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Prípony -ák a -ár v kontexte lexikálnej variantnosti* 

Alexandra Jarošová 
 

 
 
0 Úvod 
Príspevok sa dotýka problematiky, ktorá je najmä so zreteľom na sufix -ár v súčasnosti 

živá. Možno tu zacitovať výrok M. Sokolovej (2009, s. 87), že na posudzovanie všetkých 
kodifikačných úprav týkajúcich sa sufixu -ár „slovakisti teraz vynakladajú priveľa cennej 
energie potrebnej na vyriešenie ďalších nevyriešených problémov“. Aj keď s týmto konšta-
tovaním súhlasíme, predsa len k tej „kôpke“ ostýchavo priložíme ešte zopár aspektov 
a analógií. Pokúsime sa ukázať neštandardné kvantitatívne, resp. fonologické varianty 
typu bábkar/bábkár na pozadí typických lexikálnych variantov a tiež na pozadí podobných 
dvojíc, ktoré boli výsledkom predchádzajúcich kodifikácií riešiacich narúšanie neutralizácie 
kvantity v slovách s dlhým vokálom v derivačnej morféme a s dlhým vokálom v základe. 
Ide aj o oblasť javov súvisiacich s útlmom kvantitatívnych vokalických alternácií v istých 
slovotvorných typoch.  

1 Pozične nezávislé varianty morfém ako zdroj lexikálnej variantnosti 
Pri vymedzovaní lexikálnych variantov v procese tvorby Slovníka súčasného slovenské-

ho jazyka, ďalej SSSJ (2006; Jarošová, 2009), vychádzame z dvoch formálne čiastočne od-
lišných jednotiek a len za podmienky ich významovej identity (ktorú musíme overovať) 
môžeme predpokladať, že ide o formálne obmeny jednej a tej istej lexémy, pretože len 
významová identita môže garantovať formálne varírovanie podôb v hraniciach slova. Výz-
namovú totožnosť variantov chápeme ako totožnosť lexikálneho významu v celom kom-
plexe jeho zložiek. To nám umožňuje vylúčiť z kategórie lexikálnej variantnosti dvojice, 
ktoré nepatria do rovnakej morfologickej triedy, napr. fér – férový, aupair – aupairka. 
Súčasne nám to umožňuje vylúčiť z tejto kategórie dvojice, ktoré nemajú rovnakú pragma-
tickú zložku významu, napr. patria k rozličným štýlovým vrstvám (dnes – hovor. dneska; 
bremeno – poet., arch. bremä) alebo nemajú rovnakú citovohodnotiacu zložku (aký – expr. 
akýže).  

Typológiu lexikálnych variantov vymedzujeme a opisujeme z hľadiska morfematiky, te-
da z hľadiska typológie morfém. Tu sa môžeme oprieť o práce J. Horeckého (1964, 1971) 
a o práce prešovskej skupiny jazykovedcov, ktorí skoncipovali Morfematický slovník slo-
venčiny (Sokolová – Moško – Šimon – Benko, 1999) a Slovník koreňových morfém sloven-
činy (Sokolová – Ološtiak – Ivanová a kol., 2005), čo im umožnilo vypracovať rad závažných 
inovatívnych štúdií z oblasti morfematiky. 

Budeme vychádzať zo základného členenia variantov morfém na 1. pozične nezávislé 
a 2. pozične závislé (morfonologicky a fonologicky podmienené varianty), ktoré zhodno-
tíme z hľadiska ich účasti na tvorbe lexikálnych variantov. 
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Pretože sa na konštituovaní lexikálnej variantnosti prototypicky zúčastňuje prvá skupi-
na variantov morfém, pristavíme sa najprv pri nich. Pri posudzovaní typov variantnosti je 
vhodné analyzovať osobitne koreňové morfémy (radixy) a osobitne derivačné morfémy 
(afixy). Z afixov pôjde o sufixy, pretože prefixy sa na budovaní lexikálnej variantnosti zú-
častňujú len okrajovo. 

V novších prácach analyzujúcich alternačne nepodmienenú variantnosť radixov (Soko-
lová – Ološtiak, 2005; Sokolová – Genči, 2006; Sokolová, 2006) autori osobitne vyčleňujú 
hláskoslovné varianty: BOR/BÔR, FRNG/FRNK, BÁC/PÁC, ZAS/ZASE, DUCH/DUŠ, VRZG/ 
VŔZ/VRZÚK/VRŽĎ, VÍŤAZ/VIŤÚZ, BUZOG/BUDZOG, BE/BÉ, HN/HYB, HA/HE/HI/HIH/CHE/ 
CHECH/CHI/CHICH/CHO; spôsob zápisu radixov verzálami preberáme z citovaných diel. 
Niektoré z variantov koreňov sa do roviny lexikálnej variantnosti nepremietajú a sú zá-
kladňou pre lexematicky odlišné deriváty. Iné sa na tvorbe lexikálnych variantov zúčastňu-
jú (v uvedených príkladoch sú zvýraznené). Konštituujú skupinu fonematických lexikál-
nych variantov. Chceli by sme zdôrazniť, že ak hovoríme o fonematických variantoch, tak 
máme vždy na mysli len rozdiely týkajúce sa radixov (blesknúť – blesnúť, čačina – čečina). 
Fonematické varianty majú individuálny charakter a prakticky netvoria zoskupenia na 
základe analogicky modifikovaných podôb. Najväčšie zastúpenie v tomto type majú cito-
slovcia, napr. bé/béé/bé-bé, br/brr/bŕ/bŕŕ, ej/ejej/ejejej. Z viacerých onomatopojí sa ďalej 
tvoria variantné deriváty, napr. crkať/cŕkať, dudukať/dudúkať.  

