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0 Úvod 

Syntaktický, ako aj morfosyntaktický výskum nárečí je ešte stále výzvou slovenskej dialektológie. 

Syntax a morfosyntax nárečí je oproti iným jazykovým rovinám spracovaná parciálne a komplexné 

výskumy stále chýbajú. K výskumu morfosyntaxe nárečí čiastočne prispeje aj naša dizertačná práca s 

názvom Funkčno-sémantické kategórie pasívnosti a rezultatívnosti v historických a nárečových tex-

toch. V iniciačnej fáze výskumu bolo naším cieľom zistiť, akým spôsobom sa rôzni autori vo svojich 

dialektologických prácach vyrovnávajú s problematikou pasívnosti a rezultatívnosti, resp. či sa jej 

vôbec venujú a ak áno, v akom rozsahu, obsahu a v rámci akej jazykovej roviny. 

V tomto príspevku poukážeme na odlišný prístup k spracovaniu javov z kategórií pasívnosti a re-

zultatívnosti vo vybraných dialektologických prácach. Zamerali sme sa najmä na centrálne prostried-

ky funknčo-sémantických kategórií (ďalej FSK) pasívnosti a rezultatívnosti, teda morfologické a syn-

taktické prostriedky pasívum (reflexívne a participiálne), rezultatívum (v staršej terminológii stavové 

perfektum), trpné príčastie, deagentné syntaktické konštrukcie; len okrajovo sa v tomto príspevku 

venujeme slovotvorným a lexikálnym prostriedkom daných FSK. Korpus prác predstavuje deväť mo-

nografií zaoberajúcich sa slovenskými nárečiami určitých oblastí. Monografické práce sme si zvolili 

zámerne, pretože sme vychádzali z predpokladu, že pri tomto type vedeckých publikácií sa väčšinou 

nárečia spracúvajú komplexne na všetkých základných jazykových rovinách. Vybrali sme práce od 

rôznych autorov, staršie i novšie, najstaršia bola publikovaná v roku 1932, najnovšia v roku 2010. 

Výsledky tejto sondy do teoretických prameňov z oblasti slovenskej dialektológie sa pokúsime zhrnúť 

a načrtnúť možnosti (ďalšieho) výskumu vo vymedzenej oblasti. 

 

1 Ján Stanislav: Liptovské nárečia (1932) 

Monografia Jána Stanislava, výrazne ovplyvneného pozitivizmom, predstavuje vyčerpávajúci opis 

liptovských nárečí na takmer 600 stranách. V tejto práci sa s problematikou pasívnosti a rezultatívnos-

ti stretávame explicitne či len implicitne na viacerých miestach, najviac prirodzene v časti Časovanie. 

V podkapitole Slovesné tvary jednoduché sa s pasívnosťou viaže téma particípia perfekta pasívneho, 

pri ktorom Stanislav uvádza, že sa tvorí pomocou -t- a -n- a pripája bohatú exemplifikáciu, napr. zo-

žratṷo (seno), zomľetṷo (zboži̭a), uznatá (praṷda), tag bolo povedanṷo, zeďená (porcia mäsa); s. 341. 

V časti Složené tvary slovesné nájdeme aj krátku zmienku o pasíve: „Pasívum tvorí sa ako spisovne: 

na pr. zboži̭a je už pokosenṷo Ján, ovos boṷ zavi̭ati (vš.), už máš poposťielanṷo, móžež í˯spať Ján, xoťe 

jesť, už je prestretṷo Ruž.“ (s. 344). Veľmi často sa podľa autora používa reflexívum „(činnosť vy-

chádza od subjektu a k nemu sa vracia), na pr. volá sa (voṷa sa) Jano, rospráva sa, povráva sa Ján, 
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Hybe, Kr. Leh. a i.“ (s. 344). Na tomto mieste môžeme vidieť, že Stanislav dôkladne nerozlišuje pa-

sívnu reflexívnosť a vlastnú reflexívnosť slovies. V ďalšej poznámke uvádza, že obľúbené sú v tomto 

nárečí neosobné väzby typu xváľiľi ho, ubiľi ho, kurča režú, Miša umívaľi vo voďe. Keďže tento jav 

súvisí s pasívom, uvádza ho autor jednak v tejto časti, pri tom však odkazuje aj na kapitolu venovanú 

Syntaxi.  

V rámci syntaktickej charakteristiky liptovských nárečí prináša Ján Stanislav viacero konkurenč-

ných prostriedkov pasíva v kapitole Neosobné a formálne neosobné vety. V tejto časti autor uvádza 

množstvo príkladov, ktoré sú vo svojej podstate často heterogénne, bližšie ich však netriedi, a tak v 

jednom odseku uvádza napr. vety doznalo sa, že Mišo to ukradnú (vlastná reflexívnosť; doznať sa = 

neos. vyjsť najavo (pozri SSN I., 1994, s.374)) a od vrxu sa tvrdo kopalo (pasívna dispozičná kon-

štrukcia) aj celú hlavu mi ohlušilo či celu hrackú zadulo (neosobné nepasívne vety). Spojivom je len 

to, že tieto vety majú, ako autor píše, neurčitý alebo „neoznačený“ subjekt. Podľa autora sú v tejto 

oblasti veľmi časté, vyskytujú sa v 3. os. sg., 3. os. pl. a 2. os. sg. Z hľadiska spisovnej slovenčiny 

nezvyčajným prostriedkom sú vety s potlačeným agensom v 3. os. sg., napr. tu nedos´tane vápno; 

