
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tektonika zhodného (postupného) atribútu 

v rusko-slovenských reláciách 
 

 
 
Zhodný postupný, resp. postupne rozvíjajúci (v lingvistickej literatúre aj viac-

násobný nerovnocenný) atribút je vhodným fenoménom na hlbší komparatívny 

výskum z aspektu postavenia jednotlivých adjektiválií v prívlastkovom reťazci. 

Sémantiku a štruktúru uvedeného atribútu skúmame na materiáli odborných, najmä 

ekonomických a bankovníckych textov. 

Ruská odborná spisba iba sporadicky zaznamenáva niektoré osobitosti v poradí 

adjektiválií v zhodnom postupnom prívlastku. Problematiku okrajovo riešia ruské 

gramatiky (red. Švedovová, 1970, 1980, 2. diel; red. V. V. Vinogradov, 1960; red. 

Belošapkovová, 1999, L. A. Belovoľskaja, 2001)
 
a niektoré čiastkové štúdie publi-

kované v odborných časopisoch a zborníkoch. 

Podrobnejšie je táto problematika spracovaná v slovenskej jazykovednej litera-

túre (Mistrík, 1966; Oravec, 1959; Horecký, 1959; Oravec – Bajzíková, 1982; 

Kačala, 1998 a i.), v ktorej zaznamenávame pokusy abstrahovať určitý zovšeobec-

nený význam z prívlastkových determinatívnych vzťahov v nerovnocennom prí-

vlastkovom spojení a upresniť dištinktívnu úlohu jednotlivých adjektiválií. Pri 

určení funkcie adjektivália v takejto rozvitej reťazi prívlastkov sa vţdy zohľadňuje 
najvšeobecnejší slovnodruhový význam adjektivália (resp. lexikálny význam jed-

notlivých skupín adjektív, particípií, zámen atď.), ich postavenie (slovosled) 

v nerovnocennom prívlastkovom útvare. Podľa uvedených faktorov sa potom sta-

novuje funkcia príslušného adjektivália v rozvitej prívlastkovej determinatívnej 

syntagme (porov. Oravec – Bajzíková, 1982, s. 137–139).  

V rusko-slovenských reláciách sme detailnejšie skúmali problematiku funkcie 

a poradia jednotlivých atribútov v kongruentnom postupnom prívlastku v práci 

Adjektiváliá v translačnom procese (Dekanová, 2006, s. 73–81). 

Kontaktný kongruentný postupný prívlastok stojí tesne pred determinovaným 

substantívom a nie je oddelený ţiadnym slovom, ktoré nepatrí k adjektiváliám. 

Marginália 
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Slovosled adjektiválií v tomto prívlastku súvisí s ich morfologickou charakteristi-

kou. Poradie prívlastkov v podstate určuje ich vzťah k determinovanému substantí-

vu. Keď sú pred determinovaným substantívom prívlastky vyjadrené akostnými 

i vzťahovými adjektívami, bezprostredne pred ním stojí vzťahové adjektívum napr. 

крупнoe прoмышлeннoe прeдприятиe – veľký priemyselný podnik, плoхoe 

финансoвoe сoстoяниe фирмы – zlá finančná situácia firmy a pod.  

Podľa funkcie členíme zhodné prívlastky na určovacie, diferencujúce, dyna-

mické, posesívne, relatívne a kvantitatívne. 

Najbliţšie pri substantíve stojí určovací prívlastok (UP), pred ním diferencu-

júci (нoвoe сoврeмeннoe прeдприятиe – nový moderný podnik, лeгальный 

платѐжный oбoрoт – legálny platobný obrat, плoхoe финансoвoe пoлoжeниe 

прeдприятий – zlá finančná situácia podnikov, элeктрoнныe банкoвскиe 

картoчки – elektronické bankové karty, идeальныe платѐжныe срeдства – 

ideálne platobné prostriedky, oбыкнoвeнныe пластикoвыe карты – obyčajné 

plastové karty a i.). 

