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Ján Kulík  

 

                                Pôvod a evolúcia priezvisk - na Dolnej zemi 
 

 Ak ste si prezreli etymológiu osobných mien, videli ste, že aj tu bol nejaký evolučný 

proces. Z charakteru, vzhľadu osoby vzniklo osobné meno, alebo napr. aj z faktu, kde tá osoba 

bydlila (Silvanus...), odkiaľ prišla, ako prišla na svet a pod. Nazrieť do tých čias dnes už 

predstavuje poriadny problém, avšak mená sú tu.  

 Podobnú situáciu máme aj pri vzniku priezvisk. Ťažko je určiť, čo ktoré priezvisko 

predstavuje a kde mu je pôvod. Priezviská sa časom menia, akomodujú ku spoločnosti, neraz 

sú aj cudzokrajné atď. S ich vysvetlením nemáme problém len my, ale aj iné národy. Aj 

Angličania a tí páni sa touto tematikou bavia už storočiami a predsa všetko neriešili.  

 Ako každý národ, tak aj slovenský, pri tvorbe nie len osobných mien, ale aj priezvisk, 

prešiel svojou špecifickou evolučnou dráhou a na dôvažok, Dolná zem to má ešte 

popletenejšie. Vyskytujú sa tu pôvodné priezviská, privezené z Hornej zeme, krycie, 

maďarské, pomaďarčené, české, nemecké, holandské, grécke, románske, škótske, turecké, ba aj 

tu utvorené, ako je napr. Binguľčan... Poriadny galimatiáš.  

 Výskyt priezvisk nemôžeme presne určiť, lebo najstaršie pamiatky hovoria, že čínsky 

cisár, ešte v roku 2852. p.n.l. rozhodol, že od dnes a na večné veky, tradičné rodinné meno, 

prímeno, prezývka, bude priezviskom. Kto a koľko za týmto meškal, ale predsa dohonil, vieme 

toľko, že v Turecku, v roku 1935. dekrétom sa určilo, že priezvisko sa stáva povinným. 

Podobne to urobili aj v Srbsku, Macedónsku... lenže trochu skorej. Aj tam dlhú dobu 

priezvisko sa nahrádzalo osobným menom otca, napr. Pavle Pavlović, Žika Žikić... ale tento 

systém nevyhovoval. Tratili si im z daňových zoznamov. Priezvisko nebolo stabilne, fixované. 

 I keď rozličné („západné“) príručky spomínajú, že koncovka –ský je poľským 

„vynálezom“, ich paralela nemeckému „von“, nemôžeme to prijať ako fakt. Skorej to bude 

slovanským „vynálezom“. Slovanská koncovka –ský jestvuje v každom slovanskom národe, 

hlavne pri prídavným menách a poslúžila aj pri tvorbe priezvisk. Faktom je, že 15. júla 1240. 

roku Švédi sa vybrali proti ruskému Novgorodu. Utrpeli drvivú porážku na rieke Neva. Tu ich 

zbil ruský princ Alexander Jaroslavič, ktorý si neskoršie preberá priezvisko Nevský. 

  Poľština asi nemala žiadny vplyv ani pri tvorení dolnozemských priezvisk končiacich 

sa na –ský a takých máme neúrekom, ako ani pri tvorbe macedónskych. Skoro všetky tieto 

slovenské priezviská udávajú poslednú „adresu“ prisťahovalca: Abelovský, Báďonský, 

Cinkotský, Čelovský, Drieňovský, Medovarský, Plachtinský, Strehárský, Záborský..., alebo 

v prípade Macedóncov, skorej tu ide o koncovku –ski, ktorá sa prikladá ku krstnému menu 

otca, ako napr. Trajan – Trajkovski, Dimitrije – Dimitrovski, Petar – Petrovski atď.   

 V Anglicku sa priezviská zjavujú len niekde v XI. st. hlavne v kruhoch veľmožov 

a vtedy dochádza i ku nejakému kodifikovaniu. Východiská majú rozličné, ale v tom čase, 

najčastejšie, ako priezvisko slúži otcovo osobné meno a vzniká napr. Johnson, Peterson, 

Nicholson a pod. to –son vlastne znamená „syn“. Občas sa siahlo aj po mene lokácie, odkiaľ 

niekto pochádzal a vznikajú napr. Henri d`Avignon (Henrik z mesta Avignon), čo sa neskoršie 

kráti na Davignon, kde by sme sa ľahko pomýlili a zaradili ho ku osobnému menu Dávid 

a pod.  

 Podobný proces prebiehal aj medzi nami. Všetci poznáme Jána Husa, avšak odkiaľ mu 

to priezvisko? Jednoduchá záhada. Pochádzal z Husínca. Keď sa podívame na rodinné erby 

uhorskej šľachty, hneď zbadáme, že tí páni, ako priezvisko použili názov svojho sídla a tak 
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dostávame: Ilešházi = Jelšavský, Čúty, podľa zaniknutej osady v Komárňanskej župe Čúz, 

Karčai podľa názvu osady Kračany (maď. Karcsa) a pod.  

 Naší predkovia sa tiež „pohybovali“. Bežali od jedného zemepána, ku druhému, odtiaľ 

ku tretiemu... až dobehli aj na Dolnú zem a neraz, ako priezvisko im poslúžil názov župy, 

mesta, lokality, odkiaľ posledne prišli. 

 Mnohí si cestou pomaďarčili pôvodné priezviská, úplne prevzali iné, ako je napr. Kolár, 

Kováč, Tkáč... všetko podľa remesiel, alebo siahli po zvieracích menách, ako medveď, vlk, 

líška, či aj havran, straka, sokol, sluka, slávik, kukučka, kaňa... lenže to už nemusia byť aj 

krycie priezviská, ale pôvodné, ak sa na Slovensku tiež vyskytujú. Podľa frekvencie ich 

výskytu v určitom kraji, môžete tiež prísť na stopu, odkiaľ vyšiel váš rod.  

 V nejednom priezvisku máme skryté aj osobné meno, ako napr. Jurík, Ďurík, Ďurovka, 

Janšík, Jánošík, Guba, Gubečka, Jakuš, Pavlík, Pavelka, Pavlov atď. alebo tu máme rad 

priezvísk utvorných z názvu národov, ako Németh, Maďar, Nemček, Rus, Rusnák, Oros, 

Olách, Horváth, Chorvat, Poliak, Čech, Česko...  

 Číňania, Srbi, Maďari a možno aj iní, pri písaní mien, najskôr uvedú priezvisko 

a potom osobné meno. Zvyšok sveta najskôr uvádza osobné meno a po ňom priezvisko. Toto je 

dôležité, aby sme vedeli rozlúštiť napr. aj meno nášho novinára, Otto Filip, alebo aj ang. 

Bernard George, či George Bernard a ešte spústu ďaľších. Čo je tu osobné meno a čo 

priezvisko?  

 1* Priezviskové koncovky, prípony nájdete si v etymologickom slovníku. Pozrite si 

Ves, -vica, -čan atď. (Napr. Makovica, Rukavica, Tekvica, Nohavica...) 

 2* Toto je zatiaľ len skromný výber, lebo k dispozícii nemáme žiadne obsiahlejšie  

matriky, len veľmi skromný zoznam z Petrovca, Selenče, Kysáča, Kulpína, Pazovy, Aradáča  

a zaniknutej obce Bardáň, ako aj zoznam mien z knihy „Slovenskí národovci do roku 1918.“, 

zoznam maturantov slovenského gymnázia v Petrovci, „200 rokov slovenského evanjelického 

a.v. cirkevného zboru v Aradáči“ (O. Peťkovský), „Z novohradských vrchov a dolí“ (Ján 

Jančovoc), zopár priezvísk z knihy O. Kulíka „Slovenské ochotnícke divadlo v Tótkomlóši 

(1907 – 1947)“, knihu biskupa A. Vereša „Slovenská ev. cirkev v kráľovstve 

Juhoslovanskom“, starú „Encyklopédiu Slovenska“, nejaké staré Kalendáre a pravda mnohé 

z nich poznám od detstva.  Pri prehľade frekvencie určitého priezviska na Slovensku, 

pomôckou nám bol „site“ SAV  hhtp://slovniky.korpus.sk/   

 Prinášame vám výber z priezvisk a ich možnú etymológiu, význam,,, a napomíname, že  

(za vašej pomoci) budeme túto stať dopĺňať. Čo sa týka rodokmeňa, tu vám zatiaľ pomôcť 

nemôžeme. Musíte počkať, kým naši kňazi si tie matriky nezriadia aj digitálne a kým sa 

nezriadi celocirkevný archív . Aj potom tu bude „múr“, lebo na pohyb rodiny, na rodokmeň, 

pýtajú sa aj matriky cirkevných zborov v Maďarsku, Rumunsku a hlavne na Slovensku a tu 

zase najmä v tých okresoch, župách, odkiaľ nás najviacej prišlo. Áno, daňové zoznamy môžu 

poslúžiť, lenže v nich nenájdete kto a s kým uzavrel manželstvo, kto a kde bol krstený 

a podobné. 

  

 3* Tento skromný prehľad, pôvod a evolúciu priezvisk nesmiete brať, ako „betón“, ale 

ako niečo, čo sme zatiaľ mohli najlepšie urobiť. Ak disponujete s dodatočnými informáciami, 

nezdráhajte sa. Pošlite nám. Každá pomoc je vítaná. Predsa dúfam, že o svojom pôvode 

dostanete aspoň nejaký prehľad. Veď máme tu rad otázok z Maďarska, Rumunska, Vojvodiny 

a Chorvátska. Neraz je otázka celkom jednoduchá, ako napr. „čo znamená meno Jurík, Juríček, 

Ďurík...? Odkiaľ vyšlo? Akú má etymológiu atď.  
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     4* Pri názve lokácie Terany, nikdy nevieme či sa jedná o osadu v Honte, 

alebo v Novohrade, ktorá sa teraz nachádza v Maďarsku. 

 

     5*  V 18. storočí sa nám do jazyka dostal termín banátiť (sa) = blúdiť, túlať, ponevierať 

sa... čo však má svoje zázemie. Východiskom mu je Banát, východná časť Vojvodiny 

(čiastočne i priľahlá časť Rumunska), svojho času oblasť Torontálskej župy. V čase pohybu 

Slovákov smerom k južným hraniciam krajiny, boli pokusy založiť tu dediny so slovenským 

obyvateľstvom, ale nejak to nevychádzalo. Východne od Kikindy založil sa Slovenský Komlóš 

a jeho obyvateľstvo, pre zemepánovu krutosť, odchádza k ďaľšiemu pánovi, ktorý sľúbil lepšie 

podmienky a zakladá sa Bardáň. Pôvodne, pri zakladaní, mal do tisíc obyvateľov. Nezdravý 

kraj, občasný vpád tureckých bánd, mor... túto osadu zdecimoval, až vyprázdnil. Dedina mala 

už aj zriadenú cirkevnú obec, ale občania sa rozpŕchli. Časť sa vrátila na Slovensko a do 

súčasného Maďarska, do osád z ktorých prišli, časť do najbližšej už jestvujúcej slovenskej 

osady Aradáč, ktorá bola založená Slovákmi, ktorých už Bardáň nechcel prijať a časť sa 

rozhodla založiť si novú osadu, Ečku. Ani tu nepochodili najlepšie, nuž podali úradom žiadosť 

o presídlenie sa do novej osady a vzniká Kovačica, ako osada na ochranu hraníc od vpádov 

tureckých ozbrojených bánd. 

 O tomto pohybe Slovákov máme vďaka ich kňazivi, Františkovi Jesenskému, dobré 

písomné pamiatky. F. Jesenský bol zo zemiaskej rodiny a pochádzal z osady Horné Jaseno, 

v Turci. Zomrel v Kysáči (1805.), kam nastúpil na úrad kňaza. Aj tu nám zanechal dobré 

písomné svedectvá.  

 V čase tureckého prenikania do Uhorska, ľud sa posúval do severnejších stolíc, no 

nezadlho situácia sa zmenila. Turkov sa potláčalo späť, na juh a do do vyľudnených oblastí 

prichádza „domáci živel“ (Slováci, Maďari, Nemci...), takže ani slovenské posúvanie na Dolnú 

zem nemôžeme chápať, ako nejakú jednorazovú akciu. Bolo tu niekoľko etáp, aspoň tri, štyri, 

ale už na D. zemi dochádza aj ku tzv. sekundárnej migrácii. Zo starších osád v súčasnom 

Maďarsku, prichádzajú roje do Báčky, Banátu, Sriemu a odtiaľto sa zase posúva do Slavónska 

(Chorvátsko), do Bulharska (hlavne z Banátu), ba svojho času sme mali aj sporadické 

posúvanie sa na Kosovo. Áno, aj tam sme vypustili nejaké maličké roje, ktoré dnes už zanikli. 

Vypustili sa roje aj do Bosny. Tu ešte vždy živoria. Svojho času malý počet rodín prešiel aj do 

Dalmácie, hlavne na polostrov Pelješac, ako aj do chorvátskeho prístavného mesta Rijeka (aj tu 

jestvuje pobočka MS).  

 Napr. priezvisko Oravec udáva, že nejaký ich predok privandroval z Oravy, lenže 

nebolo to priamo do Hajdučice (Banát). Rod si robil „generačné prestávky“. Toto priezvisko na 

Slovensku zaregistrovali až 3812x / Trenčín, Zvolen (63x), Bratislava, Žilina, Poprad, 

Topoľčany, Sp.N. Ves, Prešov, Lučenec (46x)... Hajdučickí Oravcoví prišli z Banhidy, avšak 

aj tam sa dostali odniekam. Odkiaľ?  Najskôr to bude zo Zvolenskej, alebo Novohradskej 

stolice, lebo tu bol asi najväčší „lievik“. Hlavne v Novohrade. Touto trasou sa migrovalo 

smerom na juh. Najskôr do okolia Budapešti a odtiaľ aj širšie. Práve Novohrad je asi 

najbohatší na priezviská. To bola nejaká brána k juhu, k novým vyľudneným oblastiam Dolnej 

zeme.  

 #  Často sa nás pýtate na akože americké priezviská. Také niečo nejestvuje. Sú tam len 

anglické, škótske, írske, ale aj nemecké, španielske, škandinávske, francúzske, ale aj poľské, 

slovenské, srbské, ruské... ako aj albánske, grécke, arménske atď. Jestvuje však nejaká 

kuriozitka. Tzv. amerikanizované priezviská. Pri vstupe do Ameriky, hlavne na Ellis island 
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birokrati „amerikanizovali“ pôvodné priezvisko imigranta a ako ho zapísali, záviselo od 

etnickej príslušnoti úradníka. Z gréckeho priezviska Papandopoulos sa stal Papson, zo 

slovenského Mrázik vznikol Marzik, z nemeckého Schneider sa stal Snider, Snyder, z Klein sa 

stal Kline, Klyne atď. no v mnohých prípadoch, hlavne čo sa týka Slovanov, ako napr. Krnáč, 

Čáni, Častven, Čiep, Ďurkovský... zmizli mäkčene. Angličtina ich nepozná a vznili Krnac, 

Kernack, Chani atď.  

 

    ...................................... 

 

     6* Literatúra a pomôcky: 

 

„Slovenská evanjelická kresťanská cirkev a.v. v Kráľovstve Juhoslovanskom“  A. Vereš ev. 

biskup – Kníhtlačiarne úč. spol. v Petrovci – Juhoslávia – 1930.  

  

„Dejiny stavby petrovského chrámu“ – Slov. ev. a.v. cirkev v Petrovci 1928. Kníhtlačiarne úč. 

spol. v Petrovci. 

 

„Petrovec 1745 – 1995“. Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec; 1995 – Kultúra Báč. 

Petrovec.“50 rokov slov. gymnázia v Petrovci 1919 – 1969“. 

 

„Stará Pazova 1770 – 1970“. Obzor Nový Sad 1972. 

 

„Stará Pazova 1769 – 1794“. Jaroslav Mikovic – St. Pazova 1997. 

 

„Hložany 1756 – 1986“. MS Holožany – Kultúra Báč. Petrovec, edícia Korene – 1986. 

 

www.Selenca.info/info/s.htlm 

 

http://slovniky.korpus.sk/  

 

„Jesenského pamätnica“ – Kysáč. 

 

„Slovenské ochotnícke divadlo v Tótkomlóši 1907 – 1947“. Ondrej Kulík – Matica Slovenská 

1982. 

 

„Sťahovanie Slovákov na Dolnú zem v 18. a 19. storočí“. Dr. J. Sirácky – SAV Bratislava 

1966. 

 

„Dlhé hľadanie domova“. Dr. J. Sirácky; MS 1985. 

 

„250 rokov života Slovákov vo Vojvodine“. Spolok vojvodinských slovakistov – Nový Sad 

1996. 

 

„200 rokov slovenského evanjelického a.v. zboru v Aradáči“ – Ondrej Peťkovský – „Kultúra“ 

Báčsky Petrovec, 1986. 

 

http://www.selenca.info/info/s.htlm
http://slovniky.korpus.sk/
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„Slovenskí národovci do 30. októbra 1918“. Dr. Michal Slávik – Trenčín 1945. 

 

„Z novohradských vrchov a dolín“ – Ján Jančovic – MS 2011. 

 

„Rodové erby na Slovensku  I.“. Jozef Novák – Osveta, Martin 1980. 

 

„Heraldický register Slovenskej Republiky“ I. – VIII. Ministerstvo vnútra SR a Matica 

Slovenská; 2011. 

 

„Heraldry – customs, rules and styles“. Carl-Alexander von Volborth. Omega Books Ltd. 

Hertfordshire 1983. 

 

„Lexikon stredovekých miest na Slovensku“ – Martin Štefánik – Ján Lukačka a kol. Historický 

ústav SAV – Bratislava 2010. 

 

„Najstaršie rody na Slovensku“ – zostavila Mgr. Katarína Štulrajterová; Slovenská 

genealogicko-heraldická spoločnosť pri MS – 1994. 

 

„Začiatky moderných slovenských symbolov“ . Dušan Škvarna – Univerzita Mateja Bela 

v Ban. Bystrici – 2004. 

 

„Evanjelické a.v. spoločenstvo v 18. storočí“. Eva Kowalská; VED – SAV ; Bratislava 2001. 

 

„Historický atlas evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku“. Tranoscius a.s. Liptovský Mikuláš – 

2011. 

 

„Veľký ilustrovaný atlas Rakúsko-Uhorska“. Wilhelm J. Wagner. Ikar 2012.  

 

 

  

   ................................................................. 

 

 

 

A 

 

 

Abafi / Abaffy – máme tu pôvodne rovnaké priezvisko, avšak píše sa v dvoch variantách. 