V rámci (či skôr popri) fonematickej variantnosti sa vyníma skupina variantov morfém, 
ktorá je výsledkom ortografickej adaptácie prevzatých slov, napr. AERO/ERO, 
DAMP/DUMP, DŽEZ/JAZZ (Sokolová, 2006, s. 193). Konštituujú základný typ grafických 
lexikálnych variantov. Jeden z variantov má pôvodnú (jazz) alebo slabo modifikovanú 
podobu (aerobik) a druhý predstavuje adaptovanú podobu (džez, erobik). Nejde 
o zanedbateľný, ale ani o masový jav, čo dokumentujú aj príklady zo SSSJ: aerobik/erobik; 
bítový/beatový, bítnik/beatnik, bajtový/bytový, džez/jazz, džezmen/jazzman, antidampin-
gový/antidumpingový, damping/dumping, espreso/espresso/expreso, evergreen/evergrín, 
gej/gay. Druhý podtyp grafických variantov už nesúvisí s variantnosťou morfém, ale 
s vnútrojazykovými procesmi konverzie slovných spojení (adverbializácie, pronominalizá-
cie, partikulizácie a interjekcionalizácie), napr. doguľata, pís. i do guľata prísl.; čojaviem-
kde, pís. i čojaviem kde zám. neurčité príslovkové hovor.; ešteže, pís. i ešte že čast.; ahjaj, 
achjaj, pís. i ah jaj, ach jaj cit.; došľaka pís. i do šľaka cit. Tretím typom grafických variantov 
sú podoby slova, z ktorých jedna sa píše s malým začiatočným písmenom a druhá s veľkým 
ako výsledok procesu apelativizácie niektorých proprií, resp. proprializácie niektorých 
apelatív. Obidve podoby označujú rovnaký denotát (na rozdiel od typu fúria – Fúria), napr. 
algol/ALGOL/Algol, cirkev/Cirkev, eminencia/Eminencia. Ich použitie sa riadi komunikač-
nými normami.  

Od fonematických variantov (súvisiacich s fonematickou modifikáciou radixu) 
a grafických variantov (súvisiacich s adaptáciou prevzatých slov a s konverziou domácich 
slov) prejdeme k slovotvorným variantom založeným na prítomnosti variantných, resp. 
odlišných derivačných morfém.  
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Prototypická variantnosť sufixov súvisí s ich rozšírením o infix (Ivanová, 2006, s. 129 – 
134). Tieto infigované sufixy sú najčastejším morfematickým zdrojom pre vytváranie lexi-
kálnych variantov. Aj keď je infix tvorený len jedinou fonémou, napr. -k-, nepovažujeme 
takto modifikované podoby za fonematické varianty (v texte štúdie infix signalizujeme 
dvojbodkou podľa grafickej konvencie citovaných prác). Ide o privatívny typ slovotvornej 
variantnosti. Jedna podoba má infix navyše, napr. červen-av-ý – červen-k:av-ý. Slovotvor-
né varianty môžu vytvárať zoskupenia založené na opakovanom uplatnení určitých infixov 
v rôznych slovách, napr. ezop-ov:sk-ý/ezop-sk-ý, faun-ov:sk-ý/faunský, goliáš-ov:ský/ 
goliáš-sk-y. Ekvipolentný typ slovotvornej variantnosti je založený na tom, že každý 
z členov dvojice má iný (významovo ekvivalentný) sufix. Pre slovotvorné varianty na roz-
diel od slovotvorných synoným (podrobnejšie v Jarošová, 2009) je typická opozícia sufixov, 
resp. formantov, ktoré sa odlišujú jednou fonémou, napr. -in-a/-ic-a, -at-ý/-ast-ý, -an/-čan, 
-at-ý/-av-ý, -it-ý/-ist-ý: čarbanica/čarbanina, babranica/babranina, bahnistý/bahnitý, 
barinatý/barinastý, brontový/brontavý, cvendžavý/cvendživý, červavý/červivý, fľakatý/ 
fľakavý, bodkastý/bodkavý.  

Morfologické varianty, založené na skloňovaní substantív v dvoch rodovo odlišných 
paradigmách, tu bližšie rozoberať nebudeme, pretože s variantnosťou koreňových 
a derivačných morfém nesúvisia. Spomíname ich len preto, lebo ich odlišnosť sa prejavuje 

aj na úrovni základného tvaru (Nsg) a príslušné heslové state majú variantné záhlavie: brt 
m., brť ž; fald m., falda ž. Tvarové varianty, resp. tvarové dublety ohybných slov predsta-
vujúce dve formálne obmeny slova v konkrétnom gramatickom tvare (toriet/tort, brloha/ 
brlohu, ekonómi/ekonómovia, dverami/dvermi, klepotajúc/klepocúc) sú takisto v agende 
morfológie. 

2 Pozične závislé varianty morfém z hľadiska lexikálnej variantnosti 
V rámci pozične závislých variantov morfém M. Sokolová (2006, s. 193 – 194) a M. Iva-

nová (2006, s. 136 – 139) rozlišujú dva typy. V prvom rade ide o variantnosť danú morfo-
nologicky (z hľadiska morfémy ide o alomorfy afixov, napr. klavír – klavirista; červený – 
červeň, alomorfy radixov, napr. VTÁK/VTÁC/VTÁČ, KYS/KÝS/KÝŠ). Okrem morfonologic-
kých, alternačne podmienených, variantov jestvujú aj fonologicky závislé varianty mor-
fém, ktoré vznikajú najmä v oblasti gramatických morfém (neutralizácia kvantity, napr.  
-ách/-iach/-ach, -ého/-ieho/-eho, -á:š/-ia:š/-a:š). Zriedkavejšie sa vyskytujú pri sufixoch a 
distribuujú sa v závislosti od fonologickej kvality bezprostredne predchádzajúcej morfémy: 
protiklad mäkkosť/tvrdosť konsonantu (bitk-ár – fajč-iar, svet-ák – mešt-iak, vol-áv-a:ť – 
kašl-iav-a:ť), protiklad dlhého/krátkeho vokálu (čaj-ík – balón-ik, krič-iav-a:ť – kráč-av-a:ť) 
a iné (Ivanová, 2006, s. 138, s. 142 – 143). Morfonologicky a fonologicky podmienené 
varianty sufixov sa do lexikálnej variantnosti spravidla nepremietajú preto, lebo majú 
komplementárnu distribúciu, a teda sú súčasťou odlišných lexém a gramatických tvarov.  