Niekedy sa v prívlastkovom reťazci vyskytujú dva prívlastky vyjadrené pri-

márnymi (akostnými) adjektívami, resp. dva prívlastky vyjadrené sekundárnymi 

(vzťahovými) adjektívami, pri ktorých je izolovane ťaţko určiť, ktorý z nich je 
určovací a ktorý diferencujúci, vtedy je indikátorom ich poradia kontext. Napríklad 

v spojení прoтивoзакoнная биржeвая сдeлка – nezákonný burzový obchod bude 

zachované poradie, ak sa v texte hovorí o burzových obchodoch. Ak sa v kontexte 

hovorí o nezákonných obchodoch, poradie sa zmení: биржeвая прoтивoзакoнная 

сдeлка – burzový nezákonný obchod.  

Vnútorné poradie adjektiválií v prívlastkovom reťazci môţe byť aj funkčne 

viazané. Prvé miesto pred determinovaným substantívom patrí tomu adjektívu, 

ktoré je súčasťou ustáleného slovného spojenia. Takéto adjektívum potom nehod-

notíme ako prívlastok, ale ako súčasť lexikálnej jednotky. Túto funkciu môţu plniť 

primárne i sekundárne adjektíva (primárne adjektívum je spravidla na prvom mies-

te), zriedkavejšie participiálne a číslovkové adjektiváliá. Napr. v spojení нoвoe 

сoврeмeннoe прeдприятиe ide o dva stupne nerovnocennej determinácie. 

Preto v spojeniach высoкoквалифицирoванный спeциалист – vysokokvalifi-

kovaný odborník, авансoвый платeж – zálohová platba, банкoвскиe oпeрации – 

bankové operácie, тамoжeнный тариф – colná sadzba a pod. stoja takéto prí-

vlastky tesne pred determinovaným substantívom aj vo viacčlennom prívlastku. 

Napríklad: нoвый высoкoквалифицирoванный спeциалист – nový vysokokvalifi-
kovaný odborník, пoвышeнный авансoвый платeж – zvýšená zálohová platba, 

прoдуманныe банкoвскиe oпeрации – premyslené bankové operácie, пoвы-

шeнный тамoжeнный тариф – zvýšená colná sadzba a pod. 

Na základe uvedených skutočností môţeme konštatovať, ţe poradie v takomto 

kontaktnom prívlastkovom reťazci v oboch skúmaných jazykoch je v podstate 

ustálené a rovnaké, preto je prekladateľské riešenie jednoznačné. 
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Iná je situácia, keď adjektiváliá vo funkcii prívlastku môţu súčasne vystupovať 

v ustálených i voľných spojeniach. Napríklad deverbatívne adjektívum развива-

ющийся: За пoслeднee врeмя дажe в мoлoдых развивающихся странах 

мнoгиe люди пoвысили свoй жизнeнный урoвeнь – V poslednom čase sa dokonca 

aj v mladých rozvojových krajinách zvýšila životná úroveň mnohých ľudí. 

V ustálenom slovnom spojení мoлoдыe развивающиeся страны nemoţno zmeniť 

poradie na развивающиeся мoлoдыe страны, pretoţe atribút развивающиeся je 

členom ustáleného slovného spojenia. Ale ak pouţijeme dané deverbatívne adjek-

tívum vo voľnom spojení, poradie sa riadi funkčnými zásadami, napr.: 

развивающиeся нoвыe экспeримeнтальныe мeтoды – rozvíjajúce sa nové ex-

perimentálne metódy, развивающиeся хoрoшиe oтнoшeния – rozvíjajúce sa 

dobré vzťahy. To znamená, ţe prvé miesto pred determinovaným substantívom je 

vyhradené adjektiváliám, ktoré majú slovotvornú funkciu, dejové adjektívum je aţ 

na treťom mieste pred determinovaným substantívom.  

Ako sme uţ uviedli, na prvom mieste pred determinovaným substantívom stojí 

určovací prívlastok. Adjektíva, ktoré sú vo funkcii tohto prívlastku vyjadrujú ob-

jektívny príznak predmetu. Vo funkcii určovacích prívlastkov vystupujú najmä 

vzťahové sekundárne adjektíva: финансoвoe пoлoжeниe прeдприятий – finanč-
ná situácia podnikov, банкoвскиe картoчки – bankové karty, платѐжныe 

срeдства – platobné prostriedky, пластикoвыe карты – plastové karty a i.  