A. Oraṷcoṷci kopú, B. a ďeže terazˬmóže kopať?; zajtrá xceme seno voziť, aľe tam ňeprejďe (pre 

močiar) (s. 468). V ďalšej časti uvádza Stanislav množstvo príkladov na neosobné využitie 3. os. pl., 

napr. tej noci noci nám ukradľi štiri kuri, tam volakedi pivo pálili (s. 469). Špecifikom sú konštrukcie 

s 3. os. pl., ktoré Stanislav komentuje takto: „Známe sú u nás prípady, v ktorých sa subjekt nevyslovu-

je, ale je dobre známy a dej slovesný sa vyjadruje v minulosti v 3. os. mužským i neutrovým particí-

piom perf. akt. II.“ (s. 469), napr. zvoňiṷ už obet?, zvoňilo už obet alebo u náz˯dnez˯bubnuvalo, abi 

zme daľi pozor na oheň (s. 469), vyskytujú sa však aj prípady v prézente, napr. u názˬuž o štvrtej trúbi 

na kravi. Neosobná väzba sa realizuje aj v 2. os. sg. alebo pl., napr. aj zaplaťíš, aj ešte ťi pítajú; mod-

ľi sa, ňemodľi sa, s práznej misi ňenaješ sa (s. 470). Z iných prostriedkov deagentizácie uvádza Sta-

nislav aj infinitív, okrajovo spomína aj 1. os. pl. napr. počúvať, že Jano kse ten dom uš predať Ján (i 

počúvame, že...); A. zajtrá buďe pršať, B. to ňeveďieť (s. 471). Bez exemplifikácie ostáva poznámka 

o existencii tzv. „man“-sätze so subjektom ľudia typu povri̭avajú, že..., rospri̭evejú, rosprávajú, vra-

vi̭a, že... (s. 471). 

 

2 Eugen Pauliny: Nárečie zátopových osád na hornej Orave (1947) 

E. Pauliny v porovnaní s J. Stanislavom už jasne rozlišuje pasívum a ako jeden z mála autorov 

pracuje aj s termínmi stavové perfektum a rezultatívny význam. Poňatie pasíva a stavového perfekta 

(v súčasnej terminológii rezultatíva) u E. Paulinyho v monografii Nárečie zátopových osád na hornej 

Orave môžeme usúvzťažniť s jeho významnou štúdiou Pasívum v spisovnej slovenčine (In: Slovo a 

tvar, 1949). V oboch prácach prezentuje podobné závery o tom, čo možno považovať za pasívum a čo 

nie. Za vlastné pasívum vo svojej štúdii označuje analytický tvar zložený z trpného particípia a prí-

slušného tvaru slovesa byť. Reflexívnu formu nepovažuje za vlastné pasívum a označuje ju pojmom 

zvratné pasívum. Tento moment je trochu problematický, pretože sa dostatočne neobjasňuje, čo má 

autor na mysli vlastným pasívom. Zrejme naráža na slovnodruhovú príslušnosť jednotlivých kompo-

nentov oboch typov pasíva, a to v tom zmysle, že súčasťou opisného pasíva je príčastie, ktoré nesie 

pasívny príznak už samo osebe, zatiaľ čo pri reflexíve sa to tak nie je – pasívnosť nadobúda až v spo-

jení so slovesom a v konkrétnych gramatických a sémantických podmienkach (3. os.; verbum, ktoré je 

v základnom tvare nereflexívne; subjekt neschopný vykonať dej vyjadrený predikátom atď.). Toto 

vysvetlenie podporuje aj fakt, že vo svojej monografii o oravských nárečiach hovorí Pauliny o kom-

ponente sa ako o zvratnom zámene (s. 64). Využívanie pasíva v nárečiach je podľa Paulinyho obme-

dzené na zvratnú formu a v prípadoch, ktoré by sa mohli považovať za pasívum opisné, v skutočnosti 

„nejde o vyslovenie slovesného deja, ale sa tu podáva iba výsledok deja (rezultát)“ (1949, s. 124) a 

particípium pasívne je tu už podľa neho prídavným menom. Ako príklad na použitie daných pro-

striedkov uvádza úryvok nárečového textu, ktorý pochádza z nami sledovanej monografie o orav-

ských nárečiach zátopových obcí. 

Rovnako uvažuje Pauliny aj vo svojej monografii, kde sa v §77 a §78 venuje stavovému perfektu a 

pasívu. Stavové perfektum definuje ako „zvláštne slovesné formy na vyjadrenie stavu, ktorý sa vyvi-

nul zo slovesného deja“ (1947, s. 63). Túto konštrukciu tvorí podľa neho pomocné sloveso mať spolu 

s particípiom pasívnym, ktoré je „kongruentné s objektom, patriacim k slovesu ,mať‘.“ (s. 63), napr. 
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Mňe sadlo zaľi, čo som ho mal narixtovano na dva roki.; Ďefčence maľi pekni prucľik oďeti.; Ja 

mam baganǯe zate uš. Pri opise stavového perfekta uvádza aj obmedzenia jeho tvorby len od prie-

chodných (t. j. tranzitívnych) slovies a z hľadiska vidu dokonavých, resp. „od nedokonavých slovies, 

ktoré majú stavový význam“ (s. 64). 

O pasíve Pauliny v monografii súhlasne so svojou štúdiou tvrdí, že sa v tomto nárečí nevyskytuje, 

a vysvetľuje to takto: „Formy, ktoré by sa mohli vykladať ako pasívum, t. j. pasívne participium, spo-

jené s časmi slovesa bisť, nie sú skutočným pasívom, keďže particípium sa tu tvorí zväčša od dokona-

vých slovies a má tak rezultatívny význam, a nie význam slovesného deja a treba ho chápať ako slo-

vesné prídavné meno.“ (s. 64). Vety so stavovým perfektom syntakticky klasifikuje ako menné. 

