sever  časť –  Tri  vody  v LS  Jasná).  Bližšie  označenie  tratí  v rámci  jedného 
svahu môže byť numerické  – 1, 2...  alebo  verbálne:  Čučoriedky  –  východ, Čučoriedky  – 
západ). Absencia upravovaných tratí je relevantná informácia pre priaznivcov extrémneho 
lyžovania, ktorí vyhľadávajú zóny, zvané  free ride. Niektoré svahy a trate majú špeciálne 
vybavenie a dodatočnú funkciu – napr. večerné lyžovanie. Stupeň náročnosti svahu je vždy 
znázornený aj neverbálne a motivácia farbou sa premieta aj do ďalšej charakterizácie tratí 
– modrá, červená, čierna, resp. ľahká, stredne ťažká a ťažká, ale aj do prenesených pome‐
novaní Somárska lúka či Smrťák); 

c) výťahové zariadenia, napr. vleky, troj‐ až osemmiestne lanovky, gondoly, kabínkové 
lanovky – ich názov môže byť identický s pomenovaním svahu, kde premávajú (Furkotka, 
Solisko, Mostíky), alternovaný názvom východiskovej či cieľovej stanice (Lanovka na Soli‐
sko) alebo názvom podľa typu lanovej dráhy (Telemix v Parku Snow Donovaly). 

d) Súčasťou výťahových systémov sú aj „unášacie zariadenia“ na vlekoch (ako  je „po‐
ma“ (Tatrapoma), „kotva“ (Doplmeyr), jednoduché lano alebo na sedačky na lanovkách); 

e) športové objekty (napr. skokanský mostík HS 100 na Štrbskom Plese), umelé prekáž‐
ky  (slalomové dráhy,  snežné  kopce, umelé previsy),  ktoré  v závislosti od  svojej  veľkosti 
a dôležitosti tiež môžu byť predmetom onymizácie; 

f) ostatné technicko‐technologické zariadenia, zasnežovače, turnikety – nebývajú pred‐
metom onymizácie; 

g) obslužné zariadenia (stravovacie, ubytovacie zariadenia (napr. Chata pod Soliskom), 
lyžiarske  škôlky  (napr.  Brumíkova  lyžiarska  škola),  požičovne  výstroja  (napr.  Tatrasport 
Zampa)  ako  podnikateľské  subjekty  zvyčajne bývajú predmetom onymizácie, na  rozdiel 
napr. od staníc horskej služby, pokladní a hygienických zariadení; 

h) súvisiace predmety a služby (napr. skipasy, skibusy) – považujeme za apelatíva, kto‐
ré  prevažne  nebývajú  predmetom  onymizácie  (aj  keď  je  otázka,  či  špecifický  a takmer 
univerzálny slovenský Super skipas by sme už nemuseli považovať za vlastné meno). 

Naznačená množina  objektov  vytvára  referenčné  pole  LS  a vlastné mená,  ktoré  ich 
pomenúvajú, považujeme za súčasť onymického poľa  lyžiarskeho strediska. Každé LS má 
v rámci neho aj svoje propriálne pole obsahujúce vlastné mená s rozličnou komunikačnou 

                                                                                                                                                                      
Dačov Lom), alebo osoba, ktorej meno sa prenesie do názvu LS (Skipark Erika‐Kojšovská hoľa). Za relačný 
objekt LS považujeme akýkoľvek objekt z objektovej štruktúry LS, ktorý dokáže čiastočne referovať na LS, 
pričom nemusí byť súčasťou názvu LS. Základným relačným objektom LS sú  jeho svahy,  teda relačnými 
propriami názvu LS sú predovšetkým názvy jeho svahov. 
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hodnotou. V záujme presnejšej referencie nie je nevyhnutné poznať všetky propriá dané‐
ho poľa, stačí jeho dominanty (svahy, trate...), podobne ako pri vnímaní sídelných celkov. 
V tejto  súvislosti by  sme mohli uvažovať o „propriálnom profile“  LS, ktorý by obsahoval 
typické objekty a ich názvy ako základné orientačné body, ktoré v zmysle dolníkovského 
pragmatického  a  prototypového  fungovania  vlastných mien  (Dolník,  1997; Orgoňová  – 
Dolník, 2010) pomáhajú používateľom jazyka intuitívne charakterizovať dané LS. Pre Snow 
Park Donovaly by to mohli byť objekty: Nová hoľa a Záhradište (svahy), Telemix (lanovka 
na Novú hoľu), Bully expres  (lanovka na Záhradište), FunPark  (miesto detských  zimných 
atrakcií), Husky bar (après ski bar – z fr. vo význame „po lyžovaní“). Mohli by sme rozvíjať 
analógiu aj omnoho širšie a uvažovať o propriálnych poliach napr.  jednotlivých  toponým 
(názvov štátov, miest a pod.) a charakterizovať tieto propriálne polia ďalej podľa toho, čo 
všetko  ich  tvorí.  A to  opäť  na  základe  vnútrosystémovej  analógie  s logickým  spektrom 
pojmu. Ak v terminológii predpokladáme logické spektrum pojmu, tak v prípade vlastných 
mien, ktoré pojmový odraz sensu stricto nemajú, môžeme u používateľa predpokladať len 
existenciu mentálneho korelátu založeného na kognitívnom spracovaní referenčného poľa 
daného onymického objektu.   