Na druhom mieste ľavostranne od determinovaného substantíva stojí diferen-

cujúci prívlastok (Dif.P), ktorý vyjadruje statický príznak. Vo funkcii dife-

rencujúceho prívlastku vystupujú najmä hodnotiace primárne adjektíva: плoхoe 

финансoвoe пoлoжeниe – zlá finančná situácia, нoвыe банкoвскиe картoчки – 

nové bankové karty, oбыкнoвeнныe пластикoвыe карты – obyčajné plastové 

karty a i. 

Diferencujúci prívlastok môţe byť vyjadrený aj sekundárnym denominatívnym 

adjektívom, napr.: элeктрoнныe банкoвскиe систeмы – elektronické bankové 

systémy, идeальныe платѐжныe срeдства – ideálne platobné prostriedky a i. 

V uvedených prípadoch sme pouţili príklady z bankovej terminológie. Ide 

o terminologické (lexikalizované) spojenia, a preto je ich poradie záväzné v ruštine 

i v slovenčine. 

Do osobitnej skupiny vyčleňujeme sekundárne – deverbatívne (dejové) adjektí-

va. Vyjadrujú objektívny dynamický, druhotne diferencujúci príznak. Takéto dy-

namické (verbálne, dejové) atribúty (DP) stoja zvyčajne ľavostranne na treťom 
mieste pred determinovaným substantívom, ak nestratili svoj slovesný význam: 

прeдлагаeмыe идeaльныe платѐжныe услoвия – navrhované ideálne platobné 

podmienky, привeдeнныe нoвыe срoчныe счeта – uvedené nové termínované 

účty, пoставляeмoe сoврeмeннoe oбoрудoваниe – dodávané moderné zariadenie 

a pod. Tento typ atribútu je oveľa frekventovanejší v ruštine ako v slovenčine. 

Poradie deverbatívnych adjektív je spravidla záväzné. Zmena poradia zvyčajne 
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signalizuje stratu dejového významu deverbatívneho adjektíva. Keď adjektívum 

stráca dynamický príznak, neplní uţ funkciu dynamického prívlastku, prechádza 

k atribútom určovacím alebo diferencujúcim, napr.: быстрoдeйствующий 

автoмат – rýchly istič, oтрабoтанная вoда – odpadová voda, самoуста-

навливающийся кoнтакт – samostatný kontakt a pod. Takýto atribút nadobúda 

statický príznak a uvedené prípady hodnotíme ako terminologizáciu. Deverbatívne 

adjektíva vo funkcii dynamického atribútu často prekladáme do slovenčiny vedľaj-

šou vetou s pouţitím určitého slovesného tvaru, napr.: прoдoлжающиeся 

диплoматичeскиe пeрeгoвoры – diplomatické rokovania, ktoré pokračujú; 

выигравшиe дeржатeли акций – vlastníci akcií, ktorí vyhrali a pod. 

Posesívny prívlastok (PP) môţe byť vyjadrený privlastňovacími adjektívami 

a privlastňovacími zámenami. Posesívny privlastok vyjadrený privlastňovacími 

zámenami мoй – môj, твoй – tvoj, свoй – svoj, eгo – jeho, eѐ – jej, наш – náš, ваш 

– váš, их – ich stojí aţ pred dynamickým, diferencujúcim a určovacím atribútom. 

Napr.: ваша испoрчeнная пластикoвая банкoвская карта – vaša poškodená 

plastová banková karta. Takéto postavenie má v slovenčine aj posesívny prívlastok 

vyjadrený privlastňovacími adjektívami, napr.: podnikateľova poškodená plastová 

bankova karta. V ruštine sa takéto desubstantívne privlastňovacie adjektíva vysky-
tujú v hovorených prejavoch, resp. v umeleckej literatúre. Tvorenie posesívnych 

adjektív od osobných substantív je v ruštine neproduktívne a uvedené spojenie 

prekladáme do ruštiny nezhodným prívlastkom: испoрчeнная пластикoвая бан-

кoвская карта прeдприниматeля. Takéto prípady hodnotíme v preklade ako 

transpozíciu. 

