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Úsilie vynálezcov spojiť do malého predme-
tu, nástroja či pomôcky čo najviac funkcií, je
stará asi ako vynaliezanie samo. Na jednej
burze ma zaujal riadne opotrebovaný malý
inštrument, ktorý nazveme multifunkčný
kompas. Ani predávajúci nevedel, na čo všet-

ko môže slúžiť. Jeho základ tvorí kompas, na
ktorého zadnej strane je zrkadlo. Ku kom-
pasu je na výklopných ramienkach uchyte-
ná dvojica veľkých šošoviek a dvojica malých
šošoviek. Toto zariadenie môže plniť v rôz-
nych stavoch rozloženia nasledujúce funk-
cie: kompas, zrkadlo, lupa, monokulárny
ďalekohľad, binokulárny ďalekohľad, ba do-
konca sa dá použiť aj ako núdzové okuliare.

Na obrázku hore je pohľad na poskla-
dané zariadenie, ktoré môže fungovať ako
kompas. Po vyklopení jednej veľkej a jed-
nej malej šošovky ho možno použiť ako
zrkadlo (obr. 1), ale ak sa budete pozerať
na krajinu cez  malú a veľkú šošovku súčas-
ne, máte jednoduchý monokulárny ďa-

lekohľad. Po vyklopení všetkých
šošoviek (obr. 2) vám vznikne bino-
kulárny ďalekohľad. Toto multi-
funkčné zariadenie sa môže využiť
aj ako lupa.

Škoda, že výrobca, ani rok výro-
by tohto praktického zariadenia
nie je uvedený. Môže nás však po-
tešiť, že bolo vyrobené v Českoslo-
vensku.

Štefan Holakovský
Foto autor

Multifunkčný kompas

OKIENKO DO HISTÓRIE TECHNIKY

Dostali sme otázku, ako v súčasnosti hod-
notiť slová krabica a škatuľa vo význame
„pevný obal na uschovávanie rozličných
vecí, schránka“, resp. „malá schránka
zabudovaná v stene, v ktorej sa spájajú
alebo rozvetvujú elektrické vodiče a inšta-
lujú elektrické vypínače a zásuvky“ a kto-
ré z týchto dvoch slov by sa malo použí-
vať v spisovných jazykových prejavoch.

Ak sa pozrieme do súčasných kodifi-
kačných príručiek spisovnej slovenčiny,
t. j. do Pravidiel slovenského pravopisu
(4. vyd. 2013; ďalej PSP), resp. Krátkeho
slovníka slovenského jazyka (4. vyd.
2003; ďalej KSSJ), mohli by sme odpo-
vedať takto: v spisových jazykových pre-
javoch je vhodné používať slovo škatu-
ľa, lebo slovo krabica sa v súčasných PSP
vôbec neuvádza, kým slovo škatuľa áno,
a KSSJ slovo krabica hodnotí ako sub-
štandardné, t. j. ako nespisovný jazyko-
vý prostriedok. Ukazuje sa však, že pro-
blém hodnotenia a používania slova
krabica nie je až taký jednoznačný. 

Slová krabica aj škatuľa sú cudzieho
pôvodu. Slovo škatuľa má pôvod v latin-
čine (z lat. scatula), do slovnej zásoby slo-
venčiny sa dostalo s rozvojom lekárnictva
a v jazykových príručkách sa vždy hodno-
tilo ako spisovné. Slovo krabica má pra-
slovanský pôvod s významom kôš, ktoré
sa dostalo do mnohých slovanských jazy-
kov, vzniklo krab- a z toho príponou -ica
vzniklo slovo krabica; porov. V. Machek:
Etymologický slovník jazyka českého a slo-
venského, 1957. Slovo krabica Anton Ber-
nolák vo svojom päťzväzkovom slovníku
(pozri Slowár Slowenskí, Česko-Laťinsko-
Ňemecko-Uherskí, 1825 – 1827) označil
ako české, Štefan Jančovič zachytávajúci
slovnú zásobu zo štúrovského obdobia
(pozri Noví slovensko-maďarskí a maďars-
ko-slovenskí slovňík, 1848) ho zazname-
náva bez označenia, rovnako aj Josef Loos
v Slovníku slovenskej, maďarskej a nemec-
kej reči z r. 1871, PSP z r. 1931 ho hod-
notili ako spisovné slovo, ale PSP z r. 1940
ako nesprávne, PSP z r. 1953 znova ako

spisovné, no od 2., zrevidovaného vyda-
nia PSP z r. 1957 sa slovo krabica vyne-
chalo, čo sa osobitne uvádza v úvode toh-
to vydania. Slovník slovenského jazyka,
1. zv. A – K, z r. 1959 slovo krabica hod-
notí ako hovorové zastarané. V 2. zv. Slov-
níka súčasného slovenského jazyka (pís-
mená H – L) z r. 2011 sa slovo krabica
hodnotí ako spisovné, ale upozorňuje sa
na jeho český pôvod. V citovanom slovní-
ku sa uvádza aj prídavné meno krabico-
vý, zdrobnenina krabička a od nej utvo-
rené prídavné meno krabičkový.

Z naznačeného rozboru vidieť, že už dve
storočia je isté váhanie, či slovo krabica
a jeho odvodeniny zaradiť medzi spisov-
né jazykové prostriedky, alebo nie. V jazy-
kovej praxi sa v súčasnosti používa po-
merne často aj v spisovných jazykových
prejavoch a azda preto sa v najnovšom
lexikografickom diele zaradilo medzi spi-
sovné jazykové prostriedky s upozornením
na jeho český pôvod. (Možno ešte uviesť,
že slovu krabica sa podrobne venoval Pavol
Žigo v príspevku Osudy slov škatuľa a kra-
bica uverejnenom v časopise Kultúra slo-
va, 2011, roč. 45, č. 4.)

PaedDr. Matej Považaj, CSc.

OPÝTALI SME SA JAZYKOVEDCOV...
... na pôvod, význam a používanie slov krabica a škatuľa  

Práve vrcholia prázdniny a dovolenky, preto vám 

ponúkam multifunkčnú pomôcku. Hoci ju vyrobili 

veľmi dávno, mohla by sa vám zísť na prechádzky 

v prírode aj teraz.  
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