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Intrajazykové faktory v deklinácii neživotných mask ulín  
zakončených na -r, -l v L sg a N pl 

Miroslava Kyse ľová 
 
 
0 Úvod 
V morfologických prácach sa v rámci opisu deklinačného systému slovenských substan-

tív osobitne upozorňuje na špecifický charakter skloňovania neživotných maskulín zakon-
čených na -r, -l v pádoch L sg a N pl. Špecifickosť deklinácie maskulín zakončených na -r, -l 
vyplýva z diskrepancie medzi systémovým foneticko-fonologickým pravidlom zaraďovania 
substantív k deklinačným typom a skutočnosťou, že paradigma morfologických tvarov 
časti substantív zakončených na nemäkké konsonanty -r, -l je úplne alebo čiastočne iden-
tická s paradigmou tvarov tzv. mäkkého vzoru stroj (v tradičnom systéme 14 vzorov). 

Uplatňovanie pádových koncoviek podľa mäkkého vzoru v tvaroch L sg a N pl pri (pre-
važne prevzatých) substantívach zakončených na -r, -l je reziduálnym prvkom pôvodného 
skloňovania ešte z čias predspisovného obdobia vývinu jazyka, keď aplikácia koncoviek -e 
v N pl a -i v L sg bola determinovaná fonologickým charakterom konsonantu na konci tva-
rotvorného základu (ďalej TZ) slova, resp. jeho vnímaním v jazykovom vedomí používate-
ľov (stredné l na konci TZ v cudzích slovách, ktoré v slovenčine pôvodne neexistovalo, sa 
hodnotilo ako mäkké ľ; mäkké r’ bolo súčasťou konsonantického systému starej slovenči-
ny, v procese depalatalizácie však svoju mäkkosť stratilo a splynulo s r) (porov. Pauliny, 
1990, s. 52). Diachrónny aspekt hláskoslovného a v nadväznosti naň i morfologického 
systému (uplatnenie pádových koncoviek tzv. mäkkých vzorov pri substantívach s TZ za-
končeným na -r’) tak nevyhnutne zasahuje aj synchrónny deklinačný systém slovenského 
jazyka, a to práve prostredníctvom využívania koncoviek tzv. mäkkých vzorov pri substan-
tívach s TZ zakončeným na (zo synchrónneho hľadiska) nie mäkké r.  

V súčasnosti neživotné mužské substantíva zakončené na -r, -l existujú celkovo v troch 
kombináciách morfém v N pl a v L sg:  

1. kombinácia N pl -y + L sg -e; 
2. kombinácia N pl -y + L sg -i (tzv. zmiešané skloňovanie); 
3. kombinácia N pl -e + L sg -i. 
Kodifikácia zároveň zahŕňa niekoľko lexém, v ktorých sa pripúšťajú v L sg alebo N pl 

(príp. v oboch pádoch súčasne) dvojtvary (porov. tab. č. 1).  
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Tab. č. 1. Skloňovanie neživotných maskulín zakončených na -r, -l v L sg a v N pl podľa 
súčasnej kodifikácie (PSP, 2000; KSSJ, 2003; SSSJ, 2006; doplnené o údaje z MSJ, 1966) 

Zakončenie TZ 
mask. na -r, -l 

N pl -e, L sg -i 
 

N pl -y, L sg -i 
 

N pl -y, L sg -e 
 

-ál pedál, sandál, 
kanál, metál 

kanál, federál 
* 

bál, paškál, paušál, šál, 
škandál, komunál, normál, 

globál, žurnál, federál 
-al   * 
-el * * * 
-él  *  
-iel   * 
-il   * 
-íl  apríl * 
-ol   * 
-ól cól  cól 