2.1 Dynamika kvantity sufixov ako zdroj lexikálnej variantnosti 
Morfémami, ktoré sa vyskytujú tak v kontexte fonologicky podmienenej, ako aj 

v kontexte lexikálnej variantnosti, sú sufixy -ák/-iak a -ár/-iar, ktoré vďaka svojej vývojo-



Prípony -ák a -ár v kontexte lexikálnej variantnosti 
 

 

297

vej dynamike v spisovnej slovenčine prešli cestu od (a) jednoznačne dlhých morfém 
(s výnimkou kombinácie j + -ak) „skracujúcich“ predchádzajúcu dlhú sonantu (tulák, vinár) 
cez (b) výrazný útlm tohto regresívneho tlaku a zmenu v podobe výskytu dvoch bezpros-
tredne susediacich dlhých slabík, resp. morfém a (c) následné jazykovosystémové 
a kodifikačné riešenia výsledkov tejto zmeny. V prípade sufixu -ár by sme stav naznačený 
v (a) mohli ilustrovať na alternantoch východiskového radixu v starších derivátoch (kramár, 
vladár, kaviareň, umyváreň, vinár; lekár, drotár, hvezdár), na novších slovách so špecificky 
zakončeným motivantom (betón – betonár, anténa – antenár, majonezár, archivár, arma-
turár, harpunár, štatutár), na alternantoch niektorých sufixov (rybník – rybnikár, dusík – 
dusikáreň, autíčko – autičkár). Stav (b) by bolo možné v prípade tohto sufixu komentovať 
tak, že podoby s dvoma dĺžkami za sebou (stávkár) boli spočiatku „výnimkami“ z mecha-
nizmu kvantitatívnej alternácie v rámci svojho slovotvorného typu (išlo však o silnú vývi-
novú tendenciu, ktorá sa napokon presadila najmä vďaka substantívnym motivantom 
s príponou -k; porov. Kralčák, 2007). Cez optiku rytmického zákona sa však tieto podoby 
javia ako výnimky z automatizmu kvantitatívnej neutralizácie (Dvonč, 1955a, s. 26 – 31), 
ako na to upozornil Ľ. Ďurovič (2006) a Ľ. Kralčák (2007). Stav (c) predstavuje kodifikačná 
úprava v Pravidlách slovenského pravopisu (1991; ďalej PSP) rozširujúca platnosť rytmic-
kého zákona na podstatné mená s príponami -ár, -áreň (op. cit., s. 15). Táto kodifikácia 
(v jej rozšírenom variante z roku 1998) ustanovila a do grafiky premietla existenciu fono-
logicky podmienených variantov daných prípon, teda -ár/-ar, -áreň/-areň, s tým, že -iar a  
-iareň sa nikdy neskracujú. Autori PSP vychádzali z predpokladu, že v tej časti daného slo-
votvorného typu, v ktorej prestal pôsobiť mechanizmus kvantitatívnej alternácie („regre-
sívny sufixálny spôsob regulovania slovnej kvantity“) jeho funkciu prevzal rytmický zákon 
ako ďalší nástroj regulácie kvantity (Kačala, 1995, s. 133). Tento východiskový predpoklad 
o dynamike regulátorov kvantity by sme celkom schematicky mohli naznačiť takto: A: 
mechanizmus kvantitatívnej alternácie → dlhý vokál morfémy/slabiky si vynucuje skráte-
nie vokálu v predchádzajúcej morféme/slabike; B: útlm tohto mechanizmu → výskyt 
dvoch bezprostredne susediacich dlhých morfém/slabík; C: neutralizácia opozície kvantity 
ako alternatívny regulátor (minimálne na úrovni fóny a fonémy) → dlhý vokál v slabike 
skracuje vokál nasledujúcej slabiky. V nárečiach sú tieto typy kvantitatívneho pôdorysu 
slova rozložené územne (v nerovnakom pomere, ale v podstate podľa princípu buď jedno, 
alebo druhé), pričom toto rozloženie závisí aj od toho, či je v základe fundujúceho slova 
prostá dĺžka alebo diftong (Ferenčíková, 2005). Odlišné názory jazykovedcov diskutujúcich 
o tomto otvorenom probléme umožňujú a) riešenie bez lexikálnych variantov, resp. otáz-
ka variantov nevzniká, pretože prípona je v akejkoľvek pozícii len dlhá, b) riešenie s exis-
tenciou fonologicky závislého krátkeho variantu v danom slovotvornom type (tu do hry 
vstupuje aj protiklad vokál/diftong tak na strane kmeňa, ako aj prípony a ďalšie vetvenie 
možností), c) riešenie s dvoma pravopisnými variantmi – s krátkou a dlhou príponou. Po-
sledné z menovaných riešení, teda uvádzanie dvoch variantov, uplatnil nielen SSSJ (dô-
sledne v type bábkar/bábkár), ale pred ním v iných derivačných typoch aj prvé PSP (1931), 
Slovník slovenského jazyka (1959 – 1968; SSJ), Krátky slovník slovenského jazyka (1997; 
KSSJ) a PSP (1998). Variantné dvojice predstavujú rôzne kombinácie štádií dynamiky kvan-
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titatívnej regulácie v naznačenom chápaní (poradie variantov v príkladoch je podľa uvá-
dzaného zdroja): 