Abafi je viacej maďarská podoba, kým Abaffy bude slovenskejšia,  ktorá podľahla 

slovenskému písaniu mien, priezvísk muž. rodu, kde máme zakončenie s ypsilonom. 

V maďarčine tá koncovka –fi = fiú, fiúcska = chlapec, chlapček... ktoré nahrádza povedzme 

slovanské –ič, -ić, či germanské –sohn, -son, -sen... Maď. fiú, fiúcska  je zase len adaptáciou 

lat. filius = syn, dieťa. 

 Na Slovensku sa vyskytujú obe podoby. Abafi 8x / Žilina, Levice a Abaffy 72x / D. 

Kubín, Levice, Martin, Kežmarok, Nitra, Poprad, Pov. Bystrica, Trenčín... Na Dolnej zemi, vo 

Vojvodine sme mali Abaffyho, človeka výnimočných schopností... Menoval sa Dr. Cyril 
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Abaffy, ktorý sa narodil vo Vršci (Banát), 9. mája 1886. roku, ako syn Mikuláša Abaffyho, 

dlhoročného seniora bývalého chorvatsko-slavonského seniorátu. Matka mu bola Lujza 

Belohorská, dcéra bývalého seniora báčského dištriktu, Gabriela Belohorského. Odkiaľ rodina 

vyšla, neviem. Chýbajú mi dáta, literatúra. 

 

  
 

 Dr. Cyril Abaffy bol prvým dištriktným dozorcom novoformovaného biskupstva slov. ev. 

a.v. dištriktu v kráľovstve Juhoslovanskom. O ňom viem len toľko, že gymnázium navštevoval 

v Osijeku a vo Vinkovciach (Chorvatsko). Tam aj zmaturoval, po čom išiel na štúdium práva 

do Záhrebu, kde aj doktoroval. V roku 1911. prešiel do Starej Pazovy, kde mal advokátsku 

prax. Po tomto prešiel do Záhrebu. Počas vojny bol vojenským sudcom v Krakove, v Rusku 

a v černohorskom Cetinji. Po I. sv. vojne otvoril si kanceláriu v Zemúne a tam účinkoval 

V Poľsku sa oženil so  Stanislavou Wolotek a mal dvoch synov. Branka a Janka.  

 * Pred niekoľkými rokmi v Zemúne zreštavrovali bývalý ev. kostol (dlhé roky to bol 

svojdruh kasína), takže sa už aj z tohoto nemecko-slovenského kostola hlása Slovo Božie pre 

Slovákov, či vôbec evanjelikov, diplomatických predstaviteľov Európy. Služby sú viacjazyčné. 

 

 Spomenuli sme, že otcom mu bol Mikuláš Abaffy. Prečo to podčiarkujem? Jednoducho 

preto, že tu mám erb Abafi Mikuláša (doložený v rokoch 1605 – 1625). Rod má svoj pôvod 

v Rábskej stolici, ale už v XIV. st. prešiel do Gemera a usadil sa v Abovciach (okr. Rimavská 
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Sobota) a meno obce prijal za svoj prídomok. Neskoršie, tento rod, v roku 1585. od Juraja 

Turzu získal aj Hornú Lehotu. 

 

   
 

 Štít / erb Mikuláša Abafiho, ale asi nebol jeho, lež patril inému rodu. Bol len podobný. 

 O tomto erbe, či pravým erbom M. Abafiho aj dnes sú naťahovačky, lebo vypadá, že 

v Uhorsku bolo zopár samostatných rodov s rovnakým priezviskom a hodne sa podobali. Všade 

bola holubica, lenže je tam raz s obrúčkou, raz so zelenou ratolesťou, niekedy je na šabli 

krvácajúca hlava Turka, strmeň bol raz zlatý, inokedy červený... Sú to všetko len menšie 

odchýlky, lebo v podstati erby sa podobajú, takže môžeme predpokladať, že došlo ku štiepaniu 

rodu. Krídla migrovali, zakladali samostatné rody a pod. takže môžeme predpokladať, že aj 

Abafi a Abaffy budú mať pôvodne spoločný rodokmeň. 

 

Abelovský – podľa obci na Slovensku, Abelová a táto zase za svoje meno vďačí biblickému    

Abelovi. Viď etymológiu mien. // Na Slovensku sa vyskytuje v 34. lokalitách a frekvencia je 

85. Najvyššia v okresoch Veľký Krtíš, Levice, Lučenec, Zvolen a Bratislava.  

 Rodiny Abelovských do Kysáča prichádzajú v 1776. roku z Vaňarcu (Novohrad) 

a ďalšia v 1787. z Huty (Novohrad), kým zoznam Aradáča udáva, že tamojšie rodiny 

Abelovských prišla z Lentvory, Novohrad. 
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Abrahám – podľa obci Abrahámová a táto svoje meno dostala podľa biblického Abraháma. 

Viď etymológiu mien. // Na Slovensku bolo zastúpené 337x, v 102. lokalitách a z toho 

najviacej bolo v okresoch Nové Zámky, Zvolen, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom 

a Bratislava. 

 V súpise zakladateľov Bardáňa, spomína sa aj Ján Abrahám, ktorý v roku 1787. 

zanecháva túto osadu a vracia sa k rodine do M. Kéreša. 

 Vyskytuje sa aj podoba Abrahámsky 337x / N. Zámky, Zvolen, B. Bystrica. 

 

 

Adamček – utvorené z osobného mena Adam, vlastne jeho deminutíva. Spomína sa ho pri 

zakladateľoch Hložian. 

 Na Slovensku 39x / Prievidza, Nitra, Levoce, B. Bystrica... 

 

 

Adámek – utvorené z osobného mena Adam, lenže pôvodný nositeľ tohto priezviska najskôr 

pochádzal z Čiech, alebo Moravy, alebo ešte skorej zo záp. Slovenska. Na Slovensku sa 

zjavuje 551x a to až v 126. lokalitách, no najzastúpenejšie je v Trnave, Myjave a Nitre.  

 V súčasnosti toto priezvisko máme zastúpené hlavne v Hložanoch. 

 

 

Adámi – v cirkevnej matrike Kysáča sa spomína aj toto priezvisko, ale vypadá, že dosiaľ už 

zaniklo. Určitý Adami Jano v roku 1787. prišiel do Kysáča z Huty (Novohrad). Na Slovensku 

sa priezvisko vyskytuje v podobe Adámi a to 27x a v 16. lokalitách: Krupina, Zvolen, Nové 

Zámky, Rožňava, Lučenec, Trenčín, Horné Turovce, Jelka, Kokava nad Rimavicou, 

Bratislava... 

 

Adášek – sa spomína v menoslove starých rodín Hložian, ale v súčasnom už chýba. Nieto ho 

ani na Slovensku. Pravdepodobne bude krycím, odvodeným z názvu niektorej osady, kde 

figuruje ada = po turecký ostrov. Na Slovensku ho nezaznamenali. 

 

Agárdi / Agárdy – predstavuje poslednú adresu slovenského priekopníka Dolnej zeme 

a pravda, toto bude vyložene krycím priezviskom rodiny. Spomína sa ho v zozname 

zakladateľov Bardáňu: Prišiel s manželkou Alžbetou Ferencovou a deťmi Annou, Jánom, 

Máriou, v septembri 1785. roku, z Eďházy. Odtiaľto odišiel do Aradáča, v 1788. roku. Jeho 

syn Ján sa v roku 1802. oženil s Juditou, dcérou Ondreja Bíreša a Anny Naďovej, z Ečky. Na 

Dolnej zemi, v Kysáči je, alebo bolo priezvisko Agárdi, kým v Kovačici Agárdy. 

 Zoznam Aradáča spomína päťčlennú rodinu určitého Georgius Agardi, kde sa asi jedná 

o rodinu prišlú z Bardáňu a ako pôvodná obec sa udáva Kisköros, avšak už priezvisko udáva, 

že je krycím a že pôvodná osada bola Agard (Novohrad). 

 Na Slovensku Agárdy 19x / Levice, Senec, Michalovce, Rožňava... a Agárdi 11x / Senec, 

Sobrance, Michalovce, Levice...  Viď Agarský. 

 

  

Agárský / Agardský – priezvisko v sebe skrýva poslednú adresu kolonistu, čo bolo mestečko  

Agard, v súčasnom Maďarsku (Novohrad). Vo Vojvodine sa vyskytuje hlavne: 
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Petrovec, Kysáč, ale aj Boľovce, Hložany, Ilok, Pazova... kým na Slovensku je neznáme. 

Najdeme len dva prípady, v okrese Bratislava, z čoho vidíme, že sa tu   jedná o presídlencov 

z Dolnej zeme. * Jeden Agarski (bez dĺžňa a ypsilona) je zaznamený aj v Bratislave, z čoho 

jasne vidieť, že tam prišiel so srbským pasom. 

 V Zozname prisťahovalcov do Pazovy, spomína sa aj rodina Jána Agarského, ktorá tam 

prišla zo Selenče, v roku 1773. 

 

 

Akoči – tak to stojí zapísané v Kysáči. Akoči Paľo prišiel z Backova, Peštianska stolica, v roku 

1787. Takéto priezvisko dnes nejestvuje ani v Kysáči a ani na Slovensku. Buď je to tam 

chybne zapísané, alebo je naozaj krycím.  

 Na Slovensku však zaznamenali Cakoci 15x / Košice, Trebišov; Cákoci 9x / Martin, 

Lip. Mikuláš, Košice; Koči 128x / V. Krtíš, N. Zámky, Trebišov, Bratislava, Lučenec;   Kočí 

79x / Prešov, N.M. nad Váhom, Piešťany, L. Mikuláš, Levice, Pezinok... 

 

 

Aláč – v Aradáči je toto ešte vždy živým priezviskom. Cirkevná matrika spomína, že v máji 

1786, prichádza tam rodina Martina Alatsa (mnohí kňazi pri písaní spoluhlásky č, používali 

kombináciu ts). Ako osada pôvodu udáva sa Budiná (Novohrad).  

 Aj pri tomto priezvisku máme asi maď. východisko, kde alacsony = nízky. 

 Na Slovensku podobu Aláč zaregistrovali 101x / Lučenec, Detva, Zvolen... 

 

 

Albert – podľa obce v Maďarsku, ktorá zase svoje meno dostala podľa krstného mena   

zemepána, A. Váracskai. Viď osobné mená Albert. // Na Slovensku ho máme 619x / Žilina, 

Lučenec, Rožňava, R. Sobota, Zvolen, Trnava, Michalovce..., čo ukazuje, že toto priezvisko sa 

tam vyvinulo samostatne a nebude mať súvis s tími, ktorým je toto len „krycie“ priezvisko, 

avšak v oboch prípadoch sa tu jedná o osobné meno Albert. // Albert Mišo do Kysáča 

prichádza v 1786. roku, z Kiskörösa (Peštianska).  

 

 

Alberstký – máme doložené v Kysáči, kde v roku 1788. z Egyházy (Peštianska) prišiel určitý 

Albertský Paľo. Keďže sa na Slovensku toto priezvisko, v tejto podobe nevyskytuje, môžeme 

predpokladať, že východiskom mu bude svojho času slovenská osada Alberti, patriaca 

zemepánovi A. Váracskaiovi. 

 

 

Alexi / Alexy– utvorené z osobného mena Alex, Alexander. Viď „Mená“. // Na Slovensku 

podoba Alexy je zastúpená 124x a v 54. lokalitách, ako v okresoch Poprad, Košice, Senica, 

Bratislava a Trnava, kým podoba Alexi je zaznamenaná  30x  a v 10. lokalitách. Najčastejšie sa 

zjavuje v okresoch Prešov, Košice, Zvolen a Spišká Nová Ves.  

 

 

Alitis – sa spomína, že v rokoch 1787 – 1871. žil aj v Hložanoch. Dnes už tam nie je. Aj na 

Slovensku ho stretneme iba 2x a to v Brezne. Čo mu je východisko? Ťažko povedať. Hneď pri 

prvom pohľade nám ukazuje, že možným východiskom bude latina, ako sú napr. slová aliter = 
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inak, na iný spôsob; allium = cesnak; alligo = spojiť, sputať atď. avšak niečo najdeme aj 

v tureckom jazyku, kde álim = múdry; alize = vietor atď.  

 

 

Alter – s týmto priezviskom sa stretnete hlavne v Kysáči. Pravdepodobným východiskom mu 

je nem. alt = staré, z čoho je odvodené Alte = starec, starenka, Alter = vek, roky... , avšak 

môže tu figurovať aj stredoveká latina, kde alter = jeden z dvoch, iný; sused, priateľ...ba stretol 

som sa aj s tvrdením, že sa tu jedná o maď. východisko altiszt = poddôstojník...ba aj, že tu 

máme skryté lat. altus = vysoký, veľký, starý... V každom prípade všetko však smeruje ku 

západoger. aldha = starý, z čoho v nem. je alt, v ang. old a toto je v príbuznosti s lat. alere = 

chovať, vychovávať..., ktoré je príbuzné ku lat. altus = vysoký, hlboký... 

 Alter na Slovensku 9x / Košice, R. Sobota a Poltár. 

 

 

Ambróz / Ambrózi / Ambrózy – rozličné podoby písania jestvujú aj na Slovensku. Ambrózi 

je zaznamenané v 27. prípadoch a v 12. lokalitách, hlavne v okresoch Nitra, V. Krtíš, Žilina, 

Zvolen, Pov. Bystrica, Rim. Sobota, D. Kubín a Levice. Ambrózy je zachytené v 74. prípadoch 

a v 32. lokalitách, ako okres Lip. Mikuláš, Spišská Nová Ves, Zvolen, Prešov, Trenčín 

a Košice. Priezvisko je utvorené na podklade slova,  ambrózia = v starej gréckej mytológii je 

to termín pre pokrm bohov, ktorý ich robil nesmrtelnými. K nám sa dostalo cestou lat. 

ambrosia, ale aj latina si to prevzala z gr. αμβροσια = božská strava, nesmrteľnosť, božskosť, 

kde ako východisko máme gr. ámbrotos = nesmrteľnosť. V súčanosti sa pod ambrosia chápe aj 

niečo veľmi chutné a príjemne voňajúce. // Priezvisko bolo utvorené najskôr na podklade 

osobného mena Ambróz, lebo Ambróz, ako priezvisko je zaznamenané 120x, v 43. lokalitách: 

Ružomberok, Liptovská Kokava, Dobšiná, Petržalka, Ban. Bystrica, Rim. Sobota, Tisovec,, 

Liptovský Hrádok, Brezno, Telgárt...  

 

 

Ambróš / Ambruš – ako na Dolnej zemi, tak aj na Slovensku, stretávame sa aj s týmto 

priezviskom, ktoré je vlastne len paralelou podoby Ambróza. Vyskytuje sa až 176x a v 71 

lokalite, hlavne v okresoch Pov. Bystrica, Banská Bystrica, Galanta, Trnava, Rožňava, 

Bratislava... Viď Ambróz.  

 Priezvisko Ambróš na Slovensku zaregistrovali 26x / Lučenec, Krupina, B. Bystrica, V. 

Krtíš. 

 Pri zakladaní Bardáňa najdeme aj toto priezvisko. Ján Ambruš, ktorý sa oženil 

s Alžbetou Bujazničovou  mali nasledovné deti: Ján, Anna, Alžbeta, Zuzana. Po zanechaní 

Bardáňu, rodina odišla do Aradáča, odkiaľ sa ich dceŕa Alžbeta vydala do Ečky. 

 V cirkevnom zozname Aradáča stojí, že rodina prišla v 1786. roku z Lentvory 

(Novohrad). Bardáň sa tu vôbec nespomína. 

 

 

Ančin – východiskom mu je osobné meno Anna, či Anča. Na Slovensku sú zaznamenané 24 

prípady, v 13. lokalitách, hlavne v okresoch Galanta a Nové Zámky, z čoho môžeme 

predpokladať, že tu najskôr ide o rodiny presídlencov z Maďarska.  
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Andel – pôvodne holandské priezvisko a vyslovuje sa s tvrdým „d“. U nás sa ich typická 

predložka „van“ úplne stratila. Ináč toto priezvisko je frekventované aj medzi Búrmi v Južnej 

Afriky, v U.S.A. v Austrálii atď. S anjelom nema nič spoločného a podľa výpovede môjho 

bývalého šéfa, Paul van Andel (z J. Afriky), priezvisko je odvodené z názvu menšieho kopca, 

vyvýšeniny. Druhá, menej pravdepodobná možnosť je, že toto bude české priezvisko, 

odvodené z názvu Andělská Hora (Bruntál a Karlovy Vary), lenže odtiaľ na Dolnú zem sotva 

kto prišiel. Na Slovensku je zastúpené v 391 prípadoch a v 108. lokalitách, hlavne  Čadca, 

Nitra, Bratislava, Hlohovec, Skalica, Trenčín atď. Vo Vojvodine je zastúpené v Banáte.  

 

 

Andrášik – utvorené je na podklade maďarskéj podoby osobného mena Andrej (András), 

s tým, že maďarská podoba dostala slovenskú príponu. Ináč v Maďarsku je rad osád s názvom 

András... Na Slovensku je zastúpené v 285. prípadoch a v 90. lokalitách. Hlavne v okresoch 

Nitra, Lučenec, V. Krtíš... Vo Vojvodine je frekventované hlavne v Petrovci a na okolí.  

 

 

Antál – pomerne frekventované priezvisko. Hlavne na Dolnej zemi. Utvorené je z maď. 

podoby mena Anton. Na Slovensku ho majú len dve osoby a to v okresoch Trenčín a Spišská 

Nová Ves. Do Austrálie sa priezvisko dostalo cestou prisťahovalca zo Slovenska.  

 

 

Antol – názov osady trochu južnejšie od B. Štiavnice, ktorá poskytla priezvisko (len na 

Slovensku) až 474. osobám, v 113. lokalitách. Zjavuje sa hlavne v Lip. Mikuláši, Prešov 

a Prievidza. 

 

 

Anušiak – pôvod nie celkom jasný. Môže tu byť súvis s maď. anyós = svokra, anyuka = 

mamička a môže sa jednať aj o názve osady Hanušovce (vých. Slovensko). Pomerne zriedkavé 

aj vo Vojvodine (Petrovec), kým na Slovensku nebol zaregistrovaný ani jeden prípad. 

 Viď nasledovné. 

 

Anušin – v 19. st. ho zaznamenali v Hložanoch. Dnes už zaniklo. Na Slovensku tiež 

nezaregistrovali ani jeden prípad, avšak bol tam Hanušin 26x / Prešov, Stropkov, Sabinov, 

Vranov, Svidník... Možný súvis s Anušiakom. 

