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MODIFIKAČNÉ KATEGÓRIE ADJEKTÍVNYCH DERIVÁTOV V SLOVENČINE A 

POĽŠTINE 

 

Marta VOJTEKOVÁ 

 

 

V príspevku sa venujeme adjektívnym derivátom v slovenčine a poľštine s osobitným 

zreteľom na modifikačný typ onomaziologických kategórií deadjektív, ktorých význam môže 

byť v porovnaní s významom východiskového adjektíva sémanticky modifikovaný v smere 

zoslabovania vlastnosti, zosilňovania (intenzifikácie) vlastnosti alebo negácie vlastnosti, 

pričom nedochádza k zmene slovného druhu. V rámci jednotlivých onomaziologických 

kategórií v slovenčine a poľštine porovnávame slovotvorné formanty konštituujúce jednotlivé 

slovotvorné typy, hľadáme paralely, rozdiely a ekvivalenty. Závery formulujeme na základe 

výskumu v Slovenskom národnom korpuse, v Národnom korpuse poľského jazyka 

(Narodowy korpus języka polskiego) a v nasledujúcich slovníkoch slovenského a poľského 

jazyka: Krátky slovník slovenského jazyka (2003), Slovník súčasného slovenského jazyka 

(2006, 2011), Slovník koreňových morfém slovenčiny (2005), Uniwersalny słownik języka 

polskiego (2003). 

 

Zoslabujúce deriváty 

Adjektívne deriváty môžu modifikovať význam vyjadrený adjektívnym motivantom v smere 

zoslabovania príznaku, t. j. zníženia intenzity príznaku pod normu, napr. sladkastý (←sladký) 

– słodkawy (←słodki) znamená «trocha sladký – trochę słodki». 

Zoslabujúce deriváty sa v slovenčine tvoria prefixálno-sufixálnymi formantmi na-...-astý 

(nasprostastý, nakyslastý, nahorkastý), na-...-lý (nahluchlý, nasladlý, nažltlý), po-...-ší 

(poslabší), ob-...-ný (obstarný); v poľštine sa tvoria prefixálnym formantom przy- 

(przygłuchy). Skúmané jazyky využívajú odlišné sufixy: slovenčina -ľavý (chorľavý), -astý 

(sladkastý, modrastý, hnedastý, sivastý), poľština -owity (słabowity). Výnimkou je spoločný 

sufix -(k)avý (zelen(k)avý)/-(k)awy (zielon(k)awy). V slovenčine je v rámci tejto 

onomaziologickej kategórie najproduktívnejší slovotvorný typ so sufixom -astý, v poľštine so 

sufixom -awy alebo prefixom prze-. 

Na tomto mieste sa zameriame na dva problémy, a to na spoločný sufix -awy/-avý so 

zriedkavejším slovotvorným variantom -kawy/-kavý, a na poľský prefix przy-. Zoslabujúci 

sufix -awy/-avý využívajú oba analyzované jazyky, ale zhoda v jeho distribúcii je veľmi 

zriedkavá, napr. białawy – belavý, sinawy – sinavý. Poľským deadjektívnym derivátom 

s týmto sufixom zodpovedajú v slovenčine najčastejšie ekvivalenty s formantom -astý 

(czarniawy – černastý, kwaśnawy – kyslastý, cierpkawy – trpkastý, gorzkawy – horkastý) 

alebo s variantmi -(k)astý/-(k)avý (czerwonawy – červen(k)astý/červen(k)avý, zielon(k)awy – 

zelen(k)astý/zelen(k)avý, słodkawy – sladkastý/sladkavý). Zriedka vystupujú ako ekvivalenty 

slovotvorné typy s prefixálno-sufixálnymi formantmi (głuchawy – na-hluch-lý, na-hluch-

astý; głupawy – na-hlúp-ly, na-sprost-astý).  

Zradný je prefix przy-/pri-, ktorý v poľskom jazyku vyjadruje modifikáciu príznaku v smere 

jeho zoslabovania, kým v slovenčine v smere jeho intenzifikácie, porov. przygłuchy «trochę 
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głuchy» – prihluchý «veľmi hluchý», przygłupi «trochę głupi» – prihlúpy «veľmi hlúpy», 

przyciężki «trochę za ciężki» – priťažký «veľmi ťažký», przyciasny «trochę za ciasny» – 

pritesný «veľmi tesný».  

