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DISTRIBÚCIA SUFIXU -AVA
V SLOVENSKEJ HYDRONYMII
Rezumé: Autor sa zaoberá rieením problematiky
toponymického formantu ava v slovenskej
hydronymii so zameraním na jeho pôvod a výskyt
v slovanskej a slovenskej hydronymii. Varianty -ava
a -va mono vysvetli ako jav interferencie
a medzijazykových kontaktov.Viac pravdepodobným
sa vak zdá by jeho výklad ako praslovanského
formantu, ktorého variantnos musíme h¾ada ete
v praslovanskom období. V tradièných výkladoch ho
starí autori odvodzujú zo starého nemeckého slova
ahwa (voda). Niektorí autori zasa h¾adajú jeho
pôvod v starej slovanskej lexike. V slovenskej
hydronymii nachádzame hydronymá s formantom ava v historických aj nových dokladoch (z 10.  13.
storoèia 32 hydroným, zo 14.  18. st. 5 dokladov,
z 19.  20. st. 21 dokladov; 5 z nich má
pravdepodobne neslovanský pôvod a 43 má
preukázate¾ne slovanský, resp. slovenský pôvod.
Distribúciu formantu -ava v slovenskej hydronymii
dokumentujeme na peciálnej mapke.
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Problematikou sufixu -ava sa zaoberalo ve¾a
významných slovenských, ale aj zahranièných
jazykovedcov. Názory niektorých z nich sa odliujú
najmä v otázke jeho pôvodu a táto otázka nie je úplne
uzavretá ani v súèasnosti.
Starie názory o pôvode sufixu -ava uvádza vo svojej
monografii V. milauer (1932, s. 498). Z tých starích
spomeòme aspoò názor E. Schwarza, ktorý bol
presvedèený o tom, e sufix -ava pochádza pôvodne
z germánskeho sufixu -ahwa s významom voda.
Tento názor E. Schwarza nebol v slavistike veobecne
prijatý. Neskôr svoj názor zmenil a uvádza, e sufix
-ava pri vodných tokoch bol rozírený vo vetkých
slovanských jazykoch, vyskytoval sa aj v baltských
jazykoch a treba ho povaova za starý. Maïarský
jazykovedec P. Hunfalvy uvádza, e maïarské
názvy so sufixom -va vznikli pravidelne elipsou
zo sufixu -ava.
B. Varsik (1990, s. 19) podobne ako iní jazykovedci
a historici prijíma názor, e sufix -ava má slovanský
pôvod, ktorý dokázal u M. Vasmer (doklady na -ava
v historickej ukrajinskej hydronymii dokumentuje napr.
aj V. P. u¾gaè, 1998; a iní jazykovedci).
V naom príspevku sa preto budeme usilova víma
si jeho distribúciu v historickej slovenskej hydronymii.
Veobecne prevláda názor, e sufix -ava pôvodne
oznaèoval vodný tok a sekundárne sa zaèal pouíva aj
pri pomenúvaní objektov z iných onymických tried
(napr. vodný názov Trnava > ojkonymum Trnava).
Odliný názor má jazykovedec R. Krajèoviè (2005,
s. 20), ktorý je presvedèený o tom, e sufix -ava sa
pôvodne pouíval na oznaèenie priestoru, miesta,
ktorého povaha bola bliie urèená koreòom slova (napr.
pôvodne hydronymum, dnes ojkonymum Trnava <
z psl. türnú + sufix -ava miesto porastené tàním;
v propriálnej slovnej zásobe sa sufix -ava pouíva na
oznaèenie miesta, kde sa nachádzalo to, èo je vyjadrené
slovným základom; Majtán, 1996, s. 24).
Významným problémom pri skúmaní pôvodu sufixu
-ava je nedostatok historických listinných prameòov zo
slovenského územia pred 10. storoèím, no ich absenciu
môeme odstráni èerpaním prameòov z iných jazykov.
Po 10. storoèí zaèali na nae územie prenika
maïarské kmene a vlastné mená z rôznych
onymických sústav boli poznaèené maïarskou èi
latinskou grafikou maïarských zapisovate¾ov.