 

 

Aradský– nie je nejak frekventované ani na Dolnej zemi a ani na Slovensku, ba čo viacej, 

vypadá že sa na Slovensko dostalo len cestou repatriácie. Celkove,  Slovensko  má 20 osôb 

žijúcich v 7. lokalitách a to v Komárne, Galante, v okr. Považská Bystrica, Bratislava, Košice 

a Lipany v okrese Prešov. Pôvod priezviska je ľahko určiť. Východiskom mu je názov mesta 

Arad v súčasnom Rumunsku. Ťažšie je určiť, ako sa k nám dostalo. Či predstavuje krycie 

priezvisko slovenských rodín, ktoré cestou na Dolnú zem sa dočasne zdržali v tomto meste, 

alebo jeho vznik siaha až do čias povstania  Gy. Dózsa (1514 r.), či  následných protitureckých 

bojov, kedy sa Arad na čas dostal do rúk Uhorska a znovu aj v 1849. r. Ináč toto mesto, ako 

Aradu Nou založili ešte Rimania a na čas sa dostalo aj do rúk Tatarov, neskoršie Uhorska a po 

I. sv. vojne sa pričlenilo ku Rumunsku. // Mesto Arad za svoje pomenovanie vďačí asi Biblii, 
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kde sa v 4M (Numeri),  21:1-3 spomína, že kanánsky kráľ Áradu bojoval proti Izraelcom... 

a pravda, Izraelci to vyhrali. Tiež sa meno Arad spomína aj v chráme Amona, al-Karnak, 

v Egypte, kde (aj biblický) faraón Šišak I. (Šešonk 945 – 924 p.n.l.) zanechal svoj „triumfálny“ 

záznam o dobytí toho mesta.  

 

 

Arňaš – najskôr sa tu jedná o maď. pôvode, árnyas = tienistý, tônistý. Bude to asi 

pomaďarčený názov osady Tôň (Žitný ostrov), čo zase mohla byť len dočasná „adresa“ rodiny 

pri posúvaní sa do južnejších, nezaľudnených krajov, alebo jeho pôvod bude v niektorej osade 

na Slovensku, kde v zloženom názve figuruje aj tôň. Na Slovensku nebol zaregistrovaný ani 

jeden prípad, takže toto priezvisko môžeme pokladať za vyložene dolnozemské. Frekventované 

je hlavne v Petrovci a v okolí. 

 V matrike Aradáča máme zapísané, že určitý Ioannes Arnyasch (Ján Arňaš) prišiel 

z Dolnej Strehovej (Novohrad), v roku 1786. 

 

 

Arvay, Árvaj – obe podoby písania udávajú, že tu máme pôvodne maďarské priezvisko, ktoré 

bolo zachytené v Petrovci, lenže dotyčný Arvay Tomáš už v roku 1784. prechádza do Kysáča 

a tam je zapísané len toľko, že prišiel z Petrovca. Ak by sme chceli vedieť odkiaľ prišiel do 

Petrovca, musíme sa podívať na frekvenciu priezviska na Slovensku a tam najdeme: Arvay sa 

vyskytuje 154x a v 68. lokalitách, ako Handlová, v okrese Dolný Kubín, v okrese Levice, B. 

Štiavnica, B. Bystrica, Prešov, Petržalka (Bratislava)... Podoba Árvaj je zaregistrovaná 94x 

a v 41 lokalite: Nitra, Galanta, Rožňava, Košice, Komárno, Senica, Slovenské Ďarmoty, Svit, 

Zvolen... Same priezvisko svoj pôvod má v maď. árva = sirota, čo predstavuje dávnu 

výpožičku z indoeurópskeho, do ugro-fínskeho jazyka. Maď. árva = fínske orpo = súčasné 

napr. ang. orphan = sirota, kam sa dostalo z neskorej. lat. kde bolo orphanus, čo si lat. 

prevzala z gréckeho orfanós / όρφανός = osirieť, sirota, pomätený, bez domova...Toto je zase 

príbuzné ku lat. orbo, orbus = pomätený, obraný, pozbavený... a ku arménskemu orb = sirota, 

orfan. 

 

 

Astaloš – má jednoduchý pôvod. Vzniklo pod vplyvom maď. asztal = stôl, teda toto bude 

priezvisko utvorené asi zo zamestnania a význam mu je stolár. Vo Vojvodine som sa s nim 

nestretol, ale medzi Slovákmi v Maďarsku, áno. Aj na Slovensku je pomerne zastúpené (120 

prípadov v 49. lokalitách). Zjavuje sa hlavne v okresoch Rim. Sobota, Michalovce, Bratislava, 

Žilina atď. // * Viď etymológiu slova stôl > stůl...kam patrí aj ang. stool, nem. stuhl, gr. stéle / 

στήλη = stĺp...  // ** Slovenským ekvivalentom je tu priezvisko Stolár, Stolárik a pod. 

  

 

Asztas – sa zjavuje v cirkevnej matrike Aradáča. Andreas a Ioannes Asztas tam prišli 

z Nového Komlóša (zaniknutá slov. obec v terajšom Rumunsku). Vypadá, že im je toto krycím 

priezviskom, utvoreným na maď. podklade, kde ásatás = vykopávanie. Majme na zreteli, že 

ako Bardáň, tak aj Nový Komlóš trpeli vysokou hladinou podzemnej vody, močaristou pôdou... 

a tu sa kopali odvodné jarky. „Kubikovalo“ sa. 
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B 

 

 

Ba – veľmi divné priezvisko, lebo otvorené je zo spojky alebo častice, avšak jestvuje. 

V zozname zaniknutej obce Bardáň stojí, že Juraj Ba prišiel z M. Kéreša, v októbri 1785. 

Býval s Vargovou a Balážovou čeľaďou, avšak o rok neskôr sa vrátil do M. Kéreša.  

 Ondrej Ba s manželkou Máriou Tóthovou a deťmi Jánom (16 r.) a Annou (11 r.) tiež 

prišli z M. Kéreša, v roku 1785. avšak keď Ondrej, otec rodiny umrel v 1788. roku, jeho vdova 

a deti prechádzajú do Aradáča, avšak v zozname Aradáča toto priezvisko už chýba. 

 Na Slovensku toto priezvisko zaregistrovali 13x / Komárno, Poprad a Bratislava. 

 

 

Bábeľa – bez dôkladnejšieho poznania pohybu rodiny, toto priezvisko je ťažko riešiť, lebo 

v závislosti od bodu pátrania, dospejeme k rozdielným významom. Sledovaním významu 

Bábel = Babylón, po heb. Babhel, čo je v podstati asýrsko – babylonské bab-ilu = božia brána, 

brána k bohu..., dostaneme sa na jednu koľaj. Viď etymológiu Babylón a priezvisko Babylón. 

Ak sledujeme niť slovanského slova bab = zduté, napuchnuté...prichádzame ku konekcii so 

slovom baba, babka, až zbabelec a pod. Viď etymológiu Baba, Bába, Bábočka atď. Asi tu aj 

bude pravé východisko. Vo Vojvodine sa vyskytuje hlavne v Binguli a odtiaľ sa prešírilo aj 

inde. Na Slovensku je tiež zriedkavé. Vyskytuje sa len 23x a v 10. lokalitách: Muráň, Revúca, 

Beluj (okr. Žiar nad Hronom), Muránska Lehota, Zvolen, B. Štiavnica, Heľpa, Brezno, Vyhne, 

Košice...  

 

 

Babiak – najskôr bude odvodené z niektorého významu slovanského slova baba. Viď 

etymológiu slova Baba, Bába... Vo Vojvodine stretneme jedine Babiak, avšak na Slovensku 

stretnúť aj Babiák, Babjak, Babják...  

 Babiak sa nám zjavuje 422x, v 126. lokalitách a to hlavne v okresoch Michalovce, 

Humenné, či v mestách Svidník, Sabinov, ale aj v okr. Zvolen, B. Bystrica, Levice, Nitra..., 

kým Babiák sa zjavuje 31x a to v Čiernej nad Tisou, v okrese Trebišov, Košice... Babják 

reprezentuje 134 osôb zo 48. lokalít: Michalovce, Humenné, Svidník, Sabinov... a Babjak je 

zaregistrované 446x  v 130. lokalitách: Michalovce, Humenné, B. Bystrica, Žilina...  

 Naší Babiakovci pravdepodobne prišli z mesta Asód v Maďarsku. Svojho času tu žili 

prevažne Slováci zo stolíc, ako Novohrad, Zvolen, Hont a podľa priezvísk, väčšina pochádzala 

z Brusníka, Dolnej Strehovej, Dolných Strhár, Lešti, Ľuboriečky, Pôtra, Pravice, Seliec, Sl. 

Kľačian, Veľkej Vsi a Veľkého Krtíša. V meste je aj evanjelický kostol, tabuľa s menami, kde sa 

okrem iných nachádza aj meno Babiak, Boldiš, Ďurík, Hruškár, Jakuš, Kvas, Lipták, Lukáč, 

Molnár, Medvecký, Ondrík, Patak, Podlavický, Strižko... (J. Jančovic.) * V samom meste už asi 

nieto po slovenský hovoriacej osoby. 

 

Babík – podobné východisko, ako pri priezvisku Babiak a pod. Na Slovensku sa zjavuje 201x 

v mestách Žilina, Spišská Nová Ves, Martin, Rim. Sobota... Matrika Starej Pazovy spomína, že 

sa tam v roku 1771. z Kiskörösa prisťahoval Ďuro Babík. 
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Babinec – sa spomína v osade Ďurka, neďaleko Asódu (Maďarsko). Údajne sa táto rodina 

počas sťahovania ďalej na juh, presídlila do Kovačice. Východiskom mu je baba (viď et. Baba 

a následne i Babinec – viď), avšak v konkrétnom prípade tu figuruje asi názov osady Babinec 

(Gemer, okr. Rim. Sobota). 

 Na Slovensku Babinec 273x / Levice, N. Zámky, Pov. Bystrica, Trnava, Myjava, 

Galanta, Topoľčany, Žilina...  Babínec 15x / Pov. Bystrica, Ružomberok... 

 

 

Babinka – pôvod priezviska bude skrytý v názve osady Babiná, ktorá leží trochu južnejšie od 

Zvolena., alebo Babín (D. Kubín). Tieto oblasti nám dodali mnohé rodiny a následne aj 

priezviská, avšak môžeme predpokladať, že Babinka bude len krycím priezviskom, lebo na 

Slovensku sa podľa mne prístupných dát, vôbec nezjavuje. 

 

 

Babka – ako priezvisko, stretneme ho v Banáte, hlavne v Kovačici. Východisko je jasné. 

Všeslovanské baba, z čoho máme rad odvodenýn s významom niečoho okrúhleho, guľatého, 

nafúkaného, zaobleného atď. Viď et. Baba. V konkrétnom prípade máme Babka, čo má zase 

dvojaký význam. Babka 1° = maličká nákovička na ktorej si kosci mohli v poli nakovať svoju 

kosu. Babka 2° = pri česaní konôp sa „hrsť“ viazala na babku.  

 J. Jančovic, ako východiskovú osadu kovačičana Jána Babku (galéria Babka) vidí 

Príboj v Novohrade. Ináč na Slovensku Babka zaznamenali 197x / okr. V. Krtíš (Lesnice, 

Čeláre, Malá Čalomija), okr. L. Mikuláš, okr. Lučenec (Fiľakovo), okr. Brezno, Nitra, Žilina.    

 

 

Babylon– v prípade tohto priezviska skorej ide o pôvod rodiny z osady Babylón v Česku, 

južnejšie od Domažlíc, ako o priami súvis s biblickým Babylonom. (Viď Bábeľa.) Bez 

dôkladnejšieho pohybu rodiny, problém sa nerieši. Na Slovensku je rad pôvodne českých 

priezvísk, ktoré tam prenikli v čase husitských vojen a na Dolnej zemi je tiež častý výskyt, lebo 

v rámci ríše do Uhorska prichádzal aj počet českých kolonistov. Vo vojvodinskej slovenskej 

osade Pivnica, dlhé roky farárčil pán Babylón. Prvú slovenskú kuchársku knižku vydal tiež 

určitý Babilón z Pešti (ypsilon chýba), avšak dnes tam nenajdete priezvisko Babilon a aj 

Babylon reprezentujú len dva vstupy a to jedine z mesta Nové Zámky. Konečne, jeden 

Babylón je aj na Novom Zealande. Pochádza z Pivnice. 

 

 

Backo – môže byť utvorené na podklade slovanského bác = búchať, biť, hádzať... (Viď 

etymológiu Bác, Bacať, Bácať), alebo z názvu osady Bacúch, ktorá leží východne od Brezna 

a aj táto oblasť vypúšťala roje na Dolnú zem. Na Slovensku sa nachádzalo 65x, v 18. 

lokalitách: Pov. Bystrica, Veľký Krtíš, Čadca, Topoľčany...  

 Do Aradáča, zo Sucheho Brezova (Novohrad) prichádza určitý Backo, lenže rok 

príchodu nie je zaznamenaný. 

 

 

Bacovský – viď predošlé, avšak tu máme skorej názov osady Bacúch. Na Slovensku sa zjavuje 

5x, hlavne v Trenčíne. 
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Bačaj – dnes je už asi zaniknuté, avšak cirkevná matrika Kysáča spomína Jána Bačaja, ktorý sa 

tam prisťahoval z Huty (Novohradská), ešte v roku 1791. roku. Pôvod priezviska nám zostáva 

nejasný, lebo na Slovensku sa vôbec nevyskytuje. Pravdepodobne bude súvisieť s priezviskom 

Bačík, alebo bude odvodené z bača kam sa pridala maď. koncovka –y, -j, alebo z názvu župy 

Báč-Bodrog. atď.  

  

 

Bačík – nejasné. Je viacej možností, ako napr. môže predstavovať deminutív priezviska Bako, 

ale rovnako môže byť odvodené z názvu osád, ako Bacúch, Báč (na Žitnom ostrove), Bačetín, 

Bačkov... alebo tu máme niečo cele iné. Na Slovensku je zapísaná 655x, v 169. lokalitách: 

Žilina, Pov. Bystrica, Trnava, Lip. Mikuláš, Bratislava... 

 

 

Bačko – na Slovensku sa nachádzalo 109x, v 37. lokalitách: Humenné, Trebišov, Topoľčany, 

Zvolen. Bude odvodené z názvu osady Bačkov, v okrese Trebišov. 

 

 

Bačúr –  nie nám je najjasnejšie, i keď v Banáte máme hodne rodín s týmto priezviskom. 

Hlavne v Padine. Bez poznania pohybu rodiny, môžeme predpokladať, že pôvodnou osadou im 

bude Bacúch. (Viď Backo.)  V knihe „Z novohradských vrchov a dolín“, autor Ján Jančovic 

spomína, že rodina Bačúrových pochádza z Dolnej Strehovej a jeden z ich predkov, Martin 

Bačúr bol tam v rokoch 1758 a 1770 aj richtárom. *Ak máte bližšie, spoľahlivejšie informácie, 

dodajte nám. Ináč na Slovensku toto priezvisko nejestvuje. 

 

 

Badinský – posunom na juh, naší poddaní sa najskôr usádzali v severných krajoch súčasného 

Maďarska a tu, v Csesztve, už v 1720. roku najdeme zapísané Valent, Čierny, Matúš, Vrboska, 

Marinský, Párnický...a aj Badinský, z Horného Badína, čo je trochu nižšie od Krupiny. Na 

Slovensku sa zjavuje 48x, v 16. lokalitách, hlavne B. Bystrica, v okrese Bratislava, Senica, 

v Starej Turej, v Cerove...  

 V zozname zakladateľov osady Bardáň stretneme aj rodinu Juraja Badinského. 

Manželkou mu bola Alžbeta Valentová. V rodine mali 4 deti. Prišli z M. Kéreša v roku 1785. 

V roku 1787, umiera 53 ročný Juraj a 6 ročná dcéra Zuzana.  Pozostalá rodina sa v tom istom 

roku vracia do M. Kéreša. 

 

 

Badov – toto priezvisko bude najskôr len ďaľšou variáciou vyššie spomenutého Badinský. 

Štatistika zo Slovenska ho nezachytáva.  Utvorené bude z názvu osady Badín, v okrese B. 

Bystrica. Na Slovensku najdeme priezvisko Badín, ktoré sa zjavuje  42x a v 18. lokalitách. 

Hlavne v Revúcej, Rožňave, Martine... 

 

 

Báďonský – bude tiež krycie priezvisko, ktoré môže byť odvodené z názvu osady Kisbágyon 

(Kišbáďon), ktorá sa nachádza neďaleko osady Szirák, Csécse, Buják... čiže v oblasti 

kompaktnejšieho osídlenia sa Slovákov v severných oblastiach súčasného Maďarska a práve 
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tento kraj nám dodal mnohé priezviská. Pripúšťa sa aj možnosť, že ako krycie priezvisko, 

vzniklo z názvu osady Baďan / Badín. Na Slovensku nie je, kým na Dolnej zemi je pomerne 

frekventované.  

 

 

Baďura – Dr.J. Sirácky spomína, že v osade Piliscsév už v rokoch 1715 – 1720 prevládali 

Slováci a pridáva niekoľko priezvísk, ako Baďura, Baranský, Bučanský, Marciška... Po pôvode 

Baďuru, musíme sa pozrieť na severnejšie územia južného Slovenska a tu najdeme osady 

Baďan a Badín. Jedna sa nachádza v obôde Zvolena a druhá, v obôde východne od Levíc, 

lenže najväčšia frekvencia je na záp. Slovensku * Ak máte lepšie informácie, dodajte nám. 

Toto priezvisko sa na Slovensku zjavuje 386x, v 93. lokalitách:Veľké Leváre, Pezinok, 

Trenčín, v okrese Senica, Topoľčany, Pov. Bystrica, Trnava, Bratislava... * Len pre 

zaujímavosť. V peržskom jazyku je slovo badura, badwara = podiel, čiastka, jedlo „sladké 

mäso“, delikát... a badus = dobrá vôľa, láska, nádej, ale aj ostrá šabľa... Či v priezvisku 

Baďura máme nejaký fosíl po prajazyku, niekto by to mohol a aj mal preštudovať. Podobu 

tohto aj dnes nachádzame v rade jazykov subkontinentu, v peržskom... Iná možnosť je, že bude 

súvisieť s priezviskom Benda (viď), či ako východisko by mohlo byť aj čes. banďúr (viď 

Benda)...   

