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Optimalizácia gramatickej charakteristiky neutier (Gpl) 

 

Eva KVANTÍKOVÁ 

 

Teoreticko-metodologické východiská 

 

Cieľom nášho príspevku je na základe získaných informácií predstaviť optimalizovanú 

verziu lexikografického zápisu niektorých neutier skloňujúcich sa podľa podvzoru miesto 

(vychádzajúc z Nového deklinačného systému slovenských substantív od Miloslavy 

Sokolovej). Ako vzorku sme použili niekoľko vybraných substantív stredného rodu (16), v 

ktorých sa prejavuje variantnosť tvarotvorného základu v Gpl.  

Pôvodné informácie o gramatickej charakteristike daných substantív sme čerpali z 

kodifikačných príručiek. Ako východiskové sme si zvolili Krátky slovník slovenského jazyka 

(ďalej len KSSJ) a Pravidlá slovenského pravopisu (ďalej len PSP); obe príručky ako 

kodifikovaný tvar uvádzajú dvojtvar v poradí vkladný vokál e/vkladný diftong ie. Získané 

údaje z týchto slovníkov sme vzájomne konfrontovali a z výsledkov sme vyvodili závery o 

zhode, resp. nezhode lexikografických zápisov.  

Pri vlastných návrhoch na zápis gramatických informácií daných neutier sme 

vychádzali aj z údajov, ktoré nám poskytol Slovenský národný korpus (verzia prim-4.0-

public-all) (ďalej len SNK) a pri ôsmich neutrách sídlo, číslo, písmo, krídlo, pásmo, plátno, 

vlákno a kúzlo sme navyše využili Mgr. Ološtiakovou realizovaný sociolingvistický výskum 

(ten sa uskutočnil v roku 2006 na vzorke 1001 respondentov). 

Pri návrhu na riešenie lexikografického zápisu sme pracovali s termínmi, s ktorými 

pracuje aj M. Sokolová a ktoré sme čerpali z monografie Deklinácia prevzatých substantív v 

slovenčine od M. Ološtiaka a L. Gianitsovej-Ološtiakovej. V našom príspevku sme taktiež 

aplikovali nimi navrhnuté zapisovanie variantnosti so stanovených pomermi; pri pomere 85 : 

15 budeme zapisovať nevariantný tvar, pri rozpätí 85 : 15 až 60 : 40 preferovanú 

variantnosť a pri pomere 60 : 40 až 50 : 50 zas harmonizovanú variantnosť.  

Vychádzajúc z gramatickej charakteristiky uplatnenej v oboch kodifikačných 

príručkách a pri ich vzájomnej konfrontácii sme zistili, že pri všetkých neutrách (okrem 

lexémy osídlo a abstrakta súcno) tieto lexikografické zápisy vzájomne korešpondovali. Pri 

spomínanom substantíve osídlo bola v KSSJ uvedená len gramatická relačná morféma -a 

(Nsg) a v PSP bol uvedený dvojtvar, neutrum súcno v PSP nefigurovalo a v KSSJ bola 
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uvedená opäť len gramatická relačná morféma pre Nsg. Vo všetkých ostatných prípadoch bol 

kodifikovaný dvojtvar, pričom bol najprv uvedený tvar, v ktorom sa uplatňuje zákon o 

rytmickom krátení, teda tvar s vkladným vokálom e a potom tvar s vkladným diftongom ie. 

 

Charakteristika jednotlivých neutier a návrhy variantnosti 

 

Prvým substantívom je lexéma číslo. Pri tomto podstatnom mene nám výsledky zo 

SNK a uskutočneného sociolingvistického výskumu potvrdili, že používatelia jazyka 

zachovávajú jazykový úzus, teda preferujú tvar s vkladným vokálom e. Treba však povedať, 

že SNK vykázal oveľa väčšie percentuálne rozpätie medzi tvarmi čísel a čísiel ako 

sociolingvistický výskum. Kým výsledky výskumu naznačovali skoro až harmonizovanú 

variantnosť (55,5 % : 49 %), tak v SNK preferovanie tvaru čísel sa približovalo až 75 %. 

