
Karta, ktorá
má význam 

Limitovaná edícia kreditnej karty 
venovaná Ľuborovi Králikovi, autorovi 

Stručného etymologického slovníka slovenčiny.

bilbord publ. ,veľkoplošná 
reklamná tabuľa‘, pôv. pís. billboard 
(od 20. stor.) • Z angl. billboard – výraz 
pôvodne označoval dosku, na ktorej sa 
zverejňujú rôzne oznamy, plagáty, 
inzeráty ap.; ide o zloženinu angl. bill 
,plagát, oznámenie ap.‘ (prevzatie zo 
strlat. billa, ktorého východiskom je lat. 
bulla ,pečať; úradná listina [s pečaťou]‘; 

bula) a board ,doska‘ (germ.).
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Karta, ktorá 
má význam

Limitovaná edícia kreditnej karty 
venovaná Ľuborovi Králikovi, autorovi 

Stručného etymologického slovníka slovenčiny.

mýto ,poplatok
za používanie ciest a mostov‘
(od 15. stor.) • Psl. *myto 
(*mūt-); obyčajne sa vysvet-
ľuje ako prevzatie z germ. 
jazykov – východiskom je asi 
sthnem. (bavor.) mūta ,mýto, 
clo‘ (nem. Maut), resp. gót. 
mōta ,id.‘.
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plagát ,vyvesené al. 
nalepené verejné oznámenie‘ 
(od 19. stor.) • Z nem. Plakat, 
prevzatého prostredníctvom hol. 
plakkaat z fr. placard ,oznámenie, 
výveska‘ – ide o odvodeninu od fr. 
plaquer ,pritlačiť (niečo na niečo)‘, 
prevzatého zo strhol. placken 
(hol. plakken) ,naniesť, umiestniť, 
prilepiť‘. Pozri aj plaketa.

Reprezentatívny príklad: celkový úverový rámec: 650 EUR, mesačný poplatok za kartu: 2,50 EUR, variabilná výška štandardnej úrokovej sadzby: 18,80 %, RPMN: 30,32 %, anuitná splát-
ka: 59,84 EUR, lehota splatnosti: 12 mesiacov. Celková suma, ktorú bude musieť klient zaplatiť: 1 033,72 EUR (za predpokladu vyčerpania úverového rámca ihneď prostredníctvom POS 
terminálu a následného splácania iba minimálnej splátky vo výške 5 % z dlžnej sumy – minimálne však 15 EUR – počas 55 mesiacov).

* Objem platieb v hodnote 300 EUR môžete dosiahnuť jednorazovo alebo kumulatívne, pričom kredit 30 EUR bude pripísaný na účet k vašej karte po ukončení kampane 31. 8. 2017. Akcia sa 
vzťahuje na platby zúčtované do 31. 8. 2017.

Karta, ktorá má význam 
Limitovaná edícia kreditnej karty venovaná Ľuborovi Králikovi, 
autorovi Stručného etymologického slovníka slovenčiny.

Zrealizujte svojou novou kreditnou kartou platby v objeme 
300 EUR* do 31. 8. 2017 a získate bonus 30 EUR.
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centrum ,stred, ústredie, stredisko‘ 
(od 18. stor.) • Z lat. centrum, čo je prevzatie z gr. kentron 
,stred‘, odvodeného od gr. kenteō ,bodám, pichám‘ – gr. 
kentron označovalo rôzne ostré predmety (osteň, žihadlo, 
bodec ap.), odtiaľ i význam ,nožička kružidla, ktorá sa 
zabodáva do podkladu pri kreslení kružnice‘ > ,stred (kruhu)‘.

Karta, ktorá
má význam 

Limitovaná edícia kreditnej karty 
venovaná Ľuborovi Králikovi, 

autorovi Stručného etymologického 
slovníka slovenčiny.
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kino (od 20. stor.) • Podľa nem. 
Kino, čo je skrátenie z nem. Kinematograph, 
prevzatého z fr. cinématographe ,prístroj 
na záznam a reprodukciu pohybujúceho 
sa obrazu‘ – význam sa posunul v smere 
,prístroj‘ > ,miestnosť (budova), kde sa tento 
prístroj nachádza‘.

spot publ. ,krátka televízna snímka‘ 
(od 20. stor.) • Z angl. spot, pôvodne 
,malý kúsok, škvrna ap.‘. Súčasný význam 
vznikol vývinom ,neveľký kúsok, priestor‘ > 
,(vo vysielaní) krátky interval na odvysielanie 
oznamu al. reklamy‘ > ,krátky oznam, 
reklama, snímka ap.‘.