 

 

Bogľaš – stretneme ho v zozname Aradáča, s poznámkou, že rod vyšiel z Lentvory 

(Novohrad). Pravdepodobne bude v sebe skrývať maď. bagolya = sova, čiže bol by to soviar. 

 Na Slovensku ho zaznamenali, ako Bagľaš 1x / Lip. Mikuláš (Pavčina Lehota) a 2x / 

ako Baglyas / N. Zámky (Mužla). 

 

   

Bagoňa – upomína na maďarské, no s maď. bagolya = sova, nebude mať nič spoločného. 

Skorej za uváženie stojí názov dediny Báhoň (v blízkosti Trnavy), alebo môže byť utvorené na 

cele inom podklade, ako napr. maď. bagov = tabak. Viď Bagov. Na Slovensku sa zjavuje 39x, 

v 18. lokalitách: Nitra, Bratislava, Zvolen, Košice... Paralelné, ale teraz podľa maď. pravopisu, 

Bagonya, zjavuje sa 8x, v 3. lokalitách: Tupá, Šahy (okr. Levice) a V. Úľany (okr. Galanta). 

 

 

Bah – takto najdeme zapísané v cirkevnej matrike Aradáča. V máji 1787 z Malého Kéreša 

prichádza Ioahannes Bah s rodinou. Pravdepodobne to bude Bach, zapísaný podľa „móresov“ 

maďarčiny. 

 Podobu Bah na Slovensku zaregistrovali len 2x, v Petržalke, nuž asi sa tu jedná 

o presídlencoch. Viď Bach. 

 

 

Bahis – nepriehľadné. Koncovka –is upomína na skupinu akože grécko-keltských priezvísk, 

kým prvá časť Bah- môže v sebe skrývať lokácie, dediny Báhoň... a všetko zase upomína, že 

základom bude slovenské bahno. Viď. Španielske podoby, ako bahia = ang. bay = záliv, 

zátoka asi neprichádzajú do úvahy, ale s určitosťou to nemôžeme tvrdiť, lebo na Dolnú zem 

prišli aj Španieli. Na Slovensku je neznáme. 
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Bach – sporadicky sa vyskytuje šírom Dolnej zeme. Východisko má v nemčine, v slove Bach 

= potok. Zodpovedá mu ang. brook = potôčik, ktoré podľa oxfordovho et. slovníka v norno 

a dolnonemeckom pôvodne znamenalo močiar, močarisko, barina.  

 Na Slovensku 20x / Senica, Martin, Košice, Bratislava, N. Zámky... 

 

 

Bajak – tiež bude krycie priezvisko a jeho pôvod najskôr najdeme v súčasnom Maďarsku, 

v bývalej Ostrihomskej župe, v oblasti kompaktnejšieho slovenského osídlenia, severne od 

Budapešti. Osada Baj je dnes v blízkosti mesta Tata, čo je hneď za Dunajom, juhovýchodnejšie 

od Komárna. Jeho pôvod bude skorej tu a nie v meste Baja, hneď za hranicou Maďarska 

a súčasného Srbska. Na Slovensku sa zjavuje 9x, v 5. lokalitách: Bratislava, Spišská Nová Ves, 

Turany (Martin), Dlhá nad Kysucou (Čadca), Kamienka (Stará Ľubovňa). 

 

 

Baka / Bako – s určitosťou sa nedá povedať, či Bako a Baka sú priezviská odvodené 

z rovnakého prameňa, alebo nie. Vyskytujú sa obe. V prípade Baka, možeme povedať, že 

vychádza z rovnomennej osady, Baka na Žitnom ostrove, blízko Dunaja a Maďarskej hranice 

(okr. D. Streda). Súčasná Baka v 1773. bola zaregistrovaná, ako Horná a Dolná Baka, či All-

Baka a Fell-Baka, avšak aj súčasný Pukanec (Hont) v 1773. sa volal Baka Bánya, Pugantz, 

Pukanecz... Možné je, že dotyčná rodina sa tu stavila len na kratšie, čiže jedna, alebo druhá  

Baka jej mohla byť len dočasným sídlom (asi najskôr) a odtiaľto, tajne, prešla do južnejších 

krajov, stolíc. Ináč na Slovensku ho zaregistrovali 105x / N. Zámky, Levice, Trebišov, Martin, 

Svidník... 

 V prípade Bako, hneď sa natíska súvis s Bakoňským pohorím, západne od 

 Budapešti, vedľa Balatóna, vo Vesprémskej župe. Na pôvod priezviska prídete len tak, 

ak budete sledovať pohyb rodiny, robiť si rodokmeň a vtedy sa dozviete, že toto vlastne ani 

nebolo pôvodným priezviskom rodiny, ale len krycím. Možné je, že na toto priezvisko, či aj na 

názov pohoria vplývalo maďarské bak = cap, samec... lenže tu vôbec nejde o pôvodne 

maďarské slovo, ale germanské. Oxfordov et. slovník pri vysvetľovaní ang. buck (bak) = cap, 

samec, jeleň, zastarale aj veselý človek...a toto  dáva  do príbuznosti so st.h.n. boc, nem. bock, 

staronór. bukkr, bokkr, ger.bukkaz (kde máme možný súvis so slovom búkať  = ručať, bučať, 

dávať najavo pohlavný pud – viď etym. Búkať), staroír. bocc = cap, arménsky buc = jahňa, 

avesta buza, sans. bukka = cap. Ináč aj na Slovensku je toto frekventované a nachádza sa  

608x, v 130. lokalitách, hlavne v okresoch Nitra, N. Zámky, Galanta, Prievidza... 

 

 

Baláž – je pomerne časté priezvisko. Pravdepodobne časť ich vznikla na podklade názvu mesta 

Balassa-gyarmat (Balašské Ďarmoty) a časť bola odvodené z osobného mena Blažej, o pôvode 

ktorého sa najskôr stretnete s chybne vysvetlenou etymológiou. V etymologickej časti si 

pozrite vysvetlenie slova Blahý a v časti „Mená“, pozrite si  Blažej. Priamo z osobného mena 

Blažej budú odvodené aj priezviská Blažek (pravdepodobne českého, alebo moravského 

pôvodu), Blaško /Blažko, Blaškovič, ale pri Blázy východiskom bude skorej názov osady 

Bláže (severnejšie od B. Bystrice), prípadne aj toto môže byť českého pôvodu, odvodené 

z názvu osady Blazice.  
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 Priezvisko Baláž je frekventované, ako na Dolnej, tak aj Hornej zemi, ba vôbec 

v priestoroch bývalého Uhorska. Na Slovensku je zastúpené 7351x, v 920. lokalitách a to 

hlavne: Žilina, Liptovský Mikuláš, Bratislava, Prešov, Lučenec, Senica, Trenčín, Zvolen, 

Martin... Maco Baláž a Šimon Baláž sa do Pazovy prisťahovali v roku 1771. avšak ako 

posledné bydlisko sa tu udáva len Kiskörös. 

 Juraj Baláž s manželkou Katarínou do Bardáňu prišiel v roku 1787. z Halaša. O rok 

neskoršie prechádza do Kulpína, avšak pravdepodobne prešiel do Kovačice, lebo tam sa im 

v roku 1803. narodila tretia dcéra. 

 V roku 1786. z Brusníka do Bardáňa prichádza rodina Mateja Baláža. Manželka mu 

bola Mária Jánovská. Mali dcéry Annu (9 ročná), Máriu (6), synov Juraja (4) a Jána (neudáva 

sa vek, čiže asi sa už narodil v Bardáni). Ján umiera hneď po narodení a otec Matej, 48 ročný, 

umiera na suchoty. Po tomto sa Mária s deťmi presťahovala do Aradáča. 

 Ďaľšie rodiny aradáčskych Balážových prichádzajú z Brusníka a Lešte (Novohrad). 

 

  
 

 Štít Imricha Balaša (zomrel okolo r. 1633). V listine veľmožov, šľachty, Balašovci sú 

doložení ešte v XIII. st. Imrich bol členom dračieho radu, najvýznamnejšieho rytierského radu 

vtedajšieho Uhorska. Členmi tohto radu mohli byť iba baróni. 

 

 

Balca – nie veľmi frekventované, ale stretnete sa s nim napr. v Petrovci a odtiaľ sa rozšírilo aj 

do iných osád. Možné je, že tu ide o útvar z osobného mena Baltazár, alebo skorej 

o východoslovenský pôvod, o priezvisko odvodené z názvu osady Baldovce (vedľa Spišského 

Podhradia), lebo nemalý počet dolnozemských Slovákov svoje korene má aj na východnom 
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Slovensku. Na Slovensku, v tejto podobe je neznáme, avšak vyskytuje sa (9x) blízke Balcár, 

v okresoce Trenčín a Bratislava a Balcar (24x), v okresoch Púchov, Brezno, Rim. Sobota. 

 

 

Balej – matrika Pazovy spomína, že v roku 1772. prišla tam aj rodina Ďura Baleja, avšak ako 

osada pôvodu, spomína sa len Selenča. Na Slovensku toto priezvisko bolo zaregistrované 61x 

a v 18. lokáciach: Považská Bystrica, Žilina, Prievidza, Senica, Nitra... Etymológia priezviska 

je nepriehľadná. Môže súvisieť s Balko (viď). 

 

 

Bálent / Bálint  - Na Dolnej zemi sa zjavujú obe podoby písania. Podobne, aj na Slovensku, 

kde Bálent sa nachádza 36x, v 16. lokalitách: okr. Trnava, Prievidza, Trenčín, Topoľčany, 

Bratislava... Bálint 1016x, v 214. lokalitách: okr. R. Sobota, Komárno, N. Zámky, 

Humenné...Východiskom mu je maď. podoba osobného mena Valent(-ín), kde máme lat. 

základ s významom silný, nebojácny a pod.  

 Juraj Bálint do Bardáňu prichádza v 1785. roku, z Komlóša. O rok vstupuje do 

manželstva s Juditou Lomenovou z Piliša, avšak tento pár v roku 1787. prechádza do Aradáča. 

 

 

Balko – predstavuje záhadu. Vynára sa rad možných, ale aj konfliktných alternatív, ako napr. 

blízkosť ku priezvisku Balca (viď), balek = mladý študent, žiak, balenie > balič, balista = zbraň 

na vrhanie kameňov atď. atď.  Najskôr bude odvodené zo slova balista. Na Slovensku sa 

zjavuje 993x, v 201 lokalite: okr. Nitra, Martin, Humenné, Dolný Kubín, Zvolen... Balkó sa 

zajuve 32x: okr. Nitra, N. Zámky, Košice, Bratislava...  

 

 

Balog – najskôr bude odvodené z názvu osady Balog (nad Ipľom). Na Slovensku je zaznačené 

4886x, v 542. lokalitách: Trebišov, Michalovce, Prešov, Rim. Sobota, Košice... V maď. bal = 

ľavý a ballag = kráčať, pomaly si vykračovať. 

 

 

Bandúr – o tomto priezvisku sa nás pýtal jeden návštevník, takže i keď sa s nim na Dolnej 

zemi sotva stretneme, predsa ho zaraďujem a to preto, že jeho etymlógia je veľmi ľahká. 

Východiskom mu je ľud. nár. bandurka = zemiak, ktorého východiskom je brambor, 

východiskom tohto je Branibor (Brandenburg)... Viď et. Brambor. 

 Na Slovensku máme podoby: Bandúr 66x / Pov. Bystrica, Žilina, Zl. Moravce, Lučenec, 

Košice...  Bandur 21x / Žilina, Košice, Rožňava... a Banďúr 1x / Zl. Moravce. 

 

 

Bánsky – nie je nejak časté, ale jestvuje a na vysvetlenie je potrebné vedieť, odkiaľ rodina 

prišla, ako putovala a pod. Hneď sa nám tu natíska, že pôvod priezviska poukazuje na „banské“ 

mestá, ako B. Bystrica, B. Štiavnica... no ľahko tu môže figurovať aj Banka vedľa Pešti, Bánk 

v časti Novohradu, ktorá sa teraz nachádza v Maďarsku, možno Banka v Nitrianskej, ktorá sa 

v 1863. písala aj ako Bánka, alebo aj  maď. Tatabánya, lebo aj v tomto priestore sa usadili naší 

predkovia. Vyskytuje sa aj na Slovensku a to 59x, v 26. lokalitách: okr. Nitra, Senica, Levice, 

Komárno, N. Zámky, Bratislava...   
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Barbušiak – zachytáva ho matrika Kysáča. Barbušiak (Tomáš) sa tam prisťahoval zo Zelenice, 

Nitrianska stolica, v roku 1798. Na Slovensku (súpis z 1995.r.) sa zjavuje 12x a v 4. lokalitách: 

Senica (Brezová pod Bradlom), Nitra... Etymológia je hmlistejšia. Element bar neprichádza do 

úvahy (ako samostatný). Môžeme však uvážiť bárať = boriť, rúcať...z čoho by to bol muž 

vyznačujúci sa silou búrania, rúcania, prenikania (niekam), avšak rovnako môžeme prijať aj 

slovo babúšiť = obliekať sa do priveľmi teplých šiat, čo už bude asi otáznejšie atď.  

 

 

Barca – v zozname občanov zaniknutej osady Bardáň stretneme sa aj  priezvisko Barca 

(Tomáš), ktorý tam prišiel s príbuzným Gregorom Barkáčom. (Viď Barkáč.) Dáta však 

nehovoria, či s nimi prešiel aj do Aradáča. Východiskom tohto priezviska najskôr bude názov 

osady Barca, v Gemerskej stolici, teraz v okrese Rim. Sobota a nie Barca v Abovskej (teraz 

súčasťou Košíc). 

 Na Slovensku priezvisko Barca 7x / Pezinok, Bratislava, Senica, kým podoba Barča 

30x / Prešov (Čelovce), Nitra, Hlohovec, Košice...  

 

 

Barkáč – s týmto priezviskom sa tiež stretneme v Bardáni. Gregor Barkáč, s manželkou 

Máriou Mrázovou a dcérou Katarínou prichádzajú z Hradišťa. Nevieme však ktorého. Najskôr 

to bude v Novohradskej, prípadne v Nitrianskej stolici. Spolu s nimi prišiel aj príbuzný Tomáš 

Barca. Rok príchodu je 1786. avšak ani dva roky neskoršie, všetci prechádzajú do Aradáča. 

Východiskom priezviska bude najskôr barko = barančok, baranec. 

 

 

Barnák – nie veľmi časté a jeho etymológiu je aj ťažšie vysvetliť. Núka sa však maď. slovo 

barna = hnedý, tmavý, čierny, opálený (slov. bronieť)... takže ak ten predok mal počernejšiu 

pokožku (do rodokmeňa prišli gény Avarov, Maďarov, Kumánov...) ľahko sa mohlo stať, že sa 

mu „prišilo“ prímeno Barnák a pri úteku od zemepána, prímeno sa mu stalo priezviskom, alebo 

medzizastávka rodiny bola aj dedina Bárna, hneď za hranicou súčasného Slovenska. Viď 

Bronieť... Na Slovensku sa nachádzalo 38x, v 14. lokalitách: okr. Prievidza, Rožňava, Trnava, 

Košice... Do Pazovy rodina Jána Barnáka prichádza z Kiskörösa a to v roku 1772.  

 

 

Bartík – najskôr bude deminutívom mena Bartolomej. Viď Bartók. Na Slovensku sa 

nachádzalo 225x, v 73. lokalitách: okr. L. Mikuláš, Zvolen, Prievidza, Trenčín, Galanta... 

 Ján Jančovic spomína, že z obce Hradište pochádzali prví obyvatelia Čaby (Maďarsko) 

a v zozname je aj Michal Bartík, ktorý vraj ušiel v roku 1720. 

 

 

Bartók – vo Vojvodine nie je časté (Petrovec), ale inde ho stretneme. Napr. aj hudobný 

skladateľ Béla Bartók ho mal. Východiskom priezviska je osobné meno Bartolomej, ktorého 

pôvod je v spojení hebrejsko-arajmejských slov Bar+Talmaj = syn Talmaja = priezvisko 

proroka Nataniela. Viď Bartolomej. V prípade nášho priezviska skorej tu máme súvis s radom 

lokalít na Slovensku, kde figuruje Bartoš = Bartolomej. Na Slovensku sa nachádzalo ako 
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Bartok 293x : okr. Rožňava, Košice, Rim. Sobota, V. Krtíš, kým podoba Bartók sa nachádzala 

62x, v 24. lokalitách: Košice, Bratislava... 

 J. Jančovic píše, že v 1720. roku, z obce Čelovce, do Čaby prichádza aj rodina 

Bartóková. Nevieme však o ktoré Čelovce tu ide, lebo sú aj v Honte (teraz v okrese V. Krtíš) 

a sú aj na Šariši (okr. Prešov).  

 

 

Bartolomeides – dnes už asi zaniklo a to nie len vo Vojvodine, ale aj na Slovensku, lebo ani 

tam nie je zachytené. Cirkevná matrika Kysáča spomína, že určitý Sámuel Bartolomeides sa do 

Kysáča prisťahoval z Novohradskej župy (Lucina), ešte v roku 1790. Úzadie priezviska je 

jasné. Osobné meno Bartolomej, s gréckym zakončením. Viď.   

 Na Slovensku ho nezaregistrovali. 

 

    

Bartoš – tiež v sebe skrýva osobné meno Bartolomej a môžeme predpokladať, že rod vyšiel 

z osady Bartošova Lehôtka, čo je medzi Kremnicou a Žiar nad Hronom. V roku 1995. na 

Slovensku žilo 546 osôb s týmto priezviskom a najviacej ich bolo v okresoch B. Bystrica, 

Bratislava, Spišská Nová Ves, Zvolen, Veľký Krtíš, Trnava... 

 Vo Vojvodine ho stretneme hlavne v Hložanoch, ale aj v Kulpíne, Petrovci... V zozname 

Bardáňa je aj Ondrej Bartoš s manželkou Elenou Ábelovskou, pôvodom z Lentvory, ktorí prišli 

v 1785. O rok neskoršie Elena tu umiera, ako 33 ročná a Ondrej s dcérou Máriou v roku 1788. 

prechádzajú do Aradáča. 

 Tiež v zozname Bardáňa je aj Tomáš Bartoš, ktorý tam prichádza z Lentvory, v roku 

1785. roku. V Bardáni sa oženil s Annou, dcérou Jána Kiapeša a Eleny Nosákovej. V roku 

1788. mladý pár prechádza do Aradáča. Do Aradáča prichádzajú aj ďalší Bartošovci a to 

z Budinej a Horného Tisovníka. 