Mnohé názvy jazykovo adaptovali (napr. prvá
zmienka o rieke Myjave zaznamenaná v donaènej
listine Bela IV. z roku 1262 vo forme fluuium
Mayona, ad fluuium Moyna sa len ako dáva do
súvislosti so súèasnou etymológiou názvu rieky
Myjavy, z psl. verba *myjoN my, podmýva;
Maïari prispôsobovali slovanské názvy pravidlám
maïarského jazyka aj vkladaním vokálov medzi
konsonanty, napr. slvk. Blava > 1268 rivus Boloua,
maï. Bolova; porov. napr. slov. brat, maï. barátom).
B. Varsik (1990, s. 96) pripúa, e zakonèenie -ava
dostávali nielen názvy riek, ktorých základ bol
bezpeène slovanského pôvodu (ako boli Olava,
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Jelava, Trnava, Rudava, Myslava a pod.), ale aj také
názvy, ktorých základ bol predslovanského pôvodu
(Marus  Morava, r. 892 Maraha < *Marahwa,
z ktorého sa mohol vyvinú aj nemecký názov
March). Z germánskeho sufixu -ahwa vznikol nem.
sufix -hau a z tohto neskôr sufix -au (-hau > -au),
ktorý zodpovedá slovenskému sufixu -ava (porov.
slov. Moldava, nem. Moldau). Nazdávame sa, e pri
niektorých, najmä predslovanských názvoch (napr.
Morava, ktorú spomínajú vo svojich dielach u antickí
autori Tacitus (ako Marus) a Plinius (ako Maro)
pribline z obdobia 1. storoèia) môe sufix -ava
v dnenom názve Morava skutoène pochádza
z pôvodného germánskeho sufixu -ahwa, ako sa
nazdávali E. Schwarz a J. Melich. S týmto názorom
súhlasí aj J. Skutil (1980, s. 620), tvrdiac: Èeská
pøípona -ava, pøedstavující oblíbený sufix pro
oznaèení vodních názvú, pochází s nejvìtí
pravdepodobností z germánského *ahva ve významu
voda. K názvu této øeky (Morava) byl pøipojen a
druhotnì, stejne jako k názvùm jiných øek, napø.
Jihlava, Sázava a pod. (porov. «základ mar- byl
v germán. jazykovém prostøedí rozíøen o druhou èást
ahwa voda, øeka, z ní se ve slovanských názvech
øek vyvinulo ava, odtud Mor-ava (srov. Bystr-ava,
Tich-ava, Medl-ava øeka bystrá, tichá, mdlá)...;
Lutterer, Majtán, rámek, 1982, s. 202).
S takýmto názorom by sa dalo súhlasi pri
dokazovaní pôvodu sufixu -ava pri názvoch èeských,
po¾ských, slovenských vodných tokov, pretoe tieto
krajiny neboli od germánskeho obyvate¾stva
vzdialené. Problémom vak zostáva, ako sa mohol
tento sufix dosta aj do názvov v iných slovanských
krajinách, napr. loty. Daugava, rum. Tirnava,
Moldava, srb. Morava atï., ktoré boli od
germánskych kmeòov znaène vzdialené. Ukazuje sa,
e Slovania teda museli sufix -ava pouíva ete pred
rozpadom jazykového zväzu a odchodom z pravlasti,
teda sufixu -ava môeme prizna praslovanský pôvod.
Nemono preto germanizova spôsob vzniku názvu
Morava (z germ. *ahwa) na celú (najmä mladiu)
hydronymiu Po¾ska, Èiech aj Slovenska.