Reprezentatívny príklad: celkový úverový rámec: 650 EUR, mesačný poplatok za kartu: 2,50 EUR, variabilná výška štandardnej úrokovej sadzby: 18,80 %, RPMN: 30,32 %, anuitná splátka: 
59,84 EUR, lehota splatnosti: 12 mesiacov. Celková suma, ktorú bude musieť klient zaplatiť: 1 033,72 EUR (za predpokladu vyčerpania úverového rámca ihneď prostredníctvom POS terminálu 
a následného splácania iba minimálnej splátky vo výške 5 % z dlžnej sumy – minimálne však 15 EUR – počas 55 mesiacov).

* Objem platieb v hodnote 300 EUR môžete dosiahnuť jednorazovo alebo kumulatívne, pričom kredit 30 EUR bude pripísaný na účet k vašej karte po ukončení kampane 31. 8. 2017. Akcia sa 
vzťahuje na platby zúčtované do 31. 8. 2017.

Karta, ktorá má význam 
Limitovaná edícia kreditnej karty venovaná Ľuborovi Králikovi, 
autorovi Stručného etymologického slovníka slovenčiny.

Zrealizujte svojou novou kreditnou kartou platby v objeme 
300 EUR* do 31. 8. 2017 a získate bonus 30 EUR.

most (od *14. stor.) • Psl. 
*mostъ, bez jednoznačnej etymológie; 
jednotl. výklady zohľadňujú rôzne spôsoby 
budovania mostov. Obyčajne sa vysvetľuje 
ako pôvodné *mot-to-, od psl. *mesti 
(*met-ti; miesť) – pôvodným významom 
mohlo byť 1. ,čo je hodené, prehodené cez 
rieku, roklinu ap.‘ (porov. napr. fr. jeter le 
pont ,postaviť most‘, doslova ,hodiť most‘), 
resp. 2. ,čo je nahádzané (na seba)‘, odtiaľ 
aj ,násyp, val, hrádza‘ > ,cesta po násype 
atď.‘ (porov. polabské möst ,id.‘) > ,most‘.
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Reprezentatívny príklad: celkový úverový rámec: 650 EUR, mesačný poplatok za kartu: 2,50 EUR, variabilná výška štandardnej úrokovej sadzby: 18,80 %, RPMN: 30,32 %, anuitná splátka: 
59,84 EUR, lehota splatnosti: 12 mesiacov. Celková suma, ktorú bude musieť klient zaplatiť: 1 033,72 EUR (za predpokladu vyčerpania úverového rámca ihneď prostredníctvom POS terminálu 
a následného splácania iba minimálnej splátky vo výške 5 % z dlžnej sumy – minimálne však 15 EUR – počas 55 mesiacov).

* Objem platieb v hodnote 300 EUR môžete dosiahnuť jednorazovo alebo kumulatívne, pričom kredit 30 EUR bude pripísaný na účet k vašej karte po ukončení kampane 31. 8. 2017. Akcia sa 
vzťahuje na platby zúčtované do 31. 8. 2017.

Karta, ktorá má význam 
Limitovaná edícia kreditnej karty venovaná Ľuborovi Králikovi, 
autorovi Stručného etymologického slovníka slovenčiny.

