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Ján Kulík  

MENÁ 

 

 

 V slovníkoch slovenského jazyka meno je definované, ako: „Slovné označenie niečoho, 

pomenovanie, názov a sú: osobné, rodinné, miestne atď.“ 

 Hneď na druhej strane Biblie, 1M 2:19 – 20 najdeme:“Vtedy Hospodin Boh utvoril zo zeme všetkú 

poľnú zver i všetko nebeské vtáctvo a priviedol ich k človeku, aby videl, ako ich pomenuje; každý tvor mal 

sa menovať tak, ako ich pomenuje človek. A človek pomenoval všetok dobytok, nebeské vtáctvo i všetkú 

poľnú zver...“ 

    ===================== 

 Už na úsvite ľudskej civilizácie, človek mal potrebu, životnú potrebu, všetko okolo seba 

pomenovať. Dať nejaké meno všetkému. Boli to najskôr zvukomalebné „slová“, ale z nich sa postupom 

času vyvinuli také, aké v podstati máme aj dnes. Niekde v XIX. st. keď sa etymológia stala populárnou, 

keď sa horúčkovite študovali všetky možné jazyky, nejeden etymológ poznamenal, že každú súčasnú reč 

sa dá zredukovať na nejakých 200 základných onomatopeických zvukov, slov. 

 

 Evolúcia reči trvá aj dnes. Každý živý jazyk má potrebu hľadania si nových výrazov, nových 

pojmov a stačí sa podívať na oblasť telekomunikácií. Tu sa to zmenilo na pravú riavu. Pravda, dominuje 

tam angličtina, ale aj ona má svoje starosti a preto, hlavne pri počítačoch, neraz sa stretneme aj 

s absurdnými pomenovaniami. Napr. je tu „mouse“, i keď súčasný „mouse“= mýška už nema chvostik. Tá 

šipka na monitore sa skorej podobá včeličky. „Chip“, ako ang. slovo, dosiaľ sa vzťahovalo na triesku, 

úlomok, stružlinu, íver a dnes pod tým chápeme aj ten, pre obyčajných smrtelníkov, nepochopitelný 

vypínač, prepínač... 

 

 Posledne naší novinári začali nazývať homosexuálov gejovia, čo je vonkoncom chybné. My sme 

ich skorej nazývali teplí, hajzlíkovia, buzeranti, péderi... či boli tu lesbičky, hajzličky..., no dnes aj oni sa 

stali súčasťou gejov, čo by sme si najlepšie komparovali s ang. gay = veselý, či je tu aj guy 1° a 2° = 

hastroš, strašiak, chlapík (am.); povraz, lano, reťaz, upevniť, zaistiť... Nič, páčilo sa to niekomu, alebo nie, 

ale cesta do EU vedie aj péderskou uličkou. Vraj demokracia. Aká, keď menšina nastoľuje svoju 

nemorálnosť na väčšinu. Odsudzovala to aj Biblia a neraz sa tam spomenie samcoložstvo.  

 V Austrálii to už hodne pokročilo, veď aj federálny parlament debatoval, či sa „manželské páry“ 

homosaksuálov legalizujú, alebo nie. Parlament aj tentoraz odmietol, no hneď tu bol aj žart: 

 Nejaký Grék išiel na úrady, že vraj chce sa zrieknuť austrálskeho občianstva a ako príčinu 

uviedol: Keď som sem prišiel, tam v 50-tých rokoch, byť homoseksuálom bola najväčšia hanba. V 60-tých  

a v 70-tých rokoch sa im už hľadelo cez prsty. V 80-tých už sa začali aj verejne vystatovať a hľa teraz už 

chcú mať aj manželstvá. Musím odtiaľto preč, kým sa homoseksualita nestane povinnou. 

 

 A zase, podľa Biblie, prvý muž dostal meno Adam a prvá žena sa menovala Eva (Eva bola vlastne 

Adamovou už druhou ženou).  

 

 Adam v hebrejskom jazyku môže znamenať, ako muž, tak aj „z hliny“, ale aj červený. (Z prachu si 

a na prach sa obrátiš.)  

 

 Eva v hebrejštine znamená život. Týmto pomenovaním sa vystihuje jej základná biologická 

funkcia, funkcia reprodukcie ľudského rodu a práve preto, v prvých prekladoch Biblie do gréčtiny (robilo 
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sa to v Alexandrii), jej hebrejské pomenovanie sa vystriedalo s adekvátnym gréckym slovom a dostali sme 

aj meno Zoa, Zoe, Zoja, čo tiež znamená život. 

 

 Za každým osobným (krstným) menom, skrýva sa ľudská bytosť a v podvedomí, aj jej spoločenská 

funkcia, „osud“, a charakter. Keď si rodičia vyberajú meno svojmu potomkovi, obyčajne chcú, želajú si, 

aby to meno nejak udávalo, či predurčovalo jeho životnú púť, budúce postavenie v spoločnosti atď. 

a práve tu, pre neznalosť významu jednotlivých mien, dopadne to nie najšikovnejšie. Neraz aj konfliktne.  

Decko tmavej pokožky, tmavých vlás dostane meno Albín, Albína, Belo, či opačne, decko plavých vlás, 

bielej pokožky... „obdaria“ menom Móric, Melánia a pod.  

 

 O osobných menách Slovanov, či v našom konkrétnom prípade aj Slovienov, z predkresťanského 

obdobia, dozvedáme sa hlavne z cudzích prameňov. Z obdobia Veľkej Moravy už máme aj vlastné 

písomné pamiatky. 

 

 S príchodom Cyrila a Metóda, začínajú sa nám zjavovať už pôvodne aj grécke a hebrejské mená. 

 

 Po zániku Veľ. Moravy, zvyšuje sa frekvencia pôvodne germanských a románskych mien, ale 

v čase renesancie, ako v celej Európe, aj u nás sú pohyby, ba nezadlho aj cirkevné vrenia, náboženské 

(protestantské) vojny a zjavujú sa nám mená z času rozkvetu klasickej kultúry. Oprašujú sa hebrejské 

mená z Biblie a badať tu už aj návrat ku starým slovanským menám, alebo aspoň poslovančovaniu 

pôvodne cudzích, či neraz sa vymýšľajú aj nové, slovanské. Tento proces sa stupňuje s nástupom 

„národnej“ renesancie. 

 

 Každé obdobie malo svoje mená. Z predveľkomoravského obdobia máme napr. Vojnomíra, 

Sama... až tu prichádza Pribina, Mojmír, Svätopluk.... Gorazd, Naum...po nich na rad prišli aj súčasné 

„hollywoodské“, „New Age“ mená a tak to pôjde aj ďalej. Väčšina z nich nie je ani v kalendári. Zastarajú 

rýchlejšie, ako vznikli.  

 

 Tu máme zahrnutých niekoľko stovák osobných mien a najdete si aj ich etymológiu. Všetky 

pospomínať sa nedá. Najmä tie súčasné, cudzokrajné, ako napr. Aba = narodená vo štvrtok (Ghana), 

Abena = narodená v utorok (Afrika), Akela = šľachetná (Havajské ostrovy), Dakota = priateľka (Sioux 

indiánske), Kogara = miesto, kde rastie trstina (aust. domorodecké),  Kokohoko = nočný vták, sova 

(indiánske), Lahela = srnka (Havajské ost.), Malana = svetlo, žiarivý (Havajské ost.), Sakae = bohatá 

(Japonsko), Fudo = podľa japonského boha ohňa a múdrosti, Goro = po rade piaty syn, Jazz (Džez) = 

miluje džezovú hudbu (Americké meno), Jela = pri narodení, otec bol v žalári (Swahili), Mamo = žltý, 

šafrán (Havajské ost.) atď. atď.  

 

 Aj v súčasnosti rodičia sa proste predbehávajú vo vymýšľaní mien a občas im to vyjde aj sproste. 

Hlavne, ak sa rozhodnú pre nejaké budistické meno, cudzokrajné, alebo urobia si aj špatnú kombináciu 

a dajsamisvete, potom chcú aby aj ich ratolesť mala meniny, lenže tam v kalendári také meno nenajdu. 

Dieťa nemôže mať meniny. Ak nie, na vine budú úrady, lebo ten kalendár neakomodovali k ich potrebám. 

Ľudkovia, veď ten kalendár nie len púhy zoznam mien. Za každým menom (kresťanským) skrýva sa 

nejaká udalosť, hlavne spiata s osobou niektorého „svätého“, martýra a pod. Ak by úrady podľahli vášmu 

nátlaku, tak každý kalendár by už o rok bol „zastaralý“. 
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 Angličania, najlepšie to poznám, od „kalendárových“ mien už dávno upustili. Bežný občan už 

nevie ani kedy je Štefana, Jána, Adama a Evy... ale dobre vie, že kedy je „Boxing Day“ (Štefana), kedy je 

X-mass, Vianoce, lenže teraz  to už nie je narodenie Jažiška, ale X = neznáma + mass = hulákanie a preto 

vo svete hovoriacom po anglický, meniny sa neoslavujú, ale oslavujú sa narodeniny. 

 

 Pred nedávnom (2008. roku) herečka Nicol Kidmann , ináč Austrálanka zo Sydney a jej nový 

manžel, tiež Austrálan z Brisbane, vítali na tento svet svoju dcérku. Nazvali si ju Sunday Rose a ako 

americká, tak aj austrálska tlač bola plné uštipačných komentárov. Sunday znamená nedeľa a Rose je 

ružička. Celkom pekne, lenže v bežnom hovore z toho vypadne Sunday Roast, čiže nedelná pečienka. Na 

dovažok, dieťa sa nenarodilo v nedeľu, ale v pondelok. 

 

 Sunday = nedeľa, je celkom bežným menom, ale medzi protestantmi a Nicol Kidmann je  

katolíčka. Svedčilo sa im tú dcérku nazvať hádam menom Dominica, ak tam chceli mať „Nedielku“ 

narodenú v pondelok.  

 

 Pamätajme si, že ten náš potomok so svojim menom má žiť celý život. Ak dostane nejaké 

„sprosté“, nešikovné meno, bude mať aj nepotrebných problémov. Všade. Na každom kroku. Koho radšej 

zamestnáte? Osobu, čo sa volá Jano, alebo osobu s menom Zadok?  Mimochodom, aj toto je biblické 

meno a už som stretol niekoľkých Zadokov, či Zadkov.  

 

 Zo študentských rokov sa pamätám, že jeden študentský manželský pár (študovali chémiu), keď sa 

im narodili dvojičky. Dievčatá. Vybrali im aj „krásne“ mená. Jedna bola Anóda a druhá Katóda. 

Manželský pár študentov elektrotechniky mal tiež dvojičky. Synov. Aj oni dostali „prieliehavé“ mená. 

Generátor a Transformátor, avšak čiapočku odniesol jeden nešťastník z Bosny. Syn tamojšieho sedliaka, 

ktorého ten „nový vynález“, traktor, toľko dojal, že si aj syna okrstil Traktor.  

 

 Divne zvučí, aj keď stretnete krajana zo zámoria, ktorý má rýdze slovenské priezvisko, ale krstné 

meno mu je napr. Scott, Duogal, Douglass, Lachlan, Jenniferka, Jessica, Joyce, Jade, Tyler, Tiler... atď. 

Krajanská Amerika a Austrália je plná takýchto mien. Vypadá, že si také exotické mená prerazili cestu aj 

na Slovensko. Už zopáraz sa nás návštevníci pýtali o „slovenskom“ mene Dženiferka / Jenniferka, 

Džesika, Kevinko atď. Mnohí sa pýtajú na krstné mená moslimov a židov. Úbožiaci. Nevedia, že zatiaľ na 

svete ešte nikto nevidel krsteného žida (nie Žida), alebo krsteného moslima. Nie náhodou naší starí 

hovorili, že „no, tu už nič nechýba, len krstený žid“. 

 

 Neraz človek dostane „geniálnu“ ideu a pýta sa, ako preložiť meno Eva do hebrejštiny. Načo? Veď 

to je už hebrejské meno. Ako si preložiť meno Miroslav do slovenčiny? Ako si preložiť meno Andrea do 

napr. gréckeho, alebo aj hebrejského jazyka? Mená sa neprekladajú. V krajnom prípade sa len akomodujú 

ku určitej reči. 

 

 Nejeden sa nás pýta na všetky najkrajšie africké, černošské, belošské, ázijské, austrálske 

domorodecké, americké... mená. Tu im nepomôže ani sám Pán Boh.  Veď len v Austrálii bolo vyše 300 

rozličných rečí. Na ostrove Nová Guinea, podľa odhadu, bude vraj asi 600 rečí a viete si teraz predstaviť, 

koľko je domorodých rečí v Ázii, v Sev. a Južnej Ameriky, v Afriky a o belošských menách (hádam si 

myslia na Európu) ani hovoriť. 
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 Ázijský, africký... atď. jazyk nejestvuje. V tomto vám nepomôže ani sv. Peter. Napr. pozrime sa na 

Afriku. Zatiaľ ich linguisti rozdelili do niekoľkých väčších skupín a to: Nílsko-saharské jazyky, Khoisan 

skupinu, Negro-konžskú, Afro-ázijskú a len táto Afro-ázijská skupina zahŕňa: Semitskú skupinu (akádsky, 

amharitský, hebrejský, arabský, aramejský), kušitský (Somálsko), berberský (Berberi a Tuarégovia), 

čadský (hausa), egyptský (koptský)... 

 

 Negro-konžská: Benue – Congo (bantu), Kwa (akánsky, ewe, igbo, yoruba). 

 

 Atlantická skupina: Fulani, Wolof, Mandé, Bambara, Gur, Senufo, Dogon, Adamawa, Gbaya, 

Khordofánsky atď. Je ich ešte niekoľko desiatok, ako napr. Gikuyu, Rundi, Luba, Lulua, Swahili, Makua, 

Chewa / Nyanja, Shona, Zulu, Xhosa, Ndebele... a toto sú iba väčšie skupiny. Všetci títo, v závislosti od 

náboženstva, izolovanosti... majú buď kresťanské, alebo tradičné mená.  Napr. v jazyku Ndebele: 

 Dievčenské mená: u-Jabulani = radosť, šťastie, nadšenie; u-Linda = dávaj si pozor na dedinčanov, 

kým sa otec nevráti; u-Sakhile = urobili sme si pohodlný dom; u-Senzeni = čo máme, to sme si sami 

urobili; u-Sithembil = máme nádej; u-Sibahle = sme krásni... 

 Chlapci: u-Themba = nádej; u-Zenzo =kým ešte bol v brušku, udiali sa mnohé veci... 

 

 Indiánske mená a ako si preložiť meno do indiánskeho jazyka. 

 

 Začneme od konkrétnej otázky: Ako si preložiť meno Ľudmila na indiánsky jazyk?  

 V prvom rade nejaký univerzálny indiánsky nejestvuje. Jestvujú však jazykové skupiny a tieto 

zhŕňajú dospolu viacej rečí, ako ich má Európa s Áziou dospolu a ešte ich všetky neodhalili, či mnohé 

z nich už aj zanikli, ale len hlavne v anglosaskej Amerike. V latinskej ten zánik je pomalší. 

 Sev. Ameriku linguisti rozdelili na skupiny: 

 Eskimo-Aleut, Algic, Mosan, Na-Dené, Hokan-Sioun, Penutian, Aztec-Tanoan. Algic skupina sa 

ďalej delí na Algonquian a sem patria: Arapaho, Blackfoot, Cheyene, Cree, Algonquian, Ojibway 

a Shawnee, ako aj skupinu Ritwan, kam patria Wiyot a Yurok. 

 Mosa sa delí na: Chemakuan, Salish a Wakashan a tieto zase následne na: Chemakuan a Quileute. 

Salish na Bella Coola a to pobrežný a vnútrozemný. Wakashan na severný a južný a podskupinu 

Nuuchanulath. 

 Na-Dene sa delí na tri krídla: Haida, Tlingit a Athabaskan-Eyak a táto sa zase delí na Athabaskan 

a Eyak a Athabaskan sa zase delí na severný, kam patria Chipawyan a Koyukon. Z pobrežnej skupiny  

vychádza Hupa, kým z južného krídla Navajo a Apache. 

 Do skupiny Hokan Siouan, nech nenapočitujeme všetky, stačí spomenúť Iroquoan, Mohawk, ale aj 

Lakhota, Muskogean...  

 Penutian skupina sa delí na ďaľších sedem hlavných jazykových skupín a tieto sa tiahnu od 

Kanady, po Mexiko a strednú Ameriku. 

 Aztec-Tonoan sa delí na dve krídla, kde to menšie zahrňuje Kiowa a Tiwa, kým to väčšie sa delí 

na severnú a južnú podskupinu a sem patria: Hopi, Numic, jeho podskupina Comanche, Paiute, Shoshone, 

kým podskupina Takic zahrňuje Cahuilla, Cupeńo a Lauseńo. 

 Južné krídlo sa delí na dve skupiny: Aztecan a Nahuatl, ako aj Sonora a Papago. 

 Kiowa-Tonoan sa delí na Kiowa a Tiwi. 

 Stredná Amerika má aspoň 27 kazykových oblastí a zahrňuje sa ich do štyroch skupín (kam patrí 

aj jazyk Mayov) a tieto sa delia na aspoň 280 samostatných jazykov. 

 

 * S „indiánskymi“ menami pre psov, kone atď. sa vôbec nemienime baviť. Vymyslite si ich sami. 
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 Južná Amerika, koľko zatiaľ vieme (ale len z odhadu), má aspoň 16 jazykových skupín a tieto sa 

štiepajú na vyše 600 rozličných jazykov. Len v Brazílii zatiaľ objavili 250 jazykov, 15 jazykových skupín 

a je tu ešte aj asi 35 neklasifikovaných jazykov. 

 Indiánske jazyky sa medzi sebou toľko líšia, ako napr. slovenčina, od japonštiny. Teraz sa pýtam. 

Do ktorého indiánskeho jazyka si chcete preložiť meno, alebo z ktorého indiánskeho jazyka chcete meno 

pre svojho potomka? Také otázky patria do skupiny „morónskych“. 

 Mimochodom, tu hneď aj odpovieme na otázku, či naozaj americkí Indiáni hovorili 

staromaďarským jazykom? Usúďte sami.  

  

 Ak sa podívame na svoj jazyk, aj tu je možnosť utvorenia nového mena, ako napr. Slovenka, 

Srbinka (tieto vlastne už jestvujú), Žilina, Nitra, Modra, Bratislavka..., Sova, Slávik, Havran... ale sotva by 

niekto siahol po Spišiakovi, Revúcej, Pipíšky  a pod. Takéto meno hneď vyvolá nežiadúcu asociáciu.  

 

 Mnohí si vyhľadávajú, akože americké mená. Také niečo nejestvuje. V Amerike, medzi 

potomkami Európanov najdete kresťanské mená, v podobách, aké sú v Británii, v Nemecku, Taliansku, 

Španielsku... a občas stretneme aj niekoho s nezvyčajným, „novým“ menom, ale aj to sú európske, hlavne 

anglícke, puritánske, ako je Pearl, Rubi, Ruby, Esmeralda, Diamantina, Jacynta, Heather... alebo sú to 

„moderné“ mená, ako napr. Tiger-Lily, Red, Green, alebo spomeňme aj Sarah Palin-ovú, ktorá sa uchádza 

o miesto viceprezidentky. Má päť detí a všetky majú divné mená: Bristoll, Willow, Piper, Track a Trigg. 

Ich význam? Tak prvé si nazvala nie podľa názvu mesta v Anglicku, ale tu, ako východisko, využila súč. 

ang. bristle, ktoré v stredoangličtine malo podobu brüstel, bristle, brestel a význam mu je naježiť sa, 

ukazovať, „pointovať“ (pointer je názov aj rasy loveckých psov). Meno druhého neznamená nič iné, ako 

„vŕba“. Tretie je Piper = gajdoš, cievka, rúrka... a  pod týmto termínom (v kombinácii s inými) poznáme aj 

zopár druhov vtákov, ktoré vydávajú prenikavý hlas. Štvrté je Track = stopa, šľapaj, „čapáš“, či z neho 

vyšlo aj Tracker = sliedič. Piate je Trigg, čo by sme pochopili, ako vyparádený, lenže zároveň predstavuje 

aj skratku slova trigger = kohútik, spúšť na puške. Predsa, Sarah je poľovníčka, strieľa všetko živé, nuž aj 

deti dostali podľa nej, primerané mená.  

 

 Mnohí Američania, akože „patrioti“ deti si okrstia menom svojho štátu, takže tam nič nechýba, od 

Tex(asu), cez Arizonu, Nebrasku, Nevadu, Alabamu... až po Ohio.  

 

 Tí „modernejší“ siahajú po menách, akože indiánskeho pôvodu a najdete Dakotu a pod. Sú tam 

však aj černosi a títo, v závislosti koľko je kto „hrdý na pôvod“, dávajú si deťom aj africké mená (napr. 

Kinta, Kunte, Tupak), ale je tam aj hodne Vietnamcov, Číňanov... takže aj ich mená sú dnes už americké. 

O menách Indiánov, ani hovoriť. Aj oni majú svoju zásobu, takže, ktoré to mená môžeme zahrnúť pod 

plášť „americké“? Kresťanské? Moslimské? Gemanské? Románske, Indiánske?... Všetky sú tam.  

 

 Meno, ako slovo, pre linguistov je veľmi zaujímavé. Skupina paleolinguistov ho zaraďuje ku 

nejakému fiktívnemu protojazyku, prajazyku. Vo svojich najrozličnejších podobách, variáciach, sústavne 

sa zjavuje aj v tých najodľahlejších, najizolovanejších rečiach, ktoré ako historický, tak aj geografický, 

vonkoncom nemajú a nikdy ani nemali nič spoločného. Všade je to krátke slovo a obsahuje buď obe 

spoluhlásky (M a N), alebo aspoň jednu z nich. V semítskom asýrskom jazyku je to šemmah, v arabskom 

onwan, turecký isim, maď. név, nevem, vietnamský těn, čínsky méng, míngzi, míngyú, míngcheng, jap. 

na-ma-e, mongolský nameg, kým v jazykoch austrálskych domorodcov sú podoby: arrainya, mitye, 

nakame, arritnye, kwementyaiye, miki, murrinh, namp, narri, ney, nyari atď.    
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 Páči sa nám exotický „cveng“ aby to naše novorodeniatko nebolo len púhym Paľom, Janom, 

Mišom, Ďurom... ale pozor! Rozmysleme si s akým menom obdaríme svojho potomka. Aby nemal 

„školské prestávkové pračky“, lebo má sprosté meno. Deti to rýchle objavia.  

 

  

    

 

    ============================= 

 

 

 

                   Etymológia najfrekventovanejších a zriedkavejších osobných mien. 

 

   

 

Aaron: muž. m. Viď  Áron. 

 

Aba, Abah, Abba: žen.m. afrického pôvodu, z Ghany a význam mu je „narodená vo štvrtok“, či v našom 

prípade by to bola „Štvrtka“, alebo v ang. máme jeho ekvivalent, Thursday. 

 

Abdul: moslimské muž.m. arabského pôvodu a význam by bol: sluha, syn, pomocník. 

 

Abeba, Abeby: žen.m. afrického pôvodu, z Nigérie a význam mu je „požiadali sme o ňu a prišla“. 

 

Ábel: muž. meno, ktoré v heb. jazyku má podobu Hebhel a môže súvisieť s pojmom pre dych, ale 

zároveň i s pojmom pre syn. V St. zmluve Ábel bol druhorodeným synom Adama a Evy. Medzi 

kresťamni toto meno bolo vždy na periférii. U nás sa skorej stretneme s týmto priezviskom, ako 

osobným menom. 

 

Abelard: muž.m. starogermanského pôvodu, ktoré sa v stredoveku vyskytovalo najmä vo Francúzsku. 

Jeho význam sa vysvetľuje, ako: urodzený, rázny, pevný, rezolútny, ambiciózny, narodený v rodine 

vyššej šľachty a pod. Toto meno mal aj fr. filozof XII. st. Pierre Abelard. 

 

Abena, Abina, Abyna: žen.m. afrického pôvodu a význam mu je „narodená v utorok“. 

 

Abequa: žen.m. indiánskeho pôvodu, plemena Chippewa a význam mu je „milujúca domácnosť, 

milujúca domáce ohnisko“. 

 

Abiel: muž. meno heb. pôvodu, ktorého význam sa vysvetľuje, ako otec sily. 

 

Abigail: Tak to nazývala jedna z mnohých žien, konkubín, biblického kráľa Dávida. V heb. jaz. má 

význam otcova radosť, otcovo potešenie. V čase reformácie aj toto meno preniká medzi kresťanov, ale 

vždy bolo len okrajovým, až exotickým. Vyskytuje sa aj dnes.  
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Abira: žen.m. hebrejského pôvodu, s významom „junácka, silná“. Môžeme sa stretnúť s rôznymi 

podobamy písania, ako Abirah, Abyra, Abyrah, Adira, Adirah, Adyra, Adyrah, Amiza, Amizah, 

Amyza, Amyzah... Same meno nie je nejak frekventované, ale zjavuje sa hlavne v spoločnosti 

najrozličnejších fundamentalistických siek a hlavne v Amerike. 

 

Abnor / Abner: muž. m. heb. pôvodu, ktoré vzniklo z kombinácie slov pre otec a svetlo, čiže význam 

sa vysvetľuje, ako otec svetla. Takto sa volal bratranec kráľa Saula, vojvodca saulovej armády. 

V časoch reformácie, protestanti siahajú aj po tomto mene.  

 

Abra: žen.m. hebrejského pôvodu a na prvý pohľad nás upomína, že tu ide o ženskú podobu 

mužského mena Abrahám (viď), no najrozličnejšie sekty fundamentalistov nám podávajú iné 

vysvetlenie, ako napr. „matka zem“, ktoré aspoň z uhla etymológie, neobstojí. Domácke podoby sú: 

Abrah, Abria, Abrya, Abryah atď.  

 

Abrahám: muž. m. pod ktorým poznáme najväčšieho patriarcha St. zmluvy, ktorý sa ale pôvodne 

nazýval Abram, čo v heb. j. znamená vysoký, veľký otec. Neskoršie, ako to spomína Biblia, Abram sa 

mení v Abraháma (medzi moslinmi v Ibrahima) a týmto pádom sa mení aj význam jeho mena. Teraz 

to znamená otec mnohých (1M 13:16 – „Rozmnožím tvoje potomstvo ako prach na zemi...“) 

 Same meno predstavuje kombináciu heb. abh = otec; Ábh / Abba = otec v aramejskom jazyku 

+ rám = vysoký, veľký, mohutný, hlavný.... Staršia slovanská podoba tohoto mena je Avram a ku nám 

sa dostáva cestou Grécka, ba v tejto podobe sa aj zachováva v pravoslávnom krídle Slovanov. V čase 

reformácie popularita tohoto mena ožíva medzi všetkými prostestantmi a aj dosiaľ prežíva hlavne 

v U.S.A. Mal ho aj ich prezident Lincoln. U nás ho stretávame hlavne, ako priezvisko. 

 

Abram: muž.m. hebrejského pôvodu. Viď Abrahám. V srbskom jaz. podoba je Avram.  

 

Abriana: Podľa pomodárov, tu vraj ide o meno talianského pôvodu a význam mu je rovnaký, ako aj 

pri mene Abrahám (viď), lenže v konkrétnom prípade vraj nejde o „otec mohých“, ale „matka 

mnohých“. Kde sa snim stretnete? Hádam najskôr len v U.S.A. a aj to len niekde v Californii. 

 

Absolom / Absalom: muž. m. heb. pôvodu s významom otec + pokoj, či volnejšie vysvetlenie by bolo 

otec pokoja. V St. zmluve sa takto nazýval syn kráľa Dávida, ktorého splodil s manželkou Míkal, 

dcérou kráľa Saula. 

 

Acantha / Akanta: žen.m. zo starovekého Grécka a v ich mytológii ho mala jedna z nýmf. Do tejto 

krasavici sa zaľúbil aj sám boh Apolón. Neskoršie sa premenila na kvietok „akanthus“ = tŕňovú 

ružičku. V gr. jaz. ákanthos svoje východisko má v ákantha = tŕň. 

 

Acima / Akima: žen. meno ilýrskeho pôvodu, s významom Boh si ju vysoko uctieva. Variácie sú 

Acyma / Akyma, Acymah / Akymah...  

 

Acron / Akton: žen. meno staroanglického pôvodu, kde východiskom je ang. acorn = žaluď, čiźe toto 

je osoba z oblasti, kde rastú žalude. 

 

Ada: žen. meno, ktoré je dnes už samostatné, ale neraz sa používa aj ako kratšia podoba mena 

Adelaida. Pôvod je v starogermanskom jaz. kde Eda, prípadne Etta znamenalo šťastie, šťastná. 
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 Staroslovanská podoba mena Ada sa nám zjavuje aj ako Adda, ba aj Adada. Ku nám sa dostalo 

cestou Grécka, kam preniklo z hebrejštiny, kde Adha znamená krásna, krasavica, krásna žena. 

Východiskom tohoto mena je vchádzať, prichádzať, potulovať sa. 

 Osoba s týmto menom má na výber, ako si to vysvetlí. Slovanská podoba je však bližšia ku 

grécko-hebrejskému prameňu. 

 

Adabela: žen. m. ktoré vzniklo kombinovaním mien Ada + lat. belle (bellus = pekné, krásne, 

očarujúce.) 

 

Adah / Adá: žen.m. ktoré si neraz miešame s Ada (viď), avšak toto meno vychádza z hebrejského 

slova pre ornament. U nás, v Biblii (Genesis 4:23) jeho podoba je Adá. Svojho času, hlavne v XIX. st. 

bolo pomerne frekventované a to, ako v kontinentálnej Európe, tak aj na Britských ostrovoch, no dnes, 

vyjmúc Spojených štátov, je už veľmi zriedkavé.  

 

Adair: muž.m. staroškótskeho pôvodu, s významom „z oblasti brodu, kde je dubový strom“. 

V krajinách hovoriacich po anglícky, stretneme ho ako priezvisko, ale aj ako osobné meno. 

 

Adam: muž. m. hebrejského pôvodu. Podľa Biblie, to bolo meno prvého muža, avšak o jeho význame, 

mienky sa rozchádzajú a ťažko je vystihnúť jeho podstatu.  

 Adam, v prípade pripustenia, že mal červenú pokožku, že ho Boh stvoril, ako severoeurópana, 

tak význam mu je červený.  

 Keďže však Boh stvoril Adama v oblasti mediteránskej klímy, tak ten význam červenosti sa 

posúva na farbu pôdy v tom kraji, na červenú zem, oráčinu, pôdu, humus... 

 V heb. jaz. toto meno môže znamenať aj hlinu, pôdu, čiže je to človek urobený z hliny, keďže 

aj hlina je tam červenej farby. Na skomplikovanie všetkého, ešte je tu aj význam muž, chlap, ale toto 

je už vraj etymologický mladšieho dátumu a vychádza z predchádzajúceho otáznika. Najčastejšie sa 

siaha po verzii, že meno znamená buď červený, alebo hlinený, či širšie, urobený zo zeme. 

 

Adalard: muž.m. utvorené na podklade staronemeckého Adalhard, čo znamená niečo, ako „urodzený, 

rezolútny“, či významove je totožné s menom Abelard. 

 

Adan(n)a: v amerických kruhoch pomodárov je snaha aj toto meno vysvetliť , že aj tu sa jedná 

o africké východisko a to z oblasti Nigérie a význam mu je vraj „otcova dcéra“. Neviem, ale skorej tu 

máme ženskú podobu írskeho mužského mena Aidan = malý ohník (viď Aidan). 

 

Adara: žen.m. s východiskom v sanskrite a význam mu je úcta, rešpekt 

 

Addana: žen.m. s východiskom v sanskrite, kde znamená štít. 

 

Adela: ž. m. ktoré v starogermanskom jazyku znamená vznešenú, hrdú, šľachetnú osobu. S týmto 

menom sa občas stretneme aj v našom prostredí. 

 

Adelaida: ž. m. staroger. pôvodu. Často sa prelína s Adelou. Konečne, aj vychádza z rovnakého 

koreňa a aj významove je rovnaké: vznešená, hrdá, šľachetná.  

 

Adelfa, Adelfína: žen. m. gréckeho pôvodu, kde ádelfé / άδελφή = sestra.  
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Adelína: ž. m. staroger. pôvodu a podobne, ako pri Adela, Adelaida, jeho východiskom je staroger. 

slovo adol, čo znamená vznešenosť, hrdosť, šľachetnosť.  

 

Adesína: žen. m. afrického pôvodu (Nigeria) s významom začiatok rodiny. Variácie sú Adesinah, 

Adesyna, Adesynah. 

 

Adhamh: muž. m. galská podoba mena Adam. 

 

Adhara: žen. meno pôvodiace v sanskrite, kde má význam opora, podpora, neodolatelná, 

posilňujúca... 

 

Adhonai: muž. m. hebrejského pôvodu, s významom Pán, či v podstati vychádza zo spojenia slov: 

bolo, je (jestvuje), bude, čo je sväté slovo pre Boha. Variácie mena, či písania tohoto mena sú: Adonai, 

Adon, Adonis... Heb. adon = pán, vodca, náčelník, Pán, Pán Boh. 

 

Adiel(a): žen. m. hebrejského pôvodu s významom ozdoba, okrasa Pána. 

 

Adina: žen.m. ktoré ak vychádza z heb. jazyka, tak jeho význam je rozkošná, prekrásna, ale ak sa ho 

utvorilo na základe jazyka domorodcov Austrálie, tak význam mu je dobrá, krotká... Variácie sú: 

Adeana, Adeanah, Adeane, Adeena, Adenia, Adine, Adyna, Dea, Dee, Dee-Dee, Dena, Din, Dina, 

Diney, Dini, Dinie, Diny, Dyn, Dyna, Dynah, Dynee atď.  

 

Adira: žen. m. arabského pôvodu s významom sila. Variácie: Adirah, Adyra, Adyrah... 

 

Adler: muž. m. germanského pôvodu a význam mu je: orol, vnímavý, ostražitý. 

 

Adoíta: žen.m. indiánskeho pôvodu, plemeno Kiowa, kde má význam „vysoký strom“. 

 

Adolf: muž. m. svojho času pomerne frekventované, ale od II. sv. vojny, kedy ho Hitler neslávne 

preslávil, rodičia od neho bočia. Pôvod mu je v staroger. kde ho nachádzame zachytené aj ako 

Athalwolf. Sám význam sa vysvetľuje ako vznešený, šľachetný, urodzený vlk. Jeho zlatinovaná podoba 

je Adolphus, kým ženská podoba sa vyskytuje ako Adolphina. 

 

Adon: podoba muž. m. Adhonai. 

 

Adonia: ž. m. gréckeho pôvodu. Pod týmto menom Gréci poznali festival na česť bohyne Adonis, 

ktorá sa pôvodne uctievala v Byblose, či vôbec vo Fenícii, kde bola bohyňou krásy a znovuožitia, 

vzkriesenia, večného omlaďovania. 

 

Adora: ž. m. lat. pôvodu s významom milý, ctený dar. 

 

Adorna: ž. m. lat. pôvodu s významom: ozdobená, okrášlená šperkami. 
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Adrián, Hadrián, Jadran(ko): muž. m. lat. pôvodu, ktoré v každej svojej verzii má aj ženský 

ekvivalent. Význam sa vysvetľuje, ako: osoba z oblasti mesta Adria (v Taliansku). Etymológia tohoto 

názvu sa vysvetľuje v stati et. slovníka. 

 U nás, hlavne medzi katolíkmi, vyskytujú sa podoby Adrián a Hadrián, kým vo Vojvodine, aj 

medzi protestantmi, stretneme sa s podobou Jadran, Jadranka. 

 

Adriel: muž. m. hebrejského pôvodu s významom: z Božieho zhromaždenia. 

 

Adsila: žen.m. indiánskeho pôvodu, plemeno Cherokee, kde má význam „kvitnúca“, či nám bližšie by 

to bola Kveta.  

 

Aeneas: čítaj Eneas.  Pod týmto menom v antickom svete poznáme trójskeho princa, ktorý prežil trójsku 

vojnu a zbúranie svojho mesta. Po zbúraní Tróje, so skupinou spoluobčanov, vydal sa na cestu do 

„zasľúbenej zeme“. Pristal v talianskej oblasti Latium a podľa rímskej legendy, pokladá sa za 

zakladateľa neskoršej rímskej kultúry. Vo svojom rodokmeni ho mali všetky významné rímske rodiny, 

ba aj sám Caesar sa pokladal za jeho potomka. V Európe, ako krstné meno začína sa zjavovať od 

renesancie. Po ňom siahali najvýznamnejšie rodiny tej doby.  

 

Aerona: žen. m. welšského (galského) pôvodu s významom  jahôdka, malinka, bobuľka... ovocie. 

 

Afrika: žen.m. s ktorým sa občas stretneme v krajinách hovoriacich po anglícky. Same meno je 

utvorené na podklade názvu tohoto kontinenta, (podobne sa môžeme stretnúť aj s menom Ázia), avšak 

v staroveku, počas jestvovania rímskej ríše, toto meno sa tiež zjavovalo, lenže sa vtedy pod ním 

chápalo ženu z Kartága.  

 V zozname „svätých a martýrov“ spomína sa aj meno Afra. Je to martýrka, ktorá bola upálená 

v Augsburgu, v roku 304(?) a jej deň je 5. augusta.  

 Nejaké historické dáta o nej nemame, len legendu, no vypadá, že má historické zázemie. 

Legenda hovorí, že Afra bola prostitútkou a zatknutá bola pre svoju kresťanskú vieru. Bolo to v čase 

cisára Diocletiana. Keď ju predviedli pred súd, bolo jej rozkázané aby urobila obeť bohom. Nechcela 

to urobiť, ale povedala: „Moje telo zhrešilo, tak nech aj trpí trest, ale dušu si nedám zašpiniť klaňaním 

sa nejakej sochy.“ Nič, upálili ju na ostrove riečky Lech. Jej matka a traja sluhovia prišli po jej telo 

a pochovali ho „podľa poriadkov“, za čo aj títo boli usmrtení.  

  

 

Agapa, Agape: žen.m. gréckeho pôvodu, kde ágápe / άγάπη = láska, dobrosrdečnosť. Agapa, Chiona 

a Irena boli tri sestry, martýrky, ktoré umreli násilnou smrťou v roku 304. Ich deň je 3. apríla. 

 Dokumenty hovoria, že si ich predvolal správca Macedónska, Dulcitius, lebo sa mu dopočulo, 

že tieto sestry odmietli jesť z mäsa obetovaného na božom oltáre. Vtedy bolo bežným zvykom ujedať 

si z obete. Na otázku, prečo nejedli, odpovedali, že „tak im prikazuje učenie ich Pána, Ježiša Krista“. 

Za takúto nehoráznosť, až bezbožnosť, najväčšiu urážku vôči bohom, čakal ich aj primeraný trest, 

upálenie na hranici. 

 Medzičasom sa Dulcitius dozvedel, že Irena má aj nejaké kresťanské knihy a vyzvedal sa, kde 

sú tie knihy a dozvedel sa, že knihy sú skryté niekde v horách, ale neprezradila, kto ich tam skryl a kto 

o nich vie.  

 Správcu Macedónska toto už vyštvalo a rozkázal, aby Irenu vyzliekli, do naha a odviedli ju do 

najbližšieho bordelu, avšak, ani v bordeli sa jej nikto nedotkol. (Možno bola škaredá.) Ešte raz sa jej 
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dala možnosť „očistenia“, či použitia mäsa z oltárnej obete a keď to zase odmietla, bola upálená. 

Spolu s ňou boli upálené aj „sväté“ knihy, ako aj všetci kolaboranti. Uchránila sa len jedna žena, lebo 

bola tehotná, avšak o jej ďalšom osude nevieme nič. 

 

Agáta: ž. m. ktorého pôvod je v gréckom jazyku a tu má význam dobrá žena. Východiskom mu je gr. 

agathos, čo sa vysvetľuje, ako dobré, príjemné. S týmto menom sa stretávame už aj v staroslovanskom 

cirkevnom jazyku a to v podobách: Agathia, Agatia. Zlatinovaná podoba mu je Agatha. Mnohí, čo 

pôvod mien poznajú len povrchne, tak ho odvádzajú z názvu polodrahokama agát. 

 

Agáva: ž. m. gréckeho pôvodu s významom: významná, význačná, slávna. 

 

Aglaia: medzi Slovákmi nie veľmi frekventovaná ž. m. ale občas sa s nim stretneme. Jeho pôvod je 

v gr. jazyku. Siaha až do čias rozkvetu gréckej mytológie, kde má tiež podobu Aglaia. Takto sa volala 

jedna z troch dcér boha Jupitera a bohyne Venuše, čiže je to meno jednej z troch grácií, charít. 

 Aténska podoba je Aglaie, kým dórska je Aglaia a práve táto preniká aj k nám. Obe varácie 

vychádzajú z koreňa aglaie / aglaia, čo znamená lesk, krása. Základom je gr. áglaós = jasný, svetlý, 

krásny. Ak by sme hľadali nejaké slovanské príbuzenstvo, tak si meno vysvetlíme, ako vzhľad, výhľad. 

Domácka podoba mu je Glíša. 

 

Agneša, Aneška: ž. m. gréckeho pôvodu, kde má význam čistá, spanilá, nepoškvrnená, svätá. 

Východiskom je gr. ágnós / άγνός = čisté, spanilé, nepoškvrnené, sväté. Z Grécka sa meno dostáva do 

Rímu, kde sa latinuje v Agnesa a práve preto sa neraz chybne myslí, že má lat. pôvod a mylne sa ho 

odvádza s lat. agna = jahňa, čo ho (chybne) dáva do súvisu s mladá, nevinná, naivná ovečka. Na 

grécky pôvod nepochybne ukazuje aj ďalšia verzia tohto mena,Sgnela, Agnella... ktoré tiež znamená 

čistá, spanilá atď.  

 Španielska podoba mu je Inez. Spomínam to len preto, lebo aj v našich matrikách sa stretávame 

aj s touto podobou. 

 

Agrip(p)a /Agrip(p)ina: žen.m. ktorého etymológia sa dáva do súvisu s latinou, lebo v antickom 

Ríme bol aj senátor, politik, generál, inžinier... Marcus Vipsanius Agrippa, víťaz v boji s Kleopatrou 

a Antoniom (pri Actiume) a bola tu aj Agrippina II. (15 – 59 n.l.) matka imperátora Nera (aj jeho 

milenka) a preto nejeden „expert“ robí chybu, keď si uvedomý, že výzanam mena môže znamenať aj 

„nohamy napred“ (pri rodení sa). Slovo je však vyložene gréckeho pôvodu a vysvetlenie si  môžeme 

najsť pri analýze gr. termínu ágrios / άγριος = zem, matka zem, pôda, rurálne, vidiecké, divé, brutálne, 

drsné, kruté... (všetko aj atribúty matky Nera). 

 

Ahaba: žen.m. hebrejského pôvodu a význam mu je „láska, milosť, nežnosť, priateľstvo a pod.  

 

Aharona: žen.m. hebrejského pôvodu a predstavuje ženskú podobu mena Aaron, Áron. (viď) 

 

Ahawi: žen.m. indiánskeho pôvodu (jazyk Cherokee) a význam mu je srnka, jelenica...  

 

Ahmed: moslimské muž.m. arab. pôvodu a význam by sme si vysvetlili, ako: najvznešenejší, 

najhodnotnejší, najcennejší a pod.  

 

Ahulani: žen. m. privezené z Havajských ostrovov. Význam mu je nebeský svätostánok, svätyňa. 
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Ahyoka: žen. m. indiánskeho pôvodu (jazyk Cherokee). Význam prinášajúca šťastie, blaženosť, 

radosť...  

 

Achiles: slávny a nezranitelný grécky junák, ktorý sa vyznamenal najmä v trójskej vojne, ale podľa 

podania, bol aj svojhlavý. Po jeho mene siahali Angličania v XIX. st. a význam mu je „bez perý“, 

„nema gamby“, lebo vraj mal „tenké pery“. 

 

Achym: muž.m. heb. pôvodu a predstavuje variantu mena Joachym =Boh ustanovil. 

 

Aida: žen. m. ktoré si každý vysvetľuje na svoj spôsob, takže presne určiť odkiaľ vyšlo, asi sa nikomu 

nepodarí. Vlastne podarí sa, lenže otázkou je, či s tým budú súhlasiť všetci. Sotva. Napr. mnohí 

jednoducho siahnu po ang. slove aid = pomoc, pomáhať, ktoré si angličtina prevzala zo st. fr. aidier, 

čo je zase z lat. adjutare, ad+juvare = pomoc. Ak sa siahne do hebrejského, tak dostaneme význam 

ornamenat, okrasa.... Nejeden v talianskom mene Aida vidí len kratšiu podobu mena Adelaida 

a nechýba ani tých, čo toto meno dávajú do súvisu s írskym mužským Aidan. (viď) 

 Variácie sú: Aidan, Aidah, Aidana, Aidane, Aidanna, Ayda, Aydana, Aydann, Aydanna, 

Aydanah, Iraida, Iradiah... atď.   

 

Aidan: muž.m. utvorené na podklade írskeho deminutívu pre oheň, „malý ohník“. Vyslovuje sa, ako 

Á`den. V zozname „svätých a martýrov cirkvi“, pod týmto menom poznáme dve osoby zo VII. 

storočia. Obaja boli Íri. Jeden Aidan sa zaslúžil o evanjelizáciu severného Anglícka. Jeho pamiatka je 

31. august. 

 Druhý Aidan, alebo často vystupuje aj pod menom Maedoc z Fernsu a bude asi 

najvýznamnejším z radu írskych „svätých“ Aidanov (Aedan). Jeho pamiatka je  31. január. 

 Meno Aidan je ešte vždy pomerne časté a to hlavne v samom Írsku. 

 

Ailbert: muž. m. galská podoba mena Albert. 

 

Ailean: galská podoba muž. m. Allan. 

 

Aileen /(Ajlín): žen. m. ktoré je vlastne len írskou podobou pôvodne gréckeho Helena. V Británii a aj 

v bývalých kolóniach koruny je pomerne frekventované. Siahajú po ňom, ako Íri, tak aj Škóti. 

 

Ailpein: galská podoba muž. m. Alpin. 

 

Aina, Aine, Aithne...: Staré, ale ešte vždy pomerne populárne keltské (írske a škótske) ženské meno. 

Význam mu je „malý ohník“. Rovnaká etymológia, ako aj pri mene Aidan (viď). Podľa írskej legendy, 

Aina je kráľovnou víl v oblasti South Munster. Oprašovaním starých keltských mien a to nie len 

v Írsku, ale aj v Škótsku, meno získalo na popularite a v súčasne sa píše aj ako Ethne a Eithne.  

 

Aindrea: galská podoba muž. m. Andrew, Ondrej, Andrej. 

 

Ainsley: Zriedkavé muž.m. staroanglického pôvodu. V samom Anglicku sa sotva s nim stretnete, ale 

v bývalých kolóniach, najmä v oblasti Karibského mora je pomerne populárne. Význam mu je 

„čistinka v doline“. 
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Aiša, Ayša, Aysha...: žen.m. arabského pôvodu. Rozšírené je od Bosny, až po Indonéziu a Afriku. 

V rozličných vydaniach sa stretneme, že tu ide o slovo z jazyka swahili, peržského... atď. a význam sa 

vysvetľuje všelijak. Východiskom mu je však arabský jazyk a význam sa približuje ku hebrejskému 

Eva, či najbližie vysvetlenie by bolo: mladá, mladistá, vitálna, živá, svieža, rozmarná... až život atď.  

 

Aithne / Aitna, Aitny...: žen.m. utvorené na podklade írskeho významu „ohníček“. V Írsku jeho 

popularita neklasá ani dnes. V ich legendách, Aine, Aina je kráľovnou víl. S oživovaním starých 

keltských mien, aj toto sa prešírilo, hlavne po Írsku a Škótsku. Súčasné varianty sú: Ethne, Eithne. 

 

Ajei: žen. m. indiánskeho, Navajo pôvodu. Význam mu je srdce moje. 

 

Akako: žen. m. japonského pôvodu. Význam mu je červené. 

 

Akala: veľmi zriedkavé žen.m. Pôvod mu je v jazyku austrálskych domorodcov a význam je 

„Papagáj“, ale zároveň môže predstavovať aj meno odvodené zo slova aka = pôda, zem.  

 

Akela: ženské meno z Havajských ostrovov. Význam mu je urodzená, vznešená, ušľachtilá... 

 

Aki: žen.m. japonského pôvodu. Význam mu je „jeseň“. 

 

Akiko, Akyko: žen.m. japonského pôvodu. Význam mu je „žiara, jasné svetlo...“ 

 

Akila: žen. m. arabského pôvodu. Význam inteligentná. 

 

Akili: žen. m. z Tanzánie, pôvod v jazyku swahili = múdrosť, inteligencia...  

 

Alamea: žen. m. z Havajských ostrovov. Význam mu je drahokam. Variácie: Alameah, Alamia, 

Almya, Almyah...  

 

Al(l)an, Al(l)en: Okolo roku 250 n.l. na stepiach Kirgízska sa zjavujú iránsko – sarmatské jazdecké 

plemená a ako jedno z nich, spomínajú sa aj Alani. Tieto plemená, ich zväzky, rabovali po periférii 

rímskeho impéria a len v roku 375. konečne ich rozprášili ešte divokejší Huni. Jedna skupina Alanov 

sa pripojila ku Germanom, hlavne ku ich divokému plemenu Vandalov a ďalej si vyčínali po rímskej 

ríši. Konečne, ale len na určitú dobu, usadzájú sa v priestoroch súčasného Španielska, kde si zriaďujú 

kráľovstvo Andalúziu. Aj ďalej sa rabovalo a znepokojovalo Rím. Konečne a len za pomoci 

Visigotov, Rimania ich zahaňajú na sever Afriky. Ani tu si nenašli pokoj. Teraz rabovali rímske mestá 

v Afriky až konečne, po niekoľkých vojnových výpravách, Rím ich rozprášil a vymazal zo zoznamu 

živých. Dnes sú už len v učebniciach dejín.  

 Tí Alani čo zostali „doma“, ešte aj dnes žijú. Hlavne v priestoroch južného Ruska. 

 Medzi Germanmi, ale aj Keltmi, pamiatka na Alanov žije aj dnes. Hlavne v osobnom mene, 

ako Alan, Alain a pod. čo sa romantický vysvetľuje, ako dobrý priateľ, harmónia, súlad atď. U nás sa 

častejšie stretneme so ženskou podobou, Alana, Alena... kým v angličtine je aj podoba Lana.  

 

Alasdair: galská podoba muž. mena Alexander. 
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Alaula: žen. m. z Havajských ostrovov. Význam mu je brieždenie, svitanie, zora... 

 

Albán: muž. m. lat. pôvodu s významom muža pochádzajúceho z mesta Alba. Vyskytuje sa aj 

tradičnejšia podoba, Albánus, avšak i keď je tu blízkosť zrejmá, sama etymológia je odlišná. Kým je 

Albán z Alby, zatiaľ Albánus, Albín sa odvádza z lat. pojmu pre biele. 

 

Albert: muž. m. germanského pôvodu, ktoré vo svojom koreni má význam pre vznešený, urodzený, 

šľachetný, jasný. Staršie podoby boli Aubert, Halbert a ženské podoby sú Alberta, Albertína. 

 

Albín: muž. m. formované na lat. koreni pre biely. Ženské podoby sú Alba, Albína. Viď Albán. 

 

Aldo, Aldous: muž.m. staronemeckého pôvodu a význam mu je „starý“. V Anglicku je už zriedkavé, 

avšak v sev. Ameriky je ešte vždy frekventované. Z tohoto mena vyšli aj priezviská, ako Aldhouse, 

Aldiss, ktoré často vidíme aj ako osobné mená.  

 

Aldwin: muž. m. staroangl. pôvodu a významom starý priateľ. Varianty: Aldwan, Aldwen, Aldwon, 

Aldwyn, Eldwin, Eldwyn... 

 

Al(l)egra: žen.m. ktorého výskyt je čoraz častejší. Najmä v rodinách tzv. strednej triedy. Považuje sa, 

že má talianske východisko v slove  al`legro = veselo, radostne, jaro, bujaro, šťastne...a východiskom 

tohoto je lat. alacer = živo, rýchlo, svieže, jaro, bujaro.... Ináč z rovnakého prameňa vychádza aj české 

slovo  legrace.  

 

Aleela: žen. m. pôvodiace vo swahili jazyku. Význam = ona plače. 

 

Aleria: žen. m. utvorené na lat. koreni ala = krídlo, odkiaľ vychádza aj ales = okrídlené, rýchle, vták, 

vták ako znamenie a pod. V konkrétnom prípade, význam mena sa vysvetľuje, ako orlica. Viď Alida. 

 

Aleš: Dnes je toto už samostatné muž. meno, avšak pri vysvetľovaní významu, mienky sa 

rozchádzajú. Časť ho pokladá za skrátenú verziu mena Alexander, a časť za podobu mena Alojz. 

 

Aleta: žen. m. lat. pôvodu, utvorené z koreňa ales, alitis = okrídlená, rýchla... ako vták...ale aj 

veštenie, predpovedanie, znamenie, predzvesť a pod. V konkrétnom prípade sa jedná o „ženu na 

krídlach“, eventuálne ženu, ktorá vie veštiť. Ináč toto lat. slovo siaha do gréčtiny.  

 

Alethea: žen.m. gréckeho pôvodu, odvodené zo slova „álethés“, άλεθής = pravda, pravdivé. Variácie 

sú aj Alitea a Aletea. Viď Aleta. 

 

Alex: Dnes už samostatné meno, ktoré vzniklo skrátením pôvodného Alexander. Ženské podoby sú: 

Alexa, Alexia... Viď Alexander. 

 

Alexander: muž. m. frekventované šírom sveta. Jeho najslávnejším nositeľom bol  Alexander 

Macedónsky, ktorý však so súčasným slovanským národom žijúcim v Macedónsku, nema nič 

spoločného. Alexander Macedónsky , ako svoje meno, tak aj helénsku kultúru nie len preslávil, ale aj 

prešíril na celý vtedajší svet. Alexander znamená ochranca ľudí, ochranca mužov. Populárne je aj 

medzi Slovanmi a bolo častým menom v slovanských kráľovských rodinách.  
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 Medzi Slovanmi, ako skratky máme: Alex, Áco, Saša atď. Maďarská podoba je Šándor, 

ktorého podoba siaha už do oblasti stredného východu. Práve tu, medzi tamojším ľudom, nastáva 

posun z Alexander na Skender, Skandar, Skadar, Iškandar, kým v súčasnom Pakistáne a v Indii, 

zaužívané je Sikander. 

 V záp. Europe meno získava podoby, ako Alasdair, Alistair, Alastair, Alister, Alex, Alec, Lex 

atď. 

 Ženské podoby sú: Alexandra, či v Taliansku je to Sandra a v angličtine  Sandy, Sendy. 

 

Alfons: muž. m. starogermanského pôvodu. Význam mu je šľachetne pripravený. Španielska podoba 

je Alfonso. Výskyt mena je skoro výlučne len medzi katolíkmi. 

 

Alfred: muž. m. germanského pôvodu. Pravdepodobne vychádza z ger. podoby slova ealdfrith, čo by 

znamenalo trvalý, starý, dávny mier. Súvis so staroang. elf = škriatok, trpaslík, piadimužík, nezbedník, 

šibal, samopašník.... je nesprávne. Sotva by sa niekto našiel, čo by si syna nazval podľa týchto 

významov. Mužské skratky sú Alf, Alfy, Fredy...  Ženské podoby sú  Alfreda a Freda.  

 

Algernon: muž.m. utvorené na podklade francúzsko-normanskej prezývky „fúzatý“. Varianty sú 

Algie a Algy.  

 

Alícia: žen. m. starogermanského pôvodu. Význam sa mu vysvetľuje, ako urodzenosť, šľachetnosť, 

vznešenosť. V Škótsku má podobu Ailis. 

 

Alida: žen. m. lat. pôvodu a význam mu je vtáčik.  

 

Alima: žen. m. arabského pôvodu s významom: vzdelaná v hudbe a tanci. 

 

Alina: žen.m. ktoré pôvodne bolo len skratkou mena Adelína, ale časom sa úplne osamostatnilo. 

Súčasná skratka mu je Arlína. 

 

Alison: žen.m. ktoré pôvodne bolo len deminutívom mena Alícia. Vzniklo niekde v XIII. st. a rýchlo 

sa aj osamostatnilo. Populárne je najmä v Škótsku, kde ako domácke podoby má :Ally, Ailie a Elsie. 

 

Alma: žen. m. o pôvode ktorého nechýba celý rad možností. Ak sa uváži hebrejský pôvod, tak mali by 

sme význam dievka, deva, ale ak pripustíme latinský pôvod, tak dostaneme milá, láskavá, priateľská 

a ak sa do ohľadu vezme talianska paralela, dostaneme význam duša. 

 

Almeric / Almerik: muž. m. starogermanského pôvodu s významom silný vládca. Varianty: Amauric, 

Amaurick, Amaurik, Amaury, Amauryck, Ameri, Americk, Amery...  

 

Alojz: muž. m. s mnohými variáciami, ale všeobecne sa chápe, že vzniklo niekde v Provensálsku a to 

na podklade starogermanského mena Chlodowig, či jeho francúzskej podoby Luis, v ang. Lewis. Všade 

máme význam slávny, „ostrieľaný“ bojovník. (Rad etymológov, ale chybne, do súvisu s týmto menom 

dáva aj naše Ľudovít, hlavne z dôvodu, že jeho zlatinovaná podoba je Ludovicus, či v skrátenej 

francúzskej verzii Clovis.) 

 S týmto menom sa stretávame hlavne medzi katolíkmi. 
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Alter: muž. m. nemeckého pôvodu s významom starší.  

 

Althea: žen.m. gréckeho pôvodu, s významom „zdravá, užitočná, prospešná“. Aj dnes sa s nim 

stretneme, hlavne v spoločenskej smotánky Anglicka.  

 

Altman: muž. m. staronemeckého pôvodu a význam mu je starý, múdry... 

 

Alvin: muž. m. starogermanského pôvodu, s významom priateľ všetkých, šľachetný, vznešený priateľ. 

Po tomto mene siahajú protestanti a to hlavne v U.S.A. v Austrálii a na Novom Zealande. 

 

Alvis: muž. m. staronórskeho pôvodu s významom múdry priateľ, alebo v staronemeckom obľúbený 

všetkými okolo. 

 

Alwan: muž. m. starowelšského pôvodu. Význam mu je súlad, harmonickosť... 

 

Alžbeta: Svojho času veľmi časté žen. m. s ktorým sa aj dnes stretávame a to hlavne v oblasti 

vojvodinského Banátu. Pôvod mu je v hebrejskom jazyku, kde znamená Božia prísaha, alebo Boh 

prisahal. Sú však pramene, čo ho vysvetľujú aj ako Božia slúžobníčka, prisľúbená v Božie služby 

a pod. 

 Domácke podoby, pod vplyvom maďarčiny sú: Erka, Erža, Eržika, kým pod vplyvom 

španielštiny máme Izabela, pod vplyvom angličtiny Bety, Eliza, Lizzy, kým pod vplyvom nemčiny je 

tu Elza, Líza, po francúzsky Lissette, Babette, avšak v rodných listoch nejednej Slovenky najdeme aj 

srbskú paralelu, Jelisaveta. 

 

Amabela: žen. m. lat. pôvodu, ktoré vlastne predstavuje spojenie slov pre krásu, peknotu, čiže ama + 

bel(us), kde dostávame význam páčiaca sa osoba, osoba, ktorú možno milovať. 

 

Amadea: žen. m. paralela mužskému Amadeus. Viď.  Variácie: Amadey, Amadi, Amadia, Amadya... 

 

Amadeus: muž. m. lat. pôvodu, ktoré vzniklo spojením slov pre lásku a Boh. Je to osoba milujúca 

Boha a vo voľnom preklade mu zodpovedá naše Bohumil, Ctiboh a pod. 

 

Amália: žen. m. ktorého pôvod je neistý, lebo pre svoju popularitu, prešlo mnohými transformáciami. 

Východisko mu však bude v starogermanskom jazyku, kde znamená práca, úsilie, námaha, snaženie. 

Na jeho rozličné odtienky asi najviacej vplývalo latinsko rímske priezvisko Aemilianus, ktoré sa 

v procese krátenia adaptovalo, vyvinulo, či pozmenilo v Emila, Emíliu. 

 

Amanda: žen. m. rovnakého pôvodu a aj významu, ako Amabela. (viď) 

 

Amaríllia, Amaryllis: žen.m. ktorého pôvod je najskôr v gréčtine a jeho význam by bol „bystrý 

potôčik, bystriny, bystrý tok...“ a východiskom mu je potom gr. άμάρη / ámáre = járok, priekopa, 

garád, vodný tok... Po tomto mene siahali antickí básnici, pevci. Bola to ich hrdinka v dielach 

s pastorálnou tematikou. Po Grékoch, meno prešlo aj do Rímu. 

 V čase, keď sa v Európe oprašujú diela klasiky, aj toto meno sa zjavuje, hlavne vo Francúzsku 

a v Anglicku (XVII. st.) a stáva sa pomerne populárnym. Najmä v stredných a vyšších kruhoch 

vtedajšej spoločnosti. V naších krajoch máme len sporadický výskyt.  
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Amarína: žen. m. utvorené na podklade austrásleko domorodeckého jazyka. Význam = dážď, pršanie. 

 

Amaroo: muž. m. utvorené na podklade jazyka domorodcov Austrálie v juhovýchodnej časti 

kontinentu. Význam mu je krásne, vhodné miesto na osadenie sa. S týmto menom sa sotva stretnete, 

ako s osobným menom. Skorej to bude názov nejakého majetku, farmy a tých je v oblasti Riveriny 

neúrekom. 

 

Amber: žen. m. ktoré si utvorili Angličania, na podklade ich názvu pre jantár. Angličtina amber = 

jantár, dostala cestou starofr. ambre a táto zo stredovekej latiny, ambar(e), ambrum, avšak 

východiskom všetkých týchto termínov je arabské anbar. Viď etymológiu Jantár.  

 

Ambróz: muž. m. gréckeho pôvodu a vysvetľuje sa, ako boží, božský, skvelý, nesmrtelný a pod. 

Ženská paralela mu je Ambrózia. 

 

Amelia: žen. m. najskôr starogermanského (staronemeckého) pôvodu a jeho význam bude asi práca, 

snaha, snaženie, ktorého koreň najdeme v rade nemeckých mien. Toto meno sa však nevyhlo vplyvu 

priezviska slávnej rímskej rodiny Aemilianus. Amelia, ako meno sa do Anglicka dostáva cestou ich 

kráľovskej rodiny pochádzajúcej z Hanovera a anglikanizovalo sa ho na Emily. V Škótsku má podobu 

Aimili.  

 

Amethyst(a): žen. m. ktoré vzniká v kruhoch anglikánskych pomodárov v Británii. Vtedy vlastne 

vzniká rad anglických protestantských mien. Tu sa siahlo po po názve kamienka, za ktorý sa verilo, že 

zabráni opilosti, vplyvu alkohola na organizmus. Slovo sa do európskych jazykov dostáva cestou lat. 

amethystus, ktoré si latina prevzala z gréckeho améthustos, čo predstavuje gr. a = nie, negácia + méthu 

= víno, medovina. Viď vstup Kamienky. 

 

Amerigo: asi najslávnejším nositeľom tohoto muž. mena bol taliansky moreplovec Amerigo Vespucci, 

podľa ktorého Kolumbusom objavený „nový svet“ dostal aj svoje pomenovanie, Amerika.  

 Ináč Amerigo predstavuje len taliansky variant mena Enrico a východiskom mu je meno 

Henry, Heinrich, čo svoje korene má v starogermanskom jazyku. Jeho význam sa vysvetľuje, ako 

hlava rodiny, pán rodiny, domácnosti.  

 

Amira: žen. m. arabského pôvodu, utvorené na podklade arab. emir = princ, ochranca, správca, 

guvernér oblasti... potomok Mohameda. Arabský amir, amara = rozkaz, komanda...  

 

Amon, Ammon: pomerne zriedkavé muž. meno. Ak sa v písaní vyskytuje len jedno m (Amon), tak 

jeho pôvod je v hebrejskom jazyku, kde amon = staviteľ, architekt. Ak sú v mene dve m (Ammon), tak 

jeho pôvod je v Egypte a význam mu je schovaný, skrytý, záhadný. 