A/B al. B/A 
slimačí/slimáčí, stehličí/stehlíčí, trpaslíčí/trpasličí; nár. borovčie/borôvčie (SSJ); 
vtačí/vtáčí, pavúčí/pavučí, škovrančí/škovránčí, kohútí/kohutí (KSSJ);  
fúzáč/fuzáč (KSSJ 1987) 
C/B al. B/C  
čítavať/čítávať, písavať/písávať (PSP 1931); 
siedmak/siedmák, siedmačka/siedmáčka, ôsmak/ôsmák, ôsmačka/ôsmáčka, 
ôsmacký/ôsmácky (SSJ); 
mliečniak/mliečňak (PSP 1998);  
bábkar/bábkár, diaľkarka/diaľkárka, dozrievareň/dozrieváreň a i. (SSSJ) 
A/C al. C/A 
fuzáč/novšie fúzač (SSJ); fúzač/fuzáč (PSP 1991, SSSJ) 
Tieto javy, ktoré spája prítomnosť dlhej fonémy a morfofonémy v derivačnej morféme, 

boli objektom variantných kodifikácií a následných rekodifikácií (prípadne v opačnom 
poradí): čítavam/čítávám (PSP 1931) → čítavam (PSP 1940); vtačí (PSP 1931) → vtáčí (PSP 
1940) → vtačí/vtáčí (KSSJ 1997); stehličí (PSP 1940) → stehličí/stehlíčí (SSJ) → stehličí 
(KSSJ 1997); sedmák (PSP 1940) → siedmák/siedmak (SSJ) → siedmak (KSSJ 1987); mlieč-
ňak (SSJ) → mliečniak (KSSJ 1978) → mliečňak (KSSJ 1997) → mliečňak/mliečniak (PSP 
1998); fuzáč (PSP 1953) → fuzáč/fúzač (SSJ) → fúzáč/fuzáč (KSSJ 1987) → fúzač/fuzáč 
(PSP 1991) → fuzáč (KSSJ 1997); bábkár (SSJ) → bábkar (PSP 1991) → bábkar/bábkár 
(SSSJ).  

2.2 Kvantita prípony -ák: úzus a kodifikácia  
B. Letz konštatuje, že „prípona ák, iak je vždy dlhá (chrchliak, slopák, ťarbák), no po 

spoluhláske j býva vždy krátke -ak (krajak, lejak, nabijak, zabijak)“. Ďalej poznamenáva, že 
kmeňová hláska sa pred príponou kráti (Letz, 1950, s. 176).  

Krátka podoba -ak je výsledkom pozície prípony po spoluhláske j, ale v novšom období 
sa objavila aj v niekoľkých lexémach, v ktorých nedošlo ku kráteniu sonanty v základe 
(spravidla išlo o diftong), ale naopak, došlo ku kráteniu prípony, napr. piatak, siedmak, 
ôsmak. Staršia podoba v PSP z roku 1940 a z roku 1953 mala v koreni alternant – sedmák. 
Výskyt podôb pätáci, šestáci, sedmáci, osmáci v úze potvrdzuje aj V. Uhlár (1955, s. 54), 
ktorý však za správnu považuje len podobu typu piatak, šiestak s odvodzovacou príponou 
-ak, skrátenou podľa rytmického zákona. Alternované podoby päták, šesták s významom 
„žiak piateho alebo šiesteho ročníka“ sú blokované aj existenciou starších homoným 
s odlišným významom, ale neprijatie podôb sedmák, osmák naznačuje ďalšiu príčinu: 
kvantitatívne vokalické alternácie s diftongmi patria medzi výrazné, a preto sú v súčasnom 
jazyku pri tvorení slov už nevyužívané (porov. Sokolová, 2007).  

Konštituovanie fonologicky závislého variantu -ak spájal s „novšími slovami“ typu piatak 
aj J. Horecký, pretože inak by bol tento variant len po spoluhláske j, „po ktorej nemôže byť 
v slovenčine ani dlhé á, ani dvojhláska ia: pijak, zabijak“ (Horecký 1959, s. 93). Selekciu 
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alomorfém po spoluhláske j nepovažuje J. Horecký za jav z okruhu rytmického krátenia, 
ale za fonotaktické pravidlo (Horecký, 1993a; doplňujúci pohľad v práci Sabol, 1989, s. 149 
– 150). Dôležitosť výskytu dvoch fonologických pozícií pre potvrdenie existencie posudzo-
vanej krátkej alomorfémy v sústave zdôrazňuje S. Habijanec (2005).  

