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V poradí už druhé pokraèovanie nášho èlánku približuje èitate- istý Beno a v r. 1957 – 1960 bol tajomníkom vtedajšieho MNV 
¾ovi ïalšie pozoruhodnosti a zaujímavé fakty z mestskej kroniky, Viktor Beòo). 
súvisiace s históriou Rajca, jeho obyvate¾mi a ich životom. Nad-
väzujeme tak na prvú èas� nášho listovania v kronike mesteèka ... v Rajci bol kedysi tzv. rínkový pranier? Bol to ståp na ná-
Rajec (porov. Spravodajca Mestského múzea Rajec, 2007, s. 5 – 6) mestí, ku ktorému priväzovali vinníka a vystavovali ho verejnej 
a pozývame èitate¾ov na ïalšiu prechádzku po starom Rajci a jeho potupe. Tento pranier bol zbúraný v r. 1848.
okolí. 

... okrem množstva známejších remeselníkov prevádzkovali    
v Rajci svoje remeslo aj irchári? Z jeleních a ovèích koží pomocou Viete napríklad, že...
liadku a popola vyrábali tenký biely remeò na rukavice alebo na 

... v dávnych dobách strážil vstup do Rajeckej doliny zo severu listiny. 
Hrádok pri Turí? Z juhu to bolo výšinné sídlisko Vranín, zo západu 
výšinné sídlisko Hrádok nad obcou Ve¾ká Èierna (smerom k Bodi- ... Rajec mal aj majstrov kotlárov? Známym bol napríklad Jozef 
nej – stopy osídlenia sú na plošine tesne pod temenom) a zo severo- Šimko, ktorý pochádzal z Turca, no usadil sa v Rajci, venoval sa 
západu staré výšinné sídlisko v obci Jasenové v lokalite Pod Háj. kotlárskemu remeslu a vyrobil okrem iného aj náradie na varenie 
Na temene Hája je predhistorické opevnenie doteraz neznámeho piva. Bolo to asi v r. 1810, keï chceli v Rajci zaèa� tento ob¾úbený 
veku; hradisko Háj juhovýchodným smerom vybieha v pretiahnuté nápoj vari�. Šimko dal na námestí vybudova� sochu svätej Trojice. 
ploché návršie. Posledným kotlárom bol Jozef Uhlárik. Ten sa v r. 1872 podujal 

urobi� pre Rajec hasièskú striekaèku.
... pôvodní obyvatelia Rajca boli slovenského pôvodu a zaobe-

rali sa po¾nohospodárstvom a lovom? Usudzuje sa tak aj z názvov 
honov (napr. Skotòa, Vojtová, Požehy a pod.). Pomenovanie Požehy 
neïaleko Ïurèinej poukazujú na prastaré, Slovákmi vypálené rú-
bane a èistiny pre po¾nohospodárske úèely. Neskôr sa takéto vykl-
èované miesta volali Pálenicami (aj názvy: Žiar, Pálenisko a i.)      
a kde zostali lúky s mladými porastmi – Sihlami. Ïalšie názvy tiež 
poukazujú na slovenský pôvod: Baranová, Rybníky (cez ktoré teèie 
Kriviansky jarok z prameòa Huèiaka), Pažitie, Pod košiare, Srnák  
a pod. Z ostatných chotárnych názvov spomenieme napr. Medzivo-
die, Na jamách, Niže/Vyše Vrchnej, Na Hlinách, Piesky, Podháje, 
Predné diely, Hlboká, Návratná, Roveò,Tmavá (Cmavá); lesy: Na 
èiernom blate, Pod dlhú dolinku, Biely Potok, Predná Oselná, Le-
hotná (pre Rajèanov známa skôr ako E¾hotná) a pod. Názvy honov 
sú po priezviskách obyvate¾ov, pravdepodobne vlastníkov týchto 
území, napr. Babice, Vidošová, Stehlícke hôrky, Pod Kiapešová, Za 
Mihálkom, Za Repkom, Cibu¾ová atï.

... pod¾a artikúl obuvníckeho cechu z r. 1634 tiekli cez Rajec 
... richtár býval v minulosti volený na 1 rok? Jeho predchodcom viaceré potôèiky? Dobre to vidie� aj na pozemkovo-knižnej mape  

bol v 15. stor. fojt. Richtár predsedal rade mesteèka, zastupoval ju z r. 1865. Pod¾a nej hlavný tiekol z horného konca od Šuje po 
navonok najmä pred lietavským panstvom a Trenèianskou stoli- Partizánskej ulici nadol smerom k Èernianke. Druhý prúd z konca 
cou. Predsedal mestskému, obèianskemu a trestnému súdu. Opa- Partizánskej ulice, po ulici Vysokej (neskôr ul. J. Kollára), smerom 
troval ve¾kú a strednú peèa� mesta, ktorou potvrdzoval listiny na stupy a vlieval sa do Rajèianky pod mostom do Ïurèinej. Ïalší 
spísané mestským notárom. Rajecký fojt a neskôr iní richtári mali prúd smeroval dolu Sládkovièovou ulicou popri bývalom MNV 
fojtovské zeme (dodnes Fojtová = Vojtová, Hvojtová). Vydával (nazývanou aj „Pobapštená“ ulica, èo vzniklo z pôvodného ozna-
okrem písomných potvrdení obèanom rôzne povolenia, tzv. asig- èenia „popápežštená“). V potôèkoch bolo zakázané vyrába� kože; 
nácie, napr. o kúpe dreva z mestského lesa, materiálu z mestského to bolo dovolené – pod¾a 13 artikúl obuvníckeho cechu – len na 
skladiska a pod. V artikulách ševcovského cechu z r. 1634 sa pome- ve¾kej rieke, t. j. Rajèianke. Voda tiekla v korytách potôèkov dolu 
núva aj ako „my richtár a rada mesta Rajec“. ulicami až do r. 1869 a bolo to jedno z bezpeènostných opatrení      

v prípade požiarov. Dòa 14. 2. 1869 rada mesta nariadila ich zruše-
... kedysi mala Mestská rada mesta Rajec 6 – 12 èlenov? Volali nie. Niektorí pamätníci si možno pamätajú na ich zvyšky a vys-

ich aj radcovia, konzuli, senátori alebo starší mesta. Okrem èlenov chnuté korytá na maèacími hlavami vydláždenom rínku z 50. a 60. 
rady robili aj úradníkov: mestského notára (vybavoval písomnú rokoch minulého storoèia.
agendu, spisoval listiny a zapisoval do mestských kníh), mestského 
kapitána (mal na starosti poriadok v meste), tomu podliehal hajt- ... na toku Rajèianky bolo pred 1. svetovou vojnou približne    
man, drábi a hlásnici. Mestské sklady mal na starosti mladší mesta, 18 mlynov? Jeden z nich bol valcový a ostatné „na kameò“. Z uve-
z ktorých vydával na základe povolenia richtára rôzny materiál deného množstva boli až dva mlyny v Rajci. Horný mlyn s pílou, 
(dosky, drevo, stavebný materiál, vojakom ovos, seno a slamu pre ktorý patril kedysi lietavskému panstvu, kúpil od panstva v 19. sto-
kone a pod.). Ïalej bol volený pokladník, po¾ní a lesní hájnici a roèí Jozef Rybárik a od Rybárika v r. 1911 rajecká súkenka. Dolný 
pastieri. (Pozn.: V kronike sú uvedení všetci fojtovia a richtári od  mlyn malo mesto a dávalo ho do árendy, dokým ho v r. 1876 nepre-
r. 1522 až po súèasnos�. Zaujímavos�ou je, že v r. 1522 bol fojtom dalo Ignácovi Janèekovi za 1400 zlatých.

ÈRIEPKY Z KRONIKY RAJCA  2.
Miloslav SMATANA 

Potôèik pretekajúci cez námestie
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... v Rajci bola postavená švíbalkáreò? Budovu na výrobu ... na južnej stene kostola pri slneèných hodinách je latinský 
švíbaliek (= zápaliek) neskôr obec prenajala Mojžišovi Piklerovi na nápis? Stojí tam: NON NUMERO HORAS, NISI SERENAS (t. j. 
dubáreò – sklad smrekovej kôry pre garbiarov. V r. 1908 táto Neukazujem hodiny, ale jasné nebo). Nápis bol už nieko¾kokrát 
budova èiastoène zhorela. Nakoniec ju odkúpil Jozef Brieštenský. obnovený, èo súviselo s rekonštrukciou a opravou omietky kostola. 

Èím bola omietka staršia, tým bol nápis neèitate¾nejší. Každý, ko-
... Rajec mal oddávna právo usporadúva� trhy èi jarmoky? ho zaujíma spo¾ahlivos� sl-

Najskôr sa konali na Žofiu (15. 5.), na Jána Krstite¾a (24. 6.) a na neèných hodín má možnos� 
Uršu¾u (21. 10.). Od roku 1604 sa pod¾a zachovaného vý�ahu   p r e s v edèi� sa èi (samozrej-
z listiny Rudolfa II. povo¾uje slobodný trh okrem uvedených dní me pri ideálnom poèasí) 

ešte aj na Mateja, ukazujú správne. 
Juraja a Mikuláša. 
Trhy sa konali na- ... v r. 1914 stálo pol litra 
sledujúci pondelok 90 % kvitu 1 (jednu) korunu? 
po sviatkoch uvede- Za zmienku stojí, že muž     
ných svätých. V èa- v tom èase zarobil asi 2 ko-
se najväèšej jar- runy a žena 1 korunu denne.
moènej slávy býva-
lo v Rajci až 7 statk- ... mestská knižnica sídlila kedysi aj v budove pohostinstva èi 
ových a 7 výklad- hotela K¾ak, ale aj na radnici (ratúze)? V r. 1958 (september) mala 
ných jarmokov. Naj- 420 èitate¾ov, ktorí si požièali približne 4000 knižných titulov, no  
drahšia porcia jelí- v r. 1973 si 6280 èitate¾ov preèítalo už viac ako 15 000 knižiek.
tok (jaterníc) a pe-
èienky stála 8 halie- ... v meste bola aj v minulosti obmedzená rýchlos� prejazdu 
rov a za 7 kusov pe- automobilov? V r. 1931 bola dovolená najvyššia rýchlos� jazdy áut 
èiva (rožkov, žemlí) cez mesto 10 km/hod.
dal kupujúci dopo-
ludnia 20 halierov, Pozn.: Fakty z kroniky uvádzame tak, ako boli zaznamenané. V nie-
prièom popoludní ktorých prípadoch zápisy upravujeme (najmä kvôli rozsahu), príp. 
za tú istú cenu už dopåòame našimi postrehmi a poznámkami. 
dostal 8 kusov (pre-

(Pokraèovanie nabudúce)
tože boli staršie).

