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Priezviská E-F 

 

E  

 

Ededy – ako východisko má názov osady Egyed v Maďarsku, trochu južnejšie od Rábu. 

 Na Slovensku zaznamenali len jeden prípad, v Bratislave – staré mesto, takže 

zaručene môžem povedať, že na Dolnej zemi je frekventovanejšie. 

 Podobu Egyed zaznamenali 91x / Senec, Trebišov, D. Streda, Komárno, 

Bratislava, Čadca, Žiar nad Hronom, Hlohovec, Pezinok... 

 

 

Egry / Egri – východiskom mu je názov mesta Eger (Jáger- ie. etymológia) v Maďarsku, 

ktoré je juhozápadne od Miskolca (Miškovca). 

 Podoba Egry bola na Slovensku zaregistrovaná 35x / B. Štiavnica, Bratislava, 

Michalovce, Zvolen, Košice, V. Krtíš, Senica, B. Bystrica... 

 

 

Eliáš – toto priezvisko sa nám vyskytuje hlavne v Banáte, odkiaľ sa „ostiechavo“ 

prešírilo aj ďalej. V Hložanoch zase v roku 1986. zaznamenali až päť osôb s týmto 

priezviskom. Východiskom mu je osobné meno hebrejského pôvodu, Eliáš (viď). 

 Na Slovensku 680x / Bratislava, Prešov, Michalovce, Galanta, Košice, Trnava, 

Šaľa, Trenčín...  

 

 

Eperješi - v súčasnej slovenskej enkláve vo Vojvodine už zaniklo, ale v bývalých 

slovenských, teraz maďarských osadách ešte žije. Východiskom mu je starý názov mesta 

Prešov. V 1773. Eperiessinum, Eperjes, Pressow; 1786. Eperies, Eperiesinum, 

Fragopolis, Pressow; 1808. Eperjes.... a 1920. Prešov. 

 Na Slovensku 125x / Košice, Trebišov, Prešov, Zvolen... 

 

 

Eremiaš – trochu divné priezvisko, zaváňa cudzokrajnosťou, čím vlastne aj je. 

Východiskom mu je meno biblického Jeremiáša, ale v rusko-ukrajinskej podobe Еремия, 

pôvodné grécke Ιερεμίας. Meno je hebrejského pôvodu s významom: Boh, Jehova 

povznesie, povzdvihne. 

 * Neverím, žeby na tvorbu tohto priezviska mal nejaký účinok druh jaštera 

Eremis, ktorý je rozšírený od Mongolska, až po Karpaty. Jeho názov je hodne mladšieho 

dátuma. 

 Cirkevná matrika Aradáča udáva, že rodina s týmto priezvisko prišla začiatkom 

XX. st. z neďalekého mesta Zrenjanin (skorej Veľký Bečkerek) a pôvodne bola 

maďarská, rimokatolícka. Pravdepodobnejšie je, že bola kalvínska. 

 * Ako píše bývalý zrenjaninský kňaz Ľudovít Jurányi, ev. cirkev v tomto meste 

zakladali Slováci a to ešte v 1795. roku. Podľa jemu prístupných zdrojov, prvým 

slovenským evanjelikom v meste bol Andrej Melegy z Oravy, čižmársky majster, ktorý 

sa najskôr osadil v Banátskom Komlóši, ale dozvedel sa, že neďaleko V. Bečkereku je 
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slovenská Aradáč, nuž prišiel bližšie ku nim. V maste bol nedostatok majstrov, takže prvé 

roky nemusel ani daň platiť. Keď sa zakladala cirkev, v meste bolo 14 slovenských rodín, 

49 dúš.  Ako filiála, pripojili sa ku Aradáču. 

 V roku 1816. cirkev počítala už 44 rodiny a 200 dúš. Najviacej ich bolo priamo zo 

Slovenska a ku nim sa pripojili 2-3 evanjelické rodiny z Würtemberga. Ku nim sa 

pripojilo 17 reformovaných (kalvínskych) rodín, pôvodne Maďari a v tom istom roku 

(1818), ľé dúš nemeckých evanjelikov. V 1820. roku sa cirkev osamostatňuje, lebo počet 

dúš vzrástol na 530, z čo Slováci činili vyše 2/3 údov. Kostol bol posvätený už v 1837. 

roku. Vedľa kostola, cirkev si od svojho vzniku založila aj školu, vydržiavala učiteľov, 

farárov a majetkove sa vzmáhala. Všetko iba z dobrovoľných príspevkov. V 1858. roku, 

pápež vydal „konkordát“, podľa ktorého na tamojšom spoločnom cintoríne evanjelici si 

už nemohli pochovávať svojich usnulých. Museli sa postarať aj o nový cintorín.  