L. Dvonč (1955a, 1960) a Š. Peciar (1968) poukázali na to, že v slovách, v ktorých sa 
presadila tendencia neskracovať „korennú dĺžku“, nie je ustálená kvantita v písaní prípony 
-ák/-iak a uvádzajú príklady z úzu na túto rozkolísanosť: šiestak/šiesták, siedmak/siedmák, 
deviatak/deviaták, ulievak/ulievák, pásak/pásák, vnútrak/vnútrák, mliečniak/mliečňak. 
Š. Peciar (op. cit., s. 11) charakterizoval túto skupinu ako „niekoľko slov viac alebo menej 
hovorového alebo slangového rázu“. L. Dvonč (1960, s. 167, pozn. 17) indikoval potrebu 
riešenia tohto problému: „v budúcnosti bude sa musieť rozhodnúť, či sa má prípona -ák/ 
-iak po predchádzajúcej dĺžke skrátiť, alebo ponechať neskrátená (ako je to pri slovách na 
-ár/-iar).“ Š. Peciar (1968, s. 10 – 11) v situácii, keď sa „v kvantite týchto slov uplatňujú dve 
protichodné tendencie: zachovať neskrátenú podobu prípony -ák/-iak alebo skracovať 
túto príponu po dlhej slabike podľa rytmického zákona“, usúdil, že „súčasná kodifikácia 
musí pripustiť oba varianty: siedmák/siedmak, ôsmák/ôsmak ap., ako je to v SSJ.“ To zna-
čí, že „starší“, fonologicky nezávislý variant prípony (ktorý však už v daných slovách „ne-
skracoval“ dĺžku) a fonologicky závislý variant boli zrovnoprávnené do podoby pravopis-
ných variantov. Dnes môžeme konštatovať, že v skupine pomenovaní žiakov podľa triedy 
sa ustálil fonologicky závislý variant so sufixom -ak (siedmak) a dlhá podoba -ák má 
v písomnom úze minimálnu frekvenciu. Hovorové slovo pásak (pásový traktor) sa v KSSJ 
uvádza len v tejto podobe. Variant pásák v úze jestvuje, ale má minimálny výskyt. Alter-
novaná podoba pasák od pásový azda ani nemohla vzniknúť, pretože bola blokovaná exis-
tenciou dvojvýznamového homonyma utvoreného od slovesa pásť. Kvantita starších slov 
s alternovaným základom nepredstavovala a nepredstavuje problém, pretože je úplne 
stabilizovaná (belák, hlupák, divák, tulák, napinák, obuvák, plavák, rypák, struhák, uterák, 
vrták, zverák). Iné slová (novšie alebo okrajové) na -ák/-ak sa kodifikáciou natoľko stabili-
zovať nepodarilo: okruhliak (SSJ, KSSJ, PSP), pismák (SSJ), ulievak (SSJ), vyterák (SSJ). 
V týchto aj v iných (lexikograficky nezachytených) hovorových lexémach pozorujeme v úze 
varírovanie (či už v zmysle regresívnej alebo progresívnej regulácie kvantity), pričom nie-
ktorá z podôb má niekedy výraznejšiu a niekedy miernu prevahu (v príkladoch zvýrazne-
né): kulturák/kultúrak, kopirák/kopírak, otvárak/otvarák/otvárák, písmák/písmak/pismák, 
vyterák/vytierak/vytierák, ohrievák/ohrievak, pancierák/pancierak, okruhliak/okrúhliak, 
tereniak/teréniak, ulievak/ulievák. Nedá sa teda povedať, že by mechanizmus kvantita-
tívnych alternácií a pociťovanie systémovej kvantity sufixu -ák boli v prípade novších po-
menovaní výrazne utlmené. V slangových slovách závislé varianty -iak a -ak nefungujú: 
baloňák, bigbiťák, cvičák, bočák, blšák, nočák (nočný autobus), deják, doják, stoják, fran-
cuzák, trapák (trápne sa správajúci človek). V niektorých hovorových slovách (na hranici 
slangu) pozorujeme paralelné používanie „slangového“ a normatívneho sufixu vo fonolo-
gicky závislej pozícii: bryndziaky/bryndzáky, bomarďáky/bombardiaky. Nenormatívna 
prípona sa správa ako fonologicky nepodmienená (nemá mäkký ani krátky variant). 
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2.3 Kvantita prípony -ár: kodifikácia a úzus  
Teraz sa pristavíme pri prípone -ár, na ktorej sme predtým ilustrovali štádiá A, B a C 

vývoja regulácie kvantity (z perspektívy kodifikácie z roku 1991).  
V časti vedeckej obce panuje názor, že táto prípona fonologickému automatizmu neu-

tralizácie kvantity podlieha a v časti vedeckej obce (zdá sa, že väčšej) panuje názor opačný. 
Hlboký vhľad do danej problematiky v kontexte súčinnosti fonologickej a morfonologickej, 
resp. fonologickej a derivačnej roviny podáva J. Sabol (2005; tam aj literatúra). Diskusia 
v rámci naznačených stanovísk prebieha aj naďalej. Po kodifikačných úpravách z rokov 
1991 a 1998 by sme obraz regulácie kvantity v slovách so sufixom -ár schematicky pred-
stavili asi takto: 1. kvantita sa reguluje pomocou automatizmu kvantitatívnej neutralizácie: 
bábkar, frézar, krúžkar, výškar, hríbar; frézareň, súkareň, prezliekareň; 2. kvantita sa regu-
luje pomocou mechanizmu kvantitatívnej alternácie: džbankár, trubkár, majonezár, beto-
nár, archivár, diskotekár, psičkár; umyváreň, navijáreň; brusiareň, pradiareň, sadziareň;  
3. kvantita sa nereguluje (ani jedným smerom): sietiar, triediareň, bieliareň, míliar, múčiar, 
máčiareň, stáčiareň. Regulácia kvantity v slovách, v ktorých sa stretáva kvantita slovotvor-
ného základu s nasledujúcou kvantitou sufixu, je v PSP (1998) predstavená z perspektívy 
rytmického zákona. Príklady lexém s kvantitatívnou alternáciou (betonár, archivár, slovni-
kár, džbankár, žrdkár a iné) sú preto vytlačené petitom v poznámke za textom pravidla 
a pôsobia ako rozsiahly súbor výnimiek z hlavného regulačného mechanizmu kvantity. 
Kodifikácia tejto skupiny lexém pred rokom 1991 odrážala len opozíciu alternačného skra-
covania/neskracovania vokálu predchádzajúcej dlhej slabiky v morféme. Ľ. Kralčák (2009, 
s. 153) v tejto súvislosti konštatuje, že kodifikačný cieľ „vyhnúť sa nepotrebným výnim-
kám“ nebol naplnený, pretože „odstránením tejto výnimky, paradoxne, vzrástol počet 
nevyhnutných poučení“. Slovotvorný typ, v ktorom dovtedy bola staršia vrstva (plus štruk-
túrne jasne vymedzené podtypy) slov s alternáciami a novšia vrstva slov bez alternácií, sa 
teraz rozpadol na tri podtypy. Kodifikačnou zmenou sa nepochybne vyšlo v ústrety tým 
používateľom, ktorí v ústnych prejavoch skracovali príponu -ár po predchádzajúcej dĺžke 
a premietli tento jav do grafickej podoby slova ako ,odlesk’ úrovne fóny a fonémy“ (Sabol, 
2005, s. 13). Kvantitatívne zastúpenie týchto používateľov sa nezisťovalo. Vynorila sa aj 
otázka, či cena za túto zmenu nebola privysoká vzhľadom na následný pohyb 
v morfologickej rovine (Sokolová, 1992).  

Povedali sme, že SSSJ pristúpil k špecifickej variantnosti sufixu -ár tak, že zrovnoprávnil 
výsledky dvoch kodifikácií. Teda v lexémach so sufixom ÁR (na morfonologickej rovine), 
v ktorých neprebehla alternačná zmena dlhého vokálu v kmeni, sa ponúkajú dva pravo-
pisné varianty: bábkar, bábkár. Tento krok ostro odsúdil J. Kačala (2009). M. Sokolová 
(2009) poukázala na pravdepodobný nárast nekodifikovaných gramatických tvarov 
v derivátoch slov s variantnou príponou -ar/-ár.  