 

Amorela: žen. m. ktoré môže mať aspoň dve východiská. Aspoň si tak myslia „experti“. Pravda, 

anglosaskí „experti“ to priraďujú ku jazyku Galov a vysvetľujú, že je to rýdzo ich osobným menom 

a znamená obyvateľka prímorskej oblasti, lebo v írskom jazyku more = muir (a v zozname škótskych 

priezvísk naozaj jestvuje aj Muir, vo welšskom more = moryn, lenže aj u nás je to more... a termín sa 

vzťahuje na mŕtve, neplodné, lebo morská voda sa nehodí na zavlažovanie... zabije rastliny).  
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 Na toto meno sa musíme podívať z hľadiska latiny a tam najdeme, že amo = milovať a amor = 

láska, ľúbosť...  Ak by sme sa riadili rovnakou linajou, tak toto meno si môžeme ešte skorej vysvetliť 

aj, ako slovanské, lebo lat. mare = more a ak by sme siahli aj ďalej, vymiešali si to všetko s ie. 

jazykmi, na fundamentnosť aj „prisolili“ s gréckym a = negácia, tak dostaneme, že Amorela = 

nesmrtelná, avšak toto „tvrdenie“ by neobstalo skrutine. 

 

 

Ámos: muž. m. hebrejského pôvodu, ktoré sa cestou Grécka dostáva aj medzi Slovanov. V hebrejštine 

má význam silný, nebojácny. Pod týmto menom Biblia spomína proroka Starej zmluvy a hodne 

neskoršie, medzi Slovanmi vyniká Ján Ámos Komenský. 

 V čase reformácie, po tomto mene siahajú protestanti a aj dnes, hoci už zriedkavejšie, po mene 

siahajú skoro výlučne len protestanti. 

 

Amátor: muž.m. fr. pôvodu. Neraz sa s nim stretneme aj v podobe Amadour, pod ktorým menom sa 

spomína aj určitý pustovník, o ktorom nevieme ani kedy sa narodil a ani kedy umrel. Sv. Amadour je 

legendárnym zakladateľom svätostánku vo Francúzsku, avšak môže byť len fiktívnou osobou, lebo 

nedá sa potvrdiť, že tu ide o určitého sv. Amatora, biskupa v Auxerre (umrel 418.r.) . Ženskou 

podobou mena je Amata. Východiskom je lat. amare = láska, milovanie... 

 

Amy, Ama: žen.m. fr. pôvodu a jeho význam sa vysvetľuje, ako „obľúbená“ a i keď je toto pomerne 

zriedkavé meno, predsa ho stretneme hlavne medzi katolíkmi. 

 

Amyas: muž. m. ktorého pôvod nám je hmlistý, ale najskôr aj tu ide o lat. slovo amare = milovať, 

láska a preto sa ho považuje za mužskú podobu mena Amy, Ama (viď). Same meno je pomerne 

zriedkavé, ale ešte vždy aj živé.  

 

Anastázia: žen. m. gréckeho pôvodu, s významom vzkriesenie. Svojho času bolo veľmi populárne 

v Rusku, kde aj najmladšia dcéra posledného cisára (cára) Nikolaja sa tak nazývala.  

 

Ander: muž.m. v našej regionálnej podobe mena Andrej, alebo aj v škandinávskej podobe mena 

Andrej. (viď) 

 

Andrej, Ondrej: muž. m. ktoré je zaznamenané už aj v starom cirkevnom jazyku Slovanov, ako 

Andrej. Pôvod má v gréckom jazyku, kde je podoba Andréas a východiskom mu je andreios, čo 

znamená mužský, mužný. 

 V našich matrikách sa stretávame s podobou Andrej a Ondrej, kde sa Andrej považuje za 

staršiu variantu a práve pre tú „starobylosť“, rodičia často siahajú po tomto variante. Aj náš básnik, 

Braxatoris (Sládkovič) nosil toto meno. Súčasný postoj jednotlivcov o „zmodernizovanie“ si mien, 

nema opodstatnenie. Andrej a Ondrej, podobne ako Pavel a Pavol, sú rovnoprávne a aj samostatné. Sú 

rovnoprávnymi variantami s rovnoprávnou minulosťou. Svojho času bola snaha vystriedať Jana 

s Ganom, ale to stroskotalo. 

 Ženské podoby sú: Andrea, Andreja a Andriána.  

 

Andronik: muž. m. gréckeho pôvodu a zjavuje sa nám už aj v staroslovanskom jazyku. Pôvodné 

znenie mu je Andrónikos. Vzniklo spojením gr. ándrón = muž + nike = premáhať, premôcť, z čoho 
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význam sa vysvetľuje, ako osoba, ktorá premáha mužov, presvedčí ich o správnosti svojho postoja, 

povedie ich do boja za vlastné presvedčenie. 

 

Aneurin: muž.m. najskôr welšského pôvodu, kde môže predstavovať ich adaptovanie si lat. mena 

Honorius = čestný, šľachetný, dobrého mena.... ale zároveň môže isť aj o spoj welšských slov 

s významom všetko + zlaté, s ich koncovkou deminutívu a v takom prípade jeho paralela u nás by bola 

Zlatko. Občas sa zjavuje aj podoba Aneirin. I náč aj dnes je to populárne meno. Hlavne vo Walesi.  

 

Angela, Angelína, Angelika: žen. m. ktoré sa k nám dostalo cestou latiny, avšak pôvod mu je 

v gréckom jazyku, kde má význam anjel, posol zvestovania. V Škótsku dostalo podobu Aingealag. 

 

Angus: muž.m. keltsko-škótskeho pôvodu, kde v koreni máme význam pre výber, vyberaný, či ak to 

prešírime o slovenský význam, tak aj výborný. V pôvodnej galskej podobe sa píše Aonghus. Pod 

týmto menom sa v írskych legendách zjavuje aj slávny hrdina, ba vo včasnom keltskom (írskom) 

kresťanskom náboženstve je tiež zachytené. Dnes je to vyložene škótske meno a ešte vždy aj pomerne 

populárne a to, ako v samom Škótsku, tak aj v „novom svete“. Kde sú Škóti, tam je aj toto meno. 

 V čase renesancie, keď sa Európa spoznáva so svojou minulosťou, kultúrou, toto meno sa 

stotožňovalo aj s menom trójskeho princa Aeneasa (viď Aeneas), ba v XV. st. sa na čas aj písalo, ako 

Aeneas. 

 Ak nie inak, tak cestou názvu vynikajúceho škótskeho druhu čiernych kráv, svet sa spoznal aj 

s týmto menom. (Viď vstup o kravách.) Koho kravy toľko nezaujímajú, predsa sa stretol aj s týmto 

menom. Jedno z najväčších svetových vydavateľstiev (a distribútorov) kník je firma „Angus & 

Robertson“.  

 

Anielka: s týmto menom som sa tiež stretol. Mala ho dcéra prisťahovalcov z Argentíny. Rodičia jej už 

po slovenský, alebo po český nevedeli, ale hovorili, že pôvodom sú z bývalej ČSR a že aj v Argentíne 

chceli mať pre dcérku nejaké exotické meno, nuž zapísali ju Anielka. Ináč správnejšie  by to mala byť 

Anjelka. Význam mena je jasný. Viď Angela. 

 

 

Anika: žen. m. ktorému anglosaskí „experti“ pripisujú škandinávske východisko. Nie, vonkoncom 

nie. Je to len podoba mena Anna a v rozličných rečiach, ako napr. srbch. stretneme Anica = Anička 

a keď to prečíta Angličan, nuž bude z neho Anika. Kolegova frajerka (Škót) bola Chorvátka a bola 

Anica, lenže v kruhu rodiny, bola Anika. Viď Anna. 

 

Anna: žen. m. ktoré je medzi kresťanmi asi najrozšírenejšie a zjavuje sa v rozličných variáciach. 

Východiskom je však hebrejský jazyk, kde Hannah = pôvab, čaro, krása, lahodnosť, elegancia, 

milosť, priazeň, obľuba, ochota, láskavosť... Toto meno nosila aj matka proroka Sámuela. 

 Meno Anna býva aj častou komponentou v rade novších, kombinovaných mien, ako napr. 

Mária + Anna = Mariána, Anna + Bella = Annabela atď. 

 Slovenské domácke podoby sú: Anička, Anča, Anuška... kým v angličtine sa stretávame s Ann, 

Nanny, Anetta, Anona, Nancy atď. alebo vo svete: Ana, Anais, Anaisa, Anca, Ancika, Aney, Aneta, 

Anežka, Anica, Anita, Anitra, Anje, Aňuška, Anka... Nan, Nana, Nance, Nancey, Nanci, Nancie, Nancy, 

Nanetta, Nanette, Nanneli, Nanni, Nanon, Nillion, Nina, Ninetta, Nita, Nona, Ona, Onah, Panna, 

Panni, Panny... atď. Naší prisťahovalci, zo slovenských vojvodinských zapadákov, Annu si „prerobili“ 

na Ena.  
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Annabela: žen. m. lat. pôvodu, utvorené spojením mien Anna + Bella = krásna Anna. V Škótsku má 

podobu Anabladh a Barabal. 

 

Annona, Anona: žen. m. lat. pôvodu, s významom ročná úroda. Pod týmto menom poznáme rímsku 

bohyňu úrody. 

 

Anselm, Ansel: muž.m. starogermanského pôvodu, s významom „dobrá prilba“, čo by sa prenesene 

chápalo aj „pod Božou ochranou“. Ženská podoba je Anselma, Selma, Zelma, Arselma atď.  

 Sv. Anselm má deň 21. apríla. Ináč je to významná osoba v dejinách anglickej kresťanskej 

cirkvi. Narodil sa v Lombardii, v rodine tamojšieho šľachtica, ale rozhodol sa pre život v cirkvi. Do 

kláštora vstúpil v Normandii, v roku 1059. Neskoršie prechádza do Anglicka, ba stáva sa aj 

nadbiskupom v Canterbury. Napísal hodne diel s náboženskou a filozofickou tematikou. 

 

Anselma: Viď aj žen. m. Zelma, Anselm.  

 

Ansley: muž.m. staroanglického pôvodu, ktoré bolo najskôr priezviskom a len neskoršie prešlo aj 

v osobné meno. V samom Anglicku nie je časté, skorej len sporadické, avšak v bývalých kolóniach 

koruny je populárnejšie. Hlavne v oblasti Karibského mora. Jeho význam je „čistinka v lese, kde stojí 

osamotená koliba, príbytok“.  

 

Anthea: žen. m. gréckeho pôvodu. Sporadický sa ho začalo používať ešte v renesancii, ale v XIX. st. 

po ňom siahli aj Briti, nuž i keď nebolo nejak frekventované, predsa žije aj dnes. Hlavne v rodinách, 

čo si zakladajú na zašlej sláve britskej ríše. Utvorené je na podklade gréckeho ánthéo / άνθέω = 

kvietok, kvitnutie... čiže je paralelou nášmu Kveta, Kvetoslava. 

 

Anton, Antonín: muž. m. s ktorým sa stretávame už v staroslov. cirk. jazyku a to v podobách Anton, 

Antonin, Antony. Dostali sme ho cestou Grécka, kde malo podobu Antónios, avšak aj do Grécka bolo 

importované z Rímu. Anton sa v Ríme využívalo skorej ako priezvisko, než osobné meno. Rod, 

z ktorého vyšiel Marcus Aurelius tiež nosil toto priezvisko. I vedľa toho, že ako priezvisko, tak aj 

osobné meno spájame s Rímom, predsa tu ide o grécky podklad, v podobe ántonéomai, čo znamená 

kupujem výmenou, beriem účasť v obchode, dvíham cenu, alebo ak prihliadneme na iný zdroj, na 

grécke meno Anthos, tak Anton môže mať význam aj kvietok.  

 Toto meno je tiež rozšírené po celom kresťanskom svete. Používajú ho hlavne katolíci, kým 

protestanti skorej siahnu na fonetický blízke, ale etymologický celkom odlišné, Tomáš. Skratky sú: 

Tony, Tonči, Ante... Ženské varianty sú: Antónia, Antoaneta ...fr. muž. podoba je Antoine, ba 

v Anglicku sa vyskytuje aj Antwan atď.  

 

Antónia: viď Anton. 

 

Apex(a): žen. m. údajne vraj anglického pôvodu, čím vôbec nie je, lebo i keď v ang. najdeme slovo 

apex, vo význame vrchol, špička... je to predsa latinské slovo a znamená vrchol, špička, prilba, čiapka 

kňaza a pod.   

 

Apolónia: žen.m. utvorené z mena starogréckeho božstva. Dnes je zriedkavé, ale ešte stále aj živé. 

Viď vstup Apolón (grécko-rímsky panteón). 
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April: žen. m. ktoré vzniklo v XIX. st. v Británii, v čase rozkvetu ich ríše. Anglikánski „pomodári“ 

vtedy siahali po všetkom, nuž prečo nie aj po menách mesiacov a vznikajú January, February, March 

(nema súvis s Margaretou), April, May (nema súvis s Majou), June (nema súvis s rímskou bohyňou 

Juno) atď. Je tam celý kalendár. Meno April, bez poznania úzadia, etymológie, dávalo sa deťom 

narodeným v tomto mesiaci. 

 

Arabela: o pôvode a význame tohoto žen. mena jestvuje zopár predpokladov: 

1/ Predstavuje len variantu mena Annabela; 

2/ Východiskom mu je lat. pojem pre ochotnú, úslužnú, láskavú; 

3/ Predstavuje aplikáciu latinského termínu pre vznešený oltár; 

4/ Predstavuje vraj kombináciu slov: pekná, krásna Arabka. 

 

Araminta: žen. m. gréckeho pôvodu, s významom kráska, sladko opájajúci vôňavý kvet. 

 

Areta / Aretha ( ang.): žen. m. gréckeho pôvodu, utvorené zo slova άρετή = dobrota, dokonalosť, 

perfektnosť, zdravosť, hrdinskosť, zbehlosť a pod.   

 

Archibald (Arčibald): muž.m. starogermanského pôvodu s významom „spravodlivý, nebojácny“. Do 

Anglícka pricestovalo so Sasmi, avšak neskoršie nastal posun, takže dnes jeho výskyt je hlavne 

v Škótsku a dáva sa do súvisu s príslušníkmi klánov Douglas a Campbell. 

 

Ária: žen. m. talianského pôvodu, kde aria = vzduch, výhľad, ale aj melódia. 

 

Ariadna: žen. m. ktoré sme dostali cestou gréckeho jazyka, avšak jeho sám pôvod je otázny. V gr. 

mytológii, Ariadna bola dcérou kráľa Minosa (na Kréte) a údajne pomohla junákovi Theseusovi 

vytárať sa z labyrintu, keď mu poradila, aby si cestu značil nitkou z klbka. 

 

Arika: žen. m. vychádzajúce z jazyka austrálskych domorodcov. Význam mu je modré lekno. 

 

Aristos, Aristo: muž.m. gr. pôvodu utvorené na podklade slova αριστος = najlepší, najsmelší, 

najjunáckejší, najvznešenejší, aristokrat.  

 

Armand: muž.m. Viď Arminel. 

 

Arminel, po fr. Armand: muž.m. pravdepodobne starogermanského pôvodu a význam mu je asi 

„vojak, bojovník“. Anglícka podoba Arminel sa vyvinula z francúzskeho deminutívu mena Armand. 

Obe podoby sú ešte živé, ale nie nejak frekventované.  

 

Arnold: muž. m. starogermanského pôvodu a predstavuje kombináciu slov s významom orol + sila. 

 

Áron, Aaron: muž. m. najskôr hebrejského pôvodu, ktorého východiskom bol termín na označenie 

horolezca, osvietenca, ale rovnako môže siahať aj do jazyka Egypťanov, kde sa už význam koreňa 

tratí. Príbuzné je ku arabským menám Harun, Haroun. 
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 V St. zmluve Áron bol bratom Mojžiša a prvým najvyšším kňazom Izraelcov. Grécka podoba 

mena je Aaron, kým hebrejská Amaron. Od čias reformácie, aj toto meno sa začína používať a to 

hlavne v tábore protestantov, no nikdy sa nestalo aj frekventovanejším. 

 

Arpád: muž. m. o ktorom sa mnohí domnievajú, že je maďarského pôvodu. Nie je. Arpád je len 

maďarskou podobou pôvodne gréckeho mena Arvad, ktorého korene siahajú do hebrejštiny, kde je tiež 

Arvad, Akvad a sám význam sa vysvetľuje proste tulák, vandrovník, človek bez strechy nad hlavou, 

pobehaj. 

 

Arsenius: muž.m. ktorého výskyt je najčastejší vo východnom, pravoslávnom krídle Slovanov. 

Zachytáva ho už aj staroslovanský jazyk, v podobe Arsenii. Ináč jeho pôvod je v gréckom jazyku, kde 

má podobu Αρσένιος, kde máme základ  ársen / άρσην, άρρην = muž, mužský, vitálny, silný, ktoré 

stojí v príbuznosti zo staroperžským  aršan = muž, samec. 

 Pod týmto menom včasné kresťanstvo spomína mnícha Arseniusa, ktorý sa narodil v Ríme, asi 

v roku 354. a umrel v Memphise, asi v roku 412. Údajne bol aj vychovávateľom synov cisára 

Theodosiusa I. (v Konštantinopole), ale toto je veľmi otázne.  

 Niekde okolo 400. pristúpil ku mníchom v púštiach Egyptu a žil pod prísnou samodisciplínou. 

Jeho deň je 19. júla. 

 

Artair: galská podoba muž. m. Artúr. 

 

Artém: muž.m. ktorého výskyt je najčastejší v pravoslávnom krídle Slovanov. Jeho staroslovanská 

podoba je Artemii, avšak pôvod mu je v gréckom jazyku. Všetko poukazuje, že podobne, ako 

Artemísia, aj jeho meno je odvodené z názvu bohyne Artemis (viď grécko-rímsky panteón), i keď sa 

v pravoslávnych kruhoch snaží toto meno vysvetliť aj inak. Gr. Άρτεμης, Άρτεμίος  sa snaží vysvetliť 

na podklade gr. άρτεμής = zdravý, svieži...lenže vraj predsa toto etymologické úzadie nevyhovuje. 

Konečne, aj bohyňa divých zvierat atď. bola zdravá, svieža....  

 

Artemísia: žen. m. gréckeho pôvodu, ktoré sa v Európe začalo používať len niekde v XVIII. st. a aj to 

výlučne len v kruhoch vtedajších vzdelancov, intelektuálov. Ako také „exkluzívne“, v jednotlivých 

rodinách sa ešte vždy používa. Význam mu je patriaca bohyni Artemisis, gr. bohyni divých zvierat, 

lovu, rastlín, pôrodu ... Je to grécka paralela rímskej Diany. 

 

Artúr: muž. m. o pôvode ktorého máme aspoň tri teórie, vysvetlenia.  

1/  Možné je, že tu máme prípad aplikovania priezviska rímskeho rodu Artorius, ktorého východiskom 

je arto = zbiť, zúžiť, ohraničiť, či artus = blízko, husto, úzko, krátko, škrte, štriktne... alebo aj artuum 

= klby, končatiny. 

2/ Pôvod môže byť aj v jazyku Welšanov, v slove pre medveďa. 

3/ Východiskom bude rímske slovo pre skalu. 

 Welšský variant asi neprichádza do ohľadu, lebo meno Artúr je frekventované aj mimo sféry 

vplyvu angličtiny a aj táto si ho vlastne len prevzala z iného, cudzieho zdroja – konkrétnejšie, od 

Welšanov. 

 

Aspasia: žen.m. Staroveké grécke dejiny poznajú až niekoľko vynikajúcich žien s týmto menom. 

Jedna z nich bola dcérou Hermontimusa z Phocie a spomína sa ju, ako opravdovú krasavicu. Bola 
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kňažkou boha slnka a milenka Cýrusa. Po ňom bola aj milenkou jeho brata Artexerxesa, až sa dostala 

aj ku Dáriusovi. Nazývali ju aj Milto Vermiliona, lebo vraj mala krásnu pokožku. 

 Druhá bola dcérou Axiochusa. Keď prišla do Atén, začala sa baviť retorikou, rečníctvom, učiť 

toto umenie aj iných, takže aj sám Sokrates bol na ňu pyšný. Všimol si ju aj Perikles a rozhodol sa, že 

nikto iný ho rečníctvu nenaučí tak, ako Aspasia. Stal sa jej žiakom, ba aj sa do nej nesmierne 

zamiloval a oženil sa s ňou. Plato sa zdržiaval vysloviť o nej nejakú vlastnú mienku, lebo by musel 

uznať, že táto žena bola najlepšou rečníčkou svojej doby. V úzadí jej mena je gr. slovo  áspázomai / 

άσπάζομαι = vítať, zdraviť, pozdravovať, vzdávať česť a pod.   

 V XVIII. a v XIX. st. po tomto mene pre svoje dcéry siahali mnohí rodičia z vyššej 

spoločnosti, ako aj politici, spisovatelia, básnici.... a stretneme sa s nim aj dnes, i keď je veľmi 

zriedkavé.  

 

Asterodia: žen.m. ktoré mala manželka krásneho pastiera Endymiona. Druhú Asteródiu spomínajú 

grécke legendy, ako nymfu z oblasti Kaukaza, kým tretia Asteródia bola prvá manželka Aethesa, 

významného generála Thrácie. Etymológia mena je pomerne jasná. Odvodené je z gr. ásteróeis / 

άστερόεις = jagajúca, hviezdna, hviezdičkavá...   

 

Asteropa: žen.m. Dnes sa vzťahuje hlavne na jednu z hviezdičiek v konštalácii Plejád. Ináč, ako 

osobu s týmto menom, dejiny spomínajú jednu z dcér kráľa Peliasa, ktorá údajne pomohla sestre pri 

vražde vlastného otca, lebo Medea sľúbila, že ho privedie k novému životu, novej mladistej sile 

a vitalite. Význam mena, jeho etymológiu, viď pri vstupe Astra, Astraea / Astrea.  

 

Astra: žen. m. nórskeho pôvodu, ale pripúšťa sa aj paralelné jestvovanie tohoto mena na latinskom 

podklade. Astra, v jazyku Nórov a ďalších národov Škandinávie, má význam niečo, ako Boh je 

milostivý. V prípade uváženia latinského pôvodu, význam mena je proste hviezda. Viď Astraea. 

 

Astraea, Astrea: žen.m. pod ktorým v antických dejinách poznáme dcéru Astraeusa, kráľa Arkádie, 

avšak časť vzdelancov jej doby tvrdila, že je dcérou Titana, brata boha Saturnusa a bohyne Aurory, 

kým ďalší experti  tvrdili, že je dcérou samého Zeusa a Themis, ktorá bola dcérou Coelusa 

a Terry. Násilne ju vraj vydali za boha Jupitera. (Pamätaj, že sa tu mená božstiev prelínajú. Občas 

máme paralelné meno rímskeho božstva a z toho aj písanie podlieha latinskému spôsobu a občas je tu 

grécke meno a s tým aj ich spôsob písania.) Teda, Themis, údajná matka Astraey, podľa podania, 

porodila len Dice, Irenu, Eunomiu, Parcaeu a Horaeu a zároveň bola aj prvým božstvom, ktorému 

ľudia začali stavať chrámi. Bola aj prvým božstvom, ktoré určilo zákony náboženstva, zákony 

o obetiach atď.  

 Mnohí znalci tej doby neraz hovoria, že Astraea je vlastne len prešírené meno bohyne Rhea, 

ktorá bola vraj manželkou samého Saturnusa. Ako koľvek, ale Astraea bola aj božstvom pravdy 

a zákonov a medzi ľudom žila v čase „zlatej doby“ , ktorú sa neraz nazýva aj „doba Astraey“. Bolo to 

v čase rozkvetu gréckej kultúry, lenže chudera už sa vonkoncom nemohla dívať na mravný pokles ľudí 

pri konci bronzovej a začiatku železnej doby a preto sama, nie že ju vyhnal ľud, prešla na nebo. Ona 

bola posledným božstvom, čo opustilo zemský povrch. Našla si miesto v súhviezdí Panny. 

 Význam mena? Po gr. ástrapé / άστραπή, άστεροπή = svietiť, osvecovať, lesknúť, jagať (sa)... 
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Astrída: žen. m. populárne najmä v krajinách Škandinávie. Jeho pôvod sa vysvetľuje na podklade 

starogermanského jazyka, kde by predstavovalo spojenie Boh + sila. Nevykľučuje sa však ani 

možnosť vplyvu latiny, kde by sme mali význam hviezda. 

 

Atalanta: žen.m. Antickí vedci sa nikdy nemohli dohodnúť, nikdy nemohli určiť, kto je vlastne otcom 

Atalanty. Spomína sa tu Schoneus, kráľ Scyrusa, ale spomína sa aj Jasus, alebo Jasius, Menalion.... 

nuž asi tu ide o viacej, ako jednu osobu s menom Atalanta. 

 Konkrétna Atalanta sa narodila v Arkádii a osudom jej bol určený perpetuálny celibat. Bola to 

vychýrená krasavica a vždy sa jej niekto zaliečal. Aby sa zbavila „pytačov“, každého z nich vyzvala 

na preteky v behu. Vedela rýchlo bežať. Každý „pytač“ skorej behu musel zložiť svoju zbraň 

a pancier, čiže bol bez zbrane a obrnenia, kým ona si ponechala jeden šíp. Ak ten „pytač“ bol v behu 

rýchlejší, predbehol ju, hodila po ňom šípom a zabila ho. 

 Zapáčila sa aj určitému Hippomenesovi. Vyzval ju na preteky, lenže tomuto junákovi pomohla 

samá Afrodita (Venuša). Poradila mu, aby si na dráhu vzal „zlaté jablká“ (asi pomaranče), ktoré boli 

vraj priamo z Hesperíd (iní hovoria, že z Cyprusu). Ako sa beh začal, junák jedno, po jednom „zlatom 

jablku“ hádzal na dráhu a Atalanta nemohla odolať ich nádhere. Zbierala si ich, takže Hippomenes 

dobehol na cieľ prvý a musela mu dať ruku.  

 Význam mena je: átálantos / άτάλαντος = rovnaké, ekvivalentné, isté...  

 

Atanas(-ios, -ius): muž. m. zaužívané hlavne medzi pravoslávnymi Slovanmi. Pôvod mu je v gréckom 

jazyku a význam sa vysvetľuje, ako nesmrtelný. Pod týmto menom poznáme sv. Athanasiusa, biskupa 

a doktora, ktorý sa narodil v Alexandrii a tam aj umiera. Žil v rokoch 296 - 373. Jeho deň je 2. mája.  

 Časť svojho života, vyše 17 rokov, strávil vo vyhnanstve, lebo sa postavil proti šíreniu 

„árijského kacírstva“ v kresťanskej cirkvi. Bol prenasledovaný aj samim cisárom Konštantínom. Na 

svoj post biskupa Alexandrie sa vracia len po smrti cisára.  

 

Aténa: žen. m. pod ktorým poznáme najmä grécku bohyňu múdrosti. V dnešných matrikách je už 

zriedkavé. Skorej sa tu stretneme s jej rímskou variantou, Minerva, ktoré sa v Bosne posunulo na 

Munevera. 

 

Aubrey, Aubry, Obry, Oberon: muž.m. starogermanského pôvodu a význam mu je škriatok, 

nezbedník, trpaslík, huncút, ale aj vládca a vypadá, že pri výbere mena rodičia sa riadili práve podľa 

tohoto významu. V stredoveku malo aj svoj deminutív, Auberon, ktoré zase cestou Shakespeara sa 

zmenilo na Oberon. Nemecká podoba mu je Alberik, ktoré sa posunulo na Albery, kým v angličtine sa 

vyvinulo v Aubrey. U nás mu je príbuzné meno Vladimír.  

 

Audrey, Odry, Odria: žen.m. ktorého pôvod je v angličtine. Vyvinulo sa zo skorejšieho Etheldreda, 

čo v staroanglickom by znamenalo vznešená, úchvatná, silná. Zjavuje sa len v XVI. st. a aj to len na 

vidieku, avšak v XIX. st. sa prebíja aj do kruhov vyššej spoločnosti, strednej triedy.   

 

August(ín): muž. m. ktoré sa medzi Slovanov dostáva najsamprv cestou Grécka, kde má podobu 

Augoustos, avšak jeho pôvod je v latine, v osobnom mene Augustus, čo znamená svätý, ctihodný, 

majestátny a v tejto svojej latinskej podobe preniká medzi západných Slovanov. 

 Dnes sa medzi katolíkmi stretávame s podobou Augustín, Gustav, kým medzi evanjelikmi sa 

ustaľuje len v podobe Gustav, na čo asi vplýval fakt, že nejeden severoeurópsky protestantský kráľ 

nosil túto verziu mena. 
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 Ženská podoba je Augustína. 

 

Aurel: muž. m. lat. pôvodu s významom zlato, zlatý. Aureus = zlatý, jagavý, krásny, skvelý. Meno je 

zaužívané hlavne medzi katolíkmi, kým evanjelici skorej siahajú po jeho slovanskej podobe, Zlatko. 

 Ženské podoby sú Aurélia,Zlata, Zlatica, maďarská podoba Aranka.  

 

Aurora: žen. m. lat. pôvodu, ktoré vchádza do použitia v čase renesancie. V dejinách s týmto menom 

poznáme rímsku bohyňu svitania, východu (slnka), brieždenia. Východiskom mu je lat. aurum = zlato, 

lesk, jaganie... Aurora vraj bola dcérou Hyperiona a Theay, ale mnohí tvrdia aj inak. Stoja na tom, že 

otcom jej vraj bol Pallas, syn Kriusa a brat Persesa. Vydala sa za Astreusa, s ktorým splodila 

vietor, hviezdy.... Mala opletačky s Orionom, ktorého raz zaviedla na ostrov Delus a tu tento junák 

hynie od strely Diany. 

 V čase renesancie toto meno sa dostáva do rodín vzdelancov tej doby a žije ešte aj dnes. Po jej 

mene siahali mnohí básnici, keď nejak symbolický chceli naznačiť „svitanie novej doby“.  

 

Ava: žen.m. Eva, v nemeckej regionálnej výslovnosti. Viď Eva. 

 

Averill(a), Averell(a): muž. a žen. m. kde ešte nemame presne určený pôvod. Pradpokladá sa, že tu 

ide o kombináciu staroanglických slov  diviak + boj, bitka, ktoré sa zjavuje niekde v VII. st. ako 

Everild(a). Toto meno je dnes v Európe veľmi zriedkavé, ale stretnete sa s nim v Amerike. V Európe 

sa skorej stretnete s menom Averil, kde sa chybne domnieva, že predstavuje podobu mena Avril. (viď) 

 

Avica, Avika: žen.m. ktoré v stredoveku bolo pomerne populárne, avšak od XVI. st. je už veľmi 

zriedkavé. O jeho etymológii nevieme skoro nič. Boli snahy nejak ho vysvetliť, ale nešlo. Siahalo sa 

do latiny, po slovách, ako je napr. avis = vták, znamenie, aviditas = žiadostivosť, dychtivosť, 

horlivosť.... no vždy niečo nevyhovovalo. Proste, toto meno je tu, ako veľmi zriedkavé a to nie len 

u nás, ale v Európe vôbec.  

 

Avram: muž.m. Viď Abram a Abrahám.  

 

Avril(a): žen. a muž. m. ktoré sa stáva pomerne frekventovanejším. Vzniklo v Anglicku, 

v stredoveku, v kruhoch tamojších protestantov, puritánov, no dnes je zastúpené aj v kruhoch 

katolíkov. Východiskom mu je fr. slovo pre mesiac apríl. Dávalo sa deťom narodeným v tomto 

mesiaci. Na jeho popularitu v XX. st. vplýval fakt, že rodičia pri menovaní svojich detí čoraz častejšie 

siahajú po názvach mesiacov a dnes, v rodinách hovoriacich po anglícky najdete mená, ako January, 

February, March (nesúvisí s Margaretou, lebo by potom to bola Marge), Avril, May (nesúvisí s Majou) 

, June (nesúvisí priamo s menom bohyne Juno), July (nejde priamo o Júliu(s) a tu sa to končí, lebo 

Septimus, Oktávius... atď. už majú poradové číslo. 

 

Awena: žen. m. welšského pôvodu. Význam mu je poézia, báseň, ale aj uzda, kontrola, vládnutie... 

 

Axiothea: žen.m. pod ktorým v antických legendách poznáme manželku kráľa Cyprusa. Dejiny však 

spomínajú aj ďalšiu osobu, ženu, ktorá sa obliekala do mužských šiat, len aby mohla počúvať 

prednášky chýrečného Platóna. 

 Východiskom je gr. áxía / άξία = hodnota, cena, hrdosť, česť, váženosť a pod.  
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Aydin: muž. m. tureckého pôvodu, kde má význam osvietený, múdry, intelektuál...  

 

Ayita: žen. m. indiánskeho (Cherokee) pôvodu. Význam mu je prvá do tanca. 

 

Aylmer: muž.m. skované na podklade staroanglického Aethemaer, ktorého význam je  urodzený, 

vznešený + slávny, svetochýrny. Toto staroveké meno neskoršie nadobudlo podobu aj Ailemar, kde už 

ide o staronemecké meno. Všetky podoby sú už veľmi zriedkavé, no „staré“ rodiny občas siahnu aj 

sem.  

 

Aylwin: muž. m. staroanglického pôvodu s významom dobrý, alebo vznešený priateľ. Ešte vždy sa 

používa aj táto verzia mena, i keď ho dnes už vystriedala novšia podoba, Alvin.  

  

 Azária, Azárias: ženská a mužská podoba pôvodne hebrejského mena a význam mu je s Božou 

pomocou, Jehova pomohol. V Biblii pod týmto menom poznáme jednu z menších postáv, ako napr. 

jeden zo šalamúnových najvyšších kňazov (1 Kr 4:2), ale zjavujú sa aj ďaľšie postavy s týmto 

menom.. V slovenskej evanjelickej Biblii je to Azarjá (syn Cádokov), v slovenskej katolíckej Biblii je 

Azariáš (syn Sadokov), v anglickéj (The New Jerusalem Bible) Azariah (syn Zadoka) atď.   

 

Azura: žen. m. s významom modrá, azúrna farba, čiže lapis lazuli = polodrahokam krásnej modrej 

farby. Po arabský al-lazaward, z peržského lažward, ktoré do stredovekej latiny preniklo, ako 

azur(i)um. 

 

 

 

 

B 

 
Babet(t)a: žen. m. deminutív z Barbara, Barbora. Viď. 

 
Baird: muž.m. škótsko-keltského pôvodu, ktoré sa používalo ako priezvisko, avšak neskoršie sa 

posunulo aj na osobné meno. Význam mu je pevec, básnik, spevák, bard.  Keltský bard = r/v, z čoho 

v írskom je bárd, wel. bardd... starokeltský bolo bardos. Same slovo je príbuzné ku sanskritovému 

bhatta = v indickej spoločnosti miešaná kasta bardov, pevcov, spevákov. V prakrite je tiež bhatta = 

bard, pevec. 

 Varianta mena je  Bart.   

 

Baldwin: muž.m. staronemeckého pôvodu, s významom „smelý priateľ“.Z neho vznikli anglické 

priezviská, ako Baldin, Bodkin a Bowden. 

 

Baltazár: muž. m. siahajúce ešte do starého Babylónu. Vzniklo na podklade mena tamojšieho boha 

Baal-a. Význam sa vysvetľuje, ako Baal (bože), ochraňuj nám panovníka. 

 

Bambra: žen.m. austrálskeho domorodeckého pôvodu. Význam mu je „huba“ (jedlá). 

 

Bancroft: muž.m. staroang. pôvodu, ktoré bolo najskôr priezviskom. Význam mu je „bôbovisko“ 
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Barak, Bárak, Bárák: muž.m. hebrejského pôvodu. Význam mu je  „blesk“. Východiskom tohoto 

slova je heb. bá.ár = páliť, horieť, byť zapálený, byť v ohni.... V heb. jazyku je napísané ako Báráq 

a pod týmto menom poznáme biblickú osobu v „Knihe sudcov“. (Sud. 4 a 5.) S variantou mena sa 

stretneme aj v 1S 12:11, kde je Bedán, ale keďže sa tu spomínajú „sudcovia“, určite je to len podoba 

Báráka. 

 Žen. podoba mena je Barcha, Barka. Viď. 

 

Barbara / Barbora: žen. m. s koreňom v gréckom slove Barbaros / Varvaros, čo v podstati znamená 

cudzinec, nie Grék, nekultúrny, hrubian, divoch, neoholený, avšak sám pojem má hlboké korene 

v jazykoch Indoeurópanov. V sanskrite sa tiež stretávame s jeho variáciou, barbarach a aj tu sa 

vzťahuje na cudzinca, na osobu, ktorá neovláda jazyk kultúrnych, zajajkáva sa... V jazyku Hindov sa 

slovo posúva na nezrozumitelné brblanie, talápanie a pod. Aj semítsko-babylonské vyrvaru tiež 

označuje cudzinca. U nás, ako blízke ku spomínaným máme: brblať, brbľoš, vravieť.  

 

Bardolf: muž.m. staronemeckého pôvodu, s významom „veselý, živý, čulý vlk“.  

 

Barcha, Barka, Barqa: žen.m. odvodené z priezviska slávnej aristokratickej rodiny v Kartágu. Z nej 

vyšiel aj sám Hanibál. Priezvisko súvisí s menom Barak, Báráq. Viď Barak.  

 

Barika: žen.m. afrického pôvodu. Etymológia mu je v jazyku swahili, ktorý je zase ovplyvnený 

arabským jazykom, takže význam mena Barika, i keď súvisí s Barcha, Barak... predsa je trochu iný. 

Prekladá sa, ako úspešná, vynikajúca žena.  

 

Barlow: muž.m. staroang. pôvodu, ktoré pôvodne znamenalo priezvisko osoby „žijúcej na pustom, 

neplodnom, holom vŕšku“.  

 

Barnabáš: muž. m. s ktorým vyjmúc Biblie, stretneme sa len zriedkavo. Pôvod mu je v hebrejskom 

jaz. kde znamená syn, povzbudenie, vyzývanie, útecha, potecha. Staroslovanské, či skorej cirkevno-

slovanské malo podobu Varnava, v gréckom jaz. Varnávas, v hebrejskom Barnebhuah, Barnaba. 

 

Barnard: muž.m. Viď Bernard. 

 

Barnett: muž.m. staroang. pôvodu, ktoré pôvodne bolo priezviskom, ale už začiatkom XIX. st. posúva 

sa aj na osobné meno. Význam mu je „čistinka získaná pálením lesa, porastu“.  

 

Barra: škótsko-galská podoba muž. m. Barry. 

 

Barry: muž.m. ktoré vzniklo v Írsku, ale neskoršie sa prešírilo aj do Anglícka, ich kolónií... Význam 

mu je „kópia“. V Írsku bolo meno vždy populárne, lebo sa ho dávalo do súvisu so sv. Finbarr(om), 

ktorý umrel v roku 633. Sv. Finbarr, alebo kratšie Barr, pochádzal z grófstva Connacht, účinkoval 

v Munsteri a založil kláštor v grófstve Cork. Počas života navštívil aj Wales, ale otázne je, či naozaj 

podujal cestu aj do Ríma. Podľa neho nazvali aj jeden ostrov v Hebridách, Cille B(h)arra, kde bol aj 

kláštor. 

 Aj vo Walesi žil nejaký pustovník zvaný Barry a podľa neho nazvali aj tu jeden ostrov, Barry 

Island. 
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Barsina: žen.m. ktoré predstavuje len variantu mena Roxana, kde ako osobu s týmto menom poznáme 

dcéru Dariusa, manželku Alexandra Macedónskeho. O význame mena, viď Roxana.  

 

Bartolomej: Pomerne zriedkavé muž. m. i keď sa na bartolomejskú noc „pamätajú“ všetci protestanti. 

Skorej sa však stretneme s priezviskom utvoreným z tohoto mena, ako Bartoš. Bartolomej má 

hebrejsko-aramejský pôvod a predstavuje spojenie slov Bar + Talmaj, z čoho dostaneme význam syn 

Talmaja, priezvisko apoštola Nataniela. (Vydavateľstvo William Collins Sons & Co.) Meno sa však 

dáva aj do súvisu s gréckym Ptolomaios, ktoré vychádza z Ptolomeo a toto znamená vediem vojnu, 

bojujem. Tak ho udáva Claremont Dictionary of First Names a ako volnejší preklad udáva syn 

bojovník, syn naladený na boj, bitku. 

 Slovanské pravoslávne podoby sú Vartolomi, Vartolomai. 

 

Basil, Bazil: muž. m. gréckeho pôvodu, ktoré v tejto svojej „západnej“ podobe je u nás veľmi 

zriedkavé. Skorej ho poznáme vo „východnej“ podobe, ako Vasiľ. Pre fonetickú blízkosť, mnohé 

západné pramene udávajú, že aj slovanské Blažej je len variantou tohoto mena. Blažej však má cele 

inú (domácu) etymológiu. Bližšie o etymológii Basila, Bazila, viď Vasiľ. 

 

Batissa: žen.m. pod ktorým antickí elegickí básnici  a spisovatelia, počas vlády Filipa a Alexandra 

Macedónskeho, „poznali“ krásnu dievčinu z Kosu. Jej krásu všetci obdivovali. Ináč same meno bude 

najskôr odvodené z gr. slova buď batós / βατός = prístupná, alebo zo slova bátos / βάτος = tŕnistý 

krík, či bližšie nám, „tŕňová ružička“. 

 

Baxter: muž.m. pôvodne priezvisko, odvodené z remesla. V staroang. má význam „pekár“.  

 

Beata: žen. m. lat. pôvodu s významom šťastná, požehnaná, prosperujúca, bohatá a plodná žena. 

 V bežnej reči sa nám toto meno prelína, či aj stotožňuje s Beatríciou, ktoré má tiež pôvod 

v latine, ale vychádza z iného základu. 

 

Bearnard: škótsko-galská podoba muž. m. Bernard. 

 

Beathan: škótsko-galská podoba muž. m. Benjamín. 

 

Beatrica, Beatrícia: žen. m. lat. pôvodu, kde má podobu Beatrix a význam mu je osoba prinášajúca 

šťastie. Škóti ho píšu Beitiris. 

 

Belína: podoba germanského ženského mena Belinda. 

 

Belinda: žen. m. starogermanského pôvodu, utvorené spojením lat. slova bel(l)a = pekná 

a germanského linda = had. Viď Linda. 

 

Bellamy: francúzske muž.m. utvorené z priezviska. Význam mu je „pekný, súci priateľ“.  

 

Belo: muž. m. slovanského pôvodu, ktorého vznik sa vysvetľuje, ako priami preklad lat. mena Albín = 

biely. Viď. 
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Bel(l)ona: žen.m. ktoré posledne (koniec XX. st. a začiatok XXI. st.) naberá na popularite. 

V antických dejinách pod týmto menom poznáme bohyňu vojny, dcéru Forcisa a Ceto, ktorú Gréci 

nazývali aj Enyo, takže občas sa ju mieša s osobnosťou bohyne Minervy. V oblasti Talianska, skorej 

Rímu, nazývalo sa ju Duelliona a považovalo sa ju za sestru boha Marsa, avšak časť vtedajších 

znalcov pokladalo ju za jeho dcéru, alebo aj manželku. 

 Chrám Bellony, v Ríme, nemal bránu a práve tu, rímski senátori vítali vyslancov z iných 

krajín, alebo aj svojich generálov, vojvodcov, ktorí sa vracali z vojnových výprav.  

 Východiskom mena bude najskôr lat. bello, bellum = viesť vojnu, biť sa, vojna, zápas.  

 

Beltana: žen.m. ktorého etymológia je v austrálskom domorodeckom jazyku a význam mu je „tekutá 

voda“, čiže riečka, potok.... čo nevyschne ani v čase suchoty.  

 

Beňadikt, Benedikt: svojho času, v stredoveku, veľmi časté muž. m. lat. pôvodu. O jeho popularite 

svedčí rad lokalít odvodených z tohoto mena. Dnes však po ňom občas siahnu len rodičia 

rimokatolíckeho náboženstva. Sám význam sa vysvetľuje, ako požehnaný. 

 

Benito: muž.m. španielsko-talianska verzia mena Benedikt. 

 

Benjamín: muž. m. hebrejského pôvodu, ktorého popularita sa posledne zvyšuje. Vzniklo spojením 

slov ben = syn + jamin, ktoré sa vysvetľuje, ako juh, južné, z čoho meno nadobúda význam syn z juhu, 

obľúbený syn, otcova pravá ruka, čo všetko v prenesenom význame môže znamenať aj silný, mohutný 

syn. 

 V St. zmluve sa spomína Benjamín, ako syn Jákobov, z čoho sa význam mena môže posunúť aj 

na milovaný, alebo najmladší syn. 

 U nás sa stretávame aj s radom priezvísk utvorených na podklade tohoto mena, ako Beňo, 

Benčík, Benko, Beník atď. 

 

Berecynthia: žen.m. utvorené z priezviska bohyne Cybely a odvodené je z názvu kopca vo Frýgii, 

Berecynthius. 

 

Berenica: (čítaj Berenika) žen.m. pod ktorým poznáme dcéru Filadelfusa, ktorá sa vydala za 

Antiochusa, kráľa Sýrie. Ďalšia Berenica bola matkou Agripy a spomínajú ju aj dejiny Židov, ako 

nevestu Herodusa. Je tu ešte spústa žien s týmto menom. Stojí spomenúť ďalšiu Berenicu, ktorá bola 

dcérou, sestrou a aj matkou osôb, čo si na olympijských hrách získali veniec slávy a údajne bola aj 

jedinou ženou, ktorej sa povoľoval prístup do olympijskej arény. Etymológia jej mena je v gréckom 

jazyku a znamená „prinášajúca víťazstvo“. Zásluhou A. Macedónskeho, toto meno sa rozšírilo po 

celom vtedajšom svete a údajne najväčšej popularite sa tešilo v Egypte, odkiaľ sa prešírilo do Júdska 

a medzi Židmi je ešte vždy pri špičke najpopulárnejších, ako Bernica (Bernika). Ang. podoba je aj 

Bernice, čítaj Bernis. 

 

Bernadette: žen.m.ktoré predstavuje francúzsku ženskú podobu mena Bernard. 

 

Bernard: muž. m. starogermanského pôvodu, utvorené zlúčením slov medveď + tvrdosť, pevnosť, čo 

by znamenalo, či predstavovalo význam sila a nebojácnosť. 

 Ženské podoby sú Bernadeta, Bernadína. 
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Berta: žen. m. ktorého pôvod je v starogermanskom jaz. a vysvetľuje sa ako jasné, svetlé, žiarivé, 

veselé, živé, rozumné, bystré, lesklé a pod. 

 

Berthold: muž.m. germanského pôvodu, s význaom „múdry, čulý, jasný, slávny... vládca“. Varianty 

sú mu Barthold, Bertold, Berthoud atď.  

 

Bertram: muž.m. germanského pôvodu, s významom „múdry, jasný, plavý, slávny, význačný“. 

Varianty sú Bartram, vo Fr. Bertrand... skratky mená sú Bert, Bertie. 

 

Bertrand: muž.m. Bertram, ale teraz vo svojej francúzskej podobe. 

 

Beryla: žen.m. ktorého východiskom je názov druhu drahokamu, beryl. Etymológia mu je v jazyku 

Arabov, kde znamená kryštáľ. Toto meno sa do Európy dostáva hlavne tureckou expanziou, avšak 

medzi kresťanmi sa zjavuje len niekde v XIX. st. a pomernú popularitu zažíva stredom XX. st. 

 

Bess, Besie: žen.m. skratka Elizabety. V Škótsku Ealasaid. 

 

Betia: žen.m. ktoré sa u nás neraz (a chybne) stotožňuje s Betou (skratka Alžbety) a pod. Toto je však 

úplne samostatné meno, s vlastným úzadím, vlastnou etymológiou a na dovažok, vychádza tiež 

z Biblie. Jeho hebrejský význam by bol „dcéra Hospodina“. V rozličných prekladoch Biblie, najdeme 

ho aj rozlične zapísané.  Napr. v ev. Biblii, 1Kron. IV : 18- „...To sú synovia Bitje...“ V katolíckej 

Biblii, tiež 1Kron. IV:18 „... To sú synovia faraónovej dcéry Betie...“ V rozličných krídlach 

protestantov najdeme ho najčastejšie v podobe Bithiah. Vulgárna latina ho zachytáva, ako Bethia 

a práve táto podoba (vulg.lat.) prenikla do sveta a aj dnes, ako same meno, tak aj jeho podoba písania 

Bithiah, Betia je najfrekventovanejšia. Ináč toto meno je pomerne zriedkavé. V Škótsku je podoba 

Beitidh. 

 

Beverly, Beverley: žen. m. u nás novšieho dátumu, ktoré sme dostali cestou angličtiny, amerického 

filmového priemyslu, hollywoodskej „kultúry“, či aj „globálnej dediny“. Pôvod mena je 

v staroanglickom jaz. a vysvetľuje sa ako žena z bobrovej doliny, z bobrového hája. 

 

Bevin, Bevan: muž.m. utvorené z priezviska. Význam: „piť víno“. 

 

Bevis: muž.m. francúzskeho pôvodu, s významom „býk“. 

 

Binda: žen.m. austrálskeho domorodeckého pôvodu, s významom „hlboká voda“, či skorej „hlboká 

barina“. Keď v čase suchoty vodné toky prestanú tiecť, v korytách zostávajú len „bilabongy“, bariny 

a tie hlbšie, čo len tak ľahko nepreschnú, nazývajú sa „bindy“. Meno sa zjavuje aj medzi európskymi 

prisťahovalcami a to najčastejšie v podobe Bindy, Bindi. 

 

Björn, Bjorn: muž.m. staroškandinávskeho pôvodu. Význam mu je „medveď“. 

 

Blagoje: srb. muž. m. paralela nášho Blahoslav. Viď.  
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Blagoslav: srbch. muž. m. ale má aj ženskú podobu, je tiež utvorené na podklade slovanského blaho, 

z čoho v srbch. máme blago = poklad. (Viď et. Blaho) Význam mu je oslavovateľ blaženosti, pod čím 

sa chápe aj pokoj, hojnosť a pod.    

 

Bláha: dnes už samostatné žen. m. utvorené na podklade staršieho Blažena. Viď Blažej. 

 

Blahoslav, Blahoslava: muž. a žen. meno slovanského pôvodu, utvorené z koreňa blaho, blažené. 

V samom mene máme slovenské blaho, staroslovanské blago, či praslovanské bolgo, ktoré súvisí so 

sanskritovým bhárgah a slovanskej prípony slav = sláviť, oslavovať. 

 

Blair: muž.m. škótsko-keltského pôvodu. Výnam: „poľana“. 

 

Blanche: žen.m. ktoré vzniklo vo Francúzsku, na podklade talianského Bianca. Význam mu je 

„biela“. 

 

Blanka: žen. m.  v španielskej podobe, ale germanského pôvodu, kde sa zjavuje ako Blanche. Význam 

mu je biela. 

 

Blažej, Blažena: slovanské meno vo svojej mužskej a ženskej podobe, ktoré si aj hneď ľahko 

vysvetlíme na základe poznania reči. Význam mu je blažená, požehnaná osoba, (Viď Blahoslav.) 

avšak mnohí jazykovedci, s poznámkou, že tu nie sú jednotní, vidia jeho pôvod v gréckom jazyku (?), 

v slove blaidos, vlaidos = krivý, vykrívený, podkrívený, krivorohý..., poťažne v latinskom blaesus = 

krívajúca, koktajúca osoba. Všetci chcú vyniknúť nejakým „objavom“, nuž sprostých uzáverov, 

„objavov“, vôbec nechýba. Siaha sa aj po mene slovanského boha Valesa, Velesa, ako aj významu pre 

niečo tupé, tompavé, sprosté, nebystré, bláes, lebo vraj v angličtine sa zachoval výraz blunt = tupé.  

 Sotva verím, že nejaký rodič by si chcel svojho potomka nazvať menom tupého, sprostého, 

krivého, koktajúceho.... Všetky tieto „objavy“ urobili buď „nepodkovaní“ jazykovedci, alebo 

„pomódari“, čo nám do povedomia a aj reči chcú natisnúť nejakú, akože exotiku, ale nevedome, aj 

komplex menejcennosti, „odvekej sprostosti“. Svojimi vedomosťami a „hĺbkou“ poznania iných rečí, 

svojej „podkovanosti“ v etymológii, dostali sa na plytčinu. Nie, nie je to len v prípade tohoto mena, ale 

aj pri Vladimír, Vladislav, siahajú tam, kde by nemali. Toto meno komparujú s Vlaidos, čo na 

náhodnej blízkosti ku gréckemu jazyku, to analyzujú na podklade blázon, sprostý, lenivý a pod. 

 Blažej, Blažena a ďalšie podoby nevznikli ani na gréckom a ani na latinskom podklade. Ich 

východisko je jasné a pravda aj slovanské. To udáva ich koreň, ktorý je v blaho, blago a každý rodič si 

o svojom potomkovi myslí, že je požehnaním, pokladom, blagom, blahom rodiny. 

 

Blažen(-na): srbch. muž. a žen. meno, paralela nášho  Blažej, Blažena, z čoho „bádania“ akože 

jazykovedcov vonkoncom neobstoja. Srbch. jazyk jasne poukazuje, že tu ide o meno odvodené 

z koreňa blaho, blažené...  

 

Blodwen(a), Blodven(a): žen.m. keltsko-welšského pôvodu a s nim sa občas stretli aj naši 

vysťahovalci v Amerike, ba našlo sa aj na ich rodných listoch. Význam mu je „biely kvietok“. Dnes je 

toto meno aj v samom Walesi veľmi zriedkavé.  

 

Bogdan(-ka):  je srbch. podoba nášho mena Bohdan a patrí ku „mladším“ menám. 
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Bohdan, Bohdana: muž. a žen. podoba slovanského mena, utvoreného kombináciou Boh + dať, čiže 

je to Bohomdaná osoba. 

 

Bohoľub: muž. m. utvorené spojením slov Boh + ľúbiť.  

 

Bohumil: muž. m. slovanského pôvodu, utvorené spojením Boh + mil(ovať). Ženská podoba je 

Bohumila. 

 

Bohumír: muž. m. slovanského pôvodu, utvorené spojením Boh + mir, kde druhá komponenta môže 

znamenať ako pokoj, mier, tak aj svet. 

 

Bohurád: muž. m. slovanského pôvodu, utvorené spojením Boh + rád, radi, čiže mať Boha v obľube, 

tešiť sa z Boha. 

 

Bohuslav: muž. m. slovanského pôvodu, utvorené spojením Boh + slav, kde druhá komponenta môže 

znamenať sláviť, oslavovať, velebiť, ale aj Slovan.  

 

Bojan: muž. m. so ženskou podobou Bojana, frekventované hlavne medzi Srbmi, na vysvetlenie 

ktorého je zopár teórií. 

 1/ Ide tu proste o variant mena avarského chána Bojana, ktorý vládol nad Slovienmi tesne pred 

vypuknutím povstania proti avarskej nadvláde. Tento Bojan umrel v 602. roku, kým povstanie 

vzplanulo v 623. roku. V jazykoch áziatov, v jazykoch Turkov, Chazárov atď. spomína sa Bojan, kým 

v čuvašskom jaz. je to Pojan a v mongolskom Bajan, kde má význam bohatý, bohatier... kde môžeme 

predpokladať ak nie slovanské, tak aspoň indoeurópske východisko a chybné zaradie v podobe 

bagatúr, celkom neplatí, lebo aj to je ie. (slovanského) pôvodu. 

 2/ V starých ruských spisoch, „Slovo o puku Igorovom“, meno Bojan sa dáva do súvislosti so 

slovesom báť sa, čiže bojkom, ale na druhej strane aj s bojom, bojovníkom, bojovaním... 

 

Boleslav: muž. m. slovanského pôvodu. Východiskom mu je bole = lepšie, staroslov. bolii = viacej, 

lepšie, silnejšie, ktoré je príbuzné ku sans. bályian = silne, kde bálan = silna. V srbch. bolje = lepšie, 

viacej, silnejšie. Druhá komponenta slav = sláva, oslava, velebenie, ale pripúšťa sa aj možnosť Slovan. 

 

Bonamy: muž.m. ktoré vo fr. jazyku znamená „dobrý priateľ“. 

 

Bondy(-i), vo výsl. Bondáj: žen.m. austrálskeho domorodeckého pôvodu a význam mu je „hluk 

morskej vody počas prílivu“, „hluk morských vĺn narážajúcich na pláž“. Takto sa volá aj jedno 

sydneyské predmestie a pravda, aj jedna z tamojších najpopulárnejších pláž, takže i keď nie často, ale 

predsa dievčatá prisťahovalcov dostanú aj takéto meno.  

 

Bonifác: dnes už veľmi zriedkavé muž. m. Vyskytuje sa hlavne medzi katolíkmi. Pod týmto menom 

sme mali až niekoľkých pápežov. Lat. podoba je Bonifatius, čo predstavuje spojenie boni = dobrý + 

faties = tvár, obličaj, výzor. Vo volnejšom preklade, význam mena je dobrák, dobročiniteľ. 

 

Bonny: žen.m. ktorého korene siahajú do latiny, ku slovu „bona“ = dobrá.  

 

Borimír: muž. m. pomerne zriedkavé. Viď Boris. 



 33 

 

Boris: medzi Slovanmi časté muž. m. o pôvode ktorého máme aspoň štyri teórie: 

1/ Východiskom mu je sloveso boriť (sa); 

2/ Takto sa nazýval bulharský cisár, ktorý v roku 864. prijal kresťanstvo a tým pádom aj jeho pôvodné 

mongolské meno sa dostáva do slovanského zoznamu a podlieha poslovančeniu. V pôvodnom znení 

meno malo podobu Bogori, Bogoris, čo znamená „malý“. 

3/ Boris predstavuje len kratšiu verziu mena Borimír, ktorého východiskom je druh ihličnáča, 

borovica. 

4/ Boris je skrátená podoba mien Borislav, Borivoj, kde v prípade Borislava sa jasne vidí, že je 

utvorené z boriť (sa) + slav = slávny „boriteľ“ (vojak), či v ďalšom prípade by to mohol byť aj 

oslavovateľ borovíc, kým v prípade Borivoj črtá sa iný pôvod.  Bori = boriť sa + voj = vojak, vojna, 

vojsko, šík, viesť armádu. 

 

Borislav: muž. m. Viď Boris. 

 

Boriša: žen. m. slovanského pôvodu, ktoré vlastne predstavuje len skratku mužských mien Borivoj, 

Boris, alebo aj skratku žen. m. Barbora. 

 

Borivoj: muž. m. Viď Boris. 

 

Boronia: žen.m. ktoré sa chybne považuje za austrálske domorodecké, lebo toto je aj názov tunajšieho 

krásne voňajúceho kríka. Jeho vôňa vás priam opije. Názov kríka je však odvodený z mena 

talianského botanistu, Francesco Borone (1769 – 1794).  

 

Božena: slovanské žen. m. českého pôvodu, utvorené na koreni Boh a ženskou koncovkou –na, ktorú 

mnohí chápu aj ako na = na, vezmi si. Ak prihliadneme na grécku podobu Theodora, dostaneme 

význam Boží dar, Bohomdaná. 

 

Božetech: zriedkavé muž. m. slovanského pôvodu, utvorené kombináciou Boh + tešiť, útecha. 

 

Božidar: srbch. muž. m. ktoré je pomerne frekventované. Utvorené je spojením slov boží + dar.  

 

Branimír, Branislav: muž. m. slovanského pôvodu, ktoré majú aj ženskú paralelu. Obe mená 

vychádzajú z rovnakého základu, brániť, ochraňovať. Staroslov. braniti, bran = bitka, boj. Koncovka 

–mír môže znamenať mier, pokoj, ale aj svet, kým koncovka –slav sa vysvetľuje, ako oslava, slávnosť, 

ale aj Slovan, Slovanstvo. Domácke podoby sú Braňo, Branko a pod. 

 

Branwen: žen.m. welšského pôvodu, s významom „krásny havran“. Ešte vždy je pomerne časté. 

 

Brenda: žen. m. ktoré najskôr bude predstavovať škandinávsku podobu, utvorenú na podklade 

mužského mena Brand, ktorého význam je meč, šabľa. Od 19. st. kedy vyšla kniha Waltera Scotta 

„Piráti“, meno sa stáva populárnym aj v Anglicku, odkiaľ preniká ďalej do sveta. 

 

Brendan: muž.m. podoba staršieho Brandon. Toto meno bolo pôvodne priezviskom a jeho význam 

vraj bude „metlínim porastený kopec“. V Írsku je aj dnes populárne, lebo takto sa nazýval jeden ich 

mních zo VI. st. sv. Brendan Cestovateľ.  
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 Tento sv. Brendan sa narodil v grófstve Kerry v roku 486. Umrel v Annaghdown, v roku 578. 

Počas života založil niekoľko kláštorov, čo nie je žiadna zvláštnosť. Robili to aj iní. Jeho sláva je inde. 

Kniha o cestovaní jeho a skupiny mníchov, do „zasnúbenej zeme v Atlantiku“. Táto kniha bola svojho 

času preložená do mnohých rečí. Dnešný najstarší exemplár pochádza z VIII. st. Na pútavý spôsob 

nám podáva, ako samu cestu, tak aj exotický kraj, kam konečne dopluli. Ak je veriť tejto knihe, tak nie 

len Kolumbus, ale aj Vikingovia pri objavovaní nových krajov, Ameriky, hodne meškali za sv. 

Brendanom. 

 V rokoch 1976-7, zorganizovala sa expedícia a podľa samého opisu a ich skúseností cestou, 

vyšiel verdikt: „ Je celkom možné, že Brendan a jeho mnísi doplávali až do Ameriky. Doterajšia 

legenda nemusí byť len legendou.“ 

 

Breta: žen.m. s významom „žena z Bretónska“. Muž. podoba mena je Bret, Brett = Bretónec.  

 

Brian vo výslovnosti Bra(j)en: muž.m. keltského pôvodu o ktorom sa mnoho nevie. Prevláda mienka, 

že bude odvodené z významu „kopec + sila“. Toto meno mal aj slávny írsky kráľ z XI. st. Brian Boru. 

(Niekedy je napísané aj Brien.) V stredoveku toto meno bolo populárne, aj medzi Angličanmi, avšak 

vytratilo sa z používania. V Írsku sa ho znovuuvádza niekde v XVIII. st. a zase je pomerne 

frekventované. Podoby písania sú rôzne, no najčastejšie je to Brian, alebo Bryan.  

 

Brigita: žen. m. najskôr keltského pôvodu, kde pod Brigitou poznáme ich pohanskú bohyňu večného 

ohňa. Same meno však znamená sila, jasnosť, jagavosť, lesk, svietenie, trblietanie... Neskoršie, po 

prijatí kresťanstva, Brigita sa stáva jednou zo „svätých“. Jestvuje rad variácií, ako Bridget, Beret, 

Berget(a), Birgit(a), Brydgeta atď. atď. kým v Škótsku je Bride. 

 

Briona, Briony, Bryony: žen. m. gréckeho pôvodu, kde sa pod týmto názvom chápe popínavý krík 

s peknými kvietkami. 

 

Brittany, Britny...: žen.m. poangličená podoba oblasti vo Francúzsku (Bretónsko) a význam mu je 

„oblasť maľovaných, tetovaných ľudí“. 

 

Bron: muž.m. ktoré predstavuje deminutív mena Auberon, Oberon. (viď) 

 

Bronislav: muž. m. poľského pôvodu, ktoré má aj ženský variant. Utvorené je na podklade 

staroslovanského brnja = ostna, ktoré má svoju podobu aj v starom hornonemeckom jazyku, brunja = 

ostna, pancier a v starom ruskom bronnik = ozbrojenec. Príbuzné je ku nášmu zbraň, brnica (ostna čo 

sa dáva sviniam na rypák). Koncovka –slav figuruje, ako sláviť, oslavovať, poťažne Slovan. 

 

Bronwe(i)n, Bronwyn: Medzi prisťahovalcami z Británie, veľmi časté ženské meno. Jeho pôvod je 

v jazyku Welšanov a význam mu je „biele poprsie“. 

 

Bruce: muž.m. odvodené zo škótskeho priezviska a toto sa zjavuje po vpáde Normanov do Británie. 

Ináč korene mu siahajú do Normandie. Tam je aj určitá dedina s názvom Brieuse. Ako osobné meno, 

zjavuje sa len v XIX. st. ale je pomerne frekventované. 

 

Brunella: žen.m. utvorené na podklade muž.m. Bruno. (viď) 
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Brunhilda: žen.m. starogermanského pôvodu a význam mu je „obrnená bojovníčka“. 

 

Bruno: muž. m. s ktorým sa v krajine jeho pôvodu sotva stretneme. Vzniklo v Anglicku, 

v staroanglíckom jazyku, kde znamená hnedý, tmavšej farby (v súčasnej angličtine je to brown). Súvisí 

s naším bronieť. 

 

Briony, Bryony: zriedkavé ženské meno, ktoré vzniklo z rovnomenného názvu popínavej rastliny, 

ktorej lat. meno je bryonia, na podklade gréckeho názvu bruonia. Viď Briona. 

