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Anotácia:

Práca sa zaoberá porovnávaním gramatických kategórií podstatných mien čínštiny, 

slovenčiny a maďarčiny. V jednotlivých oddieloch sa stručne popisujú tieto jazyky a 

komplexne porovnávajú gramatické kategórie podstatných mien, hlavne rod, číslo, pád a 

privlastňovanie. Práca je podľa obsahu členená do piatich hlavných oddielov. V prvom sa 

nachádza popis troch skúmaných jazykov ako i popis samotného pojmu podstatné meno. 

V druhom, treťom, štvrtom a piatom oddiele dochádza k porovnaniu rodu, čísla, pádu 

a privlastňovania.

Annotation:

The presented paper compares the grammar categories of nouns in Chinese, Slovak and 

Hungarian. In the paper we shall briefly describe these languages and thoroughly compare 

the grammar categories of nouns mainly gender, number, case and possession. The paper is 

divided into five main chapters. In the first chapter we find the description of the three 

researched languages as well as the description of the term noun itself. In the second, third,

fourth and fifth chapters we find the comparison of gender, number, case and possession.
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Úvod

Je známe, že čínsky, slovenský a maďarský jazyk sú jazyky typologicky veľmi 
odlišné. Čínština ako izolatívny jazyk a maďarčina ako jazyk aglutinatívny sa v podstate
nachádzajú na opačných koncoch jazykových typologických klasifikácií a slovenčina ako 
flektívny jazyk niekde približne v strede medzi nimi, čo poskytuje široký priestor na 
zaujímavé bádanie v mnohých oblastiach.

Cieľom tejto bakalárskej práce je pokúsiť sa porovnať gramatické kategórie 
podstatných mien čínštiny, slovenčiny a maďarčiny, konkrétne rod, číslo, pád 
a privlastňovanie. V prvom rade sa autor bude snažiť charakterizovať čínsky, slovenský 
a maďarský jazyk z typologického hľadiska, sústrediť na vysvetlenie samotného pojmu 
podstatné meno a špecifickým črtám tejto kategórie v troch porovnávaných jazykoch.

Keďže sa badané jazyky štrukturálne naozaj veľmi líšia a podobné 
krížové porovnanie len jednej malej ich časti by možno vystačilo na napísanie celej 
dizertačnej práce, ako bolo spomenuté, autor sa bude predovšetkým snažiť porovnať 
gramatické kategórie podstatných mien ako sú rod, číslo, pád a privlastňovanie a na miestach, 
kde to bude nutné, bližšie popísať javy akými sú, porovnávanie, vyjadrovanie priebehovosti 
deja, podmetové a predmetové skloňovanie slovies v maďarčine a podobne.

Porovnávať sa autor bude snažiť na základe konkrétnych príkladov tak, že vždy 
v danej porovnávanej kategórii uvedie modelovú vetu v tabuľke vo všetkých troch jazykoch 
a potom, ak to bude nutné, jednotlivé vety ďalej analyzuje. Cieľom tejto sady porovnaní bude 
nájsť preklady vo všetkých troch jazykoch hlavne po gramatickej stránke ekvivalentné, 
pričom na štylistiku budeme klásť o čosi menší dôraz.

Daná práca je koncipovaná ako popisná štúdia a našou snahou nebolo dospieť k 
novým vedeckým záverom. Všetky gramatické javy skúmaných jazykov, ktoré v práci 
porovnávame sú historicky i vedecky dobre zmapované a našim cieľom bude predovšetkým 
plošne porovnať gramatické kategórie podstatných mien, spôsob akým tieto jazyky vyjadrujú 
to, čo majú v tomto ohľade spoločné a rozdielne, porovnaním založenom na empirických 
skúsenostiach študenta jedného (čínština) a rodilého mluvčího dvoch (slovenčina, maďarčina) 
týchto jazykov.  
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1. Všeobecná časť

Ako názov napovedá, cieľom tejto práce je porovnať gramatické kategórie 
podstatných mien troch typovo odlišných jazykov, čínštiny, maďarčiny a slovenčiny a je 
preto najprv vhodné stručne jednotlivé jazyky popísať a zadefinovať, čo sa v tom ktorom 
jazyku pod pojmom podstatné meno chápe. 

Z typologického hľadiska zaraďujeme nami skúmané jazyky do nasledujúcich troch 
kategórií:

Izolatívne jazyky (napr. čínština, vietnamčina) sú také jazyky, v ktorých chýbajú 
špecifické znaky určujúce napríklad osobu, číslo, čas a pád niektorých slovných druhov, 
pričom kľúčovým pre ich určenie je slovosled a rôzne pomocné gramatické slová (助詞) ako 
napríklad 的,了,著 a pod. Pre čínštinu je ďalej charakteristické, že je to jazyk sylabický 
(hranica morfému a slabiky je totožná) a tonálny (tón je integrálnou súčasťou slabiky, dáva 
jej význam).1

Flektívne (fúzujúce) jazyky (napríklad slovenčina, ruština, nemčina, latinčina) sú 
opakom izolatívnych jazykov, pretože majú tendenciu jednotlivé morfémy prekrývať 
(fúzovať).2   

Aglutinatívne jazyky (napríklad maďarčina, fínština, japončina) sú jazyky, ktoré silne 
využívajú prípony na zmenu atribútov slov a líšia sa od flektívnych jazykov tým, že tieto 
prípony majú stále rovnaký tvar, nemenia sa (nefúzujú)3, nie sú ničím ovplyvňované a môžu 
mať len práve jeden význam.4

Na tomto mieste je správne spomenúť, že väčšina jazykov má po typologickej stránke 
črty niekoľkých jazykových typov. Napríklad čínsky jazyk, hoci je klasifikovaný ako 
izolatívny, môže mať aglutinatívne črty vo forme prípon 們,了,著,過 a podobne.