 Slovenské rodiny v tomto meste boli prevažne majstrovské a obchodnícke. 

Spomeňme niekoľko priezvísk: Segešdy, Ambrózy, Likavecz, Kostolányi, Melegy, 

Horváth, Huszár, Kožík, Helmbold, Černík, Machalek, Babinský,, Petric, Jároši, Mayer, 

Veréb, Chovanec, Kováč, Tábori, Slezák, Frombach, Benko, Ečedy, Németh, Obetko, 

Mockovčák, Jesenský, Koreň, Záborský, Dobrík, Rakšányi, Zvarínyi, Hudáček, Vozár, 

Slivka (Szilváši), Tichý, Bielek, Jarmacký, Ormay, Petrikovič, Litavský.... * Mnohí 

napočítani, ako majstri žijúci v meste, postupne sa pomaďarčili, avšak medzičasom do 

mesta neustále prichádzali ďaľší, takže cirkevný zbor ešte vždy žije.  

 Priezvisko Eremiáš na Slovensku zaregistrovali 203x / B. Bystrica, V. Krtíš, 

Brezno... 

 Eremiaš 43x / Brezno, Šaľa, Nitra, Levice, Bratislava, Prešov, Zvolen a Eremis 1x 

/ B. Bystrica. 

 

 

F  

 

Fabián – východiskom mu je osobné meno. V zozname mien viď Fabián. 

 V zozname Pazovy najdeme, že rodina Paľa Fabiana prišla z M. Kéreša, v 1771. 

roku a že bola šesťčlenná, dostala 21 ¾ kj. pôdy. 

 Zo Závady, do Bardáňa, v roku 1786. prišiel Juraj Fabian, jeho manželka Mária 

Severényiová  a deti Ján (18), Martin (12), František (6), Juraj (3). Pri ich menách 

najdeme poznámku, že v 1788. prechádzajú do Aradáča. 

 V máji 1788. zo Závady (Novohrad), do Aradáča prichádza Juraj Fabián. 

 Na Slovensku 261x / Prešov, Sp. N. Ves, N. Zámky, Rožňava, Šaľa, Sabinov... 

 

 

Fabók – medzi ľudom sa vyslovuje aj Fabóvk, Fabovka. Pravdepodobné východisko je 

tiež osobné meno Fabián. Viď. U nás ho stretnete v Hložanoch, Iloku, Kysáči, Laliti, 

Petrovci, Pivnici a Silbaši. 

 Na Slovensku ho zaregistrovali 10x / Senec, Žiar nad Hronom. 

 Podobu Fabovská zaregistrovali len  1x / N. Zámky, ale keď je tu (trampota so 

slovenským písaním ženských priezvísk) musel byť aj nejaký Fabovk, Fabovský.  

 

 



 3 

Fábry – pomerne frekventované a to ako na Slovensku, tak aj na Dolnej zemi. 

Východisko má v lat. faber = robotník, kováč, tesár... z čoho následne vzniká aj  fabrika 

= dielňa... VHV spomína, že je to maď. priezvisko. Nie je. Stretnete aj talianske podoby, 

ako Fabrizio, alebo adaptáciu ku ang. fr. atď. jazyku. V zozname Pazovy streteneme sa aj 

s rodinou Ďura Fábryho, ktorá prišla v 1772. roku, z Orosházy.  

 Vyskytuje sa šírom D. zeme, kde spomenieme len Vojvodinu: Begeč, Čelarevo, 

Dobanovce, Hložany, Ilok, Kulpín, Laliť, Neštín, Pazova, Petrovec, Radoš, Selenča, 

Slankamenské Vinohrady...  

 Na Slovensku 1045x / Prievidza, Bratislava, Poprad, Sp. N. Ves, B. Bystrica, 

Levice... 

