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Abstrakt 

Autor štúdií pojednáva o pálčivých problémoch  vo výučbe ruského jazyka, konkrétne 

rozoberá pôvod interferencie v tvaroch základných čísloviek,  problematické  momenty  

v rodoch ruských podstatných mien zakončených na mäkkú párovú spoluhlásku (graficky 

označenú –ь). Interferencia vzniká v procese komunikácie pri používaní,  napríklad,  

spodstatnených prídavných mien, radových čísloviek a pod.. Autor pozoruje  výraznú 

podobnosť gramatických tvarov medzi slovenským a ruským jazykom. 

 

Kľúčové slova: ruský jazyk, rodný jazyk, substantíva,  rody ruských podstatných mien, 

adjektíva а аdjektívne slová, pronominá, numeráliá, verbá 

 

 

Nadobúdanie nových znalostí a zručností z každej oblasti, teda i z  jazyka sa nedeje 

izolovane. S výnimkou detí predškolského a mladšieho školského veku, ktoré si formou hier 

osvojujú základnú lexiku a elementárne komunikačné zručnosti z cudzieho jazyka formou 

hier a memorovania idiómov, je pre „bežného“ rozmýšľajúceho študenta jazyka prirodzená 

tendencia analyzovania a spochybňovania sprostredkovávaných faktov. Ani pravidlá výstavby 

a používania jazyka sa neprijímajú automaticky, ale v súlade s už existujúcimi znalosťami 

a predstavami, ktoré vznikajú predovšetkým na základe znalosti fungovania materinského 
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jazyka. Podceňovanie interferencie rodného jazyka pri osvojovaní si cudzieho jazyka býva 

často jednou z príčin vzniku averzie k novému jazyku. Na druhej strane jej využitie je tiež 

limitované, a napriek tomu, že ruský a slovenský jazyk sú si v mnohých smeroch veľmi 

podobné, i my sme často nútení pri opise niektorých javov konštatovať, že „je to jednoducho 

tak!“ V našom zamyslení sa pokúsime o akýsi náčrt praktického využitia slovensko-ruských 

analógií pri osvojovaní si základných gramatických javov ruštiny, tak ako ich aplikujeme my 

pri vyučovaní študentov-nefilológov. Náš opis sme zamerali len na niektoré pravidelné 

morfologické (v menšej miere i syntaktické) javy; v tabuľkách uvádzame vzájomné 

porovnanie javov v slovenskom a ruskom jazyku, v komentári analyzujeme analógie (+) a 

možné problematické momenty (-). 

 

Substantíva 

 
Ako v slovenskom (SJ), tak i v ruskom jazyku (RJ) rozlišujeme tri rody: mužský, 

ženský a stredný. Primárne je rod substantíva daný jeho prirodzeným rodom a sekundárne – 

z hľadiska tvarového – gramatickým rodom: 

 
 SJ RJ 
Mužský 

rod 
-0 (po tvrdej spol.) 
-0 (po j) 
-a 
-i 

chlap, dub 
stroj 
hrdina 
kuli 

-0 (po tvrdej párovej spol.) 
-0 (po ж,ш,щ,ч,й) 
-a/-я 
 
-0 (po mäkkej párovej spol.) 

завод, стол, 
музей, нож 
папа, дядя 
 
автомобиль 

Ženský 
rod 

-a 
 
-0 (po mäkkej spol.) 

žena, ulica 
 
dlaň, kosť 

-a/-я 
-ия 
-0 (po mäkkej párovej spol.) 

мама, неделя 
армия 
тетрадь 

Stredný 
rod 

-o 
-e 
-ie 
-a 

mesto 
srdce 
vysvedčenie 
dievča 

-о 
-е 
-ие 
-мя 

правило 
море 
упражнение 
имя 

 
+ RJ a SJ majú vo väčšine prípadov podobné rozlišovacie príznaky gramatického rodu1. 