Podstatné mená sú v jednotlivých jazykoch definované nasledujúcim spôsobom:

Čínština: Definovať podstatné meno v čínskom jazyku je pomerne komplikované, 
pretože ako bude ďalej v práci uvedené, kategória podstatných mien sa v čínštine často 
prelína s inými kategóriami. Podstatné mená je preto vhodné charakterizovať podľa 
niektorých sprievodných znakov a vlastností, tak ako napríklad profesor 朱德熙 v knihe語
法講義:

名詞的語法特點是:
1. 可以受數量詞修飾
2. 不受副詞修飾5

                                               
1 Napr. v slovných spojeniach 爸爸的媽媽 Vs. 媽媽的爸爸 - Otcova mama Vs. Mamin otec, pričom každý 
znak zodpovedá práve jednej slabike s práve jedným významom, morfémy sú teda striktne oddelené, nefúzujú, 
slovosled určuje v tomto prípade privlastňovanie, ktoré markuje gramatická častica 的.
2 Napr. v slove ruka sa podľa slabík slovo delí na ru-ka, ale podľa morfémov na ruk-a, pričom ruk je koreň 
slova a –a je sufix označujúci v tomto prípade podstatné meno ženského rodu, jednotného čísla v prvom páde, 
vzor žena. 
3 Napríklad maďarské slovo szék (stolička) po pribratí prípony szék–en bude znamenať na stoličke, pričom 
prípona –en bude mať stále rovnaký tvar a význam bez ohľadu na to na aké podstatné meno s tzv. prednou 
koreňovou samohláskou sa pripojí (kéz-en – na ruke, kés-en - na noži, viz-en - na vode atď.). 
4 Sehnal, D. Teoretická gramatika. (prednáška) Praha : UK, 6.10.2008.
5朱德熙 : 語法講義. 商務印書館出版, 1982, str. 41.
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Slovenčina: Podstatné mená (substantíva) sú ohybné slová, ktoré v rámci kategórie 
rodu, čísla a pádu pomenúvajú veci a iné javy skutočnosti chápané ako veci. Syntakticky sa 
uplatňujú ako podmet, predmet a vetný základ (hlavné syntaktické funkcie podstatných mien) 
a ďalej ako príslovkové určenie, prísudok, doplnok a prívlastok (vedľajšie syntaktické 
funkcie). Všeobecnou funkčnou črtou substantív je, že pomenúvajú nezávisle od iného slova, 
čo ich odlišuje od ostatných slovných druhov.6

Maďarčina: Podstatné mená označujú predmety (alebo objektové javy), pričom 
v maďarskom jazyku – vo formách čísla, pádu a privlastnenia. Podstatné mená v maďarskom 
jazyku nemajú gramatický rod. Vo vete môže podstatné meno vypĺňať funkciu ľubovoľného 
vetného člena. Osobitou črtou podstatných mien je, že je možné popísať ich prídavnými 
menami.7

Kvôli izolatívnemu charakteru čínštiny sa podstatné mená až na niekoľko veľmi 
vzácnych prípadov vôbec zvukovo nemenia na základe toho, akú úlohu hrajú vo vete a z 
podstatného mena nie je možné vyčítať hodnoty, ktoré v slovenčine a maďarčine nazývame 
gramatické kategórie podstatných mien (rod, číslo, pád, privlastnenie), čo však neznamená, 
že sa tieto gramatické kategórie a vzťahy nedajú v čínštine vyjadriť ináč. Cieľom tejto práce 
je prostredníctvom príkladov ukázať a analyzovať ako sa čínština vysporadúva s vyjadrením 
gramatickými kategóriami podstatných mien, ktoré sú prítomné v slovenčine a maďarčine 
a naopak ako sa maďarčina a slovenčina vysporadúva s elementmi čínštiny, ktoré sú pre ňu 
zvláštne. 

Čínsky jazyk je pre indoeurópskych jazykovedcov, ale i laickú verejnosť naozaj 
veľmi vďačným bodom záujmu. Keďže väčšina indoeurópskych jazykov sú jazyky flektívne, 
nie sú tonálne ani sylabické, je pomerne ťažké popísať napríklad lexikálno-gramatickú 
štruktúru slovných druhov, ktorá by zodpovedala tomu, čo pod týmto pojmom rozumieme 
v indoeurópskych jazykoch, ale ako A.A. Dragunov hovorí: Úlohou jazykovedca je, aby 
„nevnucoval“ skúmanému jazyku kategórie danému jazyku cudzie, ale objasnil aké spoločné 
a konkrétne lexikálno-gramatické vzťahy sa v ňom nachádzajú a aký systém spolu tvoria.8

Aby sme sa však mohli venovať výskumu v našej bakalárskej práci a mohli porovnať 
gramatické kategórie podstatných mien v čínskom, slovenskom a maďarskom jazyku, je 
najprv nutné sa zorientovať v lexikálno-gramatickom systéme súčasného čínskeho jazyka 
ako takého.

Podľa A.A. Dragunova sú slovné druhy čínskeho jazyka usporiadané nasledujúcim 
spôsobom:

A
I. Meno Podstatné meno

Z
ás

tu
pn

é 
   

sl
ov

áČíslovka
II. Predikát Adjektívum

Sloveso
B                              Príslovka

Tabuľka 1

Ako z uvedenej tabuľky vyplýva, podstatné mená a číslovky sú radené v súčasnom 
čínskom jazyku do spoločnej kategórie s názvom Mená a prídavné mená spolu so slovesami 
sa zlučujú do kategórie Predikátov. Ako bolo vyššie spomenuté, je nutné poznamenať, že 
kvôli samotnej povahe čínskeho jazyka, hoci číslovky v tomto delení spadajú do kategórie 

                                               
6 Dvonč, L. a kol.: Morfológia slovenského jazyka. Vydavateľstvo SAV, 1966, str. 61.
7 Майтинская, К.Е.: Венгерский язык. Изд-во АН СССР, 1955, str. 102.
8 Драгунов, А.А.: Исследования по грамматике современного китайского языка. Изд-во АН СССР, 1952,
str. 10. 
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mien, majú mnoho spoločných gramatických čŕt s predikátmi a naopak prídavné mená majú 
veľa spoločných čŕt s podstatnými menami a tým pádom pomerne ostro vytýčené lexikálno-
gramatické kategórie systému indoeurópskych a iných jazykov sa v čínštine voľne prelínajú, 
kde si niektorí jazykovedci dokonca stavajú otázku, či čínština vôbec slovné druhy má.9 Obe 
kategórie, mená i predikáty, sa však zásadne odlišujú od prísloviek, ktoré kvôli svojim 
gramatickým osobitostiam v súčasnom čínskom jazyku tvoria samostatnú kategóriu.10