 

 

Fačara – východiskom mu je maď. facsar = žmýkať. Priezvisko žilo, alebo ešte vždy aj 

žije v obciach: Kulpín, Laliť, Palanka, Pivnica, Selenča... 

 Na Slovensku ho nezaznamenali. 

 

 

Faďoš / Fagyos – má tiež maďarský pôvod v slove fagyos = mrazivý, ľadový, či 

povedali by sme, že sa v nejednom prípade priezvisko Mráz, Mrázik  niekde na púti cez 

maďarské územie, proste preložilo do tejto reči. V matrike Kysáča sa spomína Faďoš 

Mišo, ktorý tam prišiel z Petrovca, v 1784. roku, no neskoršie rodina prešla do N. Sadu. 

Faďoš Pavel, tiež prešiel z Petrovca, do Kysáča a to v 1791. roku.  Ďaľší, Ján Faďoš 

v roku 1773. spolu s rodinou Jána Dolinaja prichádzajú do Pazovy, ale už v nasledovnom 

súpise, túto rodinu tam nenašli, nezaznamenali. Vo Vojvodine ho máme doložené 

v obciach: Kysáč, Laliť, Palanka, Pazova a Selenča. Jedna rodina Faďošových (zo 

Selenče) žije aj v Austrálii. 

 Na Slovensku ho nezaznamenali, ale podoba Fagyos sa zjavila 9x / V. Krtíš, 

Michalovce, Nitra. 

 

 

Faragó / Faraga – bude najskôr predstavovať slovenské priezvisko Struhár, preložené do 

maďarčiny, kde farag = strúhať, vyrezávať. V roku 1770. do Pazovy prichádza rodina 

Štefana Faragu, zo Selenče. Ináč toto priezvisko aj máme doložené len v týchto dvoch 

osadách (Pazova a Selenča). 

 Na Slovensku podoba Faragó 132x / Galanta, D. Streda, R. Sobota, N. Zámky... 

kým Faraga 22x / N. Zámky, R. Sobota, Šaľa, Bratislava, Revúca, Lučenec, Galanta, 

Senec... 

  

 

Farkaš – pomerne časté priezvisko. Po maď. fark = chvost a farkaš = vlk, lenže samé 

slovo nie je ugrofínskeho pôvodu, lež ie. Súvisí s naším frčať, vrčať, ie. a sans. vŕka = 

vlk, kým fark = chvost, využívajú germanské jazyky pri tvorbe názva pre líšku 

(nem.Fuchs, ang. fox). U nás ho máme v osadách: Aradáč, Binguľa, Erdevík, Hajdušica, 

Hložany, Ilok, Jánošík, Kovačica, Kysáč, Laliť, Padina, Palanka, Pazova, Petrovec, 

Pivnica, Selenča, Silbaš, Šíd...  
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 V roku 1786. do Kysáča prichádza Farkaš Ondriš z Kiskörösa. V zozname Pazovy 

z roka 1776. najdeme Jána a Štefana Farkašových, ktorí sem prišli zo Selenče. V rokoch 

1878 – 1871 v Hložanoch tiež zaregistrovali rodinu Farkašových. Aradáčsky Farkaš 

prišiel v máji 1788. V máji 1788, do Aradáča prichádza rodina Farkašových z Nového 

Komlóša (Torontálska – teraz v Rumunsku). 

 Na Slovensku 3541x / N. Zámky, R. Sobota, Šaľa, Bratislava, Revúca, Lučenec, 

Galanta, Senec... 

 

 

Faslík – pomerne zriedkavé, s východiskom v slove fasovať, vyfasovať, ktoré nám je 

importom z nem. jazyka, kde fassen = dostať, schmatiť, držať, obdržať. 

 Na Slovensku ho nezaregistrovali. 

 

 

Fazekáš – máme doložené v Aradáči, s poznámkou, že prišiel niekde v XIX. st. ale 

chýba záznam odkiaľ prišiel.  

 Na Slovensku Fazekas 364x / Komárno, Košice, N. Zámky... 

 Fazekaš 668x / Zl. Moravce, Košice, Nitra, Rožňava, R. Sobota, N. Zámky, 

Bratislava a  

 Fazekáš 45x / Lučenec, Topoľčany, Trebišov, Košice, Prievidza, Rožňava, Levice, 

Vranov nad Topľou... 