V exemplifikácii uvádza prípady ako Zo samix skal su vistavene., Šindľom je to pokrito., I zaoďeti 

bol i najeďeni., F tom starom dome, čo bol f štrnastom stavi̭ani. V poslednom uvedenom príklade je 

síce imperfektívne verbum, avšak aj v prípadoch ako tento je podľa Paulinyho význam konštrukcie 

rezultatívny. Na vyjadrenie pasívnosti sa podľa Paulinyho v tomto nárečí používa zvratné zámeno tak 

ako v iných nárečiach a v spisovnom jazyku. V závere ešte dodáva, že pasívum nárečie často obchá-

dza a miesto neho používa aktívny tvar s neurčitým subjektom v 3. os. pl., napr. To sa potom poviťa-

hovalo, ratkovalo po zemi a potom to znovu zo zeme zebraľi a viazaľi do šup. 

Trpné príčastie sa v publikácii spracúva aj ako jedna z participiálnych foriem slovesa v tomto ná-

rečí v § 57, kde sa opisuje jeho tvorba prostredníctvom rovnakých sufixov ako v spisovnej slovenčine, 

t. j. -n- a -t-. Pauliny tiež konštatuje, že neexistuje presné pravidlo na výber sufixu. 

 

3 Gejza Horák: Nárečie Pohorelej (1955) 

Monografia Gejzu Horáka spracúva poľsko-slovenské nárečie obce Pohorelá. V podkapitole Prí-

častie minulé trpné (← Slovesá ←Flexia) sa menujú prípony, ktoré slúžia na jeho tvorbu: -ny, -na, -nə; -

ty, -ta, -tə, resp. od zatvoreného neurčitkového kmeňa príponami -eny, -ena, -enə. Všíma si tiež alofó-

ny, ktoré sa vyskytujú v pasívnych particípiách v závislosti od fonologického okolia: v prípade mäk-

kého zakončenia tvarotvorného základu sa vokál -e- v slove mení na -ẹ- (ňeś-ẹ-ny), kým po tvrdom 

konsonante na -y- (ṕeč-y-ny), ak sa však neurčitkový kmeň končí vokálom e, dochádza k jeho dispala-

talizácii na ’a (dozŕ
i̭
aty). Horák rovnako ako Pauliny konštatuje nemožnosť nájsť pravidlo distribúcie 

n-ových a t-ových prípon v tomto nárečí (ako podľa neho ani v spisovnom jazyku). A. Habovštiak a 

I. Ripka tento problém riešia usúvzťažnením podoby pasívneho particípia s konjugačnými vzormi 

slovies (porovnaj ďalej). 

Pasívum sa v samostatnej kapitole nespracúva, avšak stavové perfektum áno, konkrétne v kapitole 

Skladba. Horák píše, že je to pomerne frekventovaný prostriedok tohto nárečia a vyjadruje sa ním 

„stav (prítomný, minulý, budúci) ako výsledok predchádzajúceho deja“ (s. 124). Horák ďalej neroz-

vádza podmienky tvorby stavového perfekta, avšak z príkladov možno vyvodiť isté závery. V príkla-

doch Bẹṷa [ďiva śviňa] tam strelọna ot pitlaka (...) a To od Ľesnej spravy mal vykonanə, že mu 

žadnə potporə ňedavajọ, tag aspọn uš to dŕevo. si možno všimnúť, že pôvodný agens, v daných ve-

tách adverbiále pôvodcu deja, sa v tomto nárečí na rozdiel od spisovnej slovenčiny vyjadruje pro-

stredníctvom konštrukcie od + G. Tiež si možno všimnúť, že v nárečí sa používa v pozícii kopuly 

jednak sloveso byť alebo pri potrebe vyjadrenia posesívnosti verbum mať. Na príkladoch Aľe xloṕi už 

byľi po horox pokryťi, toťi čo rabovaľi. a Dọma tŕi ďẹfčata byly zəstatə, taḱe maľičḱe – tŕi ročňa a 

pjaď ročňa. zase možno dokladovať, že v nárečí sa zachovávajú osobitné koncovky pri mužských 

životných substantívach (v opozícii k neživotným maskulínam, feminínam a neutrám), čo sa prejavuje 

jednak v tvaroch spony byť (v koncovkách -ľi a -ly), ale aj v príponách particípia -i a -ə. 

Okrem spomenutých explicitných zmienok o prostriedkoch FSK pasívnosti a rezultatívnosti na-

chádzame v tejto monografii ďalšie javy aj v iných pasážach kapitoly Skladba. V časti Neosobný 

podmet sa objavuje príklad na reflexívne pasívum: Tak śe zezbẹrali ofčare i z bačọm do saṷašnego 

gazde, no a tam śe rozgvariṷo každẹmu jednẹmu ofčarovi, jak śe ma xovaďˬna košaru. (s. 121). 