 

Buck: muž.m. s významom samec, cap, pekný mladý muž. Pôvod je v staroanglíckom jazyku. 

 

Buckley: muž.m. ktoré pôvodne bolo priezviskom. Význam mu je hájik samcov, capov. Pôvod je 

v staroanglíckom jazyku. 

 

Budislav: muž. m. slovanského pôvodu, frekventované hlavne medzi Srbmi, utvorené je spojením 

slov budiť + Slovan. Má aj ženský variant. 

 

Byanna: žen.m. keltského pôvoda. Ženská podoba mena Brian. (viď) 

 

Byron: muž.m. staroang. pôvod a význam mu je „v, z kravskej maštale“, alebo ak by sa prihliadlo na 

starofr. jazyk, tak význam je „silný, ako medveď“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 
Caddick, Caddock / Kadik, Kadok: muž.m. ktoré pôvodne bolo priezviskom a význam mu je 

„vetchý, nevládny, slabý,chatrný, vyčerpaný“, až epileptická osoba. 

 

Cadell / Kadel: muž.m. pôvodne priezvisko, s významom „vojnová nálada“, „bojový“. Používa sa 

hlavne vo Walesi, ale aj v krajinách, kam sa Welšania vysťahovali. 

 

Cadmus: muž.m. v jeho latinskej podobe písania. V gréckej mytológii sa tak nazýval princ Fenície, 

ktorý s piatimi vojakmi založil Thébsky štát.  

 Na rozkaz svojho otca, kráľa Egenora, Cadis / Kadis šiel si najsť a vyslobodiť sestru Európu, 

ale ak to nedokáže, nikdy viecej nesmie prísť domov. Na ceste mal mnoho zážitkov, ale sestru 

nenašiel. 

 Mnohí hovoria, že on bol prvý, čo spoznal Grékov s umením písania, priniesol im písmo, 

alfabetu. O význame tohoto mena vieme málo, lebo keď prihliadneme na jazyk Grékov, dostávame 

cele iný význam, ako napr. s prihliadnutím na latinu... atď.  
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Caera / Kaera: žen.m. írskeho pôvodu a význam mu je „červeno-hnedá“. 

 
Caleb / Kaleb: muž.m. hebrejského pôvodu, ktoré v našich chotároch ešte nepoznáme, ale od XVI. st. 

sa vyskytuje v Škótsku a odtial „odplávalo“ aj do sev. Ameriky. Význam mu je „nebojácny“ z čoho sa 

to môže posunúť aj na „pes“. 

 

Callum: muž. m. Columbus (sv. Columb = holub) v anglikanizovanej podobe. V galo-škótskej 

podobe je Calum. 

 

Calvin: viď meno Kalvin. 

 

Cameron / Kamerón:  muž.m. keltského pôvodu, s významom „krivý, zakrívený nos“. Pod týmto 

menom poznáme jeden z najslávnejších škótskych klánov a ako osobné meno, zjavuje sa najčastejšie 

v Škótsku.  

 

Carmen: žen.m. Viď Karmen. 

 

Carr: muž.m. Viď Karr. 

 

Catriona / Katriona: žen.m. Katarína, v jeho keltskej podobe. Aj dnes je populárne. Najmä 

v Škótsku. Viď Katarína. 

 

Cecil, Cecília: toto meno, už či vo svojej mužskej, alebo ženskej podobe, bolo pomerne rozšírené a to 

hlavne v krajinách, kde panovali Angličania. Dnes je zriedkavejšie, no predsa ešte vždy 

frekventované. Angličania ho vyslovujú, ako Sesil, Sesília. Koreň mu je v latine, kde caeces = sleposť. 

Meno je odvodené z priezviska jedného z najslávnejších rímskych rodov a preto rodičia aj dnes siahajú 

po tomto slávnom mene. V Škótsku má podobu Sileas. 

 Sv. Cecília, ktorá žila v druhom storočí, stala sa martýrkou cirkvi, avšak neskoršie, v čase 

„morálneho úpadku“ cirkvi, získala si aj miesto patrónky hudby. 

 

Cedric / Cedrik: muž.m. z knihy Sir Walter Scotta, „Ivanhoe“. Hovorí sa, že Scott chybne 

zaznamenal meno saského kráľa Cerdica. Meno sa stalo populárnym v celom Anglicku a aj dnes je 

pomerne vitálne. 

 Ak naozaj ide o chybné zachytenie mena kráľa Sasov, jeho význam nám je potom temný, 

avšak ak je to meno vymyslené, tak v koreni má názov ihličnáča, slov. céder, lat. cedrus, gr. kédros / 

κέδρος, lit. kadagis = borievka, borovica.  

 

Celesta, Celestín, Celestína: žen. a muž. podoby mena utvoreného na podklade lat. caelestis = 

nebeské. Medzi katolíkmi vo Fr. meno bolo a aj je pomerne populárne, vďaka sv. Celestínovi V. 

pápežovi v XIII. st. Pred nimi bolo niekoľko pápežov s týmto menom, ako napr. Celestín I. (umrel 

v Ríme, v 432. roku). Celestín V. keď prišiel na trón sv. Petra, bol už vyše 80 ročný. Ako pápež, veľmi 

sa neosvedčil a pápežoval si len nejakých 5 mesiacov. Vystriedal ho Bonifác VIII. na čo po 10. 

mesiacoch Celestín aj umiera. Pochovaný je v meste Aquila. Považuje sa ho za najpatetickejšieho 

pápeža.  

 



 37 

Citomyseľ: staré, sloviensko – slovanské muž. m. utvorené spojením cit, cítiť + myseľ, myslieť, 

z čoho nadobúda význam citlivá, súcitná osoba.  

 

Clint /Klint: viď Clinton.  

 

Clinton / Klinton: muž.m. odvodené z priezviska, ktoré vzniklo z názvu :“osada na kopci“. 

 

Colin: muž.m. keltského pôvodu, s významom „mladý psík, šteniatko“, alebo len „mladý, mladosť“. 

Meno je populárne v Škótsku, kam sa dostalo cestou francúzskeho deminutívu mena Nicholas. 

Welšské Collwyn má význam „lieskový sad.“ Ináč v galskej podobe je to Cailean. 

 

Colwyn: muž. m. welšského pôvodu, s významom lieskový sad. 

 

 

 

Conan: muž. m. írskeho pôvodu s významom výška, alebo múdrosť, intelekt. Toto meno mal jeden 

z prvých kresťanských biskupov Londýna, ale pod rovnakým menom poznáme aj rad „svätých“. Do 

Británie sa meno dostáva s príchodom Normanov a učupené je aj v priezviskách Conan, Connant, 

Connand, Connon a Conning. V Británii toto meno bolo populárne v čase XII – XVI. st. Dnes je už 

zriedkavé. Asi najvýznamnejší nositeľ tohto mena bol autor Sherlocka Holmesa, Sir Arthur Conan 

Doyle. 

 Variácie sú: Conal, Conant, Conlan, Connal, Conor, Kinan, Konan, Kynan...  

 

Conor, Connor: muž.m. írskeho pôvodu, ktoré sa spomína v ich starých legendách. Význam mu je 

„sila, žiadosť“. Ako osobné meno, aj v samom Írsku je okrajové. Tu sa skorej stretneme s priezviskom 

Connor, či aj jeho pôvodnou podobou, Connaire.  

 

Conroy: muž. m. írskeho pôvodu s význanom múdrosť. Východiskom mu je írsko-keltský význam 

vytrvalosť. Variantou mu je Conroi. 

 

Corbet(t): muž. m. staroanglického / starofrancuzského pôvodu, s významom havran. Variácie: 

Corbey, Corbin, Corwan, Corwin, Corwyn, Corwyne, Corwynne, Cory, Korbet, Korbett, Korbin...  

 Gréckou paralelou mu je Kórax. 

 

Corrigan: muž. m. írskeho pôvodu. Význam mu je nosič kópií. Variácie: Corigan, Corogan, 

Corrigon...  

 

Corwin: muž. m. ktoré ak ho pozeráme, ako staroanglické, tak jeho význam je priateľ srdca, srdečný 

priateľ. Ak ho analyzujeme z hľadiska galského jazyka, tak význam mu je muž spoza kopca. Variácie: 

Corwyn, Corwyne, Corwynn, Korvin, Korwyn, Korwynn...  Ak sa podívame z hľadiska latiny, tak 

východiskom mu bude lat. corvus = havran. Asi tu máme skryté aj priezvisko uhorského kráľa Mateja 

Korvína.   

 

Craig: muž. m. keltského pôvodu. Už či vo welšskom, alebo škótskom jazyku, jeho význam je skala, 

kameň, kremeň... Má spustu variácií, ale pre nás najzaujímavejšie bude Kraig, Krayg.  
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Cunningham: muž. m. írskeho pôvodu s významom z dediny kde sú vedrá s mliekom. Ako osobné 

meno je pomerne zriedkavé, avšak, ako priezvisko je časté. 

 

Ctiboh: slovenské muž. m. utvorené kombináciou slov ctiť, uctievať + Boh, čiže je to osoba, ktorá si 

ctí, uctieva Boha. 

 

Ctislav: slovenské muž. m. utvorené spojením slov ctiť, úcta + slav. Vyvsetľuje sa, ako osoba ktorá si 

ctí Slovanstvo, slávu. 

 

Cyndy: žen.m. Viď Cyntia.  

 

Cyntia: žen. m. gréckeho pôvodu. Odvodené je z jednej titulky bohyne Artemis a znamená osobu 

pochádzajúcu z hory Cynthus. Ang. domácke skratky sú Cyndy, Cindy, Cindie... 

 

Cyprián: muž. m. gréckeho pôvodu, s významom pochádzajúci z ostrova Cyprus. 

 

Cyrena: žen.m. ktoré v gréckej mytológii mala nymfa, dcéra rieky Peneus. Do tejto Cyrene sa zaľúbil 

aj boh Apolón a uniesol ju na sever Afriky, na miesto zvané Cyrenaica, v Lýbii a tu narodila 

Aristaeusa, zakladateľa kolónie Cyrene, ktoré si Aristaeus nazval menom svojej matky. 

 

Cyril: muž. m. gréckeho pôvodu, s významom Pán, Hospodár. Toto meno mal aj jeden zo solúnskych 

bratov, slovanských vierozvestov, sv. Cyril – Konštantín. 

 

Cýrus: muž. m. v gréckej podobe, pôvodne peržského slova, s významom slnko, trón.  

 

Čestimír: muž. m. slovanského pôvodu, utvorené spojením česť, čast + mír = mier, pokoj, svet. 

 

Čistko: slovenské mužské meno, utvorené na podklade priameho prekladu latinského mena Serenus, 

Clarus. 

 

 

 

 

 

 

 

D  

 

 
Dafna, po ang. Daphne; Dafneus, Dafnis: žen. a muž.m. gréckeho pôvodu. Po gr. dáfne / δάφνη = 

vavrín, bobkový list. Antické dejiny sú plné osôb s týmto menom a to, ako muži, s podobou Dafneus, 

Dafnis, tak aj ženy, ba aj rad lokalít starého sveta nosil tento názov. Z tejto doby asi naznámejšia 

Dafne bola riečna nymfa, dcéra rieky Peneus (alebo niekde je to rieka Ladon) a bohyne Terry (ak 

čítame rímske dejiny). Zapáčila sa, či do nej sa zaľubil aj sám Apolón, ale ona nejak neverila jeho 

vyznaniam lásky a utiekla. Apolón ju prenasledoval, avšak iní bohovia zakročili a premenili ju v krík 
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vavrína. Nič, boh Apolón si uvil veniec z tohoto vavrína a všetkým prikázal, že od teraz jeho stromom 

bude práve vavrín.  

 Pravda, sú tu aj ďalšie legendy, no táto je asi „najvierihodnejšia“. 

 Ďalšia žena s týmto menom je dcéra proroka, veštca, jasnovidca Tiresiasa, kňažka v chráme 

Apolóna a vypadá, podľa chápania mnohých znalcov, že je to  Manto,  ktorá sa tiež vyznala 

v predpovedaní budúcnosti. Keď padla do transu, vždy hovorila vo veršoch a podľa podania, nejeden 

vtedajší básnik do svojich veršov inkorporoval jej výpovede. * Neraz ju nazývali aj Sybíliou, vraj 

podľa jej divokého vzhľadu, keď padla do transu a predpovedala budúcnosť. 

 Dafnefória je zase festival na počesť boha Apolóna, ktorý sa poriadal pravidelne v každý 

deviaty rok. 

 Dafneus bol slávnym generálom zo Syrakúzy, ktorého sa angažovalo vo vojne proti Kartágu. 

 Dafnis bol zase pastierom vo vtedajšej gréckej kolónii, Sicílii. Bol synom boha Merkúra 

a jednej domácej, sicílskej nymfy. Vychovali ho nymfy, učil sa aj u boha Pana (hrať na gajdách) 

a múzy mu vštepili lásku ku poézii. Starí autori sa zhodujú, že toto bol prvým autorom pastorálych 

veršov. 

 

Dagmar(a): muž. a žen. m. dánskeho pôvodu a význam mu je buď dánska radosť, potešenie, alebo 

jasný, slnečný deň. 

 

Daibhidh: galo-škótska podoba muž. mena Dávid. 

 

Dakota: žen.m. ktoré vzniklo v Spojených štátoch a posledne sa s nim stretávame aj širšie. Aj toto 

slovo má svoju etymológiu a údajne, v jazyku Indiánov z plemennej skupiny Sioux, znamená 

„priateľ“, lenže pri voľbe mena pre svoju dcéru, sotva niekto aj toto uvážil. Meno sa dáva z 

„patriotizmu“, ako je tu prípad s radom ďalších mien: Alabama, Arizona, Florida, Nevada, Utah... Tex 

atď.   

 

Dale, Dala: žen.m. ktorého východiskom je staroanglické slovo pre dolinu, údolie. Meno je pomerne 

zriedkavé, avšak stretneme sa s nim najmä v USA a to hlavne, ako mužské meno.  

 

Dalibor, Dalimír: muž. m. slovanského pôvodu, kde v prvej časti figuruje daľ, čo ukazuje, že tu ide 

o niečo ďaleké, dlhé.  

 S uvážením koncovky –bor, dostávame význam ďaleký, dlhý zbor, rozkaz, borba, avšak keď 

uvážime koncovku –mír, dostávame význam dlhý, ďaleký, dlhotrvajúci mier, pokoj. 

 

Damián: muž. m. gréckeho pôvodu s významom krotiteľ (levov). 

 

Damir: muž. m. chorvatského pôvodu s významom dáva, prináša mier. 

 

Damon: muž. m. gréckeho pôvodu, s významom spravuj, vládni, voď, usmerňuj... Blízke mu je 

Damián.  

 

Dana, Danica: ženské mená, kde Dana vystupuje buď ako skratka Danice, alebo aj Daniely, ale dnes 

sa už považuje aj za samostatné. 
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 V prípade, že tu ide o skratku Danice, tak jeho pôvod je v slovanskom jazyku a východisko je 

deň. Najjasnejšiu hviezdu oblohy, Slovania nazývali danica, lebo zvestovala príchod rána, dňa. Meno 

Danica sa dávalo dievčatám narodeným nad ránom. 

 

Daniel: muž. m., ktoré ma aj ženskú podobu, Daniela. Pôvod je v hebrejskom jazyku. V St. zmluve sa 

spomína prorok Daniel, ktorého meno má význam svätý sudca, Boh rozsúdil, rozhodol, určil. 

 Deminutívy sú: Daňo, Danko, Danuša, Danielka a pod. 

 

Danilo: srbch. podoba mena Daniel. Viď. 

 

Darrel(l), Darryl : muž.m. staroanglického pôvodu a význam mu je súčasné „darling“ = drahý, milý, 

miláčik, či bližšie k nášmu, to bude Drahomír.  

 

Darina: žen. m. o pôvode ktorého máme aspoň dve verzie.  

1/ Predstavuje ženskú podobu mena Dárius. 

2/ Vychádza zo slovanského slova dar, z čoho sa chápe, že je to osoba darovaná, dar od Boha, Boží 

dar rodičom. 

 

Dario: muž. m. chorvatska posoba Dáriusa. 

 

Dárius: muž. m. peržského pôvodu, s významom ochranca. 

 

Dávid: muž. m. hebrejského pôvodu. V Biblii sa spomína izraelský kráľ Dávid. Význam mu je 

obľúbený, milovaný. 

 

Dawn: žen.m. ktoré sa v ang. vyslovuje, ako „dón“ a význam mu je brieždenie, úsvit, zore... 

Angličania si ho vymysleli niekde v XIX. st. a malo by predstavovať ich paralelu latinskej Aurory. 

Meno sa hneď ujalo v spoločnosti intelektuálov, ale najviacej asi v spoločnosti hercov, najmä 

filmových a preto sa stalo populárnym aj medzi pospolitým ľudom. V podstati je to nejaká paralela 

našej Zory, Danice. Viď. 

 

Dean: muž.m. staroanglického pôvodu, utvorené z priezviska, ktorého význam je „žijúci v doline“. Fr. 

dean = dekan vraj neprichádza do úvahy. 

 

Debora, Debra, Deby, Debie: žen. m. hebrejského pôvodu, s významom včielka, včelička. 

 

Decimus: staré muž.m. siahajúce ešte do čias rímskej ríše. Význam mu je „desiaty“ syn. Ak to desiate 

dieťa v rodine bolo dievča, nazvalo sa ho Decima.  

 

Deirdre: žen. m. ktoré sa v ang. vyslovuje, ako Der`dri. Prevzalo sa ho z írsko-škótskych legiend 

a význam mu je buď „zúrivá, besná, zlá...“, alebo „smutná, bolestná...zarmútená...“ 

 Deirdre, ako hovorí jedna legenda, opustila svoje Írsko s nádejou, že sa vydá za takého, 

ktorého si sama vyberie. Vydala sa a žila v dome manžela, spolu aj s jeho súrodencami,  bratmi. Prišla 

správa z Írska, že nech sa príde podívať na svoj kraj, rodinu, priateľov, lenže to bola falošná správa. 

Akonáhle vytiahla nohu z domu, stala sa vražda. Manžela a jeho dvoch bratov niekto zavraždil. Dlho 

oplakávala túto stratu, až to nevydržala a spáchala samovraždu. 
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 V XIX. st. keď sa potomkovia Keltov začínajú budiť, uvedomovať si svoj pôvod, aj toto meno 

sa oprašuje a dnes je populárne, ako v Írsku, tak aj v Škótsku. 

 

Dejan: muž. m. ktorého výskyt je hlavne medzi Srbmi. O jeho význame je zopár rozličných teórií, ale 

každá tvrdí iné. Faktom je však, že v čase kedy v naších priestoroch žili germanskí Longobardi, 

ktorých znepokojovali ger. Gepídi, práve vtedy začali sem prenikať aj Avari. Longobardi sa dohodli 

s avarským chánom Dejanom, že spoločnými silami premôžu Gepídov a uzavreli nejakú dohodu. 

Gepídov rozprášili, ale začali upodozrievať aj Avarov, nuž nezostalo nič iné, iba sa odsťahovať. Kam? 

Do severných provincíí rozkladajúceho sa Rímu. Do uvolneného priestoru sa nasťahovali Avari 

a Longobardi zaujali oblasť teraz známu, ako Lombardia. 

 

Delia: žen.m. odvodené z názvu ostrova Delos, rodiska legendárnej gréckej antickej bohyne mesiaca, 

jeho svitu,  Artemis. Občas sa s nim stretneme aj dnes.  

 

Delma: žen.m. ktoré predstavuje demin. mena Fidelma. (viď) 

 

Delmar: muž.m. latinského pôvodu a význam mu je „z mora“. 

 

Demeter: muž. m. gréckeho pôvodu, ktoré je ešte stále populárne ako medzi Grékmi, tak aj širšie, 

hlavne medzi pravoslávnymi Slovanmi. Stretávame sa s variantamy Dimitrios, Dimitrije atď. Ináč 

v staroveku, v gréckej mytológii, toto bolo meno ich boha zrna a zeme. Význam sa vysvetľuje ako: 

vyrástol zo zeme. 

 

Denis, Denisa, Deniska: muž. a žen. podoba pôvodne gréckeho mena. Predstavuje adaptáciu mena 

gréckeho boha vína, Dionýza.  Sv. Denis je dnes patrónom Francúzska, ale tento s pravým Dionýzom 

má málo spoločného, i keď Francúzsko je slávnym výrobcom vína. 

 Sv. Denis (parížsky) bol svojho času biskupom a je aj martýrom cirkvi. Popravený bol asi 

v roku 258. Jeho deň je 9. októbra. V VI. st. sa zjavuje legenda, podľa ktorej sv. Dionýz, po fr. Denis 

sa stáva misionárom medzi Gálmi (súčasné Francúzsko), niekde okolo roku 250. Po niekoľkých 

rokoch tratí hlavu. Odťali mu ju na mieste, ktoré dnes poznáme, ako Montmarte (Martýrov vŕšok). 

 Stredom IX. st. legenda sa „zdokonaľuje“ a vypadá, že do nej sa zhŕňajú aj ďalšie tri osoby, 

ktoré žili aj v rozličných dobách.  

 

Denzil: muž.m. ktoré vzniklo adaptovaním starého kornválskeho priezviska Spelt Denzil, ktoré 

najskôr vzniklo z mena Denis. Niekde v XVII. st. cestou sobáša, meno prišlo do rodiny Holles a táto 

rodina si z toho urobila aj osobné meno a aj dnes sa v rodine Holles používa, ba rozšírilo sa aj ďalej, 

na iné rodiny. Preniklo aj do Amerike a asi najznámejší nositeľ tohoto mena je herec, Denzel 

Washington. (V Amerike ho píšu Denzel.) 

 

Derek, Derrick, Dirk...: muž.m. utvorené na podklade starogermanského mena Theodorick, u nás 

Teodor, Todor... (viď), ktoré je vlastne gréckeho pôvodu. Anglícke podoby písania sú Derek, Derick... 

ale aj Deric, Deryk, kým holandská podoba je Dirk. Pomerne populárne meno, lebo takto sa volal aj 

filmový herec, Dirk Bogart. Domácke podoby sú: Derry, Rick, Rickie atď.  

 

Dermont: muž.m. v poangličtenej podobe pôvodného írskeho  Diarmit, Diarm(a)id. Význam mu je 

„nezávistlivec“, alebo aj „slobodný muž“. V írskych legendách sa takto nazýval junák, čo zviedol 
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kráľovnu Tary. Prichytil ich jej manžel a junáka potrestal tak, že mu rozkázal loviť diviakov a pravda, 

bola nešťastná náhoda a Diarmit zahynul. Skratka mena je Darby. 

 V škótsku má paralelu v mene Diarmad. 

 

Desana, Desanka: žen. m. staroslovanského pôvodu, odvodené z pojmu pre pravé, pravicu, ktoré 

malo podobu desi. Toto slovo a aj jeho význam ešte aj dnes zotrváva v srbch. jazyku, ako desno = 

pravo, na pravej strane, desnica = pravá ruka, podesiti = správne trafiť... Ako jedno zo základných 

slov indoeurópštiny, nachádzame ho aj u Grékov, ako dexiós, v latine dexter atď.  

 Same meno by sme si vysvetlili, ako pravoruká dcéra otca, prenesene aj prvorodená, 

najspoľahlivejšia, najbližšia dcéra, dcéra na ktorú sa otec môže spoľahnúť. 

 

Desmond: muž. m. s ktorým sme sa spoznali hlavne počas juhoafrického apartheidu, kedy tamojší 

čierny biskup anglikánskej cirkvi, Desmond Tutu narobil poriadny rozruch. Ináč meno je írskeho 

pôvodu a znamená muž z kraja južného Munsteru (jedna z írskych provincií). 

 

Dezider: muž. m. francúzskeho pôvodu, s významom vyžiadaný, vytúžený. Francúzi poznajú až 

niekoľkých „svätých“ s menom Desiderius, či po fr. Dizier a Didier. Ženská podoba je Désirée. 

 

Diana: žen. m. odvodené z názvu slávnej rímskej bohyne, paralely gréckej Artemis. Diana, po 

dôležitosti, bola ženskou podobou  rímskeho Janusa. 

 Kým Janus vládol slnkom, zatiaľ Diana vládla mesiacom, panenstvom a zároveň bola aj 

bohyňou lovu, ale aj ochrankyňou lesných zvierat. Meno sa medzi kresťanov dostáva len v čase 

renesancie. 

 

Diarmid, Diarmuid, Dermot: muž.m. írsko-keltského pôvodu, s významom „nezávidiaci, nežiarlivý“ 

a pod. V poangličtenej podobe je to Dermot. Viď.  

 

Dilys: žen.m. welšského pôvodu, kde znamená „perfektná, pravá...“ Dnes je toto pomerne rozšíreným 

ženským menom a to nie len v Británii, ale aj v iných, po ang. hovoriacich krajinách. 

 

Dina(h): žen.m. heb. pôvodu, ktoré sa spomína aj v Biblii, Genesis (1M) 30:21; 34; 46:15. V našich 

prekladoch je to Dina, jedna z dcér Jákoba.  

 V čase reformačných bojov, aj toto meno si našlo miesta v radoch protestantov, hlavne 

„puritánov“.  Východiskom mu je muž.m. Dan, ktorého význam sa vysvetľuje, ako: spor, súdny 

proces, prisúdená a pod.   

 

Dionýz: muž. m. gréckeho pôvodu, kde pod nim poznáme ich antického boha vína. Viď Denis a boha 

Dionýza v panteóne Grékov.  

 

Diviš: muž. m. slovenského pôvodu, ktoré by sme si na prvý pohľad spojili s divý, divoch, divoký, 

avšak etymológovia ho vysvetľujú ako slovenská podoba gréckeho boha Dionýza. 

 

Dobrivoj(e): srbch. m. m. utvorené spojením dobrý + vojak, bojovník.  

 

Dobrila(o): srbch. m. a ž. meno, paralela Dobrivoja. Viď aj Domromil. 
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Dobromil: muž. m. slovanského pôvodu, utvorené spojením dobré + milé. Ženská podoba je 

Dobromila, Dobrila. 

 

Dobromír: muž. m. slovanského pôvodu, utvorené spojením dobré + mír = mier, pokoj, svet. Ženská 

podoba je Dobromíra. 

 

Dobroslav: muž. m. slovanského pôvodu, utvorené spojením dobré + slav = sláva, oslava. Ženský 

variant je Dobroslava. 

 

Dobrôtka: slovenské ženské meno, utvorené na základe dobré. S podobnými kompozíciamy sa 

stretáva aj v iných rečiach, ako napr. lat. Bonita, šp. Bonita, Buena, fr. Bonnar, ang. Bonnie atď. 

 

Dobruša: slovenské žen. m. variant Dobrôtky. 

 

Đorđe, Đoko: muž. m. s ktorým sa stretneme hlavne medzi Srbmi. Je to ich varianta mena Juraj. 

 

Dolan: muž.m. írskeho pôvodu a význam mu je „čiernovlasý“. Toto meno sa zjavuje aj ako 

priezvisko.  

 

Doll, Dolly: skratky mena Dorotea. Viď.  

 

Dolores: žen. m. rozšírené hlavne v krajinách hovoriacich po španielsky, čiže nepriamo, hlavne medzi 

katolíkmi. Jeho význam sa vysvetľuje, ako skrátená podoba Márie de Dolores, čiže Mária 

sedemboľastná. Skratky sú: Lola, Lolita a Lo.  

 

Domhnull: galo-škótske muž. m. s ekvivalentom v angličtine, Donald. 

 

Dominik(a): mužská a ženská podoba pôvodne latinského mena, ktoré znamená od Pána. Pôvodne sa 

toto meno dávalo deťom narodeným v deň Pána, v deň odpočinku, v nedeľu. Meno sa začalo používať 

len od čias reformácie a frekventované je najmä medzi katolíkmi. 

 

Domogoj: chorvatské muž. m. s významom doma odchovaný, ochranca domu. 

 

Dona: žen. m. novšieho dátumu, ktorého vznik sa pripisuje talianským vysťahovalcom do U.S.A. a to 

hlavne zo začiatku XX. storočia. Vysvetľuje sa, ako skrátená podoba slova Madona, čiže jeho význam 

je proste Pani. 

 

Donald: muž. m. škótsko-galského pôvodu, kde v írskom jaz. je Domnall a z toho, jeho význam by 

bolo niečo, ako „silný, najsilnejší“, čo sa posúva  na „hrdý, pyšný vodca“. V Škótsku bola galská 

podoba Domhnall, z čoho sa vyvinulo Donald. Táto podoba je aj dnes v použití, hlavne na severe 

Škótska. V ich dejinách toto meno mali až 6. králi Škótska.  

 

Donát(a): muž. a žen. m. utvorené na lat. podklade, z mena Donatus, ktoré vychádza zo slova 

donatus, donare, donum a význam mu je darovaný, danný. 

 

Donnchadh: muž. m. Duncan, ale teraz v škótskej podobe. 
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Dora: žen.m. ktoré sa dnes už úplne osamostatnilo, avšak predstavuje len skratku mien Dorotea 

a Theodora. Viď. Škótska podoba je Doireann. 

 

Doreen, Dorín(a): žen.m. utvorené na podklade írskeho mena Doirean, ktoré asi predstavuje ich 

zachytenie mena Dorotea. Nechýba však autorov, ktorí ho odvádzajú z írsko-keltského slova „ne-

poškvrnená, ne-mrzutá, ne-chmúrna...“ Meno sa zjavilo zásluhou írskeho hnutia pre samostatnosť 

a dnes je pomerne populárne. Skratkou mu je Dorrie. 

 

Doris(a): žen. m. ktoré v gréckej mytológii mala jedna z nýmf. Sám pôvod je však zahalený do 

hmlistej minulosti, ale predpokladá sa, že v podstati tu ide o nejaké spojenie s gréckym plemenom 

Dórov. Ich názov etymológovia dávajú do súvisu s drevom, lesom, čiže pôvodne toto plemeno obývalo 

vtedajšie husté lesy. 

 

Dorka(s): žen.m. ktoré u nás môže predstavovať skratku mien Dorotea a Theodora, avšak 

východiskom tohoto mena je grécky jazyk, δορκάς = jelenica, „gazela“. V Novej zmluve sa využilo, 

ako grécky equivalent aramejského mena Tabita – žena, ktorú sv. Peter „oživil“. Neskoršie, pod týmto 

menom poznáme skupiny žien, ktoré šili šaty pre chudobných. Ang. podoba je Dorcas a škótska 

Deporodh. 

 

Dorotej, Dorota, Dorotea: tieto mená, už či v muž. alebo ženskej podobe, svoj pôvod majú 

v gréckom jazyku, kde doron znamená dar od boha, bohom nám darovaná. Najbližšie im je slovanské 

meno Bohdan, Bogdan. V ang. žen. meno sa píše, ako Dorothy, kým v škótskom je to Diorbháil 

a Diorbhorgail. 

 Domácke podoby týchto mien sú: Dora, Dorka, Dorča, Tea a pod. 

 

Dougal, Dugald: muž.m. veľmi podobné ku Douglas, avšak význam mu je trochu inší. Vzniklo 

spojením slov  dubh + gall = čierny cudzinec. „Vymysleli“ si ho Íri, ako názov pre Nórov, či 

Vikingov a aj dnes ho používajú, ako názov pre Angličanov. Meno je populárne aj v Škótsku, hlavne 

medzi „horniakmi“ a neraz ho použijú aj „dolniaci“, keď sa zmieňujú o „horniakoch“. Škótska podoba 

je Dughall. 

 

Douglas: muž. m. gálskeho pôvodu, utvorené spojením dubh + glas, čo má význam tmavomodré, sivé. 

Pod týmto menom sa najskôr chápalo názov jednej rieky, z čoho zase vzniklo priezvisko jednej 

z najvýznamnejších škótskych rodín, klánov a niekde v XVI. st. z rodového názvu vzniká aj osobné 

meno. 

 

Dragan / Dragica / Dragomír(-a) / Dragutin (-a): srbch. podoba mužského a ženského mena, 

paralela nášho Drahomír, Drahotín. Viď. Nema nič spoločného so škandinávskym Dragan.  

 

Drahomír(a): muž. a žen. m. slovanského pôvodu, utvorené na slove drahé, v zmysle milé, vzácne 

a zvyklej prípony –mír = mier, pokoj, svet. 

 

Drahotín(a), Drahuš(a): slovanské mená utvorené zo slova drahé (staroslov. drag, praslov. dorg), 

všetko v zmysle milé, vzácne, drahé , s adekvátnou koncovkou mužskej, alebo ženskej podoby. 
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Dragomir / Dražen / Dragan: srbch. podoby mena Drahomír. Každé má aj ženskú paralelu. 

 

Drew: muž.m. s ktorým sa aj dnes môžeme stretnúť. Východiskom mu je starofrancúzsky jazyk a tu 

má význam „silný, statný, robustný, pevný, vytrvalý“, ale aj tu ide asi o starogermanské slovo, pojem 

pre silu, siláka, alebo o adaptovanie starogermanského mena Drogo, ktorého význam je „nosiť, 

znášať“.  

 Drew sa v angličtine neraz vzťahuje aj na skratku mena Andrew.  

 

Drusilla: žen.m. ktoré vlastne predstavuje len demin. latinského Drusus, čo bol názov jedného 

tamojšieho rodu. Zjavuje sa aj v Novej zmluve a puritáni XVII. st. si ho adaptovali. Zjavuje sa aj dnes, 

ale len v Amerike. 

 

Dubravko(-ka): chor. m. a ž. meno odvodené z koreňa dub. Bližšie vysvetlenie najdeš v et. Dub. 

 

Dudley: muž.m. ktoré pôvodne bolo priezviskom a toto je zase odvodené z názvu dediny v grófstve 

Worcestershire. O samej etymológii sa málo vie, ale je možné, že tu máme adaptáciu pôvodne starého  

írsko-keltského slova dud = cievka, fajka, ktoré v deminutíve má podobu „duidin“. Rodina Dudley sa 

stala významnou v čase panovania Tudorovcov a asi najvýznamnejší bol Robert Dudley, vojvodca 

z Leicesteru. Kráľovna Elizabeta I. mu dôverovala. 

 Ako mnohé aristokratické priezviská, aj toto sa niekde v XIX. st. vyvinulo v osobné meno.  

 

Duchoslav(a): muž. a žen. meno utvorené spojením slov duch + oslavovať. 

 

Dunja (Duňa):  srbch. ž. m. ktorého východiskom nie je duchna, ale ovocie dula. 

 

Duncan (Dankan): muž.m. írskeho pôvodu, kde má podobu Donnchadh = „hnedý, tmavší bojovník“. 

Pod týmto menom poznáme dvoch škótskych kráľov, takže dnes je jeho výskyt ohraničený len na 

Škótsko, či vysťahovalcov zo Škótska. Íri radšej použijú meno Denis.  

 

Dunstan: muž.m. staroang. pôvodu, ktoré predstavuje kombináciu slov dun + stan = dun = kopec 

a stan = stone = kameň, skala, z čoho význam mena je „skalnatý kopec“. 

 

Dušan, Dušanka: Staré sloviensko-slovanské mená v muž. a žen. podobe, utvorené zo slova duch, 

duša. V širšom zmysle, Dušan má význam silný, mocný (duchom), rozvážny muž. 

 

Dwight: muž.m. utvorené na podklade anglického priezviska Dwight. Osobným menom sa stalo 

v Amerike. Pravdepodobne v tom má zásluhu Timothy Dwight, správca yalskej univerzity (1795 – 

1817). Najznámejším nositeľom tohoto osobného mena bol bývalý prezident Spojených štátov, 

Dwight  D. Eisenhower.  

 

Dylan: muž.m. ktoré nosil aj welšský legendárny hrdina, syn boha morí a preto sa predpokladá, že 

jeho význam bude niečo, ako „syn morských vĺn“.  Meno je pomerne zriedkavé, ale v samom Walesi 

ešte vždy frekventované.  
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Eachan: anglícka skomolenina mena Hektor. 

 

Eadgyth: anglícka skomolenina mena Edita. 

 

Ealdfrith: anglícka skomolenina mena Alfred. 

 
Earl: muž.m. ktoré vzniklo v Amerike, niekde v XIX. st. na podklade staroanglického slova 

s významom „vodca, vojvodca, bojovník, šľachtic, princ...“ avšak samu etymológiu slova dôkladne  

nepoznáme. V Británii je to dnes šľachtický titul. Američania si ho píšu aj ako Earl, ale aj Erle. 

 

Eartha: žen.m. ktorého východiskom je staroang. eorthe = súčasné earth = zem, pôda, prsť.... Meno 

je pomerne zriedkavé. 

 

Easter: muž. a žen.m. Vzniklo aplikovaním názvu cirkevného sviatku (Veľkej noci) a dávalo sa 

deťom narodeným v tom čase. Ináč etymológia slova siaha hlboko, do doby predkresťanskej, kedy sa 

v čase jarnej rovnodennosti poriadali slávnosti na počesť pohanskej bohyne Oster, Eostre (k nám 

importovaná Ostara), ktorá bola nejakou paralelou lat. Aurory. Pamiatka na ňu je zachovaná aj v ger. 

jazykoch, napr. ang. east, nem. osten = východ, Österreich = východná ríša, v sans. usa = brieždenie, 

svitanie, gr. εως = východ atď.  

 V prípade ženského mena, neraz dochádza ku konfúzii a vymení sa s Esther. 

 

Ebenezer: muž.m. hebrejského pôvodu. Význam mu je „kameň pomoci“. V St. zmluve sa hovorí 

o Samuelovi, ako položil kameň. 1S 7:12 „Vtedy Samuel vzal kameň a postavil ho medzi Micpu a Šén 

a dal mu meno :Eben-Ézer a riekol: Až potialto nám pomáhal Hospodin.“ Po mene sa siahlo niekde 

v XVII. st. a to hlavne medzi „puritámni“, takže aj dnes je v použití, hlavne v Amerike. Tu sa ho 

skraťuje na Eben. 

 

Eden: muž.m. hebrejského pôvodu a význam mu je radosť, potešenie, rozkoš, pôvab ... všetko atribúty 

miesta, ktoré spomína Stará zmluva, ako „rajskú záhradu“. Meno sa zjavuje v čase reformačných 

bojov, ale nikdy nebolo nejak frekventované.  

 

Edgar: muž.m. staroanglického pôvodu, s významom „šťastná kópia“. Na toto staré meno sa bolo 

zabudlo, avšak v XVIII. st. zase prichádza na scénu, ba v XIX. st. sa vyšplhalo až ku špičke 

najpopulárnejších. Dnes je už pomerne zriedkavé.  

 

Edita: žen. m. údajne staroanglíckeho pôvodu, kde má podobu Eadgyth = oplácajúca sa vojna, 

výdatná vojna. 

 

Edmond: muž. m. staroang. pôvodu, kde je zachytené v podobe Eadmund. Význam mu je dobrá, 

šťastná ochrana, protekcia. 
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Edna: žen. m. ktorého výskyt je u nás len sporadický, ale v krajinách hovoriacich po anglícky, je 

pomerne frekventované. Sama etymológia mu je nepriehľadná. Angličania sa ho pokúšajú presunuť 

buď do svojho starého jazyka, alebo aspoň do keltského, avšak faktom je, že sa nám zjavuje už 

v Apokryfách a jeho hebrejský význam by bol „mladnúca, omladujúca“. 

 

Eduard, Edvard, Edward: muž. m. starogermanského pôvodu. Význam sa vysvetľuje, ako bohatý 

ochranca, protektor. V zozname „svätých“ najdeme aj zopár Edvardov, Edwardov, Eduardov. Skratky 

sú mu: Ned a Tedy.  

 

Edwin: muž.m. staroang. pôvodu, s významom „bohatý priateľ“. Takto sa nazýval aj prvý kresťanský 

kráľ Northumbrie, ktorý panoval v VII. st. Meno „ožilo“ zase v XVIII. st. a v XIX. sa už  približovalo 

ku špičke. Používa sa aj dnes. Ženská podoba je Edwina.  

 

Efrém, Efraim...: muž.m. s ktorým sa najčastejšie stretneme v pravoslávnom krídle Slovanov, alebo 

v Spojených štátoch, v rodinách protestantov. Medzi puritámni sa zjavuje len v XVII. st. ale 

frekventuje sa aj dnes. Pôvod mu je hebrejský a význam „plodný“, ale pripúšťa sa aj „dobrý sluha“. 

V heb. podobe je to  `Efráiim, kde môžeme uvážiť aj peržský vplyv, ktorým prípadom v koreni 

významu máme per. slovo pre plod.  

 Sv. Ephraem, poet a teológ, narodil sa v Nibisis, v roku 306. v Mezopotámsku, kde aj strávil 

väčšinu svojho života. Umrel v Edesse (teraz Urfa v Iraku), v 373. roku. Jeho deň je 9. júna. 

 Ako muž v pokročilejšom veku, v roku 363. odchádza do Edessy, kde bola vtedy známa 

teologická škola. Tu účinkoval do konca života. Napísal hodne básní, z ktorých časť aj zľudovela, 

vznikli na ne nápevy, takže sa spievali aj v chrámoch, ba nejedna z nich si našla svoje miesto aj 

v rozličných protestantských Spevníkoch. Aj v anglických, ale najviacej z nich je v Spevníkoch 

sýrijských kresťanov. Aktívny bol aj ako spisovateľ, polemik a je autorom mnohých kníh atď. V Sýrii 

sa ho vždy považovalo, ako veľkého učiteľa. Mnohé jeho diela boli preložené do gréčtiny, aramejčiny 

a latiny. V roku 1920. pápež Benedict XV. ho vyhlásil za doktora cirkvi.  

 

Egbert: muž.m. staroang. pôvodu. Toto meno mal aj prvý celoanglický kráľ. V VII. st. mních 

z Northumbrie prechádza do Írska, takže meno Egbert sa aj tam zjavilo. V XIX. st. toto bolo pomerne 

populárne meno, avšak dnes je už zriedkavé. 

 

Eideard: škótska podoba mena Edvard. 

 

Eileen, Aileen: žen.m. Etymológia tohoto mena je trochu hmlistá. Východiskom môže byť meno 

Evelyn (viď), ale v Írsku sa používa ako ekvilant mena Elena, Helena. V Škótsku má podobu Eibhlin. 

 

Elaina: žen.m. ktoré vzniklo v starofrancúzskom jazyku, na podklade Heleny, avšak podobné meno, 

Elain najdeme aj vo Walesi, kde výchádza z ich názvu pre srnku, avšak môže tu znamenať aj plavá.  

 

Elena: jedna z podôb žen. mena Helena. Viď Helena. V angličtine neraz stretneme aj Ellen, kým 

medzi Škótmi Eilidh. 

 

Eleonóra: francúzska a talianska podoba žen. m. Helena. Viď. Škótska podoba je Eilionoir. 
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Éli, Eli: muž. m. hebrejského pôvodu, s významom výška, vysoký. Takto sa menoval jeden kňaz v St. 

zmluve, ktorý sa staral o výchovu budúceho proroka Sámuela. (1S 1:25; 2:12) Ako kresťanské krstné 

meno, začína sa používať od XVII. st. avšak neraz toto meno figuruje aj ako skratka pre Elijáša, 

Elizeja. 

 

Eliáš: muž. m. ktoré v jeho staršej podobe poznáme, ako Heliáš. Pôvod je hebrejský, Eliiahu, čo 

predstavuje kombináciu slov Elohin + Jahwe, čiže Jechova. Doslovný preklad by bol sila Božia, moc 

Božia, mojím bohom je Jechova. Staroslovanské podoby boli: Ilia, Ellia, Ivlia a pod. 

 V zozname „svätých“, spomína sa aj Eliáš (a jeho druhovia, mučeníci). Eliáš sa narodil 

v Egypte a popravený bol v Caesarii, v roku 309.  Jeho dňom je 16. febrár.  

 Príbeh Eliáša a jeho druhov zapísal historik Eusebius, ktorý v tom čase žil v Caesarii.  

 Piati kresťania, všetci z Egyptu, z láske k blížnemu, vyprevádzali svojich bratov kresťanov ku 

kameňolomu v Cilicii, lebo týto boli odsúdení na nútenú prácu.  

 Keď sa vracali domov, zastavila ich hliadka pri mestských bránach Caesarie. Vyzvedali sa ich, 

kde boli, čo tam robili...? Predviedli ich pred správcu mesta a tu nechceli nič povedať. Udali len svoje 

mená (Eliáš, Jeremiáš, Isaiáš, Sámuel a Daniel) a ako trvalé bydlisko, udali mesto Jeruzalem. Správca 

chcel viacej informácií, ale oni mlčali. Nič, museli im zoťať hlavy.  

 

Eliot: muž.m. ktoré je vlastne len francúzskym deminutívom mena Eliáš. V tejto podobe sa najskôr 

zjavuje ako priezvisko a len neskoršie sa posúva aj na osobné meno.  

 

Eliška: žen. m. hebrejského pôvodu, ktoré sa Európou začalo šíriť hlavne v čase reformácie, 

reformačných bojov. Význam: Boh je spása, Boh je spasenie. Viď Elizej. 

 

Elíza, Elíze: žen.m. francúzsky dem. mena Elizabeta. 

 

Elizabeta, Elisabetha...: žen.m. Viď Alžbeta. Škótska podoba je Ealasaid. 

 

Elizej: muž. m. utvorené na hebrejskom základe, Eliša = Boh, spasenie, čiže Boh je spasiteľom. 

Predstavuje mužskú paralelu ženského Eliška. Ku jeho šíreniu dochádza v čase reformačných bojov. 

 

Ella: žen.m. ktoré používali aj Vikingovia, ale všetko poukazuje, že sa tu jedná o staronemeckom 

mene Alia, ktorého význam je „všetko, úplne“. Nepopiera sa ani náhľad, že môže predstavovať aj 

skomoleninu mena Elena. Toto meno mala aj speváčka Ella Fitzgerald. 

 

Elma: žen.m. o ktorom sa málo vie, ale predpoklad je, že predstavuje kombináciu mien Elizabeta + 

Mária.  

 

Elmer: muž.m. ktoré sa vyskytuje hlavne v Amerike. Predstavuje podobu staršieho ang. mena 

Aylmer, alebo staroanglického Ethelmer. Viď.  

 

Elton: muž.m. staroang. pôvodu, utvorené z priezviska, ktoré znamenalo: „z osady Ella“, alebo 

v širšom pojímaní, aj „zo starej osady, starého mesta“. 

 

Elvíra:  žen .m. ktoré ak je lat. pôvodu, malo by význam biela, avšak prevláda mienka, že tu ide 

o meno starogermanského, visigotského pôvodu, ktoré sa zachovalo v španielskom jazyku. 
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Východiskom mu je elf = škriatok, trpaslík, nezbedník, figliar, na čo poukazuje najmä prvá časť. 

Druhá časť mena by takto nadobudla význam niečoho, ako poradca, takže celé meno dostáva význam, 

či vysvetľuje sa, ako poradkyňa trpaslíkov, škriatkov, figliarov. 

 

Elvis: muž.m. o ktorom sa myslí, že bude nórskeho pôvodu, v ktorom prípade jeho význam je: 

„biely“, avšak stretneme sa aj s tvrdením, že Elvis i keď je nórskeho pôvodu, predsa jeho význam 

bude: „priateľ škriatkov“. 

 

Elza: žen. m. ktoré sa na jednej strane pripisuje ku starogermanskému jazyku, z čoho by malo význam 

vznešená, šľachetná, urodzená osoba, avšak ešte častejšie sa stretávame s vysvetlením, že sa tu jedná 

iba o kratšiu verziu Alžbety, ktorá sa postupom času osamostatnila. 

 

Ema: žen. m. skrátená verzia pôvodne starogermanského žen. m. Ermin, Erma, čo je zase len ich 

vtedajšia podoba mena Irma. Irma bola jedna z bohýň starých Germanov. Ináč význam sa vysvetľuje, 

ako všeobecná, univerzálna, lahodná, príjemná. 

 Ema môže predstavovať aj skrátenú podobu mien Emília, Emanuela. 

 

Emanuel(a): muž. a žen. podoba hebrejského pôvodu, kde má význam Boh s nami. Podľa písania 

Biblie, Stará zmluva, toto meno prorok Izaiáš určil pre budúceho sľúbeného mesiáša. 

 Keď sa meno dostalo medzi Grékov, začalo sa ho používať v podobe Manuel a že Gréci mali 

svoje kolónie po celom Stredozemí, dostáva sa aj do oblasti súčasného Španielska a tu, práve v tejto 

podobe, zotrváva aj do dnes. 

 Same meno bolo veľmi populárne aj medzi Židmi a preto sa tu stretávame aj s podobou Mano, 

Manny. 

 

Emil, Emília: muž. a žen. podoba osobného mena, utvoreného na podklade lat. priezviska Aemilius, 

pod ktorým dejiny poznajú vtedajší rímsky plebejský rod. Taliansky spisovateľ zo XIV. st. Boccaccio 

použil meno Emília, čo zaprínilo jeho popularitu už vtedy, v stredoveku. Neskoršie po mene siahol aj 

spisovateľ Chaucer a podal ho, ako Emelye. V Škótsku je to Aimil. Dnes, obe verzie, mužská a ženská 

sú pomerne zastúpené aj u nás. Domácke podoby sú, ako Emo, Emko, Milo, tak aj Emka, Emma, Mila 

a pod.  

 

Emmelina, Emmeline...: žen.m. starofrancúzsky deminutív mena Emília.  

 

Ena: žen.m. s ktorým majú problémy naše Anky, Aničky.... lebo v prostredí hovoriacom po anglícky, 

ich meno sa neraz „skomolí“ práve v túto podobu. Aj angličtina pozná meno Anna, ba na dovažok, tak 

sa volá aj súčasná princezná. Maličký problém je len v tom, že Angličania si to píšu, ako Ann, vo 

výslovnosti počujeme niečo, ako Aen, ale východisko je rovnaké. (Viď Anna)  

 Dozvedel som sa, že určitá Anna má problérm s pronancovaním, výslovnosťou  jej mena 

v Británii (asi v Írsku) a hnevá ju, že ich neustajne musí „oprávať“. Z toho, v kruhu kolegov vzniklo 

prímeno, že „The Anna“ a toto jej už pripomína Dianu. Neprehľadená baba. Ten určitý člen „The“ 

použijú len preto, aby priamejšie určili o koho sa jedná. Nie o nejakú Ann, Aniku... ale o ňu. Je to 

trochu uštipačné, ale sama si to zavinila. 

 Meno Ena tiež má írsko-keltské prifarbenie a predstavuje len poangličtenú podobu írskeho 

Aithne. Žena s týmto menom, princezná Ena, narodená v roku 1887. stala sa kráľovnou Španielska. 

 Možné je, že etymológia mena bude skrytá v gréckom slove pre „cena, výhra, vznešenosť, 
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vďaka, úcta ...“ Mnohí sa nazdávajú, že toto meno neznamená nič iné, ako ženskú podobu mena 

trójskeho princa Aeneasa . (Viď) 

 

Engelbert: ang.muž.m. starogermanského pôvodu. Význam: „svetlý, jasný, žiarivý anjel“. 

 

Enid: muž.m. welšského pôvodu. Predpokladá sa, že bude len variantou tiež  welšského mena Enit, 

Ennit,  takže význam mu je „kôra stromu“. 

 

Enoch: muž.m. hebrejského pôvodu, ktoré si v XVII. st. preberajú aj protestantskí puritáni. Meno sa aj 

dnes zjavuje, najmä v starých protestantských rodinách a najčastejšie, v Spojených štátoch. 

V Anglicku je veľmi zriedkavé. Význám mena je „naučený, vytrenovaný, šikovný, oddaný, zvyklý, 

zasvätený...“. Biblia ho spomína v 1M 4:17-18 a 1M 5: 22, 24. Ináč v evanjelickej Biblii je to Enoch, 

kým v katolíckej najdeme Henoch. Spomína sa, ako syn Kaina, ktorý „chodil s Bohom... a Boh si ho 

vzal.“ 

 

Erastus: muž. m. gréckeho pôvodu, s významom „obľúbený, milovaný“. Skratka mu je Rastus. 

 

Erazmus: muž.m. gréckeho pôvodu a význam mu je „obľúbený, milovaný“. Pomerne zriedkavé, ale 

ešte vždy „živé“ meno. Zjavuje sa hlavne v Spojených štátoch, v rodinách bývalých puritánov, lebo 

takto sa nazýval aj holandský cirkevný vzdelanec a reformátor, Desiderius Erasmus (1465 – 1536).  

 Na liste „svätých“, stretneme sa aj s týmto menom, ako menom biskupa a mučeníka, ktorý sa 

narodil asi v Antiochii a umučený bol asi v roku 303, alebo 304. Jeho deň je 2. júna. Údajne účinkoval 

v meste Formii, Kampánia, súčasné Taliansko a ako všetci kresťania tej doby, aj on bol 

prenasledovaný počas vlády cisára Diocletiána. Dejiny nám nemôžu potvrdiť, či naozaj bol biskupom 

v Sýrii a či odtiaľ musel zutekať až do Formie. Slovo, na slovo až v VI. st. vznikla neskoršia legenda, 

že trpel ukrutné muky. Vytrhávali mu črevá za pomoci hriadeľa, zdviháka a že počas plavby loďou, 

modlitbou utíšil aj búrku. Možno práve preto sa aj stáva patrónom námorníkom.  

 Námorníci poznajú aj „oheň sv. Erazmusa“, či „oheň sv. Elma“, lebo na stožiaroch plachetníc, 

občas bolo vidieť svetelnú žiaru a toto chápali, ako znak ochrany. *Podobne reagovali aj vojaci A. 

Macedonského pri ťažení na Persepolis. Aj im sa zjavilo svetlo na hrotoch kópií, nuž verili, že sú pod 

ochranou bohov. 

 

Erich, Erik, Erika: muž. a žen. podoba pôvodne škandinávskeho mena, s významom  večný vládca. 

 V prípade mena Erika, hlavne v našom prostredí, máme to trochu popletené. Môžeme ho 

považovať za ženskú podobu mužského Erik, ale zároveň aj za skratku, maďarskej verzie mena 

Alžbeta, Erka.  

 

Ermintrúda, Ermyntrude: žen.m. starogermanského pôvodu. Význam mu je „úplná, celková, 

univerzálna sila“. V XVIII. v XIX. st. mnohí romantickí spisovatelia siahli aj po tomto starom mene, 

„ožili“ ho a na čas bolo aj frekventované. Od Nemcov sa dostalo aj k nám, ale vždy bolo veľmi 

zriedkavé. Hádam sa ešte niekto s nim stretne v krajinách hovoriacich po nemecký.  

 

Ernest, Ernestína: muž. a žen. meno, ktorých pôvod je v starogermanskom jazyku, kde má význam 

sila, energia, sviežosť, bujarosť, priebojnosť, ostrosť a pod. avšak zároveň môže znamenať aj vážnosť, 

opravdivosť, úprimnosť. (Porovnaj so slovenským Ratko.) 
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Errol: muž.m. hmlistéj etymológie. Východiskom mu môže byť Eral, stredoveká podoba mena 

Harold, ale rovnako aj meno Earl, ba môže tu byť aj súvis s írskym slovom pre záloha, záruka, sľub, 

záväzok, dôkaz priazne a pod. Meno je pomerne zriedkavé, ale predsa „žije“. „Zmodernizoval“ ho 

starý filmový herec, Errol Flynn. 

 

Ervín: muž. m. starogermanského pôvodu, kde má podobu aj Erwin a význam sa vysvetľuje, ako 

čestný priateľ. Vo Francúzsku sa zjavuje aj, ako priezvisko, Orwin a tu sa teraz význam vysvetľuje aj 

ako priateľ diviaka, priateľ vepra. 

 

Esma, Esmé: žen.m. ktoré sa v bývalej Juhoslávii spájalo s moslinmi, hlavne s Kosovom.  O pôvode 

a výzaname mena, náhľady sa rozchádzajú.. Sú zástancovia prúdu, že pôvod mu je v starofrancúskom 

význame pre „milovaná, obľúbená“, kým iní tvrdia, že tu ide o Esmeraldu.  Do Británie sa toto meno 

dostalo cestou Francúzska, „zakotvilo“ v Škótsku a odtiaľ sa rozšírilo na celú krajinu. Frekvencia? 

Slabučká, ale nemôžeme povedať, že žiadna. (Viď Emeralda.) 

 

Esmeralda: ženské meno utvorené na podklade španielského termínu pre drahokam, emerald, čiže 

smaragd. (Viď etymológiu slova smaragd.) 

 

Estela: žen.m. ktoré vzniklo v Taliansku, na lat. podklade stella = hviezda. Vo Fr. étoile = hviezda 

a v XIX. st. vďaka spisovateľom, aj fr. podoba sa stala populárnou. Obe podoby sú aj dnes pomerne 

frekventované. 

 

Estera: žen. m. ktoré sa spomína aj v St. zmluve, avšak jeho pôvod nie je hebrejský, lež peržský, kde 

je ekvivalentom hebrejského termínu pre myrtu. Sám význam sa však dá priradiť aj ku významom 

dobré šťastie, tajomstvo a pod. lebo myrta sa používala pri rozličných obradoch a bola nevyhnutnou 

rekvizitou mágov pri veštení. 

 

Etela: žen. m. novšieho dátumu. Osamostatňuje sa len niekde v XIX. st. Vzniklo, ako skratka 

rozličných germanských mien, ktoré v prvej časti mali ethel, čo znamená vznešená, šľachetná, 

urodzená. Občas sa stretávame aj s jeho dem. Etelka. 

 

Eufémia: žen. m. gréckeho pôvodu, ktoré medzi Grékmi je aj dnes veľmi populárne. Najčastejšie 

počujeme jeho skratku, Efy, avšak medzi Angličanmi stretávame jeho ang. skratku Fay, Faye, ktoré 

však podľa časti etymológov, môže mať aj germanský pôvod. Možné je, že anglická skratka je 

utvorená na podklade faith = viera, alebo fairy = čarovná, škriatok, víla, ale aj otázne. Škótska podoba 

je Aoirig a Eighrig. 

 V gr. jazyku Eufémia má význam dobrá správa, dobré svedectvo, dobrá výpoveď, tichosť. 

Medzi Slovanmi sa vyskytuje hlavne vo východnom krídle, či vôbec pravoslávnymi. 

 

Eugen: muž. m. gréckeho pôvodu, s významom: z dobrej rodiny, urodzený, či „modernejšie“, muž 

vynikajúcich rodinných génov. Ženská podba je Eugénia. 

 

Eulalia: žen.m. gréckeho pôvodu a význam mu je „sladko hovoriaca“, čiže žena s „medovými 

slovami“. V dejinách cirkvi bola aj sv. Eulalia, mučiteľka. Ako kresťanka, upálená bola v meste 

Merida, v roku 304(?). Jej deň je 10. decembra.  
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 Eulalia je najznámejšia panna v Španielsku, avšak o jej živote a upálení málo vieme. Len 

toľko, čo sa cez storočia cestou ústneho podania dostalo až do našej doby. Legenda hovorí, že to bola 

12 ročná dievčina, ktorá počas perzekúcie kresťanov v čase Maximiana, karhala, vyčitovala, 

napomínala vtedajšieho súdneho pána v ich meste. Tento ju chcel „priviesť na pravú vieru“, 

presviedčal ju o potrebe klaňania sa „pravým bohom“ a keď to odmietla, upálili ju.  

 Toto meno je pomerne populárne a to nie len v Španielsku, ale aj vo Francúzsku. 

 

Eunicia: žen.m. gréckeho pôvodu, ktoré bolo bežné už aj v dobe antickej a zjavovalo sa buď 

v ženskej, alebo aj v mužskej podobe, Eunicius a pod. Spomína sa aj v Novej zmluve a preto si ho 

najprv adaptovali puritáni v XVII. st. a to hlavne v Amerike. Význam mu je „šťastné víťazstvo“, ale 

pripúšťa sa (na podklade podania v Biblii) aj význam „žena, manželka“. Ako súčasné ženské meno, 

nie je nejak veľmi rozšírené, ale je tu. Toto meno mala aj sestra zavraždeného prezidenta J.F. 

Kennedyho. 

 

Eurydika: žen. m. gréckeho pôvodu. V starovekých dejinách Grécka, pod týmto menom sa spomína 

manželka macedónskeho kráľa Amyntasa, matka synov Alexandra, Perdiccasa a Filipa, otca 

Alexandra Macedónskeho. Pod týmto menom poznáme aj manželku Orfeusa a druhú manželku 

Ptolomeia. Význam sa vysvetľuje, ako: objavená, najdená. Východisko má v slove euresis = hľadať, 

hľadanie, objavenie, objav a pod. Tesne súvisí s historickým zvolaním Archimedesa, „eureka“ = 

objavil som, našiel som. 

 

Eva: žen. m. hebrejského pôvodu. V Biblii sa tak nazývala prvá žena na svete. Východiskom mu je 

heb. haua, haia = žije, je živá. V aramejskom a v sýrijskom jaz. haya = žitie. Práve pod týmto 

názvom poznáme svetovú reťaz hotelov „Hayat“. Všeobecne sa chápe, že Eva znamená život, lebo 

žena na svet prináša, rodí nové generácie. V prvých prekladoch Biblie do gréčtiny, Eva sa nahrádzala 

s primeraným gréckym slovom zoé / ζωή =život, z ktorých aj máme žen. meno Zoe, Zoa, Zoja. 

V Škótsku Eva má podobu Eubh. 

 

Evan, Ewan, Ewen: muž.m. welšská podoba Ivan a Ján, ale môže predstavovať aj poangličtenú 

podobu pôvodne írskeho mena Eoghan, ktoré sa v Škótsku pozmenilo na Evan, Ewan. Meno je 

pomerne časté. Škótska podoba môže byť aj Eóbhann. 

 

Evangelína: žen.m. ktoré medzi Slovákmi je pomerne zriedkavé, ale medzi pravoslávnymi Srbmi je 

časté. Zjavuje sa aj v Spojených štátoch atď. Pôvod mu je v gréckom jazyku a význam  je 

„prinášateľka dobrých zvestí“.  

 

Evelína, Evelyn: žen. a muž. m. kde môžeme mať dve východiská. Môže tu isť o aplikovanie írskeho 

slova pre „príjemné“ a v samom Írsku, ako meno sa zjavuje v podobe Eveleen, alebo môžeme uvážiť 

aj starogermanskú variantu mena Avi a práve z tohoto mena vznikli aj priezviská, ako Evelyn 

a Eveling. Angličania predpokladajú, že u nich, toto priezvisko nám dalo osobné meno Evelyn, ale 

tentoraz sa tu jedná o mužskú podobu osobného mena a len neskoršie sa z tohoto vyvinulo aj ženské 

meno. Neraz, pri prekladoch z galského jazyka, použije sa Evelyn, ako ekvivalent galského Eibhlin = 

svetlo.  

 

Ezra: muž.m. heb. pôvodu, ktoré v našich Bibliách má podobu Ezdráš (prorok). Heb. Ezrá = pomoc, 

či tu by to bolo priamejšie, ako „Boh, pomáha, Božia pomoc“. 



 53 

 Aj po tomto mene siahajú puritáni XVII. st. a občas sa s nim stretneme v amerických 

protestantských rodinách, avšak jeho výskyt je častejší medzi Židmi.   

 

 

 

 

 

 

 

F 
 

 

Fabián: muž. m. lat. pôvodu, ktoré vzniklo z priezviska rímskej rodiny Fabianus, čo znamená niečo, 

ako pestovateľ bôbu, fazule, bôbár, fazuliar. V III. st. bol aj pápež Fabián, avšak toto meno nebolo 

nikdy nejak frekventované. V našom prostredí sa skorej stretneme s priezviskom Fabián. 

 V dejinách sa stretneme s generálom rímskej armády, Fabianuson, ktorý pre svoju taktiku 

vyčkávania hodnej chvíle, bol nazvaný aj otáľač, vyčkávavý, váhavý... Práve táto vlastnosť bývalého 

generála dala podnet zrodu tzv. Fabian Society, socialistického hnutia nerevolučnej, ale evolučnej 

nálady. Vzniká v 1884. roku, ako okrajové, exkluzívne hnutie intelektuálov tej doby a jestvuje aj dnes. 

 * Sv. Fabián, pápež a mučeník. Kedy sa narodil, nevieme, ale umučený bol v roku 250. Jeho 

deň je 20. januára. 

 V roku 236. do Rímu sa zišli všetci vtedajší kresťanskí kňazi a laici, aby si vyvolili rímskeho 

biskupa, pápeža. Bol tam aj laik z vidieku, Fabián a že mu údajne na hlavu sadla holubica, všetci sa 

zhodli, že biskupom, pápežom im bude práve on. Cirkevné dejiny spomínajú, že pápež Fabián 

previezol do Ríma telá sv. Hippolitusa a bývalého pápeža, sv. Pontiana, ktorí boli väznení 

v kameňolome na Sardínii, kde aj skonali.  