Keďže, ak sme správne pochopili J. Sabola (2005, s. 13), sa s kvantitou segmentu -ár 
ako súčasťou slabiky čosi nepochybne deje na úrovni fóny a fonémy (skracuje sa), čo však 
nepreniká na morfonologickú hladinu tohto segmentu ako morfémy, potom z hľadiska 
tejto „Jánusovej tváre slovenskej kvantity“ sa nemusí postulovanie dvoch lexikálnych va-
riantov pri slovách typu bábkar/bábkár javiť ako naskrze absurdný počin.  
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Teraz sa pozrieme, čo táto rekodifikácia a následná kombinovaná kodifikácia prináša 
praxi. S. Mislovičová (2005, s. 163 – 164) poukázala na to, že kodifikačné úpravy z rokov 
1991 a 1998 sa bez väčších problémov ujali v podstatných menách, ale používatelia neve-
dia používať a skloňovať ďalšie odvodeniny, napr. adjektíva ako diaľkarský, diaľkarského, 
... podobne voľnomyšlienkarský, voľnomyšlienkarského a pod.“ Autorka konštatovala, že 
pri prídavnom mene voľnomyšlienkarský správnu podobu použili 3 % respondentov, po-
dobu zo staršej kodifikácie voľnomyšlienkársky 93 % respondentov a kontaminovanú po-
dobu voľnomyšlienkarsky 4 %. Pri adjektíve béčkarský rozptyl pokrýval prakticky všetky 
teoreticky možné kombinácie kvantity samohlások: béčkarský 15 %, béčkarsky 66 % a 
trojica bečkársky, béčkársky, bečkarsky 19 %. Pohľad do Slovenského národného korpusu 
(verzia prim-4.0-juls-sane) potvrdzuje, že pomerne vysoký podiel (od jednej šestiny po 
jednu tretinu) má práve kontaminovaná podoba typu pamiatkarsky, voľnomyšlienkarsky, 
výškarsky, diaľkarsky (porov. aj Sokolová, 2009). O nič lepšia situácia nie je ani v prípade 
nekodifikovaných tvarov feminín s krátkym sufixom a súčasne krátkym variantom grama-
tickej morfémy: výškarok (78,5 %) oproti kodifikovaným výškariek (21,5 %), diaľkarok (82 %) 
oproti kodifikovaným diaľkariek (12 %). Najhoršia situácia je v derivátoch typu zlievareň, 
kde má používateľ najväčšie problémy „trafiť sa“ do správnej koncovky, pretože v korpuse 
sme nenašli ani jeden výskyt správnej podoby zlievarniach a zlievarniam, popri viacerých 
nekodifikovaných zlievarňach a zlievarňam. Nastala situácia, ktorú vo svojej jasnozrivej 
štúdii predvídala M. Sokolová (1992) krátko po zverejnení prvej kodifikačnej úpravy. Okrem 
toho sa potvrdzuje zistenie J. Sabola (2005, s. 13; porov. i Ďurovič, 2006), že neutralizácia 
kvantity sufixu -ár na -ar nepreniká na úroveň morfofonémy (-ÁR). Dôkazom jej prítom-
nosti v systéme sú práve tvary typu pamiatkarsky, výškarok a zlievarňach. M. Sokolová tu 
hovorí o reťazovej neutralizácii podobnej tej, ktorú vidíme v type lietava, čítava a v type 
píšuci (Sokolová, 1992, s. 107; o reťazovej neutralizácii porov. i Sabol, 1989, s. 149 – 150). 
Môže tento stav zmeniť pripustenie dvoch lexikálnych variantov v situácii, keď v úze jest-
vujú spravidla tri varianty pádových tvarov? Táto úprava zruší status jazykovej chyby 
v prípade variantu kodifikovaného pred rokom 1991 v súhrne jeho gramatických tvarov: 
prevádzkár, prevádzkárka (prevádzkárok), prevádzkársky, prevádzkáreň (prevádzkárňach) 
a pod. Variant s krátkou príponou kodifikovaný po roku 1991 sa uvádza na prvom mieste 
a tiež platí v súhrne jeho tvarov odlišných od tvarov s dlhým variantom sufixu. Kodifikácia 
však nepokrýva tvary, ktoré nazývame kontaminované.  

V prípade deminutív typu múrik s neutralizovanou príponou -ik, ktorá má tiež na mor-
fonologickej hladine podobu -ÍK, tieto problémy nenastávajú, pretože aj typ lesík aj typ 
múrik realizujú svoju paradigmu v rovnakom skloňovacom type, konkrétne vo vzore „ja-
zyk“ (vzory a podvzory podľa Sokolová, 2007). V slovenskej pravopisnej sústave sa zachy-
távajú výsledky neutralizačného procesu v oblasti kvantity. Treba však mať na pamäti 
Sabolove slová, že dominantne sa to deje v oblasti tvaroslovia („slovotvorný prípad“ -ík/-ik 
morfologické problémy nespôsobuje) a nerešpektovanie neutralizácie už signalizuje inú 
doménu – doménu slovotvorby, kde sa uplatňujú iné zákonitosti regulácie kvantity (Sabol, 
1989, s. 144, 174). Inými slovami povedané, premietanie neutralizácie derivačných mor-
fém do pravopisu spôsobuje určité problémy (porov. Sokolová, 1992; Sabol, 2005, s. 13). 
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To, že sa pred rokom 1991 na úroveň grafém premietla len morfofonéma -ÁR, udržiavalo 
skloňovanie adjektív na -ársky a feminín na -árka a -áreň takpovediac pokope. Nazdávame 
sa, že paradigmatická oscilácia medzi podvzorom „dlaň“ a „elektráreň“ nemala taký ma-
sový výskyt ako dnes. Aj keď vznik tvarov pamiatkarsky, výškarok a zlievarňach je dôsle-
dok kodifikačných úprav v PSP (1991, 1998) a SSSJ nemá status oficiálnej kodifikačnej 
príručky, jeho prípadný vplyv možno charakterizovať tak, že v situácii variantnosti troch 
tvarov zlievarniach, zlievárňach a zlievarňach udržiava pri živote (zatiaľ potenciálne) jeden 
z nich (morfologicky najmenej problémový, dnes oficiálne nekodifikovaný), ktorý je po 
kodifikačných úpravách na ústupe (zlievárňach). Na ústupe však ani po rokoch nie je ne-
kodifikovaný tvar zlievarňach a zatiaľ vyhráva konkurenčný boj s kodifikovaným tvarom 
zlievarniach.  