* 
-ôl   * 
-yl   * 
-ýl   * 
-ul   * 
-úl  júl * 
-ar   * 
-ár * erár nesvár, nešvár, pár,  

suchopár, svár 
-iar *   
-er bunker 

* 
bunker 

* 
* 

-ier *   
-ér  *  
-ir   * 
-ír  Alžír, klavír, revír, 

klystír 
revír, klystír 

* 
-or gáfor, hámor  

kôpor, kufor,  
Pôtor, šiator  

 * 

-ór   * 
-ôr   * 
-yr   * 
-ýr   * 
-ur   * 
-úr   * 

Pozn.: Všetky nájdené kodifikované variantné morfologické tvary uvádzame pri oboch typoch skloňo-
vania vyznačené kurzívou; substantíva s rovnakým zakončením TZ zaradené do spoločného typu skloňo-
vania, ktorých počet ≤ 10, uvádzame explicitne; substantíva s rovnakým zakončením TZ zaradené do 
spoločného typu skloňovania, ktorých počet > 10, označujeme znakom *. 
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Cieľom nášho príspevku je prezentovať výsledky korpusového výskumu zameraného 
na zistenie synchrónneho stavu v deklinácii neživotných maskulín v L sg a N pl, resp. na 
identifikáciu rozsahu deklinačnej oscilácie, ktorá sa v kodifikácii takmer nepripúšťa (porov. 
tab. č. 1). Pokúsime sa predstaviť intrajazykové faktory determinujúce výber gramatickej 
morfy v príslušnom páde, prezentovať systémové fungovanie relačného princípu konver-
gentných a divergentných faktorov, ktorý stojí v pozadí korpusom identifikovaných dekli-
načných pohybov na úrovni L sg a N pl. 

1 Teoreticko-metodologické východiská 
Primárnym zdrojom jazykových dát v našom výskume bol Slovenský národný korpus 

(ďalej SNK; posledná aktualizovaná verzia prim-4.0-public-all s celkovým rozsahom 526 
082 640 tokenov), sekundárne sme verifikáciu realizovali prostredníctvom internetového 
prehliadača google. Rozsiahly súbor maskulín, ktorých tvary sme overovali v SNK 
a v googli, sme získali z elektronickej verzie 3. vydania Pravidiel slovenského pravopisu 
(2000). Z elektronického súboru sme vyextrahovali tie maskulína, pri ktorých sme na zá-
klade jazykovej introspekcie a informácií zo syntetických morfologických prác 
a parciálnych lingvistických štúdií a príspevkov predpokladali deklinačnú osciláciu alebo 
problémovosť v tvorení tvarov. Substantíva so synchrónne stabilnou pozíciou 
v slovenskom deklinačnom systéme, pri ktorých sa oscilácia ani problémovosť nepotvrdila, 
sme následne z vyextrahovaného súboru odstránili. Predložený výskumný materiál preto 
pozostáva len z maskulín s reálne alebo potenciálne problémovou deklináciou. Vyhľadá-
vanie tvarov v korpuse sme realizovali prostredníctvom jednoduchého príkazu 
[word=“...“]. Pri vyhľadávaní tvarov v SNK i v googli sme boli konfrontovaní s problémom, 
ktorým je tvarová homonymia maskulín na -r, -l v L sg s koncovkou -e a v N pl s rovnakou 
koncovkou.1 Pre nedostatočne spoľahlivú morfologickú anotáciu sme vygenerované tvary 
pri maskulínach s počtom výskytov tvarov do 500 triedili ručne. Pri vyššej frekvencii sme 
obyčajne používali negatívny filter. K údajom z googlu vzhľadom na homonymiu tvarov v L sg 
a N pl, vysoké percento výskytov rozličných logoným, chrématoným, antroponým, českých 
a poľských tvarov a častý výskyt ortograficky nekorektnej koncovky -i v N pl, resp. -y v L sg 
pristupujeme len ako k sprievodnému orientačnému zdrojovému materiálu v sporných 
otázkach, nie však ako k materiálu s rozhodujúcou výpovednou hodnotou. 

Metodologickou platformou i základným zdrojom morfologických informácií o syn-
chrónnej deklinácii maskulín na -r, -l, na ktorý nadväzujeme, je monografia M. Sokolovej 
Nový deklinačný systém slovenských substantív (2007). Škálovú stupnicu variantnosti sme 
prevzali z návrhu M. Ološtiaka – L. Gianitsovej-Ološtiakovej (2007, s. 27), čiastočne sme ju 
však modifikovali:  