– Na rozdiel od SJ podstatné mená mužského rodu zakončené na -а (-я) v RJ nemajú 

samostatný deklinačný vzor, ale preberajú pádové koncovky podstatných mien ženského rodu 

na -a. Časté problémy následne vznikajú pri prísudkových väzbách, kedy pod vplyvom 

gramatického rodu študenti majú tendenciu pripodobňovať tvary adjektívnych slov 

(prídavných mien, privlastňovacích zámen, radových čísloviek a pod.) tvarom ženského rodu, 

                                                 
1 Я, Ю, Ё, Е považujeme za mäkký variant fonémy А, У, О, Э. 
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napr.: моя хорошая дядя (мой хороший дядя), со старой дедушкой (со старым 

дедушкой) a pod. 

– Problematickým momentom ostávajú rody ruských podstatných mien zakončených na 

mäkkú párovú spoluhlásku (graficky označenú –ь): tieto sú buď mužského, resp. ženského 

rodu a ich rodová príslušnosť je pevne daná, t. j. nevyplýva z ich tvaru. V SJ sú takéto 

substantíva ženského rodu. Pod vplyvom SJ dochádza k nesprávnemu rodovému určeniu 

a následným chybám v tvarosloví: мой тетрадь (v SJ – môj zošit, v RJ – моя тетрадь), 

твоя портфель (v SJ – tvoja aktovka, v RJ - твой портфель) a pod. 

    

+ Napriek značnému rozsahu deklinačných vzorov je pravidelné skloňovanie substantív 

v ruštine takmer na 85% totožné s niektorými vzormi slovenčiny:  

 
Sg. I. dub;mesto II. žena III. kosť 
N. -0; -o/-e -0; -o -а/-я -a -0 -0 
G. -a/-я -a -ы/-и -y -и -i 
D. -у/-ю -u -е -e -и -i 
A. než.=N, živ.=G -0 -у/-ю -u -0 -0 
L. (о) -е (о) -е (о) -е (о) -е (о) -и (о) -i 
I. -ом/-ем -om -ой/ей -ou -ью -ou 

 
+ V jednotnom čísle sú pravidelné tvary neživotných podstatných mien mužského rodu 

a stredného rodu v SJ a RJ rovnaké (koncovky -я, -ю, -ем považujeme za mäkké varianty -a, 

 -у, -ом).  

+/– Tvary životných podstatných mien sú v RJ totožné s neživotnými s výnimkou akuzatívu: 

tu sa podstatné mená mužského rodu správajú rovnako ako v SJ – priberajú tvar totožný 

s genitívom, napr: вижу мальчика (N: мальчик, G:без мальчика) – vidím chlapca (N: 

chlapec, G: chlapca). 

+/– Podstatné mená ženského rodu zakončené na -a (SJ) a -а/-я (RJ) majú v singulári totožné 

pádové koncovky s výnimkou inštrumentálu – ruský jazyk nepozná koncovku -ou: со 

школой, с женщиной, с неделей – so školou, so ženou, s nedeľou. Rovnako sú totožné 

pádové koncovky substantív ženského rodu zakončené na párovú tvrdú spoluhlásku, opäť 

s výnimkou 7. pádu: s kosťou, so smrťou – с костью, со смертью. 

 

Pl. I. dub mesto II. žena III. kosť
N. -ы/-и; -а/-я -y -á -ы/-и -y -и -i 
G. -ов/-ев/-ей; -0/-ей -ov -0 -0 -0 -ей -í 
D. -ам/-ям -om -ám -ам/-ям -ám -ям -iam
A. než.=N, živ.=G než.=N, živ.=G než.=N než.=N, živ.=G -y než.=N -i 



10 
 

L. (о) –ах/-ях (o) –och (o) – ách (о) –ах/-ях (o) – ách (о) -ях -iach
I. -ами/ями -mi -ami -ами/ями -ami -ями -ami
 
+ V množnom čísle nachádzame úplnú zhodu (neberieme do úvahy dĺžku samohlásky) len 

v tvaroch stredného rodu na -o: mestá, pravidlá, оkná – местa, правилa, окнa; miest, 

pravidiel, оkien – мест, правил, окoн. Komplikácie však môžu spôsobiť vsuvné samohlásky 

v genitívnych tvaroch.  