Ak už nie je možné mená a predikáty (hlavne podstatné mená a slovesá) od seba 
úplne jednoznačne oddeliť, je nutné aspoň popísať, v čom sa tieto dve kategórie jednoznačne 
odlišujú:

1. Podstatné mená nemôžu samostatne bez spony (napr. 那個人 是 工人)
vyjadrovať prísudok (v čínštine je vo väčšine prípadov prísudok totožný 
s predikátom vety a podmet so subjektom)

2. podstatné mená sa nemôžu priamo pojiť s polovýznamovými príslovkami 
ako napr. 不 alebo 也 , a rovnako je nutná spona.(他不是工人) 11

Toto rozdelenie je na prvý pohľad veľmi jednoduché, ale nutné, pretože len takýmto 
spôsobom môžeme v čínštine naozaj spoľahlivo zistiť, či ide o meno alebo o predikát.

Kvôli celistvosti popisu delenia je takisto vhodné spomenúť, že tak ako aj v iných 
jazykoch, popri kategórii mien a predikátov existuje v čínskom jazyku paralelná kategória 
zástupných slov, teda zámen a zámenných predikátov. Tieto sú charakteristické množstvom 
gramatických osobitostí, ktoré sú typické len pre ne a vydeľujú sa v spoločnú lexikálno-
gramatickú kategóriu, v osobitný slovný druh12

Čínski jazykovedci na rozdiel od ich západných kolegov nikdy nespochybňovali 
existenciu slovných druhov, no ich rozdelenie založili viac na ich významovej ako 
gramatickej stránke. Podľa nich (Napr. Prof. Wang Li-ho v diele Gramatika súčasného 
čínskeho jazyka) sú v čínštine časti reči rozdelené do nasledujúcich kategórií:13

„Plné“ (plnovýznamové) slová 
實詞

Podstatné mená名詞
Číslovky數詞
Prídavné mená形容詞
Slovesá動詞

„Prázdne“ (pomocné) slová
虛詞

Polovýznamové príslovky a spony副詞
Polo-pomocné slová – substitúty代詞
Spojky連辭
Modálne častice語氣詞

Tabuľka 2

Po tomto rozdelení sa môžeme dostať k samotnému predmetu porovnávania tejto 
bakalárskej práce – k podstatným menám. Aby bolo možné skúmať, ako sa v čínskom jazyku 
vyjadrujú gramatické kategórie ako rod, číslo a pád, ktoré v čínskych podstatných menách 
nenájdeme priamo vyjadrené, je najprv nutné zadefinovať tieto kategórie v slovenčine 
a maďarčine.

                                               
9 Драгунов, А.А.: Исследования по грамматике современного китайского языка. Изд-во АН СССР, 1952,
str. 21.
10 Ibidem, str. 12.
11 Ibidem, str. 33.
12 Ibidem, str. 13.
13 Ibidem, str. 21.



10

2. Rod

Menným rodom rozumieme takú vlastnosť podstatných mien, ktorá pri gramatickej 
zhode podmieňuje rodový tvar podradeného slova (adjektíva, adjektívnej číslovky, 
adjektívneho zámena alebo slovesného tvaru), a to v súhlase s príslušnosťou podstatného 
mena do jednej z troch formálnych deklinačných skupín (mužský, ženský a stredný rod), 
opierajúcich sa o rozdiely v prirodzenom rode. Tým, že rod sám nie je podmienený, je 
vlastne priamym výrazom toho, že podstatné mená sú názvy samostatne chápaných javov, 
preto je rod najcharakteristickejším príznakom substantív v slovenčine. V spisovnej 
slovenčine rozoznávame trojaký rod podstatných mien: Mužský (maskulínum), ženský 
(feminínum) a stredný (neutrum). Každý z nich je charakterizovaný vnútri istými formálnymi 
zhodami a navonok istými formálnymi rozdielmi v skloňovaní a každé podstatné meno môže 
mať až na okrajové výnimky práve jeden rod.14

Zjednodušene povedané, rod podstatných mien v slovenčine zadeľuje podstatné meno 
do troch väčších kategórií a určuje, akým spôsobom sa bude to ktoré podstatné meno ďalej 
správať pri skloňovaní a zároveň kvôli pravidlu gramatickej zhody rod ovplyvňuje to, ako sa 
budú správať slová, ktoré sú danému podstatnému menu podradené. 

Podstatné mená v čínštine a maďarčine sa však pri vyjadrovaní rôznych 
komplikovaných vzťahov medzi jednotlivými vetnými členmi zaobídu bez gramatického 
rodu a rod podstatného mena tak ako ho poznáme v slovenčine, v čínštine ani maďarčine 
neexistuje. Inými slovami neexistuje v podstatných menách týchto dvoch jazykov žiadna taká 
podmienka, na základe ktorej by boli podstatné mená rozdelené do dvoch, resp. troch 
kategórií podľa rodu a podľa nich sa ďalej správali pri skloňovaní. V čínštine preto, lebo ako 
bolo spomenuté ide o sylabický jazyk (nemenný morfém hraničí so slabikou), rod ktorý by 
triedil podstatné mená na základe deklinačných vlastností preto vôbec nemôže existovať 
a skloňovanie ako ho poznáme v slovenčine nijakým spôsobom nie je ani 
možné. V maďarčine preto, lebo hoci sa maďarské podstatné mená na základe štruktúry delia 
do tried, na základe ktorých sa ďalej za rôznych podmienok správajú, rod nie je jednou z nich. 

Prirodzený rod

Rod podstatných mien v slovenčine sa nie vždy zhoduje s prirodzeným rodom 
podstatného mena (napr. to dievča, pričom prirodzený rod dievčaťa je ženský alebo tá zebra, 
pričom zebra môže byť rovnako samec ako aj samica). 