Zrealizujte svojou novou kreditnou kartou platby v objeme 
300 EUR* do 31. 8. 2017 a získate bonus 30 EUR.

breh (od 15. stor.) • Psl. *bergъ; 
príbuzné s chet. parku-, stind. brhán, avest. 
b r zant-, arm. barjr ,vysoký‘, toch. A, B pärk- 
,dvíhať sa‘, strír. brí ,kopec‘, gót. baúrgs 
,mesto, veža‘, nem. Berg ,vrch‘ a i. – všetko 
od ide. *bheregh- ,vysoký‘. Význam slova sa 
posunul v smere ,vyvýšené miesto‘ (porov. 
ísť dolu/hore b-om ,dolu/hore kopcom, 
svahom ap.‘) > ,(vyvýšená) zem pozdĺž vodnej 
plochy‘ (b. rieky, jazera, mora). Z odvodenín: 
nábrežie, pobrežie (zo spojení na, po brehu) 
a i. Pozri aj brečtan.
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inzerovať ,oznamovať 
prostredníctvom plateného tlačového 
oznámenia‘, staršie i ,vložiť text;  
úradne zaznamenať‘ (od 17. stor.)  
• Z lat. īnserere ,zaradiť, vložiť niečo  
do niečoho‘, od ↗in-2 a lat. serere  
,stavať do radu‘. Pôvodný význam 
,vložiť‘ sa stal východiskom pre ,úradne 
zaznamenať‘ (t. j. ,vložiť do záznamov‘) 
i pre ,vložiť text‘ > ,vložiť do novín text 
plateného oznámenia, inzerát‘.

Karta, ktorá má význam 
Limitovaná edícia kreditnej karty venovaná Ľuborovi Králikovi, 
autorovi Stručného etymologického slovníka slovenčiny.

Zrealizujte svojou novou kreditnou kartou platby v objeme 
300 EUR* do 31. 8. 2017 a získate bonus 30 EUR.

Reprezentatívny príklad:
Celkový úverový rámec: 650 EUR, mesačný poplatok za kartu: 2,50 EUR, variabilná výška štandardnej úrokovej sadzby: 18,80 %, RPMN: 30,32 %, 
anuitná splátka: 59,84 EUR, lehota splatnosti: 12 mesiacov. Celková suma, ktorú bude musieť klient zaplatiť: 1 033,72 EUR (za predpokladu vyčerpania 
úverového rámca ihneď prostredníctvom POS terminálu a následného splácania iba minimálnej splátky vo výške 5 % z dlžnej sumy – minimálne však
15 EUR – počas 55 mesiacov). 

prinášame Vám neopakovateľnú možnosť získať

predschválenú kreditnú kartu Visa s dizajnom limitovanej edície
venovanej autorovi Stručného etymologického slovníka slovenčiny
s úverovým rámcom
Nezmeškajte túto jedinečnú príležitosť a využívajte výhody kreditnej karty aj Vy!

list (od 15. stor.) • Psl. *listъ.
Porovnáva sa s lit. láiškas ,list (rastlinný aj 
papierový)‘, lot. laiska ,list na ľanovom al. obilnom 
steble‘, stprus. lāiskas ,kniha‘ – ide azda
o odvodeniny od ide. *lē(i)- ,nechávať a i.‘ (ďalej 
pozri leniť sa) s možným významovým vývinom 
,nechávať, uvoľňovať‘ > ,vyháňať klíky, výhonky, 
listy‘. Význam slova list sa vyvíjal v smere ,listový 
výhonok, list rastliny‘ > ,tenký plát nejakej hmoty‘ 
(porov. lístok zlata, resp. l. píly), najmä ,list 
papiera‘, z toho ,(na liste) písaná správa‘
(poslať l. a i.) aj ,úradný dokument‘ (rodný l.).

Našu ponuku vopred schválenej kreditnej karty nájdete vo svojom Internet bankinguTB aj v najnovšej verzii aplikácie Tatra banka.
V prípade, že Vás zaujala alebo sa chcete dozvedieť viac informácií, neváhajte nás kontaktovať v ktorejkoľvek pobočke alebo nám
zavolajte cez DIALOG Live.

Táto ponuka je platná do 6. 8. 2017.

Ak ste už túto ponuku medzičasom využili, prijmite náš list ako poďakovanie za Vašu dôveru.

S úctou
Tatra banka

 Urobte si radosť a doprajte si niečo navyše ihneď, 
bez zdĺhavého šetrenia či schvaľovania úveru.

 Rezervujte hotely, letenku alebo si požičajte auto 
v zahraničí, uhraďte faktúru za telefón či poistku za auto.