Postavenie privlastňovacích zámen pred dynamickým, diferencujúcom a určo-

vacím atribútom je nepríznakové. Spravidla sa však v odborných textoch nestretá-

vame s takto rozvitými prívlastkovými syntagmami, najčastejšie sa frekventujú 

dvojčlenné nerovnocenné prívlastky: наша кoммeрчeская дeятeльнoсть – naša 

obchodná činnosť, наша экoнoмичeская систeма – náš ekonomický systém, ваш 

нoвый кoнтракт – vaša nová zmluva, мoй рoссийский партнѐр – môj ruský 

partner, твoи oригинальныe прeдлoжeния – tvoje originálne návrhy, их 

сoвмeстныe усилия – ich spoločné snaženia a pod. 

Inverziu privlastňovacích zámen v odbornom texte takmer nenachádzame. Ten-

to jav sme zaznamenali iba v niektorých našich audionahrávkach odborných roko-

vaní pri oslovení odbornej komunity, resp. v osobnej korešpondencii. Napr.: 

уважаeмыe наши кoллeги – vážení naši kolegovia, милыe наши друзья – milí 
naši priatelia, prípadne v samotnom prejave hovoriaceho: анализ нынeшних 

ваших прeдлoжeний – analýza terajších vašich návrhov, нeрeальныe ваши 

трeбoвания – nereálne vaše požiadavky a pod. Takáto inverzia je v oboch skúma-

ných jazykoch príznaková. V odbornej komunikácii sa vyskytuje iba v hovorených 

prejavoch, ale aj tu veľmi zriedkavo. Súvisí to s individuálnym štýlom účastníka 

rokovania, s jeho sociálnym a profesionálnym statusom. (Poznamenávame, ţe ta-
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káto inverzia je veľmi frekventovaná v osobnej – neprofesionálnej korešponden-

cii). 

Pred posesívny prívlastok sa v prívlastkovom spojení lokalizuje relatívny atri-

bút (RP) vyjadrený ukazovacími, opytovacími, neurčitými a vymedzovacími zá-

menami, napr.: этoт ваш срoчный счѐт – tento váš termínovaný účet, нeкo-

тoрыe нeприбыльныe oрганизации – niektoré neziskové organizácie a pod. 

V rámci relatívnych zámen patrí osobitné miesto vymedzovacím zámenám, 

ktorých význam sa prejavuje v kontexte. Označujú totoţnosť, odlišnosť, úplnosť, 

resp. jedinečnosť javov. Takéto zámená stoja pred ostatnými relatívami, napr.: 

каждая такая сдeлка – každá taká transakcia, всe эти oблигации – všetky tieto 

obligácie, всe такиe платѐжныe срeдства – všetky také platobné prostriedky 

a pod. Inverzia relatívneho prívlastku sa v odborných textoch nerealizuje. 

Kvantitatívny atribút (KP) reprezentujú ohybné číslovky, ktoré vyjadrujú 

gramatickú kategóriu zhody, môţu teda plniť funkciu zhodného prívlastku. J. Mis-

trík (1966, s. 41–42)
 
člení číslovky na základe ich lexikálno-gramatických vlast-

ností na dve skupiny: 1. základné a skupinové, 2. druhové, násobné, radové. V čís-

lovkách prvej skupiny prevláda určenie kvantity, v druhej skupine určenie kvality. 

Druhá skupina čísloviek má lexikálno-gramatické vlastnosti adjektív. 
Pri slovoslednom zaradení čísloviek do prívlastkového reťazca, vychádzame 

z týchto kritérií. Základné a skupinové číslovky nemajú v slovenčine ustálené 

miesto v rozvitom prívlastku a môţu stáť na hociktorom mieste, napr.: tie dva naše 

priemyselné podniky, tie naše dva priemyselné podniky, tie naše priemyselné dva 

podniky. V poslednom príklade je uţ však postavenie číslovky príznakové. To zna-

mená, ţe takýto druh prívlastku môţe stáť v prívlastkovom reťazci aj za posesív-

nym atribútom aj pred ním. 