– Substantíva stredného rodu zakončené na -e priberajú v 2. p. pl. koncovku -ей.  

– Substantíva mužského rodu v RJ a SJ sa v pl. tvarovo zhodujú len v 1. p.: столы – stoly, ak 

tento netvoria nepravidelne: стулья, друзья, братья a pod. V 2. p. pl. sa so SJ zhoduje len 

tvar substantív zakončených na párovú tvrdú spoluhlásku: stolov – столов.  Ostatné genitívne 

tvary sú podmienené jednak východiskovým tvarom substantíva – герой – героев, 

автомобиль – автомобилей, jednak prízvukom: отец/немец – отцóв/нéмцев; брат/друг – 

брáтьев/друзéй atď. 

+/– Ruské podstatné mená ženského rodu majú i v množnom čísle koncovky takmer totožné 

so slovenskými. Výnimkou je akuzatív – v SJ tvar substantív ženského rodu nie je, na rozdiel 

od ruštiny, závislý od kategórie životnosti/neživotnosti – a genitív ruských feminín 

zakončených na mäkkú spoluhlásku (kostí – костей). Opäť, ako i pri strednom rode, 

komplikácie nastávajú i v ďalších genitívnych tvaroch v súvislosti so vsuvnými samohláskami 

a zachovaním výslovnosti, napr.: статья – статьи, статей (-e- je vsuvná samohláska 

a koncové -й je súčasť kmeňa, ktorý získame odstránením nominatívej flexie – [staťj + a]; ide 

teda o nulovú koncovku, nie o koncovku -ей). 

 

Adjektíva а аdjektívne slová 

 

Rovnako ako pri substantívach i pri adjektívach a ostatných slovných druhoch, tvarovo 

pripodobnených adjektívam, t.j. spodstatnených adjektívach, radových číslovkách, 

privlastňovacích a vzťažných zámnách a pod., pozorujeme výraznú podobnosť gramatických 

tvarov medzi slovenským a ruským jazykom. Dotkneme sa len niektorých najvýraznejších 

javov, nakoľko tieto na jednej strane osvojenie si gramatických pravidiel uľahčujú, na druhej 

strane môžu pôsobiť i negatívne. 

  

 красивый/летний 
красивое/летнее 

pekný/cudzí 
pekné/cudzie 

красивая/ 
летняя 

pekná/
cudzia

красивые/ 
летнее 

pekní/cudzí 
pekné/cudzie 

N. -ый/-óй/-ий; -ое/-ее -ý/-í; -é/-ie -ая/-яя -á/-ia -ые/-ие -í;-é/-ie 
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G. -ого/-его -ého/-ieho -ой/-ей -ej -ых/-их -ých/-ích 
D. -ому/-ему -ému/-iemu -ой/-ей -ej -ым/-им -ým/-ím 
A. než.=N, živ.=G než.=N, 

živ.=G 
-ую/-юю -ú/-iu než.=N, 

živ.=G 
než., fem. =N, 
živ.mask.=G 

L.  (o) -ом/-ем (o) -om (o) -ой/-ей (o) -ej (o) -ых/-их (o) -ých/-ích 
I. -ым/-им -ým/-ím -ой/-ей -ou -ыми/-ими -ými/-ími 
 
+/– Tabuľka názorne ilustruje výraznú podobnosť deklinácie akostných adjektív v SJ a RJ. 

Slovenská gramatika, na rozdiel od ruštiny, vo väčšine pádov singuláru nerozlišuje tvrdé 

a mäkké koncovky; na tento faktor musíme brať ohľad pri vysvetľovaní skloňovania 

prídavných mien, nakoľko často dochádza k zámenám typu: красивего, молодему, умней 

a pod.  

– Pod vplyvom slovenčiny často dochádza k negatívnej interferencii vo vzťahu k plným 

tvarom nominatívu a akuzatívu akostných adjektív v singulári i pluráli: красивы (podľa 

pekný; namiesto красивый), красива (pekná; красивая), вижу красиву (vidím peknú; 

красивую), красиве (pekné; namiesto красивое, alebo красивые).  