 

 

Bašinský – zachytáva ho matrika Pazovy a hovorí, že Bašinský Jano sa tam prisťahoval z 

Koskörösu, v roku 1776. Na Slovensku toto priezvisko nejestvuje, takže jeho pôvod môže  

v sebe skrývať nejakú cudzokrajnosť a najskôr vplyv tureckého jazyka. Ich slovo pre hlavu, 

hlavné... baš (viď etymológiu), odkiaľ aj my máme slová baša, bašovať... Majme však na 

pamäti, že v tých matrikách je aj hodne chýb, bakolí... takže v konkrétnom prípade tu môžeme 

mať aj zle zapísané, nedobre prečítané priezvisko Bušinský, čo by už bolo krycím priezviskom 

osoby pochádzajúcej z osady Bušince (okr. V. Krtíš), alebo aj Bušovce (Poprad). Viď 

Bušinský. 

 

 

Bay – nepriehľadné. Podľa spôsobu písania, máme celý rad konfliktných východísk. V ger. 

jazykoch, v latine a fr. môžeme mať význam menšieho zálivu, čo asi neprichádza do úvahy. 

Môže tu byť aj význam druhu jahôd, bobkového listu, štekot skupiny psov atď. Ak sa 

podívame bližšie, na turecké jazyky, tak sa vynára súvis s beg, bej... viď etym. slova Bej, ba 

možný je aj súvis s priezviskom Bajak, s mestom Baja atď. Aby sa prišlo na stopu, potrebné je 

preskúmať pohyb rodiny.  

 Na Slovensku nezaregistrovali podobu Bay, Baj, Bej atď.  

  



 22 

 

Bažaľa – priezvisko je odvodené z nárečového názvu voňavej liečivej byliny bazalka, 

bažalička. Bližšie vysvetlenie etymológie sa nachádza v stati „B“ – Bazalka. Podoba Bažaľa  

je na Slovensku neznáma, avšak až 173x máme podobu Bazala. Hlavne v okresoch Považská 

Bystrica, Žilina, Topoľčany, Bratislava... Z tohto môžeme predpokladať, že aj napr. petrovský, 

hložiansky, kulpínsky atď. Bažaľa pôvodne bol Bazala a táto podoba podľahla regionálnemu 

bažalička.  

 

 

Bažík – východiskom priezviska je sloveso bažiť. Najdete ho v časti „B“ – Bažiť. Frekvencia 

na Slovensku je 152x a vyskytuje sa hlavne v okresoch Dolný Kubín, Trnava, Zvolen (Očová), 

Liptovský Mikuláš, Žilina... 

 

 

Bedroň – asi bude odvodené zo slova bedra. Viď. etym. Frekvencia na Slovensku 13x, v 3. 

lokalitách: Stropkov (okr. Svidník), Bokša (obec Stropkov), Vajnory (Bratislava). Môžeme 

uvážiť aj názov liečivej rastliny bedrovník / bederník (Pimpinella major). 

 

 

Becko – utvorené z názvu pevnosti, hradu Beckov, v blízkosti N. Mesta nad Váhom. Toto bude 

najskôr krycím priezviskom, lebo na Slovensku sa nevyskytuje, avšak je tam Bečko (sud, 

bečka), kde už bude iná etymológia. Táto podoba je zaznamenaná 13x a hlavne v okresoch B. 

Bystrica, Galanta, Nitra, Bratislava... 

 

 

Bek – nemeckého pôvodu a správnejšie bude asi Beck, lenže tu sa následne črtajú nejasnosti, 

lebo vypadá, že slovo je už zastaralé, archaické a zachovalo sa len v jednotlivých  dialektoch 

vo význame ako napr. potok = bach atď. Ináč aj na Slovensku je prítomná práve podoba Bek 

a to v 5. prípadoch. Hlavne v okresoch Žilina, N. Zámky, Martin (Vrútky), Bratislava. 

 Bek máme doložené v Petrovci. 

 

 

Belaji – vzniklo z názvu obce, odkiaľ rodina pôvodne vyšla a takých obcí je až niekoľko. 

Najskôr to však bude Belá (Martin), ale rovnako môže byť aj (Žilina), alebo Belá (Nové 

Zámky) atď. Koncovku –ji nachádzame v rade priezvísk, ako napr. Mučaji, Tordaji... a mnohí 

ju považujú za maďarský útvar, lebo v duchu slovenčiny,  to by mal byť Belan (pochádzajúci 

z Belej), lenže aj táto podoba podľahla maďarizačnému nátlaku, takže z Belan sme dostali 

Belányi - Beláni. Etymológia všetkých siaha ku slovu biely. Viď. 

 Ináč podoba Belaji sa na Slovensku nevyskytuje, ale je tu Belaj 131x, hlavne 

v okresoch Bratislava, Žilina, Zvolen, Čadca,, Senica, Rim. Sobota a Belai 28x, v okresoch 

Zvolen, N. Zámky, Dunajská Streda, Galanta, Prievidza, Levice, Bratislava... 

 

    

Beláni – staršia podoba písania bola Belányi, čo však nemení na fakte, že pôvod rodiny bude 

niektorá Belá (viď Belaji), čiže slovo biele. Beláni sa na Slovensku vyskytuje 49x a v 26. 

lokalitách, ako okres Liptovský Mikuláš, Levice, Nitra, Rožňava, Prievidza, Rim. Sobota, 
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Trenčín... * Jedna rodina Beláňových vo Vojvodine sa sútavne podpisuje Belanji, lebo ako 

hovoria, oni si svoje meno nedovolia skomoliť. To „j“ im priložili srbské úrady, ako bolo a aj 

je praxou, že v pasoch, na osobných preukazoch... im píše Čanji, Kraljik, Sljuka, Ponjičan, 

Ponjiger... alebo ak sa priezvisko končí na –ský, tak to napíšu –ski. 

 Ináč toto sa na D. zemi považuje za pivnické priezvisko a práve z Pivnice (zes Pilnice), 

do Austrálie prišiel aj Ján Beláni, asi vôbec najväčší slovenský stavebný podnikateľ vo svete.  

Viď Ján Beláni – Moje Kongo. (Kruhy) 

 

 

Belička – predstavuje deminutív slova belica a pod belicou chápeme: druh bielych sliviek; rod 

sladkovodných bielych rýb; bielu ovcu. Z ktorého významu priezvisko bolo odvodené, 

nevieme. Najskôr z druhu rybičiek. V každom prípade tu máme skryté slovo biely. Viď. Na 

Slovensku je frekventované najmä v oblasti Zvolena, Martina, Žiar nad Hronom, B. Bystrica, 

Nitra, Galanta... vlastne celkove v 62. lokalitách a v 215. prípadoch. 

 

 

Belo – s týmto priezviskom som sa vo Vojvodine nestretol, avšak spomína sa v zozname 

zakladateľov Bardáňa. Rodina Juraja Bela (manželka rod. Anna Mrvová, syn Ján a dcéra 

Katarína) do Bardáňa prichádzajú v novembri 1785. roku. Na Bardáni sa Ján oženil s Annou 

Labátovou (január 1786), avšak v 1787. 55 ročný otec Juraj umiera a 21.apríla 1787. rodina sa 

vracia do Suchého Brezova (Novohrad, okr. V. Krtíš). 

 Na Slovensku podobu Belo zaregistrovali 14x / Nitra, Brezno, Zvolen... a Beľo 27x / 

Poltár, Košice, D. Kubín, Brezno, Snina, R. Sobota...  

 

 

Beňa – ako možné východisko môžeme uvážiť osobné meno Benjamín / Benedikt, avšak 

skorej tu máme názov obce, v súčasnosti zvanej Belina (Gemer), ktorá sa v 1773. nazývala 

Bérma, v 1786 Bena a od 1808 – 1920 Beňa.   

 Na Slovensku ho zaregistrovali 408x / Bardejov, Prešov, Malacky, Senica... kým vo 

Vojvodine ho stretneme hlavne: Ašanja, Hložany, Kysáč, Laliť, Palanka, Pazova. 

 

 

Beňák – pravdepodobne má rovnaké východisko, ako aj Beňa. Na Slovensku ho zaregistrovali 

216x / Michalovce, Košice, Trnava, Bytča, Senica, Vranov, Nitra, Sobrance... Vo Vojvodine 

ho máme doložené jedine v Pivnici. 

 

 

Bence – toto priezvisko máme doložené v Aradáči, kam rodina prišla zo Slovenského Komlóša 

(Maďarsko). Na Slovensku ho zaznamenali 51x / N. Zámky, Nitra, Rožňava, V. Krtíš, B. 

Bystrica, Lučenec, Komárno... 

 

 

Bencúr – bolo pôvodné priezvisko Kukučína a vyskytuje sa hlavne na Orave, odkiaľ vyšiel 

nemalý roj slovenských kolonistov Dolnej zeme a na podiv, nemame tu len Oravec, Kubica, 

Kubányi, Mucha... ale aj Bencúr. Trochu drsnejšiu paralelu mena Benjamín, alebo, čo nie je 
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vykľúčené, aj mutáciu iného mena, ako napr. Beňadikt. Na Slovensku sa vyskytuje v 113. 

prípadoch, v 36. lokalitách a hlavne v Dolný Kubín, Lip. Mikuláš, Prešov, Bardejov...   

 

 

Benčík – vzniklo zo svojho času populárneho krstného mena Benjamín / Beňadikt, výklad 

ktorého najdete v časti „Mená“. V konkrétnom prípade sa jedná o jeho deminutív. Priezvisko je 

rozšírené aj na Slovensku (509x), v okresoch Nitra, Čadca, Levice, Lučenec, Galanta... Na 

Dolnej zemi ho stretneme medzi Slovákmi v Maďarsku, vo Vojvodine... ale rovnako aj medzi 

Maďarmi a to hlavne v okolí Subotice, Topole..., kde sa svojho času osadil rad slovenských 

kolonistov, ba založili aj osadu Bajšu. Tvorili podstatnú čas obyvateľstva mesta Topoľa, 

osídlili rad okolitých dedín, mestečiek, ba slovenskej kolonizácii sa nevyhla ani Subotica 

(Szabadka), kde som študoval a býval v ulici Mateja Gupca. V sesudstve som mal rodiny 

Masarykovú, Benešovú, Čermákovú, Vidličkovú, Krajčovičovú, Halkovú, Benčíkovú, 

Botkovú... ale po slovenský nevedeli. Všetci boli už Maďari. Postupom času, aj evanjelici 

v Bajši podľahli maďarskej prevahe, takže dnes ich je už málo. Podobný proces sa nám deje aj 

v Srieme, menej v Báčke a v Banáte. V Slavónsku sa už končí.  

 * Veľký avanturista, pán Jelínek (Slovák), narodil sa v meste Apatin (na Dunaji), 

neďaleko Subotice, bol krajčír a vandroval krajinou. V Holandsku sa dostal na lode (predsa, to 

boli plachetnice a krajčír bol potrebný). Padol do zajatia moslimských pirátov. Odtiaľ nejak 

utiekol a zase na holandskej lodi sa dostáva do Batávie (Džakarta) v Indonézii. Tu prosperoval, 

ba stal sa aj guvernérom v jednej z provincií. Zlapali ho ľudožrúti a už sa mal stať hlavným 

chodom večere, lenže náčelníkova dcéra sa do neho zamilovala, vyslobodila ho a ušli. Kam? 

Nevedel ani on. Na nejaké ostrovy, pevninu... nuž s právom sa môžeme domnievať, že toto bol 

aj prvý Slovák čo videl, ba možno aj vkročil na austrálsku pevninu. Hodne skorej jej 

„objavenia“ James Cookom. Škoda, ale zatiaľ jeho život v podobe pútavého romána nikto 

nespracoval a podľa vlastnej mienky, bol to naším druhým Móricom Beňovským. 

 Keď sa vrátil do „vlasti“, kde vo Viedni mal starodávnu milenku, priniesol jej aj 

veličánsky diamant, lenže roky uplynuli a „milenka“ o neho nemala žiadny zaujem. Len 

diamant sa jej páčil. 

 Juraj Benčík a jeho manželka Anna Ďuricová prišli na Bardáň v máji 1786. roku, z M. 

Kéreša. Tu sa im narodil a aj umrel syn Juraj. V apríli 1788. manželia opúšťajú túto osadu 

a prechádzajú do Aradáča. Jeden z ich potomkov dnes žije v Austrálii. Benčík sa vyskytuje aj 

v Silbaši a Ľube. 

  

 

 

Benda – najskôr tu máme pôvodne české priezvisko a navyše, aj sa vyskytuje hlavne medzi 

Čechmi, či aj na západnom Slovensku. Čes. benditi = dobre sa najesť, napiť v dobrej 

spoločnosti, avšak podľa Macheka a aj ďaľších jazykovedcov, nejaká pevná etymológia chýba. 

Ukr. et. slovník ku českým podobám pripočituje aj benďúr, banďúr (nebude tam aj pôvod 

priezviska Denďúr?) a pridáva aj ukr. benďjúch, ktoré prirovnáva ku ruskému pentjúch = 

bublina, hrubý zavalitý človek, kým ruský et. slovník sem pripočituje aj ukrajinský význam 

veľké brucho, brušné vnútornosti...  Všetko sa točí dokola, ba spomína sa, že české benďúr... 

bude súvisieť, či vychádzať zo španielského pandero = vojenský bubon. Nikto neuvažoval nad 

nám bližším germanským bandjan, staronór. benda, str.h.n. benden, ang. bend 2°, všetko 

s významom zátačka, ohyb, zakrívenie a východiskom tohto je ger. bandjo, kde má svoje 
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východisko aj ang. zastaralé bend 1° = súč. band = stuha. Keďže sa nám všetko točí okolo 

niečoho okrúhleho, vypuklého, ohnutého... podľa vlastnej mienky, Benda bude menší, 

„ohrúhly, guľatý, bruchatý“ človek. Podobou tohto priezviska je aj Bendák. Nemôžeme úplne 

zanedbať ani osobné meno Beňadikt. Benda sa na Slovensku vyskytuje 288x a v 93. lokalitách. 

Hlavne v Rim. Sobota, Lip. Mikuláš, Čadca, Senica, Trnava, Trenčín, Bratislava. 

 Benda sa vyskytuje aj v Petrovci, no asi najznámejší Benda nám bude bývalý 

novosadsko – petrovaradínsky  mäsiar, najväčší donátor pri výstavbe novosadskej fary. Nejaké 

peniažky sa nazbierali z dobrovoľných príspevkov, no všetky chýbajúce (skoro všetko) daroval 

tento dobrodinec. 

 Pri stavbe slovenského ev. a.v. chrámu v Novom Sade, Benda zase štedre pomohol, ako 

aj určitý Tóth, Dobrocký, Lehotský a iní vtedajší zámožní ľudia. Ďaľšími „dukátmi“ pomohli 

už jestvujúce zbory Slovákov v okolí, ba zbierka sa robila aj po Slovensku.  

 

 

Bendák – bude mať rovnaké východisko, ako aj Benda. Na Slovensku je 5 osôb s týmto 

priezviskom a to v Košiciach, B. Bystrici a v Nitre. Vo Vojvodine bolo doložené jedine 

v Pazove. Viď Benda. 

 

 

Beniač – sa do Kysáču prisťahoval z Luciny (Novohrad) a matrika spomína, že Beniač Ďuro 

prišiel v roku 1784. Priezvisko je zastúpené aj na Slovensku, 169x a v 39. lokalitách, hlavne 

Žilina, Zvolen, Krupina, B. Bystrica... Pravdepodobne má rovnakú etymológiu, ako Benčík. 

 Toto priezvisko sme mali doložené aj v Hajdučici, Kysáči, Palanky a v Petrovci. 

 

 

Beniak – bude mať asi rovnaké východisko, ako aj Benčík (viď). Beniak Ďuro do Kysáča 

prichádza z Luciny (Novohrad), v roku 1784. Na Slovensku sa vyskytuje 169x / Žilina, 

Krupina, B. Bystrica, Bytča...  

 

    

Beník – je tiež v podstati len variantou priezvísk utvorených z krstného mena Benjamín. Viď 

Benčík. Frekventované je hlavne v Petrovci, ako aj na Slovensku, kde ho zaznamenali 175x, 

najmä v okresoch Prievidza, Rim. Sobota, Pov. Bystrica, Lučenec, Trnava, Martin, 

Topoľčany...  

 Výskyt: Pazova, Petrovec, Selenča. 

 

 

Benka – je jedno z častých priezvísk Slovákov vo Vojvodine a nachádzame ho v skoro každej 

osade. Mnohí z nich nie sú v žiadnom rodinnom príbuzenstve. Na Dolnú zem (tu myslím aj na 

oblasť súčasného Maďarska...), prichádzali v rozličnom čase, takže Adam Benka, ktorý prišiel 

zo Senného, do Lalite v 1826. roku, nebude praotcom všetkých. Rovnako, na toto priezvisko 

nevplýval ani starý názov nástroja na mútenie masla, benka, správne zbenka = maselnica, 

dbánka, čo hneď udáva odlišnú etymológiu, biť, zbíjania mlieka. V prípade tohto priezviska, 

ako východisko máme tiež krstné meno Benjamín, alebo Beňadikt = požehnaný. Viď časť 

„Mená“. Vo Vojvodine, koľko mi je známe, vyskytuje sa hlavne podoba Benka, s ktorou sa 



 26 

stretneme aj na Slovensku, kde je zaregistrovaných 222 osôb s týmto menom. Najčajstejší 

výskyt je v okrese Bardejov, Pieštany, Trnava, Trenčín, Bratislava... 

 Na Bardáň rodina Gregora Benku prichádza z Horných Strhár. Manželkou mu bola 

Mária Kalmárová. V rodine mali deti Máriu Palatajovú (16) a synov Samuela a Pavla. V roku 

1788. Gregor umrel  a rodina sa presídlila do Aradáča. 

 Podoby Beňka sa vyskytujú na Slovensku (28x), Benko (2146), Beňko (117x) a Benkö 

(34x). 

 Na Bardáni sa spomína aj Juraj Benko. Manželka mu bola Eva Zvadová. Deti Zuzana 

a Juraj. Na Bardáň prichádzajú s príbuznou Žofiou Kožíkovou z M. Kéreša. Hneď po príchode 

umierajú im obaja synovia. V roku 1788. rodina prechádza do Aradáča. 

 Výskyt vo Vojvodine: Aradáč, Begeč, Čelarevo, Erdevík, Hložany, Ilok, Jánošík, 

Kovačica, Kulpín, Laliť, Padina, Palanka, Pazova, Petrovec, Pivnica, Selenča... 