 

Zosilňujúce (intenzitné) deriváty 

Adjektívne deriváty môžu modifikovať význam vyjadrený adjektívnym motivantom aj 

v smere zosilňovania (intenzifikácie) príznaku, t. j. zvýšenia intenzity príznaku nad normu, 

napr. prekrásny (←krásny) – przepiękny (←piękny) znamená «veľmi krásny – bardzo 

piękny». V poľskej jazykovednej literatúre sa táto skupina derivátov pomenúva ako intenzíva 

(Gramatyka współczesnego języka polskiego: morfologia, 1999, s. 506).  

Intenzifikácia príznaku sa v oboch jazykoch dosahuje prostredníctvom prefixálnych 

(domácich aj cudzích) formantov a sufixálnych (výlučne domácich) formantov, hoci druhá 

skupina derivátov sa v poľskej odbornej literatúre zaraďuje k tzv. expresívnym derivátom, pri 

opise ktorých sa zdôrazňuje, že časť z nich okrem expresívnosti vyjadruje aj intenzifikáciu 

vlastnosti. Ďalšej časti sa pripisuje výlučne citový príznak, pričom ide najmä 

o nestupňovateľné adjektíva ako goluśki, naguśki – holučký, nahučký (porov. Gramatyka 

współczesnego języka polskiego: morfologia, 1999, s. 506).  

Repertoár intenzifikujúcich formantov charakterizuje v porovnaní so zoslabujúcimi 

formantmi väčšia miera zhody. K prefixálnym formantom spoločným pre oba jazyky patria: 

prze- (przepiękny)/pre- (prekrásny), pra- (pradawny)/pra- (pradávny), ultra- 

(ultranowoczesny)/ultra- (ultramoderný), super- (supernowoczesny)/super- (supermoderný), 

hiper- (hiperkrytyczny)/hyper- (hyperkritický). K rozdielnym formantom možno zaradiť: v 

poľskom jazyku nad- (nadgorliwy), arcy- (arcyciekawy), ekstra- (ekstramocny), v 

slovenskom jazyku: pri- (priveľký), ktorý má v poľštine opačnú, t. j. zoslabujúcu funkciu, 

o čom sme sa už zmienili. 

Na základe výskumu derivátov s intenzifikujúcimi formantmi, ktoré sú špecifické len pre 

poľštinu, možno formulovať nasledujúce závery. Poľským deadjektívnym derivátom 

utvoreným pomocou intenzifikujúceho prefixu nad- zodpovedajú v slovenčine zvyčajne 

analytické konštrukcie: nadgorliwy – veľmi horlivý, nadopiekuńczy – veľmi starostlivý, 

nadpobudliwy – veľmi prchký, nadczuły – veľmi citlivý. Pri výskume materiálu sme našli len 

jeden ekvivalent s identickým prefixom vyjadrujúcim ten istý význam ako v poľštine, a to 

nadliczbowy (←liczbowy) – nadpočetný (←početný). Slovenský prefixoid arci- síce 

sekundárne vyjadruje zosilnenie významu (porov. arcilotor), ale na základe výskumu 

môžeme konštatovať, že pri adjektívach sa s týmto významom nepoužíva. Poľským 

adjektívnym lexémam preto zodpovedajú v slovenčine najčastejšie analytické konštrukcie: 

arcybanalny – veľmi banálny; arcyciekawy – veľmi zaujímavý; arcydelikatny – veľmi 

delikátny; arcylojalny – veľmi lojálny; arcyzabawny – veľmi zábavný; arcybogaty – veľmi 

bohatý. Korpusový výskum adjektív s prefixoidom extra- ukazuje, že zriedkavo sa používa 

v intenzifikačnej funkcii (porov. extraaktívny, extraľahký, extrasilný, extravysoký, 

extrarýchly), ale počet výskytov nie je pre prisúdenie tohto významu prefixoidu extra- 

relevantný, čo sa napokon odráža aj v Slovníku súčasného slovenského jazyka (2006), 

v ktorom tento význam nie je zachytený.  