Identické výsledky v zmysle uprednostňovania tvaru so samohláskou e sa objavili aj 

pri kompozitách dvojčíslo a prvočíslo. Hoci malý počet výskytov daných tvarov v oboch 

prípadoch (3 výskyty tvaru dvojčísel a 2 tvaru dvojčísiel, 19 výskytov tvaru prvočísel a 17 

tvaru prvočísiel) nemá dostatočnú výpovednú hodnotu, domnievame sa však, že významnú 

úlohu tu zohráva aj systemizačný faktor, na podklade ktorého môžeme odôvodniť rovnakú 

tendenciu k uplatňovaniu zákona o rytmickom krátení pri takýchto slovách, preto pri nich 

navrhuje preferovanú variantnosť. 

Pri podstatnom mene krídlo sa preukázala nejednotnosť percentuálnych výsledkov 

medzi SNK a výskumom, čo je, podľa nás, spôsobené charakterom SNK. SNK ako databáza 

písaných textov implikuje v sebe faktor jazykovej korekcie, čo čiastočne znemožňuje 

relevantne posúdiť objektivitu výsledkov. Ak by sme chceli brať do úvahy len výsledky zo 

SNK (pomer výskytov 85,4 % : 14,6 % v prospech tvaru krídel), museli by sme zmeniť 

existujúci lexikografický zápis z preferovanej variantnosti na nevariantný tvar. Avšak z vyššie 

uvedeného dôvodu uskutočňovanej jazykovej korekcie berieme do úvahy aj sociolingvistický 

výskum, a to z toho dôvodu, že reprezentuje spontánne písané a ničím nekorigované tvary 

daného substantíva. Z týchto dôvodov navrhujeme ponechať preferovanú variantnosť e/ie.  
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Tabuľka č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neutrum kúzlo sa vyznačuje viditeľnou tendenciou vedúcou k využívaniu tvaru s 

vkladnou dvojhláskou ie v jazykovom prejave, o čom svedčia výsledky zo SNK, aj výsledky 

zo sociolingvistického výskumu. Údaje z výskumu ukázali, že používatelia jazyka v 84,5 % 

prípadov uprednostnili tvar kúziel a údaje zo SNK taktiež poukázali na preferovanie tohto 

tvaru (88,1 %). Keďže uprednostňovanie tvaru kúziel sa prejavuje zreteľne, navrhujeme 

zaznačiť nevariantný tvar v podobe -ziel. 

Relatívne proporčne boli percentá rozdelené pri lexéme pásmo. Týkalo sa to oboch 

zdrojov, z ktorých sme čerpali údaje, pričom ale zistené výsledky odporovali platnej 

kodifikácii, ktorá uvádza dvojtvar pásem/pásiem. Percento preferovania tvaru s vkladným 

diftongom prekročilo 82-percentnú hranicu. V prípade SNK však bola o 0,5 % prekročená 

hranica 85 %. Napriek tomu, že SNK poukazuje na nevariantnosť v skloňovaní daného 

substantíva, nám sa z dôvodu málo evidentného prekročenia hranice stanovenej pre 

nevariantnosť tvarov a s prihliadnutím na výsledky sociolingvistického výskumu zdá 

vhodnejšie navrhnúť uvádzanie v kodifikačných príručkách a slovníkoch preferovanú 

variantnosť v poradí ie/e. 