 Máte možnosť previesť prostriedky na svoj alebo iný bežný 
účet v Slovenskej republike.

 Peniaze banky máte k dispozícii bez úroku až do 47 dní – 
stačí uhradiť použité prostriedky do dátumu splatnosti 
v plnej výške.

 Môžete si zmeniť denný limit na karte s okamžitou platnosťou.

 Vyberte si kontinenty, v ktorých je karta použiteľná
na nákupy, či zablokujte kartu rýchlo a jednoducho.

Karta, ktorá 
má význam 

Zrealizujte svojou novou kreditnou
kartou platby v objeme 300 EUR*
do 31. 8. 2017 a získate bonus
až 30 EUR.

LETNÝ BONUS 30 EUR
Využívajte všetky možnosti a výhody, ktoré Vám prináša Program odmeňovaniaTB.
Ak mesačne uskutočníte platby v objeme 150 EUR, získate 50 % zľavu z poplatku
za kreditnú kartu. Pri platbách v objeme 300 EUR Vám mesačný poplatok vrátime
v plnej výške.

ODMENÍME VÁS ZA PLATBY KARTOU

* Objem platieb v hodnote 300 EUR môžete dosiahnuť jednorazovo alebo kumulatívne, pričom kredit 30 EUR bude pripísaný na účet k Vašej karte po 
ukončení kampane 31. 8. 2017. Akcia sa vzťahuje na platby zúčtované do 31. 8. 2017. Do objemu 300 EUR sa nezapočítavajú platobné príkazy z kreditnej 
karty a výbery hotovosti z bankomatu.
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inzerovať ,oznamovať 
prostredníctvom plateného tlačového 
oznámenia‘, staršie i ,vložiť text;  
úradne zaznamenať‘ (od 17. stor.)  
• Z lat. īnserere ,zaradiť, vložiť niečo  
do niečoho‘, od ↗in-2 a lat. serere  
,stavať do radu‘. Pôvodný význam 
,vložiť‘ sa stal východiskom pre ,úradne 
zaznamenať‘ (t. j. ,vložiť do záznamov‘) 
i pre ,vložiť text‘ > ,vložiť do novín text 
plateného oznámenia, inzerát‘.

Karta, ktorá má význam 
Limitovaná edícia kreditnej karty venovaná Ľuborovi Králikovi, 
autorovi Stručného etymologického slovníka slovenčiny.

Zrealizujte svojou novou kreditnou kartou platby v objeme 
300 EUR* do 31. 8. 2017 a získate bonus 30 EUR.

pravda (od 13. stor.) • Psl. *pravьda, 
odvodenina od slovesa *praviti vo význame typu ,robiť 
priamym, rovným‘ > ,riadiť, spravovať‘ (↗-praviť). 
Pôvodným významom slova bolo azda ,(náležité) riadenie, 
spravovanie‘ – odtiaľ staršie pravda ,spravodlivosť, právo‘ 
(krivda za stôl sadla, p. u dvier žobre; S. Chalupka)  
a ďalej ,výkon spravodlivosti‘ > ,súdny proces, súd‘ (porov. 
už je na p-e Božej, doslova ,už je na Božom súde = už stojí 
pred Božím súdom, už je mŕtvy‘). Dnešný význam ,súhlas 
výroku, výpovede so skutočnosťou‘ (povedať p-u) mohol 
vzniknúť posunom ,riadenie‘ > ,nariadenie, ustanovenie‘ 
(porov. stsl. pravьda vo význame ,ustanovenie, zásada‘, 
resp. i slk. zjavené Božie p-y) > ,čo je nariadené, čo 
(skutočne) platí‘ > ,čo zodpovedá skutočnosti‘.

Karta, ktorá má význam 
Limitovaná edícia kreditnej karty venovaná Ľuborovi Králikovi, 
autorovi Stručného etymologického slovníka slovenčiny.

Zrealizujte svojou novou kreditnou kartou platby v objeme 
300 EUR* do 31. 8. 2017 a získate bonus 30 EUR.

Karta, ktorá má význam 
Limitovaná edícia kreditnej karty venovaná Ľuborovi Králikovi, 
autorovi Stručného etymologického slovníka slovenčiny.

