
Už v časoch, keď sa ešte
fotografovalo na sklené
platne s fotocitlivou vrst-
vou, bol mimoriadny zá-
ujem o tzv. detektívne či
špionážne fotoaparáty. Vy-
nálezcovia navrhovali naj-
rozličnejšie tvarové mas-
kovania (knihy, klobúky,
balíčky...). Za najoriginál-
nejšie riešenie tohto pro-
blému pokladám fotoapa-
rát v tvare disku (priemer
15 cm, hrúbka bez objektí-
vu 2,5 cm). Fotoaparát mal
na tú dobu neuveriteľne
malý objektív, ktorý sa dal
prestrčiť cez gombíkovú
dierku na veste, saku či ka-
báte. Jeho súčasťou je aj
šnúrka, ktorou sa zavesil
okolo krku a objektív sa
vystrčil cez gombíkovú
dierku. Ešte predtým fo-
tograf (detektív) do neho
vložil kruhovú sklenú plat-

ňu s fotocitlivou vrstvou
a natiahol pružinový me-
chanizmus. Ďalšia skrytá
šnúrka viedla do vrecka
nohavíc, vesty alebo saka.
Teraz už iba stačilo vyčká-
vať na vhodný moment.
Detektív sa otočil k objektu
záujmu a rukou vo vrecku
potiahol za šnúrku, ktorá
odštartovala exponovanie.
Pružinový mechanizmus po-
tom pootočil platňu, čím bol
fotoaparát pripravený na ďal-
šiu expozíciu. Nasledujúcim
potiahnutím šnúrky sa ex-
ponoval ďalší obrázok. Fo-
toaparát na obrázku takto
umožňoval na jednu platňu
exponovať až šesť fotografií.
Možno nebudete veriť, ale
tento fotoaparát vyrobili
pred viac ako 125 rokmi.

Štefan Holakovský
Foto autor

Detektívny vestový fotoaparát
Priznám sa, že výber exponátu z mojej
zbierky, ktorý by vás zaujal už na prvý
pohľad, mi dal viac zabrať než jeho
stručný opis. 

Opýtali sme sa
jazykovedcov...
... na tvorenie, význam a používanie slo-
va konzervant

V súčasnosti sa nezriedka stretáme so slo-
vom konzervant napríklad v takýchto výpo-
vediach: Konzervant je látka zamedzujú-
ca vzniku mikroorganizmov a predlžujúca
trvanlivosť potravín. – Už tisícky rokov
ľudia využívajú soľ ako konzervant potra-
vín, najmä mäsa. – Kyselina sorbová je
konzervant, je vhodná najmä, ak plánuje-
te sirup dlhšie skladovať. – ... pridáme kyse-
linu citrónovú, ktorá zároveň slúži ako kon-
zervant. – Formaldehyd sa používa ako
konzervant a dezinfekčný prostriedok v prie-
myselných výrobkoch aj v domácnosti. –
Pre bezpečnú ochranu kozmetiky pred
baktériami, vírusmi a hubami musia byť
v kozmetike konzervanty. Dostali sme otáz-
ku, či slovo konzervant je spisovné, keďže
sa neuvádza v Pravidlách slovenského pra-
vopisu (4. vyd. z roku 2013) ani v Krát-

kom slovníku slovenského jazyka (4. vyd.
z roku 2003), ba ani v 2. zv. Slovníka
súčasného slovenského jazyka H – L
(2011).
Slovo konzervant nezachytávajú nielen
citované príručky, ale ani Slovník cudzích
slov (akademický) (2. vyd. z roku 2005),
ani Veľký slovník cudzích slov od S. Šalin-
ga, M. Ivanovej-Šalingovej a Z. Maníko-
vej (5. vyd. z roku 2008; v tomto slovní-
ku je iba staršie slovo konzervancium ako
potravinársky termín s významom pro-
striedok na konzerváciu). Ešte v nedávnej
minulosti sa na označenie prostriedku pri-
dávaného do potravín na zabránenie neže-
laných chemických premien alebo rozkla-
du mikrobiálnym pôsobením, ale aj do
liečiv, do farieb, do biologických vzoriek,
do kozmetických výrobkov a pod. použí-
valo iba dvojslovné pomenovanie konzer-
vačná látka. To, že slovo konzervant neza-
chytávajú citované diela, však neznačí, že
to nie je spisovné slovo. Ide totiž o rela-
tívne nové slovo, preto ho lexikografické
príručky zatiaľ nezachytávajú, ale je to
náležite utvorené slovo. Podstatné meno
konzervant je motivované prevzatým slo-

vesným základom konzervovať (z latin-
ského conservare a to z predpony con-
s významom „skladať“ a zo základu ser-
vare s významom „opatrovať“) a je utvo-
rené príponou -ant, ktorá má pôvod v latin-
čine a ktorou sa tvoria nielen pomenovania
osôb, napr. ašpirovať – ašpirant, celebro-
vať – celebrant, gratulovať – gratulant,
ignorovať – ignorant, konzultovať – kon-
zultant, reprezentovať – reprezentant, ale
aj názvy vecí, napr. determinovať – deter-
minant, kontaminovať – kontaminant, oxi-
dovať – oxidant, a rovnako aj konzervovať
– konzervant. 
Na záver možno dodať, že slovo konzer-
vant sa ako neživotné podstatné meno muž-
ského rodu skloňuje podľa vzoru dub,
v genitíve jednotného čísla má príponu -u
(bez konzervantu, dávkovač konzervantu)
a v inštrumentáli množného čísla príponu
-mi (výrobky s konzervantmi) ako iné pod-
statné mená zakončené na príponu -ant. 

PaedDr. Matej Považaj, CSc. 
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV
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OKIENKO DO HISTÓRIE TECHNIKY