                                                             
1 Homonymia tvarov s koncovkou -e v googli bola nezriedkavým javom pri maskulínach so zánikovou 

vokalickou alternáciou, ale aj bez alternácie predovšetkým so zakončením na -er, -ér, -ír, -ár, -ál. Uvedený 
fakt vypovedá o tom, že v spontánnej, jazykovými príručkami neregulovanej komunikácii (o spontánnosti, 
neregulovanosti možno uvažovať, ak berieme do úvahy veľké zastúpenie rozličných blogových diskusií, 
chatov a pod. na internete) sú ohniskom neuralgickosti v tvorení tvarov L sg a N pl primárne maskulína 
s dlhým vokálom pred konsonantom na konci TZ a s vokalickou alternáciou. 
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1. minimálna variantnosť (v pomere koncoviek 100 : 0 až 85 : 15) – A (B); 
2. preferovaná variantnosť (v pomere koncoviek 84 : 16 – 60 : 40) – A/B; 
3. harmonizovaná variantnosť (v pomere medzi 60 : 40) – A = B. 
Minimálnu variantnosť A (B) je možné v slovníkovom hesle uvádzať buď ako nevariant-

nosť (A alebo B; ak táto minimálna variantnosť nie je podporená inými faktormi), alebo 
ako variantnosť, ak je determinovaná ortograficky, sémanticky, frazeologicky alebo štylis-
ticky alebo je doplnená o údaj získaný zo sociolingvistického prieskumu demonštrujúceho 
preferovanú či harmonizovanú variantnosť tvarov maskulína v jazykovom úze alebo je 
podporená rozhodujúcimi jazykovými faktormi. Okrem identifikácie stupňa variantnosti je 
potrebné kriticky selektovať prípady nízkej doloženosti tvarov, ktorá nemôže byť východi-
skom relevantných jazykových zovšeobecnení. Ako deliacu čiaru pre na jednej strane vý-
skumne relevantný a na druhej strane výskumne nepoužiteľný počet dokladov v SNK sme 
stanovili počet výskytov tvarov lexémy 10.2 

Mimoriadnou výhodou morfologického korpusového výskumu je nielen možnosť ove-
rovať a následne interpretovať partikulárne deklinačné javy, ale i generalizujúco charakte-
rizovať fungovanie týchto javov v systéme, systémových vzťahoch a pod vplyvom systé-
mových zákonitostí. Vďaka korpusovému výskumu je možné neostať len na úrovni inter-
pretácie singulárnych problémových tvarov, ale posunúť čiastkové zistenia ku komplex-
nej deskripcii deklinačných pohybov v celom systéme. V súhrnnom pohľade na fungovanie 
jednotlivostí sa odkrývajú systémové pravidlá rozhodujúce pre deklinačnú dynamiku sub-
stantív. Vo vzťahu k možnosti optimalizácie súčasnej kodifikácie identifikované zákonitosti 
považujeme za smerodajné, a to obzvlášť v prípadoch, keď nie sú k dispozícii relevantné 
doklady o používaní, resp. nepoužívaní tvaru konkrétnej lexémy. Trojúrovňové využitie 
korpusového výskumu v naznačenom zmysle možno demonštrovať na príklade mask. mail 
a kokteil:  

1. overovanie konkrétnych problémových tvarov, interpretácia čiastkových deklinač-
ných javov  

L sg mask. mail v SNK -i/-e harmonizovaná variantnosť 107/122 (47 : 53 %),  
         v googli -i/-e 798/680 
L sg mask. kokteil v SNK -i/-e minimálna variantnosť 4/53 (7 : 93 %),  
          v googli -i/-e 53/57 
2. identifikácia systémových zákonitostí 
kompatibilita morfy -i v L sg a faktora prevzatosť (v maili), faktora materiálnosť (v kokteili) 
3. optimalizácia morfologických informácií v kodifikácii 
mail: PSP (2000) -e, KSSJ (2003) -e, náš návrh -e/-i 
kokteil: PSP (2000) -e, KSSJ (2003) ∅, náš návrh -e/-i 
 