Pre zaujímavosť uvedieme niekoľko príkladov vyjadrenia prirodzeného rodu 
v čínštine, slovenčine a maďarčine:

Povolania
učiteľ

učiteľka
男(的)老師
女(的)老師

tanár /tanár bácsi
tanárnő/tanár néni

lekár
lekárka

男(的)醫生
女(的)醫生

orvos /orvos bácsi
orvosnő/orvos néni

policajt
policajtka

男(的)警察
女(的)警察

rendőr /rendőr bácsi
rendőrnő/rendőr néni

Tabuľka 3

                                               
14 Dvonč, L. a kol.: Morfológia slovenského jazyka. Vydavateľstvo SAV, 1966, str. 69.



11

Z tabuľky vyplýva, že v prípade povolaní slovenčina i maďarčina môžu systémovo 
pribrať sufixy (-ka, -nő) na vyjadrenie prirodzeného rodu podstatného mena a ich funkcia je 
v podstate totožná – vyjadrujú prirodzený rod podstatného mena, v závislosti od toho, či 
povolanie vykonáva muž alebo žena. Slove učiteľ, rovnako ako slovo tanár, slúži na 
pomenovanie povolania ako celku, to znamená, že môže pomenúvať ženy - učiteľky rovnako 
ako mužov - učiteľov. Zaujímavé však je, že tak v slovenčine ako i v maďarčine napríklad vo 
vete: Sú to učitelia / Ők tanárok, kde nie je úplne jasné či ide o mužov alebo ženy, v oboch 
jazykoch sa skôr majú na mysli muži a to i v maďarčine, ktorá nemá gramatický rod. Jedným 
z vysvetlení môže byť že v minulosti sa povolaniu učiteľa prevažne venovali muži, no mladí 
maďarsko- i slovensko- hovoriaci ľudia si po vypočutí tejto vety rovnako skôr vybavujú 
učiteľov - mužov. Vysvetlením bude zrejme fakt, že sa v oboch jazykoch slová učiteľ - muž /
učiteľ - názov povolania ako celku významovo prekrývajú, kým slovo učiteľka / učiteľky
nemôže pomenovať povolanie ako celok a tak prirodzený mužský rod slova učiteľ k sebe 
„ťahá“ významovú zložku čím dochádza k tejto zaujímavej interferencii. 

Vo všeobecnosti je možné povedať, že pokiaľ ide o názvy povolaní ako celkov, teda 
napríklad tanár, orvos a rendőr, zistiť či ide o muža alebo o ženu len pohľadom na tieto 
slová to tak ako v slovenčine nie je možné. V prípade, že naozaj chceme byť presný, je nutné 
konkretizovať prirodzený ženský rod príponou –nő alebo zasadiť slovné spojenie do 
správneho kontextu.

Napriek štrukturálnej podobnosti týchto slov v maďarčine a slovenčine nachádzame 
v oboch jazykoch rozdiely i vo vyjadrovaní stupňov formálnosti. Kým učiteľ i tanár 
znamenajú zhodne učiteľ, tanárnő znamená učiteľka, no rovnako pani učiteľka:

učiteľ tanár
učiteľka tanárnő

Tabuľka 4
pán učiteľ tanár úr

pani učiteľka tanárnő15

Tabuľka 5

Slovo tanárnő môže rovnako vyjadriť zdvorilé slovenské oslovenie  pani učiteľka ako 
aj skutočnosť, že učiteľka je žena, ale autorom tejto práce sa na vzorke 10 Maďarov 
nepodarilo zistiť, ktorý z dvoch významov má prevahu a či v tomto prípade dochádza 
k podobnej významovej interferencii ako v prípade tanár – povolanie ako celok proti tanár –
muž učiteľ. Zistiť či ide o zdvorilostnú formu alebo pomenovanie pre ženu ako učiteľku je 
možné iba z kontextu. 

Maďarské oslovenie tanár néni/tanár bácsi formálnosť naopak znižuje a ide o mierne 
formálnejší ekvivalent slovenského ujo učiteľ/teta učiteľka.

V čínštine je systém vyjadrenia prirodzeného rodu veľmi odlišný, opäť kvôli 
izolatívnemu charakteru jazyka. Pred podstatné mená vyjadrujúce povolanie sa kladie slovo 
男 (muž) alebo 女 (žena), či už s alebo bez gramatickej častice 的 a vytvorí sa tak slovo 
úplne nové, ktoré sa potom správa ako jednotný celok. Pri zdvorilom oslovovaní sa učiteľ 
oslovuje slovom 老師 bez ohľadu na to, či ide o muža alebo ženu a hovorí sa o ňom v tretej 
osobe, pričom zaujímavé je, že ak učiteľ hovorí sám o sebe, robí tak rovnako v tretej osobe 
a rovnako sám seba tituluje slovom 老師.16 Podobne sa titulujú napríklad 爸爸,媽媽,阿姨 a 

                                               
15 Maďarské slová úr/nő znamenajú to isté, čo slovenské pán/pani, pričom úr sa píše oddelene od podstatného 
mena vyjadrujúceho povolanie a nő sa píše vždy spolu
16老師要回家 – pán učiteľ sa musí vrátiť domov, pričom túto vetu môžu povedať žiaci ale i sám učiteľ
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podobne. V čínštine sa povolanie ako celok vyjadruje pôvodným podstatným menom a platí 
pre obe pohlavia:老師– učiteľ/povolanie, 醫生- lekár/povolanie

Slovenský a maďarský systém sú si veľmi podobné a je možné polemizovať, že 
maďarčina bola ovplyvnená geografickým priestorom strednej Európy v ktorom sa vyvíjala 
(Pán, Pani, Herr, Frau). 

Za zmienku rovnako stojí, že podľa maďarského pravopisu sa slovné spojenia tanár úr, 
orvos úr píšu oddelene a tanárnő, orvosnő naopak spolu.