Zrealizujte svojou novou kreditnou kartou platby v objeme 
300 EUR* do 31. 8. 2017 a získate bonus 30 EUR.

magazín ,obrázkový 
časopis s pestrým obsahom;  
(v niektorých krajinách) veľký obchodný 
dom‘, zastaráv. ,sklad‘ (od 18. stor.)  
• Z tal. magazzino ,sklad tovaru‘, čo je 
prevzatie z arab. maḫzan, mn. maḫāzin, 
od arab. ḫazana ,ukladať, uskladňovať‘. 
Význam ,obchodný dom‘ vznikol vo fr. 
magasin;,obrázkový časopis‘ je podľa 
angl. magazine (t. j. takýto časopis ako 
,sklad, zbierka zaujímavostí ap.‘).

týždeň (od 16. stor.) • Z pôvodného 
*týže deň ,tenže (t. j. ten istý) deň‘ (*týže ,tenže‘  
od *tý ,ten‘ < *tъ-jь, odtiaľ i srb., chorv. tȃj ,ten‘ a i.;  
porov. ↗tiež, ↗deň); porov. i čes. tý-den (bez 
častice ↗že). Išlo o ten istý deň (pondelok, utorok…) 
v sedemdňovom cykle, odtiaľ – zrejme aj v kontextoch 
typu stretneme sa (v) *týže deň (t. j. o týždeň) – dnešný 
význam. Pojem sedem-dňového týždňa sa k Slovanom 
dostal s prijatím kresťanstva; vzhľadom na dôležitosť  
nedele v kresťanskej tradícii sa týždňový cyklus počítal  
i podľa nedieľ – porov. rus. nedéľa ,týždeň‘ a i.,  
ako aj slk. šestonedelie ,obdobie 6 týždňov po pôrode‘.  
K Veľký t. pozri ↗veľký.

Karta, ktorá má význam 
Limitovaná edícia kreditnej karty venovaná Ľuborovi Králikovi, 
autorovi Stručného etymologického slovníka slovenčiny.

Zrealizujte svojou novou kreditnou kartou platby v objeme 
300 EUR* do 31. 8. 2017 a získate bonus 30 EUR.

deň (od 15. stor.) • Psl. *dьnь (*dĭn-); 
súvisí so stind. dínam ,deň‘, lat. nūn-dinae  
mn. ,deň trhu (v každý deviaty deň)‘, stír. denus 
,čas 1 dňa‘, nem. Lenz ,jar‘ (*langa-tīn(a)- 
,majúca dlhé dni‘), lit. dienà ,deň‘ a i. – všetko 
od ide. *dei-n-, od ide. *dei- ,lesknúť sa, 
žiariť, svietiť‘; ďalej pozri ↗div. Z odvodenín: 
nádenník ,pomocný robotník (pracujúci za 
dennú mzdu)‘ (od *ná-denný ,najímaný na 
deň‘), podenka ,vodný hmyz žijúci iba po 
niekoľko dní‘, poludnie (↗pol), všedný 
(↗vše-) a i. Pozri aj ↗dnes, ↗týždeň.

Karta, ktorá má význam 
Limitovaná edícia kreditnej karty venovaná Ľuborovi Králikovi, 
autorovi Stručného etymologického slovníka slovenčiny.

Zrealizujte svojou novou kreditnou kartou platby v objeme 
300 EUR* do 31. 8. 2017 a získate bonus 30 EUR.

Reprezentatívny príklad: celkový úverový rámec: 650 EUR, mesačný poplatok za kartu: 2,50 EUR, variabilná výška štandardnej úrokovej sadzby: 18,80 %, RPMN: 30,32 %, anuitná splátka: 
59,84 EUR, lehota splatnosti: 12 mesiacov. Celková suma, ktorú bude musieť klient zaplatiť: 1 033,72 EUR (za predpokladu vyčerpania úverového rámca ihneď prostredníctvom POS terminálu 
a následného splácania iba minimálnej splátky vo výške 5 % z dlžnej sumy – minimálne však 15 EUR – počas 55 mesiacov).