Rozkolísanosť v úze pri tvorení alternovaných podôb konštatovali jazykovedci už dáv-
no. Týka sa to koreňových, ako aj sufixálnych alternantov. L. Dvonč (1996) opakovane 
upozorňoval na prenikanie podôb brúsiar, kľúčiar popri kodifikovaných brusiar, kľučiar. 
J. Jacko (1984) zaznamenal výskyt variantných podôb v jednotlivých príručkách: popri 
kodifikovanom ohybáreň aj ohýbáreň, popri kodifikovanom odpočiváreň aj odpočívareň. 
L. Dvonč (1955b) na príkladoch z úzu (dusíkáreň, hliníkáreň, vozíčkár, chlebíčkársky, koníč-
kárenie) konštatoval, že alternácie uvedených sufixov sa v novoutvorených slovách (na 
rozdiel od starších) často nedodržiavajú, pretože jazykové vedomie o skracovaní dĺžky 
prípony -ík pred príponou -ár už nie je natoľko jasné. Svoje zistenia autor uzatvára konšta-
tovaním, že správne a prípustné sú len tvary, v ktorých sú prípony -ík, -íček a -íčko skráte-
né (podobne Jacko, 1971, 1979). Kvantita v derivátoch so sufixom -ík (dusikáreň, hliniká-
reň, kyslikáreň, pilnikáreň, kočikáreň) je dnes v slovenčine stabilizovaná. Zložitejší obraz 
poskytuje typ s príponou -íček a -íčko.  

V štúdii o alternáciách v tomto slovotvornom type (Sokolová – Jarošová, 2008, s. 196) 
sa konštatuje, že podľa rozličnej morfematickej a derivačnej interpretácie (rozdiel medzi 
primárnym deminutívom a sekundárnym deminutívom) dostaneme aj rozličný výsledok 
pri forme derivátov s -ár. Ak je motivantom sekundárne deminutívum psíček (utvorené od 
psík), alternácia neprebehne: pes ← ps-ík ← ps-íč-ek ← ps-íč-k-ÁR. Príčinou je prítomnosť 
sufixu -k- stojaceho medzi morfémou, ktorá by mala byť alternovaná a sufixom -ár, ktorý 
túto alternáciu spôsobuje (op. cit. s. 195). Ak je motivantom primárne deminutívum psíček 
(utvorené od pes), alternácia je možná: pes ← ps-íček ← ps-ičk-ÁR.  

Ak aj uvažujeme o určitých systémových príčinách variantnosti v type -íček (nevzťahu-
júcich sa na -íčko), fakt je, že s kodifikáciou nealternovaného variantu sa v tom čase nerá-
talo a poznámky autorov vždy smerovali k dodržiavaniu kodifikácie aj v novoutvorených 
slovách. Neskoršie L. Dvonč (1996) v duchu „tendencie k odstraňovaniu niektorých kvanti-
tatívnych alternácií“ nemal problémy s akceptovaním novoutvoreného pomenovania psíč-
kar v takejto „nesystémovej“ podobe (dokonca ako jedinej možnej a doloženej). Ako prob-
lematické nevnímal už ani podoby vozíčkar, autíčkar (op. cit., s. 256). Takže do roku 1991 
sa v úze konštatovala prítomnosť variantných dvojíc koničkár/koníčkár, vozičkár/vozíčkár, 
autičkár/autíčkár. J. Jacko (1979) zaznamenal popri nekodifikovanej podobe vozíčkár aj 
dva výskyty ďalšej nekodifikovanej podoby vozíčkar, teda výskyt variantu s krátkym sufi-
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xom. Po kodifikácii v roku 1991 sa frekvencia tohto tretieho variantu výrazne zvýšila. 
Otvorenou otázkou ostáva, či aj v tomto type uvádzať varianty a ktoré, resp. či v tomto 
type držať len podobu s alternovaným základom. Ak by kodifikácia variantov prebehla do 
roku 1991, tak by prichádzala do úvahy kombinácia alternovanej podoby s podobou, 
v ktorej alternácia neprebehla, teda typ A/B, podobne ako je to v skupine adjektív vtačí/ 
vtáčí, pavučí/pavúčí, škovrančí/škovránčí, kohutí/kohútí (kombinácia kodifikácií z roku 
1931 a z roku 1940 uplatnená v 3. vyd. KSSJ). V tomto slovotvornom type sa variant 
s neutralizovaným formantom -i (kohúti, vtáči, pavúči) nestal predmetom kodifikácie, hoci 
jazykovedci jeho výskyt v úze opakovane zaznamenávali (Dvonč, 1955a, s. 134 – 136; Mis-
lovičová, 2005, s. 163). Kodifikovanie variantnosti typu A/B/C, teda koničkár/koníčkár/ 
koníčkar, by predstavovalo problematický precedens, ktorý by odrážal rezignáciu kodifiká-
torov na akékoľvek normatívne stanovisko a napokon aj postupnú deštrukciu tohto done-
dávna pomerne stabilného alternačného typu. Podobne sa nám javí prípadné kodifikova-
nie variantnosti typu A/C, teda koničkár/koníčkar, ktorej singulárny prejav vidíme len 
v dvojici fuzáč/fúzač. Dôkazom systémovej stability kodifikovanej podoby vozičkárka je 
správne utváranie genitívu plurálu vozičkárok v jazykovej praxi. Na internete (jún 2010) 
sme našli 69 výskytov podoby vozičkárok a ani jednu nenáležitú podobu *vozičkáriek (po-
dobne morfologicky náležite „sa správa“ aj nekodifikovaný dlhý variant vozíčkárok). 
V prípade nekodifikovaného (podľa niektorých jazykovedcov však akceptovateľného) va-
riantu s neutralizovanou kvantitou sufixu (vozíčkarka) sme našli 6 náležitých podôb (vozíč-
kariek) a 6 nenáležitých (vozíčkarok). Adjektívum s neutralizovaným sufixom sme našli len 
s nesprávnou gramatickou morfémou, teda len v podobe vozíčkarsky. Tento stav opäť 
potvrdzuje „hĺbkovú prítomnosť“ sufixu s neskrátenou kvantitou. Lepšie na tom nie je ani 
dávnejšie kodifikovaný súbor slov s krátkym variantom sufixu -ák (teda -ak v type piatak), 
pretože nenáležité podoby piatačok, siedmačok, ôsmačok, deviatačok v úze úspešne kon-
kurujú správnemu tvaru deviatačiek a pod. Deminutívum piatačik, ktorého podobu je 
potrebné vysvetľovať „reťazovým krátením“ (Horecký, 1993b), len dokresľuje celú situáciu.  