+ Plurál adektív je v slovenčine i ruštine takmer totožný, rozlišuje sa na základe 

tvrdosti/mäkkosti adjektíva. V SJ tvary nominatívu a akuzatívu v pluráli závisia od rodu 

substantíva: pekn-í/cudz-í, vidím pekn-ých/cudz-ích – ak sa viaže s osobným maskulínom, 

pekn-é/cudz-ie, vidím pekn-é/cudz-ie – ak sa viaže s neosobným maskulínom, feminínom 

alebo neutrom. 

 

+/– Podobné analógie môžeme nájsť i u privlastňovacích adjektív typu мамин – matkin/otcov, 

лисий – páví (pre akuzatív a nominatív plurálu platí vyššie uvedené): 

 
 Мамин/лисий; 

мамино/лисье 
Matkin/páví 
matkino/pávie 

Мамина/ 
лисья 

Matkina/
pávia 

Мамины/ 
лисьи 

Matkini/matkine 
páví/pávie 

N. -0;-о/-e -0/-í; -o/-ie -а/-я -a/-ia -ы/-и -i/-e/-í/-ie 
G. -а/-ого/-его -ho/-ieho -ой/-ей -ej -ых/-их -ých/-ích 
D. -у/-ому/-ему -mu/-iemu -ой/-ей -ej -ым/-им -ým/-ích 
A. než.=N, 

živ.=G 
než.=N, 
živ.=G 

-у/ю -u/-iu než.=N, 
živ.=G 

než., fem. =N, 
živ.mask.=G 

L. (о) -ом/-ем (o) –om (о) -ой/-ей (o) -ej (о) -ых/-их (o) -ých/-ích 
I. -ым/-им -ým/-ím -ой/-ей -ou -ыми/-ими -ými/-ími 
 
– Najväčším problémom, ktoré zaznamenávame pri deklinácii privlastňovacích adjektív je 

častá zámena ruských vokalizovaných flexií singuláru mužského rodu -ого/-его, -ому/-ему za 

slovenské, napr.: маминму брату. 
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Pronominá 

 
+/– Pre analógie v ohýbaní zámen je charakteristické všetko, čo sme v konkrétnych 

súvislostiach uvádzali už vyššie. Skratkovito sa preto zastavíme len pri najčastejších chybách, 

ktorých sa Slováci vďaka negatívnej interferencii rodného jazyka dopúšťajú: 

 V skloňovaní privlastňovacích zámen мой, твой, наш, ваш – ruské flexie sú 

vokalizované (нашему – nie нашму a pod.) a fonéma [j] v pádových tvaroch 

мой/твой sa pred samohláskou vyjadruje jotovými grafémami: môjho, mojej, mojich, 

môjmu – моего, моей, моих, моему (nie мойего, мойей, мойих, мойему) a pod.. 

 Pri ohýbaní opytovacích (resp. vzťažných) zámen typu который, какой, такой – 

tieto sa skloňujú ako tvrdé adjektíva, teda majú koncovky -ого, -ому, - ом, -ой; v SJ: 

akého, akému, akej, akou. V akuzatíve ženského rodu majú koncovku -ую, teda nie 

каку, катору, ale vždy кaкую, такую, которую. 

 Inštrumentál opytovacích zámen typu кто, что má tvar кем, чем na rozdiel od 

sloveského kým, čím. Zámeno что má tvary чего, чему, о чём (SJ – čoho, čomu, 

o čom). 

 Genitívny a akuzatívny tvar osobných zámen я a она sa často zamieňa tvarom 

analogickým slovenčine – мня (mňa), ей (jej) – namiesto меня, её. Inštrumentál 

zámen я, ты, она nemá tvary ako v SJ – mnou, tebou, ňou, ale мной/мною, 

тобой/тобою, ею. 

 

Numeráliá 

 
– Čo sa týka interferencie v tvaroch základných čísloviek, o túto sa v určitej miere môžeme 

opierať len pri číslovkách 1 – 4, no i tam registrujeme toľko odchýliek, že opоra o rusko-

slovenskú podobnosť sa nám javí neproduktívna a  zohráva skôr negatívnu úlohu než 

pozitívnu, napr. sme sa stretli s tvarmi: о двох, с треми, с одноу, без одней a pod.  