TRH V RAJCI

VZNIK A VÝVOJ REMESIEL NA SLOVENSKU
Soòa VANOVÈANOVÁ

PODMIENKY NA SLOVENSKU svojej dlhej histórii len ve¾mi pomaly lo vyrobi� viac, než domáci remeselník 
dostával do situácie, že lovu alebo inej ako spotreboval. Tým vznikala nadvýroba, 

V klimatických podmienkach Slovenska po¾nohospodárskej výrobe mohol venova� ktorú bolo možné použi� na výmenu za iný 
pre život èloveka bolo základným predpo- ve¾kú èas� svojej pracovnej energie. Okolo druh tovaru. Takýmto spôsobom sa výroba 
kladom získavanie potravín pomocou obrá- 9. storoèia sa už remeslo na Slovensku zaèala postupne špecializova�.
bania pôdy, pestovanie rôznych plodín. výrazne vyèlenilo od po¾nohospodárstva.

Touto èinnos�ou však èlovek pôsobil aj Najrozvinutejšie bolo kováèstvo, hrn- Od zaèiatku 13. stor. nastali v západnej 
na vznik ïalších výrobných odvetví vytvá- èiarstvo a šperkárstvo. Remeselníci si zaèa- a strednej Európe významné zmeny v orga-
rajúcich predmety pre každodenný i svia- li vytvára� aj akési „stavovské“ organizá- nizácii a náplni remesiel. 
toèný život a aj na okolitú prírodu, ktorú cie – združovali sa v cechoch, ktoré mali Na Slovensku súviseli s príchodom ko-
skultúròoval. Výroba zase spätne pôsobila ich umenie predovšetkým ochraòova�. Re- lonistov zo západnej Európy, ktoré ovplyv-
na vývin po¾nohospodárstva. V poslednom meselníci potom prijímali svojich uèòov,   n ili remeselnú výrobu domáceho etnika. 
tisícroèí v súvislosti s vývinom ekonomiky a s ktorými nie vždy spravodlivo nakladali. Remeslo sa vo svojej podstatnej produkcii 
diferenciáciou spoloènosti došlo v po¾no- Daò, ktorú uèeò zložil v èase štúdia u reme- definitívne oddelilo od po¾nohospodárstva. 
hospodárstve k obdobiam rozvoja aj stag- selníka, sa mu však zväèša bohato vrátila   Remeselníci sa usadzovali v mestách, 
nácie. v jeho ïalšej práci, keï sa sám stal samo- ktoré dostávali rôzne privilégiá a výsady. 

statným remeselníkom. Dedinského remeselníka, pracujúceho na 
REMESLO A OSOBA REMESELNÍKA nižšej technologickej úrovni a v podanskej 

Remeslo vo všeobecnosti chápeme ako závislosti, vystriedal slobodný mestský re-
Slovensko vïaka dostatku rúd, kame- špecializovanú nepo¾nohospodársku malo- meselník, meš�an. Ten sa venoval remeslu 

òa, hliny, dreva a iných surovín patrilo výrobu založenú na ruènej práci výrobcu ako svojmu hlavnému zamestnaniu a vyu-
odpradávna medzi oblasti s mimoriadne vlastnými nástrojmi, vyžadujúcu si prime- žíval najnovšie technológie. Remeselníci 
priaznivými podmienkami pre výrobnú ranú inštitucionálne získanú odbornú kvali- sa združovali do cechov, jedinej formy ich 
èinnos�, ktorú by sme mohli oznaèi� za fikáciu a spoloèensko-stavovskú organizo- organizácie do r.1872. Od polovice 13. stor. 
remeslo, alebo sa na remeslo vyvinula vanos�. sa remeslo skoncentrovalo do nieko¾kých 
postupne. Postupné zdokona¾ovanie pracovných významných, predovšetkým slobodných 

No èlovek žijúci na našom území sa vo nástrojov i výrobných technológií umožni- krá¾ovských a banských miest – Bratislava, 

Jarmok v Rajci

Foto: archív MsKS, zo zbierok mestského múzea
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ktorý sa dovtedy obmedzoval na majstrovu ¾udovej výroby charakterizuje ve¾mi tesná Košice, Bardejov, Prešov, Kežmarok, Le-
dielòu. Remeslo zasiahol aj rozvoj druž- spätos� s po¾nohospodárstvom. toto cha-voèa, Trnava, Kremnica, Banská Bystrica, 
stiev. Remeslá vytvárali pomerne ucelené rakterizovalo ïalšiu èrtu ¾udovej výroby a Banská Štiavnica, Spišská Nová Ves, Sabi-
geografické štruktúry, ktoré sa vyznaèovali jej sezónnos�. V lete sa s remeselníka staval nov, Komárno, Žilina, Trenèín, Krupina. 
všeobecnou rozptýlenos�ou niektorých re- ro¾ník v zime zas remeselník. V prvých Od polovice 16. stor. zaèalo remeslo preni-
mesiel (kováèstvo, krajèírstvo, mlynárstvo, obdobiach odde¾ovania remesiel od ro¾-ka� aj do menej privilegovaných miest 
kolárstvo), vytváraním spádových stredísk níctva sa výrazne odlišovalo vidiecke re-alebo poddanských mesteèiek. Zmenou ži-
remeselnej výroby, kde pôsobili aj niektoré meslo od mestského.votných potrieb a technológie niektoré 
špecializované remeslá, a v rámci bývalých remeslá zanikali a iné vznikali (èižmárstvo, 
okresov aj existenciou 23 väèších regionál- Špecializovaná výroba v hradiskách a meèiarstvo, barchetárstvo, výroba štítov).
nych centier, spravidla s kompletným za- budúcich mestách a s òou súvisiaci obchod, Remeselná výroba sa v tom období 
stúpením remeselníckych odborov. Na Slo- no napríklad staré miestne názvy zaniknu-stávala extenzívnejšou a rozdrobenejšou, 
vensku bolo aj 10 centier oblastného, nad- tých i dodnes jestvujúcich osád dokazujú, pretože sa v nových strediskách vykonáva-
regionálneho významu – Bratislava, Trna- že už v ranom stredoveku bola aj na vidieku la popri po¾nohospodárstve. Staré centrá si 
va, Nitra, Trenèín, Žilina, Martin, Komár- rozvinutá remeselná výroba. Popri obciach, však ïalej udržiavali svoj význam.
no, Banská Bystrica, Prešov a Košice. Po r. ktoré mali osobitné úlohy, napríklad pri S prenikaním kapitalistických výrob-
1945 postupne prešli do výrobných druž- panských po¾ovaèkách a pri službách na ných vz�ahov sa v niektorých, prevažne 
stiev a komunálnych podnikov. V 90. ro- hrade, ako to dokazujú niektoré miestne textilných odvetviach zaèínajú v 18. stor. 
koch nastáva obnova remesiel, vyvolaná názvy (Èe¾adnice, Dvorníky, Dvorèany, vytvára� manufaktúry. Rýchlejšie tempo 
èulým podnikate¾ským ruchom v malový- Tlmaèe, Igram, Lovèice, Psiare a pod.), nadobudol tento proces v 1. pol. 19. stor., 
robe a privatizáciou niektorých èinnosti. existovali už koncom prvého tisícroèia keï štátna správa odstránila niektoré ce-

nášho letopoètu ro¾nícke obce, ktoré si chové obmedzenia. Zatia¾, èo sa remeslo na 
V 13. storoèí sa hlavným reprezentan- svoje záväzky k panstvu odbavovali špe-Slovensku za feudalizmu sústreïovalo do 

tom remeselnej výroby na Slovensku stal cializovanou výrobou, napr. Štitáre, Žem-miest, za kapitalizmu prenikalo na dedinu. 
remeselník usídlený v meste. Bol to osobne liare, Koláre, Dechtáre, Hrnèiarovce, Smo-Šes� najrozšírenejších (obuvníctvo, èiž-
slobodný èlovek, ktorý nemal nad sebou lenice, Kováèovce, Tesáre, Èeláre, Plach-márstvo, krajèírstvo, mlynárstvo, kováè-
nijakú stredovekú vrchnos�, príslušník tince a iné. Okrem týchto výrobných osád stvo a mäsiarstvo) malo väèšinu svojich 
meštianskeho stavu. Remeselníci našich jestvovali aj obce, ktorých obyvatelia sa dielní na dedinách. 
stredovekých miest patrili vcelku medzi zaoberali obchodom, napríklad Hosté, 
stredné vrstvy obyvate¾stva, t. j. zväèša ich Hos�ovce, Tovarníky, obce špecializované 
nenachádzame poèetnejšie zastúpených na dovoz soli – Solèany, Solníky, Solka a na 
ani v radoch najbohatších meš�anov – pa- povozníctvo – Vozokany. 
tricijov, ale ani v radoch mestskej chudoby. Pod¾a archeologických výskumov       
Typický remeselník v 14 – 15. storoèí vlast- z tohto obdobia najviac dokladov je o tech-
nil stredný alebo menší dom, väèší-menší nicky vyspelej výrobe najmä v oblasti šper-
kúsok po¾a alebo vinohradu a remeselnícku kárstva, hutníctva, kováèstva a hrnèiarstva.
dielòu s príslušnými nástrojmi pre seba a Definitívna špecializácia dvorských, 
svojich zamestnancov, ktorí tu spolu s ním mestských a vidieckych remesiel nastala    
pracovali. u nás okolo 11. a 12. stor. Do domácej výro-

by s výrazne sezónnym charakterom sa za-
¼UDOVÁ VÝROBA raïujú všetky techniky spracúvajúce dre-

vo, kožu, kosti a rohovinu, textilné vlákna, 
Pod pojem ¾udová výroba zaraïujeme hlinu a kovy na menej nároèné výrobky pre 

v etnografii všetky ruèné práce, zhotovo- potreby najbližšieho okolia.S rozvojom kapitalizmu mala na vývoj 
vanie úžitkových predmetov prevažne       remesla ve¾ký vplyv aj ve¾kovýroba, ktorá 

Pokraèovanie nabudúce
z miestnych surovín pre potrebu vlastnej spôsobila stagnáciu a zánik niektorých 
rodiny i pre blízke okolie napr. spracúvanie druhov malovýroby (súkenníctvo, tkáè-
textilných vlákien, slamy, lyka, šitie súèasti stvo, mydlárstvo, hrebenárstvo, klobuèníc-
odevu, vyšívanie, palièkovanie èipiek, tvo a i.), ale podnietila rozvoj iných reme-
spracúvanie dreva, kovov, kože a pod.siel. Väèšina z nich sa rozvíjala poèetne a 