Pri stanovovaní variantnosti zodpovedajúcej jazykovej skutočnosti sa pri podstatnom 

mene písmo objavila výrazná diskrepancia medzi výsledkami získanými z výskumu a zo SNK 

– SNK ukázal preferovanie tvaru písem (66 %) a výskum zas preferenciu tvaru písiem (67,8 

%). Tento rozpor zrejme opäť vyplýva zo samotného charakteru SNK ako databázy písaných 

textov prechádzajúcich jazykovou korekciou. Na tomto príklade môžeme vidieť ako 

skresľujúco môže SNK vplývať na výskumnú činnosť. Keďže SNK a výskum vykázali 

protichodné tendencie navrhujeme „paralelnú kodifikáciu“ (tento termín navrhuje V. Cvrček) 

neutrum SNK   -e/-ie SLV   -e/-ie variantnosť 

číslo 74,8% 25,2% 55,5% 49,0% e/ie 

dvojčíslo 60,0% 40,0% - - e/ie 

prvočíslo 52,8% 47,2% - - e/ie 

krídlo 85,4% 14,6% 62,5% 37,4% e/ie 
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teda pre hovorový jazykový štýl navrhujeme kodifikovať dvojtvar -ie/-e a pre písaný text zas 

dvojtvar -e/-ie. 

Ako ukázal sociolingvistický výskum, respondenti sa pri rozhodovaní medzi tvarom 

pláten alebo tvarom plátien až vo vyše 86 % rozhodli pre druhý menovaný tvar, teda by sa 

dalo očakávať odporúčanie nevariantnosti v prospech tvaru plátien. V tomto prípade však 

nemôžeme brať do úvahy len jeden zdroj informácií a musíme prihliadať aj na výsledky zo 

SNK (keďže oba zdroje máme k dispozícií). Pri kombinácií oboch týchto zdrojov sa javí ako 

primeranejšia preferovaná variantnosť -tien/-ten.  

Tabuľka č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednoznačnosť získaných údajov a ich vzájomná korešpondencia (pri porovnaní SNK 

a sociolingvistického výskumu) nám pri podstatnom mene sídlo ukázali ako ľudia postupovali 

pri výbere toho-ktorého tvaru a zistili sme, že vo veľkej miere je preferovaný tvar sídiel (pri 

skúmaní SNK bolo percento preferovania tohto tvaru 60,5 % a výsledky sociolingvistického 

výskumu zas vykázali až 75 %). Takýto stav nám umožnil bez výrazných ťažkostí stanoviť 

preferovanú variantnosť v prospech tvaru s vkladnou dvojhláskou. 

Formálna podobnosť lexémy osídlo (ale nie sémantická totožnosť) s lexémou sídlo 

zrejme spôsobila, že percentuálne údaje sa vzájomne výrazne neodlišujú. V tomto prípade 

môžeme na úrovni dvoch lexém porovnávať len výsledky zo SNK, pretože vo výskume sa 

substantívum osídlo nepreverovalo. Analogicky s predchádzajúcim slovom preto navrhujeme 

preferovanú variantnosť (-diel/-del). 

neutrum SNK   -e/-ie SLV   -e/-ie variantnosť 

kúzlo 11,9% 88,1% 7,9% 92,9% ie 

pásmo 14,5% 85,5% 16,1% 82,5% ie/e 

písmo 66,1% 33,9% 28,8% 67,8% 

paralelná 

kodifikácia 

e/ie aj ie/e 

plátno 40,5% 59,5% 12,3% 86,4% ie/e 
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Posledným zo súboru neutier, pri ktorých sme mali k dispozícií aj údaje zo 

sociolingvistického výskumu, je podstatné meno vlákno. Ani v tomto prípade sme nemali 

problém stanoviť variantnosť, a to preto, lebo SNK aj výskum vykázali podobné údaje a tieto 

sa pohybovali v percentuálnom rozpätí stanovenom pre preferovanú variantnosť; museli sme 

však oproti kodifikovanému dvojtvaru upraviť poradie na poradie vlákien/vláken. 

Ďalším neutrom, pri skloňovaní ktorého v Gpl prebieha zmena v tvarotvornom základe 

a buď sa uplatňuje, alebo sa neuplatňuje zákon o rytmickom krátení, je lexéma pádlo. Keďže 

jediným údajom je 17 výskytov tvaru pádiel v SNK, navrhujeme zmenu kodifikovaného 

dvojtvaru na nevariantný tvar s vkladným diftongom ie. 