Identifikácia onymických dominánt  LS  je prirodzenou  kognitívnou  aktivitou poznáva‐
cieho subjektu, ktorá zároveň korešponduje s predpokladom, že aj propriálna  lexika pod‐
lieha  prototypovej  štrukturácii  (porov.  Dolník,  1997,  s.  23).  Tento  zdanlivo  jednoduchý 
predpoklad  však  prináša  ďalšie  implikácie  napríklad  v tom,  že  ak  pracujeme  s pojmom 
referenčného  poľa,  pri  intencionálnej  referencii  sa  uplatnia  predovšetkým  dominantné 
a prototypové objekty a ich vlastné mená. Referenčné pole onymického objektu je vizuali‐
zované napríklad aj v mapách a je nepochybné, že zmapované referenčné pole LS prispie‐
va k epistemickému kontaktu používateľa  jazyka s neznámymi alebo vzdialenými objekt‐
mi, a tým aj k ich sprostredkovanému poznaniu. 

5. Referenčný problém – subkategoriálna príslušnosť LS 
Názvy lyžiarskych stredísk z hľadiska onomastickej klasifikácie patria do onymickej trie‐

dy  geoným,  konkrétnejšie  toponým. Pomenúvajú objekty pevne  fixované  v teréne nesí‐
delného charakteru, preto  ich považujeme za anojkonymá. Osobitosťou tohto druhu po‐
menovaní je, že aj keď LS vnímame ako singulárne názvy, pri komplexnejšej intencionálnej 
referencii  nemôžeme  abstrahovať  od  ďalších  dominantných  a prototypových  objektov 
a ich  názvov,  ktoré  tiež  dotvárajú  identifikačnú  a charakterizačnú  funkciu  nadradeného 
vlastného mena (napr. Buková hora identifikuje LS Tatranská Lomnica, Interski identifikuje 
LS Štrbské Pleso atď).  Ide o zástupné, metonymické označovanie  typu pars pro  toto, ale 
platí to aj opačne  (totum pro parte), keď napr. LS Štrbské Pleso  implicitne referuje aj na 
Solisko,  Furkotku,  Esíčko  ap.  Pretože  sa  tento  typ  referencie  opiera  o súvisiace  objekty 
a ich názvy, môžeme hovoriť o relačnej referencii. Tento druh referencie prebieha aj me‐
dzi  jednotlivými  onymickými  podtriedami  a názvy  LS  sú  dobrým  príkladom.  V jazykovej 
praxi  sa bežne  stretávame  s tým,  že  LS  sa nechápu  ako osobitné objekty  a zástupne  sa 
označujú prostredníctvom názvov sídelných celkov  (Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso...). 
Z onomastického hľadiska  ide o označovanie anojkoným ojkonymami v dôsledku  transo‐
nymizácie, čo je tiež prejav relačnej referencie a zvýraznenia lokalizačného príznaku (fixo‐
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vanosť v teréne) a neutralizácie príznakov sídelnosť – nesídelnosť. K jednoznačnému urče‐
niu objektu ako  lyžiarskeho strediska alebo k jeho odlíšeniu od  iných druhových  jednotli‐
vín (sídiel) nedochádza v prípade: 

a) Neúplnej referencie: ak názov LS vo svojej výrazovej štruktúre neobsahuje apelatív‐
nu zložku (ski centrum, ski park...), ktorá by explicitne signalizovala špecifickosť vlastného 
mena (napr. Tatranská Lomnica – LS Tatranská Lomnica, Čičmany – LS Čičmany, Jasenská 
dolina –  LS  Jasenská dolina),  v dôsledku  čoho  jedna onymická  lexéma označuje odlišné 
onymické objekty. Podľa V. Blanára (1996, s. 25) ide o asymetrický dualizmus onymického 
znaku,  keď  sa  jednou  lexémou pomenúvajú  jednotliviny  iných druhov  či  tried,  ktoré  sa 
nachádzajú v danom teréne (tamže).  

b) Paralelnej referencie (polyreferencie): ak sa jedna propriálna forma vzťahuje na via‐
ceré referenty a v reči ich nie je možné bez kontextu odlíšiť (napr. Štrbské pleso ako hyd‐
ronymum, Štrbské Pleso ako LS a zároveň názov obce (porov. Blanár, 1996, s. 137). 

c) Prázdnej referencie: ak názov LS nekorešponduje so žiadnym toponymom. Napríklad 
vlastné meno  Jasná  bez  apriórnej  znalosti  kontextu  neumožňuje  základnú  topologickú 
lokalizáciu  (Nízke  Tatry, Demänová),  ani  konkretizáciu  lyžiarskeho  terénu  (Chopok),  ani 
identifikáciu onymického objektu ako lyžiarskeho strediska (napr. Salamandra Resort). 

Tieto prípady sťaženej referencie naznačujú, že potrebám presnej identifikácie objektu 
ako lyžiarskeho strediska by zodpovedala taká formálna štruktúra pomenovania, ktorá by 
obsahovala  identifikačnú apelatívnu zložku (ski centrum...) a zároveň akúkoľvek  lokalizač‐
nú  charakteristiku  (ojkonymickú,  napr.  Ski Makov  alebo  oronymickú  Ski  centrum  Štós‐ 
‐Šikmá stráň). Optimálnym výrazovým modelom LS by bolo kompozitum zložené 1) z atri‐
bútu ski (alebo jeho funkčných ekvivalentov snow, winter...), 2) z unifikačného komponen‐
tu  (unifikátora) centrum  (alebo  jeho  funkčných ekvivalentov), ktoré signalizujú zjednote‐
nosť  a  koncentrovanosť  onymických  objektov  do  jedného  celku  a  identifikujú  druhovú 
jednotlivinu ako lyžiarske stredisko a napokon, 3) z určujúceho toponyma, ktorým ho loka‐
lizujú v priestore (napr. Skicentrum Strednica‐Ždiar). Vzhľadom na to, že názvy LS (podob‐
ne ako  logonymá) nepodliehajú štandardizácii  (na rozdiel od názvov sídelných a nesídel‐
ných celkov), v komunikačnej praxi sa používajú rozličné modely a varianty názvov LS (vrá‐
tane chybných), preto predbežne abstrahujeme od ortografických otázok.   
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6. Pomenovacie modely názvov LS 
Formálnu  stránku názvov  LS,  teda  ich  výrazovú podobu, predstavujeme  schematicky 

prostredníctvom modelov  vyabstrahovaných  z rozličných  realizácií  názvov  LS.  Z hľadiska 
zastúpenia  (resp. nezastúpenia)  komponentov  v  štruktúre pomenovania  rozlišujeme  zá‐
kladné onymické modely: 

