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Zborník je zostavený z príspevkov 22 referujúcich vedeckých a 

pedagogických pracovníkov. Príspevky prezentujú pomerne 

širokú škálu historickolingvistického výskumu a sú rozdelené 

do štyroch oblastí, ktoré poskytujú hlbší, viacdimenzionálny 

pohľad na jazykovú problematiku z historickej perspektívy. 

Obsah zborníka: 

 

Kultúrne jazyky slovenského etnika v minulosti 

 Rudolf Krajčovič:  
Slovieni na strednom Dunaji a praslovanská genéza slovenčiny 

 Pavol Žigo:  
Štruktúra časového vzťahu dvoch dejov v staroslovienčine 

 Ján Doruľa:  
Podoby slovenčiny v predspisovnom období 

 Peter Žeňuch:  
Otázka jazyka v karpatskej oblasti od 16. do 19. storočia 

 Ján Horecký:  
Podiel levočských štúrovcov na formovaní spis. slovenčiny 

 Ľubomír Kralčák:  
Štúrovská lexika vo vývine spisovnej slovenčiny 

 

Jazyk písomných pamiatok 

 Ema Krošláková:  
Z lexiky Života Metoda 

 Ladislav Navrátil:  
Metod-Zákonodarca – zákonodarcom Veľkej Moravy 

 Elena Krasnovská:  
Jazyk prekladu L. Blosia a prvý slovenský preklad biblie 

 Jana Skladaná:  
Jazyk a štýl súkromnej korešpondencie slovenských zemanov a šľachticov v 17. – 18. 

storočí 
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Historická dialektológia a onomastika 

 Ivor Ripka:  
O nárečovej vnútroslovnej antonymii 

 Ondrej Hábovčík:  
Lexika nitrianskeho regiónu z hľadiska slovenskej a slovanskej lingvistickej geografie 

 Pavel Rohárik:  
Základné znaky jazyka štúrovského obdobia slovenskej enklávy v Nadlaku na Dolnej 

zemi (Rumunsko) 

 Adriana Ferienčíková:  
Geograficko-historický pohľad na častice 

 Tomáš Bánik:  
K vývinu lexiky v nárečí Čierneho Balogu 

 Jaromír Krško:  
Chotárne názvy Revúcej vo svetle histórie 

 Katarína Balážiková:  
Miestna toponymia v zrkadle súčasnej a historickej kodifikácie. 

 

Historická frazeológia a lexikológia 

 Milan Majtán:  
Z biblických frazém starého zákona v staršej slovenčine 

 Rudolf Kuchar:  
Z histórie niektorých frazém v staršej slovenčine 

 Katarína Habovštiaková:  
Pranostiky z jazykového hľadiska 

 Alexandra Rajčanová:  
K otázke spájateľnosti v historickom frazeologickom fonde 

 Tatiana Lalíková:  
Zo staršej slovenskej príbuzenskej terminológie - Súpis prác doc. E. Krošlákovej za 

roky 1972-1994 

 