Remeslá sa èasto organizovali v ce-technologicky aj za kapitalizmu, hlavne do 
choch a výrobných spoloèenstvách, naprí-1. svet. vojny. Prudký rozvoj zaznamenali  
klad kováèstvo, hrnèiarstvo a džbánkar-v tom období stavebné a potravinárske re-
stvo, sklárstvo, garbiarstvo, kožušníctvo, meslá a remeselnícke služby, najmä zámoè-
kolárstvo, tesárstvo, tkáèstvo atï. níctvo, klampiarstvo, hodinárstvo, murár-

Remeslá však predstavujú len èas� cel-stvo, dláždièstvo, inštalatérstvo, maliarstvo 
kovej ¾udovej výroby, jednu jej vývinovú a natieraèstvo, cukrárstvo, mäsiarstvo a 
fázu, ktorá v mnohých prípadoch nezasia-údenárstvo, sódovkárstvo, práèovne, èi-
hla všetky výrobné odvetvia, a na rozdiel stiarne, fotografi, holièstvo a i. 
od vyspelých mestských remesiel ustrnuli Vznikli aj nové remeslá technického 
niekedy na nižších výrobných postupoch. zamerania (elektrikári, zváraèi, strojní zá-
Menšie domáce dielne vyrábali jednoduch-moèníci). 
šie a výrobne menej nároèné predmety pre Na konci 19. stor. sa zaèínajú zaklada� 
pospolitý ¾ud, centrálne dielne pracovali rôzne remeselnícke školy, organizujú sa 
pre bohatšie vrstvy. zve¾aïovacie akcie, hlavne kurzy domác-

kej výroby. Tieto formy znaène zvýšili úro-
Aj najrozvinutejšie odvetia slovenskej veò uèòovského a vzdelávacieho procesu, 

Foto: zo zbierok mestského múzea



RAJECKÝ NÁREÈOVÝ SLOVNÍK – 2. výber: písmená F – J
Miloslav SMATANA

6 SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 2008

V nasledujúcom texte uvádzame druhý spodu vypletaný lieskovými lubmi a z vnú- takí mladí chlapci zme fíg¾e še¾ijaké vistrá-
výber z pripravovaného slovníka rajeckého tornej strany vystlaný papierom: S fáchsitom ja¾i (Rj) 2. podvod, trik, podfuk: Na mòa 
náreèia. Je to výber z hesiel (náreèových sa v¾na zmaèkala, stláèala na fách (Rj) òechoj s takími fíg¾oma! (Ïu) 3. obratnos�, 
slov) písmen F – J, prièom v ïalších èíslach fakt i facht èast. potvrdzuje súhlas, skutoè- umenie nieèo robi�: Ke_com chcel bidz do-
Spravodajcu sa v abecednom poradí postup- ne, naozaj: Mi zme obora¾i teraz zemáki na brím majstrom, aj o_tatka som sa še¾ijaké 
ne objavia heslá ïalších písmen abecedy. sebe, facht (Rl) fíg¾e musel priuèic (Rj) 

Opis štruktúry výkladu náreèového slova fajka ž. predmet slúžiaci na fajèenie tabaku fi¾c m. klob. fách premenený po naparení 
v rámci hesla, zoznam použitých skratiek a  ® kec fajku kúpel, òeurobel oldomáš (Rj) – horúcimi vodnými parami na pls�: Ke_ca 
zoznam obcí boli uverejnené s prvou èas�ou zbytoène nezvelièoval naparel fách, stal sa z_òeho fi¾c (Rj)
slovníka (porov. Spravodajca Mestského fa¾c m. olej. kovová podložka v lise na výro- fi¾covac nedok. klob. vyrába� pls�, fi¾c       
múzea Rajec, 2007, s. 7 a s. 10 – 11). bu ¾anového oleja: fa¾c (Rj) (z ovèej vlny); fi¾covaòie – naparovanie vl-

Na dokreslenie významu jednotlivých fa¾covac nedok. remes. robi� ryhy na dreve, ny (pri výrobe klobúkov): Zajaèia srsc sa pri 
hesiel uvádzame vo väèšine prípadov exem- železe, koži a pod. fi¾covaòí òeparela v horúcej pare, a¾e sa ¾en 
plifikáciu, t. j. doklad o heslovom slove   fa l oš ò íc tvo s. pokrytectvo, faloš: To ja som kropela na studzeno, ¾ebo bi sa to bolo láma-
v kontexte, obyèajne vo vete alebo slovnom òigdi za také falošòíctvo òebol (Rj) lo (Rj) 
spojení (jednoslovné doklady uvádzame fang¾a ž. mur. nádoba s krátkou rukovä�ou fi¾cp¾ech m. klob. železná platòa hrubá asi  
kvôli lokalizácii). Za symbolom hviezdièky na naberanie malty: Fang¾a, tá je huboká, na 4 cm, na ktorej sa naparovala vlna (pri výro-
(*) nasledujú lexikálne ustálené (menné  n a bi er a òi e malti (Rj) be plsti, fi¾cu): fi¾cp¾ech (Rj)
i slovesné) spojenia, po znaku kosoštvorca   fara ž. farský úrad a byt farára: Slúžela na filunk m. stol. rezb. vyrezávaná vložka skríò 
(®) nasleduje frazeologická jednotka a jej fare a tam sa hej òe¾úbelo (Rj) farský príd.: alebo postele: filunk (Rj)
vysvetlenie. Také ohromné tabli farské bo¾i, no strašné firajzeò m. remes. širší druh dláta: firajzeò 
Poznámka: Pôvodní obyvatelia Rajca a blíz- ve¾ké ro¾e (Rj) farské s. spodst. majetok pa- (Rj)
keho okolia zaiste ešte i v súèasnosti poznajú triaci pod správu fary: Bo¾i zme sa sánkovadz f¾ak m. èižm. kúsok kože, zvýrazòujúci 
nezvyèajné náreèové slová, ktoré by mohli na farském (Rj) opätok èižmy: èižmoví f¾ak (Rj)
pripravovaný slovník obohati�. Ak sa medzi farár m. 1. kòaz, ktorý vedie farnos� (aj kòaz fláka� sa i fliaga� sa nedok. expr. túla� sa, 
èitate¾mi nájdu takí, ktorí by mali záujem do všeobecne): Sa ekstra varelo pre služobòíc- zbytoène márni� èas: F¾iagá sa u¾icú a robo-
slovníka prispie�, nech sa, prosím, ozvú pí- tvo, pre farára ekstra (Rj) 2. kríž obilia, na ta mu stojí (Èi)

fodra somne èi osobne autorovi tohto èlánku (adre- ktorom je umiestnený trinásty snop: farár ž. okružie (ozdobná skladka, volán) na 
fodra sa je v redakcii èasopisu). Zdôrazòujeme, že (Èi) sviatoèné rukávce: (Èi)

fa�ina facina ž. fogaš ž. fogašnejde o zámerne pripravovanú výskumnú  (i )  nezmysel, hlúpos�, so-  drevená polica na riad:  (Èi)
Teda ten viprával a¾e facini fordito s. èižm.akciu; je to skôr nepriama výzva záujemcom marina:  (Rj);   železný hák na vy�ahovanie 

fa�inao náreèie, so zámerom zhromaždi�, prezen-  (Èi) kopýt z èižmy 
fazu¾a ž. 1. forota ž. do foroti: tova�, a tak uchova� pre súèasné i budúce    druh strukoviny (rastlina i plod),   zásoba, èasto v spoj. 
bot. Najviacej sme ma¾i Òebolo tag múki do foroti jako èi¾éjgenerácie èo najviac z toho, èo ¾ud Rajeckej  fazu¾a (Phaseolus):  (Ïu)
zasadzené ti zemiaki, a¾e aj fazu¾u 2. foršus m.doliny sprevádzalo možno stovky rokov: (Rl)  je-   preddavok, záloha (obyè. na plat)

Navare¾i frajerka ž.svojský a nenapodobite¾ný, originálny jazy- dlo pripravené z tejto strukoviny:  dievèa al. žena, ktorej niekto 
kislej fazu¾e a bolo! Chojí ot frajerki k frajerce, zaki kerúsi kový prejav.  (Rj) dvorí:  
fèasí príd. (obyè. v spoj. s podst. m.) skorý, neprespí (Èi)
raný: Prv bíva¾i aj fèasé zemáki, ružiaki sa fraj¾a ž. expr. 1. vyparádená žena, sleèinka, F vola¾i (Rl) panièka: fraj¾a (Èi) 2. žena so zlou 
fèera prísl. minulého dòa: Aj fèera obiera¾i poves�ou, pobehlica: Èo si to otká¾ doviedel 

fafúòa� nedok. expr. napcháva� sa jedlom a ¾udzia mando¾ínki, ja som po¾ieval kapustu tú fraj¾u!? (Ja)
pritom nosom hlasno dýcha�: Tak sa ïesi (Rl) frištuk m. raòajky: Kávi navare¾i, ch¾eba     
vihládel, že fafúòial dva dòi (Èi) fèi¾ i fèi¾ej i fèi¾kám (tiež fèu¾, fèu¾ku;   k   temu a bol frištuk (Rj)
fachovac nedok. klob. zjemòova� vlnu udie- p. aj èi¾) prísl. v tejto chvíli, v tomto èase, frištukovac nedok. raòajkova�: Kedz iš¾i 
raním na strunu; fachovaòie – druhá fáza teraz; v súèasnosti: To prvéj sa kopa¾i zemáki skoro ráno, frištukova¾i aj o štvrtej (Rj)
pracovného postupu pri výrobe klobúkov: tak po polovici októbra, fèi¾ej sa náh¾ia, tag fšimnúc (si) dok. prejavi� záujem, venova� 
Kedz bola v¾na preèesaná išlo fachovaòie, uš kopú ich prvej aj (Rl); Mi tu máme fèi¾ pozornos�: Už na jar, ke_ci fšimòeš, uš si aj 
v¾na sa rozložela po sto¾e ze strelu, na tem možno aj šestoré ti sorti zemákov (Rl); To òie staré vikopával, oòi (mandelinky, t. j. pásav-
bola ofèia struna, tá sa tak triasla a to pekòe ako fèi¾kám (Rl); Fèu¾ku uš to èloveg òevie ky) sú v zemi vrité vo¾adze (Rl)
s tím sa ukladalo (Rj) používac (Rj) front m. i fronta ž. 1. vojna: Krívòia eš�e      
fách m. klob. urèité množstvo vlny (pod¾a feraèina ž. (i peraèina) lesná trváca rastlina s prvej fronti (Èi) 2. dlhý rad ¾udí: Hadam si 
váhy): S_fáchsitom sa v¾na zmaèkala, dobre s perovito zloženými listami, papradina, stála f_tej fronce? (Rj)
postláèala na fách (Rj) * fi¾coví fách (Rj) – papradie, bot. papraï (Dryopteris): To je fe- ftedi zám. ukaz. príslov. ukazuje na minulos� 
plstený diel; spojením dvoch takýchto dielov  raèina, mi povieme aj peraèina (Èi) pomenovanú predtým, v tom èase: Ftedi zme 
vzniká tvar podobný klobúku, pripravený na fertucha ž. zástera: Opásala fertuchu a poj- zasadze¾i pe� košíkvoh zemákvoh, po tíh dzi-
ïalšie spracovanie; pokvonni fách (Rj)  pl- me do vareòia (Rj) fertuška ž. i fertušek m. vích sviòiach. Strašnú škodu robia (Rl)