                                                             
2 Počet dokladov nevýrazne vyšší než 10 nie je možné považovať za absolútne presvedčivý. Vzhľadom 

na celkovú nízku frekvenčnú distribúciu mnohých slovenských maskulín v komunikácii sa však stanovený 
číselný limit javí nateraz ako vyhovujúci. Frekvenciu 10 ako hraničný bod v relevantnosti vyhodnocova-
ných údajov uvádza aj J. M. Tušková (2006, s. 21). 
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2 Výsledky výskumu 
Tab. č. 2. Preferencia jednej z variantných koncoviek v tvaroch L sg a N pl neživot-

ných maskulín so zakončením na -r, -l s vymedzením určujúcich faktorov 
Derivačný 

faktor 
Určujúce 
faktory  
pre L sg  

Určujúce 
faktory  
pre N pl 

Príklady Dekl.  
oscilácia  
v L sg  

Dekl.  
oscilácia  
v N pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ál (-al) 

 
 
AF > A + P  

 
A + P + 
(PDF) > IF 

signál, šál, vokál, duál, imperiál,  
integrál, mistrál, postgraduál 

 
-e/-i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-y (-e) 

globál, komunál, neutrál, normál, 
paušál, škandál  

A + P + 
(PDF) > H + 
IF  

kumbál -e (-i) 

Prop.  Prop. Montreal, Nepál -e (-i) 
 
 
 
A + P + DF > 
AF + (PDF) + 
UF 

 
 
 
A + P + 
(PDF) > IF + 
(NKS) 

glaciál, chorál, ideál, kancionál,  
kapitál, kriminál, kryštál, lokál,  
minerál, personál, piedestál, 
R/rádiožurnál, reál, rumpál, spirituál, 
tribunál, univerzál, žurnál 

 
-i/-e 

areál, arzenál, ceremoniál, diferenciál, 
inštrumentál, kanál, kvartál, manuál, 
materiál, memoriál, muzikál, originál, 
paškál, plurál, portál, potenciál,  
recitál, rituál, seriál, špeciál, terminál, 
bengál, ementál, futrál, kondicionál, 
opál, pasionál, veľkokapitál 

 
 
 
 
 
-i (-e) 
 

P + PDF > 
AF + UF 

DF + IF > AF 
+ UF 

metál, sandál -e (-y) 
pedál, pokál -e/-y 

(A) + P + 
(PDF) + DF > 
AF + UF 

UF > (H) + 
(NKS) + IF  

regál, špitál, misál -y/-e 

 
-iel 

PDF > D + 
DF 

 diel -i/-e  
 
-y D + DF > UF  oddiel, svetadiel -e/-i 

D + DF > A + 
UF  

rozdiel, podiel -e (-i) 

 
 
 
 

-el (-él) 

P + A > AF + 
UF  

 akvarel, apel, gél, naturel -i/-e  
 
-y AF + UF > M 

+ P 

karamel -e/-i 

P + (M) + 
(A) > UF + 
AF 

duel, epitel, kartel, mantinel, model, 
panel, barel, bešamel, decibel, flanel, 
pastel, tmel,  

 
 
-i (-e) 

MF > UF + 
AF 

MF > UF + 
AF 

artikel, vehikel, fenikel, nikel, fascikel, 
debakel 

-e (-y) 

ansámbel -e/-y 
MF MF kel -i // -e -y // -e 
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Pokračovanie tab. č. 2 
Derivačný 

faktor 
Určujúce 
faktory  
pre L sg  

Určujúce 
faktory  
pre N pl 

Príklady Dekl.  
oscilácia  
v L sg  

Dekl.  
oscilácia  
v N pl 

-il (-íl) AF > P + (A) 
+ (M) 

 email, mail -e/-i -y 
detail, kokteil, koktail, íl -e (-i) -y 

 
-ér (-iér) 

 
P > AF 

 interiér, exteriér, ateliér, hardvér, 
softvér, kvartér, likér, malér, mohér, 
polymér 

-i (-e) -y 

P > IF buldozér, necesér, trenažér -i -y (-e) 
 
 
 
 

-er  

AF > MF  ker -e (-i) -y 
Prop. Prop. Tiber -i/-e - 

Niger  
 
-i (-e) 

 
-y 
 

P + (MF) > 
AF 

 transfer, bestseller, éter, kaliber, liter, 
poker, púder, server, triler, zeler, 
polyester, kráter 

MF > AF MF kreker -y//-e 
bunker, fíčer -e  

OF + MF OF + MF laser, lejzer, maser, mejzer -e // -i -y //-e 
 
 

-mer 

UF + D > IF  časomer, rýchlomer, elektromer, 
hustomer, tlakomer, uhlomer,  
vlhkomer, vodomer, výškomer 