Tieto prípady naznačujú, že východisko kodifikácie, podľa ktorého boli alternácie na-
hradené neutralizáciami, má slabé miesta, pretože oba procesy majú odlišnú podstatu, 
„operujú“ v odlišných systémoch a len povrchovo sa môžu javiť v jednom a tom istom 
slovotvornom type ako alternatívne regulátory kvantity. Nielen vznik, ale aj zánik alterná-
cií je spojený s morfémou, a teda s významovým plánom jazyka (potreba jednoznačnej 
formálnej a sémantickej informácie sprostredkovanej morfémou/morfémami základu). 
Kým neutralizácie kvantity sa realizujú automaticky v pozícii pred tvrdým aj mäkkým kon-
sonantom (dobrý, krásny – cudzí, rýdzi; ženám, kráskam – uliciam, elektrárňam; bodám, 
hádam – klaniam, naháňam), v prípade sufixov -ár a -ák ide o oklieštenú podobu neutra-
lizácie (*míľar, *sieťar, *teréňak; ak nerátame problematický prípad mliečňak). 

3 Záver  
Z hľadiska lexikálnej variantnosti sú dvojice ako stehličí/stehlíčí, vtačí/vtáčí, siedmák/ 

siedmak, bábkar/bábkár okrajovým a atypickým javom. Ich spoločným menovateľom je 
existencia dvoch dĺžok v susedných morfémach/slabikách (v základe aj prípone), teda 
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súvislosť s narušením neutralizácie kvantity v oblasti tvorenia slov. Opakovaná potreba 
kodifikátorov „riešiť“ danú situáciu robí z tohto javu neuralgický bod slovenskej jazykove-
dy. V type stehličí/stehlíčí išlo o podporenie nových, sporadicky sa vyskytujúcich nealter-
novaných podôb a oslabenie alternačných výnimiek vo vzore páví, súčasne platný typ 
vtačí/vtáčí má, naopak, udržať miznúce alternácie, prípad siedmák/siedmak odrazil kolísa-
vý úzus v nových slovách, v ktorých neprebehla (resp. nemohla prebehnúť) alternácia 
charakteristická pre daný slovotvorný typ.  

Typ bábkar/bábkár je kodifikačným kompromisom medzi starším pripustením 
a novším nepripustením narušenia neutralizácie kvantity v prípone -ár, čo samo svedčí 
o tom, že nejde o „plnokrvnú“ neutralizáciu. Premietnutie fónických a fonologických javov 
z úzu (mnohých či len niektorých používateľov?) do pravopisnej podoby derivačnej mor-
fémy, do konštituovania jej „fonologicky závislého“ variantu, sa stáva zdrojom nestability 
na morfologickej rovine. Kodifikovanie tvarov, ktoré sú výsledkom „reťazovej neutralizá-
cie“, by síce odrážalo úzus (zlievarňach, pamiatkarsky), ale mohlo by mať erozívny vplyv 
na systém adjektívnych vzorov a substantívnych vzorov feminín. Pretože teoreticky naj-
lepším riešením by bolo vrátiť sa k pôvodnému stavu (v praxi už ťažko uskutočniteľným), 
je uvádzanie variantov len kompromisom a žiadny kompromis nerieši problém komplexne.  
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Suffixes -ák and -ár in the context of the lexical variant typology 
Quantitative (phonological) variants with suffix -ar/-ár (type bábkar/bábkár) represent 

a special group in the context of typical lexical variability. This group has its older analo-
gies, which had been introduced in the framework of several standardization acts dealing 
with violation of quantity neutralization (rhythmical law violation) in the word-formation 
types where both suffix and base have a long vowel. The phenomenon of quantitative 
alternation attenuation is also involved. The introducing of the quantitative variants as a 
result of combined standardization acts pursued different aims. Type siedmák/siedmak 
reflected unstable usage of newly coined words, in which anticipated quantitative alterna-
tion did not take place. Type slimačí/slimáčí had to weaken the exceptional instances of 
quantitative alternations in animal adjectives (model páví). The later type vtačí/vtáčí has, 
in contrary, to maintain disappearing quantitative alternations. Pair bábkar/bábkár shows 
an effort to maintain that graphical form (-ár) which reflects the morphophonemic status 
of the suffix (-ÁR). Standardization acts and quantitative variants as their results represent 
a neuralgic point of Slovak linguistics.  

 



Prípony -ák a -ár v kontexte lexikálnej variantnosti 
 

 

307

* Štúdia bola vypracovaná v rámci projektu VEGA 2/0007/08 Slovník súčasného sloven-
ského jazyka – 3. etapa (Koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel, postredakčná 
príprava rukopisu a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum). 

 
 

 
Mgr. Alexandra Jarošová, CSc. 
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava, Slovensko 
e-mail: sasaj@juls.savba.sk 

 
 