fuè cit. vyjadruje rýchle zmiznutie nieèoho stený výrobok (v istej fáze výroby klobúkov) zdrob. (tiež aj ako súèas� ženského kroja): 
(niekoho): ¼edvi pozdravel a už aj bol fuè (Rj)z dvoch spojených dielov (filcových fá- Ženi nose¾i fertušek, a¾ebo fertušku (Èi)
fuèka ž. hustá kaša zo zemiakov a múky: chov): F pare sa obidva dzieli zrást¾i, spoje- fešter m. úradník lesnej správy, lesník: fešter 
Ostaò tu, takej dobrej fuèki si navaríme, že sa ¾i, a to bol pokvonni fách, a¾ebo aj štump (Rj) (Rl)
ob¾ížeš! (Rj)fáchsito s. klob. nástroj podobný rieèici, zo- fíge¾ m. 1. žartovný kúsok, žart, vtip: Už jako 
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fuchšvanc (i fuchšvans) m. rezb. stol. malá ga¾boš m. expr. nešikovný èlovek: Choj mi Doèkaj eš�e, uèešem a okrú�in vlasi na grgu-
ruèná bezrámová pílka ku koncu zúžená: ïesi z ga¾bošom akímsi! (Èi) ¾e (Èi); krku¾a (Rj) 2. ženský úèes, úèes 
fuchšvans (Rj) ga¾oti ž. pomn. nohavice: A už potom jako vydatých žien: grgu¾a (Èi) ® ostareli zme, už 
fuká¾ m. stroj na èistenie obilia: Poriadòe mládzeòec som si kúpel riadne ga¾oti (Ku) nám aòi grgulièki òebuïe viïe� (Èi) – máme 
láduj�e, fuká¾ sa zapka! (Èi) gamba ž. ústa * zavri gambi! (Èi) – prestaò málo vlasov
fúknuc dok. zavia�, zadu� (o vetre): Bola papu¾ova� grgu¾náèka ž. žena nosiaca ešte úèes grgu¾u 
som na cintéri, len trochu fúklo a už aj z Hòi- gápka ž. 1. výènelok na spodnej èasti podko- a ¾udový kroj: A¾e kerá, tá grgu¾náèka? (Èi)
lého kúta sa búrka va¾ela (Rj) vy; 2. zahrotený ozub do podkovy na zimu gríf m. kováè. 1. výènelok na spodnej èasti 
fuksa (i fuksia) ž. druh pestovaného kvetu, garbiar i garbár m. remeselník spracúvajú- podkovy: gríf na potkove (Rj) 2. zahrotený 
bot. Fuchsia (Fuchsia): Aj ti fuksi, no ti fuksie ci kožu: Tu v Rajci bolo hodòe garbárí (Rj) ozub do podkovy na zimu, záperka: grífi na 
som mala jedného èasu (Ku) fuksioví príd. gásfus m. rezb. dláto so zašpicateným hro- ko¾eso (Rj)
bledocviklový: fuksiová farba (Èi) tom: gásfus (Rj) grifovaní (i grifobaní) príd. kováè. opatrený 
fukso m. plemeno koòa svetlohnedej farby: gasòa (p. i kasòa) ž. skriòa na šatstvo: gasòa grifmi, ozubami (o podkove): grifobaná pot-
Fukso bol takí jako žutaví, z bielu hrivu (Rj) (Èi) kova (Rj)
fuòa� nedok. expr. 1. via�, du�, vanú�: Òeh je gava¾ier m. klob. druh módneho klobúka   g r im¾a i grim¾e ž. pomn. bráne podobné 
otch¾iapené, fuòí sem dobrí ¾uft (Èi) 2. hlas- s gu¾atou hlavou bez jamky po¾nohospodárske náradie na hlbšie kypre-
no dýcha�, oddychova�: A fuòal hore tím gazdziná ž. žena vedúca vlastnú al. cudziu nie zaschnutej ornice: grim¾e (Rj) grim¾oví 
kopcom, òestaèel za mnu (Rj); Preva¾el sa na domácnost: Prišla domóch, farár to žaloval príd. súvisiaci s grim¾ou: grim¾oví zup (Rj)
posce¾ a zachví¾u uš fuòal (K¾) gazdzinéj, také dve facki dostala, a hlavu héj grmá¾ m. znetvorený, zle vyvinutý plod 
funtovica ž. obuv. koža na podrážky: funto- ešèe o múr otúkla (Rj) gazdzinká ž. zdrob. slivky: A ftedi bolo na s¾ifkách také, to sa 
vica (Rj) expr.: Ona bola taká gazdinká, šetko vedzela volalo grmá¾e (Ïu)
fúra ž. 1. náklad na voze: ¼en kedz naložel (Rj) grošòíèka ž. chudobná, nemajetná žena: Bo-
ve¾kú fúru, musel opatrno, abi sa òeprekocel gä�i i gäèki ž. pomn. mužský a chlapèenský ¾i grošòíèki, to bolo dvanás chudobníh žien, 
(Rl)  2. ve¾ké množstvo nieèoho: Ch¾eba odev z hrubého plátna, gate: gä�i, gäèki (Èi) keré celí rog robe¾i farárovi zdarmo (Rj)
ešèe òedoviez¾i a fúra ¾udzí tam uš stála (Rj) gebu¾a ž. pejor. hlava ako èas� tela: Ožral grunt m. 1. gazdovstvo s príslušenstvom 
furma i furmièka ž. 1. forma, vzor, model: sa, pádel a rostrepal si gebu¾u (Zb) (dom, zem), gazdovský majetok: Poschoje¾i 
Ma¾i ti bednári òiekerí aj jednaké furmi na gebuzina ž. expr. nechutné jedlo: Navare¾i zme sa aj ze tríh gruntvo ako jenna roïina 
òiekeré nádobi (Rj); A ke_ten sir tag zebral, ¾en jakejsi gebuzini, vóbedz mi to òechucelo (Èi) 2. pozemok: grunt (Èi)
na òom bola taká furma (Èi) 2. pás na sukni (Rj) guèa ž. hruda zeme, masla, tvarohu ap.: 
vyšívaný cez drobné záhyby: furmièka na ge¾ajza ž. železnièná ko¾ajnica: Stúpel na Òechibí ma zia_ci motiku a rozbíjaï guèe po 
sukòi (Šu) 3. klob. nástroj na vyformovanie ge¾ajzu a vikrú�el si èvangu (Èi) ce¾ej ro¾i (Èi)
hlavy klobúka: furma (Rj) ge¾ata ž. drevená nádoba (z dúžok) na guga� nedok. pi�, hlta�: ¼en gugaj, ¾ebo už 
furman m. kto cudziemu za peniaze vozí, mlieène výrobky: Na m¾ieko bo¾i vaèie ge¾a- nám òebuïe ma� chto vodi priòies�! (Èi) 
povozník: Každí furman bi sa bol ftedi uživel ti, aj menšie ge¾atki (Ïu); Choj do komori a gu¾acina ž. drev. kmene zo�atých a oklies-
(Rj) nadráb z ge¾ati za taòier brindze! (Èi) nených stromov: Doviézel si za vos peknej 
furmaòic nedok. živi� sa povozníctvom: Aj gepe¾ m. stroj �ahaný dobytkom, z ktorého gu¾acini (Rj)
mój tatko a starí tatko furmaòe¾i (Rj) sa prenáša pohyb na iné zariadenia (seèkovi- gu¾ovnica ž. druh po¾ovníckej pušky: gu-
furt prísl. stále, vždy: Furd hubuje, furt èosi cu, mlá�aèku ap.): Aj tento spodní sused mal ¾ovòica (Rl)
musí mac se mnu do èiòeòia! (Rj) gepe¾ (Ïu) gumitragant m. klob. glejovitá hmota, slú-
futrienka ž. èižm. plátno, ktoré sa prilepilo gindži� nedok. pejor. (zle) vari�, piec�: Len žiaca na spevnenie klobúka: gumitragant 
na sáru, ako podklad pod futro: futrienka (Rj) gindží�e, gindží�e a potom zahibá�e (Èi) (Rj)
futrina ž. èižm. plátenné al. kožené (baranie) g¾ajbas (i k¾ajbas) m. tesárska ceruza (i ce- gzimsa ž. stol. rezb. ozdobne vyrezávaný 
futro v sárach èižiem, podšívka: futrina (Rj) ruza všeobecne): g¾ajbas (Èi) horný okraj skrine, rímsa: gzimsa (Rj)
futro s. 1. podšívka: Už máš celé futro v tem gliechové s. spodst. pohostenie pri dokonèe-
kabáce doškubané (Zb) 2. zárubòa: Zachví¾u ní, vytiahnutí múrov novostavby: Tedi sa to Hmu futrá òebudú staèic, èo je takí kotní! (Rj) volalo g¾iechové. Prví uhel kedz bol, tam sa 
® už mu futrá òestaèia (Rj) – je ve¾mi tuèný dala svrèinka, to bolo g¾iechové. Také aj 

pohosceòie (Rj) habatka ž. obyè. mn. è. ¾ahké nízke (po-
g¾iovä�ina i g¾iovä� ž. �ažká ílovitá zem: lovièné) súkenné papuèe s prešívanou G Dolòie ro¾e sú èi¾kám po dažïoch samá podošvou: Cez ¾eto vaèinu ¾en také habatki 
g¾iovä�ina... máme samú g¾iovä� (Èi) zme ma¾i obuté (K¾)

ž. kož.ž. pomn.   kožené uško, sluèka na  (i , )   spodné noha- gombázagace gäce gece 1. hábka ž. zdrob. expr. súèas� obleèenia: Abi 
gombázaNa gece si dal eš�e súkenáki prichytenie o gombík:  (Rj)vice, spodky:  už malo každé jednu hápku novú (Ïu)

 m. i  ž. gombík na zapína-(Èi)  vrchné nohavice z domáceho plátna gombík gombíka2. hábi ž. pomn. mužský al. ženský odev, šat-
Kúb mi gombíki v galantérke, Èo to máš ob¾eèe- nie odevu: al. súkna; nohavice vôbec: stvo: To¾ko hábvo aòi do smr�i òedonosíš 

prosím ca, kec pojdzež do rinku Na né za gace, jako bi ci ich krava požula?! (Rj);  (Zb) (Èi)
koše¾i pri krku mu chíbala gombíka (Rj)gágac (gága�) nedok. 1. vydáva� gágavý háèek m. pomocné zariadenie (zub) na obil-