V časti Menný prísudok sa v príkladoch na bezsponové prisudzovanie menného predikátu k subjektu 

vyskytujú aj príklady na rezultatívum, napr. Luka usˬskośena., A təraz ja uš tak pŕeśiľẹna, ňevlaǯym 

ňič. (s. 124), v minulom čase sa tiež často vynecháva gramatická morféma byť: Ja mal fľintə zhub́ẹnə 

(...) (s. 125). Možno tu nájsť aj zriedkavý prípad použitia trpného príčastia v pasívnom nerezultatív-

nom význame: Keď dačo xẹbjaṷo daxtorẹmu gazdovi, ta už na ofčara nadavane... (s. 125). S nomina-
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lizovaným particípiom sa v exemplifikácii stretávame napr. podkapitolách Výpustka a Dodatkové 

vysvetlenie, v ktorých autor podáva aj podrobnú interpretáciu uvádzaných príkladov. Vysoká miera 

situačnosti nárečových prehovorov a snaha o úspornosť a zároveň dramatizáciu či potreba doplnenia 

informácie spôsobuje elidovanie spony v prípadoch ako Nˬaľe pŕiďẹmy nazad z hory, bŕemjačka 

roskruťenə a prọznə., A xľẹb na xrypťe – skọra otryhnọta. (s. 127), Potknọl sə, fľinta nab́ita, za-

stŕeľil sə sam. (s. 128), Nˬa potọm pŕišəl zə zajaťa jag žəbrak – ostŕ
i̭
ọmbany i zafšyv́ẹny. (s. 128).

  

 

4 Anton Habovštiak: Oravské nárečia (1965) 

Anton Habovštiak nespracúva tému pasíva ako samostatnú kapitolu, trpnému rodu ako gramatickej 

kategórii sa nevenuje, rovnako ani rezultatívu. V podkapitole Trpné príčastie (← Slovesá ← Ohybné 

a neohybné slovné druhy) opisuje, ako sa vytvára tento gramatický tvar: z infinitívneho kmeňa prípo-

nou -ení, -ní (-ná, -nṷo/-no/-né/-ne) alebo -tí (-tá, -tṷo/-to/-té/-te), pričom výber prípony závisí od 

vzoru časovania. Z príkladov uvádzame: udatá bola na maťer, šetká múka už bola vidatá, rínok boṷ 

furmanmi zastatí, maľi zme práve zaklatṷo prese, zahnani̭e husi, ten je už dáṷno odíďení, virábäní, 

zmajstrovaní (s. 285 – 286). V morfologickej časti sa objavuje trpné príčastie aj v časti o prídavných 

menách (s. 245), konkrétne v súvislosti s ich deklináciou podľa vzoru pekný. V žiadnej časti sme ne-

našli zmienku o reflexívnom pasíve, pri hláskoslovnej a tvaroslovnej charakteristike sa objavujú rôzne 

podoby reflexíva sä alebo sa, na využitie zvratného pasíva sme však našli doklady v textovej prílohe, 

napr. Tu sä xodilo kedisi páliď Ja̋na..., s. 359; zboža̋ sa malo kosiť, s. 374; Dalo sa to žandarom, aľe 

to sa ňenašlo, aňi stopy po tom ňebolo..., s. 394. 

V slovotvornej kapitole sa trpné príčastie spomína v časti Prídavné mená zo slovesného základu 

(← Tvorenie prídavných mien ← Tvorenie slov). Habovštiak sa zmieňuje o početnej skupine adjektív, 

ktoré sú svojím pôvodom trpnými príčastiami (s príponami -aní, -ení), medzi príkladmi nájdeme čṷo 

si takí núkaní?, zatrepaní, krojovaní, úďení, zapečení, zdražení (s. 178).  

 

5 Jozef Orlovský: Stredogemerské nárečia (1975) 

J. Orlovský sa zaoberá pasívom v časti Zložené slovesné tvary (← Slovesá ← Tvaroslovie), a to 

pomerne stručne v štyroch riadkoch: „Pasívum sa tvorí ako v spisovnej slovenčine: celí som zamazaní 

S, bar˯som búl ukonaní, aj váš pez bude zastrelení Rp, aj vam bi maṷ bič súdení, buli bi bívali obese-

ní, ag neujdú het L, u˯som najedení Rca...“ (s. 188). Treba však poznamenať, že prvý a posledný uve-

dený príklad nepredstavuje pasívum, ale rezultatívum. Zvratná forma trpného rodu sa v súvislosti 

s pasívom neuvádza vôbec. Z tohto faktu, ako aj z uvedeného citátu, vyvodzujeme, že autor zrejme za 

pravé pasívum považuje len opisnú formu (ako napr. už spomínaný E. Pauliny). Svoj názor však autor 

explicitne neformuluje, preto je tento záver len domnienkou. V ukážkach nárečových textov možno 

nájsť mnoho príkladov na reflexívne pasívum, napr.: Potom sä trhajú a dávajú sä do mošidla mošič... 

(s. 208); Ko˯ je žena hrubá (v druhom stave), u ná˯ sä povi̭a aj samodruhá, je na zležänú, je tärxavá a 

povi̭a sä aj, ež je f ťäži. (s. 221); Já sa pamätám barz dobre, šo sa v našej ďeďiňe dakoďi robilo. 

(s. 263); ako aj príklady na bezpodmetové zvratné tvary, ktoré vznikli deagentizáciou, napr. U ná˯ se 

dakodi aj vo sva̋tog robí. (s. 228).  

Particípium perfekta pasívne sa objavuje aj samostatne v časti Jednoduché slovesné tvary (← Slo-

vesá ← Tvaroslovie). Ako najčastejšie zakončenia uvádza Orlovský -ňí, -ní, -ťí, -tí spolu s exemplifi-

káciu, v ktorej možno pozorovať vyššiu frekvenciu n-ového typu a v niektorých prípadoch tiež dub-

letné tvary, napr. vidaná žena, pokosená lúka, ožraňí, odobraní, vispaní, omdľení – omdľeťí, minulí 

tížďen, umreťí, usxnútí, usméťí, prerosnúťi̭a meso, udrení bok, opreni – opretí, spreťi̭a plátno (s. 187).  