 Kresťanov sa prenasledovalo aj skorej Fabiána, no keď sa imperátorom stal  Decius a na ríšu to 

doliehalo zo všetkých strán, germanskí barbari, menovite Goti, po čom prišiel aj mor... atď. Decius 

rozkázal, aby sa v celej ríši zvýšila frekvencia obetovania bohom a prilákalo sa ich na svoju stranu. 

Všetci sa usilovne modlili, prinášali obete, len kresťania nechceli, nuž stíhalo sa ich všade. 

Kontrolovali sa dokumenty, kde bolo pedantne zapísané, kto obetoval, kto si spolu s bohmi „zasadol“ 

za stôl, nuž nebolo ťažko odhaliť všetkých kresťanov. Považovalo sa ich za „protištátny element“ 

a práve z tohoto obdobia je asi najviacej „svätých“ a mučiteľov. 

 Sv. Fabian má aj ďalšiu zásluhu. Celé mesto Rím rozdelil na sedem cirkevných okruhov, každý 

bol pod správou svojho cirkevného dekana a toto dalo základ neskoršiemu vzniku hodnosti kardinála. 

 

Fabiola: žen.m. ktoré sa považuje ako ženský variant Fabiána, čím vlastne aj je, lenže sv. Fabiola (rok 

umŕtia 399) za svoje meno vďačí svojmu priezvisku. Pochádzala z aristokratickej rímskej rodiny, 

Fabii. Ako kresťanka, vydala sa raz, rozviedla sa, vydala sa druhýraz... nad čím sa zhrozovali jej 

spoluveriaci. Na šťastie, obaja manželia nezadlho umierajú. Ako vdovu, zase ju kresťania prijali medzi 

seba. Teraz sa zrieka svojho prepychového života a odchádza do Betlehemu. Tu už začína byť 

serióznou cirkevnou pracovníčkou. Po čase, v dobe keď Huni znepokojovali ríšu, vracia sa do Rímu.  

 

Fabrizio: talianske muž.m. utvorené na podklade slávnej rímskej rodiny Fabricius, kde východiskom 

je lat. faber = robotník, výrobca, kováč, tesár.  
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Fagan: muž. m. írsko-galského pôvodu, s významom malý (ohník). 

 

Fairfax: muž.m. staroanglického pôvodu a význam mu je „jasných vlás, blondýn“. 

 

Faith: muž. a žen.m. s významom „viera“, či ich význam je paralelný s našim Viera a Vieroslav. 

V ang. kalendári sa udáva, že Faith bolo pôvodne len mužské meno, ktoré vzniklo v čase reformácie 

a dnes je to prevažne len ženské meno. Faith, či po fr. Foi, Foy má však hlbšie korene. Aspoň 

v cirkevných legendách. Siaha až do doby imperátora Hadriána. 

 

Fanny: demin. žen. mena Františka. 

 

Farquhar: muž. m. galo-škótskeho pôvodu, kde má význam muž a priateľ. Toto bolo meno aj 

jedného škótskeho kráľa a aj dnes, hlavne v severnom Škótsku je pomerne populárne. V pôvodnej 

podobe meno bolo Fearchar. 

 

Farrel: muž.m. írsko-keltského pôvodu. Význam mu je „bojovník“.  

 

Fatima: žen.m. semitského pôvodu. Toto bolo meno dcéry Mohameda. 

 

Féba: žen.m Viď Phoebe.  

 

Fedor: muž. m. o ktorom sú aspoň dve teórie: 

1/ Predstavuje slovanskú podobu gréckeho Theodor; 

2/ Predstavuje slovanskú podobu starogermanského mena Frederik, ktoré sa v podobe Feodorik 

zachovalo v prostredí hovoriacom po španielsky. 

 Väčšina etymológov sa prikláňa ku mienke, že slovanské Fedor bude našou podobou gréckeho 

Theodor. Viď Teodor a Frederik. 

 

Felicita: žen. m. lat. pôvodu s významom šťastie. Zodpovedá mu naše Šťastka. 

 

Félix: muž. m. lat. pôvodu, s významom šťastný. Zodpovedá mu slovenské Šťastko. S menom Félix 

poznáme až štyroch pápežov a v dolnozemskom prostredí hlavne Félixa Kutlíka, významného 

slovenského národovca. 

 

Fenella: žen.m. o ktorom najdeme, že východiskom mu bude staroírske slovo pre „biele plece“ a bude  

len poangličtená podoba pôvodného írskeho dem. Fionnuala. Ináč v Írsku, ako samostatné žen.m. 

najdeme aj Finola a Nuala, ktoré vlastne tvoria Fionnualu.  

 

Ferdinand: muž. m. starogermanského pôvodu, s významom cesta, avantúra, nebojácnosť, smelosť. 

 Meno je zvlášť populárne medzi Španielmi, kde má podobu Ferdinando, Hernando, kým 

v naších chotároch, na kratšiu dobu, toto meno spopularizoval Ferdinand Habsburský a so skratkou 

Fero, Ferči... stretávame sa aj dnes. 

 

Fergal: muž.m. Viď Fergus.  
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Fergus, Feargus: muž.m. staroírskeho keltského pôvodu a význam sa vysvetľuje, ako  „muž“, ale aj 

„výber, vyberaný“. S týmto menom sa určite stretnete a to nie len v Írsku, ale aj v Škótsku, kde je tiež 

veľmi časté. Má mnoho variácií, deminutívov... takže sa zjavuje aj, ako Fergal = silný muž, Fergie, 

Ferguson, Fergy... atď. no najčastejšia stará podoba je Fearghas. 

 

Fernand, Fernando: fr. a šp. podoba muž.m. Ferdinand. 

 

Fidel, Fidelis: muž.m. utvorené na lat. podklade. Východiskom mu je lat. fides = viera, vernosť.... 

Meno je zvláš populárne medzi Španielmi a Francúzmi, kde sú aj variácie: Fidele, Fidelia, Fidelio, 

Fid, Fidelina, Fidelma atď.  

 

Fidelma: žen.m. írskeho pôvodu, utvorené na podklade latiny a význam mu je „verná, veriaca Mária“. 

 

Fifi: žen.m. v podobe francúzskeho deminutíva Jezefíny. 

 

Filip: muž. m. gréckeho pôvodu, kde má význam milovník koní. Pod týmto menom dejiny poznajú 

hlavne Filipa Macedónskeho, otca Alexandra Veľkého. 

 

Fingal: muž.m. škótsko-keltského pôvodu. Význam: „biely cudzinec, alebo plavý bojovník“. Škótska 

podoba mu je Fionn. 

 

Finlay: muž. m. keltského (írskeho) pôvodu s významom plavovlasý, blonďák. Jeho škótskou 

paralelou je Fionnla, Fionnlagh. Ináč medzi Írmi toto meno má spústu domáckych podôb, ako napr. 

Findlay, Findleah, Findlee, Findley, Finlea, Fymdley... 

 

Finnegan: muž. m. írskeho (keltského) pôvodu s významom biely, jasnej pleti.  

 

Fiona: žen. m. keltsko-galského pôvodu, s významom biela, blondýna, plavovláska. 

 

Fitz: muž.m. ktorého pôvod je v starofrancúzskom jazyku a význam mu je „syn“. Vidíme ho na 

začiatku mnohých priezvísk, najmä v Británii, ako Fitzpatrick = syn Patrika, Fitzhugh = syn Huga, 

Fitzgerald = syn Geralda, Fitzroy = nezákonitý syn kráľa atď.  

 

Flann: muž.m. írsko-keltského pôvodu. Význam mu je „červenovlasí“. Ženská podoba, Flanna. 

 

Flavia: žen. m. ktorého východiskom je muž. m. lat. pôvodu, Flavius a jeho význam je zlatovláska, 

žltovláska, na podklade lat. flavus = zlatožlté. 

 

Fleming: muž.m. starofrancúzskeho pôvodu a význam mu je „muž z Flamánska – Flandrie“. Dlhú 

dobu toto bolo len priezviskom, avšak postupne prešlo aj v osobné meno. 

 

Flatcher: muž.m. ktoré bolo priezviskom. Pôvod mu je v starofr. jaz. a význam je „výrobca striel, 

šípov“. 

 

Fleurette: žen.m. francúzskeho pôvodu a význam mu je „malý kvietok“. 
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Flóra, Florián: žen. a muž. podoba pôvodne lat. mena, s významom kvet, kvietok. Flórou sa nazývala 

aj rímska bohyňa kvetín a jara. Ekvivalentom mu je slovenské Kvetoslav, Kvetoslava, kým v Škótsku 

Fionnaghal, Flóraidh. 

 

Florencia: žen. podoba mužského mena Florentius. Význam sa vysvetľuje ako, kvitnúca. Lat. floreo 

= kvitnúť, rozkvitať, prosperovať. 

 

Floyd: muž.m. ktoré bolo pôvodne priezvisko Lloyd. Viď Lloyd. 

 

Flynn: muž.m. keltského pôvodu a význam mu je „syn červenovlasého“. Meno je frekventované 

hlavne v Škótsku. 

 

Fortuna: žen.m. odvodené z lat. fortuna = osud, šťastie, bohatstvo, prosperita, majetok a pod. U nás 

má paralelu v mene Šťastka. 

 

Franklin, Franklyn: muž.m. ktorého pôvodne bolo priezviskom. V stredoveku, v stredovekej 

angličtine sa takto nazýval človek, bývalý poddaný, ktorému sa na nejaký spôsob podarilo získať 

slobodu. Teraz, ako „franklyn, franklin, frankleen“, získal aj právo na zakúpenie si vlastnej pôdy. 

 

František, Františka: muž. a žen. m. utvoreného v prostredí, kde sa hovorilo po latinský a význam 

mu je príslušník germanského plemena Frankov.  

 Meno sa spopularizovalo hlavne zásluhou sv. Františka z Assisi, ktorého pôvodné meno bolo 

Giovani. Jeho popularita trvá aj dnes a to prevažne medzi katolíkmi. Škótska muž.podoba mu je Frang 

a ženská Frangag. 

 

Freda: toto žen. meno predstavuje len podobu mužského Frederik. 

 

Frederik, Frederich, Fridrich, Friedrich: muž. m. starogermanského pôvodu, kde má podobu 

Friedrich. Pod týmto menom dejiny poznajú rad slávnych a silných vodcov, kráľov a to i napriek 

tomu, že meno vlastne znamená mieromilovný vládca. 

 V krajinách hovoriacich po španielsky, jeho podoba je Feodorik. 

 

Fulton: muž.m. staroang. pôvodu. Pôvodne aj toto bolo len priezviskom. Význam mu je „zablatený, 

„zafúľaný“. 

 

Fulvia: žen.m. utvorené na podklade lat. fulvus = červenkavé, žlté.  

 

Fylis, Filis: žen. m. gréckeho pôvodu, s významom listnatá, či volnejšie, košatá. V gréckej mytológii 

toto meno mala dievka, ktorá pre nešťastnú lásku umiera a mení sa v rozkošný, na listy bohatý 

mandľovník. 
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G 

 
 

Gabriel, Gabriela: muž. a žen. podoba mena hebrejského pôvodu. V Biblii, v evanjeliu podľa 

Lukáša, toto meno sa spomína, ako meno anjela hlásnika.  

 Medzi protestantmi meno nie je nejak frekventované, avšak medzi katolíkmi a pravoslávnymi, 

je častejšie. Tu sa stretávame s Gavro, Gavrilo, Gavril, Havril, v maďarčine s Gábor a medzi 

moslinmi s Džibril (Gibril). 

 V hebrejskom jazyku jeho význam je muž Boží, moc Božia, čo vzniklo spojením géber = 

človek, ktoré súvisí s gabár = silný + El = Boh. Domácke podoby sú Gaby, Gabyka a pod.  

 

Gál: muž. m. ktoré vo svojich rozličných podobách je rozšírené po celej Európe, lebo tu svojho času 

žili Kelti = Gálovia. Konečne, Gál aj znamená Kelt. Kelti tiež boli indoeurópsky národ a ich plemená 

sa rozšírili, ako po Európe, tak aj  po Ázii, ba prenikli aj na blízky východ a do Afriky. V našich 

priestoroch ich osídlenia boli hlavne za rímskym límesom, ale aj tu podliehali asimilačnému procesu. 

S ich potomkami sa dnes stretneme hlavne v Írsku, Škótsku, Walesi, Kornválsku, Francúzsku, 

Belgicku, Portugálsku, Španielsku, Bavorsku, ba aj na Balkáne a v Karpatoch, kde ich poznáme ako 

Vlasov, Valachov... Konečne, aj starý názov Česka, Bohémia, upomína nás na ich historickú 

prítomnosť v týchto priestoroch. Medzi nami sa zachovala pamiatka na Bójov (jedno z ich plemien). 

Priezviská, ako Gál, Gálik, Galádik, Gálický, Galo, Gallo... vychádzajú z názvu Keltov, Galov. (Pozri 

dištinkciu gréckeho Kelt a rímskeho Gál.) 

 V latine sa zachovali slová, ako je galea = prilba, gallus = kohút, čo je aj dnes symbolom 

Francúzov, ba aj u nás máme galétu = kukla húsenice, hlavne priadky morušovej. 

 

Galen: muž.m. utvorené z priezviska rímskej rodiny Galenus. 

 

Galvin: muž.m. írsko-keltského pôvodu. Význam: jasný biely. 

 

Gareth: muž.m. welšského pôvodu. Význam mu je „jemný“, alebo aj „starec“.  

 

Garfield: muž.m. staroanglického pôvodu. Význam mu je „pole kópií“. Dnes je pomerne zriedkavé. 

 

Garnier: muž. meno. Viď Warner. 

 

Garret: muž.m. Viď Gerard. 

 

Gary: muž.m. starogermanského pôvodu. Význam mu je „nosí kópiu“. Gary môže byť aj demin. 

mena Gareth. 

 

Gaston: muž.m. francúzskeho pôvodu. Jeho pôvodná podoba je Gascon a význam sa vysvetľuje, ako 

„muž z Gaskonska“. V samom Fr. jeho výskyt je častý.  

 

Gašpar: muž. m. pod ktorým poznáme hlavne jedného z „troch kráľov, mudrcov od východu“. Jeho 

pôvod je v  peržskom jazyku, kde má význam ochranca, alebo, ak prihliadneme širšie, na vianočnú 

legendu, význam sa posunie aj na prinášajúci poklad. Toto nás hneď upomína, že Gašpar bol 
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z plemena Mágov, ochrancov večného ohňa a preto nemôžeme neuvážiť aj variantu vysvetlenia, že 

základný význam mena je hlavný dozorca nad pokladom (čo v tom čase bol oheň). 

 

Gavin, Gawain: muž.m. welšského pôvodu, s významom „májový sokol“. Takto sa volal synovec 

legendárneho kráľa Arthura, ktorý sa občas zjavuje aj pod menom Walwain, čo sugeruje, že tu môže 

byť nejaký súvis aj so staroanglickým menom Walwyn = priateľ v boji. 

 Jestvuje však aj staronemecké meno Gavin, odvodené zo slova, ktorého význam je „územná 

oblasť“. 

 Gavin je francúzska podoba mena Gawain, ktorá v stredoveku prechádza aj do Anglícka a dnes 

je rozšírená najmä v Škótsku, kde sa zaužívala podoba Gabhan. 

 

Gavrilo / Gavro: muž.m. Gabriel, v jeho srbskej podobe.  

 

Gay: muž.m.  Pravdepodobne vzniklo v Amerike a rozšírilo sa aj po Británii. Východiskom mu je 

prídavné meno „gay = veselý, roztopašný...“ Súčasné „gay“ = homosexuál, „teplý“, péder, buzerant 

atď. tu nefiguruje. Viď Guy, kde máme inú etymológiu. 

 

Gemma: žen.m. ktoré vzniklo z talianského slova pre skôst, klenot, drahokam. 

 

Genady: typické muž.m. pravoslávnych Slovanov, ale v žiadnom „Slovníku“ ho nenajdete. Ani 

v etymologickom. Pôvod mu je v gréckom jazyku a východiskom je slovo gén / γεν = narodený, ktoré  

súvisí s našim žena, všeobecným „gény“ atď. čiže jedná sa tu o osobu „dobrých génov“, z „dobrej 

rodiny“.  

 

Genevieve: žen.m. ktoré poznáme vo forme „Ženeva“. Vzniklo vo Francúzsku a východiskom mu je 

starogermanský jazyk, kde vzniklo zlúčením niekoľkých slov. Význam: „žena z nášho národa (rasy)“.  

Latina ho zachytáva v podobách Genovera a Genoveva. Sv. Genevieve je patrónkou Paríža. 

 * Sv. Geneviéve (Genovéva) sa narodila v Nanterre, pri Paríži,  asi v 420. roku a umrela 

v Paríži, asi v roku 500. Jej deň je 3. januára. 

 Niekoľko storočí po jej smrti vzniká aj legenda, že bola skromného pôvodu, pastierka oviec, čo 

vôbec nezodpovedá historickým údajom. Naopak. Bola dcérou dobre situovaných rodičov, či dnes by 

sme povedali, že vyšla z rodiny „strednej triedy“. 

 Tiež legenda hovorí, že sv. Germanus z Auxerre, na ceste do Británie, v 429. roku stavil sa aj 

v Nanterre a tu stretol dievčatko zvané Genovefa (Geneviéve), ktoré sa mu zverilo, že chce žiť len pre 

Boha. Germanus ju v tomto len posilnil. Keď mala 15 rokov, od biskupa dostala „závoj zasväteného 

panenstva“. Po smrti rodičov, šla ku svojej krstnej matere v Paríži. Život si obetovala modlitbám 

a dobročinnej práci, ale ako to býva, zlé jazyky „robili“ a to i napriek faktu, že sa zase stretla so sv. 

Germanusom. Ohováračky vyvrcholili práve v čase, keď sa ku nim blížili Huni (451), ale sv. 

Germanus presvedčil občanov, že Genevieve nie je prorokom záhuby, ale záchrany a nech ju 

poslúchnu. Nech poslúchnu jej radu. Nech neopustia svoje domi. Nech veria v jej modlitby. Poslúchli, 

uverili a naozaj, Atila sa pri Orleáne otočil. (Tento jeho akt sa pripisuje modlitbám Genevieve, 

ignorujúc faktá, že Huni sa potiahli len preto, že i umrel chán a nastala borba okolo dedictva.) Keď 

Frankovia „blokovali“ Paríž, ona bola na čele davu, ktorý premohol blokádu a priniesol potraviny pre 

hladujúcich občanov mesta. Na jej prosby reagoval aj vodca Frankov, Childeric a aj kráľ Clovis, ktorý 

oslobodil všetkých zajatcov. Občania Paríža v tomto videli zásah jej ruky a hodne neskoršie, hodne 

neskoršie po jej smrti, najmä v roku 1129. keď na Paríž prišla ďalšia pohroma. Otrávenie spôsobené 
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hubkamy. Aj toto sa pominulo, lebo ľud siahol po jej relikviách a nanášal ich po meste. Táto udalosť 

sa aj dnes oživuje procesiou a službamy v tamojších chrámoch.   

 Všetky údaje o sv. Genevieve sa ešte stále „študujú“, podliehajú vedeckej skrutine a pravda, aj 

polemike.  

 V Austrálii, v krajanských rodinách máme aj dve Genevievy. Doma ich nazývajú „Dženy“. 

Ani jedna rodina nie je katolícka a pre toto meno sa rozhodli asi z príčiny, že takto sa nazýva  aj mesto 

vo Švajčiarsku, sídlo protestanských cirkví. Mesto, kde sa určila „ženevská konvencia“ ( 

o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami), „Ženevský kríž“ (červený grécky kríž na bielom poli, ktorý sa 

používa vo vojnových konfliktoch – „červený kríž“), alebo tu je aj „ženevské rúcho“, čierne rúcho 

protestantských kňazov, ktoré za svoje meno vďačí ženevským kalvínom, no nemyslím, že tu nejakú 

rolu hrá aj holandský názov pre pálené borovičku, lebo v staroholanskom genever = lat. juniperus = 

borovica.   

 

Genovera, Genoveva... viď Genevieve. 

 

Geoff: viď Geoffrey. 

 

Gita: žen.m. slovenská skratka mena Margita. Viď. 

 

Geoffrey, Jeffrey: muž.m. ktorého pôvodnú formu najdeme v starom nemeckom, ako Gaufrid = 

„oblastný mier“, avšak blízke je aj ku staronemeckému Gisfrid = žiadanie si mieru. V stredoveku toto 

meno bolo časté aj v Anglícku a z neho vznikli priezviská, ako Jeffries, Jeeves, Japson atď. Aj dnes je  

pomerne frekventované a domácke podoby sú mu: Geoff a Jeff. Škótska podoba je Goiridh. 

 

Georg, Georgína, Jiři(na): muž. a žen. podoba mena, z ktorého nám vyšlo Juraj. Pôvod je grécky, 

kde georgios znamená oráč, oráč pôdy, obrábateľ pôdy, sedliak. Vzniklo spojením slov ge(a)= zem, 

pôda + ergon / fergon = náčinie, práca, robota. Nem. podoba je Jürgen. Škótske podoby sú Seóras 

a Deórsa. 

 

Geraint: muž.m. frekventované vo Walesi, ale predstavuje len ich variantu latinského Gerontius, 

ktoré je zase gréckeho pôvodu a východiskom mu je grécke slovo pre „starý“.  

 

Gerald: muž.m. staronemeckého pôvodu a význam mu je „kópia vládne, vláda kópie“. Nemecká 

podoba je Gerhard, Gerhold. V Škótsku sa zaužívala podoba Gearald. 

 

Geraldína: žen.m. o ktorom nemame žiadne údaje, ako vzniklo, okrem sporadických veršov v poézii 

stredoveku, kde sa ospevuje krása slečny Elizabety Fitzgeraldovej a keďže sa tu jedná o členku rodiny 

Fitzgeraldovej, kľudne môžeme povedať, že priezvisko tejto rodiny svoj pôvod berie z osobného mena 

Gerald, takže nepriamo, aj toto žen.m. bude variantou Geralda.  

 

Gerasim: muž. m. ktorého podobu pozná už aj starosloviensky jazyk. Tam je zachytené, ako Geras. 

Pôvod mu je v gréckom jazyku a východiskom je gerasimos = opatrný, šanujúci, starostlivý muž. 

 

Gerda: žen.m. staronemeckého pôvodu a spomína sa aj v staronórskych legendách. Bude súvisieť 

s menom Geraldína, lebo aj tu v koreni významu máme kópiu, z čoho sa aj odvádza význam mena: 

„obľúbená bojovníčka“. 
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Germain: žen.m. Viď German. 

 

Germán: muž. m. ktorého vznik sa viaže ku gréckemu Germanós, lat. Germanus, čo znamená úplný, 

vlastný, pravý, príbuzný, brat.  Frekventované je hlavne medzi pravoslávnymi Slovanmi, kde s týmto 

menom bolo aj zopár cirkevných pohlavárov. V podstati tu ide o základ ger, čo je príbuzné ku gén, 

genetika, čiže zárodok, avšak význam mena sa vysvetľuje, ako niečo zdravé, zdatné, vysoký muž, 

zdatný vojak.  

 

Gertrúda: žen. m. starogermanského pôvodu, s významom sila, kópia, ale aj dievča. V mytológii 

Germanov, pod týmto menom poznáme jednu z valkýr (víl), ktoré z bojiska, do Wallhaly (ger. 

ľadového raja) odnášali telá padlých junákov. 

 Skratky mena sú Gerda a Trudy. 

 

Gerváz: muž. m. ktoré sme dostali prostredníctvom gréckeho Gervasios, avšak aj gréčtina si ho 

prevzala z latiny, kde je podoba Garvasius, kde máme germanský pôvod Gerwas = gramotná osoba, 

osoba ovládajúca písmo, vie písať, vzdelaný. V staroger. gér = spis. 

 

Gideón, Gedeón: muž. m. hebrejského pôvodu, s významom mať odťatú ruku, ale zároveň aj ničiteľ, 

búrateľ, rušič. Všetko toto boli atribúty osoby zo St. zmluvy, čo vystupovala pod týmto menom. 

Spomína sa, že to bol vojvodca, vládca, ktorý so skupinou 300 bojovníkov, porazil hodne silnejšieho 

nepriateľa. Aj toto meno k nám preniká len v čase reformácie. 

 

Gilbert: muž.m. staronemeckého pôvodu a význam mu je niečo, ako „viera, sľub, skvelý, „zlatý“ 

sľub“ a pod. Svojho času, meno bolo frekventované, takže z neho vyšli aj priezviská, ako Gibbs, 

Gibson, Gibbons atď. V Škótsku sa ustálili podoby Gilleabart a Gillebride.  

 

Gilda: žen.m. staronemeckého pôvodu. Význam mu je „obeť, obetovaná, sľúbená“. Súvisí s muž.m. 

Gilbert.  

 

Giles (Žils, Džils): muž.m. a z toho aj priezvisko, frekventované vo Francúzsku a v Škótsku.  

 Dejiny spomínajú určitého pustovníka, rehoľníka a opáta, sv. Gilles (po francúzsky), Giles 

(ang.), Aegidius (po grécky), z čoho Egidio (po taliansky), Agidius (po slovensky), Jiljí (po český)...  

 Sv. Gilles, Giles ... pôvodom bol aténčan. Rok jeho narodenia nevieme. Len rok umŕtia. Umrel 

vo Francúzsku, roku asi 721.  

 Ešte počas života v Grécku, krúžili zvesti o jeho „zázračnej“ moci, nuž proste musel odtiaľ 

zutekať. Až do Francúzska, Medzi tamojších Visigótov. Zmenil si aj meno. Pôvodne sa nazýval 

Aegidius, podľa kozích kôž, do ktorých sa zahaľoval. Vo Francúzsku si mení, alebo dostáva nové 

meno, ktorého východiskom je jazyk keltov, slovo „gille“ = sluha, slúžobník, lebo v jazyku Keltov 

„gille losa“ = slúžobník Pána Ježiša. Z tohoto sa konečne vyvinulo meno Giles, Gilles... atď.  

 Škótska podoba mena je Gilliosa. 

 

Gilleasbuig: galská podoba muž. m. Archibald. 

 

Gillecroid: galo-škótska podoba muž. m. Christofer / Krištof. 
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Gillian(a) 1°: žen. a muž.m. ktoré v angličtine predstavuje latinské Julian. V stredoveku toto bolo 

veľmi populárne, avšak potom padlo do zabudnutia, aby sa v XX. st. znovu zjavilo a zase je 

populárne. Staršie domácke podoby boli: Gill, Gillot, Gillet. V súčasnosti meno podľahlo ďalšej 

evolúcii, takže celkom bežne sa zjavujú aj podoby Jillian a Jill, ktoré sa už posúvajú na celkom 

samostatnú stolicu.  

 

Gillian 2°: muž.m. ktoré je frekventované v severnom, vrchovatom kraji Škótska. Vyvinulo sa 

samostatne. Východiskom mu je keltská kombinácia Gill + Eoin = sluha sv. Jána. Dnes je pomerne 

zriedkavé.  

 

Gilmore, Gillmore, Gilmour..: muž.m. škótsko-keltského pôvodu, ktoré pôvodne bolo priezviskom. 

Význam mu je „slúžobník sv. Márie“. 

 

Gina: žen.m. ktoré predstavuje taliansku skratku Georgíny, Jiřiny. Dnes je už samostatné. 

 

Ginnie, Ginny: žen.m. ktoré predstavuje anglickú skratku Virgínie. Dnes sa už osamostatnilo. 

 

Gioachino: muž.m. talianska podoba Joachíma. 

 

Giovanni: muž.m. talianska podoba Jána.  

 

Girvan: muž.m. škótsko-keltského pôvodu, ktoré pôvodne znamenalo lokáciu. Význam mu je „krátka 

riečka“. 

 

Giuseppe: muž.m. talianska podoba Jozefa. 

 

Gizela: žen. m. starogermanského pôvodu, s významom prísaha. 

 

Gisfrid: muž.m. podoba mena Geoffrey. Viď. 

 

Gladys: žen. m. s ktorým sa stretneme aj na tablóne maturantov slovenského gymnázia v Petrovci. 

 V čase snaženia sa o samostatný Česko-slovenský štát, medzi krajanmi v U.S.A. na rodné listy 

Sloveniek narodených v Amerike, dostáva sa aj toto meno. Prečo? Takto sa menovala manželka 

budúceho prezidenta črtajúcej sa republiky, T.G. Masaryka.  

 Gladys, vyslovuje sa ako Gledys, predstavuje anglickú verziu pôvodne welšského mena 

Gwladys, čo je zasa len welšskou podobou známejšieho latinského žen. m. Claudia. 

 

Glen, Glenn, Glenna..: muž. a žen.m. ktoré pôvodne bolo priezviskom. Východiskom mu je škótsko-

keltské slovo pre „dolinu“. 

 

Glenda: žen.m. welšského pôvodu. Význam mu je „čistá a dobrá“. 

 

Glória: žen. m. lat. pôvodu, s významom sláva. 

 

Godfrey: pomerne časté anglické mužské meno starogermanského pôvodu, s významom Boží mier. 

Škótska podoba je Goraidh a Guaidhre. 
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Goodwin: muž.m. staroanglického pôvodu, ktoré pôvodne bolo priezviskom. Význam mu je „dobrý 

priateľ“.  

 

Goran: srbch. muž. m. s významom horal. U nás mu je paralela Horislav.  

 

Gorazd: staré mužské meno, ktoré sa spomína už v čase Veľkej Moravy a pravda, jeho pôvod je 

grécky. Význam mu je šikovný, zbehlý, ale keď prihliadneme aj do germanského jazyka, tak sa 

význam preširuje aj na rozumne hovoriť, zrozumitelne rozprávať, rozprávať zrozumitelným jazykom. 

 

Gordan(a): muž. a žen.m. frekventované medzi Srbmi. Význam mu je „hrdý“ 

 

Gordon: muž.m. ktoré sa vyvinulo z názvu lokality v Škótsku (asi Berwickshire). Toto meno, ako 

priezvisko, nosili tamojší zemepáni, ba z neho sa vyvinul aj názov jedného škótskeho klánu. Až do 

XIX. st. Gordon, ako osobné meno sa nezjavovalo, avšak po roku 1885. kedy v Chartume (Sudán), 

zahynul generál Gordon, jeho meno sa stalo populárnym. V pôvodnej škótskej podobe jestvuje aj dnes, 

ako Górdan. 

 

Gottfried: muž.m. staronemeckého pôvodu. Význam mu je „Boží pokoj“. Skratkou mu je Götz. 

Anglická podoba mena je Godfrey. 

 

Grace, Grácia, Gratia: žen.m. ktorému východisko je lat. gratia = pôvab, krása, elegancia, grácia... 

Ako zriedkavé meno, jestvovalo vždy, avšak len v čase reformačných zápasov, spolu s inými starými 

menami, začína sa zjavovať aj medzi puritánmi, ba aj dnes ho môžeme stretnúť. Škótska podoba mu je 

Giorsal. 

 

Graham: muž.m. pomerne frekventované, hlavne medzi írskymi a škótskymi katolíkmi. Evolúcia 

mena sa udiala podobne, ako to máme pri mene Gordon. Graham pôvodne znamenalo lokáciu 

v Škótsku, z čoho sa vyvinulo priezvisko a z tohoto osobné meno. Význam sa vysvetľuje, ako 

„usadlosť na štrku, drobnom kamení“.  

 

Grant: časté muž.m. utvorené z priezviska a význam mu je „veľký“. Priezvisko vzniklo niekde 

v Normandii. 

 

Granville: anglícke muž.m. starofrancúzskeho pôvodu. Význam mu je „veľká osada, veľké mesto“. 

 

Gregor: muž.m. ktorého východisko je v gréckom jazyku, v slove gregoréo / γρηγορέω = bdieť, 

nespať, bdelý, živý, strážca... Medzi protestantmi, bez ohľadu na krajinu, toto meno je veľmi 

zriedkavé, lebo sa ho dáva do súvisu s pápežmi a mnohí z nich sa „preslávili“ krutosťou vôči 

protestantskému hnutiu. Napr. Gregor XI. exkomunikoval Jána Wycliffa, počas Gregora XII. upálili 

Jána Husa, počas Gregora XIII. zúrili protestantské vojny. Do dejín sa zapisuje „Bartolomejská noc“, 

ale zároveň vzniká aj úprava kalendára (Gregoriánsky kalendár).... Dospolu, v registri pápežov 

najdeme až  16 Gregorov a v zozname „svätých“ je ich  až desať. Škótska podoba je Griogair. 

 

Gresham: muž.m. ktoré vzniklo z priezviska a význam mu je „pasienok v háji“. 

 



 63 

Greta: žen. m. ktoré dnes už figuruje aj ako samostatné, avšak v podstati tu ide len o švédsku skratku 

pôvodného Margareta. 

 

Griffin: muž.m. Griffith, v zlatinovanej podobe. Viď Griffith.  

 

Griffith: muž.m. ktoré vzniklo na podklade welšského Gruffud, kde „udd“ má význam „pán“, takže 

význam celého mena je „silný pán“. Meno sa rozšírilo po celej Británii, ba aj po anglický hovoriacom 

svete.  

 

Gudrun: staronórske ženské m. s významom „Božie tajomstvo“. Viď Ildiko. 

 

Guillermo: španielska podoba muž.m. William. 

 

Gunnar: muž.m. škandinávska podoba mena Gunter, Günter. 

 

Gunter: muž.m. starogermanského pôvodu a význam mu je „bojovník“. 

 

Günther: muž.m. nemecká podoba Guntera. 

 

Gustáv: prevažne protestanstká podoba mužského mena Augustus. Viď. 

 

Guy: muž.m. s ktorým sa občas stretneme. Podobu Guy do Anglícka priniesli Francúzi. Medzi 

Talianmi sa ujala podoba Guido, avšak prevláda mienka, že meno sa formovalo na podklade 

staronemeckého Wido, o význame ktorého zatiaľ nemame spoľahlivé dáta. Staronemecké Wido sa 

polatinčilo na Guido a toto zase stredovekí mnísi posunuli ku významu  „vitus“ = živý, 

životaschopný...takže stretneme aj vysvetlenie, že význam mu je „vodca, zbehlý...“. 

 

Guyon: francúzska podoba mena Guy. Viď. 

 

Gvozden: srb. m.m. s významom železný. Srbch. gvožđe = železo (oceľ = čelik). Toto srbch. gvožđe  

je príbuzné ku nášmu hvozd. Viď etymológiu slova Hvozd a všimni si rus. gvozdь = klin a srbch. 

zastaralé gvozd = les, kameň trčiaci z pôdy... čes. hvozd = klin. Keďže sa drevené kliny časom 

vymenili železnými, v srbch. jazyku nastal posun gvozd na železo.  

 

Gwenda: žen.m. ktoré vzniklo z deminutívu welšského slova pre biele. V súčasnosti toto meno sa 

zjavuje v podobách Gwen a Gwenda a obe podoby sa už považujú za úplne samostatné. Rozšírené je 

po celej Británii a ich bývalých kolóniach. 

 

Gwendolyn, Gwendolen, Guendolen, Gwendolína..: žen.m. welšského pôvodu a význam mu je 

„biely kruh“, z čoho sa znalci domnievajú, že sa tu naráža na názov starobylej bohyne mesiaca. Meno 

sa zjavuje už aj v legendách o kráľovi Arthúrovi. 

 

Gwyn(a): žen.m. welšského pôvodu a význam sa vysvetľuje, ako „biela“, alebo aj „požehnaná“. Jeho 

poangličtená podoba je Wyn a Wynne, ktoré sú aj dnes pomerne časté. 
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Gwyneth: žen. m. welšského pôvodu s významom požehnaná, alebo šťastná. Welšania ho aj dnes 

frekventujú, čím si prerazilo cestu aj do Anglicka a odtiaľ do sveta. Domácka podoba mu je Gwyn. 

 

 

 

 

 

 

H 
 

Hadrián: muž. m. lat. pôvodu. Viď Adrián. 

 

Hagley: muž.m. ktoré vzniklo z priezviska, ktoré v staroangličtine má význam „rúbanisko, klčovaním 

urobená čistinka“. 

 

Halbert: muž.m. staroanglícka podoba Alberta. Viď. 

 

Haldan, Haldane, Halden, Haldin: staroang. žen.m. ktoré pôvodne predstavovalo priezvisko. 

Význam mu je „polo Dánka; Dánka z polovice“. 

 

Halina: žen. m. gréckeho pôvodu, utvorené na podklade slova galéne, čo znamená spokojnosť, 

jasnosť, štýl. V príbuzenstve má slovo geláo = smiať, usmievať sa. 

 

Halton: muž.m. ktoré vzniklo z priezviska. Jeho význam v staroang. je „rozhľadňa na vrchu kopca“. 

 

Hamid / Hamzo: moslimské muž. m. Majme na pamäti, že pôvodne Arabi nemali určený znak pre 

samohlásky, takže toto meno sa písalo, ako H.M.D. Jeho význam je uctievaný, cenený, či širšie aj 

uctieva Alaha (Boha). Jestvuje viacej podôb písania, ako napr. Hamed, Haamed, Hamid... 

a v bosenskom prostredí je to Hamzo. Toto meno najdemem „skryté“ aj v mene Mohamed. 

 

Hamilton: muž.m. staroang. pôvodu, ktoré pôvodne bolo priezviskom. Význam mu je „chalupa, 

chata, usadlosť v oblasti kamenitej pôdy“.   

 

Hamish: muž.m. poangličtená podoba keltského Seumas = Jakub.(viď) V Škótsku je frekventované. 

 

Hamo: muž.m. ktorého východiskom je staronemecké slovo pre „dom“. Pomerne zriedkavé, ale ešte 

vždy aj živé. Deminutív: Hamelin, Hamon, Hamonet a Hamelot. 

 

Hana, Hanna: žen. m. hebrejského pôvodu, s významom on ma uprednosťuje. V St. zmluve, kde 

mnohoženstvo bolo bežnou praxou, takto sa nazývala matka Sámuela. 

 Ďakujúc Grékom, podoba Hannah sa rozšírila po celej Európe, avšak dlhú dobu konalo len 

funkciu varianty Anny. Len v čase reformácie, kedy sa siaha po menej frekventovaných biblických 

menách, zjavuje sa aj Hanna, už ako celkom samostatné a vo svojom pravom význame. V Škótsku má 

podobu Una.  

 

Hansel: muž.m. škandinávskeho pôvodu. Význam mu je „dar od Boha, Boží dar“.  
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Harcourt: muž.m. starofrancúzskeho pôvodu. Význam mu je „opevnený dvor, pevnosť“. 

 

Hardy: muž.m. utvorené z priezviska. Význam mu je „smelý, nebojácny“. 

 

Harold: muž. m. staroškandinavského pôvodu, s významom armáda, sila, armádny vodca, armádny 

generál. Škótska podoba je Harailt. 

 

Harriet(a), Harriot(a): žen.m. odvodené z muž. Henry, Harry. Viď. 

 

Harry: muž.m. Viď Harold, Henry. 

 

Hartley: muž.m. urobené z priezviska, ktorého východiskom je staroang. Význam mu je „pasienok 

jeleňov“. 

 

Harvey: muž.m. utvorené z priezviska. Častejšie je v Amerike, ako v Británii. Predpokladá sa 

starofrancúzsky pôvod, v ktorom prípade význam mu je „boja schopný“, avšak môže tu byť aj vplyv 

starosaského mena, Harivig. 

 

Hasan, Hassan: moslimské muž.m. arabského pôvodu. Takto sa menoval aj mladší syn Aliho. 

Význam mu je „ako Boh, Božský, krásny, príjemný...“. Deminutív mu je Husain, Husein.  

 

Hazel: ang. ženské meno, novšieho dátumu. Podobne, ako rad iných, vzniklo v XIX. st. Východiskom 

mu je rastlina, oriešok liesky. Aj dnes je ešte pomerne časté.  

 

Hayley: hlavne ženské meno, ale vyskytuje sa aj, ako mužské, s ktorým sa občas stretneme medzi 

našimi vysťahovalcami v U.S.A. a v Austrálii. Pôvod mu je staroanglícky a vychádza z priezviska, 

ktorého význam je čistinka na pestovanie sena, lúka na pestovanie sena. 

 

Heather (Hedha): žen.m. ktoré vzniklo v XIX. st. Východiskom mu je ang. názov rastliny, kvietka, 

„šedivník“. Pomerne časté meno. Najmä v Škótsku. 

 

Hedvíg(a): muž. a žen. m. germanského pôvodu a význam mu je spor, hádka, škriepka, zápas, 

konflikt. Slovanizovaná podoba je Jadvíga. 

 

Heidi: žen.m. ktoré predstavuje deminutív mena Adelheidy. Dnes je už samostatné. 

 

Hektor: muž. m. gréckeho pôvodu a význam mu je drž pevne. Takto sa volal trójsky junák, ktorého 

zabil Achiles. Škótska podoba je Eachunn. 

 

Helena: žen. m. ktoré same udáva, že je gréckeho (helénskeho) pôvodu. Význam mu je svetlo, 

svietiaca, jasná, lesklá, žiarivá a pod. Pod týmto menom poznáme viacej ženských historických 

postáv. Jedna z nich bola aj matka cisára Konštantína, ktorá svoju púť do „svätej zemi“ podnikla už 

ako 80 ročná a div, divúci, v štvrtom storočí po Kristovom narodení a popravení, podarilo sa jej tam 

„objaviť pravý kríž“. Kríž, na ktorom Ježiš trpel smrtelné muky. Aby sa nikomu nemálil tento objav, 

ku nemu priložila aj tie „pravé“ železné kliny a rad ďalších relikvií. 
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 Ešte skorej tejto Heleny, tam ďaleko v antickom svete, ako spomína Hómer, žila vraj krásna 

Helena, ktorá sa stala príčinou, či výhovorkou trójskej vojny. 

 Neraz sa Helena píše aj ako Elena a časom sa aj úplne osamostatnila. U Srbov má podobu 

Jelena (v mužskej podobe je to Jelenko), z čoho rad naších dievčat v rodných listoch má napísané 

Jelena. U Maďarov vzniká Ilona, z čoho je u nás bežné Iľa, Iľka, kým u Angličanov najdeme: Eileen, 

Aileen, Helen, Nela a rad podobných a u Škótov Eilidh. 

 

Helga: žen. m. staroškandinávskeho pôvodu, s významom svätá, šťastná, zdravá... 

 

Helma: žen.m. starogermanského pôvodu. Význam mu je „ochrana, záštita“. 

 

Hendrik: muž.m. Henry vo svojej holandskej podobe. Viď.  

 

Henriet(t)a: žen.m. utvorené z mužského Henry. Vo Fr. má podobu Henriette. Skratkamy sú: Hettie, 

Hetty, Netta, Nettie a pod. V Škótsku majú podobu Eiric.  

 

Henry, Henryk, Henrieta: pôvodne staronemecké mužské meno, kde je podoba Henry a význam sa 

vysvetľuje, ako domáci panovník, domáci vládca, gazda. V latinovanej podobe je to už Henricus, 

z čoho neskoršie v nemčine vzniká Heinrich a jeho skratka Heinz, kým vo fr. jazyku vzniká Henri 

a v ang. Henry, Harry a v Škótsku Eanruig. 

 Meno má aj svoje ženské podoby. 

 

Hera: žen.m. gréckeho pôvodu. Takto sa volala sestra a manželka silného Zeusa. Význam mu je 

„kráľovná Olympu, kráľovná nebies“. Rímskym equivalentom je Juno. 

 

Herakles, Herkules: muž. m. pod ktorým poznáme hlavne gréckeho antického siláka, junáka. Ako 

súčasné krstné meno, nebolo nikdy nejak frekventované, ale v XIX. st. časť rodičov siahla aj po ňom, 

ba ani dnes nie je celkom zanedbané. V pôvodnej gréckej podobe je Hrákles, Hrákleios, čo 

predstavuje spojenie slov Héra, Herá = meno bohyne Héry + kléos = sila, pýcha, sláva, chvála, dobré 

meno. (Túto komponentu najdeme aj pri mene Kleopatra.) 

 

Herbert: muž. m. starogermanského pôvodu, s významom jasajúca, skvelá, slávna armáda. 

 

Herman: muž. m. staronemeckého pôvodu, s významom bojovník. 

 

Hermína: žen. m. o pôvode ktorého je viacej predpokladov: 

1/ Východiskom je muž. m. Herman; 

2/ V iných rečiach sa s týmto menom stretávame v podobe Hermiona, čo poukazuje, že jeho 

východiskom môže byť aj mužské m. Hermes. 

 V gréckej mytológii Hermes bol božským sluhom, poslom (ekvivalent židovsko-kresťanského 

Gabriel), bol okrídlený a jeho rímskym ekvivalentom je boh Merkúr. 

 

Hermiona: žen. m. ktoré sa vysvetľuje, ako dcéra boha Hermesa. Pod týmto menom v mytológii 

stretávame dcéru Menalausa a Heleny. 

 

Hernando: muž.m. španielska podoba Ferdinanda.  
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Hervé: muž.m. francúzsky variant mena Harvey. Viď.  

 

Hieronym: muž. m. gréckeho pôvodu, s významom sväté meno. Siaha až do čias antiky, do 

predkresťanskej doby, ale jeho popularita vzrastá hlavne medzi prvými kresťanmi, lebo teraz sa začína 

vysvetľovať ako modlitba Pánova. 

 Hieronym vychádza už zo svojej zlatinovanej podoby Hieronymus, ktorú si najskôr preberajú 

Nemci a od nich prichádza aj k nám. V angličtine má podobu Jerome (dem.  Jerry) a podľa 

oxfordovho etymologického slovníka, jeho ďalšie podoby sú: Gerald, Gerard, Jeromy...  

 

Hilary, Hilária, Hilár: osobné mená v ženskej a mužskej podobe, ktoré vyšli z latinskej podoby 

gréckeho mena Ilários, čo znamená veselá, hravá, šťastná, hýrivá osoba.  

 Zásluhou manželky bývalého amerického prezidenta, Hillary Clinton, meno sa zase 

spopularizovalo a jeho výskyt je dnes už častejší. Hlavne v ženskej podobe. Fr. podoba je Hilaire 

a španielska, Hilaria, Hilario.  

 

Hilda: žen. m. starogermanského pôvodu, kde sa jeho význam vysvetľuje, ako boj, zápas, družka 

v boji. 

 

Hildebrand: muž.m. starogermanského pôvodu s významom „bojová šabľa, meč“. 

 

Hip(p)olyt(us): muž.m. siahajúce do čias antických legiend. Hippolytus bol synom Theseusa 

a Hippolyty, ktorá vlastne bola kráľovnou Amazóniek. Uniesol ju sám Herkules a dal ju Theseusovi. 

 Junáka Hippolytusa pred otcom obvinila sama macocha Phaedra, nuž Hippolytus musel 

zutekať z domu. Nasadol do voza, kone uháňali, lenže do všetkého sa zamiešali aj bohovia, najmä 

Neptún. Voz sa prevrhol a junák umrel. Po tomto, v mnohých kráľovstvách Grécka ľud mu staval 

chrámi, avšak povráva sa, že ožila ho sama Diana, po čom si preberá aj nové meno, Virbius.  Význam 

mena Hippolytus je „nechať kone voľne bežať“.  

  Aj cirkevné dejiny poznajú jedného Hippolytusa (rímskeho). Sv. Hippolytus je aj mučeníkom 

cirkvi. Umrel okolo roku 235, na Sardínii. Jeho deň je 13. augusta. Bol to učený človek a že najviacej 

písal po grécky, predpokladá sa, že aj bol niekde z východu. Umrel na Sardínii, v tamojších 

kameňolomoch. 

 

Hipolyta: žen.m. gréckeho pôvodu, utvorené na podklade muž.m. Hipolyt(us). V gr. mytológii toto 

meno mala jedna náčelníčka slávnych Amazóniek. 

 

Hiram: muž.m. hebrejského pôvodu. Význam mu je „brat“, ale aj „vysoký, povýšený, vznešený, 

ušľachtilý...“. V St. zmluve sa spomína Hiram, kráľ Tyry. V XVII.st. v tábore protestantov Británie, 

meno sa stáva populárnym. S puritánmi prekračuje oceán, takže mnohí Američania po ňom siahajú aj 

dnes.  

 

Hobart: muž.m. Podoba Huberta. 

 

Hogan: muž.m. írsko keltského pôvodu. Význam mu je „mladistvý“. 
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Holden: muž.m. ktoré vzniklo z priezviska. Pôvod je v staroangličtine a význam mu je, „osoba 

z hlbokej doliny“.  

 

Hollis: muž.m. pôvodne priezvisko. Východiskom mu je staroang. kombinácia slov s významom 

„osadlík v blízkosti svätého stromu“.  

 

Holmes: muž.m. ktoré má staroanglický pôvod. Pôvodne to bolo priezvisko, ale niekde v XIX. st. sa 

posúva aj na osobné meno. Význam mu je „riečny ostrovček“. 

 

Holt: muž.m. pôvodne priezvisko a význam mu je buď „stromovie“, alebo „les“.  

 

Honoria: pomerne už zriedkavé žen. m. ktorého pôvod je v lat. jazyku a význam mu je dobré meno, 

dobrý chýr, dobrá reputácia, česť. Do použitia sa dostáva v čase reformácie. Muž. podoba je 

Honorius.  

 

Hope: muž. a žen.m. ktoré vzniká v XVII. st. medzi puritánmi Anglicka. Podobne, ako aj Honour, 

Faith, Charity atď. Aj dnes je frekventované.  

 

Horacius, Horatius: muž. m. neznámeho, či hmlistého významu. Vychádza z priezviska slávneho 

antického básnika Horatiusa. 

 Otec tohoto básnika bol otrokom, ktorého majiteľ oslobodil otrockého záväzku. Meno majiteľa 

bolo Horatius, nuž oslobodený otrok, na znak vďaky, prevzal si toto meno, ako svoje priezvisko, ktoré 

neskoršie preslávy jeho syn. 

 Dnes je už zriedkavé, ale v čase renesancie a až do začiatku XX. st., bolo pomerne 

frekventované. Hlavne v rodinách „vyššej“ spoločnosti. 

 

Hortenzia: žen. m. ktorého pôvod je v priezvisku jednej slávnej rímskej rodiny. V súčasnom tal. jaz. 

je to Ortensia, vo fr. Hortensia, z čoho teraz vzniká nové vysvetlenie významu, ako pani záhrady. 

 

Horton: muž.m. ktoré pôvodne bolo priezviskom. V staroangličtine jeho význam je „barina, barinaté, 

močaristé miesto“. 

 

Howard: muž.m. ktoré vzniklo z priezviska anglickej aristokratickej rodiny. Ako osobné meno, 

zjavuje sa v prvej polovici XIX. st. avšak o jeho význame málo vieme. Polemika vládne aj dnes. Jedno 

možné východisko je starý nemecký jazyk, kde by sme potom mali význam „ochrana srdca“. Ak sa 

uváži starofr. pôvod, meno môže znamenať „robotník s rýľom, kopáč rýľom“, alebo mohlo vzniknúť 

aj v stredoveku, z úradného názvu „Hogwarden“, čo bola titulka dištriktného dozorcu nad sviniami, 

čiže proste by to bol sviniar, kanás a pod. V Anglicku je to celkom bežným menom. 

 

Hrdoš: slovenské muž. m. utvorené na podklade hrdý. 

 

Hrvoj(e): chorvatské muž.m. kde v prvom elemente máme Hr(vat) a v druhom Voj (vojak). 

 

Hubert: muž. m. staronemeckého pôvodu, kde znamená veselej, šťastnej, jasajúcej duše. 
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 V stredoveku toto meno bolo pomerne populárnym, lebo zhodou okolností, tak sa menoval aj 

sv. Hubert z Liége, patrón poľovníkov, lovcov. Tento vraj, počas jednej z jeho častých poľovačiek, 

uveril v kresťanstvo. I keď je meno už zriedkavejšie, predsa ho najdeme aj dnes. 

 

Hugh: muž.m. dánskeho pôvodu. Význam mu je „myseľ, duch, duša“. Škótske podoby sú: Aoidh, 

Uisdean, Huisdean. 

 

Hugo: muž. m. staronemeckého pôvodu, s významom srdce, duša. 

 

Humbert: muž.m. staronemeckého pôvodu a význam by bol „veličánska jasnosť, skvelý bojovník“. 

Meno sa stalo populárnym, najmä v Taliansku a dnes ho najčastejšie počujeme práve v talianskej 

podobe, Umberto.  

 

Humphrey, Humfrey: muž.m. staroang. pôvodu, kde jeho význam je „veľký mier“. Pôvodne sa 

písalo, ako Humfrey, no neskoršie sa ho polatinčilo, lebo svojho času sa ho stotožňovalo s egyptským 

sv. Onuphriosom. Najmä v XIX. st. aj toto meno sa oprašuje, takže aj dnes je frekventované.  

 

Hurley: muž.m. keltského pôvodu. Význam mu je „morský príliv“.  

 

Husain, Husein: moslimské muž.m. Viď Hasan. 

 

Huston, Houston, Houstun: muž.m. ktoré vzniklo z priezviska a význam mu je „Hugh-ova osada.“ 

Viď Hugh. 

 

Huxley: muž.m. staroang. pôvodu. Význam mu je „hájik, kde býva Hugh“. Viď.  

 

Hvezdoň: slovenské muž. m. utvorené zo slova hviezda. Podobné útvary nachádzame aj v iných 

rečiach, ako napr. Sterling, Star, Starr, Stella, Astra, Sidus atď. 

 

Hyde: muž.m. staroang. pôvodu. Význam mu je „koža“, ako jednotka miery pozemkov. 

 

Hypolit: muž. m. varianta Ipolita. viď. 

 

Hywel: muž.m. welškého pôvodu. Význam mu je „zvuk, diera“ (diera, kde narážajú morské vlny, 

takže vydávajú zvuk). Poangličtená podoba mena je Howel, Howell.  

 

 

 

 

 

 

 

Ch 
 

Chad / Čaed: muž.m. s ktorým sa občas stretneme a to hlavne v Amerike. Pôvod mena je v jazyku 

Welšanov a jeho význam je „boj, obrana“. Takto sa nazýval aj jeden sv. zo VII. st. 
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Chandra: muž. a žen. m. ktoré je v Indii veľmi frekventované. Východiskom mu je sanskrit, kde má 

podobu candraka = mesiac (luna). Chandra je už ku angličtine prispôsobené písanie. 

 

Charis: muž.m. gréckeho pôvodu, s ktorým sa neraz stretneme. V samom Grécku je pomerne 

populárne a medzi gréckymi vysťahovalcami je časté. Jeho význam je „krása, lahodnosť, elegancia, 

grácia...“ 

 

Charity: žen.m. ktoré vzniklo v starofrancúzskom jazyku. Význam: dobrosrdečnosť, ľudomilstvo, 

láskavosť, láska k blížnemu a pod. 

 

Charles: muž.m. Viď Karol. Bežnou americkou skratkou je Chuck. 

 

Charlotta: žen.m. odvodené z muž. Charles. Má viacej podôb, ako napr. Charlene, v tal. Carlotta  

a pod. Viď Karol a Karolína. 

 

Charmain: žen.m. ktorého vznik sa dáva do súvisu s gréckym slovom pre radosť, potešenie. Súvisí 

s muž.m. Charis. (viď)  V antických dejinách sa spomína Charmain, ako slúžka Kleopatry. 

 

Chauncey: muž.m. ktoré vzniklo z priezviska, avšak o význame už vieme menej. Viaže sa ku 

starofrancúzskemu jazyku a môže znamenať „kancelár, tajomník“, ale za východisko môžeme 

považovať aj „chance“ (šanca) = šťastná náhoda.  

 

Chelsey: pomerne časté žen.m. staroang. pôvodu, odvodené z lokácie: prístav v oblasti kriedovej 

(bielej) pôdy.  

 

Cheryl: žen.m. varianta z Cherry, utvorené z názvu ovocia čerešňa. Sheryl mu je ďalšou variantou. 

Pemerne frekventované v krajinách hovoriacich po anglícky. 

 

Chester: muž.m. ktoré pôvodne znamenalo lokáciu, rímsky opevnený tábor. Stretneme sa s nim, ako 

v Anglícku, tak aj v Amerike, Austrálii atď.  

 

Chloe / Klói: žen.m. ktoré v staroveku bolo aténske priezvisko bohyne Ceres / Demeter – ochrankyňa 

zelených polí. Odvodené je z gr. slova χλόη = mladý výhonok, mládnik, svieži a jemný výhook, 

ratolesť... Takéto osobné meno bolo v Grécku veľmi časté. Dávalo sa dievčencom jemných detských 

nevinných čŕt.  Po ňom siahali aj mnohí básnici a to nie len v staroveku, ale aj v neskorom stredoveku. 

 Toto meno sa zapáčilo aj americkým čiernym otrokom, lebo v Novej zmluve našli príbeh 

o žene z Korintu, ktorú apoštol Pavel priviedol ku kresťanstvu.  

 

Chloris(a): žen.m. gréckeho pôvodu. Východisko mu je grécke chlorós / χλορώς = zelené, 

jasnozelené, svieže, vitálne atď.  

 

Christian(a): muž. a žen.m. latinského pôvodu, ktoré znamená „kresťan(ka)“. U nás je zaužívaná 

podoba Kristína (žen.m.). 

 V zozname „svätých“ spomína sa aj martýrka Christina. Dátum, rok narodenia a umŕtia 

nepoznáme. Jej deň je 24. júla. Legenda o nej, s ktorou sa stretneme v oblasti Latium, hlavne v okolí 
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jazera Bolsena, je nič iné, ako adaptovanie si legendy o sv. Christine z mesta Tyre (Lebanon). Obe 

legendy hovoria o rovnakých udalostiach (s lokálnym prifarbením), avšak ani jednu nemožno aj 

historický potvrdiť. Pri Bolseno je nejaký kresťanský cintorín, ale chýba evidencia, že naozaj tu 

odpočíva sv. Christina.  

 

Christobela: žen.m. ktoré vzniklo asi v stredoveku a predpokladá sa, že tu ide kombináciu lat. 

Christus + bella, z čo dostávame význam  „pekná kresťanka“. Anglickou skratkou je: Chrissy, 

Christy. 

 

Christopher: muž.m. U nás máme zaužívané podoby Krištof a Krištofer. Viď. 

 

Chrysanthus: toto muž.m. vždy bolo veľmi zriedkavé, avšak dejiny kresťanstva poznajú aj takúto 

osobu, sv. Chrysanthusa. Dátum narodenia a umŕtia nevieme, ale žil niekde v prvých storočiach 

kresťanstva. Jeho deň je 25. októbra. 

 Podľa legendy, Chrisanthus sa narodil v Alexandrii, ale už ako mladý, prešiel do Rímu. Otec sa  

usiloval vzdialiť, izolovať ho od novej šíriacej sa kresťanskej ideológie, na čo použil aj kňažku 

z chrámu Minervy, Dariu, avšak stal sa opak. Chrysanthus preobrátil aj Dáriu. Stala sa mu milenkou 

a vstúpili do „panenského manželstva“. Spolu začali hlásať novú vieru a privádzať nové húfy. Raz 

presvedčili aj celú rotu rímskych vojakov, na čo všetci doplatili hlavou. Chrysathus a Daria boli za 

živa pochovaný vedľa jednej z rímskych ciest. 

 Same meno Chrysantus je gréckeho pôvodu. Predstavuje kombináciu slov khrusós / χρυσός = 

zlato + ánthos / άνθος = kvietok, takže v gr. jaz. meno má podobu  Χρυσάνθος.  

 

Chrystal: žen.m. o ktorom sa mnohí domnievajú, že bude odvodené zo slova kryštáľ, lenže v takom 

prípade nemôžeme ho chápať, ako gréckeho pôvodu a ani začiatočné Ch- by sme nemali Napísané by 

bolo Crystal, východisko gr. κρύσταλλος = ľad, kameň, kryštáľ. V tomto mene máme cele inú 

etymológiu. Rovnakú, ako aj pri mene Christofer, Krištof. (viď) Chrystal predstavuje jeden zo 

ženských variácií Christofera. 

 

Churchill: muž.m. ktoré je pomerne málo frekventované. Pôvod mu je v staroang. jazyku a znamená 

„kostol na vŕšku, kopci“ a v tejto podobe to bolo len označenie lokácie. Neskoršie, niekde 

v stredoveku, posúva sa aj v priezvisko a odtiaľ v osobné meno. Ako priezvisko, mal ho aj Winstone 

Churchill, ministerský predseda Británie počas II. sv. vojny nuž asi z tohoto, meno sa nerozšírilo, lebo 

rodičov mrzí nazvať si syna priezviskom slávnej osoby, avšak mnohí siahajú po nie tak viditeľnom 

Winstone a obyčajne ho synom dávajú, ako druhé meno.  

 

 

 

 

 

 

 

I 

 
Iachimo: muž.m., talianska podoba Joachima.  
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Iacovo: muž.m. talianska verzia Jákoba. 

 
Iain, Ian:  muž.m. Ján, vo svojej škótskej podobe a v poangličenej škótskej podobe.  Frekventované je 

podobne, ako aj Ján, John, Johan atď. v iných národoch. 

 

Iamhair / Iomhar: muž. m. škótska podoba mena Evander, čo je vlastne anglická podoba pôvodne 

gréckeho Evangelos / Evanielista. 

 

Ida: žen. m. staronemeckého pôvodu a môže mať význam ťažká práca, ale skorej sa ho vysvetľuje 

ako božskosť, božská, ako bohyňa, podobajúca sa božstvu. Významove sa približuje ku Božene. 

 

Idris: muž.m. welšského pôvodu. Význam mu je „zápalistý, ohnivý pán“. 

 

Ignác: muž. m. zastúpené v každom slovanskom jazyku. Dostali sme ho prostredníctvom gréckeho 

jazyka, v čase preberania kresťanstva, avšak aj gréčtina, kde ho reprezentuje Ignatios, prevzala si ho 

z latiny. Tam je Ignatius, ale tam sa už jeho pôvod tratí. V samej latine Ignatius, či ignotus = 

neznámy, nevedomý a východiskom mu je v slove ignosco = neviem, nepoznám, ale je tu aj ignatus = 

nenarodený. O samom pôvode mena, etymológovia sa domnievajú, že tu ide o grécky jazyk, o základ 

v slove gnome = myseľ, rozumieť, rezón, úsudok, porozumenie a pod. ktorého pôvod by teraz bol 

v indoeurópskom koreni pre meno. Tiež je tu i grécke gnomos = ten čo pozná, znalec, rozhodca, 

sudca, arbitér, dozorca atď. 

 Ak by sa uvážilo lat. ignis, tak sa význam posúva na oheň, zápalčivý, horiaci, zápalistý, žeravý, 

pálivý a pod. 

 V prípade, že tu ide o grécke slovo, ktoré preniklo do latiny, v tom prípade význam mena 

zostáva neznámi, lebo aj do gréčtiny muselo prísť z nejakého iného prameňa, hlavne ak uvážime, že 

tam má význam neznámosti, cudzoty, nízkeho spoločenského postavenia. 

 Pri uvážení slova meno, ktoré v indoeurópštine má podobu onamen, v sanskrite náman atď. 

kde ako predponu si nejak získalo samohlásku „i“, ako v spúste prípadov, toto môže znamenať aj ne-, 

nie, z čoho dostaneme význam bezmenný, neznámi, nenáš. 

 Pod menom Ignatus, Ignatius poznáme až niekoľkých pápežov, nuž preto protestanti od neho 

bočia, kým medzi katolíkmi je pomerne frekventované. Hlavne z príčiny, že takto sa nazýval aj 

zakladateľ rehole jezuitov, Ignác z Loyoly. Jeho populárnou skratkou je Nácko. Viď Indigo. 

 

Igor: muž. m. ktoré sa medzi Slovanov dostalo zo strednej gréčtiny, kde malo podobu Iggor. Do 

gréčtiny sa však dostalo zo staroškandinávskeho jazyka, cestou Vikingov, kde jestvovalo v podobe 

Ingvarr, ale sú náznaky, že do ruštiny prišlo priamo od Vikingov, prostredníctvom ich rabovacích 

výprav do Povolžia a tu sa posunulo v podobu Igor. 

 „Claremont Dictionary of First Names“ toto meno vysvetľuje, ako ruskú verziu staronórskeho 

Ivor a jeho význam posúva na armáda strelcov (lukom). 

 

Ildiko: žen.m. ktoré je frekventované hlavne medzi Maďarmi, vďaka ich popletenému romantickému 

vysvetľovaniu si vlastných dejín. „Krásnu Ildiku“ si prisvojili (podobne, ako aj Atilu) i keď tieto 

osoby nemajú s nimi žiadny súvis.  