 
-e/-i 

 
 
-y 
 IF > UF + D diaľkomer, otáčkomer, plynomer, 

silomer, teplomer, zrážkomer,  
zvukomer 

 
-i/-e 

 
-ír 

Prop.  Prop. Alžír -i (-e) - 
DF + (PDF) > 
AF 

 
AF + (PDF) > 
IF  

klavír  
-y (-e) 

AF > IF kašmír, klystír -e (-i) 
(PDF) + DF > 
AF 

revír -i/-e 

 
 

-or 

MF + PDF > 
UF + AF 

MF > UF + 
PDF + AF 

kufor -i (-e) -e (-y) 

DF + AF > 
MF+ (PDF) + 
(P) 

PDF + (P) > 
MF + (UF)  

cukor, vietor, protivietor, radiátor, 
televízor, kôpor, gáfor, uhor 

 
-e (-i)  

 
-y (-e) 

víchor -y/-e 
 
 

 
 
 

-ár 

P + DF + 
PDF > AF + 
IF  

DF > IF + AF 
+ P + PDF + 
(A) + (M) 

bazár  
 
-i/-e 
 

-e/-y 
jantár -e 

Prop. Prop. Gibraltár - 
P + DF + 
PDF + A + 
(M) > AF + 
IF 

DF > IF + AF 
+ P + PDF + 
A + (M) 

bulvár  
 
-i (-e) 

-e/-y 
hangár, kaviár, lekvár, repertoár, 
rezervoár, erár,  

-e (-y) 

AF + IF + 
PDF + A > 
UF  

nešvár, nesvár -y (-e) 

Prop. Prop. Temešvár - 
D + AF > UF  svár -e (-i) -y 
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Pozn.: P označuje prevzatosť lexémy, A abstraktnosť, M materiálnosť, MF morfonologický faktor, 
OF ortografický faktor, PDF pragmatický diferenciačný faktor (disimilácia v rámci rodovo odlišných lexém, 
homonymných maskulín alebo tvarovej paradigmy lexémy), UF interparadigmatický unifikačný faktor 
(v rámci fonologicky identického zakončenia TZ lexém), IF interparadigmatický interferenčný faktor 
(v rámci fonologicky blízkeho zakončenia TZ lexém), D deverbatívnosť, Prop. propriálnosť, H hovorovosť, 
AF akomodačný faktor, DF diachrónny faktor, NKS viazanosť na náboženskú komunikačnú sféru; znak > 
označuje presadenie sily faktora (alebo viacerých synergických faktorov) v neprospech iného, divergent-
ne pôsobiaceho faktora; znakom + označujeme kooperáciu konvergentných faktorov; v zátvorkách sú 
faktory, ktoré sa vzťahujú len na niektoré maskulína z uvedených príkladov alebo sa ich vplyv predpokla-
dá len čiastočne. 

 
Z vyhodnotenia štatistických údajov získaných korpusovým výskumom sa ukazuje, že 

na deklinačnú osciláciu maskulín zakončených na -r, -l vplývajú tieto intrajazykové faktory: 
• sémantický faktor (prevzatosť, abstraktnosť, materiálnosť) – podporuje morfu -i v L sg 

a -y v N pl (porov. tiež Sokolová, 2007, s. 181);  
• akomodačný faktor – ide o deklinačné prispôsobovanie sa morfologickému systému 

jazyka, resp. fonologicko-fonetickému pravidlu kompatibility tvarov maskulín so zakonče-
ním TZ na tvrdý konsonant s koncovkou -y v N pl a -e v L sg, na mäkký konsonant s N pl -e 
a L sg -i; akomodačný faktor teda podporuje morfu -e v L sg a morfu -y v N pl; v tvaroch 
L sg tak nevyhnutne koliduje s tlakom sémantických faktorov (predovšetkým prevzatosť); 