Zvieratá

kôň (samec koňa)
kobyla

公馬

母馬

ló (hím ló)
kanca

kohút
sliepka

公雞

母雞

kakas
tyúk

samec zebry
samica zebry

公斑馬

母斑馬

hím zebra
nőstény zebra

Tabuľka 6

V tejto tabuľke sme ako kľúč k rozdeleniu použili spôsoby vyjadrenia prirodzeného 
rodu zvierat v slovenskom jazyku. 

Prvá skupina (kôň/kobyla) popisuje kategóriu podstatných mien zvierat, pri ktorej 
použitie názvu samca môže zároveň slúžiť ako všeobecné pomenovanie zvieraťa (napr. desať 
koní, pričom v referenčnej skupine môžu byť tak samice ako aj samce), ale pokiaľ vznikne 
potreba vyjadriť konkrétne samicu zvieraťa, tá má samostatné označenie kobyla/kanca
a rovnako je možné konkretizovať koňa - samca, pokiaľ chceme dať explicitne najavo, že ide 
o samca slovným spojením samec koňa/hím ló. Maďarský a slovenský systém sú si podobné. 
Ak sa však pozrieme bližšie na slovné spojenia samec koňa/hím ló zistíme, že kým 
v slovenčine sa aspoň ako tak upraví vzťah medzi týmito dvomi slovami tak, že druhé slovo -
kôň - prejde do genitívu a upraví tak vlastnícky vzťah týchto dvoch slov17, v maďarčine obe 
slová ostanú v nominatíve a možno polemizovať o tom, že v budúcnosti splynú do jedného 
slova.

Do druhej skupiny patria mená zvierat, z ktorých za riadnych podmienok ani samčí 
ani samičí názov nemôže pomenúvať skupinu ako celok. Maďarčina a slovenčina sú si opäť 
podobné.

Do tretej skupiny patria názvy zvierat, ktoré môžu pomenúvať samca, samicu i celok, 
pričom jednotlivé pohlavia sa vyjadrujú opisným spôsobom. Ide väčšinou o zvieratá, s 
ktorými mluvčí týchto troch jazykov vo svojom životnom prostredí prichádzal do kontaktu 
menej, nevznikla tak potreba konkrétnym menom rozlíšiť pohlavie a tak je pohlavie zvieraťa 
vyjadrené slovným spojením, pričom maďarčina a slovenčina sú si opäť podobné 
a systémovo sa líšia rovnako ako v prvej skupine tabuľky.18

Čínsky jazyk sa vzhľadom na svoj izolatívny charakter spolieha v tomto prípade na 
spájanie morfémov tak, že ich radí za seba (pri rozlíšení pohlavia zvieraťa je názov zvieraťa 

                                               
17 Teoreticky je možné povedať samcov kôň, koňov samec, kôň samca a dokonca i kôň- samec a až na posledný 
prípad je význam vždy iný ako samec koňa..   
18 Je možné povedať samec koňa, samica koňa, samec kohúta, samica kohúta samec sliepky, pričom je zrejmé, 
čo máme na mysli, no toto spojenie vyznieva zvláštne a nie je správne. Rovnako tak môže dôjsť 
k viacvýznamovosti týchto slovných spojení, pretože napríklad samica koňa môže znamenať kobylu, ale 
rovnako môže znamenať aj samicu konkrétneho koňa v čriede. V slovenčine existuje aj pojem žrebec, ale 
v prípade koňa ide o samca vo veku od troch rokov a nie o všeobecné pomenovanie pre samcov.
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nasleduje pohlavie), čím vznikne nové slovo, ktoré sa potom ďalej správa ako jednotný celok. 
Pre zvieratá sa špecificky používajú markery pohlavia 公 pre samcov, 母 pre samice. 

Vo všeobecnosti je porovnávať vyjadrovanie gramatického rodu medzi čínštinou, 
slovenčinou a maďarčinou pomerne ťažké, pretože zo spomenutých jazykov disponuje 
gramatickým rodom jedine slovenčina. 
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3. Číslo

Slovenský jazyk: číslo podstatného mena vyjadruje jeden z protikladných údajov 
o počte vecí, ktoré dané podstatné meno pomenúva (napr. strom - stromy) Na formálne 
vyjadrenie čísla slúži dvojaká podoba pádových prípon: chlap – chlapi, chlapa - chlapov, 
chlapovi – chlapom atď.19

Maďarský jazyk: V maďarskom, tak ako v slovenskom jazyku číslo podstatného mena 
vyjadruje jeden z dvoch údajov o množstve daného predmetu, osoby alebo javu.

Pre ugrofínske jazyky je ďalej charakteristické, že zvyčajne majú dva, niekedy až tri 
ukazovatele množného čísla. V oblasti podstatných mien maďarského jazyka jasne vystupujú 
dva ukazovatele množného čísla, pričom každý z nich má svoju sféru uplatnenia. Marker –k
sa používa v jednoduchých tvaroch podstatných mien a marker –i iba v tvaroch skloňovania 
podstatných mien, ktoré vyjadrujú privlastňovanie a v kombinácii s markerom –é
(privlastňovacie skloňovanie maďarských podstatných mien bližšie popíšeme v práci 
neskôr).20

Čínsky jazyk: Jedným z ďalších špecifík čínskeho jazyka je, že ak už je zrejmé, že 
dané slovo je podstatné meno, rovnako ako v prípade rodu, nenájdeme v ňom žiadny 
expresívne vyjadrený marker, ktorý by zadeľoval podstatné mená do dvoch protikladných 
kategórií podľa množstva tak, ako je tomu v maďarskom a slovenskom jazyku a tak by 
vyjadril gramatickú kategóriu čísla. Jednotné či množné číslo sa vyjadriť samozrejme dá, ale 
podstatné mená v čínskom jazyku samotné nepodliehajú rozdeleniu do týchto dvoch 
kategórií na základe špecifických markerov v samotnom podstatnom mene.21

Ak teda vidíme či počujeme iba samotné podstatné mená ako napríklad 手,人,桌子,手
機 izolovane, v týchto menách nie je nič, čo by nám povedalo niečo bližšie o ich množstve. 
Inými slovami, len pohľadom na izolované podstatné meno手機 nevieme povedať, či ide 
o telefón jeden alebo je ich milión.