Vhodné je takisto pripomenú, ako správne
predpokladal J. Skutil, e nie vetky sufixy -ava pri
vodných názvoch museli by ku koreòu názvu pridané
primárne, ale sa k názvom riek pridávali a
sekundárne. Derivaèný sufix -ava bol pravdepodobne
ve¾mi rozírený, preto ho aj starí Slováci pridávali aj
k názvom iných slovenských riek. O názvoch týchto
riek zväèa nemáme naporúdzi starie doklady, preto
tieto názvy pokladáme za mladie ako tie, na ktoré
máme doklady u z 12. storoèia. Logicky vak
nevyluèujeme monos, e názvy riek so sekundárne
pridaným sufixom -ava vznikli v ivej reèi u skôr
(napr. doklad z r. 1928 Bitava, Závodný, 2005, s. 22;
variantný názov rieky Slanej  1903 ajava, 1924
ajava, Sièáková, 1996, s. 75, tu sa prejavuje
kontaminácia maïarského názvu sufixom -ava;
takisto porov. príspevok o etymológii názvu rieky
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Mumlavy, Matúová, 1989, s. 68  73). Zdá sa preto
pravdepodobné, e sufix -ava bol súèasou názvov
niektorých významných slovenských riek a pod¾a
nich neskôr starí Slováci pri pomenúvaní iných
vodných tokov pridávali k pôvodnému názvu sufix
-ava. Dôkazom toho môe by aj vývin názvu rieky
Rudavy. B. Varsik (1990, s. 20) uvádza prvú písomnú
zmienku a z roku 1592 ako fluv. Rudaua. Uvádza,
e sa pre túto rieku nezachoval zo stredoveku nijaký
doklad. V. milauer (1932, s. 7) uvádza doklad z roku
1271: ad venam Rouda. Môeme si vimnú, e starí
tvar bol so sufixom -a, a o tristo rokov sa uvádza
doklad so sufixom -ava (môe to by zapríèinené aj
pôvodom pisára a pod.). Niektoré názvy meních
slovenských riek mohli teda fungova v ivej reèi ¾udí
u v skorom období, hoci v diplomatikách sa
uvádzajú a neskôr.
Slovansko-slovenský vývin sufixu -ava
Berúc do úvahy historické doklady zo slovenskej
hydronymie, vyplýva nám, e sufix -ava podliehal
postupne zmenám. Tieto tendencie sa v historických
dokladoch prejavujú trojakým spôsobom (bliie ich
analyzujeme v sprievodnom texte):
1. zachovanie sufixu -ava v názve vodného toku
(Myjava, itava, Blava atï.; predpokladá sa, e názvy
s -ava sa zachovali tam, kde sa zachovala slovenská
etnicita);
2. sufix -va v názve vodného toku, ktorý vznikol
elipsou samohlásky a z pôvodného sufixu -ava
(Gortva, Bodva, Zagyva); teda zmena ava > va;
3. sufix -a v názve vodného toku, ktorý vznikol
skrátením pôvodného -ava na -a (Nitra?, Turna);
zmena ava > va > a.
1. Vývin tejto skupiny názvov mohol prebieha
dvoma spôsobmi. V minulosti mohol názov
obsahova slovanský sufix -ava, neskôr sa vak
tandardizovaný názov pravdepodobne pod vplyvom
maïarského jazyka zapisoval bez sufixu -ava (1296
fluuium Bebre, 1388 fluv. Bebre, Hladký, 2004, s. 40),
neskôr sa opä v listinách zaèal zapisova so sufixom
-ava (1649 vedle potoka Bebravy, 1862 Bebrava,
Hladký, 2004, s. 40)  istotne pod vplyvom pôvodu
pisára. Druhou monosou bolo, e názov so sufixom
-ava Maïari prispôsobili vynechaním vokálu a (1158
Sythwa, 1227 fluv. Sitva, Hladký, 2004, s. 40), ale
neskôr sa v prameòoch zaèala pouíva pôvodná
podoba hydronyma (1925 itava potok, 1930 itava,
Hladký, 2004, s. 40).
2. Skrátený tvar pôvodného sufixu -ava na sufix
-va mohla spôsobi adaptácia do maïarského jazyka.
Nazdávame sa, podobne ako B. Varsik, e názvy
týchto riek boli pôvodne so sufixom -ava. Neskôr
adaptáciou do maïarského jazyka sa sufix -ava skrátil
na -va (1200 fluv. Buldua, 1289 fluv. Boldva Varsik,
1990, s. 115; zaujímavá je aj elipsa l, take pôvodný
názov pravdepodobne mal tvar Boldava) a v tejto
podobe sa v maïarskom jazyku petrifikoval. Neskôr
ho Slováci prevzali avak u v maïarskej podobe,
ktorý sa pouíva dodnes (Bodva).
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Veobecne sa prijíma názor, e zmena sufixu -ava
> -va > -a bola spôsobená adaptáciou do maïarského
jazyka. Treba si vak vimnú, e podobné názvy so
sufixom -va existovali aj v iných jazykoch (èes.
Beèva, rus. Moskva  pôvodne ide o meno rieky).
Nevyluèujeme monos, e aj tieto názvy mali
pôvodný slovanský sufix -ava, ale skrátenie sufixu
-ava na sufix -va nemohlo by spôsobené vplyvom
maïarèiny.