 

 

Fedela – vyskytuje sa v Petrovci a pôvod mu je v maď. jazyku, kde fedél = strecha, krov, 

prístrešie, pokrývka, vrchnák... Môžeme predpokladať, že niekto z tejto rodiny svojho 

času robil remeslo, služby, pokrývania domov trstinovou strechou. 

 Na Slovensku ho nezaregistrovali. 

 

 

Fejdi – pomerne frekventované petrovské priezvisko, ale aj temné. Východisko má 

v maď. jazyku, ale ťažko určiť, kde. V maď. fej = dojiť, nadojiť, ale aj hlava, 

tvrdohlavosť, zaumieniť si... až v kombináciach máme aj chudák, chudáčisko...ba ak 

uvážime ďaľšie deriváty, vynára sa nám aj fejedelem = knieža. Viď Feješ.  

 Na Slovensku 6x / Nitra, L. Mikuláš, Bratislava, ale otázkou je, či tu nejde len 

o rodiny presídlencov. 

 

 

Feješ – po maď. fejes = hlavička, hlávkový,  fej = hlava, fejedelem = knieža, „hlavný“. 

Je možné, že utekajúci poddaný s priezviskom Hlavatý sa  „prekrstil“ na Feješ, ktoré 

nebolo neznáme ani na Slovensku. 

 Na Slovensku 233x / N. Zámky, Trnava, Galanta, Rožňava, Pov. Bystrica, 

Topoľčany, Poltár, Revúca...  
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Fehér – vyslovuje sa Fehír. Pôvod mu je maďarský, kde fehér = biely, avšak etymológia 

tohto slova nie je ugrofínska, lež ie. priamejšie germanská. Ang. nem. fair = svetlý, 

plavý, dobrý, sľubný, pekný, príjemný... opak čierného. 

 Na Slovensku 788x / D. Streda, Komárno, Rožňava, Lučenec, Trebišov, Levice, 

Trenčín... 

 

 

Fekete – toto je časté priezvisko v Hložanoch, odkiaľ sa prešírilo aj ďalej.  Pôvod je 

v maď. fekete = čierny a práve z toho dôvodu boli aj prípady, že si ľudia toto priezvisko 

poslovenčili v Čierny. V 1986. r. v Hložanoch zaregistrovali až 8 osôb s týmto 

priezviskom.  

 Na Slovensku 1882x / Komárno, Bratislava, D. Streda... 

 

 

Feldi / Feldy – vyskytuje sa v Pazove, kde ho VHV zaraďuje medzi maďarské. Konečne, 

tu mu je aj pôvod, lenže neviem, či sa dakedy nepísali aj Földi, lebo v tom prípade máme 

cele iné východisko. Maď. felad = podať, vzdať sa, položiť, feldönt = prevrátiť, prekotiť 

sa... ale ak bolo Föld, tak význam mu je pôda, zem, či földi = krajan (po srbch. zemljak). 

Toto slovo v maď. nema svoju etymológiu. Je importom z ger. priamejšie nemeckého 

jazyka, kde feld = pole, st.h.n. feld = pole a toto súvisí so sans. prthú- = široké, 

priestranné, či slovenským pole. Vyskytuje sa aj v Hložanoch. 

 Na Slovensku Feldy / Feldi nie je. Zaznamenali len podobu Földi, 68x / Levice, 

Lučenec, R. Sobota, N. Zámky...  

 

 

Ferík – predstavuje demin. mena Fero a východiskom tohto je starogermanské 

Ferdinand. Meno máme doložené v Hložanoch, odkiaľ prešlo i do Petrovca. 

 Na Slovensku 15x / Košice, Humenné, Prešov, Trebišov, Nitra, V. Krtíš... 

 

 

Ferko – demin. mena Fero. Viď Ferík a následne aj meno Ferdinand. Pomerne časté aj 

vo Vojvodine, hlavne v Kysáči, Petrovci, Hložanoch a na okolí. V 1788. roku rodina 

Ferko Martina prechádza z Petrovca, do Kysáča. Kedy a odkiaľ prišli do Petrovca, 

nevieme. Spoliehajúc sa na J. Jančovica, pôvod tejto rodiny, priezviska je v Dolnej 

Strehovej. 