V nasledujúcej tabuľke nájdeme stručné porovnanie vyjadrenia množstva v troch 
skúmaných jazykoch:

stôl asztal 一張桌子

stoly asztalok 桌子

Tabuľka 7

Ako je z tabuľky zrejmé a tak ako bolo spomenuté vyššie, v slovenčine sa na 
vyjadrenie množného čísla podstatného mena (respektíve na oddelenie jednotného 
a množného čísla) používajú špecifické pádové prípony, v maďarčine sa k podstatnému menu 
podľa konkrétnych pravidiel pripája sufix v ktorom je plurálny marker –k a v čínštine nám 
samotné podstatné meno bez ďalšieho kontextu neozrejmuje, či ide o podstatné meno v 
singulári alebo pluráli. Ak preto chceme vyjadriť, že stôl je práve jeden, je nutné 
konkretizovať singulár slovným spojením (tzv. počítacím komplexom) 一張, čo vytvorí pár 
一張桌子 – 桌子. Práve existencia konkretizačného singuláru spôsobuje, že ak sa v čínskej 
vete nachádza podstatné meno bez tejto konkretizácie, väčšinou (ak kontext súhlasí) sa má za 
to, že dané podstatné meno je v pluráli.22

                                               
19 Dvonč, L. a kol.: Morfológia slovenského jazyka. Vydavateľstvo SAV, 1966, str.70.
20 Майтинская, К.Е.: Венгерский язык. Изд-во АН СССР, 1955, str. 105.
21 I v čínštine samozrejme existujú podstatné mená, ktoré už zo svojej podstaty vyjadrujú množné číslo (napr. 
民眾 – masa ľudí, 觀眾 - diváci), my sa však budeme sústreďovať na tie podstatné mená, ktoré môžu v kontexte 
či za pomoci pomocných gramatických slov reprezentovať tak jednotné ako i množné číslo.
22 Viac o počítacích komplexoch typu 一張 a o ich funkcii nižšie.
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Vyjadrovanie množstva má tak svoje vlastné osobitosti a tvorí v čínskej gramatike 
pomerne zaujímavý subsystém vzťahov a pravidiel, z ktorých sa pokúsime niekoľko popísať. 

Ako už bolo spomenuté, čínsky jazyk sa kvôli svojmu izolatívnemu charakteru na 
vyjadrenie rôznych vzťahov vetných členov medzi sebou alebo kvality týchto členov či ich 
stupňa spolieha na slovosled a rôzne pomocné gramatické slová. Čínsky jazyk je zároveň 
jazykom silne kontextuálnym a preto číslo podstatného mena často vo vete nebýva priamo 
vyjadrené, pretože je jasné z kontextu, či zaužívaných konvencií. 

K oddeleniu plurálu od singuláru v čínštine dochádza vo väčšine prípadov 
konkretizáciou singuláru, ktorú vysvetlíme na nasledujúcom príklade:

那邊有桌子 tam sú stoly ott vannak asztalok

那邊有一張桌子 tam je (jeden) stôl ott van (egy) asztal
Tabuľka 8

V prvom prípade veta 那邊有桌子, hoci v nej nič expresívne nemarkuje, či ide o stôl 
jeden alebo päťdesiat, z kontextu, konvencií a z existencie konkretizačnej vety那邊有一張
桌子 vyplýva, že je zrejme reč o viacerých stoloch. 

Vo vete 那邊有一張桌子 počítací komplex 一張 vyjadruje počet v akom sa 
podstatné meno za ním nasledujúce vyskytuje. Skladá sa vždy z číslovky, v tomto prípade „
一“ jeden a numeratívu 張, ktorý sa musí nutne pojiť s číslovkou pri vyjadrovaní počtu 
podstatných mien alebo opakovaní slovesných dejov.23

Na tomto mieste je vhodné venovať pozornosť jednej zaujímavej skutočnosti. 
V uvedených vetách plní číslovka jeden v maďarčine a v čínštine dve funkcie, kým 
v slovenčine len jednu. V maďarčine znamená egy (jeden) popri vyjadrení skutočného počtu 
aj neurčitý člen a v čínštine一張 znamená okrem skutočného počtu aj vydelenie jednotného 
čísla oproti množnému, keďže neprítomnosť tohto počítacieho komplexu vo väčšine 
prípadov stavia podstatné meno do množného čísla. Keďže v slovenčine má v tomto prípade 
číslovka jeden len úlohu a to vyjadriť skutočný počet a ani v čínštine ani v slovenčine 
číslovka jeden neznamená zároveň neurčitý člen, preložiť úplne presne vety Ott van egy 
asztal   /ott vannak asztalok bez kontextu je nemožné. Nebude totiž zrejmé, či maďarská 
číslovka egy vyjadruje počet alebo neurčitý člen.

Naproti tomu ak však povieme:

我在看書 Čítam knihu Könyvet olvasok
Tabuľka 9
napriek tomu, že sme vo vete 我在看書 nekonkretizovali číslovkou a numeratívom koľko 
kníh práve čítame, do slovenčiny a maďarčiny zvykneme túto vetu preložiť ako:

Slovenčina:
Číta-m / (práve jedn-u) / knih-u
Čítať-1.OS.SG.PRÍT.Č.NEDOK / (práve / jedna-AKU) / kniha-AKU
Maďarčina:
(épen / egy-Ø) Könyv-et / olvas-ok
(práve / jedna-NOM) / kniha–AKUZ / čítať–1.OS.SG.PRÍT.Č.PREDM
Tabuľka 10
                                               
23 Numeratívy sa používajú i v slovenskom i v maďarskom jazyku, no nie sú povinné tak ako v čínštine vo 
všetkých prípadoch: napr. tri kytice kvetov, dve stáda oviec, päť zväzkov bankoviek, pričom nie je nutné 
povedať, jeden kus papiera, dve plechovky piva atď.  
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Pri absencii akéhokoľvek kontextu môže čínska veta vypovedať o tom, že čítaných 
kníh je viac, no práve vďaka zaužívaným konvenciám túto vetu prekladáme ako Čítam knihu
alebo Čítam si knihu.