Aj pri formálne a významovo totožných prefixoch možno pozorovať rozdiely. Poľskému 

prefixu prze- zodpovedajú v slovenčine najčastejšie opisné konštrukcie: przedziwny – veľmi 

divný; przebogaty – veľmi bohatý; przekomiczny – veľmi komický; prześmieszny – veľmi 

smiešny; prześwietny – veľmi nádherný, przeuroczy – veľmi pôvabný, čarovný; przezabawny 

– veľmi zábavný. Ekvivalenty s prefixom pre- sú vzhľadom na jeho nízky výskyt 

v uvedenom význame v slovenčine zriedkavé: przepiękny – prekrásny, przemiły – premilý. 

Formanty ultra-, super-, hyper-/hiper- sa môžu využívať variantne pri tom istom 

slovotvornom základe: supernowoczesny – ultranowoczesny – ekstranowoczesny, 
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supermoderný – ultramoderný. V oboch analyzovaných jazykoch sa tieto formanty používajú 

najmä pri cudzích slovách (P ultraradykalny, superekspresowy, hiperkrytyczny – S 

ultraradikálny, superluxusný, hyperkritický). Ak sa vyskytujú v spojení s domácimi 

adjektívami, ide zvyčajne o termíny, porov. ultrakrátke vlny, ultraľahké lietadlo – ultraczuła 

taśma, ultrakrótkie fale.   

Sufixálny typ zosilňujúcich derivátov vyjadruje nielen zmenu intenzity príznaku, teda 

kvantitatívnu modifikáciu, ale zároveň aj kvalitatívnu modifikáciu, pretože tieto deriváty nesú 

zároveň citový príznak (expresívnosť) vnímaný zväčša v pozitívnom zmysle. Na základe 

druhu citového príznaku možno vyčleniť zosilňujúce deriváty: deminutívne (napr. drobnučký 

– drobniutki: expr. «veľmi drobný»), augmentatívne (dlhokánsky – długachny: expr. «veľmi 

dlhý»), s odtienkom žartu (grubaśny: žart. «bardzo gruby»). Zároveň treba poznamenať, že 

niekedy nesú sufixy len citový príznak bez intenzifikácie vlastnosti. Ide najmä 

o nestupňovateľné adjektíva ako goluśki, naguśki – holučký, nahučký. Pri niektorých 

derivátoch zas dochádza ku konfliktu medzi pozitívnym citovým príznakom sufixu 

a negatívnym významom slovotvorného základu, ide o eufemizmy ako głupiutki, 

głupiusieńki, brudniutki – hlúpučký, špinavučký (porov. Gramatyka współczesnego języka 

polskiego: morfologia, 1999, s. 506).  

Repertoár intenzifikujúcich sufixov je v oboch jazykoch úplne odlišný. Deriváty odvodené od 

toho istého adjektíva rozličnými slovotvornými sufixmi tvoria „reťazce“ (opakovaná 

deminutivizácia), ktoré sú bohatšie v poľskom jazyku a v niektorých prípadoch kompletne 

vyčerpávajú ponuku intenzifikujúcich slovotvorných sufixov, porov. napr. P malutki – 

maluchny – maluśki – malusi – maleńki – maluteńki – maluteczki – malutenieczki – 

malusieńki – malusienieczki a S maličký – maličičký – malinký – malilinký.  

Na základe výskumu možno konštatovať, že z kvantitatívneho hľadiska sú v poľštine 

najproduktívnejšie sufixy -utki (tłuściutki, płyciutki, drobniutki, biedniutki), -uchny 

(czyściuchny, cieniuchny, młodziuchny, niziuchny) a -uśki (cichuśki, leciuśki, prościuśki, 

maluśki). K zriedkavým intenzifikujúcim sufixom patria: -usi (cichusi, leciusi, drobniusi, 

cieniusi), -eńki (maleńki, słabeńki), -aśny (grubaśny, wielgaśny, długaśny), -achny 

(długachny, wielgachny), -aśki (grubaśki), -uni (miluni). Z rozšírených podôb uvedených 

sufixov sú časté -uteńki (cichuteńki, szybciuteńki, mięciuteńki, króciuteńki), -usieńki 

(prościusieńki, puściusieńki, drobniusieńki, cieniusieńki), a menej časté -uteczki (maluteczki, 

leciuteczki), -utenieczki (malutenieczki, cichutenieczki), -usienieczki (malusienieczki). 