• pragmatický diferenciačný faktor – ide o disimiláciu tvarov na troch úrovniach: 
- v rámci rodovo odlišných lexém (porov. mask. diel vs. neutrum dielo); 
- v rámci homonymných maskulín (porov. mask. kel); 
- v rámci tvarovej paradigmy lexémy (tzn. má intraparadigmatický charakter): podpo-

ruje morfu -i v L sg a -y v N pl (porov. napr. mask. sandál, pedál a iné); s aktivizáciou intra-
paradigmatického diferenciačného faktora možno spravidla počítať vždy vtedy, keď sa 
objaví tendencia používať v zvýšenej miere v L sg alebo v N pl koncovku -e; preto napr. pri 
mask. špitál, misál, kancionál, pasionál, ktorých viazanosť na náboženský komunikačný 
register alebo hovorovosť je kompatibilná s morfou -e v N pl, je z hľadiska perspektívneho 
vývinu prediktabilné zachovanie silnejšej pozície morfy -i v L sg a ťažšie, resp. pomalšie 
presadzovanie morfy -e v tomto páde (a to aj napriek pôsobeniu akomodačného faktora, 
ktorý pomerne výrazne intervenuje v mikroskupine maskulín na -ál). Pôsobenie štylistic-
kých faktorov (hovorovosť, náboženská komunikačná sféra) na úrovni N pl má tak priamy 
vplyv na aktivizáciu pragmatického diferenciačného faktora v oblasti L sg. Ako iný príklad 
možno uviesť aplikáciu morfy -e v N pl mask. revír, na ktorú vplýva ako jeden z určujúcich 
činiteľov interferenčný faktor (interferencia koncoviek v skupine mask. na -ír, -ár), no jeho 
sila pôsobenia je obmedzená pragmatickým diferenciačným faktorom podporujúcim v N pl 
morfu -y vzhľadom na expanzívnosť morfy -e v L sg danej lexémy.  

• interparadigmatický unifikačný faktor – ide o tendenciu k analógii medzi tvarmi le-
xém v homogénnej skupine, t. j. v skupine s fonologicky identickým zakončením TZ (porov. 
napr. vyrovnávanie, unifikáciu tvarov L sg v skupinách maskulín na -ál, -iel); 

• interparadigmatický interferenčný faktor – ide o vzájomné ovplyvňovanie, pôsobe-
nie tvarov skupiny maskulín na deklináciu inej skupiny maskulín s fonologicky blízkym 
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zakončením TZ (porov. napr. interferenciu koncoviek v N pl skupín mask. na -ál a -ár; ale-
bo -ár, -ír); interferenčný faktor spravidla vstupuje do systému v divergencii s unifikačným 
faktorom (porov. napr. N pl mask. nesvár, nešvár, regál, špitál, misál a iné); väčšiu či men-
šiu mieru vplyvu interferenčného faktora možno predpokladať hypoteticky pri väčšine 
maskulín na -r, -l; 

• morfonologický faktor (zániková vokalická alternácia) – podporuje morfu -i v L sg a -e 
v N pl (porov. tiež Sokolová, 2007, s. 151); 

• ortografický faktor – spolupracuje s morfonologickým faktorom (porov. maskulína 
lejzer, laser) (porov. tiež Sokolová, 2007, s. 212); 

• diachrónny faktor – termín používame na označenie dlhodobej ukotvenosti morfy 
v L sg alebo v N pl v kodifikácii; diachrónny faktor spravidla pôsobí v divergencii 
s akomodačným faktorom (porov. napr. N pl mask. pedál, sandál a iné), ale môže s ním 
pôsobiť aj konvergentne (porov. napr. L sg mask. na -iel); 

• deverbatívnosť – podporuje morfu -e v L sg (porov. napr. L sg mask. na -iel); 
• propriálnosť – je kompatibilná s morfou -i v L sg; v divergencii s akomodačným fak-

torom pri mask. na -ál (porov. Nepál) má však väčšiu silu práve akomodačný faktor 
(v synergii s unifikačným faktorom); 

• náboženská komunikačná sféra – komunikačná viazanosť na túto sféru podporuje 
morfu -e v N pl (porov. napr. mask. kancionál, pasionál a iné); 

• hovorovosť – resp. subštandardnosť, podporuje morfu -e v N pl (porov. mask. špitál, 
kumbál). 