ž. pomn.Jag už raz zaèa¾i  náhrdelník z ozdobných hlas (o husiach, kaèiciach): gorálki nej kose: Na kose je háèek (Èi)
Hoïe¾i bi sa �i aš pe�eri gorá¾ki, gágadz husi, s¾iepki kotkodákac, uš som gu¾ôèok: haèník m. mužský remeò, opasok: Ej, ïe 

pekòe doširoka òespal expr. (Èi)(Zb) 2.  ve¾a a nahlas rozpráva�, mán ten haèòík, šak �a ja s òím stasám! (Èi)
m.¼en èo giadže aòi hus, od božieho   drobný peniaz, èiastková peòaž-klebeti�: grajcár hadbáb m. hodváb: hadbáb (Èi)

rána sa jej papu¾a òezavre ná jednotka a platidlo v Rakúsko-Uhorsku  (Èi) hadnúšteg m. medailónik s obrazom svätca 
Ftedi za grajcár ž. expr. èasto mn. è. (naposledy dvojhaliernik): gajda  obnosené vy�aha- (u katolíkov), agnuštek: hadnúš�eg (Èi)

dostal jednu žem¾u a trochu kávi, kec kúpelNá¾e èo na�ahuješ té gäjdi na  né obleèenie: hajcer m. kuriè: Von bol potom hajcerom     
sebä (Rj) (Èi) v Ži¾iòe, v jakejsik fabrike (Zb)

nedok. expr. Raz òevie, ž.   dávi�, vraca�:    zastar. podomový obchod   grca�galantérka 1. hájòik m. èlovek poverený hájením lesa al. 
kedi má dozï a poton grcáchoïiï z galanterku  (Èi)z galantériou:  (Èi)       po¾a: hájòik (Rl)

ž.nov. Na rinku bola (i )   pevná podložka pod  obchod z galantériou: grgu¾a krku¾a 1.2. hákoví príd. kováè. v spoj. hákové ohòifko 
galantérka, èi¾ uš tam òeòi ženský úèes, na ktorý sa zakladal èepiec:  (Rj) (Rj) – posledný èlánok re�aze s háèikom
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halapartòa (i halapardòa) ž. zbraò noèné- òemotorné, kím sa vištverá hore rebríkom, to hmla (p. i mlha) ž. zhustené biele vodné pary 
ho strážnika v podobe kopije so sekerou: už budze dávno hotové! (Ko) 2. vec neprime- nízko nad zemou: Òeòi možné, jaká bola 
Zemrel hlásòig a ha¾apardòa bohvie ïe sa rane ve¾kých rozmerov: A von to hebedo ze ráno hmla (Kp)
ïela (Èi) dvora, tú starú ve¾ikú skriòu, dotrepal až do hnátka ž. prechladnutie, nádcha: Takú som si 
ha¾aburda ž. expr. 1. hlúpos�, somarina: kuchiòe! (Rj) mal hnátku, hadám ze dva tížòe ma to držalo 
Òeviprávaj také ha¾aburdi! (Rj) 2. nepo- hejno s. názov èasti svadobného obradu, (Rj)
trebná vec, zbytoènos�: To¾ko má ha¾abúrt dvíhanie mladých (pôvodne po svadobnej hná�iki m. pomn. kolieska na krosnách, na 
po tích fijokoch, že to òeòi možné! (Rj) 3. ma- noci): hejno (Èi) ktorých sú zavesené nitelnice, obvrtaèky: 
lichernos�, pletka: Sa òebudzeme hadam pre he¾ement m. nadávka, preklínanie: A¾e jeho hná�íki (Èi)
také ha¾aburdi vadzic (Rj) he¾ementa! (Rj) hòec prísl. v tej chvíli, bezodkladne; okam-
ha¾ena ž. 1. vo¾ný ženský súkenný kabát: he¾ma ž. i he¾mo s. helma, prilba: Eš�e toj žite, hneï: A mal som to povedadz hòec, f_tej 
Ženi ma¾i ha¾eni (Èi) 2. mohutná dvoj- zme naš¾i v ¾ese òemecké he¾mo (Èi) chví¾i, èi pojdzem, ¾ebo òie (Mè)
roèná bylina so žltými kvetmi, bot. divozel henten, hentá, hento zám. ukaz. tamten, hnojovòièki ž. pomn. sánky na hnoj: hnojov-
ve¾kokvetý (Verbascum thapsiforme): onen: Henten dom je ich (Rj); Pozri, hentá òièki (Rl)
ha¾ena (Èi) oveèka jako kríva (Ïu); Hento bi sa mi aj hnusi� nedok. zneèis�ova�, špini� (obyè. 
hambálek m. prieèna žàdka v kuríne: Tá žutá šiklo (Èi) výkalmi): Azapád aj s koèkú, mosí ¾en v izbe 
s¾iepka už ¾ežala pod hambálkom (Èi) hibaj cit. naznaèuje rýchly pohyb preè: A¾e hnusi�! (Èi)
hámoví príd. súvisiaci s hamovacím zaria- hibaj dzesi, to¾ko peòazí! (Rj) hnusi� sa nedok. protivi� sa, príkri� sa: Som 
dením: hámové recaze (Rj) hih¾a� nedok. expr. robi� piplavú robotu, sa ¾ekváru prejedel, èi¾ek sa mi hnusí (Rl) 
handrár i handrá¾ m. podomový predavaè papra� sa s nieèím: Každí veèer hih¾e�e do hnusoba ž. 1. špina, neèistota, kal: Fši �a 
textilnej galantérie, ktorý skupoval aj starý ïesa�i, do jedenas�i – eš�e os¾epòe�e (Èi) zežerú, zïechòež od hnusobi (Èi) 2. nadávka 
textil: Handrár tu ból toj òedávno (Šu); hinú� nedok. mrie�, odumiera�, chradnú�: Se podlému, nepríjemnému èloveku (i zviera-
Òera_zme veru handrá¾a aj prespa¾i na seòe Ujïi mi z oèú, hnusoba jedna, òeham-mnu je už z¾e, kajeg iïem, šajeg hiòem �u):  (Èi)
(Èi) bí_sa tíh ïe�í? To bo¾i hnusobi nedok. (Èi);  (fašisti) hlása�  verejne rozhlasova�, oznamo-
handrbu¾ec m. expr. obchodník z Nitrian- krutéHlása¾i zase búrki  (Rj)va�:  (Rj)
skeho (bývalého Nemeckého) Pravna, oby- príd.ž.  právom patriaci, zaslúžený:  (i ) lesná šelma s ve¾mi hoden hlasica lasica
vate¾ tohto mesteèka: Hen spoza vrchu, to Òeòi veru tvojej láski hodenzool.  (Rj)pohyblivým štíhlym telom,  lasica (Mu-
bo¾i handrbu¾ci, tag ih vola¾i (Fa) ® príd.šèíhla aòi lasica  riadne, dobre urastený, ve¾ký:   stela)   (Rj) – ve¾mi štíhla hodní 
haras m. kupovaná vlnená priadza: haras A už bolo veru hodné to žriebatko (Rj) (o peknom dievèati, žene) 
(Èi) dok.príd. hlatké huos�ie    prudkým pohybom vypusti�   v spoj.  (Èi) – hodzic 1.hlatkí 
haraska ž. ozdobná farebná šnúrka alebo z ruky, vrhnú�: Chicel kameò a hodzel ho po rastlina vypúš�ajúca pri rozlomení mlieèie; 
stužka: Èièmanské aj faèkofské klobúki bo¾i tem psovibot.  (Ku)  neos. prudko spadnú�, rastlina príbuzná èakanke,  mlieè ro¾ný 2.
ozdbené z_harasku, èièmanskí z modrú a odpadnú�: Stá¾i zme tam spolu, ¾en ho zrazu (Sonchus arvensis) 
èervenú harasku s kistku (Rj) hodzelo o zem (ž. hlava Rj)hlava  1. klásie snopa:  (Fa) 2. rozší-

1harc i hajc m. expr. dobre rozkúrený oheò, rená èas� klinca, skrutky, nitu ap.: òiti ze hodzic sa  dok. prudko odskoèi�; za¾ahnú�: 
žiara v peci, pá¾ava: S�íš ten harc, ve_ca tu zapuscenú hlavu (Rj) 3. vrchná èas� klo- Hodzel som sa na zem, reku, takto ma 
upeèeme! (Èi); To je a¾e hajc, to sa òedá búka: Hlava na èièmanském klobúku bola òezbadajú (Rj); Ešèe sa hodzel bokom, abi 
vidržac! (Rj) òišia, òebola aš tag do okrúhla ako na ho to neš¾ahlo (Vè) 