V časti Tvorenie slov medzi Prídavné mená akosti, vlastnosti a náchylnosti zaraďuje autor aj 

„sprídavnené trpné príčastie“ (s. 53 – 54), príklady klasifikuje podľa prípon. Príponu -lí hodnotí ako 

neproduktívnu a medzi príkladmi uvádza slová, ktoré už v súčasnosti bežný používateľ jazyka zväčša 

nevníma ako deverbatívne, napr. minulí tížďen, vrelá voda, svetlá noc, zrelá hruška. Z ostatných prí-

pon uvádzame niekoľko príkladov z publikácie, pričom zvýrazňujeme slová s preferenciou prípony -ní 

na úkor -tí v porovnaní so spisovnou slovenčinou, všimnúť si možno tiež neuplatňovanie neutralizácie 

kvantity: vidaná za Jana, opraňí kabát, virobení šlovek, pokoseňí grúň, ožraní, zohnútí, sxudnúťí, 

zhnití, umretí, umrútí. 
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6 Ivor Ripka: Dolnotrenčianske nárečia (1975) 

Ivor Ripka vo svojej monografii Dolnotrenčianske nárečia problematiku pasíva ani rezultatíva ne-

spracúva. Samotné pasívne particípium sa však v rámci kapitoly Tvaroslovie objavuje na viacerých 

miestach. Prvýkrát sa spomína v časti o deklinácii adjektív podľa vzoru dobrí (s. 142 – 143), čo súvisí 

s jeho formálnou stránkou, keďže ide o adjektiválium. Trpnému príčastiu sa autor venuje súvisle 

v podkapitole Slovesné tvary z neurčitkového kmeňa, kde opisuje jeho tvorbu pomocou prípon -ní, -tí 

alebo -ení, pričom uvádza obmedzenia: „Nemožno ho utvoriť zo všetkých slovies, najmä nie z nedo-

konavých a neosobných“ (s. 159). Ako jeden z mála autorov opisuje tiež pravidlá distribúcie prípon -

ní a -tí v závislosti od časovacieho vzoru slovesa, čo následne aplikuje pri výklade o konjugačných 

vzoroch, keď pri každom vzore systematicky uvádza niektoré zásadné gramatické tvary (medzi nimi 

aj pasívne particípium) umožňujúce zaradiť verbum do istého časovacieho vzoru. V tejto súvislosti je 

zaujímavý variantný tvar trpného príčastia, ktorý Ripka uvádza pri nepravidelnom slovese ísť, a to 

prejdutí alebo prejďení (s. 172). Na rozdiel od dubletnej podoby trpného príčastia pri vzore brať v 

spisovnej slovenčine (napr. vybratý i vybraný) sa v dolnotrenčianskom nárečí podľa Ripku vyskytuje 

len n-ová forma (ode)braní. V ostatných časovacích typoch sa distribúcia n-ového a t-ového typu 

neodlišuje od spisovnej slovenčiny. Z hľadiska distribúcie prípon -ný/-tý/-lý v slovenských nárečiach 

je dôležitá poznámka o používaní niektorých prídavných mien (pôvodných príčastí) utvorených 

z koreňa slova príponou -lí namiesto trpného príčastia, napr. ovallí, zrelí, opilí, pallí (s. 160). 

V časti o trpnom príčastí Ripka tvrdí aj to, že tento gramatický tvar predstavuje slovesné prídavné 

meno, a teda „vyjadruje adjektivizovaný dej, nie číre pasívum“ (s. 160). Nešpecifikuje však pritom, či 

takto hodnotí trpné príčastie len v nominalizovanej pozícii (atribútu či komplementu) alebo aj v pre-

dikátových konštrukciách. Okrem toho, vychádzajúc z tohto úryvku, možno uvažovať, že Ripka opis-

né pasívum zrejme nepovažuje za vlastné pasívum, avšak reflexívnym pasívom, ktoré by podľa toho 

číre pasívum predstavovať malo, sa Ripka nezaoberá, neuvádza ho ani pri jednoduchých, ani pri zlo-

žených slovesných tvaroch, ani v syntaktickej kapitole. Možno sa len domnievať, že zrejme sa mu 

z pohľadu dialektológie nezdalo pozoruhodné, keďže má v tomto nárečí rovnakú podobu ako v spi-

sovnej slovenčine, napr. Indaj sa ňejédalo tolko jako čil., s. 218; V lete sa nosilo rukávce z obojkámi, 

takí lajblík a letnica..., s. 226; Počas žatvi sa trhajú poskonné konope., s. 233. Ako však už v uvede-

ných ukážkach použitia možno pozorovať, zaujímavé by bolo zaoberať sa ním prinajmenšom z hľadi-

ska gramatickej zhody/nezhody verbálneho tvaru a subjektu (druhý príklad!). 

V časti Tvorenie slov v kapitole Prídavné mená odvodené od slovies sa nachádzajú okrem akost-

ných adjektív aj particípiá a vyjadrujú „vlastnosť osoby alebo veci, stav alebo činnosť vyjadrenú slo-

vesným kmeňom“ (s. 108). Z hľadiska skúmaných kategórií pasívnosti a rezultatívnosti sa ukazujú 

ako pozoruhodné adjektíva, pôvodne particípiá, derivované sufixom -lí, napr. minulí, pallí, ako aj 

zrelí, smelí, pri ktorých sa však synchrónne súvis so slovesom nepociťuje; -aní, -ení, napr. daruvaní, 

solení, úďení.  