3. Do tejto skupiny by sme pod¾a názoru
niektorých jazykovedcov mohli zaradi aj názov
Nitra, no proces skrátenia názvu Nitra, ktorý sa
zachoval podnes, bol moný iba za predpokladu, ak
existoval pôvodný názov rieky v tvare Nitrava.
Problematika pôvodného mena rieky Nitry je ete aj
dnes otvorená a jazykovedci sa vo svojich názoroch
rozchádzajú.
B. Varsik (1990, s. 41) sa nazdával, e pôvodný
názov rieky Nitry bol Nitrava a adaptáciou do
maïarèiny sa názov skrátil na Nyitra (v maï. grafike).
Doklad na názov Nitrava pochádza z roku 826 (in
loco vocato Nitraua) a uvádza sa v spise O obrátení
Bavorov a Korutáncov. Tento názov sa vak vzahuje
iba na krajinu, zem Nitrava, nie vak na rieku, o ktorej
máme doklad a z roku 1006 ako flumen Nittra
(Varsik, 1990, s. 41). J. Melich predpokladal, e
pôvodný názov rieky bol s germánskym sufixom -ahwa
(*Nitrahwa > *Nitraha) a v tomto tvare ho prevzali
aj Slovania a substituovali ho sufixom -ava >
*Nitrava. Adaptáciou do maïarèiny sa mala podoba
*Nitrava vyvíja: *Nitrava > *Nitrva > *Nitra
a nazdáva sa, e dnený tvar Nitra je spätné prevzatie
názvu z maïarèiny.
J. Stanislav povaoval názov Nitra za
predslovanský a názvy Nitra a Nitrava povaoval za
paralelné. Odmietal monos maïarského vplyvu na
zmenu slov. sufixu -ava > maï. -a, ako sa nazdával
J. Melich.
Slovenský etymológ . Ondru (2000, s. 15) je
presvedèený, e podoby Nitrava, Nitra, podobne ako
Rimava, Rima (v praslovenèine Rymava : Ryma) boli
fakultatívne. Pod¾a neho skutoènos, e najstarí
doklad má podobu Nitrava, je èisto náhodný. Vplyv
maïarèiny tu nemohol by, lebo aj tvar Nitra je
doloený u z 9. storoèia, keï na naom území ete
Maïarov nebolo.
R. Krajèoviè (2005, s. 20) odmieta názory, e
forma Nitrava je pôvodným názvom Nitry a e forma
Nitra vznikla v starej maïarèine skrátením koncového
-ava > -va > -a. Odôvodòuje to podobne ako
. Ondru tvrdením, e v starej maïarèine vývin
koncového -ava > -va > -a nemohol prebieha tak
skoro, ako sa vyskytujú záznamy názvu v podobe
Nitra. Uvádza, e sufix -ava v názve Nitrava oznaèuje
rozsiahlejí priestor, presnejie väèí majetok, úrodnú
zem èi iné prírodné bohatstvo na oboch brehoch rieky
nazývanej Nitra. Z jeho názoru vyplýva, e pôvodný
názov bol Nitra a názov Nitrava bol u derivovaný
so sufixom -ava.
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Z uvedených názorov nám vyplýva, e do tejto
skupiny môeme zaradi rieku Nitru len za
predpokladu, e mal pôvodný názov rieky tvar Nitrava
a èi u adaptáciou do maïarèiny alebo inou príèinou
zmeny sufixu -ava > -a sa názov skrátil na tvar Nitra.
Názov rieky Turna je menej problematický (1373
fluv. Tornauize, 1777 Tornaviz, 1808 Tornavicza,
Varsik, 1990, s. 118). B. Varsik predpokladá, e
maïarský názov Torna mal pôvodne formu Trnava.
J. Melich v roku 1926 vysvet¾oval vznik maïarského
názvu Torna takto: slvk. Trnava > maï. Turnava,
Turnova > Turnva > Torna. Pod¾a B. Varsika sa
pôvodný názov Trnava pre rieku Turnu nezachoval,
lebo kontinuita pôvodného slovanského obyvate¾stva
v celom povodí rieky bola pretrhnutá a obyvate¾stvo
sa tu v posledných storoèiach stredoveku
pomaïarèilo. Slovenské obyvate¾stvo, ktoré sa opä
zaèalo na toto územie vraca v 17.  18. storoèí,
prevzalo spä od Maïarov u pomaïarèený názov
Torna, z ktorého si vytvorilo nový názov Turòa (1808
maï. Torna, nem. Tornau, sloven. Turòa, Varsik,
1990, s. 118).