 Na Slovensku 1445x / Revúca, Prešov, Michalovce, Rožňava, Sabinov, Snina... 

 

 

Fiala – východiskom mu je názov kvietaka fialka.  Viď etym. slovník. Vyskytuje sa 

v Petrovci. 

 Na Slovensku 768x / Pezinok, Bratislava, Trenčín, Senica, Trnava, N. Zámky... 

 

 

Filip – východiskom mu je osobné meno Filip. Viď meno Filip (má grécky pôvod). 

 V zozname Pazovy najdeme, že v 1770. tam prichádza rodina Antala Filipa zo 

Selenče. Keďže to bola 12 člená rodina, dostali aj 26 ¾ kj. pôdy. V tom istom čase, tiež 
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zo Selenče, prichádza aj rodina Mateja Filipa. V 1772. do Pazovy, z Kiskörösa prichádza 

aj rodina Jána Filipa. 

 Na Slovensku 1049x / Sp. N. Ves, Žilina, Sabinov, Trenčín, V. Krtíš, Krupina... 

 

 

Fiľko – východiskom mu je názov mestečka Fiľakovo (trochu na juhovýchod od 

Lučenca), alebo môžeme pripustiť aj osobné meno Filip.  Ináč, ako dolnozemské 

priezvisko je frekventované a rozšírené po celej enkláve (Aradáč, Ilok, Kovačica, 

Kysáč...). Do Kysáča sa Fiľko Paľo dostáva z Terian a to už v roku 1776. 

 Paralelne jestvuje aj „tvrdšia“ podoba, Filko (Hložany, Ilok, Selenča...). 

 Na Slovensku ho  zaznamenali len 39x / Sobrance, Stará Ľubovňa, Michalovce, 

Košice... 

 

 

Filo – má rovnaké východisko, ako aj Fiľko, avšak za uváženie stojí aj priamo lat. – gr. 

fil(o) = milovať, mať záľubu... Viď. etym. slovník. 

 Na Slovensku 1133x / Bratislava, Púchov, Topoľčany, Žilina, Ilava, Trnava, 

Senica... 

 

 

Fillo – asi rovnaké východisko, ako aj pri Filo. 

 Na Slovensku 225x / Brezno, Turčianske Teplice, Martin... 

 

 

Fiľo – asi rovnaké východisko, ako Fiľko, Filo, Fillo... 

 Na Slovensku 343x / Brezno, Vranov nad Topľou, Lučenec, Zvolen, Revúca... 

 

 

Fitoš – vyskytuje sa v Pazove a VHV ho zaraďuje medzi pôvodne maďarské. Ak sa 

dakedy písalo Fütos, tak koreňom mu je füt = kúrenie, čiže Fitoš by bol kurič.  

V zozname Pazovy najdeme, že v roku 1771. prišiel tam Matej Fitoš, z Malého Kéreša. 

 Na Slovensku 44x / Trnava, Žilina, Bratislava... 

 

 

Florián – v hraniciach bývalého Uhorska, toto priezvisko bolo rozšírené, takže ho dnes 

stretneme nie len vo Vojvodine, v Slavónsku, ale aj v Maďarsku a na Slovensku. 

Východiskom mu je osobné meno Florián. (Viď.) Vyskytuje sa aj v Petrovci. 

 Na Slovensku 38x / D. Streda, Galanta, Senec, Michalovce...  

 

 

Fodor – patrí do skupiny priezvísk s maďarskou vôňou. Po maď. fodor = kučera, fodra, 

avšak tam nema svoju etymológiu. Predstavuje len výpožičku z ger. jazyka. Viď etym. 

Fodra. Fodorových najdete hlavne v Silbaši, ale aj v Čelareve, Kovačici, Palanke, 

Pazove, Selenči v Argentíne, v Austrálii a o Spojených štátoch a Kanade, ani hovoriť. 

Podobu Fodora máme doloženú v obciach: Binguľa, Erdevík, Hložany, Ilok, Ľuba, 

Palanka.  
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 V zozname Pazovy je zapísané, že Andrej Fodora sa v roku 1770. prisťahoval zo 

Selenče. V tom istom roku sa prisťahovala aj rodina Štefana Fodora. Tiež zo Selenče. 