 

Tabuľka č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri lexéme súkno môžeme informácie o preferovaní jedného alebo druhého tvaru 

čerpať len zo SNK. SNK potvrdil existujúci stav v kodifikačných príručkách, a preto aj my 

navrhujeme preferovanú variantnosť.  

V prípade podstatného mena žriedlo SNK síce ukázal preferovanú variantnosť, ale v 

opačnom poradí ako je uvedená v KSSJ a PSP, preto na základe týchto výsledkov navrhujeme 

uprednostniť tvar s vkladným diftongom ie.  

Ako ďalšieho zástupcu z neutier uvádzame podstatné meno trieslo. V tomto prípade 

navrhujeme preferovanú variantnosť (ie/e), hoci pri preverovaní v SNK sa objavili nízke čísla 

výskytov daných tvarov (3 výskyty tvaru triesel a 10 tvaru triesiel). 

Obdobnú zmenu (preferovanú variantnosť -cien/-cen) navrhujeme aj pri abstraktnom 

podstatnom mene súcno, a to z dôvodu, že KSSJ a PSP pri gramatickej charakteristike tohto 

substantíva uvádzajú len gramatickú relačnú morfému -a. A keďže SNK ukázal pri pomere 

neutrum SNK   -e/-ie SLV   -e/-ie variantnosť 

sídlo 39,5% 60,5% 24,0% 75,1% ie/e 

osídlo 41,2% 58,8% - - ie/e 

vlákno 25,6% 74,4% 16,1% 83,9% ie/e 

pádlo 0 17 - - ie 
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154 : 37 výraznejšiu inklináciu k tvaru súcien, navrhujeme lexikografický zápis doplniť o 

chýbajúci údaj preferovanej variantnosti v podobe -ciel/-cel, a to aspoň pre KSSJ, keďže toto 

podstatné meno nie je PSP uvedené.  

 

Tabuľka č. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záverečné zhrnutie 

 

 Ako ukázali údaje získané zo SNK a pri niektorých neutrách aj zo sociolingvistického 

výskumu, je nevyhnutná revízia existujúceho stavu v kodifikačných príručkách, a to smerom 

k zohľadneniu reálneho jazykového stavu a potrieb používateľov jazyka.  

 Ku každému substantívu sme pristupovali individuálne a zohľadňovali výsledky buď 

SNK, alebo sociolingvistického výskumu, ak sme mali oba zdroje k dispozícii, a to v zmysle 

akéhosi „priemerovania“ výsledkov. Udialo sa tak pri neutrách písmo, pásmo, krídlo, plátno. 

 Pri neutre číslo a jeho kompozitných variantoch dvojčíslo, prvočíslo a pri podstatných 

menách krídlo a súkno výsledky zo SNK a sociolingvistického výskumu korešpondovali s 

existujúcim stavom, a preto navrhujeme zachovať preferovanú variantnosť s tvarmi -e/-ie. 

 Pri lexémach osídlo, pásmo, plátno, sídlo, súcno, trieslo, vlákno a žriedlo vzhľadom 

na získané údaje navrhujeme prepracovať lexikografické zápisy, pričom sa ponechá 

preferovaná variantnosť, ale zmení sa poradie v prospech vkladného diftongu ie. 

 Napokon pri substantívach kúzlo a pádlo navrhuje úplne zmeniť existujúcu gramatickú 

charakteristiku týchto neutier. Tu by sa mala uplatniť nevariantnosť, pričom ako kodifikovaný 

tvar by sa mal uvádzať tvar kúziel a tvar pádiel. 

 

 

neutrum SNK  -e/-ie SLV   -e/-ie variantnosť 

súkno 62,5% 37,5% - - e/ie 

žriedlo 33,1% 66,9% - - ie/e 

trieslo 23,1% 76,9% - - ie/e 

súcno 19,4% 80,6% - - ie/e 
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