 
3 Záver 
Na základe výsledkov výskumu možno zhrňujúco konštatovať, že žiadny z javov 

v deklinačnom mikrosystéme neživotných maskulín na -r, -l nie je výsledkom neregulova-
nej živelnosti v jazyku, resp. v reči. Zdanlivá živelnosť, spontánnosť v zmysle porušovania 
normy fixovanej v kodifikácii je dôsledkom vplyvu bohatého a vnútorne v rozličných variá-
ciách kombinovaného diapazónu konvergentných a divergentných jazykových faktorov. 
Exaktné výsledky empirického výskumu nám v tejto chvíli dovoľujú vysloviť názor, že jazyk, 
resp. jeho morfologický subsystém má v oblasti deklinácie neživotných maskulín na -r, -l 
dobre vybudované mechanizmy riadenia vlastného organizmu. Konvergentné vz. diver-
gentné vzťahy medzi jednotlivými intrajazykovými faktormi vytvárajú zložité horizontálno-
-vertikálne štruktúry, ktorých komplexný záznam v schematizovanej podobe nie je realizo-
vateľný so stopercentne absolútnou presnosťou, je však vhodným východiskom na nazna-
čenie vnútrojazykových síl pôsobiacich na dynamickú hybnosť v nami skúmanom dekli-
načnom mikrosystéme a umožňuje načrtnúť možnosti ďalšieho morfologického vývinu. 
Záujmom morfológov by mala byť preto podľa nášho názoru dôsledná a precízna deskrip-
cia zistených mechanizmov ako seriózne východisko nielen na ich teoretickú reflexiu vo 
vedeckých prácach, ale i na následné lexikografické spracovanie morfologických údajov a 
kodifikačné návrhy s cieľom eliminovať nejednoznačnosti, nelogickosti a diskrepancie vo 
vzťahu k reálne fungujúcemu systému. V tomto zmysle sa ukazuje praktická potreba re-
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flektovať v súčasnej kodifikácii deklinačnú osciláciu ako preukázaný symptomatický jav 
deklinačného systému veľkej časti neživotných maskulín so zakončením na konsonanty -r, -l. 

 
 
Literatúra 

Krátky slovník slovenského jazyka. Red. J. Kačala – M. Pisárčiková – M. Považaj. 4. vyd. 
Bratislava: Veda 2003. 985 s. 

Morfológia slovenského jazyka. Red. J. Ružička. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1966. 
896 s. 

OLOŠTIAK, M. – GIANITSOVÁ-OLOŠTIAKOVÁ, L.: Deklinácia prevzatých substantív 
v slovenčine. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2007. 152 s. 

PAULINY, E.: Vývin slovenskej deklinácie. Bratislava: Veda 1990. 266 s. 
Pravidlá slovenského pravopisu. Red. M. Považaj. 3. vyd. Bratislava: Veda 2000. 590 s. 
Slovenský národný korpus – verzia prim-4.0-public-all. Bratislava: Jazykovedný ústav 

Ľ. Štúra SAV 2010. Dostupný na WWW: http://korpus.juls.savba.sk.  
Slovník súčasného slovenského jazyka (A – G). Red. A. Jarošová – K. Buzássyová a kol. 

Bratislava: Veda 2006. 1134 s.  
SOKOLOVÁ, M.: Nový deklinačný systém slovenských substantív. Prešov: Filozofická fa-

kulta Prešovskej univerzity v Prešove 2007. 345 s. 
TUŠKOVÁ, J. M.: Variantní a dubletní tvary v současné deklinaci apelativních feminin. 

Brno: Pedagogická fakulta Masarykovej univerzity 2006. 175 s. 
 
 
Intralingual factors in declension of unanimate masculine nouns ended with -r, -l in 

L sg and N pl 
The paper deals with issue of unanimate masculine nouns ended with -r, -l in L sg and 

N pl declension. The base for research of the masculine nouns declension in synchronic 
linguistic practise is represented by Slovak National Corpus. Using comparison between 
morphological characteristics of masculine nouns ended with -r, -l in contemporary codifi-
cation and frequency distribution of variant forms gained from the corpus the paper 
shows that declension oscillation is much more extensive than codification admits. The 
paper provides enumeration of intralingual factors determining choice of a morpheme in 
the particular case. Not only identified factor itself, but mainly its combination with other 
converging and diverging factors has an influence on declension oscillation. Although the 
enumeration of the factors is not definitive, it may be useful for more detailed description 
of given declension microsystem, as well as proposals for codification optimalization.  
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