Publikácia síce obsahuje kapitolu Poznámky zo syntaxe, avšak konštrukcie vzťahujúce sa na sledo-

vané FSK (napr. neosobné deagentné konštrukcie, konštrukcie so všeobecným agensom, modifikáty 

1. a 3. os.) sa v nej nenachádzajú. V monografii sa však s takýmito typmi konštrukcií stretneme pri 

výklade iných javov, ide napr. o modifikát 1. os. pl. na kolesi rozeznávame, s. 138, či o neosobnú 

formu pasíva bolo nám hovorené, že sa máme naxistad a čakat, s. 203. 

 

7 Ferdinand Buffa: Šarišské nárečia (1995) 

Ferdinand Buffa sa stručne venuje pasívu v rámci samostatnej podkapitoly s názvom Pasívne tvary 

(← Slovesá ← Tvaroslovie). Uvádza výskyt dvojakého pasíva v šarišskom nárečí, a to zvratného a 

opisného, a opisuje ich tvorbu: „Zvratné pasívne tvary sa líšia od aktívnych pribratím morfémy śe 

(...)“ (s. 163); „Opisné tvary sa skladajú zo spojenia formy slovesa bic/buc (ktoré ako ukazovateľa 

osoby môže nahradiť osobné zámeno) a z trpného príč. významového slovesa (...)“ (s. 163). Pri oboch 

formách pasíva uvádza dostatok dokladov, pričom reflexívna forma je zaznamenaná v protiklade 

s aktívom, napr. poore – poore śe, buƷe kośic – buƷe śe kośic, robilo bi – robilo bi śe, nie celkom 

vhodne zapísané sú príklady śpivac – śpivac śe (ňexce), pic – pic śe (xce), keďže tu podlieha pasivizá-

cii práve modálne sloveso v zátvorkách, nie autosémantické verbum. Exemplifikáciu opisného pasíva 
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už autor nedáva do protikladu k aktívu, v zátvorkách však uvádza alternatívy s osobnými zámenami 

signalizujúcimi slovesnú osobu namiesto gramatickej morfémy byť, napr. predvolani som (ja predvo-

lani), spominane sce (vi spominane), bul som zavreti (ja bul zavreti), Zarno bulo zobrate (Rokycany)., 

Natkane z volni to bulo (Rokycany)., Potim už bulo domlaceno (Abrahámovce)., Jag už bulo šicko 

poorano, posaƷeno, pośato (Babie). Ako problematické sa však ukazuje, že väčšinu uvedených prí-

kladov nemožno považovať za pasívum (zo spomenutých je pasívom len spominane sce), ale za rezul-

tatívum (teda pomenovanie výsledného stavu predchádzajúceho deja). V autorovom výklade tiež chý-

ba informácia, na základe akých zákonitostí funguje distribúcia prípon -ne/-no v strednom rode. 

V prípade Potim už bulo domlaceno. možno vysvetliť príponu -no tým, že ide o neosobnú konštruk-

ciu, avšak to neplatí pre prípad Jag už bulo šicko poorano, posaƷeno, pośato. Nevysvetľuje sa to ani 

v samostatnej podkapitole nazvanej Trpné príčastie (← Slovesá ← Tvaroslovie), kde sa  všetky prí-

klady uvádzajú v základnom tvare a pri rodových variantoch prípon využívaných v nárečí sa v neutre 

s príponou -no, -eno, -to nepočíta. Buffa píše: „Tvary trpného príčastia sa tvoria zo slovesného kmeňa 

príponou -ni (-na, -ne), -eni (-ena, -ene) a -ti (-ta, -te) prevažne od dokonavých slovies.“ (s. 161) Na 

konci tejto podkapitoly autor spomína odlišnosť šarišského nárečia od spisovnej slovenčiny spočíva-

júcu v nižšej frekvencii prípony -ni  v prospech prípony -ti: „Tam, kde má spis. jazyk dublety na -ný 

aj -tý, tam majú šar. nárečia spravidla formu s -ti, napr. prehrati, zapxati, zomgľeti, śčarňeti (...)“ 

(s. 162). 

O dvoch prostriedkoch, ktoré z hľadiska ich sémantiky možno zaradiť k okruhu javov z FSK pa-

sívnosti, sa Buffa v krátkosti zmieňuje v podkapitole Zvláštne využitie slovies, kde uvádza príklady na 

výpovede so všeobecnou platnosťou bez ohľadu na použitú osobu, a to 1. os. pl. – Robime jag otroci, 

a co s teho?! – a 2. os. sg. – Rup, co xceš, ňepomožeš sebe. V oboch prípadoch ide o konštrukcie s 

potlačeným, nešpecifikovaným agensom. V tej istej podkapitole ostáva bez hlbšej analýzy aj veľmi 

zaujímavá, no heterogénna vzorka príkladov na neosobné využitie slovies, pričom sa len konštatuje, 

že agens alebo nositeľ deja sa z akýchkoľvek príčin neuvádza (s. 164). Medzi príkladmi sa nachádzajú 

napr. dispozičné konštrukcie typu Bukovo drevo śe dobre kreśe. alebo deagentné konštrukcie typu 

Xudobno śe žilo. Bez náležitej explanácie sú aj prípady inkongruencie z hľadiska osoby a čísla v prí-

padoch ako Ta śe vičisci kiški i śe pośeka meso a tak śe robi kolbasi., Vodu śe vipilo. 

Do FSK pasívnosti a rezultatívnosti možno zaradiť aj prostriedky, ktoré nachádzame v kapitole 

Tvorenie slov, v podkapitole Činnostné adjektíva. V nej Buffa uvádza deverbatívne adjektíva (pôvod-

ne trpné príčastia), ktoré podľa autora vyjadrujú „zasiahnutosť činnosťou pomenovanou sltv. zákla-

dom“ (s. 227), napr. skladana sukňa, viučeni murar, śveceni kolač, vidata śestra, shorete drevo. 