2harcova� i hajcova� nedok. silno priklada� frivalckém klobúku (Rj) hodzic sa  nedok. by� súci, vhodný, 
do pece, ve¾mi vykurova�: Preèo to¾ko har- hlaváè m. druh sladkovodnej ryby, zool. hla- vyhovova�: Òevihadzuj šetko, òieèo sa mi 
cujež a òešanujež drevo? (Èi); Zimiská bo¾i, váè obyèajný (Cottus gobio): Aj hlaváèe zme ešèe móže hodzic (Šu)
hajcova¾i zme riadno (K¾) chita¾i vid¾ièku (Rj) hojda ž. závesná plátenná kolíska pre die�a: 
harmanèek m. lieèivá rastlina, bot. ruman- hlaveò ž. horiace obhorené poleno: Òeháè tú hojda (Èi)
èek kamilkový (Matricaria recutita): Hodòe hlaveò, zapá¾iš sedž a¾ebo celú horu! (Èi) ho¾a ž. výšinový pasienok: Aj na ho¾iach 
sa ten harmanèeg na èaj zbieraval (Rj) hlavi� nedok. expr. �ažko fyzicky robi�, pásava¾i (Èi) 
há� cit. povel pre koòa (pre záprah), aby išiel drie�: No èo, celí živod hlaví a hlaví, a èi¾kám ho¾ba ž. 1. (drevená) nádoba s obsahom asi 
doprava: Há�, to bolo doprava (Rj) chojí zhrbení, suchí (Èi) 3/4 litra (slúžila ako odmerka, ale aj na so¾ 
hataòica ž. umelé prehradenie vodného toku h¾ísta ž. cudzopasný èerv v èrevách: Hadám ap.): Kedisi ma¾i ešèe starí v tej ho¾be so¾, 
(rieky, potoka), malá vodná priehrada: Ako má h¾ísti, kedz_e takí chudí (Rj) ® h¾ísta ho a¾e to už je dávno vihodzené (Ïu) 2. gu¾ová 
také lagaòiská zme hataòice porobe¾i, a¾e ošèala (Rj) – o horèine v ústach pri nadbytku farba v kartách: Na èerveòa hodzel ho¾bu 
henten starí m¾inár sa na to hòeval (Rj) žalúdoènej š�avy (Rj) ho¾boví príd. k 2: ho¾boví túz (Rj)
haupt m. stol. rezb. boèná hladká strana h¾íva (p. aj chladnaèka, chriaš�e¾) druh holièka ž. žito (obilný klas) bez ostí: holièka 
skrine: haupt (Rj) jedlej huby, bot. hliva ustricová (Pleurotus (K¾)
hauzír m. kto vykonáva podomový obchod: ostreatus): h¾íva chladnaèka (Èi) holke¾ i hoke¾ m. rezb. stol. 1. ozdobný, 
hauzír (Èi); hauzírka ž. podomový obchod: hlobic nedok. tåc�, zatåka� (kladivom): Vec žliabkovací hoblík, hobe¾: Na ž¾iapki mal 
hauzírka (Èi); hauzírova� nedok. chodi� priam tu bol, hen pri ploce èosi hlobel (Rj); takí hob¾ík, holke¾ (Rj) 2. polookruhlé dláto, 
predáva� tovar po domoch: Po ce¾ích Èe- Šag aòi k¾iòedz òevie zahlobic! (Rj) s ktorým sa strúhajú lístky al. hlavy na pred-
cháh zme hauzírova¾i s papuèiami (Èi) hlobnúc dok. 1. expr. udrie� tupým predme- metoch: hoke¾ (Rj)
havkár (hafkár) m. obyè. mn. è. žart. pre- tom, ovali�: Ten zezadu ho hlobnúl po holohumòica ž. (i mlatoveò) humno, plocha 
zývka obyvate¾ov obce Ïurèiná (pod¾a ve¾- prašiòe a bolo (Rj) 2. expr. spadnú� na zem: (pred i za stodolou) upravená na mlátenie; 
kého množstva chovaných psov): Dzurèaòi Ze stromu som hlobnúl, aòi som òevedzel, èí èas� humna, kde sa mláti: holohumòica (Èi)
to bo¾o odjagživa havkári a Šujaòi zaseg som (Rj) homo¾a ž. 1. hruda sušeného syra alebo tva-
žabiari (Rj) hlobnúc sa dok. expr. udrie� sa (o nieèo), rohu, ktorá sa údi: homo¾a sira (Èi) 2. pohos-
havran (zried. i harvan) vták s lesklým èier- buchnú� sa: A¾e som sa riadòe hlobnúl o ten tenie po skonèení spoloènej práce, oldomáš: 
nym perím, zool. havran (Corvus): Orem, roch! (Rj) homo¾a (Èi)
orem, potom sa �i obezrem a v brázïe samí hlohiòa (i lohiòa) ž. tànitý ker alebo strom s honáca� sa nedok. expr. kýva� sa z boka na 
harvan (Èi) bielymi alebo ružovými kvetmi a jeho kôst- bok, kolísa� sa: Òehonácaj sa a òekolíž no-
hebedo s. 1. tuèný, nemotorný, �ažkopádny kovitý plod bot. hloh (Crataegus): Hore tím hami, privoláž biedu – òepoèulo si? (Èi)
èlovek (obyè. v nadávke): To je hebedo chodòíkom, to bola samá hlohiòa (Kp) horiè ž. nepríjemná, ve¾mi horká tekutina: 
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Navarela som ej ze¾inek, a¾e samú horiè, a ovocie: Najed¾i sa hrúdav, èi¾ ih bachori briežek, hvorku a bol pod Ose¾nú (Kp) 
pomohlo to (Èi) bo¾ia (Rj) hvoscie s. pich¾avá rastlina, bodliak; bod¾a-
horí¾ m. horkastá huba (bližšie neurèená): hrudovòièka ž. zdrob. kus plátna al. pláten- èie; porast pichliaèov: Spoza hvosci zrazu 
Zbiera¾i sa aj horí¾e, bo¾i trochu horkasté né vrecko, plachtièka na ociedzanie tvarohu ¾en takí šramot (Rl)
(Èi) al. syra: Podaj mi krajòiu hrudovnièku, tá už hvozd m. pichliaè, burina: A teraz vidzíš, 
horòan m. obyvate¾ horného konca dediny: dokvápala! (Èi) šetko je to samí hvozd (Rl)
Bol horní koòec, to bo¾i horòaòi (Mè) hruozòica ž. búrka: hruozòica (Èi)
horova� nedok. smúti�: horova� (Èi) hržac nedok. vydáva� erdžavý zvuk (o koòo- CHhošták (i hušták) m. želiarsky pozemok, vi), erdža�: A uš tá stará hržala na to malé, 
pozemok, ktorý kedysi vlastnili chudobnejší volala ho (Rj) 
obèania: hošták, hušták (Èi) hubina i huboèina ž. hlboké miesto v rieke chabzïie s. 1. burinovitá rastlina, bot. baza 
hoštaèník m. držite¾ želiarskeho gruntu, po- al. potoku, hlboèina: Pri úpusce, tam bola chabzdová (Sambucus ebulus) 2. krovitá 
tomok urbárskych želiarov: hoštaèòík (Èi) huboèina! (Rj) rastlina, bot. baza èierna (Sambucus nigra): 
hotovic nedok. chysta�, pripravova�: Drevo huboè ž. hustý lesný porast: Daj pozor na chabzïie (Èi)
bolo treba hotovic (Rj) Brezu¾u, ak sa �i vrije do huboèe, òihdám_u chahúri� sa nedok. expr. ježi� sa: Máž hlavu 
hovadzina (i hoväïina) ž. 1. hovädzie mä- òevižeòeš (Èi) suchú, a¾e vlasi sa �i chahúria aòi ježovi 
so: Brafèové, a¾e aj hovadzinu dávam do huboký príd. majúci väèšiu, ve¾kú håbku, srs�i (Èi)
gu¾ášu (Rj); Kúpela son kilo hoväïini a to mi hlboký: hubokí jarek (Èi) huboko prísl. do chaj¾a ž. expr. neporiadna žena (aj ako na-
postaèí pre celú èe¾a� (Èi) 2. expr. hlúpos�, håbky: Prví raz musel dobre huboko pokopac dávka): chaj¾a (Èi)
sprostos�, nezmysel: Prosím ca pekòe, òe- (Rl) chalupa ž. obytný dom: Majú parádnu 
trep také hovadzini, èo si napití!? (Rj) húènica ž. ve¾ký ruch, zhon: ¼uïia boží, tam chalupu postavenú, hen v novém Rajci (Rj) ® 
hovniaško s. zdrob. expr. ¾udský výkal, ho- je húèòica, každí behá ako bez hlavi! (Èi) kedz gazda òepojdze na chalupu, chalupa 
vienko: Prvieg zme hovòiaška, teda svoja- hud¾ikac nedok. expr. hra� na husle: To už pójdze na òeho (Rj) – o majetok sa treba 
�ínce nose¾i pot kapusnú priesadu (Èi) veèòe hud¾ika¾i na tí_hus¾och po veèeroch stara�
hrabelki ž. pomn. pomocné zariadenie na (Kp) chalúpka ž. zdrob. menší dom, domèek, do-
obilnej kose: hrabelki (Èi) hu¾vák m. expr. hrubý èlovek, grobián: mec: Ja už ¾en f_tejto chalúpke mojej, hen 
hrada ž. otesané brvno, súèas� strešnej kon- Òechaj_o, èo narobíž z hu¾vákom! (Èi) mám kurki vzadu, trochu ze¾eòini, a èo mi je 
štrukcie domu: hrada na krove (K¾) humno s. stodola: Aj ti ve¾ké humná tu doèi¾ treba? (Ïu); Hentam, ešèe f_tej starej cha-
hrachovièka ž. vyšívacia technika, mriežka: stoja (Rj) lúpke, to bolo štiricátom piatom, tam zme sa 
Višíva na hrachovièki (Èi) huòa ž. 1. mužský súkenný kabát po kolená: trha¾i na dvóre o tú kobolu (Rj)
hrachovina ž. vòa� z hrachu: Samá hracho- ha¾ena (Èi) 2. mohutná dvojroèná bylina so chamážïie s. hromad. expr. neužitoèný bu-
vina a žiadni strúèek (Ko) žltými kvetmi, bot. divozel ve¾kokvetý rinový al. krovinový porast: ¼em peknúško 
hrance¾ m. železné kovanie na drevených (Verbascum thapsiforme): ha¾ena (Èi) na tráve sa bafkaj�e, òechojkaj�e do chamáž-
súèiastkach voza al. i.: hrance¾ (Rj) huòka ž. ženský súkenný kabát: huòka (Èi) dia (Èi)
hrano¾ec m. zdrob. expr. menší hranol: hra- húpka ž. 1. hlboké miesto vo vode, hlboèina: chamta� m. pejor. hltavo, pažravo jes�: Aòi 
no¾ec (Rl) A potom ešèe pri m¾ine bola dobrá húpka náš pes tag òechamce (Èi)
hrbina ž. menšia nerovnos� v teréne, plochý (Rj) 2. priestor nachádzajúci sa pod úrovòou chaporic sa nedok. expr. trúfa� si na nieèo, 
kopèek: Kedz bolo rovné to išlo, a¾e raz nieèoho, vnútro nieèoho: Naša pivòica je v èo sa dá len �ažko vykona�, chvasta� sa, ka-
priš¾i také hrbini a uš to kloòelo nabok (Rl) dobrej húpke, preto je stuïená (Èi) sa� sa, chcie� urobi� nieèo neuskutoènite¾né: 
hrèiak m. miesto na kmeni stromu, z ktorého hurt m. lomoz, hluk, hrmot, krik: Zrazu ¾en Darmo sa chaporel, òigdi to òedokázal (Rj)
bol odstránený konár, zostatok po konári: Tu ze dvora jakísi hurt, reku èo je? (Rj) chaseò m. odrastajúci chlapec, chasník, 
bo¾i také hrèiaki dze-tu (Rj) hurtovac nedok. expr. robi� hluk, krièa�, šuhaj: Akí je uš s �eba fajn chaseò, èo òeviïe� 
hrebík, hrebíèek m. okrasný voòavý kvet, nadáva�: Reku, èo hurtuješ po polnoci, šag póž na voh¾adi! (Èi) 
bot. klinèek záhradný (Dianthus caryophyl- už šeci spia! (Rj) chibi� (i chibic) dok. 1. netrafi� (napr. 
lus) husár m. 1. ten kto pasie husi: A bol tu aj strelnou zbraòou): Aj som stre¾el, a¾e chibel 
hriade¾ m. tyè, ktorá spája prednú èas� plu- obecní husár (Ja) 2. vojak: Husári ma¾i som (Rl) 2. (obyè. v zápor. neosobnom tvare) 
hu so zadnou: hriade¾ (Èi) parádne uniformi (Rj) musie�, nema� východiska: Òechibí ma 