 Na Slovensku 945x / D. Streda, Trnava, N. Zámky, R. Sobota, Prievidza, B. 

Bystrica... 

 

 

Foldy – v zozname Kysáča najdeme aj meno Foldy Martin, ktorý prišiel v 1787. roku, 

z Peštianskej stolice a vedľa mena, ako východisková osada, stojí len Tót. Toto 

priezvisko, v tejto podobe najdeme len v osade Dolné Plachtince (okr. V. Krtíš), avšak 

môžeme predpokladať, že bude súvisieť s maď. Földy, alebo nad tým O namiesto bodiek 

budú akože čiarky. Obe podoby sa vyskytujú aj na Slovensku a to 6x / N. Zámky, 

Michalovce, Levice. Význam mu je zem, pôda, ktorého etymológia je v ger. jazyku, čo 

zase súvisí so slovenským pôda.  Viď Feldy. 

 

 

Folťan – nie veľmi frekventované a na dovažok, je viacej uhlov na jeho vysvetlenie. 

Východisko môže byť maď. folt = škvrna, záplata, čo by predstavovalo rozšírenie z fodry 

(viď etymológiu).  Ako ďaľšie východisko môžeme uvážiť aj slovenské Fojt = richtár, čo 

zase predstavuje výpožičku z nem. Vogt = richtár, ba dajú sa uvážiť aj domácke podoby 

mena Valent, hlavne ak sa pripustí nem. výslovnosť hlásky v = f. Viď aj 

www.selenca.info  

 V roku 1770. zo Selenče, do Pazovy prichádza rodina Jána Folťana. Tiež toto 

priezvisko najdeme aj v obciach: Hajdušica, Selenča, Soľany a Vojlovica. 

 Na Slovensku ho zaregistrovali len 3x a všetko iba v okrese Bratislava. 

  

 

Forgáč – veľmi známe priezvisko z čias Uhorska. Toto bolo priezvisko jedného 

z najznámejších šľachtických rodov, avšak sama etymológia priezviska nemusí siahať 

priamo do maďarčiny, ugrofínskej jaz. skupiny, lebo po maď. forgács = trieska, stružlina 

a takéto priezvisko pre „vznešený“ rod je drsné, suchopárne, nevznešené. Bol by to len 

obyčajný Struhár, Stružlikár, Trieskár a pod.  

 Ak sa podívame do ger. jazykov, tu najdeme možnosť, že východiskom môže byť 

aj germánska podoba, pôvodne lat. slovo fortis = silný > ozbrojená skupina mužov, až 

forge = rúbanie si cesty vpred... S týmto problémom nech sa trápia potomkovia bývalých 

šľachticov, lebo ani jeden z naších Forgáčových nie je „modrej“ krvy. Sú len obyčajný 

plébus. 

 

http://www.selenca.info/
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 Erb rodu Forgáčových. Všimnite si tú ženskú postavu. Má obnažené prsia, akoby 

bola z predhelénskeho Mycénska. Na starších erboch bola úplne nahá, ale postupne sa 

„obliekala“, takže neskoršie erby ju už majú úplne zahalenú. Rod sa spomína už v čase 

okolo 1333. Tie dva polmesiačiky vraj predstavujú dva najvernejšie rody koruny, rod 

Mikuláša Gorjanského (Garay) a Blažeja Forgáča. Neskoršie podoby už majú len jeden 

polmesiac a jednu hviezdu. S historiátom tohto rodu a ich erbu sa bavili mnohí experti na 

heraldiku a jej evolúciu -  z rôznych uhlov. Len aby to bolo čím staršie a vznešenejšie 

a preto máme rozličné náhľady – vysvetlenia. Medzičasom sa aj rod vetvil, štiepal, takže 

tu máme ešte viacej konfliktných uzáverov.  

 Plebejci s týmto priezviskom si nemusia lámať hlavu, ako ďaleko siaha ich 

rodokmeň. Asi len po hranicu, kedy žili na ich majetkoch, do čias, kedy boli poddaní, lebo 

tu bola asi rovnaká situácia, ako pri priezviskách amerických otrokov. Priezvisko si 

dostal, alebo si si zvolil podľa svojho pána. 