* Objem platieb v hodnote 300 EUR môžete dosiahnuť jednorazovo alebo kumulatívne, pričom kredit 30 EUR bude pripísaný na účet k vašej karte po ukončení kampane 31. 8. 2017. Akcia sa 
vzťahuje na platby zúčtované do 31. 8. 2017.

Karta, ktorá má význam 
Limitovaná edícia kreditnej karty venovaná Ľuborovi Králikovi, 
autorovi Stručného etymologického slovníka slovenčiny.

Zrealizujte svojou novou kreditnou kartou platby v objeme 
300 EUR* do 31. 8. 2017 a získate bonus 30 EUR.

mesto (od 15. stor.) 
• Z hľadiska pôvodu hláskový variant 
(s využitím rozdielu e/ie) slova miesto. 
Významový posun ,miesto‘ > ,mesto‘ 
nastal asi pod vplyvom sthnem., strhnem. 
stat ,miesto‘ (dnešné nem. Stätte), ktoré 
nadobudlo od 12. stor. význam ,mesto‘ 
(nem. Stadt) – podľa stredovekého práva 
išlo o obývané miesto majúce určité 
práva a výsady. Z odvodenín: mešťan 
(od toho i staršie mešťan-osta ,starosta‘), 
predmestie a i.
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Reprezentatívny príklad: celkový úverový rámec: 650 EUR, mesačný poplatok za kartu: 2,50 EUR, variabilná výška štandardnej úrokovej sadzby: 18,80 %, RPMN: 30,32 %, anuitná splátka: 
59,84 EUR, lehota splatnosti: 12 mesiacov. Celková suma, ktorú bude musieť klient zaplatiť: 1 033,72 EUR (za predpokladu vyčerpania úverového rámca ihneď prostredníctvom POS terminálu 
a následného splácania iba minimálnej splátky vo výške 5 % z dlžnej sumy – minimálne však 15 EUR – počas 55 mesiacov).

* Objem platieb v hodnote 300 EUR môžete dosiahnuť jednorazovo alebo kumulatívne, pričom kredit 30 EUR bude pripísaný na účet k vašej karte po ukončení kampane 31. 8. 2017. Akcia sa 
vzťahuje na platby zúčtované do 31. 8. 2017.

Karta, ktorá má význam 
Limitovaná edícia kreditnej karty venovaná Ľuborovi Králikovi, 
autorovi Stručného etymologického slovníka slovenčiny.

Zrealizujte svojou novou kreditnou kartou platby v objeme 
300 EUR* do 31. 8. 2017 a získate bonus 30 EUR.

čakať (od 15. stor.) 
• Psl. *čakati (*kuēi-k-), od ide. 
*kuei- ,dávať pozor na niečo ap.‘; 
ďalej pozri čajsi. Slk. dial. 
čekať ,čakať‘ je refl exom 
variantného psl. *čekati; 
redukovaný variant tohto koreňa 
(*čьk-) je zachovaný v dočkať, 
počkať, prečkať, vyčkať (iného 
pôvodu je čkať1 ,štikútať‘).
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Karta, ktorá
má význam 

Limitovaná edícia kreditnej karty 
venovaná Ľuborovi Králikovi, autorovi 

Stručného etymologického slovníka slovenčiny.

autobus (od 20. stor.)  
• Zloženina ↗auto-2 a bus, čo je skrátenie 
staršieho omnibus, pôvodne označujúceho 
koč na prepravu viacerých cestujúcich – 
názov zaviedol v 2. polovici 20. rokov  
19. stor. fr. priekopník mestskej dopravy  
S. Baudry (pôsobiaci v meste Nantes, neskôr 
v Paríži), ktorý sa údajne inšpiroval reklamným 
štítom klobučníka Omnèsa „Omnès omnibus“ 
(Omnès pre všetkých), využívajúcim slovnú 
hračku v podobe súzvuku priezviska Omnès  
a lat. omnis ,všetok‘, omnēs ,všetci‘, 
omnibus dat. pl. ,všetkým, pre všetkých‘. 
Pozri aj ↗trolejbus.

fasáda ,priečelie‘ 
(od 19. stor.) • Z fr. façade, 
čo je prevzatie z tal. facciata 
,id.‘, odvodeného od tal. 
faccia ,tvár; predná strana‘, 
z lat. faciēs ,tvár‘, pôvodne 
,spôsob, ako je niečo 
vytvorené, ako niečo vyzerá, 
vzhľad‘ (k významu porov.
i tvár), od lat. facere ,robiť, 
tvoriť, vytvárať‘.