 

 

Beňo – predstavuje augmentatív osobného mena Benjamín, prípadne Beňadikt. Najčastejšie sa 

s nim stretneme v Kysáči, kde cirkevná matrika spomína, že určitý Beňo Martin tam prišiel 

v roku 1786. a to z Kiskörösa (Peštianska stolica). O aradáčkej rodine Beňo máme 

zaznamenané, že tam prišla zo Šuly, Novohrad. Toto je časté priezvisko aj na Slovensku, kde 

sa zjavuje 2767x, v 537. lokalitách: Žiar nad Hronom, Zvolen, Žilina, Trenčín, B. Bystrica, 

Trnava... Podoba Beňa 408x / Bardejov, Prešov, Senica, Malacky... 

 Vo Vojvodine ho máme doložené v osadách: Aradáč, Bajša, Kysáč, Laliť, Palanka, 

Pazova, Selenča. 

 Variantu Beňák stretneme v Pivnici... 

 

 

Benša – kým o pohybe tejto rodiny, tohto priezviska nevieme, zatiaľ sa ho nedá ani vysvetliť. 

Núka sa príbuznosť s priezviskom Benka, ale ešte skorej s Beneš a tu máme háčik. Môžeme 

uvažovať nad východiskom z osobného mena Beňadikt / Benedikt, ale asi  skorej tu bude  súvis 

s priezviskom Benda. Viď.  V Petrovci, Hložanoch, Palánky a Selenči je pomerne 

frekventované, avšak na Slovensku, v súpise z roku 1995. máme zaznamenanú iba jednu 

osobu, ktorá žila v osade Seľany (V. Krtíš).  

 

 

Beňuš – Pavel Beňuš z Veľkého Lomu na Bardáň prišiel v roku 1785. Manželka mu bola 

Zuzana Mišíková. Pri súpise, k rodine pripočítali aj príbuzných Jozefa a Jána Šimkových, 

avšak aj oni v roku 1787. odchádzajú do Aradáča. 

 Východiskom priezviska je osada Beňuš vo Zvolenskej stolici (v 1808 Benyus / 

Beňuš... až sa to časom, ďakujúc maď. úradom, posunulo aj na Zólyombenyus, Benesháza...), 

teraz v okrese B. Bystrica. 

 Na Slovensku sa toto priezvisko vyskytlo 363x / Námestovo, Lučenec, Zl. Moravce, 

N.M. nad Váhom, Ružomberok, Žilina, V. Krtíš, D. Kubín...   podoba Benuš 17x / Hlohovec, 

Trnava, Piešťany, Levice, Pov. Bystrica...  podoba Benyus 13x / Levice, N. Zámky, Nitra, 

Lučenec, Komárno. Zaznamenali sa však aj podoby Benyüs, Benyüš, Benyuš.  
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Berédi – predstavuje tiež záhadu. Kým nepoznáme pohyb rodiny, ťažko ho je riešiť. Počas R-

U sa písalo Beregyi, čo upomína na nárečové brehy = kopce, východoslovanské bereg = breh, 

kopec, ger. berg = breh, kopec.... Keďže súčasťou R-U ríše bola aj Podkarpatská  Rus, 

môžeme predpokladať, že korene tejto rodiny budú siahať tam, možno po  mestečko Beregovo 

v súčasnej Ukrajine (južnejšie od Užgoroda a blízko maďarskej hranice). Aj z týchto krajov 

vyšli kolonisti, čo zaľudňovali pustatiny Uhorska. Táto podoba písania na Slovensku 

nejestvuje. Najdeme tam Beregi, 18x: Rožňava, Košice, Lučenec, R. Sobota, Zvolen... 

a Berhédi sa zjavuje 6x: Levoča a Trnava.  

 * V 70-tých rokoch sme mali aj biskupa, A. Berédiho (z Erdevíka), avšak koľko viem, 

rodina sa tam prisťahovala z Báčky – Selenča. 

 

 

Beška – pravdepodobne bude krycie priezvisko, odvodené z názvu osady Beša, ktorá sa 

nachádza medzi mestami mestami N. Zámky a Levice. Keby bolo utvorené na podklade 

slovesa bežať, bežkať, v tom prípade by aj podoba písania bola Bežka. Na Slovensku je 

zachytené 2x a to v Petržalke, čo udáva, že tu ide o presídlencov z Vojvodiny – prešli tam ani 

nie z Vojvodiny, ale z Austrálie. 

 

 

Beško – sotva sa s touto podobou stretneme. Vypadá, že podľahla podobe Beška. V matrike 

Kysáča sa spomínajú až štyri osoby s priezviskom Beško (kysáčania ani dnes nemôžu 

pochopiť, že priezvisko muža sa môže končiť aj samohláskou „a“- tú „módu prerábania“ 

priezvísk mužov na „o“ uviedol jeden bývalý kňaz z XVIII. st.), ktoré v 1777. roku prišli 

z Novohradu, priamejšie, z Terian. Na Slovensku sa zjavuje 31x, v 12. lokalitách, hlavne 

Žilina, Trnava, Bratislava, Nové Zámky... Viď Beška. 

 

 

Bezek – tu môžeme povedať len toľko, že je nepriehľadné. Jestvuje zopár možností na 

vysvetlenie, ale ani jedna nevrhá dostatok svetla, ako napr. maď. bezzeg = veru, ale... avšak 

jestvuje aj paralela Bezák, čo s dávkou smelosti môžme zaradiť ku nárečovému bieza = baza, 

z čoho dostane, že Bezek bude vlastne Biezák. Toto rezonovanie nemusí byť správne, ale môže 

byť aj prijatelné. Ak máte lepšie dáta, dodajte nám. Bezák sa vyskytuje (na Slovensku) v obci 

Chynorany, neďaleko Topoľčan, odkiaľ svoje priezvisko čerpá Topoľský. Bezek sa na 

Slovensku vyskytuje 173x, v 70. lokalitách: okr. Michalovce, Svidník, Humenné, Vranov nad 

Topľou, Topoľčany, Trenčín, Zvolen...  

 

 

Bibák – aj toto priezvisko máme doložené v Aradáči. V máji 1788. roku prichádza päťčlenná 

rodina Štefana Bibáka. Ako osada pôvodu sa spomína Kiskörös. S etymológiou to už máme 

ťažšie a nie celkom spoľahlivé. Ak ako východisko uvážime slovenské bibas = hlupák, 

mamľas, blbec... nebude to najkrajšie a sotva verím, žeby osoba zotrvala pri tomto priezvisku.  

Ak uvážime maď. bíbelődik = piplať sa, babrať sa... zase to nevypadne najlepšie. Ak uvážime 

lat. bibo, bibi = piť, vpíjať, napíjať... ani tu lepšie neprejdeme. Fr. biberon nás privedie ku 

fľašky... atď.  

 Na Slovesku priezvisko Bibák zaregistrovali 4x / všetko v okrese Revúca. 
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Bičiar – pôvod by bol jasný, keby bolo utvorené zo slova bič a východiskom tohto je biť. Viď 

etymológiu. Kysáčska matrika udáva, že Jano Bičiar prišiel tam z (teraz maď. osady) Acsa, po 

slovenský Jača (Novohrad) a to v 1786. roku. Iné pramene zase udávajú, že Bičiar Paľo, tiež 

z Jače, do Kysáča prišiel ešte v 1780. roku. Mimo Kysáča (a Austrálie), s týmto priezviskom 

som sa zatiaľ nestretol. Na Slovensku, v 1995. roku ho zaregistrovali len 8x a to v Trnave, 

Galante a v Bratislave, takže sa domnievam, že tu ide o presídlencov z Vojvodiny, prípadne 

z Maďarska.  

 V knihe „Z novohradských vrchov a dolín“, Ján Jančovic píše (prinášame 

kondenzovaný výňatok): 

 Bičiar Michal sa po vojne presídlil na Slovensko (Galanta) a rozhodol sa najsť si 

korene. Aspoň koľko je možné. Niečo našiel v budapeštianskom archíve, kde sa v roku 1749. 

spomína aj priezvisko Bitsiar. Od príbuzných v Kysáči sa dozvedel, že jeden z predkov, Jozef 

Bičiar (1821 – 1906) vždy tvrdil, že pochádzajú z Bičiaroviec, lenže osadu s týmto názvom nie 

a nie odhaliť. V Jači zase študoval starú cirkevnú matriku a všimol si priezvisko Červenka 

(Cservenka). V matrike zosnulých bolo aj dievčatko s menom Katarína, od otca Bitsiara, alias 

Cservenka. Teraz odhalil ešte viacej vstupov s Bitsiar – Cservenka. V budapeštianskom archíve 

si prezrel súpis utečencov z Novohradu z rokov 1720 – 1723. Tu objavil, že Mikuláš Červenka 

ušiel z osady Szöllös (Novohrad), o čom dosvedčil aj svedok Ján Vozár, ktorý do Silešu ušiel zo 

Šule, od grófa Zičiho. Všetko v poriadku, lenže nedajbože najsť ten Szöllös. Tu mu nepriamo 

pomohol vedúci dedinského múzea v Penci, pôvodom Slovák, s priezviskom Jakuš. Aby vraj 

skúsil vo Veľkom Lome, pretože do Szöllösa sa odtiaľ prisťahoval počet utečencov. V Lome 

zase objavil, že ten Szöllös je uvedený, ako Nagy, čiže Veľký Seleš. V ďaľšom bádaní prišiel na 

stopu, že Nagy Szöllös je terajší Herencsény. V tej knihe bolo poznačené aj časť Biktópuszta. 

Šiel do Herenčéňu a tu mu lokálni povedali, ba aj ukázali, kde je tá Biktópuszta. Neskoršie mu 

už vedeli aj priamo povedať, kde v okolí ešte „od nepamäti“ žijú Bičiarovci, ako Čuvár, 

Legínd... 

 Ďaľšie bádanie už šlo ľahšie. Dozvedel sa, že pôvodné priezvisko im bolo Červenka, 

pochádzajú zo Šule v Novohrade a určitý Mikuláš Červenka, podľa súpisu utečencov, od 

zemepána Gabriela Zičiho ušiel ešte v 1693. roku a usadil sa u grófa Wattaya, neskoršie na 

kuriálnom majetku baróna Wolču, vo Veľkom Síleši. Tu sa rod Červenka rozmnožil a členovia 

sa rozpŕchli po okolitých dedinách, až jeden, dvaja prišli aj do Kysáča. Navštívil aj osadu 

Šuľa, ale tam Bičiarovcov nenašiel. 

 Priezvisko Červenka je však pomerne časté a na Slovensku ho zaznamenali 631x / 

hlavne v okresoch Pezinok, Bratislava, Senica, N. Zámky, Malacky, Topoľčany, Galanta... 

 Ak by pán M. Bičiar ešte žil, určite by sliedil aj ďalej, lebo v tej osade Šuľa, nie že nieto 

Bičiara, ale ani Červenku a na dovažok, Novohrad bol akoby nejakým lievikom, ktorým sa 

konal pohyb na Dolnú zem, nuž aj do Šule Červenka musel prijsť odniekam. Odkiaľ? Z  tých 

krajov, kde je najväčší výskyt, pravda ignorujúc Bratislavu a cesta by ho priviedla do napr. 

osady Sekule (Senica), kde sa Červenka zjavuje 18x, v Šuranoch (N. Zámky) 16x, Malacky 16x, 

Topoľčany 16x, Sereď (Galanta) 13x atď. 

 

 

Bielčík – bude variáciou priezviska Bielik a z toho, bude mať aj rovnaké východisko. Výskyt 

na Slovensku bol 55x, v 25. lokalitách, hlavne v okresoch Senica, Trenčín, Lučenec... 
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Bielik – východiskom tohto priezviska je slovo biele a toto dalo názov mnohým obciam, ako 

Biel, Bielovce...avšak možné je, že niektorí nositelia boli aj „bieli“, čiže plaví. Toto priezvisko 

sa na Slovensku vyskytlo až 1988x a to hlavne v okresoch Pov. Bystrica, Topoľčany, Žilina, 

Levice, Trenčín... kým Bielík (etymológia je rovnaká) sa vyskytlo 10x a zase len v okresoch 

Levice, Topoľčany, Žilina...  

 Viď Belička. 

 

 

Bielis – určite súvisí s bielym, bielením...avšak súčasmý popis na Slovensku ho 

nezaregistroval.  

 V zozname Bardáňa však nachádzame, že v júny 1786. sem prišiel Ján Bielis, jeho 

manželka Mária Macáková, syn Tomáš  a stará matka Mária Petrovičová. Všetci pochádzali 

z Pravice. Na Bardáni sa im narodila dcéra Zuzana, ale o dva mesiace aj umrela. V apríli 

1788. rodina prechádza do Aradáča. 

 Ondrej Bielis, manželka Judita Miháľová a deti Ján (11), Anna (5), Adam (3) a matka 

Elena Horvátová, tiež prišli z Pravice, v júny 1786. O rok neskoršie rodina sa vrátila domov, 

do Pravice. 

 

 

 

Bíreš – vzniklo na maďarskej pôde, kde hodne Slovákov našlo zamestnanie, ako sluhovia, 

staratelia na majetkoch pánov. Bíreš bol sluha, čo býval hlavne na salaši, staral sa  o majetok 

gazdu. Dozeral na majetok. Po maď. Béres. Matrika Pazovy spomína, že rodina Maca Bíreša 

(45 ročný) sa tam prisťahovala zo Selenče (bližšie, presnejšie dáta nejestvujú) a to ešte v roku 

1770. Keďže rodina bola 5 členná, dostali až 21 a ¾  jutár zeme, či z „bíreša“ sa odrazu stal 

gazda. I vedľa „Božích skúšok“, syn sa utopil v Dunaji, manželka umiera... Maco sa zase žení, 

má ďaľšie deti... rodina prosperuje a množí sa. 

 Priezvisko je doložené aj v Aradáči, kde vedľa mena stojí, že rodina prišla z Kovačice, 

možno z Padín a tam sa dostala zo Slovenského Komlóša (Maďarsko). 

  Na Slovensku, priezvisko Bíreš sa zjavuje 228x, v 69. lokalitách, ale hlavne v okresoch 

B. Bystrica, Zvolen, Bánovce nad Bebravou...  podobu Bireš zaregistrovali 23x / Košice, 

Trebišov, Vranov nad Topľou, B. Bystrica... 

 

 

Birkáš – bude akože maďarského pôvodu. Viď etym. Baran a Birka. Ináč v maď. toto 

priezvisko by znamenalo ovčiar. Podľa dát zo Slovenska, toto priezvisko sa zjavilo len raz a to 

v Sládkovičove (okr. Galanta), z čoho môžeme predpokladať, že aj tu ide o rodinu repatrianta 

z Dolnej zeme. // Občas sa nás pýtate“ „... čo je Dolná zem..?“ Vieme, že na Slovensku, ako 

Dolná zem sa nazýva kraj južného Slovenska, lenže toto je len najsevernejší cíp oblasti Dolnej 

zeme. V našom historickom pojímaní je to celá oblasť južnejšie od Dunaja, až po rieku Sávu 

v Chorvatsku a v Srbsku. K Dolnej zemi prislúchajú Slováci v Maďarsku, v Rumunsku, 

v Chorvatsku a hlavne v srbskej Vojvodine. Pazovčania hovoria, že sú najjužnejším cípom 

slovenskej kultúry. Veľmi otázne, lebo Slováci žijú, či žili aj južnejšie a tu spomenieme 

dediny, ako Dobanovce, Boľovce... ba sú aj v Bosne (Bjelina), Padinčania si založili svoju 

kolóniu v Bulharsku, ba staršie dáta hovoria, že počet Slovákov prešiel aj na Kosovo, ba aj 
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Macedónska. Mali tam svoje osady, avšak v dobe socializmu, mnohí prešli aj do jadranského 

prímoria, na ostrov Pelješac a aj tam vznikla nejaká slovenská kolónia. Mnohí z nich sa 

neskoršie presťahovali do Argentíny, Kanady, Spojených štátov... ba aj do Austrálie.  

 

 

Blaho – je celkom bežným priezviskom aj na Slovensku. Môže byť utvorené na podklade 

názvu osady Blahová. Viď etym. Blahý, no v každom prípade sa tu jedná o blaženosť.  

 Na Slovensku je pomerne frekventované. Zaregistrovali ho 1486x / Galanta, Trnava, 

Bratislava, N. Zámky, Martin, Prievidza, Trenčín...  

 

 

Blaško – rovnaké východisko ako aj pri Blaho. Na Slovensku 1911x / Trenčín, Trnava, Pov. 

Bystrica, Ilava, Košice, Poprad, Hlohovec, Sp. N. Ves.... Vo Vojvodine ho stretnete v Aradáči 

a v Kovačici. 

 Variantou je Blaškovič, ktoré na Slovensku zaregistrovali 193x / N. Zámky, Bratislava, 

Námestovo, Komárno, Nitra, Galanta, Bánovce nad Bebravou...Vo Vojvodine ho máme 

v Pivnici a Selenči. 

 

 

Blatnický – východiskom je slovo blato a toto najdeme v názvach mnohých lokalít na 

Slovensku a v Česku.  

 Na Slovensku ho zaregistrovali 83x / Senica, Myjava, B. Bystrica, Skalica, Lip. 

Mikuláš...  

 

  
 

 Erb uhorského rodu Prónay de Tótpróna et Blatnicza.  
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Blažek – predstavuje deminutív podoby mena Blažej. Viď. Na Slovensku ho zaznamenali 853x 

/ Petržalka, Trnava, Žilina, Senica, Malacky, Čadca, Myjava...Vo Vojvodine: Kovačica, 

Pivnica, Selenča. 

 Variantu Blažko na Slovensku zaregistrovali 107x / Trnava, Piešťany, Žarnovica, 

Bytča, N.M. nad Váhom, Zvolen, Senec, Zl. Moravce...Vo Vojvodine: Aradáč, Kovačica. 

 Variantu Blázy (má rovnaké východisko), na Slovensku zaregistrovali 6x / Krupina, 

Piešťany, Prievidza, Bratislava. Vo Vojvodine bolo doložené len v Kulpíne. 

 

 

Bobáček – viď etym. Bobka, Bobuľa. Zaznamenali 3x / Rožňava (Dobšiná a Petrovo). 

 

 

Bobčok – viď etym. Bobka, Bobuľa. Túto podobu, Bobčok, na Slovensku nezaznamenali, 

avšak Bobček až 84x / Ružomberok, Martin, Piešťany, D. Kubín, Nitra... 

 

 

Bobor – má jasné východisko. Zviera, hlodavec s cennou kožušinou, bobor. Na Slovensku 

113x / Zvolen, Galanta, Šaľa, Levice, B. Bystrica...  Viď et. Bobor. 