6.1 Eliminatívny 
V tomto modeli nie je zastúpený atribút ski alebo jeho ekvivalent, preto názov LS splý‐

va s názvom určujúceho toponyma. Prítomnosť komponentov, ktoré by explicitne označo‐
vali lyžiarske stredisko,  je eliminovaná.  Ide o neúplnú referenciu, pretože na identifikáciu 
propria ako názvu LS v komunikácii je nevyhnutný situačný kontext alebo dodatočné ape‐
latívne deskripcie  (lyžiarske  stredisko,  lyžiarske  centrum,  lyžiarsky  areál...),  ktoré  sú  len 
kontextom, ale nie súčasťou štandardizovaného pomenovania (Tatranská Lomnica, Starý 
Smokovec,  Jahodná, Kavečany,  Fričkovce,  Čičmany, Pezinská Baba,  Jasenská dolina,  Lip‐
tovská Teplička, Šachtičky, Tále...). 

6.2 Reduktívny  
Aj v tomto prípade vlastné meno obsahuje  len  lokalizačné príznaky, a tak  identifikácia 

propria ako názvu LS je implicitná a vyžaduje ďalší kontext. Špecifikujúce toponymum však 
naznačuje, že sa referencia vzťahuje len na určitú, presne vymedzenú časť vlastného me‐
na. Zložkami  tohto modelu  je: určujúce  toponymum  (ojkonymum) +  špecifikujúce  topo‐
nymum (ojkonymum, oronymum...), napr. Veľké Ostré‐Radoľa, Podbanské‐Pribylina, Skalité‐
‐Serafínov, Štós‐Šikmá stráň, Vernár‐Studničky, Spišská Nová Ves‐Rittenberg, Dačov  lom‐ 
‐Lomník, Vyšná Slaná‐Július, Zuberec‐Janovky.... 

6.3 Aditívny  
Tento  pomenovací model  považujeme  za  základný  preto,  že  explicitne  spája  obidve 

(ale  i ďalšie)  základné zložky, potrebné na  identifikáciu onymického objektu ako LS a na 
jeho priestorovú lokalizáciu. Ide o najrozšírenejší (dominantný) pomenovací model názvov 
LS vo variantoch: 

6.3.1 Aditívny simplexný: atribút ski + toponymum (Ski Makov, Ski Vitanová, Ski Lysá, 
Ski Čierny Balog, Ski Ráztoka‐Horná Maríková, Ski Podjavorník, Ski Bachledova, Ski Drieni‐
ca, Ski Krahule‐juh, Ski Králiky, Ski Turecká, Ski Bezovec, Ski Poráč‐Brodok, Ski Čertov). 

6.3.2 Aditívny komplexný atribút ski + unifikátor + toponymum (Ski park Kubínska hoľa, 
Ski zábava Hruštín, Skicentrum Tajov, Ski centrum Nižná Uhliská, Ski centre Košútka, Ski 
centrum Bačova  roveň,  Skicentrum  Strednica‐Ždiar,  Strachan  ski  centrum Ždiar,  Ski  cen‐
trum Mraznica‐Hnilčík, Ski zábava Hruštín, Ski park Rajecká Lesná, Skipark Ružomberok‐
Malinô Brdo, Skipark Erika‐Kojšovská hoľa, Skipark Kubínska hoľa, Skipark Vyšné Ružba‐
chy, Skipark Chlmec, Ski Blanc Ostrý Grúň‐Kolárová, Ski Land Stará Myjava, Ski centrum 
Opalisko, Ski TMG Remata, Ski centrum Malachov...). 

6.3.3  Ekvivalent  atribútu  ski  +  unifikátor  +  toponymum  (Snow  Paradise Veľká Rača‐ 
‐Oščadnica, Park Snow Štrbské Pleso, Park Snow Donovaly (reťazec), Orava Snow Oravská 
Lesná, Winter Park Martinky, Snowland Valčianska dolina, Snowpark Lúčivná). 

 
6.4 Substitutívny 
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Ide o model názvu LS, ktorý explicitne neobsahuje relačné toponymum, ani nie  je to‐
ponymom motivovaný  (napr.  Salamandra  Resort,  Jasná),  neobsahuje  ani  atribút  ski  na 
určenie LS ako druhovej jednotliviny. V protiklade napr. k redukovanému modelu je topo‐
nymický člen nahradený  iným vlastným menom a tento propriálny substituent umožňuje 
používateľom jazyka uskutočniť sprostredkovaný akt referencie. Fungovanie tohto modelu 
je  dôkazom,  identifikácia  je možná  aj  bez  poznania  onymického  objektu,  ale  v zmysle  
wettsteinovských  tvrdení  bude  efekt  takejto  referencie,  pravdaže,  otázny. O úspešnosti 
referencie  rozhodujú  aj  objektívne mimojazykové  okolnosti,  napríklad  dátum  vzniku  LS 
(uvedenia do prevádzky), jeho veľkosť či dôležitosť. Predpokladáme, že úspech referencie 
na  LS  Jasná5  v slovenskom prostredí  je podmienený  aj  tým,  že  ide o najväčšie  lyžiarske 
stredisko  na  Slovensku  s dlhoročnou  prevádzkou  a  históriou  na  rozdiel  od malého  LS  
Salamandra Resort otvoreného v roku 2009 v Štiavnických vrchoch. 