Karta, ktorá
má význam 

Limitovaná edícia kreditnej karty 
venovaná Ľuborovi Králikovi,

autorovi Stručného etymologického
slovníka slovenčiny.

tb_slovnik_fasada_12760x9420_1ku10_0517.indd   1 3.5.2017   9:46

bicykel 
(od 20. stor.)  
• Z fr. bicycle, 
čo je asi obmena 
(pomocou ↗bi-) 
staršieho fr. tricycle 
,trojkolesový vozík‘, 
zloženého z ↗tri- 
a fr. cycle ,kruh, 
koleso‘ (prevzatie 
z lat.; ↗cyklus). 
Z odvodenín: 
bicyklista, skrátene 
cyklista (k tomu 
cyklistika ap.).

behať 
(od *13. stor.) 
• Psl. *běgati, čo je 
iteratívum od psl. *běgti 
(zachované v poľ. biec, 
rus. dial. beč ,behať‘  
a i.), ktoré súvisí s hind. 
bhāg-, ,utekať‘ a i. – 
všetko od ide. *bheg- 
,utekať‘. Z odvodenín: 
behať sa ,(o krave) 
mať čas párenia‘; beh, 
bežný (staršie i b-é 
peniaze ,nachádzajúce 
sa v obehu‘, odtiaľ 
asi ,každodenne 
používaný‘ > ,všedný, 
obyčajný‘);

banka1 (,vydutá 
nádobka s úzkym hrdlom‘ (od 16. 
stor.) • Zdrobnenina od ↗baňa 
(z ľud. lat. *bānea mn. ,kúpele‘), 
význam ,vydutá nádobka‘ vznikol 
na základe tvaru kupolovitých 
rím. kúpeľov. – banka2 ,finančná 
inštitúcia‘ (od 18. stor.) • Z tal. 
banco m., banca ž., pôvodne 
,lavica, stôl‘ (prevzatie zo sthnem. 
bank ,lavica‘). Slovo zaznamenalo 
významový vývin ,lavica, pri ktorej 
ponúka svoje služby peňazomenec‘ 
> ,finančná inštitúcia‘; novší význam 
,súbor dát‘ (↗databanka ap.) 
je podľa angl. bank. Pozri aj 
↗bank,↗banket.

Karta, ktorá
má význam 
Limitovaná edícia kreditnej karty 
venovaná Ľuborovi Králikovi, 
autorovi Stručného etymologického 
slovníka slovenčiny.

reštaurovať ,obnovovať, obnoviť‘  
(od 19. stor.) • Z lat. restaurāre, restaurātum ,opäť vystavať, obnoviť‘,  
čo je obmena (s využitím významovo jednoznačnejšej predpony  
↗re-) staršieho īnstaurāre ,obnoviť‘, zloženého z ↗in-2 a koreňa staur-, 
nejasného pôvodu. Pôvodný význam obnovy (r. staré maľby i r. cisárstvo 
,obnoviť, opäť nastoliť‘) sa posunul aj v smere ,obnoviť (si) fyzické 
sily, občerstviť (sa)‘, odtiaľ reštaurácia ako ,zariadenie poskytujúce 
občerstvenie (vo forme stravy)‘ (pozri aj ↗motorest); porov. i významovo 
odlíšené reštaurátor (r. umeleckých pamiatok ap., podľa lat. restaurātor) 
a reštauratér ,majiteľ ap. reštaurácie‘ (fr. restaurateur).

Karta, ktorá má význam 
Limitovaná edícia kreditnej karty venovaná Ľuborovi Králikovi, 

autorovi Stručného etymologického slovníka slovenčiny.

garáž ,uzavretý priestor na úschovu 
motorového vozidla‘ (od 20. stor.) • Z fr. garage, 
od slovesa garer ,priviesť na chránené miesto‘, germ. 
pôvodu (východiskový výraz súvisí s nem. wahren 
,chrániť‘) – slovo sa pôvodne vzťahovalo na úschovu 
lodí, neskôr sa prenieslo aj na úschovu železničných 
vagónov a iných dopravných prostriedkov.