Distribúcia sufixu -ava v názvoch slovenských
riek
J. Udolph, ktorý vo svojej monografii Studien zu
slavischen Gewässernamen und Gewässerbezeichnungen (s. 557) vypracoval mapku distribúcie
sufixu -ava v názvoch väèích riek v niektorých
krajinách. My sme vypracovali mapku distribúcie
sufixu -ava len na slovenskom území. V mapke sme
zaznaèili vetky doteraz známe vodné názvy, ktoré
si a do súèasnosti zachovali sufix -ava
a diferencovali sme ich na základe toho, z ktorého
storoèia o nich pochádza prvá zmienka. Pri práci sme
vychádzali z doteraz spracovaných slovenských
povodí riek, ktoré sa spracúvajú v rámci projektu
Hydronymia Slovaciae, ktorého zakladate¾om a
priekopníkom na Slovensku je Milan Majtán. Projekt
vychádza z metodiky projektu Hydronymia Europea.
Doteraz boli na Slovensku monograficky spracované
povodia riek Oravy (M. Majtán  K. Rymut:
Hydronimia dorzecza Orawy, 1985; v súèasnosti je
do tlaèe pripravené jej novie prepracovanie),
slovenskej èasti povodia Slanej (¼. Sièáková:
Hydronymia slovenskej èasti povodia Slanej, 1996),
povodia Dunaja a Popradu (K. Rymut  M. Majtán,
1998), Ip¾a (M. Majtán  P. igo: Hydronymia
povodia Ip¾a, 1999), Turca (J. Krko: Hydronymia
povodia Turca, 2003) a Nitry (Hladký: Hydronymia
povodia Nitry, 2004).
Ostatné povodia riek sú rozpracované a rieia sa
aj v rámci diplomových, rigoróznych èi dizertaèných
prác. Pri vypracúvaní mapky sme si boli vedomí toho,
e nemusí by finálnou verziou. Paralelne so
spracúvaním vetkých povodí je monos doplnenia
mapky o nové názvy riek so sufixom -ava. Zahàòame
do nej aj polyonymické názvy, najmä na diachrónnej
osi (porov. Hladký, 2003, s. 229  238). Adekvátnu
predstavu o distribúcii, ale najmä o vývine sufixu Závodný A.
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ava získame a po komplexnom hydronomastickom
spracovaní vetkých povodí slovenských riek v rámci

projektu Hydronymia Europea, respektíve
Hydronymia Slovaciae.

F vodné názvy slovanského (slovenského)
pôvodu: Blava, Drnava, Hlinava, Jelava, Klastava,
Krèava, Litava, Lykava, Myjava, Myslava, Obava,
Olava (povodie Ondavy), Olava (povodie
Hornádu), Olava (povodie Bodvy), Orava (od nej
odvodený názov Biela Orava), Pilava (dnes Gidra),
Ronkava (dnes Ronkva), Stinava/Stenava (dnes
títnik), Stretava (od nej odvodený názov
Stretavka), Tibava, Trnava (povodie Ondavy),
Trnava (dnes Turna; povodie Bodvy), Trnávka
(pôvodne Trnava; hydronymum Trnava 
ojkonymum Trnava  hydronymum Trnávka;
povodie Dudváhu), Udava, Vypava, ikavka
(pôvodne ikava; hydronymum ikava 
ojkonymum ikava  hydronymum ikavka),
itava (povodie Nitry; od nej odvodené názvy:
Nová itava, Stará itava, Rameno itavy)
) vodné názvy neslovanského, respektíve
predslovanského pôvodu: Chanava, Morava
(predslovanský pôvod), Rimava (od nej odvodený
názov Klenovská Rimava)

G vodné ázvy slovanského (slovenského) pôvodu:
Bebrava (povodie Nitry), Bebrava (povodie Ip¾a),
Blíòava, Gortava (dnes Gortva), Kokavka
(pôvodne Kokava; hydronymum Kokava >
ojkonymum Kokava > hydronymum Kokavka),
Krokavka (pôvodne Krokavka; hydronymum
Krokava  ojkonymum Krokava  hydronymum
Krokavka), Ondava (od nej odvodený názov
Ondavka), Roòava, Rudava (od nej odvodený názov
Myjavská Rudava), Trnava (povodie Stretavy).