7. Charakteristika komponentu ski 
Ski ako pomenovanie lyže/lyží zrejme pochádza z islandského scidh označujúceho „kus 

dreva“  (porov.  Štofan,  2008; Holčáková,  2008). V počiatkoch  rozvoja  lyžiarskeho  športu 
u nás sa na označenie lyží používalo výhradne ski v slovenčine (aj češtine) dovtedy, kým sa 
v jazyku nepresadil ekvivalent lyža6 ruského pôvodu. Toto prevzatie pravdepodobne súvisí 
s prvým českým prekladom fínskeho eposu Kalevala, ktorý v rokoch 1894 – 1895 vytvoril 
Jozef Holeček  (podľa Holčáková, 2008). O tom, že dnes lyžu, lyžovanie a ďalšie odvodené 
výrazy  pociťujeme  ako  pôvodné  a domáce,  zrejme  rozhodla  zhoda  okolností,  že  ešte 
v počiatkoch lyžovania bola k dispozícii alternatíva v podobe výrazov slovanského pôvodu, 
ktoré potrebám flektívneho jazyka vyhovovali lepšie než nesklonné ski. Používatelia jazyka 
svoje bežné komunikačné potreby dnes realizujú výberom výrazových prostriedkov z bo‐
hatého slovotvorného hniezda utvoreného od výrazu lyža (lyžovať (sa), lyžovačka, lyžova‐
nie, lyžiar, lyžiarsky...) ako sú reprezentované v dieli H – L Slovníka súčasného slovenského 
jazyka. 

Je pozoruhodné, že expanzia ski prebieha takmer výlučne v súčasnej propriálnej lexike 
a s určitým zovšeobecnením by sme mohli hovoriť o komplementárnej distribúcii výrazu 
ski  na  jednej  (propriálnej  strane)  a lyžiarsky  na  druhej,  apelatívnej  strane  jazyka. Môžu 
fungovať  paralelne  a v rámci  svojho  použitia  si  navzájom  nekonkurujú,  naopak,  sú  vo 
vzťahu  vzájomnej ekvivalencie,  samozrejme,  s odlišnou mierou deskriptívnosti  (napr.  ly‐
žiarske  stredisko Makov,  Ski Makov  alebo  lyžiarske  stredisko  Ski Makov).  To,  čo  kedysi 

                                                              
5 V prípade LS Jasná je známy aj termín „krstenia“ – zavedenia nového pomenovania. Keď Povereníc‐

tvo priemyslu a obchodu v  r. 1949  schválilo výstavbu  turistického centra v  závere Demänovskej doliny 
pod Chopkom v  lokalite Kvasničník, centrum dostalo názov  Jasná. Za  túto  informáciu ďakujeme  I. Hor‐
ňanskému. 

6 lyža (od 20. stor.) • Vysvetľované ako prevzatie (s možným čes. prostredníctvom) z rus. lýža (лыжа), 
bez jednoznačného výkladu – odvodzovalo sa (pri rekonštrukcii rus. lýža < psl. *lyža < *lūg‐j‐, resp. *lūg’‐
j‐) od  ide. *leug‐  ,ohýbať‘  (porov. gr.  lygizō  (λυγίζω)  ,ohýbam, otáčam‘,  lit.  lùgnas, pružný, ohybný‘ a i., 
t. j. lyža ako ,niečo zahnuté‘), resp. od ide. *(s)leug’‐, *(s)leuk’‐ ,kĺzať sa‘ (porov. hol. sluiken ,prepašovať 
[t. j. nechať prekĺznuť]‘, nem. Schlauch  ,hadia koža; hadica‘,  lit. šliaũžti  ,liezť‘, šliũžės mn.  ,korčule‘ a i.). 
Nie je vylúčená ani súvislosť s → lyžica, t. j. lyža ako ,odseknutý kus dreva ap.‘. (Králik, 2011, rukopis hesla 
lyža“). 
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bolo  pre  ski  nevýhodou  –  neohybnosť  a nemennosť  formy  –,  to  sa  v  propriálnej  lexike 
ukazuje ako výhoda v čase, keď sa v slovanských jazykoch prejavujú tendencie v prospech 
analytických  a aglutinačných  slovotvorných postupov  (Buzássyová, 2003,  s. 32).  „Príčiny 
narastania  bezsufixálneho  tvorenia  a zložených  slov  spočívajú  v jednoduchosti  týchto 
slovotvorných techník, keďže pri nich nedochádza k morfonologickým (alternačným) zme‐
nám, čo  je vítanou vlastnosťou najmä pri tvorení termínov vo vede a technike“ (Jadacka, 
cit. podľa Buzássyová, 2003, s. 32). Je evidentné, že táto vlastnosť je vítaná aj v propriálnej 
lexike a využitie komponentu  ski v štruktúre názvov  lyžiarskych  stredísk na Slovensku  je 
„stávkou na istotu“ – na percepčnú istotu a interlingválnu zrozumiteľnosť propria v rámci 
efektívnej komunikačnej stratégie. Nezanedbateľný je aj vplyv angličtiny, preto aj rozšíre‐
nie ski môžeme považovať za prejav internacionalizácie v slovenskej propriálnej lexike. 