 Ildiko, Hildika, alebo aj Kriemhild(a) je postava v starogermanských legendách, sestra 

burgundských kráľov Gunthera, Gernota a Giselhera. V staronórskych legendách ju poznáme, ako 

Gudrun. V legendách, výkladoch, veršoch, spevoch o Niebelungoch, je to ústredná postava, ktorá sa 
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zamilovala do Siegfrieda, lebo tento verejne vysmial Brunhildu, ale na rozkaz Gunthera, Siegfried bol 

zavraždený. V druhej časti legiend, Kriemhilda sa mení v ukrutnú osobu, „zrádnika“. Vydáva sa za 

Etzela (Atilu) a kuje, ako zmárni svojich bratov. Pozýva ich do svojho (Etzelovho – Atilovho) sídla 

a tu ich povraždia, ale aj sama hynie od ruky Hildebranda, majstra zbraní Dietricha von Bern.  

 Všetky tieto udalosti majú aj určité historické úzadie. V roku 437. Huni (Atila) úplne rozprášili 

vojská burgundského kráľa Gundahara a v roku 453. Atila umiera na spaní, vedľa svojej novej mladej 

manželky, údajne Germanky, zvanej Hildiko, Hildika > Ildiko. Legendy hovoria, že ho zavraždila táto 

najnovšia manželka, keď mu striebornou ihlou prepichla srdce. Historická pravda je však iná. Umrel 

„prírodnou“ smrťou. Asi z vášne. Asi dostal srdcovú porážku. V nórskych legendách z Hildiky sa 

stáva Gudrun a práve tu sa spomína, že ona zavraždila Atilu, Etzela, lebo tento povraždil jej bratov.  

 Každá legenda má aj svoje vlastné „romantické“ prifarbenie, nuž ľahko ich je „prifarbiť“ aj 

 vlastnou farbičkou, lenže historické faktá sú trvalé a tieto udalosti sú Rimanmi pomerne dobre 

zachytené, zapísané.   

 

Ilija: srbch. podoba mena Eliáš. Viď.  

 

Ilona: maďarská verzia ženského mena Elena, Helena. viď. 

 

Imogen(a): žen. m. utvorené na podklade keltského „Innogen“ = dievča, dievčina.  

 

Imrich: mužské meno, ktoré dobre poznáme aj v jeho maďarskej podobe, Imre, alebo ukryté 

v priezvisku Imrek. Pôvod mu je však v latine, v osobnom mene Emeric, ktoré sa vyvinulo zo základu 

emerio, -ui, -itum, emeror, emeritus = zarobiť, slúžiť svoj čas, údel, z čoho vychádza aj emeritus = 

skúsený človek, vyslúžilec, starý vojak, veterán, skúsený vojak, slúžobník a pod. 

 

India: žen.m. s ktorým sa občas stretneme. Východiskom mu je priamo názov subkontinentu, krajiny 

Indie. Nezachádza hlbšie do etymológie. Dávajú si ich v rodinách, ktoré počas britského impéria žili 

v Indii. 

 

Indiana: žen.m. s ktorým sa stretneme hlavne v U.S.A. a vzniklo priamo z názvu jedného tamojšieho 

štátu. 

 

Indigo: zriedkavé muž.m. hmlistého pôvodu, ale predsa, predpokladá sa grécky pôvod, v ktorom 

prípade jeho význam by bol „zápalistý, vášnivý, ohnivý, prudký“ a pod. Z dejín pod týmto menom 

poznáme biskupa v Antiochu. Toto meno je pomerne frekventované v Španielsku a v Rusku, ba občas 

sa zjaví aj v Británii, avšak výlučne len medzi katolíkmi. Asi z príčiny, že takto sa nazýval aj veľký 

jezuita, zakladateľ tejto rehole, Indigo Lopez de Recalde, alebo v cirkevnej lit. lepšie známy Ignác 

z Loyoly. Viď Ignác. 

 

Ines, Inez: žen.m. Španielska podoba lepšie nám známeho Agnea, Aneška. Viď. 

 

Ingeborg: žen.m. germanského, staronórskeho pôvodu. Východiskom mu je Inga, germ. bohyňa 

plodnosti (Freya). 

 

Ingram: žen.m. staronemeckého pôvodu, s významom Ingin havran. Podoba sa vyvinula zo 

staroanglického Ingelram, ktoré neskoršie prechádza v Ingeram. Ing(a) bola bohyňou severanov, (viď 
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meno Ingrid) ktorú si uctievalo aj plemeno Angli, ako svojho predka. Mnohí jazykovedci hovoria, že 

práve z úcty ku Inge, dnešný národ Angličanov a krajina Anglicko v ich reči sa vyslovuje „Ingland, 

Ingliš...“ a nie, ako by to malo byť, „England, English“. Ešte v XIX. st. toto meno bolo frekventované, 

avšak dnes je už len okrajové. 

 

Ingrid: žen. m. škandinávskeho pôvodu. Predstavuje spojenie slov Ing + ride, čo má teraz význam 

Ingina jazda, alebo Ingina slúžobníčka. 

 V škandinávskej mytológii pod menom Ing rozumie sa ich staré germanské božstvo, bohyňa 

plodnosti, úrody, hojnosti, či lepšie nám známu bohyňu Fray-u. Domácke podoby sú: Inger, Inga, 

Inge, Inka atď. 

 

Inocent: muž. m. lat. pôvodu, utvorené na podklade innoceus, -entis = nevinný, neškodný. 

 

Iola / Jola: žen.m. gréckeho pôvodu, s významom „ranný obláčik“. V gr. mytológii, Herkules sa 

zaľúbil do princezny Ioly a uniesol ju. Dnes je toto pomerne zriedkavé meno.  

 

Iona / Jona: zriedkavé žen.m. gréckeho pôvodu. Význam mu je „kamienok fialovej farby“.  

 

Ipolit, Hypolit: muž. m. gréckeho pôvodu, kde ho reprezentuje Ippólitos, čo by doslovne znamenalo 

vyprahovač koní, lebo gr. ippos = kôň a lýd = uvolňujem, vypúšťam, vyprahujem. Skromne povedané, 

ide tu o vyprahovača koní.  

 

Irena: žen. m. gréckeho pôvodu, kde má podobu Eiréno, Eurenaios, čo má význam mier, pokoj, 

spokojnosť, mierne a pokojné žitie... Pod týmto menom starí Gréci poznali svoju bohyňu miera 

a pokoja. 

 

Iris: žen. m. gréckeho pôvodu, s významom dúha. V gr. mytológii Iris prinášala ľuďom božské 

posolstvá a ako po nejakom mostíku, cestičky, schádzala z nebies po oblúku dúhy. 

 

Irma: žen. m. starogermanského pôvodu, s významom vznešená, urodzená, šľachetná. 

 

Irving: muž.m. o pôvode a význame ešte aj dnes sa polemizuje. Angličania tvrdia, že tu ide 

o staroanglické meno Earwine = morský priateľ, priateľ mora, kým Welšania dokazujú, že východisko 

je u nich, v mene Erwyn = biela rieka. 

 

Isolda, Izolda: žen. m. welšského pôvodu (galo-keltského), s významom krásny výhľad, krásny 

vzhľad, ale pripúšťa sa aj staronemecký pôvod, kde Isvald by znamenalo niečo, ako ľadové kráľovstvo, 

kráľovstvo ľadu... (lebo germanský raj, Wallhala je imiestnený v kráľovstve ľadu a chladu). 

 Meno sa revitalizovalo Wagnerovou operou Tristian a Isolda. 

 

Išita: žen. m. indického, hindu pôvodu. Jeho zrod siaha ešte do čias sanskritu a najčastejšie sa s nim 

stretneme medzi príslušníkmi hinduistického náboženstva, avšak občas aj medzi Angličanmi, ktorí 

svojho času „slúžili“ v Indii. Význam mu je nadradenosť, supremácia, vznešenosť, urodzenosť, 

šľachetnosť. Spomína sa aj ako jeden z ôsmich atribútov božstiev. 

 Vo svojej ďalšej podobe, Išana, čo je už novšieho dátumu, meno dostáva význam aj túžba, 

želanie, náklonnosť, výber a pod.  



 75 

 

Ivan, Ivana: pôvodne mužské meno, kým ženská podoba vznikla neskoršie. Východiskom mu je 

hebrejské meno Ioánnos, ktorého význam sa odvádza z heb. Jahwe, Jechova = Boh, čiže Bože zmiluj 

sa, Boh sa zmiloval, Boh je milosrdný. 

 Meno Ivan a Ján sú vlastne rovnaké, totožné a len postupom času dochádza ku ich 

diferencovaniu. V staroslovanskom jaz. boli podoby Ioan, Ioann. Cudzokrajné podoby sú Ewan, Evan, 

Eoghan... John, Johan, Giovani, kým ang. Ivo, fr. Yves, welšské Ivor, Ifor majú už inú etymológiu. 

 

Iveta, Ivona, Yves, Yveta: varianty žen. a muž. m. ktorých východiskom nie je Ivan, ale 

v staronemeckom názve pre tisovník, luk z tisového dreva, ktoré sa cestou Frankov a Normanov, 

udomácnilo aj v gálskom prostredí, takže sa ich neraz pokladá aj za akože francúzske mená. 

 Yves ako mužské meno, dalo východisko pre staršie žen. podoby Yvone, Yvette, z ktorých sa 

vyvinuli novšie Yveta, Yvetta a tieto sa anglikovali v podobu Ivor. Najdeme ho aj v našom kalendári 

a skraťuje sa na Ivo, lenže táto skratka je už prevzatá z jazyka Welšanov a znamená proste pán, 

hospodár, gazda. 

 

Ivo: muž.m. staronemeckého pôvodu a význam mu je „tisovník“. V Británii sa svojho času zlialo 

v podobu Yves. (viď) 

 

Ivor: anglikanizovaná podoba pôvodne welšského muž. m. Ifor, ktoré sa v našom jazyku písalo Ior 

a význam mu je pán, hospodár, gazda. (Viď predošlé) 

 Welšská podoba podľahla vplyvu Normanov, Vikingov a postupne sa prenáša do Bretónska, 

kde zase podlieha vplyvu fonetický príbuznému Yves, takže dnešné Ivor je už akoby nejakým 

hybrídom mien Ifor, Ior, Yves, ba čiastočne aj Ivan. 

 

Ivy: žen.m. ktoré vzniká v Anglicku, niekde v XIX. st. (keď tu vzniká rad podobných) a význam mu je 

„brečtan“. Asi sa v ňom naráža na popínavosť rastliny a môže predstavovať „tvrdú vieru“.  

 

Izabela: žen. m. ktoré sa k nám dostalo cestou Francúzska, avšak jeho pôvod je v Španielsku, lebo 

Izabela je nič iné, ako ich podoba Alžbety. V Anglicku má podobu Isabella a v Škótsku Iseabal. 

 

Izák: muž. m. hebrejského pôvodu, kde podoba písania bola Išaq, čo by doslovne znamenalo smiech, 

úsmev, ona sa usmiala. 

 Stará Sára, manželka biblického patriarcha Abraháma, takto si nazvala svojho syna, ktorého 

porodila v neskorom veku svojho života. 

 Keď jej bolo zvestované, že otehotnela, ona sa len usmiala a neskoršie, z tohoto úmevu utvorila 

si meno pre svojho syna. 

 

Izaiáš, po ang. Isaiah: muž.m. s ktorým sa stretneme hlavne v Biblii (Prorocké knihy). Niekde 

v XVII. st. po ňom siahajú puritáni a spolu s nimi aj toto meno pláva do „Nového sveta“. U nás sa 

sotva vyskytne. V Británii je už veľmi zriedkavé, avšak v Amerike je ešte vždy frekventované.  

 

Izidor(a): muž. a žen.m. gréckeho pôvodu, kde jeho význam bude asi „dar od boha Isis“. V starom 

Grécku toto bolo pomerne populárnym menom, ba aj v zozname „svätých“ najdeme, že tu bol Izodor 

Seviľský (560 – 636) a Izodor farmár (asi 1070 – 1130). Od Španielov, meno si preberajú tamojší 

Židia a už ich vplyvom (aj vyhnanstvom atď.) meno sa rozšírilo aj po Európe, ba aj po Amerikách. 
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Izmael: muž. m. hebrejského pôvodu, ktoré sme dostali cestou gréčtiny. Pôvodná heb. podoba mu je 

Išmael a význam: ten, ktorého Boh počuje. 

 

Izrael: muž. m. hebrejského pôvodu o význame ktorého sa aj dnes polemizuje, ale najčastejšie sa 

vysvetľuje, ako nech sa stane Božia vôľa; Boží vojak; spravovať spolu s Bohom... Ak sa podívame do 

etymologického slovníka angličtiny (Oxford), najdeme tu, že Izrael, v heb. jaz. yisra`el  má význam : 

ten, ktorý sa dohaduje, zápasí, má spor s Bohom. (Vzťahuje sa to na patriarcha Jákoba – Gen./ 1M 

32:28-29.) Toto meno je ešte vždy frekventované, hlavne medzi Židmi. Medzi kresťanmi sa zjavuje 

len po reformácii, hlavne v nižších spoločenských skupinách. Niekde v XIX. st. jeho frekvencia klesá. 

 

 

 

 

 

J 

 
Jack: muž.m. ktoré pôvodne predstavovalo len deminutív Johna, avšak dnes už funguje aj ako úplne 

samostatné. Formovalo sa na podklade flámskeho dem. Jankins, z ktorého „n“ v Británii vypadlo. 

V stredoveku na čas nadobudlo aj význam „človek“. Škótska paralela je Jock.  

 

Jacky: žen.m. Viď Jacqueline. 

 

Jacqueline: žen.m. francúzsky deminutív zo Jaques, ktoré je vlastne ekvilantom anglického James 

a Jacob.  

 

Jade: žen.m. utvorené z anglického názvu pre jantár. 

 
Jadran, Jadranka: pod vplyvom srbochorvatského prostredia, aj toto meno sa začína zjavovať medzi 

krajanmi vo Vojvodine a v Slavónsku. Predstavuje však len podobu mena Adrián.  

 

Jadvíga: slovanská podoba pôvodne nemeckého mena Hedvíga. viď. 

 

Jael: ang. žen.m. utvorené z hebrejského slova pre divú kozu, antilopu. 

 

Jago: muž.m. utvorené na podklade kornválskej podoby osobného mena James / Jakob. 

 

Jagoda: zriedkavé srbské žen.m. s významom jahoda, jahôdka. 

 

Jákob: muž. m. heb. pôvodu, ktorého význam je zahalený do rúcha neistoty. V St. zmluve sa spomína 

Jákob, ako Izákov mladší syn, ktorý svojho brata Ézava, lsťou pripravil o dedictvo a práve tento 

skutok navádza na význam mena, ako: on podhodil, vymenil, zmenil, premenil, úskočný. 

 V lat. podobe nachádzame však dve mená a to Jacobus a Jacomus. Z Jacobusa máme Jákoba 

a z Jacomusa, Jákuba. 

 

Jakov: srbch. podoba mena Jákob / Jakub. 
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Jakub: podľa väčšiny autorov, toto meno má rovnaký koreň, ako aj Jákob, i keď sa v St. zmluve už 

jedná o cele inú osobu, o synovi Zebedea, o Jánovom bratovi, ktorý bol rybárom a ešte skorej Jána, 

stal sa učeníkom Kristovým. Neskoršie si ho Ježiš vyvolil za apoštola. 

 

James: muž.m. anglícka podoba Jakuba. V XIX. st. pod týmto menom sa chápalo sluhu, takže o jeho 

popularite nemožno hovoriť, avšak koncom XIX. st. James „ožíva“ a dnes je pomerne populárne. 

Domácke podoby sú: Jim, Jimmy, v Škótsku je to Jamie a Seumas. Zriedkavejšia je ženská podoba 

Jamesina. Írska podoba je Seamus. Viď Jákob, Jakub. 

 Na zozname „svätých“ najdeme až 5. Jamesov / Jakubov, z ktorých Jakub Väčší, alebo Starší, 

bol aj apoštolom, ba aj prvým apoštolom martýrom. Kedy sa narodil, nevieme, avšak  rok popravy 

poznáme. Bolo to v 44. roku, v Jeruzaleme. 

 Podľa španielskej legendy, Jakub ešte počas života navštívil aj túto krajinu, takže, zase podľa 

legendy, po poprave, jeho telesné pozostatky boli prenesené do tejto krajiny, avšak o tomto nemame 

žiadne pevné dáta a nikde sa to nespomína, iba v VII. st. sa zjavila legenda. Jeho kaplnka bola 

postavené na mieste včasného kresťanského cintorína v Compostela, v Galícii. Zase podľa legendy, 

údajne tam bola aj nejaká hrobka neidentifikovaného „svätého“.  

 V stredoveku, vedľa Jeruzalema a Ríma, Compostela sa stáva tretím najväčším pútnickým 

miestom a práve tento fakt prispel, že meno Jakub sa začína frekventovať po celej Európe. 

 Druhý Jakub, Menší, Mladší, bol tiež Kristovým učeníkom, apoštolom a predpokladá sa, že 

umrel v roku 62. Tiež v Jeruzaleme. Mnohí znalci cirkevných dejím sa domnievajú, že tento Jakub je 

vlastne bratom Ježiša. Pravda, mnohí to aj popierajú. Majú inú mienku. 

 Tretí Jakub, z Ancony (umrel v 1476. r.) bol misijným pracovníkom a spolu s Jánom 

Kapistránskym chodil po oblastiach, kde sa rodil včasný protestanizmus, kde sa šírili myšlienky Jána 

Husa a oboch sa spomína, ako kruté osoby.  

 Štvrty, Jakub, biskup v Nisibis, umrel asi v roku 338. 

 Piaty Jakub, mučeník, sa spomína ako spolupracovník sv. Mariana. Obaja boli popravení 

v alžírskom vojenskom tábore Lambaesis.  

 

Jamie: muž.m. v škótskej podobe mena James. Dnes sa už osamostatnilo, ba vznikla aj ženská podoba 

Jamesina a Jamie. Viď James. 

 

Ján: medzi kresťanmi asi najrozšírenejšie osobné meno. Jeho poboby najdeme v každej reči 

kresťanov. U nás je zaužívaná podoba Ján, i keď svojho času bola snaha pozmeniť ho v Gán(o). V inej 

podobe, už celkom samostatne, funguje nám aj Ivan. U Srbov je to Jovan a Ivan, u Rusov, Ukrajincov, 

Chorvatov... Ivan. Ivan a Ján sa vyskytuje aj medzi Čechmi a Poliakmi. Medzi Germanmi najdeme 

Johan, John, Jack, Jan, Jon... kým galské (keltské) podoby sú Ian, Iaian, Eoin, Evan, Sean... 

románske Giovani, Juan, Jean... Latinská podoba je Iohannes a východiskom všetkých je hebrejský 

jaz. kde má význam Pán je vďačný; Pán je milosrdný; dar Boží; milosť Božia. 

 Z tohoto populárneho muž. mena vzniká aj celý rad ženských mien. U nás je zaužívané Jana, 

u Srbov Jovanka, u Angličanov Jane, Jean, Joan, u Nemcov Johana, u Francúzov Jeanette atď. 

 Podobu Jan najdeme aj v Anglícku, hlavne v západných oblastiach, odkiaľ sa posledne začala 

šíriť aj do iných provincií Británie. Slovínska podoba je Janez. 

 

Jana: žen. m. utvorené z mužského Ján. V poslednej dobe sa aj táto podoba začala šíriť po svete. 

Preniká hlavne do krajín hovoriacich po anglícky.  
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Jane: v Británii najčastejšia podoba ženského mena odvodeného z muž. Ján. Vzniklo adaptovaním 

francúzskej podoby Jehane, lebo v stredoveku, Angličania mali aj svoju vlastnú ženskú podobu mena 

Ján, Joan a Joanna. (Aj tieto podoby sú ešte vždy v použití.) Najčastejší deminutív je Jenny a Janey.  

 Galská podoba tohoto žen. mena je Sine, čo v anglíckom písme sa posúva na Sheena. 

 

Janet: ang. ž. meno, odvodené z francúzskej podoby Jeanette, čo je vlastne demin. mena Jean. Toto 

meno najdeme aj v podobách Janette, Janetta, ako aj Nettie, Netta a Jan. Škótska podoba je Seónaid, 

kým v demin. je Jessie. 

 Viď Jane, Jana a Ján. 

 

Jara, Jarmila, Jaroslav(a), Jaromír(a): muž. a ženské podoby mena utvoreného na podklade jar 

(ako ročné obdobie, vesna) a typických slovanských prípon –mil = milé (ie. meil, meir = milé, 

lahodné, mäkké, pokojné), -mir = mier, pokoj, svet, -slav = sláva, oslava, Slovan. 

 Slovanské jar, praslov. jar, ako termín na určenie ročného obdobia „vesny“, v príbuznosti má 

avestínske Yara = rok, grécke óra = ročné obdobie, obdobie roka, óros = čas, rok, gótske jer = rok, 

z čoho v nem. vzniká Jahr, v angličtine Year = rok, latina má  hornus = toho roku atď. 

 Same meno Jar + mil(a), -slav(a), -mir(a) atď. majú význam: milé ako jar, jarný svet, jarný 

pokoj, oslavovateľ(ka) jarného obdobia, jarného budenia sa prírody atď. 

 

Jarolím: slovanská podoba gréckeho mužského mena Jerome, Hieronym, ktoré sa vysvetľuje ako: 

sväté meno. 

 

Jarvis, Jervis: mužské meno, ktoré vzniklo na podklade priezviska a toto zase na podklade osobného 

mena, Gervás. 

 

Jasmína: žen. m. odvodené z názvu jasmínového kveta. Sám názov vychádza z arabského jaz. kde má 

podobu yasamin, ale u Peržanov je to yasmin, yasaman. 

 

Jasna: žen. m. slovanského pôvodu a novšieho dátumu. Východiskom mu je pojem pre niečo jasné, 

čisté. 

 

Jason: muž. m. ktoré sa v kresťanskom svete zjavuje len niekde v XVII. st. V súčasnosti, mnohí 

chlapci naších vysťahovalcov v „Novom svete“ nosia toto meno. Vyslovuje sa, ako Džejson.  

 Pod týmto menom v gréckej mytológii poznáme junáka, ktorý bol na čele výpravy argonautov, 

ktorí išli do sveta za zlatým runom. Meno je gréckeho pôvodu a význam mu je ránhojič, lekár. 

 

Jasper: podoba muž. m. Gašpar. (viď)  

 

Jean: žen.m. v škótskej podobe anglického Jane a Joan. Odvodené je zo starofr. podoby Johane. Neraz 

ho stretneme aj v podobe Jehane. Viď Jane a Janet. V Škótsku majú aj paralelnú verziu, Sine. 

 

Jela, Jelena: žen. meno Elena, Helena, ale v srbskej podobe.  

 

Jelisaveta: žen.m. Alžbeta, lenže v srbskej podobe. 
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Jemima: žen.m. hebrejského pôvodu. Význam mu je holubica. Toto meno mala aj jedna z troch dcér 

biblického Jóba. Aj po tomto mene siahajú puritáni XVII.st. takže v XIX. st. bolo veľmi populárne 

a ani dnes nie je okrajové, lebo neraz sa použije aj ako ženský variant mužského James. 

 

Jennifer (Dženifer-ka): žen. m. po ktorom siahli naší vysťahovalci v „Novom svete“. Pôvod mu je 

v kornválskom jazyku, kde predstavuje podobu Guinevere, čo je zase welšského pôvodu. Pod týmto 

menom britské dejiny poznajú manželku legendárneho kráľa Artúra. Význam sa vysvetľuje, ako biela, 

jasná. 

 

Jeremija: srbská podoba mena Jeremiáš.  

 

Jeremiáš: muž. m. hebrejského pôvodu, s významom Boh, Jehova povznesie, povzdvihne. V Biblii sa 

spomína aj takáto osoba, prorok Jeremiáš a hlavne je tam stať Plač Jeremiášov. 

 

Jerome (Džerom): ang. podoba známejšieho Hieronymosa, (viď), ktoré je gr. pôvodu a význam mu je 

„sväté meno“. Zjavuje sa najskôr v podobe Geronimus, ktoré neskoršie podlieha francúzskej podobe 

Jérôme. *Aj jeden indiánsky náčelník nosil toto meno – Geronimo. 

 

Jerry: muž. m. ktoré sa vyslovuje, ako Džery, nuž slovenská mládež v „Novom svete“ ho používa, 

ako nejakú anglícku podobu pre meno Jaroslav, čo je vonkoncom nesprávne. Toto meno, Jerry, 

predstavuje však deminutív mien, ako Gerald, Gerard, Jeremy, Jerome, ktorých ekvivalent v nem. jaz. 

je Gerhard a jeho význam v staronemeckom jaz. je pevná, silná kópia. Jeremy je už podobou mena 

Jeremiáš a Jerome je zase gréckeho pôvodu (Hieronym), s významom sväté meno. 

 Z nevedomosti, nepoznania ani materinskej a ani anglickej reči, spoliehajúc sa len a jedine 

na nejakú fonetickú príbuznosť, z Boženy máme Barbaru, Zdenu „prekrstili“ na Suzy, 

alebo aj Jane, Jarmilu na Džamilu, zo Zlatka sa stal Zack, zo Staňa, Stan atď.  

 

Jesse (Džesy): ang.muž.m. hebrejského pôvodu a význam mu je „Boh jestvuje“. V anglickej Biblii a 

v „The New Jerusalem Bible“, v časti Rút 4:18  a v „The Gospel According to Matthew“ (Mt 1:6) kde 

sa udáva rodokmeň kráľa Dávida, tam aj meno otca Dávidovho preložené, ako Jesse, avšak v ev. 

Biblii je to Izaj a v katlíckej Izai (Rút 4:18), ale akonáhle si pozrieme slovenské preklady Biblie 

(evanjelická a katolícka) časť  Mt 1:6 uvidíme, že ako otec sa tu už spomína Jese. V oboch prípadoch 

sa však jedná o tú istú osobu. 

 Po tejto anglickej podobe siahajú puritáni XVII. st. a spolu s nimi aj Jesse prechádza do 

„Nového sveta“ a tu púšťa hlboké korene. Aj dnes je pomerne frekventované práve v U.S.A. 

„Preslávil“ ho ich zbojník Jesse James.  

 

Jessie, Jessica (Džesika): pôvodne hebrejské žen. meno v jaho anglikanizovanej podobe, s významom 

Boh pozerá. Naší vysťahovalci siahli aj po tomto mene a je pomerne frekventované v naších kruhoch. 

Medzi Škótmi jestvuje aj verzia Sesi. 

 

Jessie: žen. m. v škótskom dem. pôvodného Janet. (viď)  

 

Jethro: muž.m. hebrejského pôvodu s významom „hojnosť“, alebo „výbornosť, skvelosť“. Zriedkavé 

meno, ale od reformácie sa predsa občas zjavuje. Hlavne v Amerike. V slovenských prekladoch Biblie 

je to Jetro, kňaz a tesť Mojžiša. (Exodus 3:1) 
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Jewel: ang. žen.m. utvorené na podklade slova ktorého význam je „skôst, šperk, klenot“. 

 

Jill: žen.m. Domácka podoba urobená z mena Gillian, alebo Jillian, avšak často sa zjavuje aj ako 

samostatné. Viď Gillian(a). 

 

Joab: muž.m. heb. pôvodu a význam sa vysvetľuje, ako „Jehova je jeho otcom“. 

 

Joachim: muž. m. hebrejského pôvodu, s výnamom Boh ustanovil. Domáckou podobou je Jašo, ktoré 

sa nám vyskytuje aj ako priezvisko. 

 

Joan: žen.m. Viď Jane, Jana... Škótska podoba je Shonag. 

 

Joanna: ang. žen. m. utvorené na podklade lat. podoby Jána, Johannes. Pôvodne sa zjavovalo, ako 

Johanna, Viď Ján, John.... Španielska podoba je Juanita, alebo skratka Nita.   

 

Jób: muž. m. heb. pôvodu, s ktorým sa stretávame už aj v staroslovienskom jazyku, kde má podobu 

Ijeb, Iob. V gréckom jaz. má podobu Iób, podobne, ako je aj v heb. Iob. Toto už tesne súvisí s heb. 

oieb, čo znamená nenávidený, prenasledovaný, nepriateľský, ale v podobe Iiob, meno dostáva význam 

veľké želanie, veľká túžba. Často sa stretneme aj s vysvetlením, že význam mu je „prenasledovaný, 

stíhaný...“ 

 

Jocelyn, Jocelin(a) / Džoselína: žen.m. pravdepodobne latinského pôvodu, v ktorom prípade jeho 

význam je „veselá, hravá“, avšak je možné, že pôvod mena bude aj v starom nemeckom jazyku.  

 

Joel: muž.m. hebrejského pôvodu a význam mu je „Jehova je Boh“. Takto sa nazýval aj jeden 

z menších prorokov Starej zmluvy. Puritáni, podobne ako to urobili aj s inými biblickými menami,  

„oprašujú“ si ho a nie je zriedkavé ani dnes.  

 

Jolanda: žen. m. gréckeho pôvodu, s významom fialka. 

 

Jonáš: toto muž. m. ako v gréckom, tak aj v latinskom jazyku je zachytené ako Ionas, avšak sám 

pôvod mu je v hebrejskom jazyku, v mene Ione, čo znamená holub. U nás sa vyskytuje hlavne, ako 

priezvisko. 

 

Jonatán: muž. m. hebrejského pôvodu, s významom Hospodin, Jehova daroval, dar od Hospodina 

Jehovu. V St. zmluve Jonatán bol jedným zo synov kráľa Saula a priateľ Dávidov.  

 Po tomto mene kresťania siahajú od čias reformácie. 

 

Jordan: muž. meno, medzi Slovákmi veľmi zriedkavé, avšak v pravoslávnom krídle Slovanov sa 

s nim stretneme častejšie. Jeho pôvod je v heb. jaz. a význam mu je preteká, tečie dolu. Takto sa 

nazýva aj hlavný riečny tok v Izraeli. Ženská podoba je Jordana.  Východiskom by bolo heb. 

hayyarden = tečie smerom dolu, zostupujúca rieka. 

 # Časť etymológov však zastáva mienku, že názov rieky Jordán vznikol len adaptovaným 

indoeurópskeho slova aryan a názov  predstavuje adaptáciu pôvodne nejakého chetejského slova. 

V sans. arya pôvodne znamenalo národné meno a neskoršie nastáva posun na vážený, poctivý, 
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šľachetný... Toto slovo bolo široko zastúpené a s jeho fosílom sa stretávame aj v názvach krajín, ako 

Irán... V týchto priestoroch, v Malej Ázii žili, či pohybovali sa starobylí Chetejci a že sama rieka má 

tu obrovský význam, dali jej aj toto „vznešené“ meno.  

 

Jorgovanka: srbch. ž. m. novšieho dátumu. Východiskom mu je kvet kríka orgován = srbch. 

jorgovan a určite nie srbch. jorgan = vankúš. 

 

Joshua: muž.m. v zaužívanej anglickej podobe, avšak predstavuje len variantu mena Jozua. (viď) 

 

Jovan: muž. m. srbská podoba Jána. Ženská paralela je Jovanka.  Variácie: Jovica, Jovo a pod. 

 

Jozafát: muž. m. heb. pôvodu a netreba si ho miešať s Jozefom, lebo tu ide o cele iný význam. 

Jozafát, vo svojej gréckej podobe Iozafát, v lat. Iosaphat a v heb. Iošafat, znamená Jehova súdil, 

Jehova rozsúdil. 

 

Jozef: muž. m. ktoré v gréčtine má podobu Iozéf, v latine Iosephus a v pôvodnej hebrejskej  Iosef. 

Význam sa vysvetľuje ako: Jehova pridal, priložil (nového člena do rodiny). V Biblii sa občas 

stretávame s týmto menom. Medzi kresťamni sa začína zjavovať len v stredoveku, hlavne v čase 

zápalu reformačného hnutia. Rovnako je zastúpené ako medzi katolíkmi, tak aj protestantmi a že sa 

takto menoval aj posledný cisár z rodu Habsburgovcov, za jeho dlhé roky panovania, meno sa rozšírilo 

po celej ríši. Frekventované je aj dnes. Domácke podoby sú: Jožko, Jožo, Jódi... V škótsku je podoba 

Joseph a Seósaidh.  Zastúpené je aj medzi muslimánmi, v podobe Jusuf. 

 

Jozefína: žen.m. utvorené z mužského Jozef. 

 

Joziáš, ang. Josiah: muž.m. heb. pôvodu a význam mu je „Hospodin zahojí, vylieči...“, alebo „Jehova 

ho podporuje“. Joziáš bol júdskym kráľom. Viď 2Kr 21:26 a 22 - “Júdsky kráľ Joziáš“ 23 – 

„Joziášova reforma“. 

 

Jozua: muž. m. heb. pôvodu, s významom: Jehova je vďačný. V St.  zmluve sa spomína Jozua, ktorý 

na púti Izraelských, vystriedal Mojžiša a konečne svoj národ priviedol do „zasnúbenej zeme“. Aj toto 

meno sa medzi kresťamni zjavuje len v čase reformácie. Vyskytuje sa aj v krajanských rodinách v 

„Novom svete“. Častejšia ang. podoba mu je Joshua. 

 

Joy: ang. žen.m. utvorené na podklade lat. gaudere, ktoré vo fr. sa pozmenilo joie, súč. jouir... 

Význam mu je „radosť, potešenie...“ Ako meno, v Anglicku sa zjavuje už v XII. st. po čom padá do 

zabudnutia, avšak v XIX. st. opäť ožíva a aj dnes je pomerne frekventované.  

 

Joyce: muž. a žen. m. ktoré sa v stredoveku stalo populárnym. Na jeho popularitu vplýval francúzsky 

„svätý“, ktorého zlatinované meno bolo Jodocus. Francúzska podoba mena bola Joisse a práve toto 

ovplyvnilo konečnú anglickú podobu. Niekde v XIV. st. medzi Angličanmi stráca svoju mužskú 

podobu a prechádza výlučne len v ženské meno. V XX. st. toto teraz už len ženské meno „ožíva“ 

a dnes je pomerne populárne. 

 

Júda: muž.m. hebrejského pôvodu, kde má podobu Jehudi / Yehudi, ktorého východiskom je Júda 

(Gen. 29:35), štvrtý syn Jákobov. (Júdaš Iškariotský v Biblii má grécku podobu písania a preto sa ani 
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meno Júda nejak medzi kresťamni nezakorenilo.) Nastala však reformácia a pri študovaní Biblie, 

puritáni uvideli, že Júda je cele iné meno, nuž siahli po ňom. Význam mena, ako stojí v Biblii, by bol 

„Budem velebiť Hospodina“. 

 

Judita: žen. m. heb. pôvodu, s významom Židovka. Domácka podoba je Judka. V Škótsku majú aj 

podobu Siubhan. 

 

Jugoslav: hlavne srbské muž. m. utvorené na podklade južný Slovan a nie, ako by sme sa nazdali 

z názvu už zaniknutej krajiny Jugoslavia, lebo toto meno má veľmi dlhú tradíciu. „Majku Jugovića“ 

spomínajú už stredoveké srbské „deseterce“.   

 

Júlia: žen. podoba muž. m. Július. (viď) Škótska podoba je Sileas. 

 

Julián, Juliana: muž. a žen. podoba mena, ktorých východiskom je známejšie Július, avšak 

nechýbajú ani iné vysvetlenia. 

 

Július: muž. m. odvodené z priezviska slávneho rímskeho aristokratického rodu, ktorý dal svetu 

a dejinám svojho člena Caesara, jedného z najvýznamnejších rímskych imperátorov. Sám význam 

mena, priezviska, nie je celkom jasný. Ak prihliadneme do gréckeho jazyka, tak môže znamenať 

jemnovlasý, osoba jemných vlás a práve toto vysvetlenie sa zdá byť najprijatelnejším, lebo Caesar, 

v podstati aj znamená osobu bujných vlás, čiže vlasatú osobu. 

 

June: ang. žen.m. utvorené z názvu mesiaca „jún“. Podobne vznikli aj mená January, March, April, 

May, alebo Monday, Tuesday atď. z názvu dní v týždni. Pravda, v úzadí mesiaca júna, učupená je 

starorímska bohyňa. Viď grécko-rímsky panteón.  

 

Juraj: muž. m. gréckeho pôvodu, ktoré v jeho rozličných podobách najdeme zastúpené v celom 

kresťanskom svete. Je tam Gorg, Georgij, Jiří, Jorge, Jorgen, Jurgen, Djordje, Djuradj... Vždy bolo 

populárne a to bez ohľadu na denomináciu. Predstavuje spojenie gr. slov ge = zem, pôda + ergon = 

robota, činenie, akcia, podnikanie... oranie, z čoho teraz máme význam obrábač pôdy, zemedelník, 

oráč, sedliak. 

 Sv. Juraj údajne bol rímskym vojakom a za „svätého“ bol vyhlásený ešte v roku 303.  Na 

stredovekých maľbách sa ho znázorňuje ako rytiera v boji s drakom Toto však neznamená, že Juraj sa 

naozaj bil s tým drakom. Vo včasnom kresťanstve sa takto znázorňovalo mnohých „svätých“. Bol to 

včasnokresťanský spôsob vyjadrenia neustáleho zápasu dobra, so zlom. Pri iných „svätých“ sa na 

draka postupne zabúda, ale pri Jurajovi je aj dnes. 

 Domácke podoby sú rozličné: Ďuro, Ďurko, Ďurík... Jur, Juro, Jurko... a zvlášť je tu celá škála 

priezvísk utvorených na podklade tohoto mena: Ďurovka, Ďurík, Ďuríček, Ďuriš, Jurík, Juriš, Jurita, 

Jurica, Juríček, Juráš atď. Viď George. 

 

Justín: muž. m. latinského pôvodu, s významom spravodlivý. Pod týmto menom poznáme dvoch 

cisárov Byzantie, no medzi ľudom nikdy nebolo nejak frekventované. Žen. ekvivalent mu je Justína.  
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Kalvín: muž. m. pomerne frekventované v U.S.A. v Austrálii a na N. Zealande. Východiskom mu je 

priezvisko francúzskeho cirkevného reformátora, Jean Cauvin, alebo Chauvin, ktoré vo svojej lat. 

podobe je Calvinus. Po tomto priezvisku siahli mnohí protestanti a z neho si urobili krstné meno. Jeho 

význam je plešivý muž. 

 

Kamil(a): meno vychádzajúce z lat. Camilla, Camillus, ktoré súvisí s lat. camilla = dievča 

šľachetného rodu, dobrého pôvodu, z dobrej rodiny, lebo Camillus má význam junák, hrdina 

z významnej rodiny, ktorý býval prítomný pri obradoch prinášania obetí božstvám. Jeho pôvod je však 

v jazyku Etruskov a tu mal význam niečo, ako Merkúr, posol božských zvestí. 

 

Karr, Kerr: muž.m. staronórskeho pôvodu, ktoré bolo najskôr priezviskom. Význam mu je 

„močaristé miesto s hustým porastom“. 

 

Karena, Karina: žen.m. škandinávska skratka mena Katarína. 

 

Karl: už osamostatnené muž. m. ktoré vzniklo ako skratka pôvodného Karol. (viď) 

 

Karmela: žen. m. heb. pôvodu, s významom záhrada. Rovnako je pomenovaný aj kopec v blízkosti 

izraelského mesta Haifa. Toto meno sa zjavuje hlavne medzi katolíkmi. 

 

Karmen: žen. m. najskôr lat. pôvodu, s významom pieseň, ale nevykľučuje sa ani možnosť heb. 

pôvodu a príbuznosť ku Karmele, s čim sa význam posúva na záhrada, či španielska podoba mena 

Karmela. Rozšírené je výlučne len medzi katolíkmi. 

 

Karol: muž. m. starogermanského pôvodu, kde sa jeho význam vysvetľuje proste, ako muž. 

Zlatinovaná podoba je Carolus. 

 V staroger. jaz. Karl, Karal malo význam človek, muž a tak sa zachovalo aj do dnes, hlavne 

v hornonemeckom dialekte, kde Kerl = chlapec, človiečik. Príbuzné je ku gréckemu géron = starec, 

geraléos = starší, sanskritovému járati = starší, minulý, skorejší a peržskému zer = starček. 

 Vo včasnom stredoveku, keď sa Germani stávali „kultúrnymi“, keď sa snažili znovuvybodovať 

to, čo skorej zbúrali, keď sa snaźili založiť sväté rímske impérium“, ktoré už nebolo ani sväté a ani 

rímske, ale v predstavách neskoršieho Hitlera bol to prvý Reich, vládol tam Karol Veľký, či neskorší 

Karlomani, Charlomine, Charlomaine... práve z tejto skutočnosti, do jazyka nám preniklo slovo Karol 

a z toho sme si utvorili aj kráľ, vo význame vládca, knieža, „knjaz“.  

 Meno Karol, Karl, Karel, Charls, Charlie, Charlotte (žen. variant Šarloty)... v kresťanskom 

svete je pomerne frekventované aj dnes a to bez ohľadu na denomináciu. 

 

Karolína: žen. podoba muž. m. Karol. 

 

Kasandra, Cassandra: žen. m. zastúpené už v antickej gréckej mytológii. Nosila ho trójska princezná 

a veštkyňa. 
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 Do kresťanskej Európy vstupuje len niekde v renesancii, v čase zvýšeného zaujmu o klasickú 

kultúru. Význam sa vysvetľuje ako: zápalčivá, zapaľuje sa, horí láskou... Meno sa niekedy skracuje na 

Sandra, i keď tu vlastne ide o taliansku skratku mena Alexandra. 

 

Katarína: široko zaužívané ženské meno. V rozličných podobách ho najdeme po celom kresťanskom 

svete. Zastúpené bolo už aj v staroslovanskom jaz. ako Ekaterína. Pôvod mu je v Grécku, kde je 

frekventované aj ako Aikaterína, Katharína... Východiskom mu je gr. slovo pre čisté = kathrós, ale 

pripúšťa sa aj staršia podoba , so začiatočným „e“, čiže Ekathros, Ekatos, v ktorom prípade sa význam 

posúva na: aké to bude z diaľky? (čo sa vzťahuje na boha Apolóna). Do úvahy môže prísť aj gr. Ekáte, 

čo je už meno jednej z gr. bohýň. Najsprávnejšia alternatíva bude práve meno bohyne, lebo v nej sú 

zastúpené všetky spomenuté atribúty. Angličania poznajú Catherina, Cath, kým Škóti, Welšania... 

majú Catriona. 

 Domácke podoby sú: Kata, Katka, Katuša, Katrena, Kača atď. 

 

Katriona, Catriona: v jazyku britských Galov je to podoba Kataríny. 

 

Kazimír: muž. m. slovanského, najskôr poľského pôvodu, avšak nie len o samom pôvode, ale aj 

význame, je rad konfliktných náhľadov. 

 1/ Utvorené je na podklade lat. Casimiro, čo je lat. názov indického štátu Kašmír, ktorého 

sanskritové podoba je Kačmiras. 

 2/ Východiskom mu bude lat. cassis, ktoré znamená prilba. 

 3/ Meno je vyložene slovanský útvar a východiskom mu bude slovo kaziť = ničiť, búrať, 

mariť. 

 4/ Východiskom mena je kázať = hlásať, propagovať, staroslov. kazati, ktorého význam je aj 

hovoriť, zakladať sa, zvestovať, ukazovať... kým koncovka –mír predstavuje typické slovanské 

zakončenie mena, s významom mier, pokoj, kľud, poriadok. 

 Najreálnejšou sa zdá byť varianta číslo 4, lebo ktorý rodič by sa rozhodol nazvať si syna 

menom podryvača pokoja, mieru? Zároveň, keď toto meno vzniklo, sotvaže niekto zo Slovanov počul 

niečo o Kašmíre. 

 

Keefe: muž.m. írsko-keltského pôvodu. Význam mu je „obdivu hodný“. 

 

Keegan: muž.m. írsko-keltského pôvodu, ktoré vzniklo z priezviska. Význam mu je „syn Egana“. 

 

Keith: muž.m. keltského pôvodu, ktoré vzniklo z priezviska a priezvisko zase vzniklo z názvu lokácie. 

Význam mu je „les“, či približuje sa ku nášmu Horislav. 

 

Kelly: muž.m. írsko-keltského pôvodu, ktoré vzniklo z rozšíreného priezviska. Význam mu je 

„potomok vojny, vojnový potomok“. 

 

Kelsey: muž.m. staroanglického pôvodu, ktoré bolo najskôr priezviskom. Význam mu je „víťazstvo“, 

či blízke je k nášmu Víťazoslav.   

 

Kendall, Kendell: muž.m. ktoré pôvodne bolo priezviskom a význam mu je „dolina svätej rieky“. 

Pôvod mu je v jazyku Keltov, avšak preniklo aj do staroanglického jazyka. 
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Kendrick: muž.m. welšského pôvodu, ktoré bolo najprv priezviskom. Význam mu je „junák“. 

 

Kennard: muž.m. staroanglického pôvodu, ktoré najskôr bolo priezviskom. Význam mu je „mladý 

a silný“, ale aj „kravský dvor“. 

 

Kennedy: muž.m. ale najčastejšie ešte vždy aj priezvisko. Východiskom mu je írsko-keltský jazyk, 

kde môže znamenať „prilba, špatná hlava“, no najčastejšie sa udáva, akože „šedá hlava“.  

 

Kenneth: muž.m. hlavne škótsko-keltského pôvodu, ale už v poangličtenej podobe. Pôvodne sa písalo 

Coinneach, Cainnech a význam mu je „pekný, súci“. Welšská podoba je Cenydd.  

 V latinovanej podobe, meno sv. Kennetha sa písalo aj Canice. Takto sa volal opát, ktorý umrel 

asi v roku 600. a jeho deň je 11. októbra. Sv. Kenneth prišiel niekde z okolia súčasného Derry a vraj 

bol žiakom sv. Finniana Klonardského. Nejaký čas pôsobil po ostrovoch západného Škótska, takže 

pamiatka na neho trvá aj dnes. Hlavne v názvoch lokácií, ako napr. je to ostrov „Inch Kenneth“. 

Predpokladá sa, že aj on bol členom skupiny, ktorá sa vydala na misijnú cestu pokresťančenia plemien 

Piktov, po čom znovu odchádza do Írska a tu údajne zakladá kláštor a osadu Kilkenny. 

 

Kent: muž.m. utvorené z priezviska a vysvetľuje sa, že znamená: 

A/ Osoba z grófstva Kent, kde sa myslí na hraničné územie. 

B/ Predstavuje adaptáciu pôvodne škótsko-keltského mena Kenneth. (viď) 

C/ Predstavuje adaptáciu keltského slova  „pán, lord“. 

D/ Východiskom mu je starowelšský jazyk (keltský) a význam je „biely“. 

 *Viď Kenton. 

 

Kenton: muž.m. ktoré pôvodne bolo priezviskom. Východiskom mu je staroanglický jazyk a význam 

sa vysvetľuje, ako: „osada na rieke Kenn, alebo kráľovské sídlo“. Demin. je Ken, Kent. 

 

Kenyon: muž.m. ktoré bolo pôvodne priezviskom. Východiskom je keltský jazyk a význam môže 

byť: 

A/ „šedý“; 

B/ Ak sa uváži aj welšský jazyk, tak aj „násyp, vŕšok, pahorok Ennion“. 

 

Kermit: muž.m. írsko-keltského pôvodu a význam mu je „syn Diarmida“. Meno Diarmid má až 

niekoľko variácií, ale východisko mu je v írsko-keltskom jazyku, kde jeho význam sa vysvetľuje, ako 

„nezávidiaci človek, nežiarlivý“, alebo aj „slobodný“ a pod.  

 

Kester: muž.m. ktoré je vlastne len deminutívom Christofera, Krištofa. 

 

Kevin, Kevan: muž.m. írsko-keltského pôvodu a jeho význam sa vysvetľuje, ako „pekného pôvodu, 

z peknej rodiny“. V samom Írsku je veľmi populárne a postupne, s Írmi, prešírilo sa aj na celú Britániu 

a do ich bývalých kolónií. Takto sa nazýval aj jeden z írskych „svätých“, sv. Kevin, či v írsko-

keltskom jazyku Coemgen, ktorý umrel v Glendalough, v roku 618. Jeho deň je 3. júna. 

 

Kieran: muž.m. v poangličtenej podobe, ktorého pôvod je v írsko-keltskom jazyku, kde sa píše 

Ciarán. Význam mu je „malý čierny prhký chlapík“. 
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Kim, Kiberley: žen. m. ktoré pôvodne bolo priezviskom s významom rúbanisko, čistinka v lese. 

Vychádza zo staroangličtiny. 

 Podľa iného prameňa, Kim je úplne samostatným menom a východisko má v staroang. 

Cynebeald, v ktorom prípade sa mu význam posúva na smelý, kráľovský, nebojácny, odvážny, ktoré 

dalo základ aj osobnému menu priezvisku Kimbal. 

 

Kingsley: muž.m. staroanglického pôvodu. Význam mu je „z kráľovho hája“. 

 

Kingston: muž.m. staroang. pôvodu, ktoré najskôr znamenalo „kráľovské mesto, kráľovská usadlosť“, 

neskoršie sa to posunulo aj na priezvisko a z tohoto sa konečne vyvinulo aj osobné meno. 

 

Kinsey: pôvodne bolo priezvisko, z ktorého sa vyvinulo aj mužské osobné meno. Východisko má 

v staroangličtine a význam je „kráľovský víťaz“. 

 

Kirby: muž.m. staronórskeho pôvodu. Najskôr vzniklo priezvisko. Z neho sa vyvinulo osobné meno. 

Význam mu je „cirkevná usadlosť, cirkevná dedinka“. 

 

Kiril: srb. podoba muž. mena Cyril.  

 

Kirk: Pôvodne aj toto bolo priezviskom, z ktorého sa neskoršie vyvinulo osobné meno. Východiskom 

mu je staronórsky jazyk a význam je „žijúci, bývajúci vedľa kostola“. 

 

Kirsten, Kirstin: žen.m. v škandinávskej podobe mena Kristína. 

   

Klára: žen. m. lat. pôvodu, s významom čistá, priezračná, slávna. Aj dnes sa v rozličných rečiach pre 

niečo čisté, priezračné, použije slovo clarity, klarita... Ang. podoba písania je Clara, Clare, kým 

škótska je Sorcha.  

 

Klaudia, Claudia: ženská podoba mena Klod, Claud. viď. 

 

Klement: muž. m. odvodené z lat. clemens = mierny, milosrdný, jemný a pod. Žen podoba je 

Klementína. 

 

Kleopatra: žen. m. nie egyptského, ale gréckeho pôvodu a predstavuje kombináciu slov kléos = sláva, 

chvála, pýcha + páter = otec, či význam mu je dcéra slávneho otca, alebo ešte skorej sa ho vysvetľuje, 

ako otcova pýcha. 

 Slávna egyptská Kleopatra svoj pôvod mala v gréckom rode generála Ptolomeja a tento rod sa 

na egyptský trón dostal v čase rozkladu ríše, ktorú „vybudoval“ Alexander Macedónsky. 

 

Klod, Claud: mužské meno, ktorého východiskom je priezvisko významnej rímskej rodiny Claudius. 

Toto v latine znamená krivý, chromý, nepresvedčivý, neuspokojený, kuľhavý... avšak sám pôvod tohoto 

rodu má svoje korene v Grécku, v gr. jazyku, kde mu je význam slávny. Práve táto grécka nitka bude 

aj v základe názvu rodu a aj neskoršieho krstného mena. Najmä keď uvážime, že ťažko najsť rodiča, 

čo si potomka nazve menom chromého, kuľhavého, mrzáka. 
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Klotilda: žen. m. starogermanského pôvodu, ktoré vzniklo spojením slov pre hluk + boj, čiže 

vysvetľuje sa, ako hlučný boj, hlučná bitka. 

 

Knut: muž.m. staronórskeho pôvodu a význam mu je „uzol, hrča“. 

 

Kokan: pomerne zriedkavé srbské mužské meno a na vysvetlenie jeho významu musíme použiť 

metódu eliminovania. V srbch. koka = sliepka, kokoš, kokot = kohút, kokoška = sliepka, kokica = 

sliepočka; pukanec... určite, ani jeden z týchto významov rodičia nepoužili na pomenovanie svojho 

syna.  

 Musíme si všimnúť zakončenie mena. Vidíme, že sa končí na –an, -n, ako aj mnohé ďaľšie 

srbské osobné mená, napr. Bojan, Dejan, Dragan, Milan, Milutin, Slađan, Slobodan, Srđan.... z čoho 

vidíme, že tu nejde o žiadne exotické, ale slovanské meno. 

 Srbch. jazyk nerozlišuje hlásky H a Ch a preto mi bolo do smiechu, keď na skúškach jeden 

kolega nazval jeden z najväčších diamantov sveta Kohinoor (má 108 karatov a meno peržské koh-i-

nur = svetelná hora / skala...), ako Kokinor. Všetci ho rozumeli, aj profesor, ale nie aj my, Slováci, 

Maďari, Nemci...Také niečo musí byť aj v prípade tohto mena. Namiesto hlásky „ch“ Srb, Chorvát... 

vyslový  „k“ , podobne, ako chémia = kemija, Čech = Ček... no a ani jeden nedokáže vysloviť 

chocholaté holúbča. Vždy z toho bude hoholate kolupča.  

 Podľa všetkého, meno bude veľmi staré a najskôr siaha do cirkevnoslovanského kochati = mať 

potešeneie, záľubu... čiže bol tu kochaný = milý, > kokan(ý)... lenže v srb. jazyku z toho vzniklo kokan 

= milý, obľúbený...  

 

Koloman: muž. m. lat. pôvodu s významom pestovateľ, ošetrovateľ, ochranca, čestný človek a pod. 

  

Konrád: muž. m. staroger. pôvodu, kde máme slovnú kombináciu priebojný + poradca. 

 

Konštantín: muž. m. lat. pôvodu s významom stálosť, pevnosť, neváhavosť, harmónia, súlad... 

 Podľa cirkevných dejín, toto bolo meno prvého „kresťanského“ vládcu, zakladateľa mesta 

Konštantinopola / Carihradu... Ženské varianty sú Konštantína a Konštancia. 

 

Kóra: žen.m. ktorého východiskom je grécke slovo κόρη = dievča. V Európe je pomerne zriedkavé, 

avšak v Amerike je pomerne frekventované, najmä jeho demin. Korína / Corinna.  

 

Kornelius: muž. m. ktoré pozná už aj starý slovanský jazyk a to v podobách Kornil, Korniľ. 

Východiskom mu je grécke meno Kornélios, avšak jeho koreň je v latine, v priezvisku starej rímskej  

aristokratickej rodiny Cornelius. Presný význam mena je ťažko určiť. Prevláda mienka, že 

východiskom mu bude lat. corn = roh, rožok, ale zároveň v základe môže byť aj lat. cornum = druh 

jahôd, ktoré sa po grécky nazývajú krános. 

 #  V litovskom jazyku kirnas = višňa, višňové drevo, višňový strom a kéras = koreň, peň 

a sem patrí aj praslovanské kore = koreň rastliny. 

 

Kosta: srb. m.m. predstavujúce skrátenú podobu mena Konštantín. Rovnakú skratku najdeme aj medzi 

Grékmi.  

 

Kozmas, Kozmo, Kuzmín: muž. m. gréckeho pôvodu, s významom poriadok. 
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Krasoslav: slovenské muž. m. utvorené spojením slov krása + oslava. 

 

Krešimír: chorvatské muž.m. utvorené spojením slov kresať, v zmysle hlásať, zakladať sa... + mier. 

Príbuzné je ku menu Kazimír.  

 

Kristína: žen. m. lat. pôvodu, s významom kresťanka. Viď Krištof, Kristofer. Anglická podoba 

písania je Christina a škótska Cairistiona. 

 

Krištof, Kristofer: muž. m. gréckeho pôvodu, s významom nosí Krista. V čase šírenia sa kresťanskej 

ideológie, pod týmto menom sa chápalo nič iné, ako proste kresťan, ten čo v sebe nosí Kristovo učenie. 

Transformácia v osobné meno nastáva len neskoršie. 

 V kresťanských legendách sa hovorí, že Krištof svojho času preniesol Ježiša cez rieku a preto 

sa z neho stáva sv. Krištof, patrón cestujúcich. Divná legenda, keď dejiny v čase Ježiša nespomínajú aj 

takéto osobné mená. Krištof, Krištofer vychádzajú priamo zo slova Kristus, ktoré je odvodené 

z gréckeho christós / χριστός = pomazaný. 

 

Krstimir: srbch. muž. meno, utvorené z krstiť + svet / pokoj. Bežná domácka podoba mu je Krsto.  

 

Krunislav: chorvatske muž.m. utvorené spojením slov k(o)runa + sláva, čiže význam mu je 

„krunovaný slávou; koruna slávy“.  

 

Kurt: muž.m. predstavujúce demin. mena Konrád. (viď) 

 

Kvetoslav(a): muž. a žen. mená, ktoré vznikli spojením kvet + oslavovať. 

 

Kylie: žen.m. ktoré je vlastne kombináciou mien Kyle + Kelly. Viď Kelly. Kyle tiež je pôvodne 

muž.m. škótsko-keltského pôvodu a význam mu je „úzky“. Toto je vlastne aj názov škótskej oblasti, 

z ktorého sa najskôr vyvinulo priezvisko a konečne aj osobné muž. meno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 
 

Laban: muž. m. hebrejského pôvodu, s významom biely. 

 

Lada: slovanské žen. m. odvodené z mena dávnej slovanskej bohyne lásky, ladu, súladu, harmónie. 

Totožné je so slovanským termínom pre družinu, či dalo by sa ju vysvetliť aj s družka. 

 

Ladislav: slovanské muž. m. o pôvode ktorého máme viacej náhľadov. 

 1/ Pôvodne to bolo Vladislav, ktoré postupom času utratilo „V“. 
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 2/ V slovanskej mytológii sa spomína bohyňa Lada, takže Ladislav môže byť mužskou 

podobou Lady. 

 3/ V slovanských jazykoch Lada môže znamenať aj družinu, spoločnosť a preto toto meno, 

Ladislav môže mať aj význam: ten, ktorý oslavuje bohyňu Ladu; osoba ktorá oslavuje spoločnosť, 

družinu; osoba čo vzdáva slávu poriadku, súladu. 

 *Sv. Ladislav, v polatinčenej podobe Ladislas, v maďarskej podobe Lászlo, v dejinách sa 

spomína, ako Ladislav I. kráľ Uhorska, ktorý sa narodil asi v roku 1040. a umrel v Nitre, 29.7. 1095. 

Pochádzal z rodu Arpádovcov, syn Belu I. Keď kráľ, porazil Pečenehov, k Uhorsku pripojil 

Chorvatsko a Dalmáciu, vykonal mnohé reorganizácie v krajine, v cirkevnom zriaďovaní stojí 

spomenúť aj zriadenie nitrianského biskupstva a za jeho panovania boli kanonizovaní aj tzv. slovenskí 

svätci, Benedikt a Svorad. 

 

Laetitia: žen.m. latinského pôvodu. Východiskom mu je lat. laetitia = radosť, hravosť... Variantou 

mu je Latitia. 

 

Lachlan: pri návšteve krajanov „z nového sveta“, stretávame sa s nekaždodennými, pre nás 

exotickými menami. Divne to vypadá, keď vedľa mena napr. Scott, Brian, Bryan, Britt, Douglas, 

Dougan, Taylor, Hayley atď. atď. sleduje rýdze slovenské priezvisko.  

 Lachlan je muž. m. škótskeho (galského) pôvodu, ale jeho vysvetlenie nie je najjasnejšie. 

Najdeme tam, že význam mu je: muž z oblasti jazier; bojove naladený. Lochlann je však aj ich keltské 

slovo pre Nórsko. Z Nórska, do Škótska, svojho času prichádzali lúpežné skupiny Vikingov, nuž to 

bojove naladený asi bude súvisieť s týmto historickým faktom. V Škótsku sú podoby: Lachunn 

a Lachlann. 

 

Lalo (čítaj Lálo): srbská skratka mena Laurence, Vavrínec... (viď), pod čím Srbi bežne chápu 

obyvateľa Vojvodiny (bez ohľadu na národnosť), čiže je to Vojvodinčan a „hlavný hrdina“ v trochu 

presolených žartoch, kde vystupuje so svojou družkou, Sósou / Sofiou.  

 

Lambert: muž.m. staronemeckého pôvodu, s významom „slávny šírom krajiny“. Meno bolo a aj je 

populárne aj v Holandsku, kde sa spomína sv. Lambert z Maastrichtu, biskup a mučeník. Narodil sa 

v Maastrichte, asi v 635. roku a umrel v meste Liége, asi 705. roku. Jeho deň je 17. septembra. Bol to 

horlivý šíriteľ slova Božieho, až nejakých 30. rokov, avšak pre svoje stanovisko vôči morálnemu 

úpadku vo franskej ríši (nemorálny život vládcov, magnátov...) bol zavraždený. Mnohé chrámi, najmä 

v Belgicku, sú zasvätené práve jemu. 

 

Lana: žen. m. odvodené zo ženského Alana. Viď Alan. 

 

Lancelot: muž.m. ktoré poznáme z legiend o kráľovi Arthúrovi. Predpokladá sa, že východiskom jeho 

mena je fr. Lance, odvodené zo staronemeckého slova pre „zem, krajinu“. Svojho času, meno bolo 

populárne vo svojej pôvodnej anglickéj podobe, no dnes sa s nim stretneme len v jeho skrátenej 

podobe, Lance. 

 

Lara: žen. m. skrátená podoba mien Larisa a Laura. 

 

Larisa: žen. m. časté medzi Rusmi a Ukrajincami. Pôvod mu je v gréckom Larissa a vzťahuje sa na 

ženu z mesta Lárissa, čiže je to larišanka. 
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Laura: žen. m. ktorého východiskom je lat. laurel. Podobne, ako pri muž. m. Laurel a Vavrínec. Lat. 

laurea = vavrín. V staroveku, víťazov rôznych závodení sa „korunovalo“ vencom upleteným 

z vavrínu.  Demin. mena je Lauretta, Laurencia a Lora, z ktorého vznikla aj Loretta. 

 

Laurel: muž. m. Viď Laura. 

 

Laurence, Lawrence, Lórinc - Vavrinec: muž.m. odvodené z názvu masta Laurentium v súčasnom 

Taliansku, avšak aj toto staroveké mesto za svoj názov vďačí faktu, že sa starovekých junákov 

korunovalo vavrínovým vencom. 

 V zozname „svätých“  spomínajú sa 6. Laurentiovia (u nás je zaužívané Vavrinec), no 

v stredoveku, ako najpopulárnejší Vavrinec bol ten, ktorý sa stal mučeníkom a bol popravený v Ríme, 

v roku 258. Jeho deň je 10. augusta. Jestvuje legenda, že ho piekli na rošte, čomu súčasní znalci nejak 

neveria, ale predpokladajú, že aj jemu zoťali hlavu. Rovnako, ako aj spoluobžalovanému, pápežovi 

Sixtusovi II.  

 * Vojvodinský Lálo (tak Srbi nazývajú všetkých Vojvodinčanov) tiež odtialto čerpá svoj 

názov. Škótska podoba tohto mena je Labhruinn. 

 

Laverna: žen. m. starofrancúzskeho pôvodu, s významom baza, bieza. 

 

Lavínia: žen. m. ktorého význam je hmlistý. V rímskych klasických legendách pod týmto menom sa 

spomína manželka trójskeho princa Aeneasa, ktorý počas trójskej vojny bojoval s Diomedesom 

a Achilom. Po zbúraní Tróje, spolu s pozostatkami obyvateľstva, vydal sa na cestu a svoj ľud odviedol 

do bohmi im sľúbenej zeme, do súčasného Talianska, priamejšie do oblasti Latium. Tamojší kráľ mu 

ponúkol svoju dcéru Lavíniu za manželku, ktorú ale ešte skorej jej matka Amata sľúbila Turnusovi. Z 

tohoto vzplanula vojna a zvíťazil Aeneas. Oženil sa s Lavíniou, s ktorou mal syna Sylviusa, ktorý 

pôvodné mesto Latium premenoval na Lavinium. Obyvatelia Latiumu a trójski prisťahovalci sa 

zmiešali a neskoršie sa z nich stávajú zakladatelia Ríma. Tak hovoria legendy. Najznámejšie rímske 

rodiny si svoj pôvod odvádzali práve z nich. Aj sám Caesar. 

 Meno Lavínia sa pokúšal vysvetliť celý rad etymológov, no nikto to úplne nedokázal. 

 1/ Meno bude odvodené z oblasti Latium. 

 2/ Je to klasické grécke meno s významom: dáma z Rímu (lenže zakladanie Rímu je hodne 

mladšieho dátumu). 

 3/ Význam mena je čistá, čistota, nepoškvrnená. K tomuto uzáveru sa došlo na základe 

latinského lavo, lavi, lautum, lavatum = myť, umývať, kúpať, namáčať. 

 

Lazár: muž. m. ktoré poznal už aj staroslovanský jazyk. Dostali sme ho cestou Grécka, kde jestvuje 

podoba Lázaros, avšak aj Gréci si ho prevzali z hebrejského Elazar, ktorého význam je: Bože pomôž. 