1hriate s. zohriata pálenka pripravená z alko- šetko popreda� a í_za ïiefkú (Èi)húser  m. (i gunár) samec husi: Teho húsera 
holu (liehu), vody, skaramelizovaného cu- chicic dok. vzia� do ruky (rúk), uchopi�, som sa bál jak èerta (Mè) 

2kru, škorice a iných prísad * hriate z oškvar- ulapi�: Chicíž a vitrhòež bi¾ (Rl)húser  m. reuma v krížoch, úsad: To taká bo-
koma (Èi) – jeden so spôsobov prípravy tejto chicic sa dok. pusti� korene, prija� sa, uja� ¾esdz ma chicela, reku, èo som chicel húsera, 
pálenky (pridaním oškvarenej slaniny, bez sa: Potom uš ke_dzemáki majú vichodzic, ¾ebo èo? (Rj)
škorice), podával sa aj ako posilòujúci nápoj pretím, ke_ca uš chicia, pravda, koreòe húsiatkoví príd. sfarbený do žlta (ako húsa), 
pre šestonedie¾ku puscia, zeberež bránki a už ich pobráòiš (Rl)žltý: húsiatková bav¾nka (Èi)
hrmot m. lomoz, buchot: Hrmotu narobel za chimárni príd. 1. biedny, ïeng¾avý: To je huspeòina ž. pôvodne svadobné jedlo z vy-
dvoch (Rj) akési chimárne chlapèa (Šu) 2. Na jakej varených bravèových alebo te¾acích papr-
hrob¾a ž. 1. jama na uskladnenie zemiakov: chimárnej stolièke to sedzíš, šak sa strepeš èiek a kožiek: Daj�e si s nami s_tej huspeòini 
Máva¾i ¾udzia prveg hrob¾e na zemiaki (Ïu) (Kp) 3. chudobný, biedny: chimárna ïeïina (Èi)
2. hàba kamenia na okraji po¾a al. pri ceste: (Èi) 3. pyšný, falošný: chimárni žena (Èi)hustova� ž. i hustovä�íòie s. hustý porast, 
hrob¾a s kameòia (Mè) chírni i chíreèní príd. ve¾mi dobrý, kvalit-húština: Oca �i aj s kravú! A ¾em iïe ta, ïe je 
hrotek m. pôvodne drevená (novšie smalto- ný; preslávený: Tatko bo¾i chírni majster hustovä� (Èi); Ïe je hustovä�íòie, tam rídziki 
vaná) nádoba na dojenie, nosenie vody ap.: (Rj); Také chíreèné obedi im vivára¾i že aš! òeh¾adaj! (Èi)
Na vodu bol aj hrotek (Èi) (Rl) chírno prísl. kvalitne, výborne: Chírno húše¾ ž. expr. ve¾mi nahusto uvarené jedlo: 
hrs� (i hrsc) ž. množstvo na jeden raz zoža- sa najed¾i (Ïu) = ve¾mi dobre, dosýtaNavaríž húše¾ a chlapi �i to òes�ú (Èi)
tého obilia; malá kôpka pokoseného obilia: chitro prísl. rýchlo, šikovno, rezko (vyja-hutac nedok. expr. pažravo jes�, hlta�: Hutáš 
Otkosel som a¾e ze dve hrsce (Rl) druje vysokú pravdepodobnos�): Chitro bi tú kašu, jako bi si dva dòi òiž_òejedel! (Rj)
hrubí príd. iba ž. v spoj. hrubá žena (Èi) – òiekeho priš¾apel (Rl)húzòe ž. pomn. mužské nohavice: Kúpela 
�archavá žena chláïava ž. chládok, tôòa: Éj, po_cvr-son starému húzòe, ¾en také do roboti (Èi)
hrúdava ž. zakrpatené al. kyslé, nezrelé èinámi_e dobrá chláïava! (Èi)hvorka ž. zdrob. malá hora, horièka: Prešiel 
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chladnaèka (p. i h¾íva) ž. huba rastúca na chrupota� nedok. expr. chrúma� ® chrupo- jáger m. po¾ovník: jáger (Èi)
strome, bot. hliva (Pleurotus): Aj chladnaèki taï aòi zajac (Èi) – hlasno chrúma� jágeršnóra ž. klob. ozdobná stuha na klobúku
zme zbierava¾i (Èi) chrustavec m. druh lesných jahôd, bot. jaho- jagžif prísl. nikdy, celý život nie: Jagžif bich 
ch¾ebòík m. polica z liesok na odloženie da drúzgavicová (Fragaria moschata): to už òerobela! (Šu)
èerstvo upeèeného chleba: ch¾ebòík (Èi) chrustavec (Èi) jahòièka ž. mláïa ovce po vyliahnutí: ma-
ch¾eboví príd. v spoj. ch¾ebová pec – pec na chucic nedok. pôsobi� príjemne na chu�ové ¾unké jahòièki (Èi)
peèenie chleba: Bolo do¾ežité, abi dobre aj orgány (obyè. o jedle alebo pití): Aj kapusné jahoïíèie s. miesto (v lese, na lúke a pod.)    
šporág varel, aj trúba piekla a vaèinu aj haluški chuce¾i na tíh lúkách (Rl) s ve¾kým výskytom jahôd, jahodovisko: 
ch¾ebové pece sa robe¾i (Rj) chudák m. po¾utovaniahodný tvor, úbožiak, jahoïíèie (Èi) 
ch¾iapa� nedok. expr. ve¾a nezmyselne neborák: No a Silvester òejakí tam ból paho- jakoko¾ek i jakoko¾vek zám. neurè. prísl. 
rozpráva�, tára�: S òú konca-kraja òedójïeš, lek, no a ten bol, veru, chudák (Rj) chudá- má význam spojky hoci, hocijako; akýmko¾-
rada ch¾iape (Èi) èisko m. zvel.: Poznal som ho, to bol takí vek spôsobom: Jakoko¾ek som to obracal, 
ch¾ief m. menšie (obyè. drevená) hospodár- dobrí èlovek ten Ambrós, chudáèisko (Rj) òijako to òepasovalo (Rj) 
ske stavanie pre domáce zvieratá, najmä chudzera ž. po¾utovaniahodná, úbohá, bied- jalovica ž. mladá krava (pred prvým otele-
ošípané: Vzadu ma¾i postavené ch¾ievi pre na osoba: Ná uš potom, chudzera, mala osem ním): jalovica (Rj) jalovièka ž. zdrob.: To je 
prasce (Zb) ch¾ievec m. zdrob. 1. malý rokvoh, išla slúži_tam òejakím pánom (Rj) naša jalovièka (Èi)
chliev: Necha¾i zme ch¾ievi, ti menšie ch¾ief- chudziatko i chúdza s. expr. úbohý tvor, jalovíèa s. mladý (jalový) kus rožného do-
ce zme porozebera¾i (Ja) 2. expr. žart. rázpo- chúïa, chuïátko, úbožiatko: Ná tam_oci uš bytka: jalovíèa (Èi)
rok na nohaviciach: Zapòi si ten ch¾ievec, chudziatko potom išla slúžidz do fari (Rj); jalový príd. neplodný: Jalová bola tá oveèka 
takí ve¾kí a òehaòbí sa! (Èi) Òech si uš chúdza robí èo chce (Rj) (Èi)
ch¾optaòina ž. expr. blato zmiešané so sne- chúlosciví príd. háklivý, málo odolný; citli- janièiara ž. obyè. mn. è. èižm. súkenná obuv 
hom: Narú�elo sòahu, èi¾ doò prší a buïe vý: A to malinké bolo od zaèiatku jakési chú- s nízkou sárou: jaòièiare (Rj)
riadna ch¾optaòina (Èi) loscivé, stará ho a¾e ríchlo postavela na nohi jarek m. 1. malý potok: Preskoèel jarek a 
chodòík m. miera pri práci s priadzou a (Rj) pojme, hore tú rúbaòu (Kp) 2. ryha: Tuto zme 
plátnom – 12 nitiek: pe� chodòíkof (Èi) chup m. obyè. mn. è. pevný tenký útvar jej poca¾i, takí jarek (Rj)
chodu¾a ž. obyè. mn. è. drúèik s podperkou vyrastajúci z pokožky alebo kože: Dze-tu už jarmek m. výroèný trh, jarmok: žofijskí, 
na nohu, dve chodule slúžili na chodenie aj chupi má, mal bi sa zaèadz ho¾ic (Ko) katarínski, štvrtkoví, statkoví jarmek (Rj)
vysoko od zeme: Ke_ci vedzel, chodu¾ami si chupatí príd. zarastený chlpmi, vlasmi, srs- jasno s. obal zubných koreòov, ïasno: zapá-
aj cez rieku prešiel (Rj) �ou a pod.: Také bolo chupaté to psíèa! (Èi) ¾ené jasno (Zb)
chodzic nedok. 1. pohybova� sa, ís�, kráèa�: chupazdi� sa nedok. neos. expr. za�ahova� jasnaèka vo funkcii èast. expr. vyjadruje sú-
Kec krivo oreš, ¾ebo ci krivo chodzí kvoò, sa mrakmi, mraèi� sa: Akosi sa chupazïí, do hlasný postoj, áno, pravdaže, isto, jasné: Jas-
¾ebo kravi (Rl) 2. (pravidelne) dochádza� s veèera èapòe (Èi) naèka, že to òebolo kamarácké od òeho (Rj)
urèitým cie¾om, navštevova�: Tí chodze¾i aj chváta� nedok. expr. rýchlo bra�, schytáva�: jatka ž. žart. otvor na nohaviciach, rázpo-
po Uhersku robic kadze do tích pá¾eòíc (Rj) Vi òihdám òebuïe�e ma_dos�, len chváce�e, rok: A pozerám, reku, èo chodzí z_jatku roze-
chodzievac nedok. opak. opakovane niekam ïe sa èo dá (Èi) plú, èo idze maso sekac!? (Rj) 
chodi�: Som chodzievala no až nazadek, jako jazik m. èižm. zúžená èas� nártu, priehlavku 
to voláme, nad Brènú, taje (Rl); Ro¾e mal, ja na èižmeIsom tam chodzievala robic (Rj) jedicka� sa nedok. expr. hneva� sa, zlosti� 
chomút m. èas� postroja kladená �ažnému sa: Òejeïickaj sa, buïe s tebä takí jed¾ivec! 
zviera�u na šiju: Nasadzel mu (koòovi) cho- ihliè m. i ž., ih¾ièie s. 1. lístie ihliènatých (Èi)
mút a bolo (Rj) stromov, vetvy s takýmto lístím, èeèina 2. jed¾a ž. druh ihliènatého stromu, bot. jed¾a 
chórus m. vyvýšené miesto v kostole pre druh rastliny, bot. ihlica tànistá (Ononis spi- biela (Abies alba): Bo¾i uviazané o jed¾u (Rj)
organ a spevákov: A_ ja som uš chcel íz me- nosa): ih¾iè, ih¾ièie (Èi) jed¾ivec m. expr. zlostný èlovek, jedoš: 
dzi chlapvo na chórus (Rj) ing¾ickí príd. iba v spoj. ing¾ická choroba Pa¾ko je už od malièka takí jed¾ivec (Èi)
choseò m. úžitok, osoh: Aòi sa òezdalo, a¾e (Èi) „anglická“ choroba, rachitída jed¾ivý príd. 1. náchylný k zlosti, ktorý sa 
bol s_teho dvojakí choseò (Zb) indze zám. vymedz. príslov. 1. na inom mies- rýchlo nahnevá, hnevlivý, zlostný: Reku, èo 
chova ž. strava, jedlo; stravovanie: Keï robí te: Tu to zme to vola¾i takto, indze to zase si takí jed¾iví, èo si òeobedoval? (Ku) 2. je-
v mes�e, to ho �esta i chova draho vijdú (Èi) vola¾i ináè (Fa) 2. inam, na iné miesto: Už dovatý (o hadovi): jed¾iví haïisko (Èi)
chovac sa nedok. správa� sa: Dopratal tú zme aòi òemuse¾i indze chodzic, ma¾i zme jedovac sa nedok. hneva� sa, zlosti� sa: Ná 
kobolku èiernu, že budze dobrá, a veru, sluš- p¾ní košík (Rj) musím sa ja takto jedovadz v jedném kuse!? 
no sa chovala (Rj) inokedi zám. vymedz. príslov. v inom èase, (Rj)
chráscie s. hromad. hustý porast kríkov, iný raz, pri inej príležitosti: Òemám èasu jednac sa nedok. dohadova� sa o cene tovaru 
krovie, húština: No, sedzól som po_takím fèu¾, zastavím sa u váz inokedi (Šu) (pri kúpe): A veru sa aj jednalo prveg na tích 
chráscím smelo a veru brav išiól z druhéj ircha (i jercha) ž. jemne vypracovaná koža, trhoch (Rj)
hori (Rl) obyè. na ozdobu kožuchov: ircha (Rj) jedzeòie s. strava, jedlo: A na jedzeòie kerí 
chrást m. hustý krík, krovina: chrást (Rl) irchár m. remeselník, ktorý sa zaoberá jem- mal, èi už mal siru, ¾ebo také òieèo, a¾ebo 
chrbetnica ž. chrbtová kos�: Bo¾í ma chr- ným spracovaním kože: Irchári, to bo¾i starí slaòinu, a¾ebo klobásku (Rj); Terena, to si 
betòica, buïe prša� (Èi) remese¾níci, to uš èi¾ òeòi (Rj) mu ke¾o dala teho jedzeòia?! (Rj)
chriaš�e¾ m. druh huby, bot. rýdzik kore- ívor m. výsek v kmeni stromu: Takí ívor sa jelša ž. listnatý strom, bot. jelša lepkavá (Al-
nistý (Lactarius piperatus): chriaš�e¾ (Èi ) visekal do stromu (Rj) nus glutinosa): Pri rieke aj jelše rást¾i (K¾)
chripota� i chriptavie� nedok. rozpráva�: je¾ienok m. jelenie mláïa: Toj pretèerom 
Šeci chripoce�e, èo s�e pochore¾i? (Èi); Abi zasa našli po¾ovòíci malého je¾ienka (Èi)Json si aòi piva už òeupila, hòet chriptaviem jercha (i ircha) ž. jemne vypracovaná koža, 
(Èi) obyè. na ozdobu kožuchov: jercha (Rj)
chronta ž. neèistota, špina na pokožke: To s.s. Na temto strome òebolo ,    mladý vôl;  jednoroèný   jablko: juòec junèek 1. 2.jabuko
ftedi, ke_ca a¾e tíždže_òeumil, aš takú juòec, junèek teho roku aòi jedno jabuko býk pred vykastrovaním: (Èi)  (Rj) jabúèko, 
chrontu mal na sebe (K¾) chrontavý príd. jabúèiatko s. zdrob.: Do jedného jabúèka to 
špinavý, neèistý: Èo si takí chrontaví, ve_ca (Pokraèovanie nabudúce)zužitkoval (Rj), Viber�e si s tíchto jabúèiatek, 
umi! (Ku) sú malé, a¾e slatké! (Èi)
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Karol KØÍŽ