? vodné názvy slovanského (slovenského) pôvodu:
Bitava, Èieròava (variant Húava), Drndava,
Dúbrava (povodie Myjavy), Húè¾ava, Kaèkava,
Krútòava, Opava, Prudava, Radava (dnes Liska),
Silava, Srava, ajava, Trnava (povodie Nitry),
Výrava, Zdychava, itava (dnes Folkuová; povodie
Turca)
vodné názvy nejasného, prípadne
neslovanského pôvodu: Dindava (dnes Chyndický
potok; azda z expresívneho verba dinda),
Panèava
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Çàâîäíûé À.
ÄÈÑÒÐÈÁÓÖÈß ÔÎÐÌÀÍÒÀ -ÀÂÀ Â ÑËÎÂÀÖÊÎÉ ÃÈÄÐÎÍÈÌÈÈ
Àâòîð ïûòàåòñÿ ðåøèòü ïðîáëåìó òîïîíèìè÷åñêîãî ôîðìàíòà -àâà â ñëîâàöêîé ãèäðîíèìèè, ó÷èòûâàÿ åãî ïðîèñõîæäåíèå è èñïîëüçîâàíèå â ñëàâÿíñêîé è ñëîâàöêîé ãèäðîíèìèè. Âàðèàíòû -àâà
è -âà ìîæíî òîëêîâàòü êàê ÿâëåíèå èíòåðôåðåíöèè è ìåæúÿçûêîâûõ êîíòàêòîâ. Íî áîëåå âåðîÿòíûì
êàæåòñÿ åãî òîëêîâàíèå êàê ïðàñëàâÿíñêîãî ñóôôèêñà, âàðèàíòíîñòü êîòîðîãî íóæíî èñêàòü åù¸ â
ïðàñëàâÿíñêîì ïåðèîäå. Â òðàäèöèîííûõ òîëêîâàíèÿõ åãî ïðîèñõîæäåíèå îáúÿñíÿþò èç äðåâíåãåðì.
ñëîâà ahwa (âîäà). Íåêîòîðûå àâòîðû èùóò åãî èñòîêè â äðåâíåé ñëàâÿíñêîé ëåêñèêå. Â ñëîâàöêîé
ãèäðîíèìèè íàõîäèì íàçâàíèÿ ñ ôîðìàíòîì -àâà â ñòàðèííûõ è íîâûõ ãèäðîíèìàõ (10  13 âåê: 32
ãèäðîíèìà, 14 - 18 âåê: 5, 19 - 20 âåê: 21 ãèäðîíèì; 5 èç íèõ, âåðîÿòíî, íå ñëàâÿíñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ
è 43 ñëàâÿíñêîãî  ñëîâàöêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ). Ðàñïðîñòðàíåíèå ôîðìàíòà -àâà â ñëîâàöêîé ãèäðîíèìèè ïîêàçàíîíà ñïåöèàëüíîé êàðòå (Ëïãïò üíïìáóôéêÞ, ¹ 2, 2008, ñ. 48-52).
Zavodny A.

DISTRIBUTION OF THE SUFFIX AVA IN THE SLOVAK HYDRONYMY
The author deals with the handling of the toponymic formant ava issue in the Slovak hydronymy with the
focus on its origin and occurence in the Slavic and Slovak hydronymy. The variants ava and va may be
explained as a phenomenon of interference and interlingual contacts. More probable seems to be its explanation
as that of an ancient Slavic formant whose variations have to be traced back to the ancient Slavic period. In
traditional explanations some older authors derive it from an old German word ahwa /»water»/. Some authors
look for its origin in old Slavic lexicon. In Slovak hydronymy we find hydronyms with the formant ava in
historical and new documents /from 10  13 century 32 hydronyms, from 14  18 century 5 documents, from
19  20 century 21 documents, out of these 5 have probably non-Slavic origin and 43 have demonstrably
Slavic or Slovak origin. We document the distribution of the formant ava in Slovak hydronymy in the
special map (Ëïãïò üíïìáóôéêÞ, ¹ 2, 2008, ñ. 48-52).
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