Z morfematického hľadiska pôsobí  segment  ski na prvý pohľad ako afixoid,  teda  for‐
mant, ktorý je nositeľom relatívne samostatného významu, ale vstupuje aj do kompozícií 
podobne ako formanty cudzieho pôvodu hyper‐, kyber, foto‐, info‐, promo‐, repro‐ (porov. 
Pešková,  2010).  K. Buzássyová  (2003,  s.  37) pripomína,  že  v otázke hodnotenia  statusu 
formácií, ktorých prvými časťami sú prvky anti‐, auto‐, mega‐, mini‐, mono‐, infra‐, kontra‐, 
meta‐,  super‐...  panuje  v slovenskej  a českej  jazykovede  nejednotnosť,  aj  keď  dominuje 
názor,  že  ide o afixoidy  (tamže). Komponent  ski  vykazuje podobnosť  k uvedeným  afixo‐
idom v dôsledku toho, že v názvoch LS figuruje najmä v antepozícii, ale na rozdiel od afixo‐
idov,  ktoré  sú  fragmentmi,  ski nie  je  redukciou  ani deriváciou  iného  a komplexnejšieho 
výrazu a v kompozitách nestráca, neoslabuje, ani nemodifikuje svoj apelatívny význam.  

Primeranejšou analógiou k fungovaniu  ski by boli cudzie slová  (anglicizmy) vo  funkcii 
(aj)  prvých  členov  zložených  formácií,  napr.  fun  (funzóna,  funfón,  fun‐taxi),  cool  (cool‐
mánia, coolTv), snow (snowland, snowpark...), spa (spa‐zóna, spa‐centrum), top (topshop, 
topky  –  top  správy...),  ale  napríklad  aj  super  (supermodelka...).  Spoločnou  vlastnosťou 
týchto  komponentov  je  ich  cudzojazyčný  pôvod,  neadaptovanosť,  autosémantickosť 
a nesklonnosť.  Podobne  ako  komponent  ski,  ktorý  jednoznačne  určuje  a  charakterizuje 
funkciu  onymických  objektov  a jeho  prítomnosť  v štruktúre  územne  špecifikovaného 
vlastného mena explicitne signalizuje, že ide o názov lyžiarskeho strediska.  

V  kompozitách ho môžeme považovať  za  autosémantický  komponent  a radix  (podľa 
Mitter,  2008,  s.  173),  ktorý  v spojení  s inými  rovnocennými  a sémanticky  rovnorodými 
radixmi  vytvára  pravé  kompozitá  (Sokolová  a kol.,  1999,  s.  33). V typických  zloženinách 
ako je skipark, skicentrum ide o kompozíciu bez konfixu typu zbormajster (podľa Sokolová 
–  Ivanová – Vužňáková, 2005, s. 101) vytvorenú  juxtapozíciou, teda spojením dvoch rov‐
nocenných komponentov  (radixov) do dvojzložkového atribútu uľahčujúceho atributívnu 
intencionálnu referenciu (porov. Zouhar, 2004, s. 124).  

Zo syntakticko‐sémantického hľadiska však komponenty nie sú vzájomne rovnocenné, 
ale  vo  vzťahu  subordinácie, pričom  komponent  ski  je určujúci a nadradený, preto ho aj 
z hľadiska referencie považujeme za obligatórny a substantívne unifikátory (centrum, land, 
park...)  za podradené, určované, a tým aj  fakultatívne. Vďaka nesklonnosti môže byť  ski 
v zloženom vlastnom mene rovnako dobre v antepozícii (skicentrum, skizábava, skipark), 
ako aj v postpozícii (napr. Super‐ski pohár, Crystal‐ski hotel Après‐ski bar, Ace Ski School, 
Tour de Ski). K základným funkciám tohto komponentu patrí: 
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–  identifikácia  (jednoznačne  identifikuje objekty so špecifickou  funkciou v teréne ako 
lyžiarske);  

– unifikácia (spolu s unifikátorom centrum a jeho ekvivalentmi signalizuje, že predmet‐
ná  činnosť  (lyžovanie)  je  sústredená  na  určité  miesto  a  tam  zabezpečená  technickou 
a obslužnou infraštruktúrou);  

– diferenciácia7  (odlišuje  rôzne  funkcionality  v rámci  referenčného poľa  jedného ob‐
jektu (napr. Ski and bike park Malinô Brdo, Ski and Wellness Rezidence Družba) alebo odli‐
šuje  rozličné  funkcionality  (športové  a rekreačné modality)  viacerých  objektov  (ski  and 
spa, napr. medzi Park Snow Donovaly a hotelom Kaskády pri Banskej Bystrici);  

– selekcia (ski pôsobí ako kľúčové slovo pri internetovom vyhľadávaní v relačných ski‐
databázach); 

–  kompletizácia  (komponent  ski  kompletizuje  ski‐onymické  referenčné  pole,  kam  
okrem názvov LS patria aj všetky ostatné relačné objekty rozličnej povahy).   