Frekvenciu slovenských sufixov uvádzame na základe výskumu v Slovenskom národnom 

korpuse a radíme ich zostupne. V slovenčine majú najvyššiu frekvenciu (zistená frekvencia 

vyššia než 1000): -učký (mladučký, staručký, kratučký, tenučký, slabučký), -ičký (maličký, 

pomaličký), -učičký (novučičký, staručičký, plnučičký, slabučičký), -očizný (dlhočizný, 

hrubočizný), -ulinký (slabulinký, jemnulinký, čistulinký, uzulinký, mladulinký), -ánsky 

(vysokánsky, velikánsky, dlhánsky, širokánsky, skupánsky). Niektoré z uvedených sufixov 

nemožno aj napriek ich vysokej frekvencii zistenej v Slovenskom národnom korpuse hodnotiť 

ako produktívne, pretože sa využívajú len pri jednom, prípadne niekoľkých adjektívach, ktoré 

pokrývajú celú ich frekvenciu: -ičký (98% prípadov tvorí adjektívum maličký), -očizný (len 

pri adjektívach dlhý a hrubý). K menej častým intenzifikujúcim sufixom možno zaradiť: -

izný (vysočizný, dlžizný, širočizný, hlbočizný, starizný), -unký (slabunký, ľahunký, drobunký, 

mladunký, čistunký), -inký (malinký), -ilinký (iba adjektívum malilinký); -okánsky (iba 

adjektívum dlhokánsky), -ičičký (iba adjektívum maličičký). Sufix -ušký doložený v Krátkom 

slovníku slovenského jazyka pri adjektíve slabušký, mal v Slovenskom národnom korpuse 

nulový výskyt. 

 

Záporové (negačné) deriváty 
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Deriváty s prefixom ne-/nie- predstavujú z hľadiska interpretácie najproblematickejšiu 

skupinu. R. Grzegorczykowa a J. Puzynina (1999, s. 451, 508) delia tieto deriváty do dvoch 

skupín. 1.) Deriváty s prefixom nie-, ktoré označujú absenciu príznaku vyjadreného 

slovotvorným základom (niedemokratyczny). Podľa autoriek tieto deriváty pomenúvajú novú 

situáciu, a preto ich interpretujú ako mutačné deriváty. 2.) Deriváty s prefixom nie-, ktoré 

označujú protikladnú vlastnosť k vlastnosti komunikovanej slovotvorným základom 

(niezdrowy). V tomto prípade ide podľa spomínaných autoriek o modifikáciu vlastnosti, 

a teda modifikačnú kategóriu. K. Kallas (1999, s. 508) však v nadväznosti na spomínané 

autorky zdôrazňuje, že hranica medzi týmito dvoma skupinami je neostrá a niektoré deriváty 

možno interpretovať dvojako, t. j. aj ako absenciu, aj ako protiklad, napr. niezdrowy: 1. taký, 

ktorému chýba zdravie (negácia), 2.) chorý (protiklad). Vzhľadom na túto skutočnosť 

navrhuje K. Kallas uznať všetky deriváty s prefixom nie- za modifikačné (porov. Gramatyka 

współczesnego języka polskiego: morfologia, 1999, s. 508). 

V slovenčine sa deriváty s prefixom ne- (negatíva/popieracie názvy) jednoznačne zaraďujú 

k modifikačným kategóriám. V publikácii Slovenská slovotvorba sa zdôrazňuje, že pri 

popieraní nejde o „čistú“ modifikáciu, ale obsah motivanta sa modifikuje k nule (Furdík, 

2004, s. 92, 104), motivát teda vyjadruje absenciu príznaku. Podľa nášho názoru, pri 

adjektívach prefix ne- nikdy nevyjadruje čistú negáciu ako v prípade substantíva Neslovák či 

slovesa neučiť, ale vždy ide zároveň o antonymiu. Niekedy je negované adjektívum jediným 

(slovotvorným) antonymom milý – nemilý (miły – niemiły), inokedy popri ňom existujú aj 

lexikálne antonymá, napr. dlhý – nedlhý/krátky (długi – niedługi/krótki).  