 

Lea: žen. m. o význame ktorého sú aspoň dva predpoklady. 

 1/ Bude heb. pôvodu, kde je tiež podoba Lea. Ku nám prišlo cestou Grécka, kde je varianta 

Lia. V heb. jaz. je Lea a význam mu je antilopa. 

 2/  Pôvod má v latine a predstavuje len žen. podobu muž m. Leo, čiže bude to levica. 
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Leila: žen.m. peržského pôvodu, s významom „tmavovláska“. Meno je zastúpené aj v peržských 

romantických legendách, kde hlavnými hrdinami sú Leila a Mejnoun, ktorí figurujú rovnako, ako 

v gréckych legendách Kupid a Psycha. Leila je pomerne populárnym menom aj dnes. 

 

Lena: žen.m. podoba Heleny. Viď. 

 

Leo: viď Lev.   

 

Leonard: muž. m. starogermanského pôvodu, s významom: ako lev, nebojácny ako lev. 

 Sv. Leonard bol franským veľmožom, ale po prijatí kresťanstva, niekde v VI. st. stal sa z neho 

pustovník. Život si zasvätil pomáhaniu väzňom, takže aj dnes je ich patrónom. 

 

Leoníd: muž. m. ktoré sa nám v starolov. jazyku zjavuje ako Leonid, Levonid, ale jeho pôvod je 

v gréckom jazyku. Tu má podobu Leonídas a význam je: ako lev;  podobný levu. 

 

Leonóra: žen.m. podoba Eleonóry. Táto podoba je rozšírená hlavne na kontinente (Európa), kým 

v Británii a v Amerike je veľmi zriedkavé. 

 

Leontín(a): muž. a žen. podoba pôvodne gréckeho mena Leóntios a význam je: levý, levovský, ako 

lev. 

 

Leopold: muž. m. starogermanského pôvodu, kde má podobu Leutpald, Liutbalt, čo predstavuje fúziu 

slov Liuti = ľudia, národ + Bald = smelý, odvážny, nebojácny. S týmto vysvetlením sa zhoduje len 

časť etymológov. Iní ho chápu, ako spojenie slov Leo = lev + Bald = smelý, nebojácny, čiže význam 

sa posúva na: smelý ako lev. 

 

Leposava: srbské žen. m. kde koreňom je lepo = pekné, krásne, čiže to bude Krasavica. Skratky sú: 

Lepa, Lepojka a pod. 

 

Leroy: muž.m. starofrancúzskeho pôvodu a význam by bol „kráľ“, čiže predstavuje variantu mena 

Elroy. Demin. sú Lee a Roy.  

 

Lesley, Leslie: muž. a žen. meno. V Británii, ako osobné meno sa začalo používať len v XIX. st. Aj 

toto meno bolo pôvodne škótskym priezviskom, hlavne rodiny „Lord of Leslie“, z Aberdeenshire. 

 

Lester: muž. m. ktoré vyšlo z priezviska, avšak jeho význam nie je najjasnejší. Pravdepodne vzniklo 

v staroanglickom jazyku, z čoho význam by mu bol „z rímskej strany hranice“, napr. ako aj názov 

mesta Leicester. 

 

Lev, Leo, León: rozličné podoby muž. m. ale nieto pochybností o jeho význame. Všetky vychádzajú 

z názvu „kráľa“ zvieracej ríše, ale odkiaľ sme ho dostali, jestvujú aspoň dve teórie: 

 1/ Prišlo k nám cestou gréckeho jazyka, lebo tak sa nazývali až šiesti cisári so sídlom 

v Carihrade. 

 2/ Toto meno mali zatiaľ až  trinásti pápeži, nuž dostali sme ho cestou latiny. 

 Meno Lev je frekventované najmä medzi pravoslávnymi Slovanmi. 
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Levoslav: slovenská podoba mena, utvorená zo slova lev + typickéj koncovky –slav = sláviť, 

oslavovať, Slovan. 

 

Lewis, Louis: muž.m. ktoré vzniklo adaptovaním staronemeckého mena Chlodowig, ktorého význam 

je „slávny bojovník“. Toto Chlodowig sa polatinčilo na Ludovicus, z čoho vo Francúzsku vzniklo 

Clovis a z tohoto sa vyvinulo Louis. Spolu s Normanmi, Louis prichádza do Británie a tu z neho 

vzniká Lowis a neskoršie Lewis. 

 Mnohí, akože experti tvrdia, že aj naše Ľudovít bude mať východisko práve tu, v polatinčenej 

podobe Chlodoviga. Možné, lenže Ľudovít má u nás celkom jasnú etymológiu. Viď.  

 Škótska podoba mena Lewis, Louis je Luthais z podoby Ludovic(us) vzniklo Maldónuich. 

 

Liana: žen. m. gréckeho pôvodu, s významom slnko. Varianty sú: Lianna, Leana, Leanna. 

 

Liba: slovanské žen. m. utvorené na podklade líbať = ľúbiť, bozkávať. Viď Libuša a Ľubka. 

V určitých prípadoch sa pripúšťa, že tu ide len o skrátenú podobu mena Alžbeta. 

 

Libuša: slovanské žen. m. českého pôvodu. Utvorené je zo slova líbat = ľúbiť, bozkávať. 

 

Libby: žen.m. skratka Elizabety. 

 

Liliana: žen. m. ktorého výskyt je častý, ako medzi Románmi, tak aj Germanmi a v južnom krídle 

Slovanov. Všade tu máme latinský pôvod, kde lilium = ľalia. V Anglicku je podoba Lily. 

 

Linda: dnes už celkom samostatné ženské meno. V zašlých časoch skorej predstavovalo len príponu 

ženských mien germanského pôvodu. Jeho pôvod je v starogermanskom jazyku, kde sa pod nim 

chápalo hada, plaza. Tento živočích sa medzi pohanskými Germanmi tešil veľkej úcte, až „svätosti“ 

a preto Linda = had, plaz, bolo komplimentom. (U nás pod linda chápeme druh stromu, topoľ biely, 

lebo aj tento vysoký, tenký „dlhý“ vytiahnutý strom, je akoby nejakým hadom.) 

 Španieli, ktorí sú pôvodom hlavne porománštení germanskí Visigoti, pomerne rýchlo zabudli 

na svoju reč, no nejaké zvyšky, pamiatky, im zostali. Dnes, pod slovom linda nechápu hada, ale 

peknotu, krásu. Linda, ako meno má význam krásna, krasavica a frekventované je hlavne v oblastiach  

vplyvu španielštiny. 

 

Lindsey: muž. a žen.m. staroang. pôvodu s významom „ostrovček Lincolnu“, alebo ak sa podívame 

hlbšie do etymológie, tak to môže byť aj ostrovček v jazierku.  

 

Lineta: žen. m. lat. pôvodu a najskôr cestou francúzskeho jazyka, začalo prenikať aj do sveta. Lat. 

linum = ľaň, avšak v prípade tohoto mena, skorej tu máme fr. názov pre vtáčika, ktorý si obľúbil 

ľaňové zrnká, čiže Lineta = ľaňovník (ako vtáčik). 

 

Linton: muž.m. utvorené z priezviska. Východiskom mu je staroang. Význam: miesto pestovania 

ľanu.  

 

Linos, Linus: muž.m. gréckeho pôvodu. Význam mu je „muž ľanových vlás“. 

 

Lister: muž.m. ktoré vzniklo z priezviska. V staroangličtine má význam „farbiar“ (látky, kože a pod.) 
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Lívia: žen. m. Viď Olívia. 

 

Llewellyn, Llywelyn: muž.m. welšského pôvodu, avšak jeho etymológia je hmlistá. Môže znamenať 

„ako lev“, alebo aj „vodca, líder, panovník...“ Meno je veľmi staré, takže podľahlo aj poangličteniu 

a vzniká ang. Leolin(e), ale toto neskoršie vymieňa meno Lewis. Ináč Llewellyn je asi najrozšírenejšie 

osobné meno vo Welsi. 

 

Lloyd: veľmi populárne muž.m. welšského pôvodu. Význam mu je „sivý, šedý“. Keďže Angličania 

mali problém správne vysloviť welšské „Ll-„ (Lloyd), vzniká Floyd. Táto podoba je rozšírená hlavne 

v Amerike. 

 

Lois: žen.m. anglícky preklad biblického mena, ktoré je do slovenčiny preložené, ako Loida. Takto sa  

v Novej zmluve nazývala stará mať  Timoteja. (Viď 2Tim 1:5) Predpokladá sa, že tu ide o meno 

gréckeho pôvodu, lenže jeho význam nepoznáme. Nejak sa nikomu nechce veriť, že význam, na 

podklade gr. slov loígios, loigós, loidoros atď. bude „nadávať, hrešiť, obviňovať, karhať, vyčitovať.... 

nuž v najlepšom prípade najdeme, že význam bude asi „dobrá, uctievaná...“  Ináč ani toto meno nie je 

zriedkavé.  

 

Lola, Lolita: žen. m. ktoré pôvodne bolo len skratkou pre Dolores a Šarloty , fr. podoby Karolína. 

Jeho frekvencia nikdy nedosiahla nejakú vyššiu úroveň, ale v XX: st. zásluhou Vladimíra Nabukova 

a jeho Lolita“, naberá na popularite. Hlavne vo svojej dem. podobe, Lolita. 

 

Longin: muž. m. lat. pôvodu. Východiskom mu je longus = dlhý. 

 

Lorén(a): Žen. m. francúzskeho pôvodu, ktoré siaha do jazyka starých Nemcov, ku názvu mesta 

Lotharingen, ktorým pádom nadobúda význam: z Lothárovej osady, kde Lothar má význam 

staronemeckého mena bojovníckeho mena s významom: slávna armáda. (U nás máme zachovanú 

pamiatku v zmysle lotor = zločinec, samopašník, naničhodník.) 

 Vo Francúzsku je podoba Lorraine. Podobne aj v Anglícku, kým v U.S.A. je to Loraine. 

 

Lórenc: muž. m. Viď Vavrínec. 

 

Lorna: žen. m. vymyslené spisovateľom R.D. Blackmore, ako meno pre hrdinku v novele „Lorna 

Doone“. 

 Pri vymýšľaní mena, spisovateľ vraj mal na mysli markýzu od Lorny, alebo staroanglícke 

slovo s významom stratené, zabudnuté. 

 

Lorraine: žen.m. vo svojej francúzskej podobe, avšak pred sebou máme staronemecké meno utvorené  

z názvu Lotharingen = z usadlosti Lothara. Lothar je staronemecké meno s významom „slávna 

armáda“. Francúzi si z neho urobili Lorraine, čo prešlo i do Anglícka a Ameriky, lenže tu podľahlo 

ďalšej zmene. Vzniká Loraine. 

 

Lota, Lotka: žen. m. utvorené zo skratky fr. Šarlota > Karolína.  

 

Lothaire: fr. podoba mužského mena Luther. Viď Luther. 
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Louis: fr. podoba muž.m. Lewis. Viď Lewis a Lujza.  

 

Lovel, Lowell: pôvodne priezvisko, z ktorého vzniklo fr. muž.m. s významom „malý vlk“. 

Východiskom mu je starofrancúzsky jazyk. 

 

Lúcia, Lucián, Lúcius: žen. a muž podoba mena, kde v základe máme lat. slovo pre svetlo, lux. 

(Príbuzné je ku nášmu lúč.) 

 V čase rímskej ríše, toto meno sa dávalo deťom narodeným nad ránom, na svitaní a zároveň  

jestvovala aj bohyňa Lúcia, patrónka pôrodu, ktorá mala na starosti privádzať deti na svetlo dňa. 

V rozličných jazykoch jestvuje rad variácií, ako: Luca, Lucinda, Lucila atď. 

 Katolícka cirkev pozná až troch pápežov s menom Lúcius, i keď toto meno vo svojej mužskej 

podobe je veľmi zriedkavé. 

 Medzi Slovákmi vo Vojvodine, asi pod vplyvom srbčiny, od tohoto mena sa bočí, lebo 

vyvoláva nepríjemnú asociáciu. Skorej sa tu siahne po slovanskej podobe Svetlana, Svetluša. 

 Angličtina si toto meno skrátila na Lucy, kým Škóti na Liúsadh (rovnako, ako najdeme pri 

mene Lujza). 

 

Lucinda: žen.m. varianta mena Lúcia. Deminutív je Cindy (Sindy). 

 

Lujza: žen. m. ktoré sme dostali cestou Francúzov, kde je podoba Luise. Vzniklo adaptovaním muž. 

m. Louis, ktorého východiskom je lat. Ludovicus, Clodovices a toto je zase len latinovaná podoba 

pôvodne germanského Chlodowig, ktoré predstavuje spojenie slov chlod = hlava + wig = bitka. 

Z tohoto dostávame význam hlavný, slávny bojovník. Angličania používajú podobu Louisa, kým Škóti 

Liúsadh. 

 Údajne tu vraj je aj pôvod nášho Ľudovít. (?) 

 

Lukáš: muž. m. gréckeho pôvodu, ktoré lepšie poznáme v jeho lat. podobe Lucas a preto sa ho neraz 

aj chybne vysvetľuje, či pletie sa ho s lat. Lucius. Lukáš je však celkom samostatné meno, ktoré  

nevychádza z lat. slova pre svetlo, lež názvu gréckej oblasti Lukania, čiže jeho význam je muž 

z Lukánie. Škótska podoba je Lúcais. 

 Lukáš evanjelista je patrónom lekárov, maliarov a preto mnohí remeselníci si svojich synov 

krstili práve týmto menom. 

 

Lukrécia: žen. m. ktorého východiskom je priezvisko jednej rímskej rodiny, ktoré vzniklo na 

podklade lat. lucrum = zisk, profit, zárobok, bohatstvo, svetlo. Ako osobné meno, do použitia 

prichádza len v renesancii. Fr. podoba je Lucréce a tal. Lucrezia. 

 

Luther: zriedkavé osobné meno, avšak v U.S.A. kde sa osobné mená neraz urobia z priezviska, po 

tomto priezvisku cirkevného reformátota Martina Luthera siahli mnohí protestanti a urobili si z neho 

krstné meno. Mal ho aj americký černošský predák, Martin Luther King. Pôvod tohoto mena je 

v staronemeckom jazyku, kde má význam slávny bojovník. 

 

Lýdia: žen. m. gréckeho pôvodu, utvorené z názvu oblasti v Malej Ázii. Význam mu je žena 

narodená v Lýdii. 
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Lyna: žen. m. ktoré v angličtine má podobu Lynn. Pôvod mu je v starej angličtine, kde má význam 

vodopád, jazierko. 

 

Lyndon, Lynden: ang. muž.m. utvorené z priezviska a význam mu je „Bývajúci vedľa lipového 

stromu“. 

 

Ľubica, Ľubka: žen. m. staroslovanského pôvodu. Utvorené je zo slova ľubov, ľúbiť, ljub = milý, 

príjemný, milovaný. Slovanské ľubov siaha hlboko do minulosti a v príbuzenstve má indoeurópske 

leubh = ľúbiť, milovať, chcieť. V sanskrite je to lúbhyati = žiadať, v latine liber = chcieť, žiadať, 

ľúbiť... 

 

Ľubomír: slovanské muž. m. utvorené spojením ľúbiť + mier = milovať, chcieť, želať si pokoj, 

spokonosť, mier. 

 

Ľubor: muž. m. slovanského pôvodu, utvorené spojením slov ľúbiť + boriť. 

 

Ľuboslav: muž. m. slovanského pôvodu, utvorené spojením ľúbiť + slav, kde prvá časť znamená 

milovať a druhá –slav = sláva, oslava, Slovanstvo. 

 

Ľuboš: dnes už samostatné muž. m. ale v podstati predstavuje len skratku mien Ľuboslav, Ľubomír. 

 

Ľudmila: slovanské ženské meno. Vzniklo spojením slov ľud + milá, čo by teraz predstavovalo osobu 

ktorá je milá ľuďom, alebo osobu milujúcu svoj ľud. Jeho vznik sa pripisuje českému jazyku. 

 

Ľudomil: mužská podoba ženského mena Ľudmila. Viď. 

 

Ľudovít: medzi Slovanmi rozšírené muž. m. a to v podobách: Ľudovít, Ľudevít, Ludvík, Ludwík... Na 

prvý pohľad, aj toto meno vypadá rýdze slovanské, utvorené spojením slov ľud + vítať, avšak väčšina 

etymológov, už či správne, alebo nie, pripisuje mu hornonemecký pôvod. Tu jestvovalo meno 

Hloudowig, Chlodowig, ktoré vzniklo spojením hluda = sláva, alebo chlod = hlava + wiga = boj, 

bitka, vojna... čiže jeho význam sa vysvetľuje, ako slávny, hlavný bojovník. 

 Hloudowig, v neskoršej podobe Chlodowig, v zlatinovanej podobe je Ludovicus, Clodovicus 

a práve časť etymológov toto pokladá aj za východisko Ľudovíta. 

 Možné je aj to, lebo v labyrinte tohoto mena, medzi Slovanmi najdeme pravdepodobne dve 

rozličné mená. Prvé je slovanské, Ľudovít, Ľudevít, ktoré pretrváva v rade slov. jazykov, čo poukazuje, 

že tu ide o slovanské východisko, o slovo ľud + vítať a druhé, už nie celoslovanské, je Ludvík, 

Ludwík... ktorých východiskom bude asi zlatinované Ludovicus. 

 

Ľutobor: staré sloviensko-slovanské muž. m. s ktorým sa stretávame už v čase Veľkej Moravy. 

Utvorené je spojením ľut, ljut (blízke ku gr. luchos = vlk) a znamená ľúty, čiže divý, dravý, neľútostný, 

krutý + boj = borba, bitka, boj, z čoho jeho význam bude zúrivý bojovník. 
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M  

 

 
Mabbot: žen.m. utvorené na podklade mena Mabel.  

 

Mabel(la): žen.m. ktoré vlastne predstavuje len skrátenú podobu mena Amabel.  Mabella mu je 

polatinčená podoba. V Škótsku vznikla verzia Moibeal. 

 

Madeleine, Madeline, Madaléna: žen.m. ktorého východiskom je Magdaléna. Tu máme hebrejský 

pôvod. Viď Magdaléna. Madeline mu je podoba vo fr. jazyku, avšak v angličtine často stretneme aj 

Maudlin a Madlin. 

 

Madoc: muž.m. welškého pôvodu a význam mu je „Šťastko“. Medzi Welšanmi je ešte vždy v použití 

a tu sa stretneme aj s priezviskami, ako Mad(d)ox a Madock. 

 

Mae: žen.m. varianta mena May. Viď. 

 

Maelona: žen.m. welšského pôvodu, s významom „princezná“. Demin. je Lona. 

 

Magdaléna: žen. m. ktoré aj v gréckom jaz. má podobu Magdaléna, avšak pôvod mu je v aramejsko-

hebrejskom, kde znamená žena z Magdálu, mesta vedľa Galilejského mora. V tomto meste sa narodila 

Mária Magdaléna, postava z Biblie. Skratkou mu je Magda, ktoré sa však postupom času úplne 

osamostatnilo. 

 

Magee: muž.m. pôvodne priezvisko. Význam mu je „syn Hugha“. V osobné meno sa vyvinulo  

v írsko-keltskom jazyku, na podklade McGee. 

 

Magnus: muž.m. lat.pôvodu a význam mu je „veľký, vznešený“ a pod. Kráľ Karol Veľký (odtiaľ 

máme slovo „kráľ“) v zlatinovanej podobe  bol Carolus Magnus. Keďže si tento kráľ za svoje sídlo 

zvolil mesto Aachen (lat. Aquae Grani – sev. Nemecko), jeho titula „Magnus“ sa rýchlo rozšírila aj na 

škandinávske krajiny, ba až na britské ostrovy, takže z toho vznikali aj priezviská. V Írsku a Škótsku  

sa stretnete s priezviskom Manus, alebo aj McManus. U nás, jeho pamiatka pamiatka pretrváva v slove 

„kráľ“. 

 

Mairi: škótsko-keltská podoba mena Mária. 

 

Maja: žen. m. o pôvode ktorého sú aspoň dve teórie: 

1/ Vzniklo na podklade lat. maior, čo je podobou lat. magnus = veľskosť, veľké, vysoké, dlhé, mnoho, 

vznešne, silne, hrdo... 

2/ Východiskom mu bude názov gréckej bohyne Maia, ktorá podľa mytológie bola matkou boha 

Hermesa. Ak sa uváži grécka verzia, tak slovo, meno siaha hlboko do minulosti jazyka Indoeurópanov 

a predstavuje iba variantu pôvodného termínu, odkiaľ máme napr. mama, med, mesiac, máj atď. 
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Malcolm: muž.m. veľmi frekventované hlavne medzi Škótmi a pravda, aj všade tam, kam sa týto 

vysťahovali, ako U.S.A. Kanada, Austrália, Nový Zealand... V ich dejinách, až štyria králi mali mali 

toto meno. Vyźnam mu je „nasledovateľ sv. Columba“. Škótska podoba je Calum, takže aj priezvisko 

McCalum je pomerne frekventované.  

 

Malvína: žen.m. škótsko-keltského pôvodu. Význam mu je „smooth brow“, kde smooth = hladké, 

rovné, mäkké, vyhladené, pokojné... + brow = obrva, obočie, ale aj čelo, okraj skaly, návršie...   

 

Mandy: žen.m. anglický dem. pôvodného Amanda. 

 

Manette: žen.m. francúzsky variant Márie. 

 

Manfred, Manfried, Manfredi: muž.m. starogermanského pôvodu, s významom „mierumilovný 

muž“. 

 

Marcel: muž. m. vychádzajúce z lat. Marcelus, ktoré predstavuje deminutív mena Marcus. Viď 

Marek. 

 

Marcela: žen. m. odvodené z mužského Marcel. Viď Marek. 

 

Marcius: muž.m. ktoré je len podobou pôvodného Martius – Marek, Marko. Žen. podoba je Marcia, 

alebo v dem. to bude aj Marša, Mariša, Marcie, Marcy. 

 

Marek, Marko: muž. m. utvorené na podklade lat. Marcus, ktoré následne súvisí s Martius 

a východiskom všetkých je meno rímskeho boha vojny a ohňa, Marsa. Nemôžno však úplne vykľúčiť 

ani priezvisko rímskeho rodu Marcus, ale aj tu ide len o názov boha vojny a ohňa. 

 

Margareta: žen. m. ktoré sme dostali cestou latiny, ale jeho pôvod, jeho cesta ku nám je krajne 

zaujímavá. Lat. Margareta vychádza z gréckej podoby Margarítes / Μαργαρίτης, čo vlastne znamená 

perla. Toto slovo nie je gréckeho pôvodu, ale dostalo sa tam cestou Peržanov, z jazyka Parsy / Farsy 

a pravý význam mu je dieťa svetla. 

 Peržania sa domnievali, verili, že perly sa rodia, vznikajú v čase, kedy mušle perlorodky, počas 

mesačnej noci vychádzajú na povrch, aby sa kochali v kráse mesačného svetla. Vo svojej 

samopašnosti, hre, roztopaši, niektoré mušle sa roztvoria a vtedy do nich padá krása oparu, hmloviny, 

ktorá sa potom mení v prekrásnu perlu. 

 V ľudovom chápaní (u nás a aj inde) meno Margareta sa chápe, akoby vzniklo z názvu kvietka 

rovnomennej rastliny, avšak pravdou je opak. Aj tento kvietok za svoj názov vďačí starým Peržanom.  

 Skrátená, domácka podoba je Margita, čo predstavuje už aj úplne samostatné meno. Neraz 

počuť aj skratku Rita. Škóti majú svoju podobu Mairghread a Peigi. 

 

Margita: žen. m. ktoré sa už osamostatnilo, ale predstavuje len skratku z Margarety. 

 

Mária: jedno z najpopulárnejších a najrozšírenejších ženských mien. Pôvod mu je hebrejsko-

aramejský, kde sa stretávame s Miryam, Maryam, ktoré etymológovia pod vplyvom kresťanskej 

ideológie vysvetľujú, ako túžiaca po decku, „mrúca“ po decku. Čo sa týka Márie, matky Ježišovej, 
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toto vysvetlenie by aj zodpovedalo, avšak pri vysvetľovaní Márie Magdalény a iných, tento prístup 

nepostačuje, či zvádza nás to na inú, chybnú koľaj. 

 Paralelné vysvetlenia poukazujú, že toto meno v podstati znamená morskú hviezdu, perlu, z 

mora, ale aj vládnucu, tehotnú, trpkosť, vzburu atď. Rozličných výkladov je na výber. Vypadá, že 

koľko je variant tohoto populárneho mena, toľko je aj vysvetlení jeho významu. Sledujúc vysvetlenia 

rozličných autorov, najdeme, že všetci  tu podávajú význam morská hviezda a túžiaca, „mrúcu“, nuž 

asi tu bude aj pravý význam mena. 

 U nás zaužívané podoby sú: Marka, Mariena, Mariša, Mariška, Mara, Marča, Marika, ale aj 

cudzokrajná skratka Ria. Vo Francúzsku Marie, Mariot, Marion... kým v Anglícku Mary, Marry, 

Mariam, Molly, Mimie, May, Marian, Marilyn, v Škótsku Máiri, Moire, Muire, v Írsku Moira... atď.   

 

Marian: muž. m. lat. pôvodu, kde sa predpokladá, že východiskom mu je meno Marius. V takomto 

prípade, jeho vyýznam by sa vysvetlil, ako vojenský, vojnový, bojovný, bojového ducha... Nevykľučuje 

sa však ani paralela, že tu ide len o skrátenú verziu pôvodného Marianus, čo by ho zaradilo ku menu 

Mária, Máriin, prislúchajúci k rodu Márie, alebo aj ku z mora, morský. Viď Marína, Mariana. 

 

Mariana: Žen. m. ktoré sme dostali cestou fr. jazyka, kde svojho času došlo ku splynutia dvoch 

najpopulárnejších žen. mien, Mária a Anna. Z tohoto vzniká Mariana, ale mu prekáža len jedno „n“ 

v druhej časti.  

 Pripúšťa sa aj paralený vznik, kde východiskom bude ženská podoba mužského mena 

Marianus. Viď Marian. 

 

Marica: srbch. žen. m. ktoré sa neraz nevedome pomieša s Mariou, avšak má svoju vlastnú 

etymológiu, názov rieky Marica. 

 

Marigold: sporadické ženské meno. Skorej ho stretnete pri menách z ríše zvierat. Bude to meno 

mačky, sučky, ovce, kozy... a aj my, keď sme kúpili túto farmu, dostali sme s ňou aj mačku zvanú 

Marigold. Ako všetky podobné mená, aj toto vzniklo v tábore puritánov a siahlo sa tiež po názve 

kvietku. Marigold v ang. znamená kvietok, čo nazývame nechtík. 

 

Marilyn: žen. m. ktoré spopularizovala americká herečka Marilyn Monroe. V prípade tohoto mena 

nejde o nič iné, ako o deminutív Márie. Podobne, ako u nás  Mariena. Postupom času, tento deminutív 

sa osamostatnil a dnes sa už zaraďuje medzi mená „novšieho dátumu“. 

 Mužské meno Merlin, pod ktorým vďaka americkej kinematografie poznáme stredovekého 

poetu a proroka zo VI. storočia, ale najmä ako veštca spiatého s dvorom kráľa Artúra, je už cele iného 

pôvodu. Najskôr tam ide o welšské slovo s významom kopec vedľa morského pobrežia. Viď. 

 

 

Marína: žen. m. na spolarizovanie, aspoň u nás, veľky vplyv mala skladba Gejzu Dusíka, „Marína, 

rád ťa mám...“, alebo ešte skorej tejto, meno zvečnil A. Sládkovič v jeho „Maríne“. Sám pôvod mena 

však siaha do latiny, ku marinus = z mora, morské. Predpokladá sa, že vzniklo, či cestu do sveta si 

začalo raziť, ak nie skorej, tak aspoň v XIV. st. Grécka cirkev pod týmto menom pozná aj sv. Marínu 

z Alexandrie, avšak západ sa s Marínou spoznáva len v 1934. roku, kedy anglícky princ George 

vstupuje do manželstva s gréckou princeznou Marínou, ktorá sa potom stáva vojvodkyňou z Kentu. 
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Mario: muž.m. talianského pôvodu, ktoré podľa všetkého, predstavuje variantu staršieho Márius. 

V súčasnosti je pomerne frekventované, ale na výnimky, len v Taliansku. Vyskytuje sa aj medzi 

Slovákmi, ale len ako okrajové a to najmä medzi katolíkmi. Pôvod mena je však v starom Ríme. Po 

páde rímskej ríše, na dlhú dobu bolo úplne zabudnuté. Zjavuje sa len v dobe renesancie. Naberá na 

popularite, takže začiatkom XX. st. priblížilo sa ku špičke najpopulárnejších talianských mien. Každý 

Talian bol Mário a každý Mário, bol Talian. 

 Kde mu je etymológia, význam? 

 Hádky o pôvode a význame, trvajú aj dnes. 

 A/ Mário môže predstavovať len mužskú podobu ženského mena Mária, lenže toto sa 

spopularizovalo len zásluhou matky Ježiša Krista a jej meno v starom Ríme bolo neznáme. 

 B/ Môže byť odvodené zo slova marinus = morské, z mora, lenže v takom prípade, mali by 

sme nie Mário, ale Marínus, Maríno a ako príbuzné by mu boli mená: Marian, Marína a pod.  

 C/ Väčšina zastáva mienku, že Mário a Márius majú spoločné východisko a tým je meno 

rímskeho boha vojny, ohňa... Marsa., čiže Mário bude vyložene talianskou podobou Mareka, Marka,  

Markusa a podobných mien. 

 Antické dejiny, dejiny rímskej ríše, koľko mi je známe, spomínajú len jedného a aj to otroka 

v rodine Cicera, ktorý sa volal Mário. Keďže bol otrokom, môžeme predpokladať, že sa tu jedná 

o osobu z Grécka. 

 Podobné meno, ale teraz Marion mal aj kráľ mesta Tyra, ktorý sa spomína v dobe Alexandra 

Macedónskeho. 

 Márius je už častejším menom a v čase rímskej ríše mal ho aj významný Riman, veľký generál, 

Marius Caius. Bol skromného pôvodu, negramotný, ale ako vojak, neskoršie generál, bol vynikajúci 

a nadovšetko, oženil sa aj s Júliou, z rodu Caesárových, nuž napredoval. Bránil hranice ríše od čoraz 

prudkejšieho naliehania barbarov. Darilo sa mu, nuž zvolili si ho aj za konzúla. Nie len raz, ale 

šesťráz. Siedmy mandát mu už bol len „darovaný“. Umrel v roku 83. p.n.l. 

 Spomína sa ho, ako veľkého generála, ale ešte väčšieho tyrana. Najväčšieho tyrana, čo Rím 

počas svojich dlhých dejín zaznamenal. V krutosti, za nim nezaostával ani jeho syn, ďalší Marius, ba 

ani strýko, zase Marius.  

 V dejinách Ríma máme zaznamenaných aj ďalších Mariusov, ale týto už neboli takí tyrani. 

Boli trochu „skromnejší“, ba spomína sa ešte jeden, spisovateľ, Marius Maximus. 

 Meno Márius a Mário nejak neprekračujú hranice Talianska. Ak sa vo svete (Amerika, 

Austrália...) nejaký aj najde, určite to bude len potomok prvej, poťažne druhej generácie 

prisťahovalcov z Talianska. 

 

Mariot: žen.m. ďalšia varianta mena Mária. Viď.  

 

Márius: muž.m. Viď Mário.  

 

Markus, Marcus, Mark: muž.m. odvodené z mena rímskeho boha vojny, Marsa a priezviska 

významnej rímskej rodiny. Viď Marcius, Martius, Marek, Marko. Fr. podoba je Marc a Marcel, kde 

táto druhá sa vyvinula z lat. dem. Marcellus.  V žen. podobe tu máme Marcela.   

 

Marlon: muž. m. neznámeho pôvodu, ale predpokladá sa, že jeho východiskom najskôr bude 

francúzsky jazyk, kde by potom malo význam jastrab, krahulec. Meno spopularizoval herec Marlon 

Brando. 

 



 100 

Marta: žen. m. aramejského pôvodu, s významom pani, domáca pani a pod. V Novej zmluve to bola 

sestra Lazára a Magdalény. Údajne bola výbornou domatinkou. 

 V stredovekom Francúzsku sa stáva veľmi populárnym, lebo tu jestvovala legenda, podľa 

ktorej po ukrižovaní Ježiša, Marta prechádza, uteká na územie súčasného Francúzska, aj s deťmi a aj 

dosiaľ sú jednotlivci čo tvrdia, že z tejto krvi vznikol rodokmeň vládnucej dynastie v Luxemburgu. 

Táto vraj vo svojich vénach má „pravú Kristovu krv“. O kvapku tejto krvy, o Kristove gény sa 

storočiami uchádzali najvýznamnejšie európske rody. Z malého Luxemburgu, na tróny najväčších 

európskych krajín sa dosádzali „potomkovia“ Krista. 

 V angličtine najdeme podoby Marta a Martha, Marthe, Martushka... v Škótsku Moireach... 

 

Martin: muž. m. ktoré sa aj dnes teší popularite. Pôvod mu je v lat. Martius, ktorého význam sa 

vysvetľuje ako: z boha Marsa. Mars bol rímskym bohom ohňa, blesku a vojny. 

 Podľa kresťanskej legendy, sv. Martin, niekde v IV. st. bol rímskym vojakom a v jednu 

mrazivú noc, aby pomohol žobrákovi, rozsekol svoju kabanicu a dal žobrákovi polovicu, aby tento 

netrpel chladom. Hodne neskoršie, tento Martin sa stáva kresťanským biskupom vo Francúzsku. 

Katolícka cirkev pod menom Martin pozná až piatich pápežov, kým v tábore protestantov, toto meno 

mal aj sám Luther. Škótska podoba je Mártainn. 

 Ženská podoba je Martina. 

 

Matej, Matúš: muž. mená, kde obe podoby vychádzajú z hebrejského Mathu, Mathies, čo znamená 

dar Boží. Takto sa nazýval aj jeden z evanjelistov. 

 V Európe sa meno zjavuje najskôr vo svojej latinskej podobe, ako Matthaeus z čoho vzniká aj 

fr. podoba Mattheu. Z tejto podoby, hlavne počas reformácie, vzniká nový variant, Matthias. U nás 

máme zachované obe podoby a to: Matej a Matúš. V Anglicku je Matthew a v Škótsku Mata. 

 Časom sa tieto podoby osamostatňujú, dištancujú, takže z pôvodne jedného základu, 

dostávame dve, úplne samostatné mená. 

 V srbch. je podoba Mate, Matija... 

 

Matilda: žen. m. starogermanského pôvodu, s významom silná spolubojovníčka, vojnová družka. 

 

Maud(e): žen.m. starofrancúzska podoba mena Matilda. 

 

Maurícius: muž. m. lat. pôvodu s významom muž, obyvateľ Maurície. Viď Maurus. 

 

Maurus, Mauro, Mavro: muž. mená greko-latinského pôvodu, s významom: 

1/ V gréckej podobe je to čierny; 

2/ V lat. podobe má význam muž, obyvateľ Maurície, kde ale aj Maurícia je vlastne odvodené 

z gréckeho jazyka, z významu čierny. 

 

Mavis: žen.m. utvorené na podklade fr, názvu spevavého vtáčika drozda. 

 

Maxim: muž. m. lat. pôvodu, ktoré v čase rímskej ríše bolo rodinným menom vtedy jednej 

z najvýznamnejších plebejských rodín. Východiskom je lat. maximus, čo znamená najväčší, 

najvznešenejší. 

 



 101 

Maximilian: muž. m. lat. pôvodu, ktoré má rovnaké východisko, ako aj Maxim, lenže je tu aj prípona 

amilian. Aj toto bolo rodinným menom jedného z významných plebejských rodov Rímu. V prvej časti 

máme význam najväčší, najvýznamnejší, kým v druhej časti figuruje aemulus, ktorého význam je 

súperiaca osoba, osoba ktorá sa vzmáha, či ak prihliadneme ďalej, na imago, tak dostaneme význam 

predstava, obraz, „imidž“. 

 

Maxwell: muž.m. s východiskom v staroangličtine, kde znamená asi „veľký“ a „prameň, studňa“. 

Obyčajne sa zjavuje, ako priezvisko, ale v XX. st. sa začína zjavovať aj ako osobné meno.  

 

May / Mája, Májka: žen.m. ktorého východiskom je mesiac máj.  

 

Mečislav: muž. m. slovanského pôvodu, ktoré vzniklo spojením meč + sláva, oslava, Slovan. 

 

Medard: muž. m. medzi Slovákmi veľmi zriedkavé. Skorej sa s nim stretneme v kalendári, hlavne 

v porekadle: Medardova kvapka, 40 dní kvapká. Meno však má grécky pôvod, kde medeor = liečiť, 

uzdravovať, ošetrovať, „medikovať“. (*Súvisí s Medeou v Perzii.) 

 

Megan: žen.m. welšský demin. mena Meg, ktoré je zase len skratkou Margarety.  

 

Melánia: žen. m. gréckeho pôvodu, s významom čierna, počerná, počernej pokožky. 

 

Melichár, Melchior: muž. meno, či mená o pôvode ktorých máme málo poznatkov. V Biblii sa 

spomínajú (traja) mudrci, ( traja) králi od východu. V gréckom preklade Biblie, týchto mudrcov sa 

nazýva proste mágos, čo znamená mág, hvezdár, astrológ, vzdelaný a pod.  

 V prvých storočiach nášho letopočtu, kresťania sa snažili odhaliť ich mená a preto v rôznych 

spisoch vystupujú pod rozličnými menami. V stredoveku, niekde v XIII. st. z nich sa stávajú aj 

predstavitelia národov. „Rasove“ sa prifarbujú, takže jeden z nich sa stáva Peržan, druhý je černoch 

a tretí je Ind. (Takto sú znázornení na mnohých maľbách tej doby.) 

 Kresťanská Európa si preberá mená Gašpar, Baltazár a Melichár / Melchior, zo spisu knihy, 

ktorá bola napísaná v Grécku, niekde v VII. storočí. Melichár, Melchior je teda meno, či sú to verzie 

mena jedného z tých mudrcov, kráľov. Všetci traja však pochádzali z klánu, rodu, plemena peržských 

Mágov, ktorí slúžili, ako najvyšší kňazi v Peržsku. Jednou z ich najdôležitejších funkcií bolo staranie 

sa o večný oheň, z čoho sa predpokladá, že Melichár, Melchior bude znamenať asi kráľ svetla. 

 

Melinda: žen. m. gréckeho pôvodu, s významom niečo, ako medová, lebo v koreni má grécke slovo 

pre med, sladkosť. 

 

Melisa: žen. m. gréckeho pôvodu, s významom med, včielka. V klasickej gr. mytológii poznáme jednu 

z nýmf a manželku vládcu Korinta, Periamdera, ktorá sa tiež nazývala Melisa.  Periamder si manželku 

zavraždil. Táto nešťastnica, na druhom svete, v ríši zosnulých ešte stále behá nahá, lebo jej pohrebné 

rúcho nebolo náležite spálené. Neprešlo s ňou na „onen svet“. 

 

Melvin, Melvyn: muž.m. pravdepodobne írskeho pôvodu, v ktorom prípade jeho význam je 

„vyleštený vodca“ (vzťahuje sa na jeho vyleštený meč), ale sú náznaky, že môže byť aj staroang. 

pôvodu, kde sa zjavuje meno Maelwine, čo by teraz znamenalo „priateľ meča“, alebo aj „priateľ 

prejavu“. 
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Mando/-e: muž. m. macedónska skratka preMetodije / Metód. 

 

Meredith: muž.m. welšského pôvodu, kde má podobu Maredudd = veľký vodca. Paralelné 

vysvetlenie je, že tu môže isť aj o význam „deň smrti, smrtný deň“, alebo aj „ochranca od, alebo 

z mora“. Meno je frekvenbtované jedine medzi Welšanmi, avšak z neho odvodené priezvisko Meridith 

je už častejšie. 

 

Merle, Merla: žen.m. francúzskeho pôvodu s významom „drozd“. 

 

Merlin: muž.m. ktoré vo svojej welšskej podobe je Myrddin. Takto sa volal  bard, mág, hvezdár  

a prorok VI. st. ktorý sa spomína v legendách o kráľovi Arthúrovi. Meno je aj dnes frekventované. 

Viď Mervin, Mervyn.  

 

Mervin, Mervyn: muž. meno, na vysvetlenie ktorého máme aspoň dve teórie: 

 1/ V minulosti jestvovalo staré anglosaské meno Maerwine, s významom slávny priateľ. 

Z tohoto sa vyvinula súčasná podoba Marvin, Mervin, Mervyn.  

 2/ Svojho času bolo aj welšské meno Myrddin = kopec vedľa morského brehu a práve toto sa 

stalo, či dalo základ menu Merlin, hvezdára a veštca na dvore kráľa Artúra. Z neho sa postupne 

vyvinuli podoby Marvin, Mervin, Mervyn. 

 

Metód: muž. m. gréckeho pôvodu, pod ktorým poznáme jedného zo solúnskych bratov, slovanských 

vierozvestov na Veľkej Morave. V gr. jazyku meno má podobu Methodios. Východiskom mu je slovo 

méthodos = spôsob vyšetrovania, metóda, či ako methodeia = umenie, remeslo, trik. 

 

Mia: samostatné žen. meno, ktoré vzniklo zo skrátenej podoby Márie. 

 

Mica, Mici, Micka, Micika: žen. m. ktoré vzniklo zo skratky pôvodného Miriam. 

 

Micah: viď Michal. 

 

Michal: muž. m. hebrejského pôvodu, kde má podobu Michael a význam mu je ten, ktorý je ako Pán 

Boh. V Biblii sa spomína Michael, ako jeden zo siedmych archanjelov, ba až ich vodca v boji a preto  

neskoršie, v katolíckom náboženstve, z neho sa vyvíja patrón vojakov. 

 Ako osobné meno, Michal sa zaraďuje medzi najpopulárnejšie kresťanské mená. Po ňom 

siahajú rovnako, ako katolíci, tak aj protestanti. 

 

Mijat: muž.m. srbská bosenská podoba Michala. 

 

Mikita: muž. m. gréckeho pôvodu. Východiskom mu je meno Nikétes, ktorého význam je rovnaký, 

ako aj pri mene Mikuláš, čiže prevaha, premôcť, premáhať.  

 

Mikuláš: muž. m. gréckeho pôvodu, kde má podobu Nikólaos, kde nikaó = premáham, niké = 

prevaha + laós = ľud, národ, čo by teraz znamenalo prevaha, víťazstvo ľudu. 

 Lat. podoba mu je Nikólaus. Sv. Mikuláš, Nicholaus, Nikolaus... je patrónom námorníkov 

a detí. V holandskej skrátenej podobe je to Claus, nem. Klaus, ktoré sa ujalo medzi novoosadlíkmi 
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v Novom Amsterdame (neskorší New York) a preniklo aj do angličtiny a z neho, najmä zásluhou Coca 

Coly, ich reklame, stáva sa aj symbolom Vianoc. Mikulášovi sa podarilo z Vianoc vytisnúť Ježiška, 

lebo tento sa neosvedčil, ako dobrý obchodník, reklamný symbol. 

 Protestantskí fundamentalisti, ako od Vianoc, tak aj Mikuláša, dlhé roky bočili a preto je tu 

Mikuláš, ako krstné meno krajne zriedkavý, ba skoro sa vôbec nevyskytuje. Prestalo sa ho používať 

v čase reformačných bojov. 

 Medzi katolíkmi, ale hlavne medzi pravoslávnymi Slovanmi, toto meno sa teší veľkej 

popularite. V Rusku má podobu Nikolaj, u Srbov a Chorvatov Nikola, kým v oblasti taliansko-

francúzskej kultúry je to Nicol, Nikolette, Nikoleta atď. 

 

Milada: žen. m. germanského pôvodu. 

 Kráľ Merowald, z anglického kráľovstva Mercia, údajne mal tri dcéry. Jedna z nich sa volala 

Mildthryth = jemná, mierna sila a z tohoto sa neskoršie vyvinulo súčasné ang. Mildred. 

 Tieto tri sestry, pre svoje milosrdenstvo, boli aj kanonizované a hlavne meno najmladšej, 

Mildthryth sa v stredoveku, v čase reformácie, stáva populárnym. Naša slovenská podoba Milada 

predstavuje práve náš variant mena Mildthryth – Mildred. 

 

Miladin: srb. muž. meno. Podoba Miltína... Viď. 

 

Milburga: viď Mildred, Milada.  

 

Mildred: žen.m. Viď Milada.  

 

Milena: slovanské žen. m. utvorené zo slova mil = milé. Toto slovanské slovo v príbuzenstve má 

sanskritové máyas = radosť, lat. mitis = mäkké, pokojné, či indoeurópske mei-l = lahodné, mäkké... 

takže význam Mileny by bol: milá, mäkká, pokojná žena. 

 

Miles: muž.m. o etymológii ktorého mienky sa rozchádzajú. Jedni tvrdia, že tu ide o starogermanský 

koreň „mil“ = milý, milovaný, avšak väčšina je mienky, že toto meno bude mať latinské východisko, 

kde miles = vojak. Normani poznali tri podoby tohoto mena: Miles, Milo a Milon. Viď Myles. 

 

Milica: slovanské žen. m. s významom: 

1/ milá; 

2/ Môže predstavovať slovanskú podobu germanského mena Milicent, kde význam je práca, sila; 

3/ Môže byť aj slovansko-bulharské meno, utvorené z koreňa mil + koncovky, ktorej pôvod bude 

najskôr v preklade gréckeho mena Charis, ktoré má svoju latinsko-francúzsku podobu Charity, 

ktorého východiskom je lat. caritas = láska, prítulnosť, záľuba, kresťanská láska. 

 

Milicent: žen.m. staronemeckého pôvodu, s významom „silná, milá robotníčka“. Svojho času, okolo 

X. st. toto meno bolo populárne hlavne vo Francúzsku, kedy malo podobu Melisenda. V XIX. a hlavne 

v XX. st. meno sa zase stáva populárnym, najmä v Anglícku a v podobe Milicent. Najčastejšou 

domáckou podobou je Milly. 

 

Milina, Miluška, Milota:  žen. mená utvorené z koreňa mil, milé.  

 

Milivoj(-e): srbch. m. m. kde figuruje milé + vojak, bojovník. 
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Milo: muž. m. ktoré sa u nás chápe ako skratka slovanského Miloslav. Vyskytuje sa však aj 

v angličtine, ako úplne samostatné. Tamojší etymológovia, ako jeho pôvod, tak aj význam vysvetľujú: 

1/ Ide tu o latinskú podobu germanského mena Miles = vojak. 

2/ Môže predstavovať aj skrátenú podobu slovanského Miloslav. 

 

Miloslav: muž. m. slovanského pôvodu, utvorené na podklade mil(ý), ie. mei-l = milý, lahodný, 

mäkký, pokojný + typickej prípony –slav = sláviť, oslavovať, Slovan. Jeho význam by bol: 

oslavovateľ milosti, pokoja, lahodnosti... Ženská podoba je Miloslava. 

 

Miloš: slovanské muž. m. utvorené na podklade milé.  

 

Milovan: srbch. m. m. s významom milovaný. 

 

Milutín: muž. m. ktoré vzniklo podobne, ako Miloš, Milena, Miloslav... Východiskom mu je milé. 

 

Mima: žen. m. hebrejského pôvodu a predstavuje skrátenú podobu pôvodného Jemimah = holubica. 

  

Minerva: žen. m. lat. pôvodu, s významom múdra. V rímskej mytológii toto bolo meno ich bohyne 

múdrosti. Jej gréckou paralelou je Aténa. 

 

Mirabela: žen. m. lat. pôvodu, kde má podobu Mirabella a význam: vynikajúca, vznešená. 

 

Miranda: žen. m. lat. pôvodu s významom: obdivovaná, obdivovateľka. 

 

Miriam: žen. m. heb. pôvodu a význam sa vysvetľuje, ako túžiaca (po decku). Z tohoto mena medzi 

kresťanmi vzniká Mária. (viď.) 

 V Biblii, v St. zmluve, takto sa nazývala aj sestra Mojžiša a Árona. Podoba Miriam je aj dnes 

rozšírená a popularite sa teší hlavne medzi Židmi. Skratkami sú Mici, Mica... a pod. 

 

Mirjana: srb. žen. m. kde je tendencia priradiť ho ku Miriam, čiže „zinternacionalizovať“ ho, avšak je 

to pôvodne slovanské meno, s významom túžiaca po pokoji, kľude.  

 

Miro, Miroš: mužské mená slovanského pôvodu, ktoré sú dnes už úplne samostatné, avšak pôvodne 

predstavovcali iba skratku mena Miroslav. 

 Veľmi otázne je tvrdenie časti jazykovedcov, že tieto slovanské podoby boli utvorené na 

podklade lat. mira = krásne, nádherné a ešte otáznejšia je hypotéza, že tieto skratky predstavujú iba 

našu verziu anglického Myro, kde v podstati ide o adaptáciu spomínaného lat. mira. 

 

Miron, Myron(a): žen. a muž. m. ktoré predstavuje adaptáciu gréckeho Myron, kde východiskom je  

mýro = lejem slzy, plačem. 

 

Miroslav(a): muž. a žen. podoba mena slovanského pôvodu, ktorá vznikla zlúčením slov mir = pokoj, 

kľud, mier, svet  + slav = sláva, oslava, Slovan. 

 

Mitar, Miter: muž. m. ktorého východiskom je Demeter. viď. 
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Modest(a): muž. a žen. podoba mena lat. pôvodu, s významom spokojnosť, skromnosť, rozvážnosť. 

Východiskom mu je lat. modus = miera, počet, ritmus, hranica, spôsob, pravidlo. 

 

Moira: žen.m. vo svojej poangličtenej podobe írskeho Maire, Moire, čo zase predstavuje ich verziu 

mena Mária. Variácie sú aj Maura a Maureen. Viď Mária.  

 

Mojmír: staré slovienske mužské meno, ktoré poznáme ešte z čias V. Moravy, kde sa spomína kráľ 

Mojmír I. a II. z čoho následne máme aj mojmírovskú dynastiu.  

 Ako čo je historický výstižné meno nitrianského kniežaťa Pribinu (Prvozjednoťovateľ), 

podobne je to aj pri mene Mojmír. Tento si po vyhnaní Pribinu rozšíril hranice svojej ríše (o 

Nitriansko) a mal „svätý“ pokoj, svoj mier, svoj pokoj, svoj svet, lebo význam sa vysvetľuje, ako: môj 

mier. (U Srbov najdeme podobu Momir, Momo.) 

 

Mojžiš: muž. m. ktorého pôvod nie je celkom jasný, lebo heb. Mošeh, z ktorého vlastne vzniklo 

Mojžiš, má egyptský pôvod a vysvetľuje sa ako vziaty, vytiahnutý z vody, ale aj ako syn, decko. 

V príbuzenstve má heb. mašáh = von vytiahnutý, no všeobecne sa vysvetľuje, ako vykupiteľ. 

 

Mona: žen.m. utvorené na podklade írskeho deminutívu „maudh“ = šľachetná, zo šľachtického rodu. 

Začalo sa používať len v XIX. st. kedy sa v Írsku prebúdza národné povedomie. 

 

Monika: ani pri tomto ženskom mene nemame jajjasnejšiu etymológiu. Môže byť gréckeho pôvodu, 

kde monos = samé o sebe, ale zároveň tu môže isť aj o lat. základ moneo = dať radu, radiť, poradiť. 

 Sv. Monika bola matkou sv. Augustína a spomína sa ako osoba s najlepšími materinskými 

vlastnosťami. 

 

Montagu(e): muž.m. odvodené z priezviska slávneho šľachtického rodu, pôvodom z Normandie. 

Význam priezviska, či od XIX. st. aj osobného mena je „Mont Aigu“ v Normandii, ktoré v preklade 

znamená „končitý, zahrotený kopec“. 

 

Montgomery: i keď sa s týmto mužským menom stretávame hlavne, ako s anglickým priezviskom, 

lebo len niekde koncom XIX. st. vchádza do použitia aj ako krstné meno, jeho pôvod však nie je 

v angličtine, lež vo francúzštine. Vychádza zo starofr. významu boháčov kopec, boháčova hora, vrch. 

 

Morag: žen.m. keltského pôvodu, utvorené z deminutívu slova „mor(a)“ = veľké, vznešené, avšak 

možné je, že tu ide len o variantu mena Mary (Mária), lebo v krajoch Británie, kde je keltský jazyk 

ešte živý, používa sa ako ekvivalent mena Sára. 

 

Moray: muž.m. Viď Murray. 

 

Morgan: muž. a žen.m. ktoré sa vyvinulo z pôvodného Morcant a toto zase časom obsorbovalo blízke 

Morien, takže jeho význam sa vysvetľuje, ako „z mora narodený, narodilo ho more“. V súčasnosti, 

toto meno je populárne hlavne medzi Welšanmi a to, ako osobné, tak aj priezvisko. 

 

Móric, Móris, Maurice: muž. m. lat. pôvodu, kde sa pôvodne zjavuje, ako Mauritius, čo znamená 

Maur, čierny, ale etymológia tohoto je v gréckom jazyku, v ich pojme pre čierne. Na rozšírenie sa 
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mena, asi najviacej vplýval svätý Maurice (Móric) zo Švajčiarska. Podľa neho je nazvané aj 

svetochýrne mestečko, stredisko zimných športov, St. Moritz. U nás s týmto menom poznáme najmä 

Mórica Beňovského.  

 V Škótsku je to Moolmuire. 

 

Morna, Myrna: žen.m. v poangličtenej podobe. Pôvodná írska podoba mu je Muirne = obľúbená, 

jemná. Obe podoby sú dnes rozšírené aj mimo Írska.  

 

Mortimer: muž.m. utvorené z aristokratického priezviska, ktorého pôvod je vo Francúzsku. Tam 

malo podobu Mortemer = mŕtve more. Táto rodina si svoje priezvisko utvorila z toho, že ich 

predkovia, ako križiaci, bojovali vo „svätej zemi“, v Palestíne. V Írsku sa meno trochu pozmenilo, 

takže tam stretneme podobu Murtagh.  

 

Morven: muž. a žen.m. frekventované hlavne v Írsku. Utvorené je na podklade keltského jazyka 

a význam mu je „vysoký blonďák“. 

 

Morwenna: žen.m. welšského pôvodu a jeho význam bude asi „morská vlna“.  

 

Mstislav: muž. meno slovanského, najskôr českého pôvodu, ktoré vzniklo spojením slov mstiti = 

pomstiť (sa) + slav = sláva, Slovan, takže jeho význam by bol: slávny pomstiteľ, slovanský pomstiteľ. 

 

Muir: muž.m. ktoré bolo najskôr škótskym priezviskom. Význam mu je „slatina“. 

 

Mungo: muž.m. Vznik tohoto mena sa viaže ku Galom. Keď medzi nimi účinkoval sv. Kentigern, 

jeho nasledovatelia mu dali prímeno Mungo, čo v ich jazyku znamená „obľúbený“, ba aj dnes 

v Škótsku majú sv. Munga a nie Kentigerna. Sv. Mungo žil v VI. st. a bol biskupom v meste Glasgow. 

Ináč toto meno medzi Škótmi ešte vždy žije, i keď je pomerne zriedkavé. 

 

Murdoch: muž.m. škótskeho pôvodu. Východiskom mu je škótsko-galský jazyk, kde má podobu 

Muireach, Murchadh  a význam mu je „námorník“, či významovo je rovnaké, ako aj írske Murtagh. 

(Viď Mortimer) Toto meno je pomerne frekventované a to ako v zmysle osobného mena, tak aj 

priezviska. 

 

Muriel, Meriel: žen.m. ktoré vzniklo z írskeho Muirgheal = lesk mora.  

 

Murray: muž.m. keltského pôvodu, s významom „more, močiar...“ Populárne je hlavne v Škótsku a to 

aj ako priezvisko, ba aj jeden z ich klánov sa nazýva Murray / Morray. 

 

Myfanwy: žen.m. rozšírené hlavne medzi Welšanmi. Význam mu je „moja zriedkavá“. Najčastejšou 

skratkou sú mu Fanny a Myfi. 

 

Myles, Miles: ang. muž. m. kde sa chybne podáva, že vraj bude staronemeckého pôvodu, utvorené 

z ich základného koreňa mil = milý. Pri rozbore slovanského milý, nikde som sa nestretol ani 

s narážkou, že milý bude mať nejaké príbuzenstvo v ger. jazykoch a preto sa najlepšie hodí 

vysvetelenie, že toto osobné meno je odvodené z latinského slova miles = vojak, armáda...Meno do 

Británie priniesli Normani a to v podobe Miles, Milo a Milon. V stredoveku toto bolo populárnym ako 
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osobným menom, tak aj priezviskom, avšak postupne vyšlo „z módy“. Zotrvalo len, ako priezvisko, 

kým v XIX. st. sa zase začína používať aj ako osobné meno. Na jeho oživenie asi vplýval fakt, že sa 

ho začalo používať aj v Írsku, ako ang. ekvivalent ich mena Malmouire a Maelmor. V Škótsku sa ho 

používa ako Maol-Moire. 

 

Myra: žen. m. ktoré v XVI. st. vymyslel Lord Brook, ako meno pre ženskú postavu v jeho ľúbostných 

básničkách. Až do XIX. st. po ňom siahajú jedine básnici a spisovatelia, avšak neskoršie preniká aj 

medzi široké masy. 

 Nevieme, či na Lorda Brooka vplývalo slovanské Miroslava, ale faktom je, že Angličania si ho 

píšu aj v podobe Mira (mäkké „i“) a práve z toho, ich etymológovia podávajú vysvetlenie, že tu ide 

len o skratku mien Mirabela, Miranda. 

 

Myrna: žen.m. írsko-keltského pôvodu, s významom „obľúbená“. Morna je už len jeho variácia. 

 

Myrtle: žen.m.ktoré vzniklo v XIX. st. na podklade gréckeho slova μυρρίνη / myrríne = myrta. 

V starovekom Grécku myrta bola symbolom víťazstva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

N 
 

Náda, Naďa, Nadina, Nadežda: žen. mená slovanského pôvodu, s významom nádej. Francúzska 

podoba Nadina je odvodená z ruskej podoby. 

 

Nadina: žen. m. vo svojom fr. znení, ktorého východiskom je ruské Nada. Viď. 

 

Nana: žen. m. utvorené z deminutívu hebrejského Hannah. Viď Hana. 

 

Nancy: ang. demin. ženského mena Anna. 

 

Naneta: francúzsko-anglícky demin. ženského mena Anna. 

 

Naomi: žen. m. hebrejského pôvodu s významom príjemná. V St. zmluve Naomi bola svokrou Ruth, 

ktorej dvaja synovia zahynuli v Moab. 

 Medzi Židmi toto meno bolo vždy frekventované, avšak medzi kresťanov sa dostáva len niekde 

v XVII. st. v čase reformácie. 

 

Natal: španielska podoba muž. m. Noel. 

 

Natália, Nataša: žen. m. ktorého východiskom je lat. Natale Domini a význam sa prekladá: narodenie 

sa Pána. Častým slovanským deminutívom je Nataša. Táto podoba je frekventovaná hlavne medzi 
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pravoslávnymi Slovanmi, menovite v Rusku. Odtiaľ sa dostáva na západ a dnes je frekventovaná aj 

v krajinách hovoriacich po anglícky. Časté je najmä v kruhoch intelektuálov, kam preniklo v čase 

socialistickej revolúcie v Rusku. Nejakú ustálenú formu písania však nema a stretneme sa s: Natasha, 

Naatasha, Nartasha, Natarsha... Francúzske podoby sú: Natalie, Nataly... 

 

Natan, Nathan: muž. m. heb. pôvodu, s významom dar. Pod týmto menom poznáme aj jedného 

z prorokov St. zmluvy, Nataniel, Nathaniel, čo predstavuje vlastne len variant pôvodného Natan, 

Nathan. V Novej zmluve sa takto menoval jeden z apoštolov, známejší nám podľa jeho druhého mena, 

Bartolomej. 

 

Nataniel, Nathaniel: variant muž. m. Natan, Nathan, ale teraz s príponou –el, ktoré teraz celý význam 

posúva na: dar Boží. 

 

Naum: s týmto mužským menom sa stretávame hneď na prvých stránkach dejín, ktoré boli písané 

našou rukou. Siaha do čias V. Moravy, do času, kedy sa po slovanskom svete rozutekali žiaci Metoda. 

Naum sa našiel v Bulharsku. Same meno je však gréckeho pôvodu, ale pripúšťa sa možnosť aj 

hebrejského východiska, i keď medzi Slovanmi často sa ho dáva do súvisu s umom, rozumom. 

 Ak uvážime grécky pôvod, tak v starogréckom jaz. nau = more a aj dosiaľ koná túto službu 

v novokombinovaných medzinárodných termínoch, ako je napr. aeronautika, kozmonaut, astronaut, 

nautická (míľa)... Naum, žiak Metoda s morom však nemal nič spoločného a jeho meno neudávalo 

nejaké jeho námornícke schopnosti. Skorej tu išlo o jeho literárne schopnosti a práve tu je aj úzadie 

jeho mena, v Naumachios, ako sa dakedy volal veľký grécky básnik, ktorého s obľubou citovali všetci 

antickí básnici a prozaici. Z jeho pôvodnej tvorby sa nám zachovalo len 74 veršovaných strof, 

zhrnutých do kolekcie antických gréckych básnikov. Jeho meno, Naumachios predstavuje kombináciu 

slov nau = more + machéo = bojovať, z čoho význam mu je námorná bitka, boj na mori, námorný 

bojovník. 

 Ak sa do ohľadu vezme hebrejčina, tak v St. zmluve sa spomína prorok Nahum, ktorého 

význam je posol blahozvesti. 

 

Neal, Neil, Niall : muž.m. Viď Nigel. 

 

Nebojša: srbské muž.m. s významom „nebojácny“. 

 

Nebula: pomerne zriedkavé žen. m. lat. pôvodu, s významom obláčik. 

 

Ned: muž.m. anglícka skratka mena Edwarda. Viď.  

 

Neda: žen. m. gréckeho pôvodu, ktoré siaha do čias rozkvetu mytológie. Pod týmto menom poznáme 

jednu z nýmf v Messensku. Legenda hovorí, že táto nymfa bola ošetrovateľskou boha Jupitera 

(Zeusa),v rokoch jeho detstva. Podľa mena tejto nymfy nazvali aj jednu rieku v Messensku. Význam 

môžeme vysvetliť, ako: ne gr. νη = áno, pravda, naozaj, kým v druhej polovici figuruje termín 

dávania, dať, z čoho úplný význam si vysvetlíme: osoba pravých darov, tá, ktorá naozaj obdaruje. 

 V srbochorvatskom prostredí Neda môže predstavovať aj ženskú skratku pôvodne mužských 

mien, Nedeljko, Nenad. 
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Nedeljko: muž.m. ktoré vzniklo medzi Srbmi a Chorvatmi, ako ich paralela latinskej podoby 

Dominik. Ženská podoba je Nedeljka. Skratky sú Nedo a Neda.   

 

Nela: dnes už úplne samostatné žen. meno. Východiskom mu je Elena, Helena. 

 

Nell(y): žen.m. dnes už samostatné, avšak východiskom mu je Elena, Helena a Eleonóra. Viď. 

 V Škótsku majú podobu Neilli. 

 

Nemanja: srbské muž.m. frekventované aj dnes, avšak najlepšie ho poznáme zo srbských dejín, ako 

zakladateľa dynastie Nemanićov. Nemanja v sebe skrýva „nema imanja = nemá imanie, majetok“, 

kým Nemanić vlastne znamená buď „syn Nemanju“, ale ešte skorej „nema nič“.  

 

Nenad: muž.m. ktoré vzniklo medzi Srbmi a Chorvatmi. Význam mu je „nenádejaný“, či „rodičia sa 

mu nenádejali, nečakali na neho“, prekvapil ich.  

 

Nessa, Nessie: žen.m. dnes už samostatné, avšak predstavuje len skratku, domácku podobu mena 

Agneša. Viď. 

 

Nest, Nesta: žen.m. ktoré predstavujú len domácke podoby mena Agneša. Viď. 

 

Nestor: muž. m. s ktorým sa stretáva už v antických dejinách Grécka. Tu sa spomína, že Nestor bol 

synom Neleusa a Chlorisy, synovec Peliasa a vnuk boha Neptúna. Ako jeho otca, tak aj všetkých jeho  

jedenásť bratov pobil sám Herkules, ale že Nestor bol ešte malý, Herkules mu ušetril život, ba 

neskoršie ho aj dosadil na trón Pylusa.  Jeho manželkou bola krásna Eurydise (Eurydika), dcéra 

Clymenesy, avšak podľa iných prameňov, oženil sa vraj s Anaxibiou, dcérou Atreusa. Nestor bol vraj 

zdatný bojovník a preslávil sa hlavne v bojoch s Centaurmi. Neskoršie, pri dobíjaní Tróje, stál na čele 

svojho vojska a tu vyniká svojou šikovnosťou, múdrosťou a odvážnosťou. Hómer ho opisuje, ako 

najperfektnejšieho junáka. Vraj aj sám Agamemnon vyhlásil, že keby mal aspoň desiatich takých 

veliteľov, ako je Nestor, Trója by už dávno ležala v popole. 