Na základe týchto funkcií sa propriá obsahujúce komponent ski vyznačujú najmä:   
a)  univerzálnou  referenciou  –  označujú  všetky  druhy  relačných  objektov  súvisiacich 

s lyžovaním bez ohľadu na onymickú kategoriálnu príslušnosť ich pomenovaní. Ski referuje 
nielen na LS prostredníctvom anojkoným, ale aj na relačné onymické objekty, napr. hotely 
(SKI & FUN a bungalows Jasná), elektronické adresy špecializovaných stránok (www.ski.sk, 
www.SKIforum.sk,  časopisy  (Ski  magazín),  podujatia  (World  Ski  Test)  prostredníctvom 
chrématoným (logoným); 

b) jednoznačnou a medzinárodnou zrozumiteľnosťou; 
c) pevnou a ustálenou interlingválnou konvenciou; 
d) vysokou nominačnou produktivitou a funkčnou zaťaženosťou;  
e) komunikačnou úspornosťou (v kontraste so slovenským viacslovným pomenovaním 

lyžiarske stredisko). 

8. Logonymá, muzikonymá, literáronymá & co.  
S prihliadnutím na spomínané  funkcie a vlastnosti komponentu ski chceme opäť zdô‐

razniť,  že  predstavuje  spoľahlivý  identifikátor  rôznodruhových  jednotlivín  v rámci  pro‐
priálnej  lexiky a explicitne označuje objekty patriace do  referenčného poľa. Považujeme 
ho za atribút, ktorý v spojení s toponymom (najmä ojkonymom) vytvára iný druh vlastné‐
ho mena – anojkonymum a zvýrazňuje (spresňuje) tým jeho referenčnú určitosť – označu‐
je konkrétny typ nesídelných objektov pevne fixovaných v teréne. Ich identifikácia je vďa‐
ka komplexu vlastností a funkcií atribútu ski jednoduchá a jednoznačná. Prirodzene vzniká 
otázka,  či  by  sa  tento  atribút  nemohol  premietnuť  aj  do onomastickej  systematiky  pri 
terminologickom uchopení  LS  ako  špecifického druhu onymických objektov. Aj  keď  reš‐
pektujeme určitú  terminologickú zdržanlivosť a Occamovu britvu v odporúčaní nemnožiť 
súcna,  ak  to  nie  je  nevyhnutne  potrebné,  predsa  by  sme  chceli  aspoň  skúšobne 

                                                              
7 Diferenciácia a identifikácia  tu neprebieha na  základe onymických príznakov  (napr.  lokalizačných) 

vlastného mena  „osebe“ v procese designácie, ako  je  to  v koncepcii V. Blanára  (1996,  s. 20). V našom 
prípade sa vlastné meno spája so svojím denotátom aj priamo – práve pomocou apelatíva (ski), pričom 
ide o identifikovanie a rozlišovanie v rámci referenčného poľa daného LS. 
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a nezáväzne  pre  potreby  tohto  článku  hovoriť  o názvoch  lyžiarskych  stredísk  ako 
o skionymách.  

Z mimojazykových dôvodov preto,  že v zmysle  spomínanej britvy by nešlo o tvorenie 
nových  súcien,  ale  iba  o vytvorenie  nového  pomenovania  pre  existujúce súcna  vysokej 
početnosti a značného spoločenského významu (LS), ktoré ešte neboli predmetom sloven‐
skej onomastickej reflexie. Legitimita tejto možnosti môže vychádzať z analógie súvisiacej 
napr.  so zavedením  logoným  (Horecký,  1994),  literároným  (Odaloš,  2002,  2008)  alebo 
muzikoným (Žigo, 2010). 

Za určitých okolností  (ak by nám bol onymický objekt epistemický vzdialený) by sme 
mohli aj názvy LS mohli považovať za  logonymá, keďže väčšina z nich má aj  funkciu ob‐
chodného  mena.  Chápanie  názvov  LS  len  ako  logoným  by  však  bolo  redukciou 
a zjednodušením ich multireferenciálnej znakovej  povahy. Uprednostňujeme chápanie LS 
ako nesídelných objektov fixovaných v teréne, teda anojkoným, čo umožňuje postrehnúť 
celý  komplex  súvisiacich  okolností  a objektov,  ktoré  sa môžu  podieľať  na  referenčnom 
akte  vďaka  heterogénnemu  referenčnému  poľu  a vybrať  z poľa  prirodzenú  dominantu 
referencie.  

P. Odaloš (2008) pri skúmaní literárnej onymie nepracuje explicitne s referenčným po‐
ľom proprií, ale prichádza s termínom  literáronymá a s ich klasifikáciou, ktorá zohľadňuje 
literárny aj  spoločenský priestor, v ktorom pôsobia onymické objekty, ako aj vzťahy, do 
ktorých na ploche  literárneho diela  vstupujú:  „Literárna onomastika  ...  sa  zameriava na 
literárne onymá  (literáronymá), na vlastné mená  literárneho priestoru v literárnych die‐
lach, ktorých vznik  je  literárne podmienený existenciou  individuálnej  interpretácie sveta 
spisovateľom“  (s. 30). Za  literáronymá  tak považuje nielen názvy  literárnych diel, ale aj 
mená postáv, a to  fiktívnych, ako aj autentických, ďalej aj  literárne chrématonymá, geo‐
nymá,  ktoré  „signalizujú  lokálne miestne  zemské  súvislosti“  (s.  34).  Príslušnosť  k literá‐
ronymám je v tejto interpretácii daná samotným výskytom (akéhokoľvek) vlastného mena 
v literárnom  priestore  a takéto  zvýšenie  extenzie  literárnej  onymie  vedie  ku  vnútornej 
konfúznosti  a neurčitosti  samotných  literároným  a tendencii  preceňovať  „literárnosť“ 
vlastného mena na úkor  jeho  základnej určenosti  (označovať osoby, miesta, objekty...), 
čím sa reflexia posúva na úroveň literárnej interpretácie. 