V súlade s prístupom prezentovaným v slovenskej literatúre, ako aj s prístupom K. 

Kallasovej, zaraďujeme záporové (negačné) deriváty k modifikačným kategóriám, pričom 

negovaný derivát vyjadruje v porovnaní s adjektívnym motivantom absenciu príznaku 

a súčasne je s ním v antonymnom vzťahu. Základným negačným prefixom je v oboch 

jazykoch domáci prefix ne- (v slovenčine)/nie- (v poľštine), ale zároveň sa využívajú aj 

cudzie prefixy.  

Z cudzích formantov využívajú oba jazyky prefix a- vystupujúci pred spoluhláskami 

(asymetrický, asymetryczny) so zriedkavým variantom an- vystupujúcim pred samohláskami 

(anorganický) a veľmi zriedkavý prefix i- (v slovenčine)/ir- (v poľštine). Tieto prefixy sa 

využívajú pri cudzích adjektívach, pričom deriváty utvorené cudzím prefixom majú takmer 

vždy ekvivalent s domácim negačným prefixom ne-/nie-: S a-normálny – ne-normálny, 

acyklický – necyklický, amelodický – nemelodický, amorálny – nemorálny, aperiodický – 

neperiodický, an-organický – ne-organický, i-racionálny – ne-racionálny, irelevantný; P 

a-symetryczny – nie-symetryczny, arytmiczny – nierytmiczny, amoralny – niemoralny, 

anormalny – nienormalny, anormatywny – nienormatywny, ir-racjonalny – nie-racjonalny, 

ir-relewantny. Na základe výskumu možno taktiež konštatovať, že frekventovanejšie sú 

takmer vždy deriváty s cudzím prefixom než deriváty s domácim prefixom.  

Z porovnania modifikačného typu onomaziologických kategórií deadjektív v slovenčine 

a poľštine možno odvodiť nasledujúce závery. So skúmanými onomaziologickými 

kategóriami sa spája viac rozdielov než zhôd. V rámci jednotlivých onomaziologických 

kategórií len zriedka dochádza k zhode v slovotvorných typoch. Oba jazyky využívajú 

pomerne odlišný repertoár zoslabujúcich a intenzifikujúcich formantov, naopak, najvyššiu 

mieru zhody možno pozorovať v negačných formantoch. Výskyt formálne a významovo 

totožných formantov je sprevádzaný rozdielmi v ich frekvencii (napr. prze-/pre-). V rámci 

modifikačného typu onomaziologických kategórií sa vyskytujú aj formálne totožné formanty 

patriace k odlišným onomaziologickým kategóriám (napr. przy-/pri-). Rozdiely vystupujú do 

popredia najmä pri hľadaní ekvivalentov v druhom jazyku. Okrem spomínaných rozdielov sa 

možno stretnúť aj s tým, že konkrétnemu slovotvornému typu so sufixálnym alebo 
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prefixálnym formantom zodpovedá v druhom jazyku analytická konštrukcia (napr. 

arcybanalny – veľmi banálny). 

 

Tento príspevok bol vytvorený realizáciou projektov Vybudovanie lingvokulturologického a 

prekladateľsko-tlmočníckeho centra a Dovybavenie a rozšírenie lingvokulturologického 

a prekladateľsko-tlmočníckeho centra, na základe podpory operačného programu Výskum a 

vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  
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Summary 

The paper deals with Slovak and Polish adjectival derivations and places a special focus on 

their modification categories; the meaning of adjectival derivation is, when compared to the 

meaning of the base adjective, modified in the sense of weakening, intensification or negation 

of the respective quality. The paper also compares the inventory of the weakening, 

intensifying and negating formants (prefixes and suffixes) in Slovak and Polish, presents their 

frequency (data from the national corpora are used), and seeks equivalents in the other 

language. In formally identical formants the paper also highlights their differences, which 

reside in their different distribution and frequency. 
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