Karta, ktorá má význam 
Limitovaná edícia kreditnej karty venovaná Ľuborovi Králikovi, 

autorovi Stručného etymologického slovníka slovenčiny.
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Karta, ktorá
má význam 

Limitovaná edícia kreditnej karty 
venovaná Ľuborovi Králikovi, autorovi 

Stručného etymologického slovníka slovenčiny.

trh (od *15. stor.) • Psl. *tъrgъ. 
Málo jasný výraz; porovnáva sa s lit. 
turgus, lot. tìrgus ,trh‘ (môže však ísť  
aj o prevzatia sl. pôvodu), resp. s výrazmi 
zo starovekej jadranskej oblasti – porov. 
ilýr. tergitio ,obchodník‘, venetský miestny 
názov Tergeste ,Terst‘ (tal. Trieste), resp. 
aj alb. treg ,trh, trhovisko‘ (ak nejde  
o prevzatie od Slovanov). Uvažovalo sa  
aj o prevzatí z orientálnych jazykov.

Reprezentatívny príklad: celkový úverový rámec: 650 EUR, mesačný poplatok za kartu: 2,50 EUR, variabilná výška štandardnej úrokovej sadzby: 18,80 %, RPMN: 30,32 %, anuitná splátka: 
59,84 EUR, lehota splatnosti: 12 mesiacov. Celková suma, ktorú bude musieť klient zaplatiť: 1 033,72 EUR (za predpokladu vyčerpania úverového rámca ihneď prostredníctvom POS terminálu 
a následného splácania iba minimálnej splátky vo výške 5 % z dlžnej sumy – minimálne však 15 EUR – počas 55 mesiacov).

* Objem platieb v hodnote 300 EUR môžete dosiahnuť jednorazovo alebo kumulatívne, pričom kredit 30 EUR bude pripísaný na účet k vašej karte po ukončení kampane 31. 8. 2017. Akcia sa 
vzťahuje na platby zúčtované do 31. 8. 2017.

Karta, ktorá má význam 
Limitovaná edícia kreditnej karty venovaná Ľuborovi Králikovi, 
autorovi Stručného etymologického slovníka slovenčiny.

Zrealizujte svojou novou kreditnou kartou platby v objeme 
300 EUR* do 31. 8. 2017 a získate bonus 30 EUR.

reklama ,verejné 
odporúčanie niečoho na kúpu‘ (od 19. 
stor.) • Z fr. réclame, od fr. réclamer vo 
význame ,pripomínať, upozorňovať‘, doslova 
asi ,opakovane volať‘, čo je prevzatie z lat. 
reclāmāre ( reklamovať). – reklamovať 
,žiadať náhradu al. nápravu‘, staršie aj 
,žiadať o oslobodenie z vojenskej služby‘ 
(od 19. stor.) • Z lat. reclāmāre ,(hlasito) 
odporovať, prejavovať nevôľu‘, pôvodne 
,naspäť (resp. opakovane) kričať‘, od 

re- a lat. clāmāre ,kričať, hlasne volať‘.
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Tatra banka vydáva každý rok 
limitovanú edíciu kreditnej karty 

venovanú jednému z laureátov Ceny 
Nadácie Tatra banky.

 Tento rok to bol Ľubor Králik, 
jazykovedec a autor Stručného 

etymologického slovníka slovenčiny.

HLAVNOU IDEOU KAMPANE BOLO PRACOVAŤ  
SO SLOVAMI ZO SLOVNÍKA, KTORÉ 

POMENÚVAJÚ JEDNOTLIVÉ NOSIČE ČI MÉDIÁ. 

Inšpirovali sme sa názvami nosičov a periodík,  
ale aj ich umiestnením. V slovníku sme dokázali nájsť 

na každé médium vlastné slovo, preto bolo takmer 
každé médium samostatné a neopakovateľné, 

so svojím vlastným hedlajnom/slovom.

Limitovaná edícia 
kreditnej karty 2017