 U nás ho stretneme v osadách: Ilok, Kulpín, Palanka, Pazova, Selenča... 

V zozname Pazovy najdeme, že Štefan Forgáč tam prišiel z Kiskörösa, v roku 1771. 

Rodina bola štvorčlenná, lenže umrela mu nie len manželka Mária, ale aj syn Ján a dcéra 

Judita. Štefan bol majstrom „strechárom“, hrozí mu aj strata majetku a preto do Pazovy 

pozýva aj dvoch starších synov, Samuela a Daniela, ktorí ešte zostali v Kiskörösi. Aby 

rodinu zabezpečil, Štefan sa zase žení (s Maŕiou Uličnou) a na svet prichádzajú ďaľší 

synovia. 

 Na Slovensku 819x / Žarnovica, Galanta, Košice, Sp. N. Ves, Prešov, N. Zámky, 

Bratislava... 
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Fornikátor – spomína VHV, ako pazovské priezvisko latinského pôvodu, lenže v tejto 

podobe, v angličtine nie je najkrajšie. Znamenalo by niečo, ako pohlavný znásilňovateľ 

žien. Konečne aj toto ang. slovo vychádza z latiny, kde v neskorej latine najdeme 

fornicatio, z koreňa fornicari, fornix = klenba, klenutá strecha, pivnica, sklep, hrobka, 

krypta, trezor, jaskyňa... a v staroveku tu bývali aj bordeli „nižších“ prostitútiek. 

 Neviem, ale zdá sa mi, že toto priezvisko už nejstvuje ani vo Vojvodine a na 

Slovensku už vôbec nie. 

 

 

Francisty / Feancisci – utvorené na podklade osobného mena František. Viď nasledovné. 

Rodiny Francistových sa do Kysáča dostávajú z Vaňarca (Novohrad) a to už v 1776. 

roku. Zaznamenali ich, ako Francisci Ďuro, Maco, Jano, Tomáš. Priezvisko sa vyskytuje 

aj v Hložanoch, v podobe Francisty.  

 Na Slovensku 114x / Zvolen, B. Bystrica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec... 

 

 

Franček – zo Žihľavy (Novohradská), v roku 1788. do Aradáču prichádza aj rodina Jána 

Frančeka (Ioannes Frantsek – takto naší kňazi v tom času písali hlásku č = ts). 

Samozrejmé, aj toto priezvisko, ako východisko má osobné meno František (viď mená). 

Dnes patrí už do skupiny zaniknutých. 

 Na Slovensku 104x / Žilina, Tvrdošín, Poprad, D. Kubín...  Podobu Francek 

zaregistrovali iba 1x / Nižná Revúca (obec Liptovské Revúce, okr. Ružomberok). 

 

 

Franka(o) – v koreni má názov germanského plemena Frankov. Viď Frank 2°. Rodiny 

Franko Jakuba a Paľa prichádzajú do Kysáča z Dengeláku (Novohrad) v 1786 a 1793. 

 Podoba Franka (ako ju stretávame na D. zemi) na Slovensku sa zjavuje 45x / 

Zvolen, Krupina, Košice, Detva, Levice, Lučenec, Senec... 

 Franko 1064x / Sp. N. Ves, Prešov, Humenné, Košice, Svidník, Trnava... 

 

 

Fraňo – predstavuje augmentatív mena František. Viď vyššie. 

 Na Slovensku 786x / Trenčín, B. Bystrica, N. M. nad Váhom, Pezinok, Bánovce 

nad Bebravou... 

 

 

Funtík – vyskytuje sa hlavne v Kysáči. Východiskom mu je stará váhová miera funta 

(viď etym.) V roku 1794. do Kysáča prichádza Funtík Jakub a ako je zapísané, poslednou 

adresou mu bol Dengelák (Novohrad). 

 Na Slovensku 36x / Žilina, Prievidza, Martin, Čadca, D. Kubín... 

 

 

Fúzek – môžeme predpokladať, že tu máme západoslovenskú variantu slova fúz. Viď 

etym. Fúz a Bajúz.  

 V tejto podobe sa na Slovensku nevyskytuje, ale je tu Fúsek, až 96x / Ilava, 

Myjava, Malacky, Senica, Pov. Bystrica... 
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