– Vo vzťahu k numeráliám i vyšsie spomenutým slovným druhom sa nedá obísť jedna, 

z hľadiska použitia komplikovanejšia ruská väzba – numeratívna syntagma s nadradenou 

číslovkou v nominatíve. Prípadnému substantívu a určujúcemu adjektívu sa v závislosti od 

číslovky, s ktorou sa spájajú a od rodu pripájaného substantíva predpisuje konkrétny tvar:  

 ak sa končí číslovka v nominatíve na lexému один/одна/одно, rovnako ako 

substantívum, tak i adjektívum stoja vždy v prvom páde jednotného čísla: сто 
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двадцать один хороший студент; v SJ v takejto pozícii číslovka nadobúda tvar 

ženského rodu a viaže sa s genitívom plurálu: stodvadsaťjedna dobrých študentov; 

 ak sa v RJ číslovka končí na два/две, три, четыре – substantívum nadobúda vždy 

tvar genitívu singuláru a adjektívum v závislosti od rodu substantíva tvar genitívu 

plurálu (s maskulínom alebo neutrom), resp. nominatívu plurálu (s feminínom): две 

красивые девочки, два интересныx специалиста. V SJ sa s uvedenými číslovkami 

viažu adjektívum i substantívum v tvaroch nominatívu plurálu; so životnými 

podstatnými menami mužského rodu sa v nominatíve používajú skupinové číslovky: 

dvaja dobrí žiaci, štyri nové knihy atď.; 

 od číslovky päť sa v SJ i v RJ viaže substantívum i adjektívum na číslovku v tvare 

genitívu plurálu: шестьдесят пять новых зданий, šesťdesiatpäť nových budov atď. 

  

Verbá 

 
Vo vzťahu ku slovesám sa rovnako obmedzím len na naznačenie niekoľkých 

neuralgických bodov, ktorých príčina tkvie práve v prenose znalostí jazykového systému 

slovenčiny na ruštinu.  

– Primárnymi a najzávažnejšími chybami, s ktorými sa v našej praxi stretávame, sú aplikácie 

slovenských deklinačných modelov na ruské slovesá, vďaka čomu dochádza k zámene 

v celom I. a takmer v celom II. časovaní (okrem tvarov 2. os. – ты говоришь, вы говорите, 

nakoľko tieto sú so SJ totožné – ty hovoríš, vy hovoríte): я читам/говорим, ты читашь, он 

чита/говори, мы читаме/говориме, вы читате, они читаю/говоря. 

– Ďalšou pomerne častou chybou je neznalosť presného sémantického významu slovesa, ktoré 

je už v lexéme obsiahnuté, predovšetkým ak medzi ich využitím v RJ a SJ nie je súlad. 

Napríklad slovenské zvratné prechádzať sa, rozprávať sa sú v ruštine nezvratnými slovesami: 

гулять, разговаривать; na druhej strane slovenské nezvratné nadávať, dúfať, bojovať je 

v ruštine vyjadrené zvratnými ругаться, надеяться, бороться atď.  

– S neznalosťou súvisia i chyby spojené s nesprávnym viazaním podradených vetných členov 

v slovesných konštrukciách, napr. chybné väzby – вспоминать на друга, спрашивать на 

сестру – namiesto gramaticky správnych – вспоминать о друге, спрашивать о сестре 

a pod. 

Samozrejme v podobnom duchu by sme mohli pokračovať i ďalej. Mohli by sme sa 

detailnejšie venovať „večným“ problémom so slovesami pohybu, slovesom byť (есть), 

chybám pri odvodzovaní vidových dvojíc a ich použití; mohli by sme sa tiež pozastaviť pri 
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praktickom využití analógie so slovenčinou pri tvorbe foriem minulého a budúceho času 

slovies, pri interferenčných komplikáciách pri stupňovaní adjektív a adverbií, ako i pri 

ďalších javoch, do osvojenia si ktorých sa premieta náš rodný jazyk – či už pozitívne, alebo 

negatívne. 

 

 

 