 Po vojne sa Nestor vracia domov, do Grécka a tu sa v pokoji dožil veľmi hlbokej starosti. 

Prežil vraj tri generácie, čo by predstavovalo, že umiera niekde v 90. roku života. Medzi starými 

Grékmi a Rimanmi, často sa počulo: „... len keby som mohol žiť Nestorovým životom...“. Ináč tento 

junák po sebe zanechal dve dcéry a sedem synov. Jeden z nich bol aj slávny Persus, podľa 

grekocentrickej legendy, zakladateľ peržskej ríše. 

 Vo svojej mladosti, Nestor bol aj členom posádky lode Argonaut, ktorá išla až na sám „koniec“ 

sveta, aby domov priniesla zlaté runo.  

 V čase vzmáhania sa kresťanstva, okolo roku 430, v Carihrade žil aj jeden kresťanský biskup, 

tiež zvaný Nestor, ale tento sa preslávil iba tým, že pre jeho heretické, kacírske náhľady, odvolali ho 

z funkcie. 

 Sám význam mena sa vysvetľuje, ako prichádza domov. 

 

Net(a), Nettie: žen.m. utvorené z mena Antónia. Viď Anton. 

 

Netty: žen.m. ktoré predstavuje skratku mena Natália. Viď.  
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Neven / Nevenka: srbch. muž. a žen. meno, kde východiskom je srbch. neven = nechtík (druh 

kvietka). Ináč v slovenčine by znamenalo aj nevädnúci. 

 

Neville: muž.m. utvorené z francúzskeho priezviska Neuville, čo znamená „nová dedina“. Ako osobné 

meno, zjavuje sa len v XVII.st.  

 

Niall: muž.m. Viď Nigel. 

 

Nicholas, Nicholaus, Nicol: muž.m. Viď Mikuláš. 

 

Nicola, Nicoletta: talianska a francúzska podoba žen. m. utvorená na podklade muž.m. Mikuláš. 

 

Nigel, Niall, Neal, Neil: muž.m. ale všade sú aj ženské podoby s pridaním koncovky  –a. Etymológia 

mu siaha do írskeho slova „niadh“ = šampión, junák a z toho, aj ku islandskému menu Njal. Do 

Anglícka sa meno dostáva s prenikaním Normanov, ktorí mali podoby Nel, Neel, Nele, ktoré sa 

latinovalo v Nigelus a preto sa považovalo, že bude mať súvis s „niger“ = čierny. Postupom času 

vznikali rozličné podoby písania, takže aj dnes najdeme napr. Nigell, Nygell a pod. V Škótsku 

prevláda podoba Nigel, kým v Írsku je Niall a v Anglícku Neal. 

 

Nina: ang. demin. žen. m. Anna. 

 

Ninian: muž.m. pomerne frekventované v „Novom svete“, kam sa vysťahovali Škóti, avšak v Británii, 

vyjmúc Škótska, je zriedkavé. V V. st. bol aj sv. Ninian, ktorý konvertoval Pictov (Škótov) na 

kresťanstvo, takže toto meno sa vyskytuje ako v Škótsku, tak aj v severnom Anglicku. O význame 

mena nevieme, ale bude siahať niekam do jazyka Keltov. V pôvodnej škótskej podobe to bol Ringean. 

 

Noel: muž. m. starofrancúzskeho pôvodu, odvodené z „Dies Natalis“, čo znamená Božie narodenie. 

Svojho času toto meno sa dávalo chlapcom narodeným v čase vianočných sviatkov. 

 

Nora: dnes už samostatné žen. m. ale v podstati predstavuje len skratku mena Honora, prípadne 

Honoria, Leonora... Pôvod je latinský a význam: čestná, vážená, ctená. 

 

Norbert: muž. m. germanského pôvodu, s významom: junák zo severa. 

 

Norma: žen. m. lat. pôvodu. Východiskom mu je norma = pravidlo, štandars. Jeho popularita vzrástla 

v XIX. st. vďačiac Bellini-ho opere Norma. Nevykľučuje sa však ani možnosť, že Norma bude len 

ženskou podobou mena Norman. 

 

Norman: muž. m. starogermanského pôvodu, s významom severan; muž zo severa; muž z Normandie. 

 Škótska podoba mu je Tormoid, Tormod. 

 

Norris, Norka: muž. a žen. variant francúzskeho mena s významom severan, Nór. Pôvodne sa Norris 

vzťahovalo jedine na Vikingov, ktorí chodili plieniť oblasti Francúzska. Neskoršie však prechádza 

v osobné meno. 
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Norton: muž. m. staroanglického pôvodu, formované na priezvisku. Jeho význam sa vysvetľuje, ako 

severná osada, severné usadlosti, salaše. 

 

Novak: srbské muž. m. najskôr vlastného domáceho pôvodu a význam mu je prínova (do rodiny). 

domácke podoby sú: Novica a pod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O  
 
Obadia(h), slovenský biblický preklad Abdiáš: muž.m. hebrejského pôvodu, s ktorým sa stretneme aj 

v Biblii, „Prorocké knihy“. Význam mu je „slúžiť Hospodina“. V protestantskej Európe sa stáva 

populárnym v XVII. st. kedy po ňom siahajú aj puritáni, avšak jeho popularita poklesla už v XIX. st. 

Dnes je veľmi zriedkavé. Najskôr sa s nim stretnete v americkom „Bible belt“.  

 

Oberon: muž.m. Viď Aubrey.  

 

Obrad: srb. m.m. ktorého koreň je jasný. Staroslovanské rjadъ = poriadok (s čim súvisí aj rad, 

riadok, poradie, obrad...), ktoré nachádzame aj v staroperžskom, ako rand = sled, sledovanie, stopa..., 

ale aj slovenské, srbch. obrad, čes. obřad atď. Obrad by teda bol poriadny človek, človek čo pozná 

poriadky... 

 

Obren: srb. m.m ktorého východiskom je obor, obrovské, mohutné... a z tohto vychádzajú aj názvy 

miest v Srbsku, ako Obrovac, Obrenovac...  

 

Octavius, Oktávius: muž.m. ktorého východiskom je priezvisko slávnej rímskej rodiny, ale aj toto 

bolo utvorené z osobného mena zakladateľa rodu, ôsmého syna (nejakého) rodu, lebo význam mu je 

„ôsmy po rade“. Meno bolo populárne (v záp. Európe) v XIX. st. kedy tu boli mnohodetné rodiny. 

Dnes je zriedkavé a pôvodný význam je okrajový. 

 

Odeta, Odette: žen. m. fráncúzska podoba Otýlie. Viď Otília. 

 

Odyseus: muž.m. v latinskej podobe Ulysses, o ktorom „spieval“ aj Hómer. Po tomto mene siahali 

Briti (Angličania, Škóti, Welšania), kým Íri si ho využili na preklad svojho mena Ulick, ktoré v ich 

reči má význam „vďačnosť mysle, duševná odmena...“ V XIX. st. meno bolo pomerne frekventované. 

 

Ofélia, Ophelia: žen. m. gréckeho pôvodu s významom pomoc. 
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Ognjen: srbch. m.m. s významom ohnivý... 

 

Oktávia, Octavia, Octavus: žen. a muž. m. odvodené z priezviska rímskej rodiny, avšak jeho 

východiskom je lat. slovo pre číslo ôsem. Toto meno sa dávalo obyčajne tomu dieťaťu, ktoré do rodiny 

prichádzalo, ako ôsme po rade. 

 

Olaf, Olav: muž. m. škandinávskeho pôvodu, s významom potomok, dedič po rodičoch. 

 

Oleg: Muž. m. ktoré predstavuje ruskú podobu germanského Helge. Viď Oľga. 

 

Oľga, Olina: žen. m. rozšírené hlavne v Rusku, avšak pôvod mu je starogermanský, priamejšie 

nórsky, kde sa vyskytuje v podobe Helge, čo znamená svätá.   

 Sv. Oľga bola manželkou kyjevského vojvodu z X. st. a zaslúžila sa o rozšírenie kresťanstva na 

celé Rusko. Demin. je Olina. 

 

Oliver: muž. m. ktorého súčasná podoba vychádza z francúzskeho slova pre olivový strom. Pod týmto 

menom v dejinách poznáme jedného z najvýznamnejších spoločníkov Karola Veľkého. Škótska 

podoba mu je Olaghair. 

 

Olívia: žen. m. lat. pôvodu, s významom olivový strom, oliva. Sv. Olívia vraj bola ochrankyňou 

olivových sadov v Taliansku. Deminutívom mena je Lívia, ktoré neraz funguje aj ako samostatné. 

 

Olwen, Olwyn: žen.m. welšského pôvodu, kde jeho význam je „biela stopa“. S týmto menom sa 

stretávame ešte v starých keltských legendách Welšanov, kde Olwen, dcéra tamojšieho obra padla do 

oka lokálnemu princovi, ktorý sa pridal k armáde kráľa Arthúra. Legenda hovorí, že kade išla táto 

slečna, v jej šľapajách vyrastala biela trojlístková ďatelinka.  

 Meno sa rozširilo aj po Anglicku, ale pôvodne malo podobu Mabinogion. 

 

Olympia: žen. m. gréckeho pôvodu, s významom božská, nebeská. Toto meno nosila aj slávna dcéra 

kráľa Epírie, neskoršie manželka Filipa Macedónskeho, matka Alexandra Macedónskeho. 

 

Omar: muž. m. arabského pôvodu s významom prvorodený syn. Vyskytuje sa aj medzi kresťanmi, 

v jeho gréckej podobe Omeros. 

 

Ondrej: úplne samostatné meno, ktorého východiskom je staršie Andrej. Viď. 

 

Opál: žen. m. novšieho dátumu. V XIX. st. rodičia si vymýšľali rôzne mená pre svoje dcéry a vedľa 

napr. Rubín, Diamantína... začína sa zjavovať aj Opál, lebo aj opál je polodrahokam. Lat. opalus 

vychádza z gréckeho opállios, ktoré má v príbuznosti aj sanskritové úpala, ale všetko dospolu, 

v jazyku Indoeurópanov znamená skala, kameň. 

 

Oren: muž. m. hebrejského pôvodu a význam mu je vavrín. 

 

Oriana: žen. m. lat. pôvodu a význam mu je úsvit, svitanie, zora... zlatá. Viď Orion. 
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Orion: muž. m. gréckeho pôvodu, s významom syn svetla. S týmto menom sú spiate mnohé 

starogrécke legendy.  

 

Orlando: muž. m. talianska verzia podoby Roland. 

 

Orson: muž. m. starofrancúzskeho pôvodu, s významom malý medveď, medvedík. 

 

Orville: muž.m. starofrancúzskeho pôvodu, s významom „zlatá dedina, zlaté mesto“. 

 

Osgar: muž.m. Viď Oskar.   

 

Oskar, Oscar: muž m. staroanglíckeho pôvodu, kde sa vyskytovalo v podobe Osgar, čo znamená 

Boží spoločník. Toto meno aj Napoleón dal svojmu krsniatku, ktorý sa neskoršie stál kráľom Švédska. 

 

Osvald, Oswald: muž. m. staroang. pôvodu, s významom Božia sila. V cirkevných dejinách máme až 

niekoľkých „svätých“ s týmto menom. 

 

Osvetín: slovenské muž. m. z doby reformácie a národnej renesancie. Najskôr tu máme preklad lat. 

Illuminar, v zmysle osvietenia ducha, širšie aj osveta širokých más. Východiskom mu je svetlo, 

staroslov. svititi. 

 

Otília, Otýlia, Ottilie: žen. m. staroger. pôvodu, s významom deva otčiny. Francúzske podoby sú: 

Odette, Odeta. 

 

Oto, Otto, Otakar: muž. m. germanského pôvodu, s významom bohatý. V dejinách starého Rímu 

spomína sa aj Otho M. Sylvius, rímsky imperátor, potomok etrurského kráľovského rodu, ktorému sa 

podarilo získať si priazeň Nera, ktorý ho následne vymenoval aj za guvernéra Panónska. Do celého 

procesu, prsty si zamiešal aj Seneca, ktorý chcel Otha vzdialiť z Rímu. Po smrti Nera, Otho si získal 

priazeň nového imperátora, ale keďže ho tento odmietol vymenovať za svojho nástupcu, Otho neželel 

prostriedkov, aby tohoto imperátora, Galbu, vzdialil z trónu, ba dal ho aj zavraždiť. Po tejto vražde, na 

trón prichádza aj Otho a hneď sa dal aj robiť „poriadky“. V tom čase, v Germánii vzplanuli nepokoje. 

Išiel priamo na miesto. Po určitých menších víťazstvách, jeho armáda zažila drvivú porážku a bol 

koniec všetkého. Celkove vládol len tri mesiace. Umrel 20. apríla v roku 69. n.l. 

 

Owen: muž.m. ktorého popularita vo Welsy neklesá, avšak o jeho pôvode nemame čistý obraz.  

Môže byť welšskou podobou latinského mena Eugenius = dobrých génov, z dobrej rodiny; môže tu 

byť skryté welšsko keltské oen = jahňa; môže byť len púhou podobou známejšieho Ewan, Ewen 

a z toho sa mu význam posúva aj na junoš, mládenec... Vo welšských legendách stretávame mnohé 

osoby s menom Owen... ináč meno sa rozšírilo po celej Británii, ale hlavne v bývalých kolóniach, ako 

Amerika, Austrália, Nový Zealand atď. Škótska podoba mu je Aoghann. 

 

Oxána: žen.m. ktoré vlastne predstavuje skomolenú podobu „Roxany“. Viď.  

 

Ozren: srb. m.m. utvorené z názvu kopca Ozren (v Srbsku sú dva a v Bosne jeden kopec s týmto 

menom). V názve kopcov máme zrieť, pozerať, hľadieť... čiže z nich je dobrý výhľad do okolia. 
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Palmíra: žen. m. lat. pôvodu, s významom palma. Muž. variant je Palmiro. 

 

Paloma: žen.m. španielského pôvodu, s významom „holubica“. 

 

Pamela: žen. m. gréckeho pôvodu, s významom: celá medová. Vymyslel ho spisovateľ Sir Phillip 

Sydney, ešte v XVI. st. ako meno pre hlavnú hrdinku v jeho diele „Arcadia“.  meno Pamela sa však 

stáva populárnym len niekde v XVIII. st. lebo po ňom siaha ďalší spisovateľ, Samuel Richardson. Volí 

si ho pre názov svojho románu „Pamela“.  

 Bežnou skratkou je Pam. 

 

Pandora: podľa gréckej mytológie, toto bolo prvé ženské meno na svete, aspoň prvé meno bežnej 

smrtelníčky. Tak nám hovorí básnik Hesiod. 

 Na Žiadosť boha Zeusa (Jupitera), boh Hephaestos (Vulkán) vzal si hlinu a začal modelovať 

prvú smrtelníčku. Zeus chcel nejak potrestať Prometheusa a po dlhšom uvažovaní, rozmyslel si, že 

žiadny trest nebude úplný, ale ak Prometheusa obdaruje ženou, trest bude dokonalý. Keď dielo (prvá 

žena z hliny) bolo hotové, na Olymp sa zišli všetci bohovia a teraz každý z nich túto prvú smrtelníčku 

aj niečím obdaroval.  

 Po gr. pan = všetko, celkom, úplne + dora = dar, takže význam mena je všetkými, všetkým 

obdarovaná. 

 

Parlan: škótsko-galská podoba mena Bartolomej. 

 

Paskal: muž. m. ktorého podoby najdeme v rade jazykov, ako napr. Pascal, Pasquale... Východiskom 

mu je lat. jazyk, kde má význam Veľká noc. Toto meno sa dávalo chlapcom narodeným v čase 

veľkonočných sviatkov. Cirk.-lat. paschalis, do latiny prišlo cestou gréckeho pascha, avšak aj gréčtina 

si ho prevzala z aramejského pasha, ktoré je v príbuzenstve s hebrejským paßa’g = prejsť cez, 

prekráčať cez. 

 

Patricia: žen. m. kde ako východisko máme lat. patricius = šľachtic; zo vznešeného rodu. 

Východiskom tohoto je lat. pater = otec, otčina, vlasť. Viď Patrik.  

 Slovenským ekvivalentom je Vlasta. 

 

Patrik: muž. m. z ktorého vyšla aj ženská podoba Patricia. Pod týmto menom poznáme hlavne sv. 

Patrika, patróna Írska, ktorý sa však narodil v Škótsku. Ako dieťa, dostal sa do rúk pirátov, ktorí ho 

predali do otroctva v Írsku. Odtialto Patrik uteká do Francúzska a tu sa začal učiť misijnej práci. Po 
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čase, už ako misionár, vracia sa do Írska a začína so šírením kresťanstva. (# Podľa jednej legendy, 

Patrik vraj očistil Írsko od hadov – nikdy tam však ani neboli.) 

 V slovenských nárečiach ešte vždy máme zachované slovo pátriky, pod ktorým sa rozumie 

šperok urobený z guľočiek, perál, nastiebaných na nitku. Pôvodne pátriky znamenali ruženec, 

nevyhnutná pomôcka katolíkov (ale aj pravoslávnych, moslimov...) pri modlení sa. Toto slovo, 

pátriky, dostali sme najskôr cestou írskych misionárov, ktorí svojho času boli veľmi aktívni na 

kontinente. 

 V západnej Európe meno Patrik je vyložene len katolíckym. V angličtine má skratky, ako: Pat, 

Pady, Paddy... kým v Írsku počuť aj Padraic a v anglíckych „prisolených“ žartoch je to hlavný hrdina. 

Jeho škótsky ekvivalent je Pádruig a Páruig. 

 Slovenským ekvivalentom je Vlasto. 

 

Pavel, Pavol, Paul, Pablo, Paolo... : jedno z najrozšírenejších kresťanských mien. V rozličných 

svojich podobách ho najdeme v každom jazyku kresťanov. 

 V Nov. zmluve sa spomína Saul z Tarsusu, ktorý po uverení v Kristovo učenie, preberá si 

meno Pavel. 

 Ako antické, tak aj neskoršie dejiny sú plné osôb s týmto menom a to bez ohľadu na konfesijnú 

príslušnosť. V slovenčine máme podoby Pavel a Pavol. Protestanti siahajú po variante Pavel, ktoré je 

bližšie ku podobám v českom, srbskom, ruskom, ukrajinskom... jazyku, kým katolíci skorej použijú 

podobu Pavol, ktoré je bližšie ku podobám v chorvatskom Pavao, tal. Paolo, šp. Pablo... Bez ohľadu 

na variácie, všetky podoby vychádzajú z lat. Paul(l)us, čo znamená malé, nepatrné. 

 Domácke podoby máme: Paľo, Paľko, Palík, Pavlík...  Škótska podoba je Pól. 

 

Pavlina, Paulina, Paula: ženské podoby mužského mena Pavel. Dejiny poznajú nesmierny počet 

osôb s týmto menom. Prvá manželka imperátora Hilogabalusa bola Paulína, rímska dáma, ktorá sa 

vydala za Saturniusa, generála v Sýrii v čase imperátora Tiberiusa. Takto sa nazývala aj sestra 

imperátora Adriana, manželka Júliusa Servianusa. Manželka imperátora Maximu, tiež bola Paulina, ba 

je tu aj sv. Paulina, ktorá v IV. st. zakladá počet kláštorov v Betleheme... 

 

Pegy: žen. m. ktoré vzniklo medzi Angličanmi, ako deminutív Margarety. 

 

Penelopa: žen. m. gréckeho pôvodu, kde prvá časť pene = cievka, kotúľka. V Odysey, podľa Hómera, 

takto sa menovala manželka Odyseusa, kráľa Itaky, dcéra kráľa Sparty, ktorá až 10 rokov čakala na 

návrat manžela z trójskej vojny. Pod rovnakým menom sa spomína aj dcéra Ikarusa. 

 Európa po tomto mene siaha len v čase renesancie a aj dnes je pomerne rozšírené. Skratkou mu 

je hlavne Penny. 

 

Perceval, Percival, Percy: muž.m. frekventované v Anglicku, ale o jeho etymológii málo vieme. 

Mnohí sa ho snažia vysvetliť, ako kombináciu fr. slov perce + val, v ktorom prípade by sme dostali 

význam „ostrá, bodavá, pichľavá dolina“. 

 V prípade priezviska, to máme jasnejšie. V Normandii je lokácia Percheval, takže aj osobné 

meno mohlo byť utvorené z priezviska, ktoré mimochodom mala slávna rodina Williama de Perci. 

 

Peregrín: muž.m. utvorené z latinského slova  peregrinus = cudzinec, pocestný. Viď Perry.  
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Perla, Pearl: žen.m. ktoré vzniklo v XIX. st. na podklade názvu šperka, podobne ako čo vznikli 

Rubín(ka), Opál(ka) a pod. Významove sa rovná menu Margareta a preto Angličania si Margaretu 

neraz skrátia na Perlu. Meno Pearl v Amerike dostanú aj chlapci. 

 

Perpetua: zriedkavé žen. m. lat. pôvodu a význam mu je  večná, opakujúca sa. Vyskytuje sa hlavne 

medzi katolíkmi, asi z dôvodu, že takto sa menovala aj jedna mučeníčka z III. st. 

 

Perry: muž.m. dnes už samostatné, avšak východiskom mu môže byť meno Peregrin, ktoré je lat. 

pôvodu, s významom „cudzinec“, alebo aj „pocestný, pútnik“. Takto sa nazýval aj jeden pustovník, 

neskoršie aj „svätý“, ktorý žil v VII. st. v blízkosti mesta Modena. 

 Perry však môže byť neskoršieho dátumu, lebo v stredoveku (stredoanglícky jazyk) jestvovalo 

meno Pereye, ktoré bolo formované na podklade francúzštiny a význam mu je „malý Peter, Petrík“. 

 

Persída: žen.m. s ktorým sa stretneme hlavne medzi Srbmi. Význam mu je „peržanka“. V cirkevno-

slovanskom jazyku  najdeme Perъsida, čo znamená historický názov pôvodnej vlasti, oblasti plemena 

Parsi, Farsi – ktoré dalo východisko názvu Perzia, Peržsko. Bežnou skratkou je Persa, alebo Sida.  

 

Peter: muž. m. ktoré v gréckom jaz. znamená skala. Ježiš takto nazval apoštola Šimona, aby tak aj 

symbolicky naznačil jeho tvrdosť vieri v nové učenie. 

 Podľa katolíckej legendy, ktorá je historický veľmi otázna, Peter, či bývalý Šimon, vraj bol 

„prvý, medzi prvými“ a neskoršie sa vraj stáva aj prvým rímskym biskupom, z čoho sa postupne 

vyvinulo kreslo pápeža. Aj toto tvrdenie je historický veľmi otázne, lebo Peter sa skorej pohyboval 

v oblastiach na východ a niektorí tvrdia, že v Ríme ani nikdy nebol. (Katolícka encyklopedia + List 

Pavla Rimanom...) 

 V čase reformácie, z radov protestantov sa toto meno úplne vytráca, lebo im pripomínalo 

Vatikán a pápežstvo. Len hodne neskoršie sa začína postupne zjavovať. (Viď ev. podľa Jána 21:15-17) 

 Škótska podoba je Peadair.  

 

Petra: žen. podoba muž. m. Peter. 

 

Petronela: žen. m. lat. pôvodu, ktoré predstavuje deminutív z Petroniusa, priezviska významnej 

rímskej rodiny, avšak aj toto siaha najskôr ku menu Peter = skala. V stredoveku bolo zvlášť 

populárne, lebo sa verilo, že Petronela bola dcérou sv. Petra. 

 

Petruša: žen. m. slovenský útvar na podklade deminutívu z Petra, Petronely. 

 

Philip, Philippa: viď Filip. 

 

Phoebe / Féba: žen.m. gréckeho pôvodu, ktoré sa spomína aj v našej Biblii, ako Féba. (Viď „List 

Pavla Rímskym 16:1). Po ňom siahol Shakespeare, ale hlavne puritánski protestanti, takže dnes sa 

zjavuje prevažne v Amerike, i keď aj tu je zriedkavé. Význam mena je v gréckom slove pre „žiariace, 

lesklé...“. Ináč same meno siaha do čias gréckej mytológie, kde sa spomína aj osoba, titánka s týmto 

menom. Bola dcérou Uránusa a Geay, matkou Leta, starou materou Apolóna a Artemis.... Toto meno 

dostal aj satelit obiehajúci okolo Saturna atď. atď.  

 

Placido: muž.m. latinsko-španielského pôvodu. Význam mu je „mierny, pokojný...“ 
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Plato: muž.m. gréckeho pôvodu, kde plátos / πλάτος = šírka, rovina... Takto sa nazýval slávny aténsky 

filozof, ktorého pôvodné meno bolo Aristokles, lenže tento filozof mal aj veľmi široké plecia, nuž 

dostal prímeno Plato a práve pod týmto ho pozná aj súčasný svet. 

 

Polly: žen.m. ktoré je dnes už samostatné, avšak vyvinulo sa z deminutívu mena Mary (áno, z Márie). 

 

Pollyanna: žen.m. utvorené kombináciou mien Polly + Anna. Viď. 

 

Pomona: pomerne zriedkavé žen.m. latinského pôvodu, s významom „plodná“. 

 

Pravdomil: muž. m. ktoré vzniklo u nás. Utvorené je na podklade pravda + milovať. 

 

Pravoľub: slovanské muž. m. ktoré môže mať aj ženskú podobu. Utvorené je spojením pravda, 

pravosť, správnosť + ľúbiť, milovať. 

 

Pravoslav: slovanské muž. m. ktoré môže mať aj ženskú podobu. Utvorené je spojením právo, 

správne + slav = oslava, sláviť, oslavovať. 

 

Pravoš: muž. m. utvorené na podklade pravé, správne. 

 

Predrag: srbské muž.m. s významom „predrahý“.  

 

Pribina: slovansko-slovienske muž. meno, i keď je utvorené na podklade kombinácie cudzích slov. 

Pod týmto menom poznáme nitrianske knieža z čias začiatkov rodenia sa Veľkej Moravy. 

 O Pribinovi dejiny hovoria, že bol franským (nemeckým) vazalom, na čo asi v nemalej miere 

prispela aj jeho manželka, pôvodom Bavorka. Po tom, čo ho Mojmír vyhnal z Nitry, Pribina sa usádza 

v Panónsku, v jednej z provincií východných Frankov (súčasné Maďarsko) a tu v Blatnohrade si 

zriaďuje svoje sídlo, kde ho neskoršie vystrieda jeho syn Koceľ. 

 Same meno Pribina je utvorené spojením slov lat. primus + ger. binde = spojiť, zviazať, 

zjednotiť, takže teraz tu máme význam prvý zjednoťovateľ (Slovanov, slovanských plemien). V skutku, 

Pribina tým aj bol. Pamiatku na neho si zachovávame aj v podobe priezviska Pribiš. 

 

Prímo: muž.m. lat. pôvodu. Význam mu je „prvý, prvonarodený“. Nie je veľmi časté, ale ešte vždy 

pomerne frekventované. Hlavne v prisťahovaleckých kolóniach Talianov.  

 

Primrose: typické ang. žen.m. utvorené z názvu kvietka „prvosienka“. 

 

Priscila: žen. m. lat. pôvodu, ktoré predstavuje deminutív z Prisca, čo znamená prvšia, starobylá, 

staroveká, antická... V Skutkoch apoštolov spomína sa aj Priscila, ako manželka Žida z Aquilu. 

 

Prokop: staré muž. m. z čias V. Moravy, ale jeho pôvod je grécky, kde má podobu Prokopios, čo by 

znamenalo hlásateľ, propagátor, prospievať, prosperovať, bohatnúť, prekvitať, bujnieť, rásť a pod.  

 Po príchode Cyrila a Metóda na V. Moravu, badať až agresívne prenikanie mien gréckeho 

pôvodu. 
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Prudence, Prudencia: žen.m. ktoré prvý použil spisovateľ Chauser a že je akože abstraktného 

významu, bolo aj prvým, po ktorom siahli puritáni. Na rozdiel od iných podobných mien, toto je aj 

dnes pomerne populárne. Význam mu je „opatrná, rozvážna, šetrná, hospodárna, priezieravá...“. 

Domáckou podobou je Prue. 

 

Prunella: žen.m ktoré vzniklo vo Francúzsku. Význam mu je „farby suchej, osušenej slivky“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q 

 
Queenie: žen.m. ktoré je dnes už samostatné, ale aj veľmi zriedkavé. Utvorili si ho Angličania, ako 

domácku podobu Regíny, kde máme latinské východisko pre kráľovnu. V ang. queen = kráľovna. 

Queenie sa používalo aj ako domácka podoba mena Viktória (ang. kráľovna Victoria) atď.  

 

Quenby: žen.m. staroang. pôvodu, utvorené z priezviska. Význam mu je „kráľovnej byt, palác“. 

 

Quentin, Quintin: muž.m. ktorého východiskom je rímsky rod Quintian. Tento rod je chýrečný 

z toho, že i keď boli patríciovia, predsa sledovali veľmi jednoduchý spôsob žitia. Meno „prežilo“ vo 

Francúzsku, odkiaľ prešlo do Británie a pretrvávalo aj v Škótsku. Dnes je zriedkavé, ale predsa, 

v ženskej podobe ho má súčasná generálna guvernérka Austrálie. 

 V jednotlivých prípadoch môže predstavovať aj „po rade piate dieťa“ rodiny, ba v mužskej 

podobe, ako Queenton sa tiež zjavuje, ale táto podoba už pripomína samostatný anglický útvar. Queen 

+ town > Queenton = kráľovnej mesto. 

 

Querida: žen.m. španielského pôvodu. Význam mu je „milovaná, milá, drahá...“ 

 

Quigley: muž.m. írsko-keltského pôvodu, ktoré však najskôr bolo priezviskom. Význam mu je 

„nezriadený, neupravený, neporiadny, nečistý...“ 

 

Quincy, Quincey: muž.m. utvorené z priezviska. Pôvod je v latine/francúzštine a význam: „Piate 

miesto“. 

 

Quinlan: muž.m. írsko-keltského pôvodu. Význam mu je „pekne vyrastený“. 

 

Quinn: muž.m. írsko-keltského pôvodu, utvorené z priezviska a význam mu je: „múdry“. 

 

Quintus: muž.m. lat. pôvodu. Význam mu je „piaty“. 
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R 

 
Rab, Rabbie: viď Róbert. 

 
Raban: muž.m. germanského pôvodu. Význam mu je „havran“. 

 

Radley: muž.m. staroang. pôvodu. Pôvodne bolo priezviskom, až sa posunulo aj na osobné meno. 

Význam mu je „červený háj“. 

 

Rado: srbch. skratka m.m. Radomír, Radoslav, Radovan. Viď.  

 

Radomír: slovanské muž. m. utvorené spojením rád, radi + mír, čiže tu ide o muža, ktorý sa teší, 

raduje z mieru a pokoja. 

 

Radoslav: slovanské muž. m. utvorené spojením rád, radi (staroslov. radi, radma, peržský rádiy, 

sanskrit. rádmas) a prípony slav = sláva, oslava. 

 

Radovan: srbch. m.m. s významom naradovaný, natešený, ale zároveň aj potomok, ktorý rodičom 

urobil radosť.  

 

Radúz: slovanské muž. m. českého pôvodu, ktoré je utvorené na slovanskom základe rád, radi + slov. 

koncovky, o význame ktorej je viacej teórií, avšak pripúšťa sa aj alternatíva, že tu ide o poslovančené 

germanské meno Reynard, staršia podoba písania Reginald, ale v jeho zlatinovanej podobe, ako 

Reginaldus, ba poukazuje sa aj na príbuznosť s menom Ralph, ktorého staršia podoba bola Radulf. 

Viď Ralph.  

 

Rafael: muž. m. hebrejského pôvodu, s významom Boh vyliečil, Boh zahojil. V knihe Tobit 

(Apokryfa), kde sa napočitujú aj mená anjelov, archanjelov, ako Michael, Gabriel... spomína sa aj 

archaniel Rafael, ktorý pomáhal Tobiášovi. (Viď Archanjel.) 

 

Ráchel: žen. m. heb. pôvodu, s významom ovečka, čo vlastne predstavuje len synonym poslušnosti, 

jemnosti, nevinnosti. 

 V Biblii, v knihe Genesis, spomína sa Ráchel, ako dcéra Labana, ktorá vraj bola krásna 

a obľúbená, takže na získanie si jej ruky, Jákob u nich slúžil dve lehoty v trvaní po 7 rokov. (1M 29:20 

- 28) Ráchel, či v ang. Rachel aj dnes patrí medzi populárne mená, ale škótske podoby, ako Raoghnailt 

a Ranoaild sú už zriedkavejšie. 

 

Raina, Raine: žen.m. siahajúce do starogermanského jazyka a význam sa vysvetľuje, ako „silná, 

mohutná“, lebo v podstati tu ide o adaptáciu lat. slova regina = kráľovná, princezná, pani.... 

 

Rainella: žen.m. anglíckeho pôvodu a význam mu je „dáždik, ako dážď“.  
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Raisa: žen. m. gréckeho pôvodu, s významom tolerancia, zhovievavosť. 

 

Raleigh: muž.m. pôvodne priezvisko, s významom „dolinka červených jeleňov“. 

 

Ralph: muž.m. staronórskeho pôvodu , s významom „radca + vlk“. Staršie podoby písania boli 

Radulf, Ralf, Rauf...  

 

Ramón(a): muž. a žen. m. ktoré predstavuje španielsku podobu germanského Raymond, Raymund. 

 

Ramsay, Ramsey: pôvodne názov oblasti, z čoho sa vyvinulo priezvisko a z toho aj osobné meno. 

Význam mu je „riečny ostrovík, kde rastie divý cesnak“. Východiskom mu je staronórsky jazyk.  

 

Randal: muž.m. utvorené z priezviska. Východiskom mu je staroanglický jazyk a predstavuje 

deminutív mena Randolf. Častou variantou mu je aj Ranulf. Škótska podoba je Raonull. 

 

Randolf: muž. m. starogermanského pôvodu, utvorené zo slov pre štít + vlk. 

 

Randy: muž.m. ktoré je vlastne len demin. mena Randolf. (Viď.) 

 

Ranee, Rani: žen.m. indického pôvodu. Význam mu je „kráľovna“.  

 

Rankin, Rankine: muž.m. pôvodne priezvisko utvorené z demin. mena Randolf. 

 

Ransom: muž.m. utvorené z priezviska a význam mu je „syn Randa“. Viď Randolf. 

 

Ranulf: muž.m. varianta Randolfa. 

 

Raoul: muž.m. francúzska podoba mena Ralph. (Viď) 

 

Raquel: španielska podoba ženského mena Ráchel. 

 

Ras: muž.m. deminutív mien Erasmus, Erastus. Viď.  

 

Rasmus: muž.m. utvorené na podklade mena Erasmus. Viď.  

 

Rastislav: sloviensko-slovanské muž. m. utvorené zo slova rásť + prípony sláva. Pod týmto menom 

poznáme hlavne veľkomoravské knieža, ktorý požiadal Carihrad o učiteľov a na jeho prosbu do 

krajiny dochádzajú Cyril a Metód. U Srbov, Macedóncov... meno Rastislav sa adaptovalo na Rastko, 

no neraz, z nevedomosti sa ho pomieša s Risto.  

 

Rastko: srbská podoba mena Rastislav. Viď.  

 

Rastus: muž.m. utvorené na podklade mena Erastus. 
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Ratibor: slovanské muž. m. utvorené spojením rat = vojna, boj, zápas, energia + bor = boriť, 

bojovať, čiže tu ide o muža plného bojovej energie. 

 

Ratko, Ratimír, Ratomír: slovanské muž. m. utvorené na podklade rat = vojna, boj, zápas, energia, 

ktoré je príbuzné ku sans. rtis = útok, avestínskemu eretiš = energia, starému hornonem. ernust, kde 

má východisko meno Ernest, z čoho Ratko, Ratimír, Ratomír vlastne aj predstavujú nejakú paralelu 

germanskému Ernest. 

 Ratko.... má význam energický, bojove naladený, vážny, seriózny muž. 

 V prípade slovenskej prípony mír, význam sa posúva na bojovník pre mier. 

 

Ratra, Ratri: žen.m. utvorené na podklade sanskritového slova pre „noc“. 

 

Rawley: muž.m. Viď Raleigh.  

 

Rawnsley: muž.m. pôvodne priezvisko. Význam mu je „dolina havranov“. 

 

Ray: muž.m. demin. mena Raymond. 

 

Rayleigh: muž.m. varianta Raleigh-a.  

 

Raymond: muž.m. staronemeckého pôvodu, s významom „poradca + ochrana“. Toto meno, v podobe 

Raymund mali až dvaja „svätí“ XIII. st. V nem. podobe je Raimund, tal. Raimondo a po španielsky 

Raimundo. 

 

Rayne: muž. a žen. m. pôvodne priezvisko a význam mu je „slávna armáda“. Variácie mena sú: 

Raine, Rayner. Pôvod je v germanskom jazyku. 

 

Rea: žen.m. varianta mena Rhea. Viď. 

 

Read, Reade: muž.m. pôvodne priezvisko a význam mu je „červenovlasý, rudovlasý“. Variacie sú 

Reed a Reede. Pôvod je v staroanglickom jazyku.  

 

Reading: muž.m. Názov lokácie v Anglícku, z čoho vzniklo aj priezvisko a následne aj osobné meno. 

Význam mu je „oblasť, ľudia červenovlasého“. Varianta je Redding. 

 

Reagan: muž.m. variácia Regan-a. Viď. 

 

Reardon: muž.m. varianta z Riordan. 

 

Rebeka: žen. m. hebrejského pôvodu, s významom slučka, povrázok s uzlíkom a že sa takýto povrázok 

ľahšie drží, nekĺže sa, nešmíka sa, v prenesenom zmysle to znamená vernú manželku. 

 V St. zmluve Rebeka bola manželkou Izáka a tu má opis, že bola nesmierne krásna. 

 

Reeve, Reeves: muž.m. staroanglického pôvodu. Význam mu je „súdna sluha, dráb, správca, šafár, 

správca majetku, usporiadateľ“. 
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Regan: muž.m. pôvodne priezvisko a význam mu je „mylý kráľ“. Ako muž.m. jeho popularita je 

viditelná najmä v Írsku. Variácie sú: Reagan a Rogan. 

 

Regína: žen. m. lat. pôvodu, s významom kráľovna. Predstavuje ženskú podobu mužského Reginald. 

 

Reginald: muž. m. staroger. pôvodu. kde je podoba Reynard, v ang. Reynold a v latinovanej podobe 

Reginaldus. V každom prípade tu ide o spojenie slov sila + moc. 

 

Reilly: muž.m. pôvodne priezvisko a význam mu je „nebojácny“. Varianta je Riley. 

 

Reinald: muž.m. včasná anglícka podoba mena Reginald. 

 

Reine: žen.m. francúzska podoba mena Regina = kráľovna. 

 

Reinhard: muž.m. nemecká podoba Reynhard-a. 

 

Reinhold: muž.m. škandinávska podoba Reginald-a.  

 

Reinold: muž.m. holandská podoba Reginald-a. 

 

Rémus: muž. m. v lat. podobe, s významom sila + moc. 

 

Renáta: žen. m. latinsko-francúzskeho pôvodu, s významom znovunarodená. Viď Reno, René. 

 

Renfrew: zriedkavé muž.m. keltského pôvodu, odvodené z priezviska. Význam mu je „bod búrlivých 

vĺn“, „bod návalu morských vĺn“.  

 

Reno, René: muž. m. francúzskeho pôvodu, utvorené spojením re = znovu + natus = narodený. 

 

Renton: zriedkavé muž.m. staroanglického pôvodu. Pôvodne aj toto bolo priezviskom. Význam mu je 

„ významný salaš, farma s budovamy“, alebo po našský „majer“. 

 

Reuben, Rúben: muž.m. hebrejského pôvodu, s významom niečo, ako „hľa, syn; pozrite, syn“. 

V biblickom čase Židia neraz siahli po tomto mene. Dávalo sa synovi, ktorý prišiel na svet, ako 

náhrada staršieho, ktorý umrel. V Biblii sa takto nazýva syn Jákuba. Aj dnes po tomto mene siahajú 

najmä Židia.  

 

Reuel: muž.m. hebrejského pôvodu a význam je „priateľ Boha“. 

 

Reva: žen.m. Viď Reeve. 

 

Rex: muž. m. lat. pôvodu, s významom kráľ. 

 

Rexanna: žen.m. Predstavuje zlúčenie slov Rex = kráľ(ovna) + Anna, ale neraz sa využije aj ako 

paralela Roxany. 
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Reynold: muž.m. utvorené na podklade staroanglického mena Regenweald. Predstavuje kombináciu 

slov „sila, moc + schopnosť, autorita, vplyv...“ Francúzsky ekvivalent je Reinald, Reynaud. Niekde 

v XV. st. meno Reynold už „zastaralo“, takže ho vystriedalo novšie Reginald. 

 

Rhiain(a): žen.m. welškého pôvodu a význam mu je „deva, panna, slečna“.  

 

Rhea, Rheia: žen.m. ale jeho pôvod je neistý. V mytológii Rimanov toto bolo meno matky Remusa 

a Romulusa. V gréckej mytológii toto meno mala matka až niekoľkých božstiev, včetne aj Zeusa. Asi 

tu ide o podobu mena Gea – Terra. Variantou je aj Rea. 

 

Rhoda: žen.m. utvorené na podklade gréckeho slova ródon / ρόδον = ruža, či mohli by sme ho 

považovať za Ruženu.  

 

Rhodri: muž.m. welšského pôvodu. Význam mu je „vládca kruhu (vyvolených)“. 

 

Rhona: žen.m. varianta mena Róna. Viď.  

 

Rhys: muž.m. medzi Welšanmi celkom bežné, lebo toto bolo priezviskom ich významnej rodiny, 

ktorá sa postavila na odboj vôči prenikaniu Normanov. Význam mu je „prudkosť, prchkosť“. 

 

Ria: žen. m. utvorené z nemeckej katolíckej skratky pre Máriu. 

 

Rider: muž.m. pôvodne priezvisko. Význam mu je „jazdec, rytier...“.  

 

Ridley: muž.m. pôvodne priezvisko. Pôvod je v staroanglickom jazyku a význam sa vysvetľuje, ako 

„očistený háj, urobená čistinka v lese“. 

 

Rigby: muž.m. pôvodne priezvisko a význam mu je „očistený, vykŕčený hájik, majetok, salaš, farma 

na brale“. 

 

Rigg: muž.m. pôvodne priezvisko. Vyźanm siaha do staroanglického jazyka. Znamená „hrebeň 

rozvodie, predel, hrbolec“ a pod. 

 

Richard: muž. m. germanského pôvodu, s významom: tvrdý, správny, pevný, neochvejný vládca, 

správca. Španielska podoba je Ricardo. Talianska, Riccardo. Deminutívy sú: Dick, Rich, Richy, 

Richie, Rick, Rickie, Ricky, Ritchie, alebo nám známejšie, Rišo. Škótska podoba je Ruiseart. 

 

Richmond: muž.m. pôvodne priezvisko. Význam mu je „silný kopec“. Pôvod je v starofrancúzskom 

jazyku. Deminutív máme, ako Rich, Richey, Richie, ba aj naše Rišo. 

 

Rina: žen.m. ktorého význam nie je nič iné, ako koncovka  takých mien, kde máme –rina. Napr. 

Katarína, Marína, Rozmarína... atď.  

 

Riordan: muž.m. írsko-keltského pôvodu. Význam mu je „bard“. 

 

Risto: srb. muž. m. ich skratka pôvodne gréckeho, Aristotel.  
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Rita: dnes už samostatné žen. m. ktoré vlastne pôvodne predstavovalo len skratku Margarety. 

 

Ritter: muž.m. s významom „rytier“.  

 

Róbert(a): meno staronemeckého pôvodu, s významom sláva + bystrosť. Deminutívom je Rob, Roby, 

Bob, Boby, Bert, Robin atď. Škótska podoba je Raibeart a Rob. 

 

Rocco: muž.m. s neistým pôvodom a aj významom. Ak je germanského pôvodu, tak význam mu bude 

„vrana“. 

 

Roderick: muž.m. starogermanského pôvodu. Visigoti si ho preniesli do Španielska, kde sa z neho 

vyvinulo Rodrigo a táto podoba bola úplne ustálená už v VIII. st. Pomerne populárne je aj v Škótsku, 

Ruairidh, kde najskôr znamenalo poangličtenú podobu keltského mena s významom „červený“. Vo 

Walesi sa používa, ako súčasná ekvivalent ich mena Rhodi, ktoré znamená „korunný vládca“. Ináč 

pravý význam mena Roderick je „Sláva vládne“.  

 

Rodden. muž.m. s významom „dolina jeleňov“. Pôvodne aj toto bolo priezviskom. 

 

Rodney: muž. m. s významom trstinový ostrov. Pôvodne toto bolo priezvisko, ktoré sa formovalo 

z názvu dedinky Rodney Stoke, v grófstve Somerset v Anglícku. Rodney, ako mužské meno nebolo 

v použití až do XVIII. st. Admirál George Rodney sa vyznamenal v jednej námornej bitke, nuž 

netrvalo dlho a rodičia siahli po jeho priezvisku, ako krstnom mene pre svojich synov. 

 

Roger, Rodger: muž.m. germanského pôvodu. Význam mu je „slávny, chýrečný v boji kópiou“. 

 

Rogerio: španielska podoba mena Roger.  

 

Rohan: anglícke muž.m. ktoré bolo frekventované v XVIII. a XIX. st. Pôvod mu je neistý, ako aj 

sám význam. Obyčajne sa ho dáva do súvisu so sanskritom, poťažne hindu jazykom, avšak význam sa 

vysvetľuje všelijak. Najčastejšie sa ho dáva do súvisu so sans. rohána, rohati = vychádzať na koňa, 

rásť, šplhať sa, ale ak sa uváži chovársky jazyk, tak to bude „chlap, muž z ľudu“. Ak sa uvážia ďalšie 

podoby, tak sans. rohina = červené a rohi = druh jeleňa, ba v prakrite rohana = meno pohoria 

a nechýba tu ani vysvetlenie na podklade hindu jazyka, kde meno nadobúda význam „santálové 

drevo“.  

 

Rochelle: žen.m. fr. pôvodu. Význam mu je „kamienok“. 

 

Rochester: muž.m. pôvodne priezvisko utvorené z názvu kraja v Anglícku. Význam mu je „rímska 

pevnosť pri moste“. 

 

Roland: muž. m. staronemeckého pôvodu a význam mu je sláva + pôda, zem, krajina. Jeho talianska 

podoba je Orlando. 

 

Rolf: muž.m. skratka z Rudolf. Viď. 
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Roman(a): význam mu je riman, rimanka. Občas v žen. podobe je aj Roma.  

 

Rómeo: muž. m. s významom riman. 

 

Romilly: muž.m. pôvodne priezvisko, s významom „veľká čistina“, ale ak sa uváži starofrancúzsky 

jazyk, tak význam sa posúva na lokáciu Romilius.  

 

Romney: muž.m. staroang. pôvodu s významom „široká rieka, miesto na širokej rieke“.  

 

Rona: žen.m. odvodené z názvu škótskeho ostrova. Význam mu je „drsný kamenný strov“. Pôvod je 

v staronórskom jazyku.  

 

Ronald: muž. m. škandinávska podoba ger. Reginald. V Škótsku má podobu Raonull. 

 

Rory, Rorie: muž.m. keltského pôvodu, s významom „červený“. Meno je frekventované hlavne 

v Írsku, ale stretnúť ho aj v Škótsku, ako Ruairidh. V XII. st. bol legendárny kráľ Rory O`Connor. 

V Anglicku sa neraz použije, ako kratšia verzia mena Roderick.  

 

Rosa, Rosabela, Rosana, Rozeta, Róza, Ružena: žen. meno, ktoré je tu uvedené vo svojich 

rozličných podobách a kombináciach. Východiskom všetkých je však kvet šípovej ruže. 

 Ružena je naším slovenským variantom, kým ďalšie sú prevažne germanské podoby, v ktorých 

vlastne ani nejde o ružu (ku posunu dochádza len neskoršie), ale o koňa. Aspoň to tak vyvstľujú 

etymológovia. (Viď Rosalína.) 

 Aj jedno škandinávske plemeno, z konfederácie Vikingov, poznáme pod menom Rhos, čiže 

kôň. Týto Rhosovia svoje lúpežné cesty podnikali hlavne na východ, do povodia rieky Volgy. Tu 

rabovali najskôr Slovanov, ale neskoršie, už spolu so Slovanmi, rabujú južnejšie, až sa dostávajú aj ku 

hradbám Konštantinopola, kde sa aj v análoch byzantskej ríše spomína zväz Rhosov a Slovanov, 

neskoršie sú už len poznámky Rhosi, pod čím sa chápalo povolžských Slovanov a to vlastne je 

i v základe názvu Rus, Rusko. 

 Základné Rhos = kôň sa časom posúva v latinské Ros, -a, -e a preberaním si prípony, ako napr. 

alba, vzniká Rosalba = biela ruža, Ros + Anna = Rosana, v dem. Roseta = ružička, Rosa + bella = 

Rosabela = pekná ružička atď. 

 

Rosalína, Rosalinda, Rozalinda: žen. m. starogermanského pôvodu, s významom kôň + had. Medzi 

starými Germanmi toto boli najuctievanejšie živočíchy. 

 Keď sa ger. Visigoti konečne osadili v priestoroch dnešného Španielska, v priebehu dvoch 

storočí zabudli aj na svoju pôvodnú reč. Úplne sa romanizovali aj po jazykovej stránke, avšak niektoré 

slová, hlavne mená, ešte vždy frekventovali v ich germanskej podobe. Hlavne, ako sa ich význam dal 

vysvetliť aj v novej reči, v reči rímskej ríše. Toto ženské meno bolo zvlášť šikovné. Malo svoje, ako 

germanské, tak aj latinské vysvetlenie, krásna ruža. 

 

Rosamunda, Rosamunde, Rozamunda... : žen. m. starogermanského pôvodu, i keď v rade publikácií 

najdeme, že meno bude latinské, francúzske atď. 

 Rosamund(e) bola gepídskou princeznou, ktorá po vražde svojich rodičov, bola prinútená 

vydať sa za vraha svojej rodiny, longobardského kráľa Alboina. Spolu s Longobardmi odchádza na 

sever Talianska (Lombardia) a tu sa nezdráha urobiť sprisahanie na vraždu manžela. Po vykonanom 
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skutku, spolu s pokladom Longobardov prechádza do Raveny, ktorá v tom čase funguje, ako vysunutá 

provincia východorímskeho cisárstva, ale tu umiera. Chcela otráviť svojho milenca, vraha manžela, ale 

aj sama musela popiť jed. 

 Koľko je variácií písania tohoto mena, toľko je aj akože vysvetlení jeho významu. Najdeme tu 

podby, ako: Rosamonda, Rosamonde, Rosamunda, Rosiermonda, Rozmunda... čo neraz navádza na 

hľadanie významu tam, kde nie je. 

 Vypadá, že aj toto meno bolo pôvodne mužským a ženský variant vznikol neskoršie, keď 

nastal posun z ger. Rhos = kôň, na lat. rosa = ruža. Rosamond sa vysvetľuje, ako svetochýrny veštec, 

prorok, kde ešte tlie význam kôň = pekné, osožné, dôležité + mond = mund = ústa, širšie, hovorenie, 

výpoveď a pod.  

 Keď sa toto meno posunie na fr. jazyk, vzniká niečo, ako ružový svet, lebo fr. monde = svet. 

Tu však musíme mať na zreteli, že je to pôvodne germanské meno, v ktorom nastal presun do latiny, 

ale asi len v prípade Rhos = kôň > rosa = ruža, kým v prípade munde = ústa ten posun na lat. mundus 

= svet, sa ešte nevykonal, takže Rosamunda by mala význam ružové, červený ústa, pery. Aj dejiny ju 

spomínajú, ako krasavicu. 

 

Rosemary, Rozmary, Rozmarína: žen. m. ktoré vznikli kombináciou mien Rosa + Marína. Pôvod je 

v latine a význam im je morská ruža. 

 

Ross: veľmi populárne muž. m. a to, ako v samom Škótsku, tak aj v krajinách, kam sa Škóti 

vysťahovali. Korene mena siahajú do ich pôvodného keltského (galského) jazyka a tu má vysvetlenie: 

muž z polostrova. Takto sa nazýva aj jeden z ich klánov. 

 # Na označenie (v tom čase) novoprisťahovalcov do Európy, starí Gréci používali názov Kelt, 

kým Rimania, Gál, takže dnes sa pod názvom Gál, chápe potomkov Keltov v oblasti západnej Európy, 

kým  Kelt sa vzťahuje hlavne na plemená, ktoré svojho času žili v strednej Európe. 

 

Rowena: žen.m. welšsko-keltského pôvodu. Význam mu je „štihlá blondýna“, alebo ak prihliadneme 

na germanský jazyk, tak význam sa posúva na „sladká sláva, sláva a radosť“. Súčasné varianty mena 

sú: Rowina a Rhona. 

 

Roxana: pôvodne peržské ženské meno, kde je zachytené, ako Roakšana, čo znamená briliantová 

ranná zora, brieždenie, svitanie, trblietanie. Pod týmto menom poznáme peržskú princeznu, ktorá sa 

stala manželkou Alexandra Macedónskeho. Našou paralelou by mu bolo meno Zora.  

 

Roy: muž.m. Najčastejšie sa spája s francúzskym royal = kráľovský, lenže tu ide o slovo keltského 

pôvodu s významom „červený“.  Škót, Robert Macgregor v dejinách vystupuje pod menom Rob Roy, 

lebo mal červené vlasy. Na popularitu tohoto mena vplývala novela Sir Walter Scotta, „Rob Roy“. 

Ináč jeho škótskou podobou je Ruadh. 

 

Rozália: žen. m. kde sa predpokladá, že vzniklo z názvu rímskeho festivalu Rosalia. Počas tohoto 

festivalu, slávností, všetci Rimania nosili kytice kvetov na hrobky zosnulých rodákov (čo prešlo aj do 

kresťanstva). Na spopularizovanie týchto slávností, najviacej asi prispela sv. Rozália, pustovníčka 

z XII. st. ktorá sa stala aj patrónkou mesta Palermo. 

 

Ruby, Rubína (Rubínka): žen.m. ktoré vzniklo v XIX. st. Odvodené je z drahokamu rubín. 
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Rudolf: muž. m. staronemeckého pôvodu, kde má podobu Hrodulf a význam chýrečný, slávny vlk. 

 

Rudyard: muž.m. utvorené na podklade staroanglíckeho názvu lokácie, jazierka v Straffordshire. Tu, 

pri tomto jazierku začala láska budúcich rodičov veľkého pisateľa z krajín Ďalekého východu.  

Rudyard Kipling písal, opisoval hlavne Indiu, tamojší život, ale zaslúžil sa aj o vznik Singapúra. Same 

meno má význam „rudé, červené ; dvor, záhrada, ohradený priestor“.  

 

Rúfus: muž.m. latinského pôvodu, s významom „červenovlasý“. Po tomto mene neraz siahnu aj Židia 

a použijú ho ako ekvivalent mena Reuben.  

 

Rupert: muž. m. rovnakého pôvodu, ako aj Róbert a význam mu je bystrosť + sláva. 

 

Ruprecht: muž.m. Viď Rupert.  

 

Ruri, Ruriko: japonské žen.m. s významom „smaragd“, čiže je to ich „Esmeralda“. 

 

Russell: ang.muž.m. ktorého východiskom je francúzske slovo rouscelle = malý červený. Ako osobné 

meno sa zjavuje v XIX. st. kedy sa „oprašujú“ staré francúzske aristokratické priezviská. Skratky sú 

mu Rus(s) a Rusty.  

 

Rút, Ruth: žen. m. ktoré v hebrejskom jaz. má význam niečoho, ako krásny výhľad, vzhľad, výzor, 

pohľad, či je to proste krasavica. 

 

 

 

 

 

 

S 
 

 

Sabín(a): muž. a žen. podoba mena lat. pôvodu, kde je Sabinus, Sabina a to sa vzťahuje na označenie 

osoby zo Sabínu. 

 Sabíni sa v antických dejinách spomínajú, ako starobylý národ, pôvodný národ obývajúci 

priestor v susedstve Rímu, medzi riekamy Nar a Anio, južne od oblasti Latio. 

 Časť starovekých autorov ich pokladala za prisťahovalcov z Grécka, z oblasti Lakónia, čiže 

Sparty. Údajne, sabíňania boli prví, čo sa so zbraňou postavili proti Rimanom. Po niekoľkých 

zrážkach, mnohí sa presťahovali do Rímu a teraz, už ako spojenci, berú účasť v ďalších 

dobivateľských vojnách Rimanov. Tí, čo zostali doma, v Sabínsku, v roku Ríma 373. sa tiež stávajú 

občanmi rodiacej sa ríše. 

 

Sabrína: žen. m. lat. pôvodu, s významom žena z pohraničia, žena z oblasti rieky Severn, v Británii, 

ktorú vtedy Rimania nazývali Sabrina.  

 

Sally: žen.m. ktoré pôvodne bolo len skratkou mena Sára. Dnes je už samostatné. Škótske paralely sú 

Mórag a Sálaidh. 
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Salome: žen.m. aramajského pôvodu, ale v gréckej podobe, ktoré sa spomína aj v Biblii. Význam mu 

je „pokoj zo Sionu“ (vrch v Jeruzaleme, kde bolo sídlo Dávidovo).  

 V Biblii je niekoľko žien s týmto menom a že do biblických dejín sa až dve neslávne zapísali, 

i napriek faktu, že jedna Salome, spolu s Máriou Magdalénou a Máriou Jakubovou na druhý deň šli ku 

hrobu Ježiša, aby ho pomazali (Marek 16:1), kresťania od tohoto mena nejak bočia. Je veľmi 

zriedkavé.  

 Po mene Salome však siahli mnohí spisovatelia a hudobní skladatelia, keď chceli dočariť 

krutú, nepodarenú ženu, lebo podľa, ako Biblie, tak aj historika Josephusa, takto sa volala dcéra 

Herodiadky, ktorá si od Herodesa žiadala zoťatú hlavu Jána Krstiteľa. (Marek 6:14 – 29; Matúš 14: 1-

12). 

 

Samanta, Samantha: žen. m. utvorené z aramejského slova pre poslušná, poslúchajúca osoba. 

 

Sam(p)som: muž m. hebrejského pôvodu, s významom dieťa slnka, žiarivé slnko, veľká radosť. V St. 

zmluve , Kniha Sudcov, Samson bol sudcom a bojovníkom v zrážke s Filištískymi (Palestínci) 

a údajne bol aj vynikajúci junák. 

 

Sámuel: populárne muž. m. hebrejského pôvodu, s významom: Bohom vypočutý; Boh ho vypočul; 

Boh ho uslyšal, ale zároveň je tu aj možnosť: od Boha vyprosený. 

 V St. zmluve je stať „Kniha Sámuela“. Tento prorok viedol ľud Izraelu až zatiaľ, kým si tento 

nevyžiadal mať aj svojho kráľa. Sámuel pomazal Saula a priprával Dávida, ako nástupcu na trón. 

 Do čias reformácie, toto meno bolo veľmi zriedkavé a jeho výskyt bol hlavne medzi 

európskymi Židmi, z čoho sa väčšina historikov domnieva, že prvý slovanský „kráľ“ Samo, ako sa 

spomína „franský kupec“, bol vlastne Židom a Frankovia ho vyslali medzi Slovanov, lebo badali tam 

určitú nespokojnosť vôči nadvláde Avarov, s ktorými mali aj oni svoje trampoty. 

 V čase reformácie, meno Sámuel sa stáva populárnym v tábore protestantov a ani dnes jeho 

popularita neklesla. Časté je v U.S.A. ale ani dolnozemskí Slováci od neho neopúšťajú. Mylná je 

mienka, že tu zotrváva len vďaka menu bývalého biskupa Sámula Štarkeho, ktorý pôsobil v Petrovci, 

lebo toto meno je frekventované nie len v Petrovci, ale aj v Srieme, v Banáte, ba aj v Maďarsku a na 

Slovensku. Do dejín sa nám zapísal nejeden Sámuel, ako napr. Samo Chalupka, Sámuel Tešedík a rad 

ďalších. Škótskou podobou je Somhairlé. 

 

Sandra: žen. m. talianského pôvodu, kde predstavuje ich skratku mena Alexandra. Viď Alexander. 

 

Sára: žen. m. heb. pôvodu, s významom princezná. V St. zmluve sa spomína Sára, ako manželka 

patriarcha Abraháma. Do reformácie, toto meno bolo veľmi zriedkavé, ale v XVII. a hlavne v XVIII. 

st. jeho popularita vzrastá. Hlavne medzi protestantmi. Saraid je domáckym menom Sáry. Škótske 

podoby sú rovnaké, ako aj pri mene Sally. 

 

Saul: muž. m. heb. pôvodu, s významom vytúžený, vyžiadaný. V St. zmluve toto meno mal prvý kráľ 

Izraelu a v Novej zmluve je to pôvodné meno apoštola Pavla. 

 

Sáva, Sávo: muž. m. ktoré je rozšírené hlavne medzi pravoslávnymi Srbmi, ale občas sa zjavuje aj 

medzi inými pravoslávnymi Slovanmi. Pôvod mu je v gréckom jazyku., kde má podobu Sávvas, čo 

znamená pustovník. V latine je zaznamené, ako Sabas. 
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 V dejinách Srbov sa spomína, že toto meno si prevzal najmladší syn kráľa Stevana Nemanjića, 

ktorý sa pôvodne menoval Rastko, čiže Rastislav. Ako neprvorodený syn, Rastko si zvolil povolanie 

cirkevného slúžobníka. Žil v rokoch 1174 – 1237. Počas života, zakladal sa o orientáciu Srbov na 

byzantské stredisko kresťanstva, na Konštantinopol – Carihrad, lebo si myslel, že tak vydobyje aj 

samostatnosť srbskej cirkvi. 

 Neskoršie sa ku Sávovi pripojil aj jeho otec Stefan a spoločne sa dali na výstavbu srbského 

kláštora Hilendar. Po smrti otca, Sávo sa vracia do Srbska a zasluhuje sa o výstavbu kláštora 

Studenica, ktorý sa stáva aj ohniskom stredovekéj srbskej cirkvi a kultúry vôbec. 

 V 1217. roku, za podpory rímskeho pápeža, dochádza ku korunovaniu jeho brata Stefana 

Prvovenčaného, ktorý sa začal priklánať ku Rímu, čo sa Sávovi nepáčilo, nuž odchádza do Nicey 

(1219. r.), kde v tom čase, vo vyhnanstve žil aj bývalý patriarch Carihradu a od neho získava titul 

autocephalus, či titul pohlavára, vladiku srbskej cirkvi. 

 Po návrate domov, vykonal znovukorunovanie svojho brata Stefana a dal sa na zriaďovanie 

srbskej cirkvi na byzantský spôsob. Týmto pádom aj dochádza ku stáročnému nepriateľstvu medzi 

Srbmi a Chorvatmi. 

 

Sean, Shane (Šówn): muž.m. Ján, vo svojej írskej podobe. Vzniklo z francúzskeho Jean. Aj dnes je 

populárne a to, ako v samom Írsku, tak aj v Škótsku a v Amerike.  

 

Sebastián: muž. m. lat. pôvodu, s významom muž zo Sebastie, mesta v Maléj Ázii, ktorého názov sa 

odvádza z gréckeho jaz. kde znamená vznešený, ctihodný, úctihodný. 

 

Selina: žen. m. otázneho pôvodu. Podľa jednej varianty, bude tu grécky pôvod a význam mesiac (na 

nebi), ale ak sa uváži latina, východiskom bude Coelina, základ v lat. caelum = obloha, nebo 

podnebie, počasie, najväčšia radosť atď. ktoré vychádza z lat. cealestis = nebeské, sväté, nadľudské, 

slávne, božské, sám význam sa trochu posunie. 

 

Selma: žen. m. Viď Zelma. 

 

Serafína: žen.m. hebrejského pôvodu, ale v jeho zlatinovanej podobe. Význam mu je „horúca, 

náruživá...“ Výskyt je skoro výlučne len medzi katolíkmi.  

 

Seréna: žen. m. lat. pôvbodu, kde serenus = mierne, tiché. 