 

8 Eugen Jóna: Novohradské nárečia (2009) 

V monografii o dialektoch Novohradu sa téme pasíva ani rezultatíva Eugen Jóna nevenuje. Autor 

charakterizuje jednotlivé novohradské nárečia pomerne podrobne z hľadiska fonológie a stručne 

z morfologickej stránky. Pri hláskoslovnej charakteristike novohradského nárečia sa uvádza nárečová 

podoba reflexíva sä, pri ipeľskom sa z pôvodného psl. sȩ. Príklady na pasívum a rezultatívum sa 

v jeho výklade vyskytujú skôr v súvislosti s hláskoslovnými charakteristikami (tan orezávalo sa ďe-

sóg, s. 36, dupľovanei̭, s. 47, z dreva to bolo vistrúhanṷo, s. 67; umrlej človek, vrkoč zapletanej, 

s. 66 – tu sa konštatuje zmena pôvodného y na diftong ej) alebo lexikálnymi charakteristikami nárečí 

(murovanej don, s. 56). Explicitnú poznámku o particípiách nachádzame len raz, ale opäť len v súvis-

losti s hláskoslovím a tvaroslovím: „Prídavné mená z príčastí trpných od slovies -núť majú predpo-

slednú slabiku dlhú: nabrznúto mľi̭eko, opľesnúta kapusta (Príb), rozmoknúta zem (Čel), ukranúte 

veci (Ľub), už bola krava zdochnúta (D. Tis); takisto od kmeňov slovies na -ieť (rozumeťi, tri̭eťi): 

chľeba medom natri̭eto (Brus), už bou vilačňi̭ete (Príb), skisľi̭eto mľi̭eko (Ľub), zovri̭eta voda (D. 

Tis).“ (Jóna, 2009, s. 68). Samostatný opis ani rozbor pasívnych particípií a pasíva (či už participiál-

neho, alebo reflexívneho) alebo rezultatíva všeobecne sa v tejto monografii nenachádza. Ďalšie do-

klady na ich využitie nachádzame v ukážkach nárečových prehovorov, napr.: No po kuse príďe 

poṷnoc, pi̭ere je popáranṷo., s. 19; ...š́o je to na tej sťeňe napísanṷo, s. 20; Kelner povi̭edau, že sä to 

ňi tak š́íta...; (s. 20), Najdri͎ev sa múka presejva na koreci. Poton sa par namočeṷ. To bolo z otrúp 

spravéno. (s. 85), Ňiťeṷňice sa zakončeni̭e na žr̥tkách a br̥do vloženṷo v bidloch. (s. 108), Ďjoṷke 

male čez hlavu preďeľenej vlase choňíkom a napomádovanej a vr̥koč vo pätorme zapľetanej. 



11. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA 

 

224 

(s. 122) To sa cmar z múkoṷ rostrepaṷ, vajce sa dalo do toho, a to sa šetko zaľi̭alo do slatkiho 

mľi̭eka. (s. 123).  

 

9 Viera Kováčová: Sotácke nárečia severovýchodného Zemplína z aspektu petrifikácie a niveli-

zácie (2010) 

Ako vyplýva už z názvu, cieľom monografie V. Kováčovej nie je komplexné spracovanie nárečia. 

Vo svojej charakteristike sotáckeho nárečia sa zameriava predovšetkým na javy, ktoré sú relevantné 

z hľadiska zachovávania, resp. zanikania archaických znakov nárečia. Napriek tomu v diele možno 

nájsť čiastkové zmienky o  pasívnom particípiu, a to v rámci podkapitoly Adjektíva a adjektíváliá 

v kapitole Morfologický systém sotáckych nárečí severovýchodného Zemplína (s. 109 – 115). Vychá-

dzajúc z adjektiválnej povahy tohto hybridného slovesného gramatického tvaru, si autorka na pozadí 

vývinových fonologických zmien všíma relačné prípony trpného príčastia, i substantivizovaného, 

napr. kongruentné skloňovanie v G a D sg. maskulín a neutier s využitím prípon -oho, -omu: Ʒvoňa 

umartomu, s. 110; variantnosť prípon -y/-yj v N a A sg. neživ. maskulín v dialekte obce Belá nad 

Cirochou, spôsobenú interferenciou ukrajinského jazykového priestoru: Ľem raz mi byla, co mala 

operovanyj klup..., s. 113; už je viśveceny, s. 113; ako aj unifikovanú relačnú príponu -y v N pl. všet-

kých rodov: koňä buľi henty otpočinuty, s. 114; knedľä namasćäny i nacukräny, s. 114; tu už jedny 

buľi, ňedokončany roboty, s. 114. V podkapitole Slovesá sa už autorka príčastiami, či už ako súčas-

ťami pasíva, alebo rezultatíva, nezaoberá. 

Reflexívne pasívum sa pri slovesnej flexii nespomína, doklady na jeho výskyt v nárečí nájdeme pri 

výklade iných javov, napr. prízvuku – naśvẹcilo śe, śe poopalalo, v́äzalo śe, a v autentických ukáž-

kach nárečia, napr. košuľe śe šyľi, zarno śe śalo, stohi śe kladľi, ale aj vọźilo śä, čo autorka v analýze 

nasledujúcej po ukážke (s. 130 – 132) označuje ako jeden z archaických petrifikovaných javov. 