Autor termínu muzikonymá P. Žigo (2010) nehovorí o heterogenite, ale o disperzii se‐
miotických prvkov, ktorou podopiera návrh na zavedenie muzikoným argumentujúc: „Dô‐
vodom  tohto  návrhu  je  disperzia  ich  semiotických  prvkov  odlišných  znakových  sústav 
a skutočnosť,  že  veľká  časť  spomenutých  názvov  hudobných  umeleckých  diel  vznikla 
transonymizáciou.  Spoločným  znakom  literároným  aj  muzikoným  je,  že  východiskové 
vlastné meno  –  antroponymum,  ojkonymum,  hydronymum,  ktoré  sa  v názvoch  hudob‐
ných diel stalo klasickým motivačným činiteľom pomenovania – nepostačuje na jeho úpl‐
nú charakteristiku a identifikáciu“ (s. 271). Identická situácia je aj v prípade skioným, ktoré 
sú motivované najmä sídelnými názvami, ale tie nestačia na úplnú identifikáciu onymické‐
ho objektu  (porov.  časť 5. Referenčný problém...). Ak sa „skutočná podstata muzikoným 
odhaľuje tým, že sú deixou vznikajúcou integrovaním semiotických prvkov viacerých výra‐
zových rovín“ (Žigo, 2010, s. 272), tak aj pri skionymách sa v ich referenčnom poli integru‐
jú nerovnorodé prvky (porov. časť 4. Objektová štruktúra...). P. Žigo obohacuje onymickú 
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situáciu muzikoným aj o „lyrické subjekty“, ako je napr. skladateľ, interpret, textár (s. 272) 
a akceptuje  prakticky  nekonečnú  extenziu  muzikonyma:  „Muzikonymom  sa  môže  stať 
ľubovoľný  prvok  apelatívnej  sféry,  napr.  apelatívum  mama  a muzikonymum  Mama“ 
(s. 273). Na rozdiel od ideoným však pri skionymách môžeme využiť výhodu referenčného 
poľa k danému onymickému objektu, ktorý je reálny a pevne fixovaný v teréne, takže na‐
pokon aj onymická situácia odráža reálnu objektovú zakotvenosť „in situ“.  

Týmito analógiami sme chceli ukázať, že aj v našej onomastickej teórii sa uplatňuje  prí‐
stup,  ktorý  rieši  nehomogenitu  onymických  objektov  vstupujúcich  do  referenčného  poľa 
určitej triedy vlastných mien  inkluzívne, teda tým, že ju o tieto prípady rozšíri. Vo výsledku 
tohto prístupu sa však prejaví zákonitosť, že čím je extenzia referenčného poľa väčšia, tým je 
intenzia – a obsah, význam, status, kategoriálna príslušnosť jednotlivín – nejasnejšia.  

9. Skionymá –  verbálne kentaury s apelatívnou „hlavou“ a propriálnym „telom“ 
Jednou z možností, ako sa vyhnúť zvyšovaniu extenzie pri opise určitej kategórie po‐

menovaní,  je  striktnejšie  a jemnejšie  vymedzenie  jej  rozsahu  a platnosti  (najmä hetero‐
génnych)  prvkov  aj  za  cenu  obmedzenia  interpretačných  možností.  Tak  ako  napr. 
v prípade  logoným, ktoré, na rozdiel od  literároným a muzikoným v chápaní  ich autorov, 
sú definované užšie. Za logonymum sa v slovenskej onomastike prvotne považuje len po‐
menovanie  inštitúcie  (Horecký, 1994,  s. 76),  teda názov podnikateľského  subjektu a len 
jeho verbálne vyjadrenie. Logonymá označujú  jednotlivosť a referujú na  jeden onymický 
objekt. Veľmi výraznú podobnosť so skionymami vidíme v prípadoch multireferenciálnych 
logoným, napr. pri označovaní rozličných prevádzok  jedného obchodného reťazca (Tesco 
Kamenné námestie Bratislava, Tesco Zvolen‐Sekier, ktoré  sa  formálne podobajú na Park 
Snow Štrbské pleso, Park Snow Donovaly...). Nie všetky logonymá však majú multireferen‐
ciálnu povahu, preto nie  každá  logonymická  lexéma musí explicitne  vyjadrovať miestne 
určenie, kým územná lokalizácia je nevyhnutná pre každé skionymum. 

Preto za pravé skionymum považujeme len názov lyžiarskeho strediska (napr. Ski centre 
Hriňová‐Košútka, Park Snow Štrbské Pleso) alebo názov relačného objektu  (svahu), ktorý 
v určitých kontextoch  funguje zástupne a vo vzťahu k LS má  identifikačnú  funkciu  (napr. 
Košútka, Solisko). Príslušnosť skioným k topononymám podporuje aj to, že zástupné ozna‐
čovanie  LS  sa  takmer  vždy uskutočňuje prostredníctvom  toponým,  či už na mikropláne 
oronymami  ako  Solisko,  Šikmá  stráň, Dačov  lom  alebo na makropláne ojkonymami  ako 
Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso.  

