
Pôvod mien v našom 
kalendári 

 

 

 Podľa pôvodu môžeme mená rozdeliť na: 

 Slovanského pôvodu 

 Neslovanského pôvodu (kde zaraďujeme hebrejské 

mená, grécke, latinské, románske mená a mená 

germánske). 

 



Mená slovanského pôvodu 
 

 
  Mená slovanského pôvodu sú mená, ktoré sú tu už od obdobia 

dávnoveku. Sú našimi tradičnými používanými menami. V 

minulosti sa spočiatku používalo len jednomenné pomenovanie ľudí. 

Meno, ktoré dostali malo väčší význam a neslúžilo len na to, ako sa 

odlíšiť od ostatných ľudí. Mená vznikali obvykle zložením viacerých 

slov konkrétneho významu. Najčastejšie popisovali alebo označovali 

rôzne 

 ľudské vlastnosti. K nám prenikali mená aj z Poľska, Čiech, 

Ruska ale aj Bulharska, teda z iných slovanských národov.   



Mená neslovanského pôvodu 

 
 Veľkou a zároveň veľmi populárnou skupinou mien používaných v súčasnosti sú mená 

neslovanského pôvodu. Do našich krajín sa začali 

 dostávať už s rozvojom medzinárodných 

 stykov našich predkov s cudzinou. Rozvoj politiky 

     vojny a príchod kresťanstva, to všetko sa podpísalo na tvorbe 

  a neskôr aj na pestrosti používaných krstných (rodných) mien. Mená prebrané z 
cudziny sa veľmi rýchlo udomácnili a začali sa pomerne dosť používať. Samozrejme 
sme si ich trochu upravili – „poslovenčili“ sme si ich, aby dokonale zapadli do 
nášho jazyka 

 . Najčastejšie sa preberali hebrejské mená ako dôkaz veľkého vplyvu náboženstva na 
vtedajší ľud. Ďalej nájdeme v našom kalendári mená gréckeho pôvodu, mená prebrané 
z latinčiny, nemčiny 

  a tiež mená z orientu a románskeho pôvodu. Myslím, že v dnešnej dobe je taký 
pestrý výber 



Pôvod a význam 2 najpoužívanejších ženských mien 

v našej triede 

 Katarína je prispôsobivá- Krstné meno 

Katarína je gréckeho pôvodu a znamená "čistá", 

"mravná".   

 Martina sa vyjadruje skutkami- Ženské meno 

Martina má latinský pôvod a v preklade 

znamená "zasvätená rímskemu bohu vojny 

Martovi", "bojovná".  

 



Pôvod a význam 2 najmenej používaných ženských 

mien v našej triede 

 

 Význam mena Eunika- Ženské meno 

gréckeho pôvodu, významom je "šťastné 

víťazstvo"-"euniké" 

 Dea je čestná- Ženské meno Dea má hebrejský 

pôvod a v preklade znamená "antilopa".  

 



 Pôvod a význam mužských mien v našej triede 

 

 Lukáš má zmysel pre spravodlivosť-  Mužské meno 

Lukáš má latinský pôvod a v preklade znamená 

"pochádzajúci z Lukánie, kraja v južnom Taliansku".  

 Ondrejovia milujú slobodu- Mužské meno Ondrej 

má grécky pôvod a v preklade znamená "statný", 

"mužný" "odvážny". 

 Význam mena Christian -je muž.  meno latinského 

pôvodu, ktoré znamená „kresťan“.  

 



5,397,036 

  

Najčastejšie 

 Maria =24 

 Anna =33 

 

 Jozef = 31 

 Ján = 30 

Najzriedkavejšie  

 Karolína = 2 

 Nikol = 2 

 

 Alojz = 3  

 Oto = 3 



Vypracovala Jarmila Duchoňová 
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 http://www.krstne-mena.eu/povod-krstnych-mien 

 http://www.mojosud.sk/?swiftalias=charakteristika-

krstnych-mien&rok=2013&meno= 

 http://www.minv.sk/?tlacove-spravy-

8&rok=2011&mesiac=1 
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