 

10 Zhrnutie a perspektívy výskumu 

Na základe našich zistení možno konštatovať, že pasívu ani rezultatívu sa v slovenských dialekto-

logických prácach väčšinou nedostáva náležitého rozboru. Rezultatívum/stavové perfektum sa zväčša 

neuvádza vôbec (s výnimkou E. Paulinyho a G. Horáka), resp. sa v explanačnej ani exemplifikačnej 

časti pasívum a rezultatívum nerozlišuje. Viacerí autori sa gramatickej kategórii slovesného rodu ne-

venujú vôbec (Habovštiak, Jóna, Kováčová), a to aj napriek tomu, že ostatné gramatické kategórie a 

analytické gramatické tvary sa v rámci morfologickej charakteristiky nárečí spracúvajú dôsledne. 

Výklad pasívnych slovesných tvarov je často obmedzený len na opisné pasívum (Horák, Ripka, Or-

lovský). Výnimkou sú staršie práce (Stanislav, 1932; Pauliny, 1947, ako aj celoživotné dielo F. Buffu, 

1993), ktoré majú z tohto hľadiska komplexnejší charakter. Reflexívnemu pasívu sa v analyzovaných 

prácach takmer vôbec nevenovala pozornosť. Väčšina autorov sa o kategórii pasívnosti zmieňuje 

v rámci tvaroslovia, konkrétne v časti venovanej slovesnej flexii (Stanislav, Pauliny, Horák, Habov-

štiak, Ripka, Orlovský, Buffa), menej pri adjektívnej flexii (Kováčová, Habovštiak), výnimočne sa 

analyzujú pasívne, resp. neosobné konštrukcie aj v rámci syntaxe, ak publikácia takúto kapitolu obsa-

huje (Stanislav, Horák). Prácu V. Kováčovej vnímame v kontexte sledovaných prác samostatne, keď-

že práca má špecifickejší charakter, nemá ambíciu podať vyčerpávajúci opis sotáckeho nárečia, a 

preto je absencia výkladov o pasíve či rezultatíve pochopiteľná. 

Pasívum sa z hľadiska flexie môže ukazovať ako irelevantné, pretože sa nevyjadruje vlastnými re-

lačnými morfémami, ale tvorí sa analyticky za pomoci komponentov, ktoré majú primárne iné grama-

tické významy. Okrem toho sa tvorí rovnakým postupom ako v spisovnom jazyku (byť + particípium 

alebo 3. os. + sa), prirodzene, s fonologickými zmenami, ktoré sú pre dané nárečie charakteristické – 

v tejto súvislosti sa môžeme vo väčšine monografií v časti venovanej hláskosloviu stretnúť s podobou 

reflexíva v tom-ktorom nárečí, keďže sa jeho realizácia odlišuje (sa, sä, sə, se, śe, śä).  Výraznejšie sa 

tiež v analyzovaných prácach nereflektujú rozdiely v distribúcii n-ového a t-ového (prípadné l-ového) 

typu particípia, pretože autori nenachádzajú spoľahlivé pravidlo na distribúciu týchto prípon. Tento 

problém objasňujú len I. Ripka a A. Habovštiak, ktorí informáciu o výbere typu sufixu uvádzajú vo 

vzťahu ku konjugačnému vzoru verba. 

Keďže sa prerušila kontinuita v spracúvaní syntaktickej roviny slovenských nárečí, ako to bolo 

v starších dielach (či už slovenských, alebo českých autorov), a vo väčšine slovenských dialektologic-
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kých prác sa syntaktické javy neuvádzajú vôbec alebo len okrajovo, neobjavujú sa ani dôležité infor-

mácie súvisiace s pasívom či rezultatívom, napr. vynechávanie gramatickej morfémy byť/kopuly byť 

pri pasíve/rezultatíve (ktoré sa spomína u F. Buffu, 1993 a G. Horáka, 1955, ale napr. aj v diele 

J. Štolca Slovenská dialektológia, 1994, s. 59). Bez náležitej analýzy ostávajú aj deagentné konštruk-

cie, ktoré pomerne podrobne spracoval napr. J. Stanislav (1932), a ich alternácia s aktívom či pasí-

vom. Ďalším, čiastočne spracovaným problémom, ktorý si zaslúži viac pozornosti, je rozdiel medzi 

jednotlivými nárečiami v distribúcii prípon -ný/-tý/-lý (prípadne iných sufixov s pasívnym prízna-

kom). V tejto súvislosti sa otvára aj otázka slovotvorných prostriedkov na vyjadrenie agensa, objektu 

či výsledku deja, ktoré predstavujú taktiež súčasť FSK pasívnosti a rezultatívnosti. Potrebnou a tak-

mer neprebádanou je tiež otázka vyjadrovania pôvodného agensa, presnejšie adverbiále pôvodcu deja 

v transformovaných štruktúrach. Otázkou je, či sa vyjadruje, a ak áno, akými prostriedkami, napr. I 

sg./pl., od + G (pozri vyššie u G. Horáka) alebo inými. V súvislosti s rezultatívom sa otvára problema-

tika používania synsémantických verb v rámci týchto konštrukcií, teda či sa okrem kopuly byť, prí-

padne mať, využívajú aj iné slovesá, napr. zostať, ktoré by sme mohli očakávať na hraniciach s poľ-

ským jazykovým územím. Z diachrónneho aspektu, ako aj z hľadiska sociolingvistiky by bolo určite 

zaujímavé sledovať prenikanie participiálneho pasíva do ľudovej reči. Tradične je totiž považované za 

prostriedok neprirodzený pre nárečia, avšak v súčasnosti ho môžeme pozorovať ako autentickú súčasť 

nárečových prejavov mladších používateľov nárečia v porovnaní so staršou generáciou. 
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