OHNIVÁÈIKOVITÉ MOTÝLE
(LYCAENIDAE LEACH, 1815)

RAJECKEJ DOLINY

Ohniváèikovité motýle sú ve¾mi zaujímavou a prekrásnou sku-
pinou nášho hmyzu. Sú dobre známe nielen profesionálnym ento-
mológom a amatérskym zberate¾om, ale i laikom. Celkove táto èe-
¾aï zahròuje na celom svete nieèo okolo 6000 druhov motý¾ov.    
V tejto skupine sú zastúpené zvyèajne malé druhy denných motý-
¾ov, ale na druhej strane je to èe¾aï ve¾mi pestro sfarbených dru-
hov. Najväèší jedinci tejto èe¾ade nepresahujú v rozpätí krídel 8 cm.

Urèite každý z nás pozná malé modráèiky, pestro sfarbené zla-
tisté ohniváèiky a tmavé nevýrazné ostrôžkáre, ktoré sú bizarné 
hlavne sfarbením krídel zo spodnej strany a svojimi dlhými chvos-
tíkmi na zadných krídlach. Vajíèka sú ve¾mi drobné, na svojom 
povrchu majú mikroskopické kresby podobné na „rebierka“ a 
„priehlbinky“. Èerstvo vyliahnuté húsenièky sa podobajú na malé 
„slimáèiky“. Húsenice sú väèšinou ploché s pomerne malou hla-
vou, ktorú za�ahujú pri podráždení do prvého hrudného èlánku. Na 
povrchu tela majú krátke chåpky. Húsenica má zvyèajne 16 párov 
nôh. Niektoré druhy sa vyvíjajú v hniezdach mravcov (hovoríme 
vtedy, že sú mravcomilné „myrmekofilné“). 

Väèšina jedincov tejto èe¾ade má výrazne vyvinuté „teritoriál-
ne správanie“, a preto ich akèný rádius je zvyèajne iba nieko¾ko 
stoviek metrov.

Na území Slovenskej republiky bolo zatia¾ popísaných 50 dru-
hov z tejto èe¾ade. 

Na území Rajeckej doliny sme zistili nasledujúcich 23 druhov 
motý¾ov z tejto èe¾ade, ale nie je vylúèený výskyt ešte i ïalších 
druhov:

  1.  Lycaena phlaeas Linnaeus, 1761 ohniváèik èiernokrídly  
  2.  Lycaena dispar Haworth, 1803 ohniváèik ve¾ký   
  3.  Lycaena virgaureae Linnaeus, 1758 ohniváèik zlatoby¾ový    
  4.  Lycaena alciphron Rottemburg, 1775 ohniváèik modrolesklý   
  5.  Lycaena hippothoe Linnaeus, 1761 ohniváèik štiavový   
  6.  Thecla betulae Linnaeus, 1758 ostrôžkár brezový   
  7.  Neozephyrus quercus Linnaeus, 1758 ostrôžkár dubový
  8.  Satyrium w  album Knoch, 1782 ostrôžkár brestový   
  9.  Satyrium spini Denis & Schiffermüller, 1775  ostrôžkár trnkový  
10.  Satyrium acaciae Fabricius, 1787 ostrôžkár malý  
11.  Cupido minimus Fuessly, 1775 modráèik najmenší   
12.  Celastrina argiolus Linnaeus, 1758 modráèik krušinový   
13.  Maculinea arion Linnaeus, 1758 modráèik èiernoškvrnný
14.  Maculinea rebeli Hirschke, 1904 modráèik Rebelov
15.  Plebeius argus Linnaeus, 1758 modráèik èiernoobrúbený
16.  Plebeius idas Linnaeus, 1761 modráèik severský
17.  Aricia eumedon Esper, 1780 modráèik bielopásy
18.  Polyommatus semiargus Rottemburg, 1775 modráèik lesný
19.  Polyommatus dorylas Denis & Schiffermüller, 1775 

modráèik komonicový 
20.  Polyommatus icarus Rottemburg, 1775 modráèik obyèajný   
21.  Polyommatus daphnis Denis & Schiffermüller, 1775

modráèik hnedoškvrnný
22.  Polyommatus bellargus Rottemburg, 1775 modráèik ïatelinový
23.  Polyommatus coridon Poda, 1761 modráèik vikový

Nepoèetná èe¾aï našich denných motý¾ov, ktorá je obèas pod¾a 
niektorých autorov zaraïovaná ako podèe¾aï Riodininae do èe¾ade 
ohniváèikovitých motý¾ov, preto ich uvádzam spoloène. Vo svete je 
to pomerne druhovo bohatá skupina, hlavne v južnej Amerike. Na ce-
lom svete má asi 1500 druhov.

Jedná sa o malé, ale ve¾mi pestro sfarbené druhy denných motý-
¾ov. U nás na Slovensku je táto èe¾aï zastúpená iba jediným druhom, 
ktorý sa tiež vyskytuje na území Rajeckej doliny. Jedná sa o nasledu-
júci druh, ktorý nie je na našom území chránený. 

  1.  Hamearis lucina Linnaeus, 1758 hájovník prvosienkový

Karol KØÍŽ

HÁJOVNÍKOVITÉ MOTÝLE 
(RIODINIDAE GROTE, 1895) 

RAJECKEJ DOLINY

Ohniváčik 
zlatobyľový
  (samček)

Ohniváčik 
velký

 (samček)

Modráčik
 hnedoškvrnný

 (samček)

Lycaena virgaureae Linnaeus, 1758

Lycaena dispar Haworth, 1803

Polyommatus daphnis Denis & Schiffermüller, 1775
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