 

Sergej: slovanská podoba muž. m. utvoreného z priezviska rímskej rodiny, etrurského pôvodu, 

Sergius. Sám význam je zahalený do hmly, tmavosti, neznáma. 

 

Sheila : populárne žen.m. ktoré sa vyslovuje, ako Šíla. V Austrálii, pre jeho popularitu použije sa aj 

ako všeobecný termín pre dievku. (U Čechov „kočka“.) Východiskom mu je írske meno Sile, ktorého 

pôvod je v mene Celia, Cecília. Viď. V Škótsku majú verzie Silis, Sile. 

 

She(e)na: žen.m. Jane, u nás Jana (viď), vo svojej írskej podobe, kde je Sine.  

 

Sherlock: muž.m. utvorené na staroanglíckom podklade, kde jeho význam je „jasnovlasý“. Zvečnil ho 

Sir Arthur Conan Doyle, v jeho detektívkach, kde Sherlock Holms je hlavný hrdina.  
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Shirley: žen.m. ktoré pôvodne bolo len názov lokácie s významom „okresný pasienok, okresná pažiť, 

okresná dolina...“. Z tohoto v grófstve Yorkshire (ale aj širšie), vzniká priezvisko. Meno 

spopularizovala spisovateľka Charlotte Brontё, keď vydala svoju novelu s týmto menom. (1849.r.) 

Meno sa stalo populárnym hlavne v Amerike a na dovažok, preslávila ho aj detská herečka Shirley 

Temple, ktorá sa narodila, keď toto meno bolo asi na špičke populárnych.    

 

Sibília, Sybília: v dobe klasiky, Sibílie, Sybílie, boli veštkyňami a údajne nejedna z nich predpovedala 

aj príchod Krista. Práve pre túto príčinu, aj kresťanskí rodičia občas siahnu po tomto názve a z neho si 

utvárajú teraz už krstné meno, ktoré nikdy nebolo nejak frekventované. 

 

Sidney, Sydney: dnes je toto samostatné anglícke meno, ktoré sa vyvinulo z priezviska a korene 

tohoto siahajú do Francúzska, do osady s názvom St. Denis. V čase panovania Henryho II. 

z Francúzska, zo St. Denisu, prichádza do Anglícka rodina, ktorú obyvateľstvo začalo nazývať podľa 

mesta, odkiaľ prišli. Z tohoto sa neskoršie vyvinulo Sidney, Sydney. 

 # Austrálske mesto Sydney svoje pomenovanie odvádza z mena viscounta Sydneyho, ktorý 

v tom čase zastával funkciu štátneho tajomníka V. Británie. 

 

Siegfried, Sigfríd: muž. m. staroger. pôvodu, kde znamená víťazstvo + mier. Zásluhou skladateľa 

Wagnera, V XIX. st. meno sa revitalizovalo a aj dnes sa s nim stretneme. 

 

Silas: muž. m. ktoré pôvodne predstavovalo len skratku zo Silvanus. 

 

Silorad: muž. m. utvorené spojením slov sila + rad(i). 

 

Silván, Silvána, Silvia, Sylvána, Silvius: muž. m. lat. pôvodu, ktorého podoba je Silvius a znamená 

z lesa. Rhea Silvia bola matkou Romusa a Remusa, legendárnych zakladateľov Ríma a asi z toho 

dôvodu, v čase renesancie, meno sa stáva populárnym v celom kresťanskom svete. 

 

Silvester, Sylvester: muž. m. lat. pôvodu, s významom: osoba bývajúca hlboko v lese. Mali ho až 

traja pápeži. Prvý z nich krstil cisára Konštantína a o ňom koloval chýr, že má moc uzdravenia z lepry. 

Druhý žil v X. st. a spomína sa ho, ako človeka zamilovaného do matematiky a techniky, ba vymyslel 

aj kyvadlo „ťapšičku“ na mechanické hodiny. 

 

Simeon, Šimon: muž. m. hebrejského pôvodu, s významom: poslúchajúci, poslušný. V Biblii sa 

spomína starec Simeon, Šimon, ktorý v chráme požehnal Ježiša a spomína sa aj ďalší, Šimon Peter 

apoštol. Ako osobné meno, Šimon nie je časté. Skorej sa stretneme s priezviskom utvoreným z tohoto 

mena, ako: Šimo, Šimon, Šimoni, Šimák atď. 

 

Sinclare: muž.m. ktoré predstavuje spojenie slov St. Clare, mesto v Normandii. Do Británie toto meno 

pricestovalo s Normanmi a tu z neho vzniká priezvisko, hlavne v Škótsku. Koncom XVIII. 

a začiatkom XIX. st. posúva sa aj na osobné meno.  

 

Slava, Slávia: žen. m. utvorené zo Slovan, Sláva, Slovanstvo. 

 

Slavenko: srbch. m.m. s významom Slovan, sláva... 
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Slavica: srb. ž.m. utvorené na podklade Slava, Slávia . Viď. 

 

Slavoj: muž. m. ktoré je dnes už veľmi zriedkavé. Na Slovensku vraj toto meno ročne dostanú len 

dvaja, traja chlapci. Utvorené je kombináciou sláva, Slovan + voj = vojak, vojsko. 

 

Slavoljub: srb. m.m. s významom Slovan, sláva + ľúbiť. Domácka podoba je Slávko. 

 

Slavomír: slovanské muž. m. utvorené spojením slav v zmysle oslavovať, sláviť + mír v zmysle 

pokoj, mier, z čoho dostáva význam oslavovateľ mieru. Domácka podoba je Slávko.  

 

Slobodan: srbch. m.m. utvorené z koreňa sloboda, čiže je to slobodný, milujúci slobodu, voľnosť... 

Domácka podoba mu je Boban.  

 Ženská podoba je Slobodanka.  

 

Snežana: srbch. ž.m. kde jasne vidieť, že v koreni máme sneh, čiže je to Snežienka, Snehuľka.  

 

Sofia, Žofka: žen. m. gréckeho pôvodu s významom múdrosť, vzdelanie. Ako krstné meno, najskôr sa 

rozšírilo vo východnom krídle Slovanov, medzi pravoslávnymi a to z dôvodu, že sa tak nazývala 

svojho času najveľkolepešia katedrála na svete, Hagia Sophia, v Carihrade. V stredoveku sa meno 

Sofia dostáva aj na západ a aj dosiaľ je pomerne frekventované. V Škótsku má podobu Beathag, 

v Írsku Sadhbh, Sapienta, Sappe, Sappi, Sofee, Soffea, medzi Slovanmi je zároveň aj podoba Soňa, 

Sonja, ktorá si tiež našla cestu do šíreho sveta. 

 Slovenské podoby sú: Žofia, Žofka. 

 

Solomon: viď Šalamún.  

 

Somerset: muž.m. novšieho dátumu. Pôvodne toto bol názov jednej oblasti. Význam mu je „miesto 

letných osadníkov“. 

 

Soňa: žen. m. dnes už úplne samostatné, ale v podstati znamená len slovanskú, hlavne ruskú skratku 

pôvodne gréckeho mena, Sofia. Viď. 

 

Soraya: žen. m. peržského pôvodu a význam mu je princezná. 

 

Sósa: žen.m. vlastne len srbská vojvodinská podoba mena Sofia.  

 

Spencer: muž.m. ktoré sa pôvodne písalo ako Spenser a malo funkciu priezviska, ktoré predstavovalo 

skrátenie slova „dispenser“ = úradník, administrátor zásob počas feudalizmu.  

 

Spira: grécko-ilýrske žen. m. s významom okrúhly košík.  

 

Spomenko / Spomenka: srbch. muž. a žen. m. utvorené na podklade spomínania si, čiže je to osoba, 

ktorá nezabúda na sľub, na ktorú nezabúdajú príbuzní...  

 

Srboslav: srb. muž. m. ktoré jasne hovorí o význame – Srb + sláva, Slovan. 
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Stanislav: muž. m. slovanského pôvodu, utvorené na základe stan, ktorého význam je zastavenie sa, 

zloženie sa, príbytok, sústava, štát a pod. V sanskrite podoba sthánam = miesto, bydlisko. U Peržanov 

má tiež význam miesta, státia... ako aj správa, vláda, príbytok, z čoho toto indoeurópske slovo 

prechádza ku Turkomanom v zmysle štát, krajina, takže dnes máme Turkmenstán, Kazachstán... 

 Význam mena Stanislav by sme vysvetlili, ako oslavovateľ svojej krajiny, vlasti. 

 # Po vyemigrovaní  nejeden Stanislav si akože paralelné anglícke meno, zvolil Stanley. I keď 

fonetický zodpovedá, jeho etymológia je však cele iná.  

 

Stanley: muž.m. ktoré pôvodne bolo priezviskom, odvodeným z anglo-saského názvu pre „kamenisté, 

skalnaté pole“, takže Stanley bude muž z „oblasti kamenstého, skalnatého poľa“.  Keďže aj tu máme 

aristokratickú vôňu, v XIX. st. vzniká aj osobné meno. Skratkou mena je Stan. 

 Medzi krajanmi sa ujalo, ako náhrada mena Stanislav, ktoré však má cele inú etymológiu. Viď. 

 

Stela: žen. m. lat. pôvodu a význam mu je hviezda. 

 

Stuart: muž.m. utvorené na podklade staroanglického „sti weard“ = úradník, čo mal na 

zodpovednosti dohľad nad dobytkom, ktoré sa používali pre potravu pánstva. Časom sa spôsob písania 

pozmenil, takže dnes stretneme aj Steward. Stuart a Steward sa používajú aj ako priezviská.  

 

Svätoboj: staré slovansko-slovienske muž. m. siahajúce do čias V. Moravy. Vzniklo kombináciou 

svätý, v zmysle požehnaný + boj = bitka, zápas. 

 

Svätohor: muž. m. ruského pôvodu, ktoré vzniklo z kombinácie: 

1/ svätý + Igor, alebo Georgios / Juraj. 

2/ Východiskom mu bude názov lokality Svätá Hora. 

 

Svätomír: muž. m. staršieho dátumu a význam mu je svätý, posvätený, požehnaný mier, pokoj. 

 

Svätopluk: muž. m. slovienského pôvodu, avšak boli snahy vysvetliť ho aj inak, ako napr. Svätopluk 

je len poslovančená podoba germanského (gótskeho) Swintha-Fulks... Svätopluk však vzniklo na 

vlastnej pôde a predstavuje kombináciu sviatý + polk, čiže tu ide o svätý (požehnaný) pluk, armádu; 

sväté, požehnané vojsko. 

 Toto meno mali až dvaja „králi“ z doby V. Moravy. 

 

Svätoslav: muž. m. slovanského pôvodu, s významom oslavovanie sviatostí, svätých, sviatky. 

 

Svätoš: samostatné muž. m. ktoré vzniklo zo skratiek mien, ako Svätoslav, Svätomír, Svätoboj... 

 

Sven: muž.m. staronórskeho pôvodu s významom „mladík“, „chlapík“. 

 

Svetluša: slovenský deminutív ženského mena Svetlana, ktoré je slovanským ekvivalentom lat. Lúcia. 

 

Svetozár: muž. m. slovanského pôvodu. Vzniklo spojením svet + žiara, žiariť. 

 

Svorad: staroslovienske muž. m. utvorené kombináciou svo = všetko, celkom, úplne + rad, radiť. 

Významom mu je osoba, ktorá vie všetko poradiť. 
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Š 
 

Šalamún: muž. m. najlepšie nám známe z Biblie, kde sa v St. zmluve spomína izraelský kráľ 

Šalamún. Pôvod mu je v hebrejskom jazyku a význam malý muž mieru. Medzi kresťanmi toto meno 

nebolo nikdy frekventované, ba aj v čase reformačných bojov, bolo len na periférii. 

 Medzi Židmi a aj moslinmi, meno je pomerne časté. 

 

Šarlota: francúzska podoba žen. m. utvorená z mužského mena Karol. 

 

Šimon: viď Simeón. 

 

Šándor, Šani... Viď Alexander. 

 

Širly, Shirley: žen. m. anglického pôvodu, utvorené spojením slov shire = grófstvo, okruh, okres + 

valey = dolina, úvala. Z tejto kombinácie najsamprv vzniklo priezvisko a keď v roku 1849. Charlota 

Bronte napísala knihu pod názvom „Shirley“, začalo sa ho používať aj ako osobné ženské meno. 

Zásluhou detskej filmovej hviezdy Shirley, Temple, jeho popularita nesmierne vzrástla a dnes sa 

zaraďuje medzi najpopulárnejšie ženské mená v krajinách hovoriacich po anglícky. 

 

Štefan: muž. m. ktoré je známe v celom kresťanskom svete a najdeme ho v rozličných podobách, ako: 

Stefano, Esteban, Stefan, Stephan, Steven, Stevo, István, Stefa, Štefa... Jeho pôvod je v gréckom 

jazyku, kde znamená koruna, vavrínový veniec. V čase rozkvetu gréckej klasickej kultúry, najväčšou 

česťou každého muža, bolo získať si vavrínový veniec, ako symbol vrcholného výkonu v určitej 

športovej disciplíne, v poézii, orátorstve, hudbe... V samom Grécku meno bolo populárne hodne skorej 

kresťanstva, kým v čase nástupu kresťanstva, pod týmto menom poznáme aj prvého mučeníka. 

(Skutky VI. a VII.) 

 

Štefánia: žen. podoba mužského mena Štefan. 

 

Šťastka: slovenské ženské meno, ktoré vzniklo prekladom latinského žen. m. Felicity. 

 

Šťastko: slovenské muž. m. ktoré vzniklo prekladom latinského muž. m. Félix. 

 

 

 

 

 

T  
 

Tabita: žen. m. aramejského pôvodu, s významom gazela. V Novej zmluve (Skutky IX) meno je 

preložené, ako Srnka, ktoré mala kresťanka z  Jopy, čo preukazovala milosrdenstvo ku chudobným.  
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Talita: žen. m. aramejského pôvodu a význam mu je dievča. 

 

Tamara: žen. m. utvorené z mužského, ktoré je hebrejského pôvodu a význam mu je datľová palma. 

 

Tara: pomerne populárne žen.m. ktoré vzniklo z názvu lokácie. Význam mu je „skalnaté miesto na 

zhromažďovanie“. V dejinách Írska je to významné miesto, lebo tu sa ľud zhromažďoval a odtialto sa 

šírila moc ich kráľov. Východiskom je írsko-keltský jazyk.  

 

Tatiana: ženské m. rozšírené hlavne v Rusku a Ukrajine. Odtialto sa dostalo aj k nám, ba aj širšie do 

sveta. Kresťanská cirkev pozná až niekoľkých „svätých“ s menom Tatianus (muž. meno). Spomedzi 

„svätých“ vyniká hlavne sv. Tatiana, mučeníčka gréckej cirkvi. O samom pôvode mena sa však 

mnoho nevie. Vypadá, že Tatiana, Tatianus, ako osobné mená, do Grécka sa dostali najskôr z oblasti 

blízkeho východu, z Ázie, z nejakého, už zaniknutého jazyka, národa. 

 Populárnymi skratkami sú: Taňa, Toňa. 

 

Teárlach: škótska podoba muž. mena Charles, alebo nám bližšieho Karol. 

 

Telma: žen. m. ktoré vymysleli spisovatelia, konkrétne Marie Corelli (XIX. st.). Ako východisko, 

použil grécke slovo s významom vôľa, ochota (θέλημα). Pôvodne toto meno napísal, ako Thelma, ale 

nezadlho sa zjavila aj podoba Telma. Ako nové, moderné ženské meno, rýchle sa rozšírilo po svete 

a dnes je najfrekventovanejšie v U.S.A. 

 

Teodor(a), Theodor(a): muž. a žen. m. gréckeho pôvodu, ktoré vzniklo kombináciou slov theo = boh 

+ dor = dar, z čoho má význam: dar Boží. Meno je staršie, od kresťanstva, no pod týmto menom 

kresťanská cirkev pozná až 28 „svätých“. 

 Na britských ostrovoch, hlavne vo Walesy, meno má podobu Tudor, z čoho vychádza aj meno 

britskej dynastie založenéj Henrykom IV.  

 Na Balkáne sa stretávame s podobou Todor, avšak je tu aj ďalšia slovanská podoba, Fedor, 

ktorého bežnou skratkou je Feďo. 

 V krajinách hovoriacich po anglícky, bežnou skratkou je Teddy (Roosevelt). 

 

T(h)eofán, T(h)eofánia: muž. a žen. m. gréckeho pôvodu, ktoré vzniklo z kombinácie theo = boh + 

faíno = priviesť na svetlo dňa, zviditelniť, ukázať, zjaviť atď. z čoho význam mena sa vysvetľuje, ako 

podobné Bohu, Božie podobenstvo, Božie zjavenie a pod. 

 Vo svojej starofrancúzskej podobe, meno sa zjavuje, ako Tifaine, Epiphany, no najčastejšie ho 

stretneme v súčasnej podobe, Tiffany. 

 

T(h)efil(a): muž. a žen. m. gréckeho pôvodu, s významom Bohom milovaný. Sv. Lukáš vo svojom 

evanjeliu spomína aj osobu s týmto menom. V čase reformácie, v radoch protestantov aj toto meno sa 

stáva populárnym. 

 

Terenc(e): muž. m. odvodené z priezviska rímskeho rodu Terencius. O pôvode, ako rodu, tak aj 

názvu, či jeho význame, nieto bližších záznamov a to i napriek, že tento rod, v staroveku dodal hodne 

významných osôb, ba už vtedy sa z tohoto názvu utvorilo aj osobné meno. 
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Tereza: žen. m. ktorého pôvod nie je najjasnejší. Ak je utvorené z lat. slova Terra = zem, tak určite, 

aspoň v tých najstarších záznamoch by sme ho nachádzali napísané s dvojitým „r“ a práve v tejto 

podobe sa nikde a nikdy nevyskytovalo. Opačne, v najstaršej podobe ho nachádzame, ako Theresia. 

V jednotlivých rečiach sa v tejto podobe zjavuje aj dnes, čo navádza, že tu ide o grécky pôvod. 

V Grécku sú až dva ostrovy s týmto menom. Vychádzajúc z tohoto, meno Theresia, Tereza by sme si 

vysvetlili, ako žena z ostrova Theresia. 

 Prvú zmienku o Theresii nachádzame v V. st. kde sa spomína manželka Paulinusa, ktorá je 

zodpovedná za jeho prechod na kresťanstvo. 

 Dlhú dobu sa toto meno vyskytovalo jedine v Španielsku, kde v XVI. st. sa stalo aj 

najpopulárnejším. O to sa zaslúžila sv. Tereza z Arily. Teraz sa meno začalo šíriť po všetkých 

katolíckych krajinách a odtialto prechádza aj ku protestantom. Na jeho popularitu v nemalej miere 

prispela aj Mária – Terézia. 

 

Terry: muž.m. Viď Terenc. 

 

Tibor: muž. m. ktorého možným východiskom je buď lat. Tiberius, v ktorom prípade jeho význam je 

od rieky Tiber. Ak tu ide o adaptáciu ger. mena Tibald, kde v prvej časti figuruje grécke theo = boh, 

tak sa význam posúva na niečo, ako boží, božský a teraz sa význam vysvetľuje, ako: smelý, nebojácny 

bojovník pre veci národné a božské. 

 # Na jednom mieste som sa stretol aj s vysvetlením, že meno bude maďarského pôvodu a jeho 

význam je vraj sväté miesto. Toto tvrdenie je však krajne otázne. 

 

Tichomír: muž. m. slovanského pôvodu, kde máme kombináciu tichosť + mier (pokoj). Srbch. 

podoba je Tihomir. 

 

Timotej: muž. m. gréckeho pôvodu, kde ho nachádzame zapísané, ako Timotheus a jeho význam sa 

vysvetľuje: uctieva si, chváli si, ctí si Boha. Meno vzniklo ešte v predkresťanskej dobe a medzi 

kresťanov preniká hlavne zásluhou Timoteja, spoločníka apoštola Pavla. Až po dobu renesancie 

a reformácie, jeho výskyt bol zriedkavý, ba u nás je zriedkavý aj dnes, avšak v krajinách hovoriacich 

po anglícky, približuje sa ku špičke najpopulárnejších mien. Jeho ženská podoba je Timotea, Timoteja. 

 

Tito, Títus: i vedľa skutočnosti, že dlhoročným prezidentom Juhoslávie bol Jozef Broz – Tito, táto 

skutočnosť vôbec neprispela na jeho rozšírenie. Vyskytuje sa len sporadický. Možno na jeho 

frekvenciu vplýva fakt, že o pôvode tohoto mena máme len hmlisté predstavy. Podoba Titus je 

latínska, ale pripúšťa sa tu, že možný koreň bude grécky. V latinskej podobe sa vysvetľuje, ako: 

detský, nedospelý, nezrelý. 

 Biblia pozná dvoch Títusov, ktorí nasledovali apoštola Pavla. 

 Taliansko – španielska skratka Títusa je Tito, avšak sú tam aj podoby, ako Tiziano, Titianus, 

Titian atď. 

 

Tobiáš: muž. m. ktorého východiskom je grécke Tobias a predstavuje variantu pôvodne hebrejského 

mena s významom Pán, Hospodin je dobrý. 

 V knihe Tobit (Apocrypha) spomína sa príbeh Tobiáša a anjela, čo v stredoveku bolo 

najčítanejšou staťou Biblie. 

 

Todor, Tudor: viď Teodor. 
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Tomáš: v čase Ježišovho učenia, odrazu sa okolo neho našli apoštol Judáš, Judáš Iškariotský a Júda. 

Aby sa ich ľahšie rozlišovalo, apoštola Judáša, Ježiš nazval  blížaťom, blížencom, dvojčaťom a že sa 

Ježiš slúžil hlavne aramejskou rečou, tak aj nové meno Judáša apoštola je aramejské, Tomáš.  

 Ako u nás, tak aj v iných rečiach dochádza ku prelínaniu sa mien Tomáš a Anton. Anton má 

však cele iné východisko a aj význam. Jeho výskyt je skoro výlučne len medzi katolíkmi, kým Tomáša 

stretneme hlavne medzi protestantmi a pravoslávnymi. 

 Kým skratkou mena Anton je Tony, zatiaľ skratkou Tomáša je Tomy, Tom. Škótska podoba je 

Támhas. 

 

Tomislav: srbch. m.m. paralela Tomáša. Viď. Domácka podoba je Tomo, Tošo a pod. 

 

Trajan: muž. m. populárne hlavne v Macedónsku. Viď meno Troy. 

 

Trevor: muž. m. írskeho pôvodu a význam mu je: múdry, vzdelaný. 

 

Tristian, Triastian: muž. m. starofrancúzskeho pôvodu, kde má význam smutný. 

 

Troy: ang. muž.m. s významom „muž z Tróje, Trojan“. Do použitia prišlo v XIX. st. (*Tu je aj 

etymológia hlavne macedónskeho mena Trajan.)  

 

 

 

 

 

 

 

U 
 

Udo: muž. m. staronemeckého pôvodu a význam mu je prosperujúci. 

 

Ulrich: muž. m. staronemeckého pôvodu a význam mu je šťastie, bohatstvo, sila a moc. 

 

Ulysses, Ulyseus: muž.m. v latinskej podode gréckeho Odyseusa.  

 

Umberto: viď Humbert.  

 

Una: žen.m. ktorého etymológia je niekde v starobylom jazyku Írov a Škótov, ale o samom význame 

nevieme nič. Írsky spôsob písania bol Oonagh, Oona, alebo aj Juno, takže tu môžeme mať aj meno 

rímskej bohyne Juno, v podobe, ako ho zachytilo ucho Keltov, v čase keď tu vládli Rimania. 

V Škótsku toto meno figuruje ako ekvivalent mena Agnes. 

 

Urban: muž. m. lat. pôvodu, s významom muž z mesta, mešťan, zdôrilý, úhľadný, kultúrny a pod. 

 

Uri: muž. m. hebrejského pôvodu a význam mu je svetlo. 
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Uroš: srbské mužské meno s dlhou tradíciou a preto je aj pomerne nepriehľadné. Na svojej evolučnej 

ceste prešlo turecko-tatarskými jazykmi, ale pôvodné východisko má v tureckom jazyku, kde urus = 

ruský (maď. Orosz = Rus), z čoho sa neskoršie vyvinulo aj tatarské urus = tvrdohlavý, nepodajný 

(kôň), lebo Tatari považujú Rusov za tvrdohlavých, nepodajných.  

 

Uršula: žen. m. lat. pôvodu a význam mu je malá medvedica.  

 

 

 

 

 

 

 

V 
 

Václav: muž. m. českého pôvodu, ktoré má latinovanú podobu Wenceslaus. Význam sa vysvetľuje, 

ako ovenčený slávou, rastúcej slávy. 

 

Vádim: muž. m. kde pôvod nie je najjasnejší. Jeden predpoklad je, že východiskom mu bude pôvodný 

indoeurópsky jazyk, kde v sanskrite je slovo vaditi = rozprávať, vadiť sa, dohadovať sa, rokovať, ale 

pripúšťa sa, že tu v podstati ide len o skomolené slovanské meno Vladimír. 

 Ak by však pôvod bol v indoeurópskom prajazyku, tak Vádim by sa významovo priblížil ku 

nášmu Vratko, čiže znamenal by osobu, ktorá si vie obhájiť svoje stanovisko. 

 

Valdemar, Waldemar: muž. m. starogermanského pôvodu, ktoré by znamenalo významný vládca. 

Viď Vladimír, Valdo, Valter. 

 

Valdo, Waldo: muž. m. starogermanského pôvodu, s významom vládca. Viď Vladimír. 

 

Valentín: muž. m. lat. pôvodu, utvorené na podklade valens = silný, zdravý, zdatný...  

 Asi najznámejším nositeľom tohoto mena bol rímsky kresťanský kňaz (III.st), neskorší sv. 

Valentín, ktorého deň umučenia, zhodou okolností, padol na deň 14. februára, v predvečer rímskeho 

festivalu, ktorý sa poriadal na česť bohyne Juno. Počas tohoto festivalu, propagovala sa láska, 

milovanie a apelovalo sa na masy, aby si volili milencov, lebo ríša potrebuje deti, vojakov. 

 Mesiac február, už vo svojom mene skrýva horúčku, triašku, chorobu a 15. február bol určený, 

ako deň zbavovania sa chorôb, čistenia sa od chorôb. Bol to deň začiatku nového cykla žitia, plodenia 

sa. S týmto, ruka v ruke, musí ísť aj milovanie, láska, nuž preto tento deň bol zasvätený bohyni Juno, 

lebo ona bola aj bohyňou plodnosti. 

 Pre svoju popularitu v dobe predkresťanskej, festival sa absorboval aj do kresťanstva, s tým, že 

sa ho teraz posunulo o deň skorej, na 14. februára a názov sa pozmenil na deň sv. Valentína. Zásluhou 

obchodníkov, tento pohanský festival nie len zotrval do naších dní, ale z roka na rok sa stáva 

populárnejším, lebo, no svet sa chce milovať. 

 Ženská podoba je Valentína. 

 

Valeria, Valerián: žen. a muž. m. ktorého východiskom je priezvisko starej rímskej rodiny 

Valerianus, kde základom je slovo valere = silný, zdravý.  
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 Význam sa vysvetľuje, ako: byť dobrého zdravia, zdravý, údatný. 

 

Valter, Walter: muž. m. starogermanského pôvodu, kde malo podobu Waldhar, čo znamená vládnuť 

ľudom. Príbuzné je ku slovanskému Vladimír. 

 

Vanda, Wanda: žen. m. ktoré sa vyskytuje aj, ako Wenda, alebo v mužskej podobe, ako Wendel 

a prevláda mienka, že jeho pôvod bude starogermanský a význam, ako niečo v zmysle ľud, národ, 

avšak hneď sa tu vynára aj možnosť súvisu so starým názvom pre Slovanov, Venét. U Nemcov sa 

z tohoto zachovalo Windisch, o význame ktorého sa mnohí domnievajú, že tu vlastne ide o názov Ind, 

Indovia, pod ktorým Germani rozumeli spoločný názov pre plemená, čo sa osadili v ich blízkosti 

(východne). 

 Pisci z konca I. a začiatku II. storočia, pod Venét, Windish, chápali hlavne Slovanov. 

 

Vanesa: žen. m. ktoré sa k nám dostalo hlavne cestou Hollywoodu, lebo to bolo meno až niekoľkých 

herečiek. Jeho korene však nie sú hlboké. Vzniklo len v XVIII. st. Vymyslel ho anglícky básnik 

Jonathan Swift, ako domácke meno pre slečnu Esther Vanhomrigh. S priezviska si „vypožičal“ prvú 

slabiku, Van a ku tomu priložil Essa, ktoré v tom čase predstavovalo skratku pre Esthera a vzniká 

Vanes(s)a. 

 

Varin: viď Warren.  

 

Vasíľ: muž. m. ktorého staroslov. podoba bola Vasilii, Vasiľ.  Ku Slovanom sa dostáva cestou Grécka, 

kde je Vasíleios, čo by malo znamenať cisár, avšak aj toto slovo sa medzi Grékmi začína zjavovať len 

v čase peržských vojen a pôvodne sa pod nim chápalo len peržského cisára, ich knieža, vodcu, 

vojvodcu. I vedľa všetkých pátraní, ani dosiaľ sa nepodarilo prísť na stopu, či tu ide o nejaké 

indoeurópske slovo, alebo slovo z nejakého zaniknutého ázijského jazyka a čo by vlastne malo 

znamenať. U nás s týmto menom súvisí bazilika a bažalička. 

 

Vatroslav: srbch. m. m. kde máme spojenie vatra = vatra, oheň + slav = sláviť, oslavovať, Slovan. 

 

Vavrínec, Laurenc, Lórenc: muž. m. lat. pôvodu, s ktorým sa stretávame už v staroslov. jazyku, 

v podobe Lavrentii. Lat. podoba Laurens môžeme si vysvetliť ako obyvateľ Laurentumu (súč. 

Taliansko), ale aj, ako muž ozdobený vavrínovým vencom. 

 

Vekoslav: slovanské muž. m. utvorené z: 

1/ Vek = časový úsek, veľmi dlhá doba; 

2/ Veko = prikrývka, ochrana (z čoho máme víčka, viečka na očiach). 

 S prihliadnutím na prvú možnosť, ako význam dostaneme muž, ktorý oslavuje zašlé časy 

(veky), zašlú slávu, zašlú dobu, ale ak prihliadneme na druhú možnosť, dostaneme oslavovateľ 

ochrany, slávny ochranca. 

 

Veleslav: slovanské muž. m. utvorené na koreni vele = veľa, mnoho, staroslov. velei = veľa, velj = 

veľký, silný, ktorého východiskom je indoeurópske uel, uol, čo už stojí tesne aj vedľa nášho veliť, 

v zmysle dávať pokyny, rozkazovať, ale aj v zmysle hovoriť, ako to máme v srbch. nár. veliti = 

hovoriť. Tiež je blízke i ku nášmu slovu vôľa, lat. valeo = byť silný, zdravý, vplyvný, vale = 
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pozdravujem, zdravím. Prípona –slav sa tu asi najsôr vzťahuje na Slovan, takže význam by bol veľký 

Slovan, silný, slávny Slovan, veliteľ a pod.  

 

Velimír: slovanské muž. m. ktoré ako prvý elemnt má veli (viď Veleslav) a druhý el. je bežné –mír, 

takže význam by sme si vysvetlili, ako: veľký, trvalý mier; osoba hlásajúca mier; osoba zakladajúca 

sa za mier a pokoj.  

 

Vendy, Wendy: žen. m. ktoré v 1904. roku vymyslel spisovateľ J.M. Barrie, pre rozprávkovú postavu 

v jeho „Peter Pan“. Rozprávka sa stala mimoriadne populárnou a tým pádom aj meno hrdinky Wendy 

sa hneď rozšírilo. Najskôr po ňom siahli rodiny anglíckych hercov a spisovateľov, ale nezadlho prešlo 

aj medzi pospolitý ľud. Populárne je aj dnes. 

 

Venetia: žen.m. o pôvode ktorého vieme toľko, že na jednej strane tu máme názov mesta v Taliansku, 

Benátky, z čoho jeho význam by bol žena z Benátok.  

 Na druhej strane, bude to keltského pôvodu, s významom „požehnaná“, ale nechýba ani 

takých, čo tvrdia, že tu ide len o latinskú podobu welšského mena Gwyneth.  

 

Verna: žen. m. o pôvode a význame ktorého máme aspoň dve teórie: 

1/ Východiskom mu je latina a z toho význam: ako jar, jarná. 

2/ Predstavuje skrátenú podobu mena Laverna.  

 

Vernon: muž. m. ktoré bolo pôvodne priezviskom francúzskej aristokratickej rodiny a význam sa 

vysvetľuje, ako miesto bazového (biezového) lesíka, bazový lesík. 

 Ako osobné meno, zjavuje sa len v XIX. st. kedy Francúzi oprašujú priezviská starých 

(vyvraždených) rodín a začínajú ich používať, ako osobné mená. 

 

Verona: podľa jednej skupiny autorov, toto meno je len podobou Veroniky, avšak väčšina tvrdí, že tu 

ide o úplne samostatné meno a aj inú etymológiu. Východiskom mu je názov talianského mesta 

Verona, čiže bola by to žena z Verony. 

 

Veronika: žen. m. ktoré sa medzi  ľudom neraz chybne priraďuje ku menám Viera, Verona. Toto 

meno má však cele inú etymológiu a jeho podoba sa vyskytuje hodne skorej, ako sa na „západ“ 

dostalo slovanské Viera, Vera. Pôvod Veroniky je v lat. jazyku a vzniklo zlúčením vera + ikona, čiže 

význam mu je opravdivý obraz, podobyzeň, podoba. 

 Podľa historický nepodporenej tradície, toto meno sa spája so ženou, ktorá na ceste Ježiša ku 

Kalvárii, šatkou mu strela krvavú a spotenú tvár a tu, na tej šatke sa odrazu zjavila podoba, pravý 

obraz Ježišovej tváre. 

 

Veroslav / Vjeroslav: srbch. m. m. v ekavskej a jekavskej podobe. Predstavuje kombináciu slov vera / 

vjera + sláva, Slovan. V(j)eroslav je teda človek, ktorý verí v slávu, Slovanstvo. 

 

Veselin: srbch. m.m. kde koreňom je veselosť (súvisí s vesnou, jarom... lebo jar je plná radosti, 

veselosti... – viď Vesna).  

 

Vesna: žen. m. pod ktorým v slovanskej mytológii poznáme bohyňu jara. Po tomto mene často siahajú 

básnici, keď hovoria o ročnom obdobý jar.  
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 Vesna má hlboké indoeurópske korene a na komparovanie môžeme použiť napr. aj litovské 

vásara = leto, grécke éar / Fesar, lat. vér, staroislandské vár = jar, sanskritové vasana, vasar = včas, 

za rána, jar, avestínske vanri, vasr-i = jarné, arménske garum = jar, či proto indoeurópske vesr, ves-n 

= jar, zvestovanie. 

 

Vesta: žen. m. ktorého pôvod siaha do gréckej mytológie a význam sa vysvetľuje, ako bohyňa srdca, 

čo sa v prenesenom význame vzťahuje aj na „srdce“ príbytku, čiže domáce ohnisko.  

 

Vida / Vodosava: srb. žen. m. ženská podoba mužského srbského Vidosav, čo je vlastne ich podoba 

nášho mena Vít. Viď Vít.  

 

Vidal: španielska podoba muž. m. lat. pôvodu, odvodeného z Vitalis = vitálny, živý, zdravý. 

 

Viera: žen. m. slovanského pôvodu, utvorené zo slova veriť = byť o niečom presvedčený.  

 Časť západných prameňov, výdatne podporená aj našimi „pokrokovými expertami“ tvrdí, že 

toto meno vzniklo len púhym prekladom gréckeho Pidtis = viera, ba tí, ešte „modernejší“ dokazujú, že 

tu vôbec nejde o slovanské, lež latinské východisko, veritas = pravda a slovanské varianty Viera, 

Věra, Vera... sú len skomoleninou pôvodného lat. mena. 

 O tom, že základom mena je indoeurópske slovo pre pravdu, pravdivosť, vieru... nieto 

pochybností, lebo rozličné varianty sú zastúpené od Islandu, až do Indie a po Čínu, avšak faktom je, 

keby Viera vznikla v cudzom, neslovanskom  prostredí, jej rozšírenie po Európe by bolo hodne 

staršieho dátumu. Bolo by tam už pri prenikaní kresťanstva a nečakalo by sa ho až do XIX. st. kedy 

vďaka Rusom, začína sa zjavovať aj na „západe“. Viď Veronika. 

 

Viktor, Viktória, Victor(ia): muž. a žen. m. utvorené na lat. podklade victor = víťaz, podmaňovateľ. 

Rozšírené je najmä v krajinách hovoriacich po anglícky, lebo takto sa nazývala aj britská kráľovna, 

počas ktorej  panovania, britské impérium dosiahlo svoj vrchol. Skratkami sú Vik, Vic, Vikki, Vikky, 

Vita atď. 

 

Viliam, Wiliam: muž. m. staronemeckého pôvodu, s významom vôľa + prilba, kde sa tento druhý 

element vysvetľuje, ako ochrana, bezpečnosť. 

 Skratkami sú: Vilo, Vily, Will, ale medzi Angličanmi aj Bill, Billy. V Škótsku je Uilleam. 

 

Vilhelm: škandinávska podoba muž. m. Viliam. 

 

Vilhelmína, Vilma, Wilhelmína, Wilma: Žen. podoba mužského mena Viliam. 

 

Vincent: Muž. m. lat. pôvodu, utvorené zo slova vinco = víťaziť, podmaňovať, dobíjať... 

 Frekventované je hlavne medzi katolíkmi a o jeho popularitu sa tu zaslúžil najprv španielsky 

mučeník z tretieho storočia a neskoršie sv. Vincent de Paul, ktorý založil vincentský rád milosrdných 

sestier. 

 

Viola, Violeta: ženské mená s významom fialka. V prípade Viola ide o priame latinské slovo, kým 

v prípade Violeta, ide o francúzsky deminutív latinského Viola. 
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Virdžínia, Virginia: žen. m. ktorého pôvod je v priezvisko významnej rímskej rodiny Virginus, ale na 

jeho popularitu vplývala cele iná náhoda. 

 V roku 1584. Sir Walter Raleigh takto pomenoval novozaloženú kolóniu britskej koruny na 

americkom kontinente, akože vraj na česť svojej kráľovny Elizabethy I. Tudorovej. Keďže táto nebola 

vydaná, tak v určitých vyšších kruhoch, ba neskoršie aj medzi pospolitým ľudom sa ju nazývalo 

„Virgin Queen“ („nepoškvrnená“ kráľovna), nuž mnohí sa domnievajú, že východiskom tohoto mena 

je práve tento fakt. Virginia, ako osobné meno je ešte vždy pomerne frekventované. 

 

Višnja: srbch. ž. m. utvorené z názvu ovocia višňa.  

 

Vít: muž. m. ktoré môžeme pokladať, ako za slovanizovanú podobu lat. Vitalis, alebo ešte skorej aj za 

vlastný útvar na podklade slova vítať. Je tu však aj tretí predpoklad, že predsa bude mať latinské 

východisko, ale teraz v chorea Sancti Viti. 

 

Vitalis: muž. m. lat. pôvodu, kde východiskom je vitalis = živý, vitálny. 

 

Víťazoslav: muž. m. slovanského pôvodu, utvorené na podklade víťaz, staroslov. vitiaz, praslov. 

vitedz + prípony –slav, z čoho dostávame význam slávny víťaz, oslavovateľ víťazstva., poťažne víťazný 

Slovan, Slovanstvo. 

 

Vivian, Viviena: muž. a žen. m. lat. pôvodu, s významom živosť, vitalita. 

 Lat. podoba Vivianus v krajinách Európy sa zjavuje už v XII. st. ale ženská podoba Viviena 

vzniká neskoršie, vo Francúzsku a súčasne sa píše Vivienne. 

 

Vladimír: slovanské muž. m. za ktoré sa predpokladá, že vzniklo v Rusku. V praslov. jazyku malo 

podobu Voldiměr, ktoré predstavuje kombináciu slov vold = vláda, moc + měr = veľký. Zhodou 

okolností, deetymologizáciou druhého elementu, měr (indoeurópsky moro, mero = veľký, mnoho), 

celé meno nadobúda aj iný charakter. Teraz to mír v ruštine znamená aj svet, takže sa význam môže 

posunúť aj na vládca svetom. U nás sa zase mír stotožňuje s mierom, pokojom a význam sa posúva na 

mierumilovný vládca, pokojný panovník. Pravý, historicko-etymologický význam je však veľký vládca, 

veľký panovník, velikán. (V maďarčine je to Aladár.) 

 

Vladislav: muž. m. českého pôvodu, utvorené z vlad + -slav, z čoho sa jeho význam vysvetľuje, ako 

slávny vládca.  Viď Vladimír. 

 

Vladivoj: muž. m. slovienského pôvodu, utvorené spojením vlad + voj = vojsko, armáda, šík, vojna, 

pokoriť, z čoho asi najsprávnejší význam by bol silný, zdatný vojak. Viď Vladimír. 

 

Vlastimil: muž. m. ktoré môže mať aj ženskú podobu. Vzniklo kombináciou slov vlasť = vlasť, 

vládca, moc, právo, otčina + -mil = milovať, mať v obľube. Je to osoba milujúca otčinu, ale môže 

znamenať aj osobu milujúcu moc. Viď Vlastislav. 

 

Vlastimir: m.m. všeslovanské, podobné Vlastimilu, s rozdieľom, že v druhom elemente máme pokoj, 

svet.  
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Vlastislav: muž. m. českého pôvodu, ktorého latinská paralela je Patrik. Východiskom Patrika je lat. 

Patricius (Patritius), ktoré je odvodené z patria = otčina. (Viď Patrik) 

 Vlastislav v sebe zahrňuje vlasť, ktoré stojí hneď vedľa vládnuť a vychádza z praslov. volst, 

takže prvú polovicu by sme si vysvetlili, ako vláda, právo, panovanie, otčina, kým druhá polivica, 

prípona –slav by tu znamenala slávu, či opisne by sme dostali význam slávny panovník, oslavovateľ 

vlasti, otčiny, pravdy. 

 

Vlasto, Vlasta: muž. a žen. podoba mena slovanského pôvodu, ktoré v podstati predstavujú len 

skratku mien Vlastimíl. Vlastimír, Vlastislav. Cudzím ekvivalentom je lat. Patrik, Patrícia. 

 

Vojeslav, Vojislav: muž. m. slovanského pôvodu, ktorého základom je voj, staroslovanský povniati = 

pokročiť, či v podstati tu ide o vojnu, vojaka + typickú slovanskú príponu – slav = sláviť, oslavovať. 

Význam by bol: slávny vojak, bojovník. 

 

Vojnomír: staré slovienske mužské m. ktoré sa spomína už v čase avarskej nadvlády nad Slovienmi, 

ktorý period neraz nazývame aj sloviensko-avarskou symbiózou. Vojnomír bol sloviensko-avarským 

generálom, ktorý v roku 795. opúšta avarskú vojenskú špičku, ale nikde sa nespomína, či sa priklonil 

ku odboju Slovienov, vôči Avarom. 

 Na prvý pohľad, toto meno sa nám zdá byť ako nejakým oxymorónom, lebo predstavuje 

kombináciu voj = vojna, šík + mír = pokoj, mier, z čoho môžeme dedukovať, že tu ide o nejaký 

vojnový mier, vojenský pokoj, mier vydobitý vojnovým ťažením, avšak význam mena sa dá aj vysvetliť, 

ako: osoba schopná usporiadať vojnové šíky, pluky, viesť usporiadané vojsko, ale aj svet vojny. 

 

Vojtech: slovanské muž. m. o pôvode ktorého je zopár konfliktných teórií. 

1/ Ak východiskom bude slovo vojt, ktoré sa vysvetľuje, ako dedinský starosta (richtár), medzi 

cigáňmi ešte aj dnes stretneme paralelné vajda, v sanskrite vaida = učený, vzdelaný, doktor, ránhojič... 

tak podoba vojt sa vyvinula najskôr v Poľsku, na podklade nem. Voget, ktoré v strednom 

hornonemeckom znamená dozorca, správca, nadhliadač a východiskom tohoto je lat. (ad)vocatus = 

súdny poradca, pomocník, právny zástupca, svedok. # Toto je veľmi otázna cesta vývoja Vojtecha. 

 2/ Ak uvážime slovanské voj(na), voj(ak), tak základom mena bude povinati = pokorovať a pri 

uvážení druhého elementu –tech = útecha, potecha, tešenie, celé meno dostane význam osoba, ktorá 

má potešenie, radosť z vojny. # Aj tu musíme mať otáznik, lebo sotva by si niekto nakrstil dieťa 

menom osoby, čo má radosť z vojny. 

 3/ Ak uvážime príponu –tech, ako –tek (asi najreálnejší prístup, lebo neraz sa stretneme 

s písaním aj Vojtek), tak sa dostávame ku cirkevno-slovanskému pôvodu, ku slovu roztiaž, rozťahovať, 

praslov. teg, tegnoti, ku čomu je príbuzné aj ger. (ang.) drag, draw, staré hornonemecké tragan, lat. 

tractus = ťahať, naťahovať.... z čoho dostaneme význam, ako: osoba, ktorá koná vojnové ťaženia. 

 

Voľnomil: slovenské muž. m. novšieho dátumu, utvorené kombináciou voľnosť + milovať. 

 

Vratislav: staré slovienske muž. m. z čias V. Moravy. Základom mu je staroslov. vrati, vria = 

vravieť, hovoriť priamo, orátor. Príbuzné je ku lat. verbun = slovo, sanskritovému vad = vravieť, 

hovoriť, vadiť a pod. Vratislav predstavuje osobu schopnú priamo hovoriť, obhájiť si svoje stanovisko, 

osobu ktorá si ctí priame slovo. Veľmi blízko má ku nemeckému Brandt. Viď Vratko. 

 

Vratko: muž. m. slovanského pôvodu a môže predstavovať: 
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 1/ Skrátenú podobu mena Vratislav. 

 2/ Adaptáciu gréckeho slova rétor = orátor, rečník, čo by mu teraz dalo význam osoby 

schopnej vrátenia urážky, osoby schopnej na vlastnú obranu pred verejnosťou. 

 3/ Meno vzniklo na podklade staroslov. koreňa vrati, vria = vravieť, hovoriť... z čoho by sa 

význam usmernil v osobu priamo hovoriacu. 

 4/ Môžeme tu mať aj východisko zo staroslov. vert, praslov. vьrt-ti , ktoré je v základe slov 

vrtieť, vracať (lat. verto, sans. vartate, lit. verčiú, versti = všetko s významom vrtieť, otáčať, vracať), 

z čoho význam mena by bol osoba, ktorá vráti (čo koľvek), šikovná osoba. 

 

Všemil: slovenské muž. m. utvorené spojením vše = všetko, celok, staroslov. vse + mil = milé, 

milovať, čiže predstavuje osobu všetkých milujúcu, všetko milujúcu, ktorú všetci milujú. 

 

Všeslav: muž. m. staroslov. pôvodu, utvorené spojením vše / vse = všetko, úplne, cele a bežnej 

prípony –slav = sláviť, Slovan(stvo). 

 

Vuk / Vukašin: srbch. muž. m. paralela germanskému Wolf(gang). Koreňom je proste vlk = vuk. 

 

 

 

 

 

W 
 

Wallace, Wallis: muž.m. ktoré bolo pôvodne priezviskom. Siaha do staroanglického jazyka, kde malo 

význam „cudzinec“. Pod týmto menom starý Angličania poznali ľudí keltského (gálskeho) pôvodu, 

ktorí obývali oblasti súčasného Belgicka. Dnes ich poznáme, ako Walóncov, lenže ich meno súvisí aj 

s názvom národa Welšanov, ba aj Valachov. Keďže hovorili, akože cudzím jazykom, starý Germani 

ich volali „cudzincami“. 

 V Británii je viacej frekventovaná varianta Wallace, kým v Amerike Wallis a tu môže 

znamenať nie len mužské, ale aj ženské meno. 

 

Walter: muž.m. formované na staronemeckom mene Waldhar a význam mu je „vládnuť ľudom“. 

Populárne skratky mena sú Wal, Walt a Wallis. V Amerike skratka Walt už sa úplne osamostatnila. 

Z tohoto mena, Walter, vznikol aj rad priezvísk, ako Watt(s), Watkins, Watson, Waters... Nejakou 

našou paralelou mu je naše Vlado, alebo Waldemar, Waldo. (Viď) Škótskym ekvivalentom je 

Bhaltair. 

 

Warner: muž.m. na podklade staronemeckého významu „Varin národ, ľud“. Normani priniesli toto 

meno do Británie, ale v podobe Garnier, z čoho vzniklo priezvisko Garner a Warner. Z tohoto 

priezviska sa vyvinulo aj osobné meno Warner, ktoré je frekventované hlavne v Amerike. 

 

Warren: muž.m. formované na staronemeckom názve ľudu „Varin národ“. Do Anglícka meno 

priniesli Normani, v podobe Guarin z čoho sa vyvinulo priezvisko Warren, Waring a Garnet. 

V samom Anglicku meno už skoro zaniklo, avšak v Amerike bolo frekventované, takže v poslednej 

dobe zase preniká do Británie. V Austrálii je pomerne častým muž. menom.  
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Warwick: muž.m. staroang. pôvodu, s významom „muž z domu neďaleko bariny“. 

 

Wayne: muž.m. staroang. pôvodu, s významom „majster na výrobu vozov“, či po našský by to bol 

„kolár“. 

 

Webster: staroang. muž.m. s významom „tkáč“. 

 

Wendy: žen.m. Viď Vendy.  

 

Wilbur: muž.m. v Amerike pomerne frekventované, kým v Británii je skoro neznáme. Predpokladá 

sa, že vzniklo medzi holandskými osadlíkmi, kolonistami v Amerike a možné je, že východiskom mu 

bude meno Wildeboer, holandský termín „divý sedliak“, avšak rovnako je možné, že jeho pôvod bude 

v staronemeckom Williburg = rázna ochrana.  

 

Wilfred, Wilfrid: muž.m. ktorého východiskom je staroanglické Wilfrith, čo znamená „vôľa na mier, 

mier z vôle, priateľ mieru“. V stredoveku meno úplne zaniklo, avšak v XIX. st. „ožilo“, takže dnes je 

zase bežným menom Angličanov.  

 

William: Viď Viliam.  

 

Winifred: žen.m. ktorého východiskom je welšské Gwenfrewi. V poangličenej podobe je Winifred, 

takže sa ho neraz mieša s anglickým mužským menom Winfrith (viď Winfred). Skratkou tohoto 

ženského mena je Win, Winnie a zriedkavejšie aj Freda. 

 

Winston: Muž. m. ktorého pôvod je v názve malej osady v Anglícku, v grófstve Gloucestershire 

a význam mu je usadlosť priateľa. 

 V rodine Churchillovcov, toto meno sa používalo od roku 1620. kedy tak nazvali 

novorodeniatko, neskoršieho Sir Winston Churchill, otca prvého vojvodu z Marlborough, lebo jeho 

matka sa nazývala Sarah Winston. 

 Niekoľko storočí neskoršie, narodil sa aj nám lepšie známy Sir Winston Churchill, vodca 

Britov počas II. sv. vojny. 

 

Wolfgang: muž. m. starogermanského pôvodu, s významom smelý, nebojácny vlk. Asi najznámejším 

jeho nositeľom bol Mozart. 

 

Wyndham: muž.m. utvorené na staroanglickom podklade. Význam mu je „z usadlosti s hadistým 

chodníkom, hadistou cestou“. Meno je pomerne zriedkavé, avšak ako názov lokácie, zjavuje sa 

častejšie. Aj v Melbourne jeden okruh západne od mesta, nazýva sa Wyndham.  

 

 

 

 

 

 

X 
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Xanthe: žen.m. utvorené na gréckom podklade. Význam mu je „žltá“. Gr. ξανθός = žlté, žltočervené.  

 

Xaviér: muž. m. ktoré podľa etymológov, vzniklo v Španielsku, priamejšie v oblasti Baskov, kde 

s týmto názvom je aj jedna menšia osada. Význam mena osady sa vysvetľuje, ako nový majiteľ domu. 

Neskoršie sa z tohoto názvu osady rodí aj nové mužské meno. Xaviér je pomerne zriedkavým menom, 

ale predsa je rozšírené v celom kresťanskom svete. 

 

Xena, Xenia: žen. m. gréckeho pôvodu a význam mu je pohostinná osoba. Vyskytuje sa hlavne medzi 

kresťanmi pravoslávneho krídla, ale je známe aj širšie. 

 

Xenos: muž. m. gréckeho pôvodu a význam mu je cudzinec. 

 

Xerxes: muž. m. peržského pôvodu, pod ktorým poznáme zopár ich vládcov. Význam mu je 

kráľovský. 

 

 

 

 

Y 

 
Yehudi: viď Júda. 

 

Yves, Yveta: viď Iveta, Ivor. 

 

 

 

 

Z 
 

Zadok: s týmto muž. menom hebrejského pôvodu, s významom správny, už som sa stretol. Dvakrát 

v živote. Raz tu išlo o osobu židovského pôvodu a raz o Angličana  aristokratického pôvodu. 

 

Zachariáš: muž. m. hebrejského pôvodu, kde má podobu Zachariah, Zechariah, kým v latinskej 

podobe najdeme Zakkai (z ktorého sa vyvinulo Zaccheus), ako skratku pre Zachariah a význam mu je 

Hospodin sa na neho spamätal. 

 V Novej zmluve, Lukáš XIX, toto meno mal hostinský, ktorý sa vyšplhal na strom, aby Ježiša 

lepšie videl, keď bude odtiaľ prechádzať. Neskoršie tento hostinský, Zachariáš vo svojom dome hostil 

Ježiša. 

 V stredoveku po tomto mene siahli „puritáni“ a s nimi „odcestovalo“ do Ameriky, kde je 

frekventované aj dnes. Ich skratkou je Zak.  # Túto skratku Zak, používa aj slovenská mládež 

v Austrálii, na označenie mena Zlatko. 

 

Zdena, Zdenka, Zdeno, Zdenko, Zdenek: slovanské podoby mužského a ženského mena, s trochu 

hmlistou etymológiou. Časť autorov ho vysvetľuje (poz. chybne) na podklade slovanského (českého) 

zde = tu, na tomto mieste a predpokladá, že tu ide o vyložene české meno, ktorého podoby by boli aj 

Zdeslav, Zdemír. Nesedí však prítomnosť spoluhlásky –n-. Najčastejšie toto vysvetlia, že –n- 
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predstavuje len koncovku, ako to máme pri Marína, Katarína, Zuzana, Roxana... lenže zabúdajú, že 

tieto mená sú cudzokrajného pôvodu. Hebrejské, aramejské, grécke, latinské, peržské atď. a s tým 

zakončením jestvovali hodne skorej, ako sa dostali medzi nás. 

 Časť autorov, hlavne neslovanských, toto meno vysvetľuje ako nejaký slovanský variant 

gréckeho Dionýz, z čoho je novšie Denis. Vypadá, že tu ide len o púhu snahu „internacionalizovania“ 

číro slovanského mena. 

 Ak sa na tieto mená podívame, ako vyložene české, resp. slovenské, chorvatské, srbské... 

vysvetlenie sa hneď črtá. Nachádzame ho v podobách Zdeno, Zdeněk, Zdenimír... a v tejto oblasti je aj 

zopár zemepisných lokalít s názvom Zdenci, ba v srbskej piesni „Sedi Mara na kamen studencu; svoje 

jade otkrila je zdencu...“  

 Ako v srbskom, tak aj v chorvatskom jazyku máme slovo zdenac, s významom prameň, 

studňa, žriedlo. Pri rozbore týchto slov, ich významov, vidíme, že tu ide o staroslovansý koreň, ktorý 

máme aj pri slovách, ako je srbch. zidati = murovať, zid = múr, stena, zdanje = stavba, zidar = murár,  

české zeď, poľ. zdi = kamenná stena, kamenný múr. V staroruskom jestvovalo zьdъ = hlina na 

mazanie, murovanie, robenie tehál. V príbuznosti bude aj litovské žiedžiú = slovanskej paralely zidjú, 

čo má význam formovania niečoho, stavania z hliny, lotyšské ziežu , ziest = hlinou vymazať pec, kým 

v lit. žaidas = pec. Svojho času, domy boli stavané hlavne z dreva a len ohniská, pece, boli robené 

z hliny, mazané hlinou. Sanskritové príbuzenstvá k tomuto máme dehni = natieram, mažem, deha = 

teleso, hmota, avestínske daezayati, grécke teichos (τειχος) = múr, stena.... 

 Zdeno, Zdena atď. sú vyložene slovanského pôvodu a význam im je stavať, staviteľ, 

budovateľ... Zdenimír zvlášť vystihuje túto aktivitu. Je to budovateľ, staviteľ mieru. 

 

Zdravko / Zdravomir: srbch. m. m. kde východiskom je zdravé, zdatné.  

 

Zelma, Selma: žen. m. ktoré predstavuje len variant mena Anselma. Pôvod je starogermanský 

a význam sa vysvetľuje, ako dobrá prilba, čo by v prenesenom význame znamenalo dobrá ochrana, 

až pod Božou ochranou. 

 

Zenas, Zeno: staré muž. m. gréckeho pôvodu, kde má význam dar od boha Zeusa, čo sa s nástupom 

kresťanstva začalo interpretovať, ako dar Boží. 

 

Zenobia: žen. m. gréckeho pôvodu, s významom dostať život priamo od Zeusa; Zeus mi dal život; 

Zeus mi je otcom. S nástupom kresťanstva, interpretácia sa posúva na: Boh mi dal život; Boh mi je 

otcom; mať život priamo od Boha. 

 Same meno vzniklo spojením slov Zeus + bios = Zeus + život, žitie. Pod týmto menom 

poznáme slávnu kráľovnu Palmíru (III.st. n.l.), ktorá spravovala oblasťou východnej časti rímskej ríše. 

 

Zenon: muž. m. gréckeho pôvodu, ktoré predstavuje spojenie slov Zeus + non = Zeusovo meno, čo sa 

neskoršie „pokresťančuje“ na meno Božie. 

 

Zilah: muž. m. hebrejského pôvodu, s významom tieň, chládok. Spomína ho aj Biblia (Gen. IV 19-

23), ale medzi kresťanmi sa začína zjavovať len v čase reformácie a aj to len sporadický. 

 

Zina, Zinaida: žen. m. gréckeho pôvodu, utvorené na podklade mena boha Zeusa, ktoré zase same po 

sebe nepredstavuje nič iné, ako variant indoeurópskeho slova pre boha. V latine je to dies, v sanskrite 

deva a v praslovančine ho reprezentuje dn. 
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Zlata, Zlatica, Zlatka, Zlatko: žen. a muž. podoby mena utvorené zo slovanského názvu pre drahý 

kov žltej farby, zlato. Názov zlato je v príbuzenstve s lit. želtas, avestínskym zaranya, sanskritovým 

hári = žlté, zlaté, zelenkavé, ako aj s av. zair = žlté, zlatisté.  

 Slovanské podoby vznikli asi len priamim prekladom mena Aurel(ia). Viď. 

 

Zobor: muž. m. staroslovienského pôvodu, ktoré je najskôr odvodené z názvu kopca nad Nitrou. 

Východiskom názvu tohoto kopca je zviera, turovitý cicavec, ktoré svojim vzhľadom pripomína 

hovädzí dobytok. Je to európsky bizón. 

 Staroslov. a praslov. zubrъ (tesne súvisí so slom zub) dalo názov kopcu, pod ktorým sa v čase 

V. Moravy nachádzala škola Metóda a tu jeho žiaci dostávali rozličné mená, hlavne gréckeho pôvodu, 

ako Prokop, Gorazd, Naum... ale občas aj slovanské.  

 

Zoe, Zoja: žen. m. gréckeho pôvodu, s významom život. Po ňom siahli Židia z Alexandrie, keď sa pri 

preklade Biblie snažili pôvodne heb. meno Eva, ktoré tiež znamená život, preložiť do gréčtiny. 

 Zoe, Zoja , ako grécky variant Evy, najskôr sa zjavuje medzi pravoslávnymi Slovanmi, no 

neskoršie si razí cestu aj ďalej, takže dnes už nikde vo svete nie je zriedkavé.  

 

Zoltán: muž.m. ale nemôžeme povedať, že je aj maďarského pôvodu, i keď pod nim poznáme len 

Maďarov. V ľudovej etymológii (a toto sa „prešmiklo“ aj do sveta) význam slova sa vysvetľuje, ako 

„Sultán“. Podobá sa arabskému slovu „sultán“, ale etymológia mu je iná. Slovanská. Skrýva sa tam 

„žltý“ a „zlatý“, či meno utvorené na podklade ie. pojmu pre žltosť, zlato, vlastne význam mu je 

„zlatovlasý“, blonďák, blondýn. Ako sa tam vsunulo? Nuž krížením sa Staromaďarov so Slovanmi. 

Oni, ako potomkovia Ugrofínov a turkyckých plemien (Chazárov...), boli tmavovlasí. Zapáčili sa im 

jasné, plavé vlasy a keďže v tom čase na označenie plavovlasého bol termín „zlatovlasý“, „zlatan, 

zolotan“, siahli po hotovom. V ruskom  a ukr. jazyku „zlato“ = zóloto, praslov. „zlato“ = zolto, kým 

v srbch. „zlatan“ = zlatý. (Viď etym. slova zlato a meno Zlata.)     

 

Zora, Zoroslav(a): žen. a muž. podoba mena slovanského pôvodu, ktorého východiskom je zora, ako 

svitanie, úsvit. Staroslovanské zoria, stojí hneď vedľa žiara, žiariť, zrieť... S prisunutím prípony –slav, 

meno dostáva význam: oslavovateľ svitania; osoba ktorá víta ranné svitanie. 

 

Zuzana, Suzana, Susanna(h): jedno z najpopulárnejších ženským mien a to nie len medzi Slovákmi, 

ale vo svete vôbec. U nás sa v poslednej dobe s týmto menom nestretávame tak často, ako skorej, ba 

stráca sa nám z matrík novorodeniatok. Hlavne medzi Slovákmi vo Vojvodine, ktorí sú obkľúčení 

srbským etnikom, kde toto meno bolo vždy pomerne zriedkavé, nuž Srbi každú Slovenku nazývali 

„Zuskou“, ku čomu priložili ešte aj „guska“ a už to bolo. Vznikla urážka Zuska- guska, čiže slovenská 

sprostá hus. 

 Same meno je však hebrejského pôvodu, kde má podobu Šušannah a význam mu je ľalia. 

Zuzana, vo svojich rozličných podobách je veľmi frekventovaná, ba posledne sa zase približuje ku 

špičke najpopulárnejších ženským mien vo svete vôbec. 

 

Zvonimir: chor. m.m. utvorené spojením zvoniť + pokoj, čiže to je hlásateľ pokoja.   
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Ž 
 

Žaklína: ženské meno, ktoré za svoju existenciu medzi nami vďačí manželke zavraždeného 

amerického prezidenta, J.F. Kennedyho. Pôvod mena je však vo francúzskom jazyku, predstavuje 

deminutív mužského Jaques, ktorého podoba v slovenčine je Jákob, Jakub. Viď. 

 

Žarko: srbch. muž. m. kde výchiskom je žiara, žiarenie.  

 

Želmír(a): slovanské meno v muž. a žen. podobe, utvorené na podklade želať + mír, z čoho význam 

je osoba želajúca si mier, pokoj. Domácke podoby, skratky sú: Želka, Želko, Želo atď. 

 

Želislav(a): slovanské meno v muž. a žen. podobe, utvorené na podklade želať + slav = sláva, oslava. 

Pod týmto menom chápeme osobu túžiacu po sláve; osobu želajúcu niečo oslavovať. 

 

Željko: srbch. podoba mena Želislav / Želimír. 

 

Žigmund: muž. m. starogermanského pôvodu, s významom víťazstvo a ochrana, alebo víťaziť, 

pokorovať si a na ten spôsob ochraňovať si bezpečie. V príbuzenstve má meno Siegfried. 

 

Žitomír: slovanské muž. m. utvorené spojením žito + mír, ktoré si môžeme vysvetliť aj ako žiť si 

v pokoji, alebo ak prihliadneme na názov ruského mesta Žitomír, tak sa význam posúva na žito mrviť, 

či širšie, na mlynára. 

 

Živana: srb. ž.m. ktorého východiskom môže byž aj meno bohyne Živeny. V každom prípade 

koreňom mu je život a to aj v zmysle, že dáva život, rodí nuž môže byť aj srbskou paralelou hebrejskej 

Evy, alebo gréckej Zoe.  

 

Živorad / Žika: srb. m. m. utvorené spojením slov život + radosť.  Domácka podoba je Živko atď.  

 

Žofia, Žofka: slovenská podoba žen. m. Sofia. Viď. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        