 

 

Boboš – etymológia tohto priezviska je nepriehľadná. Je možné, že ako východisko mu 

poslúžilo slovo bobo = strašiak, mátoha..., ak áno, tak ako bojovník, bol postrachom pre 

nepriateľa, alebo bobor = hlodavec s cennou kožušinou. Ak áno, tak toto by bol lovec na 

bobrov.  Možné je, že východiskom bude aj osada Bobot  (Medzi Trenčínom a Banovcami nad 

Bebravou), alebo bude niečo cele iné, ako povedzme maď. bob = bôb, z čoho Boboš by mohol 

byť bôbár, lebo jeho výskyt je hlavne na východe. Na Slovensku zaregistrovali 21x / 

Michalovce, Humenné, Stropkov, Trenčín...  

 

 

Bocka – etymológiu tohto priezviska odhalíme len tak, ak spoznáme rodokmeň, medzizastávky 

rodiny na ceste k južným hraniciam ríše... lebo núka sa nám celá škála vysvetlení. Aj 

konfliktných. Napr. ak prihliadneme na lokality, tak je tu Nižná a Vyšná Boca (Liptov), Bodza 

(Žitný ostrov, maď. bodza = baza), bočka = menší súdok, ktoré zase súvisí s bečka = súdok, 

drevená nádoba, dieža...  toto je krajne hmlisté slovo (viď) a tu je aj boca = koza, zbucanie... 

(viď etym. slovník). Túto podobu na Slovensku nezaznamenali. Je tam len Bočka 5x / 

Ružomberok, Levice. 

 Vo Vojvodine ho najdeme v obciach: Erdevík, Kysáč, Laliť, Ľuba, Palanka, Selenča  a 

podobu Bocko v Erdevíku, Iloku a Palanky. 

 

 

Boda – v zozname priezvísk sa nám vyskytuje ako Boda, tak aj Boďa, Bodo a Bodnár, Bodoň. 

Všetky sa vyskytujú aj na Slovensku a východiskom môže, ale aj nemusí byť bod, bodať... 

Viď. etym.  

 Ako každý chotár, tak aj petrovský je rozdelený na časti. Jedna časť chotára sa aj dnes 

nazýva Bodoň (Veľký a Malý Bodoň)  a toto pomenovanie siaha hodne hlbšie do minulosti, 

ako sem prišli Slováci. Skorej Slovákov žili tu Maďari (po nich zostala pamiatka pomenovaní 
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chotára Sejky a Telek). Prišli sem pred vyhnaním Turkov, čiže v týchto priestoroch žili aj 

Turci... a pravda, pred všetkými, boli tu Slovania, ktorí vystriedali odsunuvších sa 

Longobardov. Kto a kedy bol „krstným otcom“ Bodoňa, ťažke je určiť. Možno v archíve 

bývalého futockého panstva, alebo v Budapešti sa najdu nejaké pamiatky na „krst“, lenže 

pozor! Môžu byť krajne tendenčné. 

 Bodoň, ako väčšia časť Dolnej zeme, je pomerne nízky a občas tu bývali a aj bývajú  

záplavy. Podzemné vody vystupovali, či vystupujú aj dnes a tvoria bariny, močiare. Ináč pôda 

je mimoriadne úrodná. 

 Longobardi boli pôvodne germanským plemenom a ak sa podívame do jazyka 

Germanov, hlavne na súčasnú nemčinu, tak najdeme, že boden = spodok, dno.... V starom 

hornonemeckom bodam = nem. boden. Hodne skorej R-U, pánmi tejto časti bolo Rakúsko 

a pravda, obcovalo sa po nemecký, z čoho môžeme zakľúčiť, že ak aj nie Longobardi, tak 

možno nemčina bola pri krste. 

 Ak uvážime maďarčinu, najdeme slovo bódé = búda, stánok... a ak uvážime, že sa tu 

svojho času zdržiavali nomádski pastieri, stavali si dočasné príbytky, búdy, aj toto by sme 

mohli vziať za východisko. Veď hneď vedľa je Telek a Sejky. 

 Keďže na čas niekoľkých storočí sa tu zdržiavali aj Turci, tak aj v tom jazyku najdeme 

priliehavé, akože možné východisko. Slovo bodur = vlhké, nízke, náchylné ku záplavám, na 

tvorbu močiarov... (aj toto slovo má ie. východisko).  

 Kde teda budú východiská pre Boda, Boďa, Bodo, Bodnár, Bodoň..? Niekde to bude 

v búde, niekde v bodaní a pravda, aj v názve močaristého kraja.  

 Na Slovensku Boda 72x / Púchov, Trebišov, N. Zámky, Košice... Boďa 393x / Tur. 

Teplice, Martin, Pezinok, Zvolen, Krupina, B. Bystrica... Bodo 31x / Michalovce, R. Sobota, 

D. Streda, Martin... Bodnár 2048x / Košice, Michalovce, Trebišov, Prešov... a Bodoň 4x / V. 

Krtíš, Martin, Levice. 

 

 

Bodický – na strednom a západnom Slovensku sa vyskytuje aj dnes. Na Dolnú zem prišlo 

pomerne neskoro. V čase zúrivej maďarizácie.  Priniesli ho vtedajší intelektuálovia, čo sa tu 

uchyľovali pred nátlakom. Východiskom mu je osada Bodice, ktorá je dnes pričlenená ku 

Liptovskému Mikulášu a v niektorých prípadoch môžeme uvážiť aj obec Bodiná, v okrese 

Považská Bystrica.  

 Na Slovensku 18x / Hlohovec, Lip. Mikuláš... 

 

 

Bogár – najskôr vychádza z maď. bogár = chrobák; vrtochy / muchy. 

 Na Slovensku 462x / Michalovce, Levice, Šaľa, Vranov nad Topľou,  Galanta, Senec... 

 

 

Boháčik – či ako to najdeme v zozname Aradáča, Martinus Bohatsik prichádza z Očovej, 

v roku 1786. Vysvetlenie etymológie bohatý, vyžaduje si niekoľko stranový priestor a preto 

odporúčam, pozrite si Boh v etymologickej časti. 

 Na Slovensku najdeme niekoľko spôsobov písania a to: Boháčik 307x / Brezno, Čadca, 

Púchov, Topoľčany, B. Bystrica, Žilina, R. Sobota, Piešťany...   Bohačík 4x / Tur. Teplice (Slov. 

Pravno), Brezbo (Podbrezová).    Bohačik 9x / Čadca, Piešťany, Žilina, Bytča, Trebišov, Nitra.   

Bohácsik 1x / Nitra (Zálužie). 
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Bohn – o tomto priezvisku aj VHV napísal, že je „neznámeho“ pôvodu. Áno, na prvý pohľad, 

lebo jeho etymológiu nenajdeme ani v maď. a ani v ger. jazyku. Zanáša sa na germanské, ale 

tým nie je. V encyklopédiach najdeme priezvisko Böhm, ale tu sa najčastejšie jedná o českom 

pôvode dotyčných osôb.  

 Pazovu zakladal, či sem priviedol osadlíkov určitý  Eliáš (Ján) Bohn, profesor srbského 

gymnázia v Novom Sade (v srbských Aténach), ktorý pochádzal z Turca, priamejšie 

z Martina.. Všetko sa mi zdá, že aj tento pán, aby sa mohol pohybovať, prosperovať 

v tamojšom Rakúsku, svoje priezvisko si ponemčil. Nevadilo ako, len nech to zneje po 

nemecký. Aké mal pôvodné priezvisko, môžeme len hádať, ale najskôr tu ide o Bún, Bohúň,  

ktoré najdeme v oblasti  Turca a Oravy a neskoršie aj v priestore Levíc, Budapešti atď.  

 Keďže iniciátorom osídlenia Pazovy (sporný je názov Pazova zo srbch. paziti = 

pozoravať), ako nám ho udáva VHV. Skorej musíme uvážiť nemecké Passau (tiež na Dunaji). 

V tom čase, všetci Slovania ríše vlastne ani nejestvovali. Aspoň v chápaní  mocipánov. Keby 

jestvovali, tak by sa im „gate triasli“ ešte väčšmi. Priezvisko Bohn  teda bude len akože 

ponemčené Bun, Bohúň, alebo podobné. Ak sa mýlim, dodajte mi svoju verziu pravdy. Ináč 

potomkovia ešte vždy žijú v Pazove, lenže teraz sa píšu Bon. 

 Na Slovensku ho nezaznamenali. Jestvuje len Böhm a Bőhm, ale aj: 

Bun 7x / Martin a Buň 6x / Martin. 

 

 

Bohuš – utvorené je z domáckej podoby mena Bohuslav, alebo Bohumil. Viď Mená. 

 Na Slovensku 568x / Trenčín, Zvolen, B. Bystrica... Vo Vojvodine, hlavne v Petrovci 

a okolí, je frekventované. 

 Štefan Bohuš na Bardáň prichádza v júny 1786. z Českého Brezova. Manželka mu bola 

Dorota Balážová. Spolu s nimi prišla aj príbuzná Anna Balážová. Aj oni prešli do Aradáča. 

 Do Aradáča v roku 1787 prišla päťčlenná rodina Štefana Bohuša. 

 

 

Bokor – bola dedina v bývalej Novohradskej župe, ktorá v roku 1720. mala len 7 rodín so 

slovenským priezviskom, avšak v 1880. roku mala až 67% slovenského obyvateľstva (Dr. J. 

Sirácky). Rodina Bokorová v Padine asi vyšla, utiekla z tejto dediny. Bokor je maď. termín pre 

krík.  

 Na Slovensku 332x / Trnava, D. Streda, Lučenec, Hlohovec, Piešťany...  

 

 

Boldocký – najskôr bude utvorené na podklade maď. boldog = šťastný, blažený a v Maďarsku 

je rad osád s týmto názvom. (Jeden Boldog je aj v Novohrade.) 

 Na Slovensku ho zaregistrovali len 7x / Košice, D. Streda.  Viď Bovdiš. 

 

 

Bolehradský – význam priezviska je jasný, avšak odkiaľ táto rodina prišla do Pivnice, 

môžeme len hádať a predpokladať, že keď ho nachádzame v Pivnici, ktorú osídlili prevažne 

kolonisti zo záp. Slovenska, ba zachovávajú si aj západoslovenské nárečie, tak asi tu musíme 
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hľadať aj jeho pôvod. Myslím tu aj na Slovácko a práve tam, medzi Kyjovom a Brnom 

najdeme aj Boleradice.  

 Na Slovensku ho zaregistrovali len 1x / Modra. 

 

 

Boleráz – podľa názvu osady Boleráz, ktorá je trochu severnejšie od Trnavy. Ináč boleráz = 

krušpán. 

 Na Slovensku ho zaregistrovali len 1x / Tekovské Lužany, okr. Levice. 

 

 

Bolf – máme doložené iba zo Selenče. Význam mu je vlk, ang. hol. nem. wolf... v konkrétnom 

prípade, podľa grimmovho zákona, W sa v nem. nárečí pozmenilo na B.  

 Na Slovensku Bolf 118x / Sp. N. Ves, B. Bystrica, Malacky, Senica, Bratislava, Zvolen, 

Skalica...   Podoba Boľf 37x / R. Sobota, Zvolen, Brezno, B. Bystrica, V. Krtíš...  

 

 

Boor – úplne nepriehľadné. Problém je v dvojitom „o“, čo poukazuje na cudzí pôvod, najskôr 

holandský, kde boor = holandský, nemecký sedliak a východiskom mu je staroger. bu- = 

bývať, osadiť sa, širšie aj osadník. Z rovnakého ie. koreňa vychádza aj ang. boor = gazda, 

manžel (všetko zastaralé) a nem. bauer.  Z tohto ger. slova sa vyvinulo aj súčasné Boer = Búr 

= pôvodne holandský kolonista, teraz už aj etnickosť  v Južnej Afrike. Sama etymológia tohto 

priezviska je ešte hlbšia a siaha až do sanskritu, následne aj do skupiny iránskych jazykov 

a konečne je tu aj srbch. paor, pahor... s významom sedliak. Za uváženie stojí aj obďalečná 

príbuznosť a naším paholok = sluha.  

 Na Slovensku 239x / Piešťany, Myjava, N. M. nad Váhom... 

 

 

Borda – bude maď. pôvodu a význam mu je rebro. S jeho etym. sa nebudeme zaoberať, lebo 

je komplikovaná. Na Slovensku je zaznačené 6x a to hlavne v Lučenci. 

 

 

Boroš – po maď. bor = víno, z čoho Boroš by sme pochopili, ako vincúr, či na Dolnej zemi aj 

máme priezvisko Vincúr. Maď. bor nemá svoju ugrofínsku etymológiu a najskôr, ako 

východisko, poslúžilo slovenské burčiak.  

 Na Slovensku 754x / Žarnovica, Trebišov, Vranov nad Topľou, Revúca, Rožňava, 

Prešov, Zvolen, Galanta...  

 Blízke Boroška sa zjavuje 20x / B. Štiavnica, L. Mikuláš, Ružomberok... lenže pozor! 

Ako východisko tu môžeme mať nár. borovica, borovka. 

 

 

Bosák – pôvod tohto priezviska musíme hľadať v tom kraji Slovenska, kde sa najčastejšie 

vyskytuje. Priezvisko je odvodené z bosý, čo v prenesenom význame znamená aj chudobný, 

tulák... Na Slovensku 533x / Zvolen, Sp. N. Ves, Nitra, B. Štiavnica, Prešov, Košice, N. 

Zámky... 
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Botka – východiskom tohto priezviska bude asi bod. Viď Bod(ka) a Bodať. Kraj pôvodu 

dolnozemskej rodiny bude najskôr okolie Levíc, kde im bola  prechodná adresa. 

 Na Slovensku 125x / Bánovce nad Bebravou, Galanta, Nitra, Levice, Prievidza... 

 

 

Boťanský – východiskom tohto priezviska najskôr bude osada Boťany na východnom 

Slovensku, v rohu, kde sa stretajú hranice Slovenska, Ukrajiny a Maďarska, alebo z názvu obce 

Bottyán (novšie Vácbottyán), v Peštianskej stolici.  

 Na Slovensku 104x / N. Zámky, Šaľa, Senec, Levice, Prievidza, Iľava... Vo Vojvodine 

ho máme, alebo sme mali  v obciach: Ilok, Kulpín, Laliť, Pazova, Petrovec, Pivnica, Selenča, 

Šíd a podoba Boťáni sa zjavovali v obciach: Erdevík, Ilok, Selenča, kým Boťán: Boľovce, 

Padina, Silbaš a Botyan v Pazove. 

 

 

Bovdiš – s týmto priezviskom si hlavu lámal aj bývalý učiteľ Juraj Bovdiš, ale nejaké pevné 

východisko nenašiel. Občas sa ho písalo ako Baudis, Boudis, Boldis atď. Otáčal ho, hľadal, až 

sa rozhodol, že najsprávnejšie by to malo byť Bovdiš. Konečne, toto bola už dlhšiu dobu aj 

medzi ľudom ustálená podoba. Neviem či sa rozhľadel aj po grécky znejúcich priezviskách, 

ako čo máme Kardelis, Pavlis, Pixiades, Stefanides, Molitoris, Braxatoris...lebo záhada môže 

byť aj tam i keď je to veľmi otázne.  

 Pozrime sa na Slovensko a skúsme najsť podobné priezviská: 

Bovdiš – nezaregistrované. 

Boldiš – 273x / Levice, Topoľčany, Zl. Moravce, Revúca, Žiar nad Hronom, Rožňava, D. 

Streda.... 

Boudiš – 15x / Nitra, Martin, Komárno. 

Baudyš – 4x / B. Bystrica 

 Ján Jančovic v knihe „Z novohradských vrchov a dolín“ spomína aj toto priezvisko. 

V maďarskom meste Asód na tabuli padlých v I. sv. vojne objavil (až dvakrát) priezvisko 

Boldiš. (Boli tam Babinec, Balážik, Beňanský, Bentšok, Boldiš, Ďurík, Čaban, Demeter, (jeho 

predok pochádzal z Pôtra), Faška, Harajka, Hruškár, Jakuš, Kvas, Lipták, Lukáč, Masnik, 

Molnár, Medvecký, Novák, Nemedy, Ondrík, Patak, Podlavický, Ruttkay-Milian, Štecanik 

Sandler a Strižko.) Podľa jeho výskumu, do Asódu prišli hlavne Slováci z Brusníka, Dolnej 

Strehovej, Dolných Strhár, Lešti, Ľuboriečky, Pôtra, Pravice, Seliec, Slovenských Kľačian, 

Veľkej Vsi a Veľkého Krtíša.  

 Keďže sa na Slovensku podoba Bovdiš nevyskytuje, môžeme predpokladať, že aj 

dolnozemskí Bovdišovci pôvodne boli buď Boudiš, alebo Boldiš, lebo obe tieto podoby sa 

vyskytujú v krajoch, ktoré vypustili svoje roje na Dolnú zem. Domnievam sa, že všetky majú 

spoločné východisko, maď. bolt = obchod, sklep... boltoš = obchodník, avšak tento termín 

nemá ugrofínsku etymológiu, lež rýdzu indoeurópsku, ktorá siaha až po sám sanskrit, po 

tamojšie slovo varta = vrtieť sa, živobytie, existencia...či po tal. volta = čas, obrat, obracanie, 

krútenie... obchod... lat. volvo = krútiť, obracať, skrúcať...uvažovať, rozmýšľať, ang. vault = 

ohnutá klenba, povala izby, pivnice, hrobka, krypta, trezor, jaskyňa... 

 * V slovenskej enkláve na Dolnej zemi aj dnes bežne počuť bovd = obchod, či aj 

zabovdovať = klenbou prekryť napr. jamu, kopanú studňu a pod. čiže z jazyka sa nevytratila ie. 

výslovnosť a pojímanie. 
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 ** Obďalečný súvis aj s ang. bow 1° = luk, „strelica“, slák, krivka, dúha... a bow 2° = 

poklona, úklon, ohnúť sa...  

 *** Aj priezvisko Boldocký = šťastný má tu svoju etymológiu. Kto sa vrtel, okrúcal, 

mal živobytie... bol šťastný. 

 

 

Braňa – toto priezvisko v tejto podobe na Slovensku nejestvuje, no môžeme predpokladať, že 

súvisí s bránením, obranou, braniskom a pod.  

 V roku 1786. z M. Kéreša (Kiskörös), na Bardáň prichádza aj Martin Braňa, manželka 

Alžbeta Samčíková a polročný syn Adam, ktorý o dva mesiace aj umrel. V roku 1788. rodina 

prechádza do Aradáča. 