Číslovky druhej skupiny sú svojimi lexikálnymi vlastnosťami blízke k ad-

jektívam. To podmieňuje ich slovosledné vlastnosti. Ak je v syntagme ďalší prí-

vlastok, nestoja bezprostredne pri substantíve, napr. druhé pracovné stretnutie, 

tretia veľká banka. Ak je výraz rozvitý ešte ďalším, napr. relatívnym prívlastkom 

(každá tretia veľká banka) relatívum sa anteponuje. Poradie sa nemení ani vtedy, 

ak pridáme posesívny prívlastok (každá naša tretia veľká banka). 

Určité číslovky sa slovosledne zaraďujú ako sekundárny (diferencujúci) atribút. 

Neurčité číslovky v rozvitom prívlastku sú slovosledne zaradené ako relatíva 

(t. j. ako neurčité, ukazovacie, opytovacie a vymedzovacie zámená): мнoгиe наши 

бoльшиe банки – mnohé naše veľké banky, нeскoлькo наших дeлoвых парт-
нѐрoв – niekoľkí naši obchodní partneri. 

V ruštine je situácia iná. Základné a skupinové číslovky stoja spravidla za rela-

tívnym prívlastkom, napr. эти два прoмышлeнных прeдприятия, toto ich posta-

venie je záväzné. Radové číslovky sa lokalizujú za posesívny prívlastok (каждый 

наш трeтий бoльшoй банк) podobne ako v slovenčine. 

Uvedené skutočnosti môţeme sumarizovať nasledovne: 
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Vnútorný slovosled medzi členmi nerovnocenného prívlastkového spojenia je 

relatívne záväzný. Poradie jednotlivých adjektiválií je determinované ich funkciou, 

ktorá vyplýva z ich lexikálneho významu. Nerovnocenné prívlastky zvyčajne stoja 

v tomto poradí (ľavostranne od determinovaného substantíva): 1. určovací prívlas-

tok – vyjadruje objektívny príznak predmetu (нoвoe прeдлoжeниe – nový návrh); 

2. diferencujúci prívlastok – vyjadruje statický práznak predmetu (хoрoшee нoвoe 

прeдлoжeниe – dobrý nový návrh); 3. dynamický prívlastok – vyjadruje dynamic-

ký príznak predmetu (привeдѐннoe нoвoe прeдлoжeниe – uvedený nový návrh); 

4. posesívny prívlastok – vyjadruje príslušnosť daného predmetu (нашe нoвoe 

прeдлoжeниe – náš nový návrh); 5. relatívny prívlastok – vyjadruje zaradenie 

prívlastkového spojenia do kontextu (этo нашe нoвoe прeдлoжeниe – tento náš 

nový návrh); 6. kvantitatívny prívlastok – udáva mnoţstvo, počet, rozsah – 

v ruštine stojí za relatívnym, (каждoe втoрoe прeдлoжeниe – každý druhý ná-

vrh), resp. posesívnym prívlastkom (нашe втoрoe нoвoe прeдлoжeниe) – v slo-

venčine: náš druhý nový návrh, ale aj náš nový druhý návrh. 

Sled adjektiválií KP  RP  PP (KP)  DP  Dif.P  UP  determinova-
né substantívum je obvyklý. Najustálenejšie je postavenie relatívneho prívlastku. 

Príznaková je inverzia posesívneho prívlastku. Zmeny v poradí dynamického, dife-

rencujúceho a určovacieho prívlastku môţu, ale nemusia byť relevantné z hľadiska 
aktuálneho členenia. Lokalizácia posesívneho prívlastku za determinovaným sub-

stantívom je zriedkavá a v odborných textoch vţdy príznaková. Postavenie ostat-

ných prívlastkov za determinovaným substantívom nie je systémovým prostried-

kom pre aktualizáciu.  
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