Intenziu (obsah) skionyma tvorí identifikátor ski a určujúci člen – ojkonymum (Tatran‐
ská  Lomnica)  alebo  oronymum  (názov  svahu,  napr.  Čučoriedky,  Štart,  Francúzska mul‐
da...). Extenziu  (rozsah)  skionyma  tvoria názvy ostatných  relačných objektov  z referenč‐
ného poľa (od výťahových zariadení až po skipasy). Extenziou skionyma Tatranská Lomni‐
ca  budú  aj  názvy  objektov  pevne  fixovaných  v  teréne:  napr.  kaviareň Dedo,  Panorama 
restaurant Skalnaté pleso, Pizza and Pasta Štart, Aprés‐ski bar Tatranská Lomnica, Humno 
music bar Tatranská Lomnica, ale napríklad aj Ski School Tatry, požičovňa  lyží Tatrasport, 
Grand ski balík alebo iné objekty či služby, s ktorými sa dá rátať v predmetnom lyžiarskom 
stredisku. Zdôrazňujeme,  že  tieto vlastné mená nepovažujeme  za  skionymá, ale  za pro‐
priálne  extenzie  skionyma,  v tomto  prípade  skionyma  Tatranská  Lomnica.  Za  skionymá 
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nepokladáme napr. ani názvy lyží, názvy lyžiarskych podujatí alebo adresy webových strá‐
nok s lyžiarskou tematikou, pretože aj keď patria do referenčného poľa skioným, ako sub‐
kategoriálne pomenovania  relačných objektov a aktivít  sú priestorovo neurčité. Považu‐
jeme ich preto len za skionymické extenzie.  

Niekto by mohol namietať, načo  vymedzovať  skionymá  takto  zložito  a prečo  vôbec? 
Dôvodom vymedzenia skioným  je predovšetkým to, že  ide o názvy špecifických objektov 
celospoločenského  významu,  ktoré  sa  v slovenskej  onymickej  lexike  označujú  a zároveň 
charakterizujú prostredníctvom identifikátora ski, preto by sa tento komponent mal obja‐
viť v onomastickej terminológii. Existuje aj niekoľko dobrých dôvodov, aby sme za skiony‐
má nepovažovali názvy všetkých  relačných objektov, ktoré  sa ocitnú v referenčnom poli 
skionyma. Vyberáme  z neho  len  tie,  ktoré  vyjadrujú  identitu  skionyma  sprostredkovane 
(prostredníctvom  názvu  svahov),  a vo  vzťahu  ku  skionymu majú  substitučnú  platnosť  –  
v rečovej praxi  sú používané  zástupne  (lyžovať na Donovaloch,  lyžovať na Novej holi...), 
a tým sú kategoriálne nadradené ostatným vlastným menám z referenčného poľa. Náčrt 
objektovej štruktúry  lyžiarskych stredísk a úvahy o  referenčnom poli skioným sú zohľad‐
nením  „užívateľského“  prístupu  lyžiarov  a používateľov  jazyka  k lyžiarskym  strediskám, 
a tým aj zohľadnením komunikačno‐pragmatickej funkcie skioným.  

Aká je teda povaha názvov LS? Ak máme odpovedať krátko – zo semiotického hľadiska je 
multireferenciálna (ambireferenciálna). V referenčnom poli lyžiarskych stredísk je množstvo 
rozličných  relačných  objektov,  ktoré  môžu  identifikovať  LS  zástupne  (pars  pro  toto) 
a zároveň mnohé LS sú zástupne označované (ojkonymá pre anojkonymá – genere pro spe‐
cie). Z hľadiska povahy onymického objektu vnímame skionymá viac ako toponymá (anojko‐
nymá, mikrotoponymá), hoci v praxi fungujú názvy lyžiarskych stredísk aj ako logonymá.  

A podoba  názvov  LS?  Obrazne  povedané,  typické  skionymum  je  ako  kentaurus. 
V základnom  (aditívnom  simplexnom) modeli má  apelatívnu  „hlavu“  ski  a toponymické 
„telo“  (Mojtín,  Makov,  Turecká...),  a tak  viaczložkovosť  a hybridnosť  komponentov 
v jednom pomenovaní považujeme za  jeho základnú morfologickú črtu. Hybridnosť kom‐
ponentov sa prejavuje nielen vo vzťahu apelatívne – propriálne, ale aj nedomáce – domá‐
ce (globálna „hlava“ – lokálne „telo“), resp. príznakové – bezpríznakové (expresívna „hla‐
va“  typu  skiland,  ski zábava,  snow paradise.... – nocionálne „telo“). Skionymá, podobne 
ako  kentaury, môžeme  vnímať  ako  „nové  kvality“  a nevyhranené  existenčné  formy  na 
propriálnej  scéne  nášho  jazyka.  Ako  všetky  hybridy,  ktoré  vznikli  skrížením  domácich 
a nedomácich verbálnych  foriem, aj  tieto vykazujú vysokú schopnosť adaptácie  (kompo‐
nenty rýchlo zrastajú), slovotvornej produktivity a v procese propriálnej nominalizácie sú 
nositeľmi  inovácií a jazykovej kreativity. Preto spomínanú špeciálnu misiu vlastných mien 
– približovanie objektov, ktoré sú nám epistemicky vzdialené – plnia ozvláštňujúcim spô‐
sobom.  
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The Character and Form of the Ski Resort Names in Slovakia 

The present paper deals with a specific phenomenon of the Slovak onymy – the names of 
ski  resorts  (SRN). Two  fundamental principles are considered,  the semiotic perspective  from 
which the reference character of the ski resort names (SRN) is explored; the grammatical per‐
spective from which some linguistic form(s) of the SRN are identified. In addition, the issue of 
reference  is pointed out, namely the substitution of oikonyms (settlement names) with anoi‐
konyms (non‐settlement names) and the consequences of such mixed reference for compre‐
hending  the  onymic  entity.  SRN  are  anoikonyms,  i.e.  they  have multi‐denotative  character 
causing ambiguity  in communication. Several types of naming models are  indicated from the 
grammatical viewpoint  (eliminative model, reduction model, additive /simplex and complex/ 
model and substitution model). Based on the key function of ski atribute in the SRN the term 
skionym is introduced being the reference field of ski resorts. 

 
 