 

 

Brezina – je odvodené zo slova breza (viď etym.) a osada s rovnakým názvom sa nachádza 

juhovýchodne od Košíc (Zemplín), blízko hranice s Maďarskom, alebo napr. môže tu isť 

o osadu Suché Brezovo v okrese Lučenec atď.  Na Slovensku 642x / L. Mikuláš, Nitra, Trnava, 

Sp. N. Ves, Ilava, Poprad, Prešov... Viď Brezovský. 

 

 

Brezovský – jadrom tohto priezviska je tiež breza, ktorá svoje meno dala nejednej osade, 

mestečku na Slovensku, takže najdeme Breza, Brezany, Brezina, Breznička(Novohrad), 

Brezno, Brezová, Brezovica... Viď Breza. Len poznaním pohybu rodiny, prídeme na stopu, 

odkiaľ rodina pôvodne vyšla. Na Slovensku 429x / Piešťany, Malacky, Hlohovec, Skalica, 

Žilina, Trnava, D. Streda, Trenčín...  

  

 

 

Briška – nepriehľadné, avšak môžeme uvážiť názov osady Brieštie (medzi Martinom 

a Prievidzou). Na Slovensku 76x / N. M. nad Váhom, Nitra, Piešťany, N. Zámky, Senica... 

 

 

Brna – vychádza asi zo slova  brnieť = tmavieť, černieť, následne aj súvis s bronieť. Slovo 

brna použil Hviezdoslav na označenie tmavohnedej ovce, ale v ľude sa používa aj na 

označenie tmavohnedej kravy, kobyly. Súvisí s ger. braun, brown a následne i s menom Bruno.  

Na Slovensku sa Brna našlo 357x / Martin, B. Bystrica, Sp. N. Ves, Trnava, Ružomberok, 

Košice... Rozšírené je aj šírom Dolnej zeme. 

 

 

Brnák – viď predošlé, ale s dávkou rezervy, lebo tu môže ísť aj o osobu z Brna. 

Na Slovensku 55x / Púchov, Levice, B. Štiavnica, Zvolen, Krupina, Martin... 

 

 

Brňa – vo svojom priezvisku má skryté brňať, brnčať, brnkať... = vydávať trasľavý, bzučivý 

hlas, ale rovnako tu môžeme mať narážku na brňu, obrnenie. Viď Brnenie. Na Slovensku 14x 

/ Senica, Myjava, Prievidza. 
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Brtka – vzniklo zo slova brtník = poddaný, ktorý sa zaoberal včelárstvom. (Viď etym. Brtník.) 

Kde sú korene tohto rodu, dozvieme sa len tak, ak si preštudujeme jeho pohyb.  

Na Slovensku 17x / Nitra, Levice, Senec, Prešov... 

 

Brťka – je podobou Brtka, ktorá podľahla nárečovej mäkkosti. Na Slovensku 69x / Lučenec, 

Revúca, L. Mikuláš... Viď Brtka.  

 

 

Brusnický – vyskytuje sa hlavne v Banáte, pravdepodobne predstavuje krycie priezvisko, 

ktorého východiskom je osada Brusník, v susedstve osád Chrťany a Horná Strehová.  

 Na Slovensku 28x / Levice, Lučenec, Bratislava... 

 

 

Brveník – cirkevná matrika Aradáča nám udáva, že rodina Brveník do osady prišla z Meleniec, 

čo je už v bývalej juhoslovanskej časti D. zeme, čiže vo Vojvodine. Ako rok príchodu, zase je 

tam len poznámka, že to bolo niekde v 19. storočí. Ak a keď si budete robiť historiát rodiny, 

korene si najskôr najdete v tých okresoch, kde je toto priezvisko najfrekventovanejšie. 

 Toto priezvisko nám dáva asociáciu na brvno = dlhý hrubý kus dreva, avšak jeho 

východisko bude asi inde. V slove brva, obrva, ktorého etymológia je zaujímavá. Toto 

slovenské brva, obrva je príbuzné ku ang. brow = r/v, vôbec germanskému bhrus, gr. ófrus, 

litovskému bruvis... a aj sanskritovému bhrú = brva, obrva.... Z čoho Brveník bude asi človek 

s výtaznými, hustými obrvami. 

 Na Slovensku ho zaregistrovali 76x / Martin, Pov. Bystrica, Brezno, Ružomberok, B. 

Bystrica, Zvolen... 

 

 

Bučko – môžeme si vysvetliť na dva spôsoby. Buď vychádza zo slova búkať, bučať (viď 

etym.), alebo v základe má buk = hornatý listnatý strom a následne z tohto sú odvodené  aj 

názvy osád Búč, Bučany, Bučovice atď.  

 Na Slovensku 1548x / B. Bystrica, Hlohovec, Stropkov, Humenné, Trnava, Prešov, 

Piešťany... 

 

 

Buda – buď vzniklo z názvu mesta Budím (Budapešť), Budiná (okr. Lučenec), alebo aj tu 

máme pôvodne české  priezvisko, utvorené z názvu osady Buda v strednom Česku, lebo na 

Dolnú zem nemigrovali len Slováci, ale aj Česi, Maďari, Ukrajinci, Nemci, ba aj Poliaci, 

Francúzi, Španieli... a všetci po sebe zanechali aj niekoľko priezvísk. V každom prípade 

východisko máme v slove budný, budiť. Viď etymológiu. 

 Na Slovensku Buda 212x / Zvolen, Levice, Šaľa, Vranov nad Topľou, B. Bystrica 

a podoba Búda (kde môžeme uvážiť aj búdu, ako kolibu, ktorého etym. súvisí s budovaním, 

budovou... – viď et. Búda) sa vyskytla 140x / Brezno, Malacky, D. Streda, N. Zámky, L. 

Mikuláš, B. Bystrica, Detva... 
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Budík – východisko má v názve osady Budiná v okrese Lučenec, eventuálne aj tu máme skryté 

budný, budiť... ale nie maď. bugyi = nohavičky, gate. Viď etym. Budiť. 

 Na Slovensku 55x / Košice, Trenčín, Žilina, N. Zámky... 

 

 

Budinský – východiskom je názov osady Budiná. Na Slovensku ho zaregistrovali 508x / 

Žarnovica, B. Štiavnica, Gelnica, Levice, Poprad, Trenčín, Trnava... 

 

 

Buchta – nie je nejak frekventované, ale občas sa s nim stretneme a to šírom Vojvodiny, ba aj 

v Slavónsku. Etymológiu má jednoduchú. Buchta = druh kysnutého pečiva s nádejkou. Viď 

časť etymológie Buchta a Búchať.  

 Aradáčsky rod Buchtových do tejto osady prichádza začiatkom 19. storočia a ako 

východisková osada sa spomína Ratkové Bystré (Gemer). 

 Na Slovensku 340x / Skalica, Čadca, Ružomberok, Žilina, Revúca, Malacky... 

 

 

Buják – i keď východisko tohto priezviska je jasné (viď etym. Buják a Bujný), predsa presne  

určiť nemôžeme, či tu ide o pôvodné priezvisko, lebo vyskytuje sa aj na Slovensku, alebo 

o krycie, utvorené z rovnomennej osady v súčasnom Maďarsku. Osada Buják sa nachádza 

v oblasti Novohradskej župy, v priestore ktorý bol pomerne husto zaľudnený Slovákmi, ako 

napr. osady Csécse, Szirák, Vanyarc, Kisbágyon, Bokor, Terény atď.   

 Na Slovensku 82x / N. Zámky, Galanta, Komárno, Šaľa... 

 Vo Vojvodine ho máme doložené v obciach: Erdevík, Kovačica, Nový Sad, Palanka, 

Ostojićevo (Potišský sv. Mikuláš) a Selenča. 

 

 

Bujdošík – bujdošiť = neporiadne, samopašne žiť, zabujdošiť = osprostieť, zaostať za 

svetom... Ako koľvek, súvisí so slovom buják, bujtár... Viď etym. Buják.  

 Na Slovensku len 3x / Martin.  

 

 

Bujník – východiskom je slovo bujný = bohato, hojne narastený, plný sily, rozmarný. Viď. 

etym. slova Bujný. Na Slovensku ho nezaregistrovali. 

 

 

Bujtár – tesne súvisí s Buják. Viď. Význam mu je pastier býkov, či širšie kraviar. Viď. etym. 

 Na Slovensku 21x / Lučenec, Poltár, Galanta, Hlohovec, V. Krtíš... Sporadický sa 

vyskytuje šírom D. zeme a to, ako vo Vojvodine, tak aj v Maďarsku a Rumunsku. 

 

 

Bujzáš – nebude totožné s priezviskom Buzáš(i), ale má vlastnú etymológiu, na čo poukazuje 

„j“ v strede slova. Je pomerne frekventované a východiskom mu je bujo = bujný,  vášnivý, 

samopašný človek. Viď. etym. Bujarý, Bujný. 

 Na Slovensku ho nezaregistrovali, avšak vo Vojvodine je časté a máme ho v obciach: 

Hložany, Kulpín, Palanka, Petrovec, Selenča. V Selenči je aj Búza a Búzáš, ktoré s Bujzášom 
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nemajú nič spoločného. Ich východiskom je maď. búza = pšenica, čo je zase príbuzné ku tur. 

boza = nápoj z vykvaseného zrna prosa, pšena. Viď samostatný vstup Buzáš. 

 

 

Bukovinský – zrejmé, že v podstati sa tu jedná o strom buk, z čoho na Slovensku najdeme 

nejednu osadu s názvom Buk- , ako Buková (Trnava), ale ešte viacej je ich v Česku, takže 

nemôžeme ignorovať ani tento prameň. Koncovka –ský udáva, že dotyčná rodina  „patrí“ ku 

nejakému Bukovcu, Bukovine atď.  

 Na Slovensku 277x / Žilina, Sp. N. Ves, Rožňava, Poprad, Martin, L. Mikuláš... 

 Ján Bukovinský a Mária Kraviarová prišli z M. Kéreša na Slovenský Bardáň v júny 

1786. roku. V októbri sa 1788. rodina prechádza do Kulpína. 

 

 

Bulík – najskôr bude vychádzať zo slova búliť = vypúčať oči, čiže niečo guľaté... Viď etym. 

Búliť. Určite nebude súvisieť s českým bulík = vôl, somár... lebo toto sa im do jazyka dostalo 

z nem. Bulle = vôl. Dr. Ján Bulík, právny zástupca  biskupstva slov. ev. a.v. cirkvi  

v kráľovstve Juhoslovanskom, tým vôbec nebol. 

 

  
 

 Spomína ho aj Encyklopédia Slovenska, ako JuDr. Ján Bulík. Narodil sa v roku 1897. 

v Kovačici, v rodine národnostne uvedomelého sedliaka, ktorého v roku 1908. v tzv. 

kovačickom procese maďarizačné úrady odsúdili a zavreli. Kovačický proces nastal následkom 
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toho, že sa ľud vzbúril proti úradom a nedovolil si, aby sa v slovenskom chráme kázalo po 

maďarský. 

 J. Bulík po štúdiách v Belehrade, stal sa právnikom (1922. roku), ale vedľa tejto 

advokátskej práce, venoval sa aj národnému životu. Založil Slovenskú národnú radu 

v Kovačici. V 1918. roku sa stal aj poslancom prvého parlamentu Vojvodiny. V rokoch 1932 – 

35 bol prvým predsedom Matice slovenskej v Juhoslávii. Od 1939. roku bol aj účastníkom čs. 

odboja, avšak po okupácii Juhoslávie, zatklo ho gestapo a zahynul v koncentračnom tábore 

Mauthausen, v Rakúsku. 

 Na Slovensku priezvisko Bulík zaznamenali 149x / Bánovce nad Bebravou, Prešov, 

Hlohovec, Tur. Teplice, Brezno, Bytča.... 

 

 

Burčiar – je ťažko lokalizovať. Na jednej strane sa núka skupina obcí v oblasti okolo Šaštína, 

kde v starších spisoch stojí: Bur Sancti Georgy, Bur Sancti Nicolai, Bur Sancti Petri, ktoré sa 

dnes nazývajú: Borský sv. Juraj, Mikuláš, Peter. Ak rod vyšiel z tejto časti Slovenska, toto 

môže aj obstať, ale ak je pôvod rodiny inde, tak musíme uvážiť slovo búriť, vzburovať, 

poburovať...burčiak...   Viď etym. Búriť.  

 Na Slovensku je zaregistrované len 4x / Nitra.  

 

 

Búrik – aj tu máme asi rovnaký pôvod, etymológiu, ako je pri Burčiar, s tým, že tu skorej 

figuruje vzbura, poburovanie, vzburovanie...  

 Na Slovensku 18x / Levice, B. Bystrica, Malacky, V. Krtíš, R. Sobota... 

 V zozname osady Bardáň sa spomína, že v roku 1786. sem prišli dve rodiny Búrikových 

z Horného Tisovníka. Ján Búrik a manželka Dorota Mrkvová, ako aj deti Dorota (8), a Matej 

(3). Jurajov brat, Ján Búrik s manželkou Máriou Petrášovou, synom Jánom (15) a Michalom 

(2), ktorý tu aj umrel. Aj oni sa presťahovali do Aradáča. Ináč priezvisko Búrik sa vyskytuje aj 

v Kulpíne. 

 * V zozname Aradáča však najdeme, že v roku 1788 prišla tam sedemčlenná rodina  

Georgiusa Burikha a ako východisková osada spomína sa Dolný Tisovník. 

 

 

Bušinský – podľa osady Bušince. Viď Buška.  

 Na Slovensku 8x / Bratislava, Senec, Šaľa, čo nám udáva, že sa tu jedná asi 

o presídlencoch. 

 

 

Buška – aj toto bude utvorené z názvu osady Bušince, ktorá sa nachádza rovno na maďarskej 

hranici, v blízkosti mesta Modrý Kameň. Táto oblasť Dolnej zemi dodala celý rad priezvisk, 

odvodených z názvov lokalít. Na druhej strane, keďže je priezvisko najfrekventovanejšie 

v severných krajoch Slovenska, možné je, že tu ide o útvar na podklade buchnutia, výbuchu...  

 Na Slovensku 45x / Námestovo, Tvrdošín, Piešťany, Žarnovica, Čadca... 

 

 

Butáš – je veľmi zriedkavé priezvisko, no predsa jestvuje. V Pivnici a aj v Austrálii.  Viď 

etym. Buta(tóth). Ťažko je pochopiť, aby si niekto za priezvisko vzal slovo s významom 
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hlupák, sprosták..., takže nezaškodí prihliadnutie aj na maď. buzdítás (buzditáš) = budenie, 

povzbudzovanie, pobádanie, posmeľovanie... čo je predsa len ie. pôvodu a predstavuje 

výpožičku zo slov. jazykov. 

 Na Slovensku 9x / B. Bystrica, Krupina, Levice, Lučenec, Zvolen. 

 

Bútor – ako východisko asi nebude mať maď. bútor = nábytok, ale slovenské bútoriť = 

vyrušovať zo spánku, budiť zo spánku. Viď etym. Búriť. 

 Na Slovensku 96x / R. Sobota, Lučenec, Poltár, Bratislava... 

 

 

Buzáš – sa najčastejšie odvádza z maď. búza = pšenica, ale to nejak vônia ľudovou 

etymológiou. S prihliadnutím na maď. jazyk, môže aj tu figurovať buzdítás (viď Butáš).  Na 

presnejšie určenie potrebujeme poznať pohyb rodiny, odhaliť odkiaľ vyšla, kde všetko žila 

a možno sa najdu ďalšie východiská, ako napr. osada (po maď.) Búzáš, ktorá ako taká dnes 

nejestvuje, ale bola premenovaná na Žitná-Radiša (Trenčianska stolica). Viď Bujzáš. 

 Na Slovensku 56x / Levice, Nitra, Vranov nad Topľou, Trebišov, Komárno... 

 

 

Buzek – zriedkavé priezvisko a stretneme ho najmä v Hložanoch. Východiskom mu bude 

názov osady Buzica, východoslovenský kraj, ktorá sa nachádza rovno na hranici s Maďarskom, 

juhozápadne od Košíc. 

 Podobu Buzek na Slovensku stretneme 31x / Žilina, Bardejov, Vranov nad Topľou, 

Malacky, Prievidza, Stropkov... a podobu Búzek 84x / Senica, Skalica, Malacky... kde by sme 

mohli uvážiť aj maď. búza = pšenica. 

 

 

Buzi – podobná nepriehľadnosť, ako pri Bujzáš, Buzáš, Buzek... viď. Asi aj tu máme maď. 

búza = pšenica. Na Slovensku 5x / Rožňava. 

 

 

Bystrický – pochádzali z Vášarheľa. V roku 1785. Ján Bystrický, Judita Sakóová prichádzajú 

na Bardáň. Spolu s nimi prišla aj Alžbeta Mikušová (15) a príbuzný Ján Grosár (16). 

Bystrickým sa tu narodila dcéra Mária, avšak už v 1787. rodina sa vracia späť do Vášarheľa. 

 Na Slovensku sa toto priezvisko zaregistrovalo 252x / Nitra, Komárno, N. Zámky, Pov. 

Bystrica, Trenčín, Bratislava, Poprad... Východiskom mu je názov niektorej z Bystríc, ako 

Banská, Považská, Nová, Stará, Záhorská... 

 

 

Bzovský – je odvodené z názvu osady Bzovík, ktorá je len trochu južnejšie od Krupiny.   

Tamojšie osady, lokality, poskytli východisko mnohým priezviskám na Dolnej zemi.  

 Na Slovensku sa zjavuje len 2x / v Bratislave (Dúbravka), takže aj tu určite ide 

o presídlencov (z Pazovy).  
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Bzdúšok – takto ho má cirkevná matrika Aradáča, lenže táto podoba na Slovensku nie je, nuž 

predpokladám, že podľahlo stredoslovenskému nárečiu. Na Slovensku zaregistrovali jedine 

Bzdúšek, čiže jeho západoslovenskú podobu.  

 Keď sa podívame do SSJ, najdeme tam, že základom mu je bzdieť = spôsobovať smrad 

púšťaním vetrov, čiže prdieť. Bzdocha = druh zapáchajúceho hmyzu; nadávka zapáchajúcemu 

človeku. Bzducháň = nadávka zapáchajúcemu človeku.  

 Etymologicky bzdieť súvisí so zdúvaním, dutím, vzduchom... avšak v ľudovej 

etymológii sa posunulo aj na zdochlinu. Aj táto smrdela. 

 Aradáčsky Bzdúšok do osady prichádza niekde v 19. storočí, lenže nevieme odkiaľ.  

 Bzdúšek na Slovensku zaregistrovali 44x / Myjava, Bratislava, Ilava, Senica, Trenčín, 

Topoľčany, Piešťany...  

 

 

 