Na tomto mieste je vhodné bližšie popísať spôsob, akým sa v čínštine vyjadruje 
priebehový čas. Tak ako podstatné mená, ani samotné slovesá v čínskom jazyku nie sú 
nositeľmi gramatických kategórií ako napríklad osoba, číslo, čas alebo spôsob. Osamoteným 
čínskym slovesám preto zodpovedá preklad slovesa do slovenčiny v neurčitku, pričom 
v slovenčine ďalej môžeme čínske slovesá preložiť konkrétnejšie preložením do neurčitku 
v nedokonavom vide. Samotné sloveso ďalej nešpecifikuje kedy ani koľko krát prebieha dej 
a priebehovosť sa tak dá vyjadriť okrem iného aj nasledujúcim spôsobom:

我寫一封信 我在寫一封信 我正在寫一封

信

我寫一下一封

信

我寫了一封信

Ja / písať / počit. 
komplex / list

Ja / mark. prieb.
deja / písať / 

poč.kom. / list

Ja / práve / 
mark. prieb. 
deja /  písať / 
poč.kom. / list

Ja / písať / 
marker 

jednorázovosti 
deja / poč.kom. / 

list

Ja / písať /
marker 

dokon.vidu / 
poč.kom. / list

Píšem list Práve píšem list Práve teraz 
píšem list

Idem napísať 
list

Napísal som list

Levelet írok Éppen egy 
levelet írok

Éppen most egy 
levelet írok

Levelet fogok 
írni

Megírtam egy 
levelet

Tabuľka 11

Podrobný popis tabuľky číslo 11 je veľmi komplikovaný a pre nedostatok priestoru sa 
mu v tejto práci nemôžeme venovať. Z pohľadu priebehovosti sú dôležité prvé tri príklady. 
Samotné sloveso písať - 寫, keďže takto samotné nie je nositeľom žiadnej gramatickej 
kategórie môže byť použité v tejto forme v budúcom, minulom i prítomnom čase, môže 
vyjadrovať rozkaz, oznam alebo podmienku a rovnako môže vyjadrovať priebehovosť 
i jednorázovosť. Vo všetkých týchto prípadoch je nutné ho konkretizovať špeciálnymi 
gramatickými časticami (všade tam, kde nevystačí kontext alebo zaužívané konvencie), aby 
zdeľovaná informácia mohla byť dostatočne dobre zdelená. 

Jedným zo spôsobov vyjadrovania priebehovosti v čínskom jazyku je teda využitie 
gramatickej častice 在, ktorá sa kladie pred sloveso a konkretizuje tak skutočnosť, že dej, 
ktorý popisuje sloveso prebieha práve v danom čase. Slovné spojenie 正在 má ešte väčší 
dôraz na priebehovosť deja a zodpovedá slovenskému práve teraz.

Čínske sloveso je väčšinou možné preložiť ako sloveso v neurčitku v nedokonavom 
vide a jednorázovosť deja je teda nutné konkretizovať a vydeliť tak jednorazový dej oproti 
priebehovému. Pri čínskych slovesách môžeme v tomto prípade nájsť paralelu 
s vyjadrovaním množstva čínskych podstatných mien, kde je nutné počítacím komplexom 
(číslovka + numeratív) konkretizovať, že podstatné meno je práve jedno rovnako ako 
v čínskych slovesách je nutné napríklad počítacím komplexom (číslovka + slovesný 
numeratív) v prípade potreby vyjadriť, že dej prebehol práve raz.

Ak by sme chceli zdôrazniť, že čítaná kniha je práve jedna, vety by vyzerali 
nasledovne:

我在看一本書 Čítam jednu knihu Egy könyvet olvasok
Tabuľka 12
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V čínštine sa opäť číslovkou a numeratívom skonkretizuje, že čítaná kniha je práve 
jedna, v slovenčine tento fakt vyjadrujú pádové prípony a v maďarčine sufix, v ktorom 
absentuje plurálny marker –k. 

V nasledujúcej tabuľke nájdeme porovnanie týchto viet, kde podstatné meno je 
v množnom čísle:

我在看(一些)書 Čítam knihy Könyveket olvasok
Tabuľka 13

V čínštine nie je konkretizovaný počet kníh a tak sa väčšinou uzná, že ich je viac. Ak 
chceme explicitne vyjadriť, že kníh je naozaj viac, môžeme napríklad medzi sloveso 
a podstatné meno vložiť podstatné meno (resp. slovný druh, ktorý sa v čínštine správa ako 
podstatné meno) 一些,  znamenajúce niekoľko, niekoľko málo, nejaký, zopár a hoci počet 
kníh, ktorý je týmto spôsobom vyjadrený je malý alebo neurčitý, je jasné, že ide o viac ako 
jednu knihu. 

V slovenčine množné číslo opäť vyjadruje pádová prípona (konkrétne nominatív, 
plurál, vzor žena) a v maďarčine sa medzi akuzatívnu príponu –et/-ot vkladá marker plurálu –
k, ktorý je kvôli fonetickým dôvodom obohatený o dodatočné -e-.  

Osobné zámená

Oproti predchádzajúcim prípadom, kde bolo v čínštine možné množstvo, v ktorom sa 
podstatné meno vyskytuje vyčítať z kontextu, čínske osobné zámená je možné veľmi 
konkrétne rozdeliť na tie, ktoré pomenúvajú jednotlivca (singulár) a tie, ktoré pomenúvajú 
dve alebo viaceré osoby, či veci. V nasledujúcej tabuľke uvedieme osobné zámená prvej, 
druhej a tretej osoby v jednotnom i množnom čísle vo všetkých troch jazykoch:

Singulár
Čínština   Slovenčina     Maďarčina

我 ja én

你 / 妳 ty te

他 / 她 / 它 / 牠 / 祂 on/ona/ono ő
Tabuľka 14

Plurál
Čínština   Slovenčina     Maďarčina
我們 /咱們 my mi

你們 / 妳們 vy ti

他們 / 她們 / 它們 / 牠們 /

祂們

oni/ony ők

Tabuľka 15

Ako už bolo v časti Rod tejto práce spomenuté, vo všetkých tých slovných druhoch, 
v ktorých by sme mohli v slovenčine a maďarčine rozlíšiť singulár, či plurál (napríklad pri  
podstatných menách, prídavných menách, zámenách, slovesách a pod.), v čínskych
podstatných menách ani zámenách po zvukovej stránke neexistuje nič, z čoho by sme mohli 
určiť o aký prirodzený rod zámena ide. V písanej podobe však je možné zmenou radikálu 
v čínskom znaku konkretizovať čo presne to-ktoré zámeno zastupuje, výslovnosť však 
zostáva tá istá:
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    Čínština     Radikál   Slovenčina
你 人 ty-muž

妳 女 ty-žena

他 人 on

她 女 ona

它 - ono - vec

牠 牛 ono – zver

祂 示 on – Boh
Tabuľka 16

Ako je z tabuľky 14 a 15 zrejmé, pokiaľ ide o oddelenie jednotného a množného čísla 
zámen, v čínštine sa využíva morfém 們, ktorý sa kladie za zámeno a vytvára tak zámeno 
nové. V tomto, ale i v niekoľkých ďalších prípadoch sa 們 používa ako marker množného 
čísla (同學們 - spolužiaci, 學生們 - študenti, 朋友們 - priatelia, 老師們 - učitelia, 同志們 -
súdruhovia, 兄弟們 - bratia, 弟弟們 – mladší bratia, 哥哥們 – starší bratia atď.). 

V čínštine môže dôjsť aj k zdvojovaniu podstatných mien alebo numeratívov napr.: 
人人, 件件, 天天, nejde však o vyjadrenie množného čísla ale o skutočnosť, že každé jedno
podstatné meno sa zúčastňuje deja, ktorý popisuje sloveso: 人人 – každý človek, 天天 –
každý deň.

Pokiaľ ide o osobné zámena, v slovenčine existuje rozdielne zámeno s vlastným 
koreňom označujúce každú osobu  v jednotnom i v množnom čísle okrem tretej osoby, ktorá 
ako v jednotnom tak i množnom čísle vychádza z koreňa on-, pričom len v množnom čísle 
mužského rodu dochádza k zmene vo výslovnosti a k palatalizácii koreňa zámena na 
oni. V jednotnom čísle môže vyjadriť zámeno založené na koreni on zastupujúce mužský, 
ženský a stredný rod (on, ona, ono), v množnom čísle len mužský a ženský (oni, ony). 

V slovenčine sa zdvorilostná forma, tzv. vykanie vyjadruje druhou osobou množného 
čísla, pričom v písme sa označuje veľkým počiatočným písmenom zámena.24

V maďarčine druhá osoba zámena v jednotnom i v množnom čísle a tretia osoba 
zámena v jednotnom i v množnom čísle vychádzajú z rovnakého koreňa (te/ti, ő/ők) a možno 
by sa na základe historickej analýzy a zvukovej podoby maďarských zámen prvej osoby  
dospelo k záveru, že v starej maďarčine malo zámeno prvej osoby jednotného i množného 
čísla tiež rovnaký základ, dôležitý je však marker množného čísla –k, ktorý na týchto 
príkladoch vystupuje iba v tretej osobe množného čísla, no v hovorovej maďarčine často 
počuť varianty mink (1.os mn.č), tik (2.os.mn.č.). 

V maďarčine sa zdvorilosť dá vyjadriť dvomi spôsobmi za použitia zámen Ön 
(„önözés“) a Maga (magázás), ktoré nahrádzajú zámená tretej osoby pri vykaní a tak sa na 
rozdiel od slovenského jazyka pri vykaní používajú slovesné tvary tretej osoby. 

   Singulár        Plurál
Čínština

您是老師嗎? 您們是老師嗎?
Slovenčina

Vy ste učiteľ? Vy ste učitelia?
Maďarčina

Ön tanár? Önök tanárok?
Maga tanár? Maguk tanárok?

Tabuľka 17

                                               
24 Veľké počiatočné písmeno zámena sa v slovenčine môže písať aj pri ostatných osobách napr.: Ja kráľ, My 
kráľ (majestátny plurál), Ty (oslovenie v liste), On (väčšinou odkaz na Boha)
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4. Pád

Slovenský jazyk: Všeobecne vyjadruje pád podstatných mien prítomnosť alebo 
neprítomnosť vzťahu medzi pomenovaným javom a inými javmi a okrem toho aj druhu tohto 
vzťahu. Vyjadruje súčasne i vzťah medzi príslušnými pomenovaniami. Vzťah, ktorý sa 
vyznačuje pádom podstatných mien má svoju osobitnú povahu a naznačuje, nakoľko a ako je 
vec vystavená účasti (zásahu) deja alebo iného javu, ktorý veci predchádza. Kategória pádu 
má svoje formálne vyjadrenie v pádových príponách, ktoré sú druhotne aj ukazovateľmi rodu 
a čísla. V istých prípadoch pristupuje k pádu aj ďalší prostriedok s podobným významom 
a funkciou a to predložky.25

Pádové prípony nie sú pre ten-ktorý pád jednotné. V datíve jednotného čísla 
nachádzame napríklad prípony chlap-ovi, dub-u, žen-e, ulic-i, vysvedčen-iu. Pretože pádové 
prípony musia vyjadrovať aj menné číslo, rozdiely v pádových koncovkách sú aj v pluráli: 
chlapom, ženám, uliciam. Rovnaké pádové koncovky často odkazujú na niekoľko rôznych 
pádov, a to v rámci toho istého vzoru, ako i medzi viacerými vzormi a rodmi.26

V slovenčine existuje sedem pádov, hoci vokatív je využívaný len v ojedinelých 
prípadoch a jeho význam prešiel na nominatív:

Nominatív otec otcovia
Genitív otca otcov
Datív otcovi otcom
Akuzatív otca otcov
Vokatív otče -
Lokál o otcovi o otcoch
Inštrumentál (s) otcom (s) otcami
Tabuľka 18

Maďarský jazyk: Pád v maďarskom jazyku rovnako ako v jazyku slovenskom 
vyjadruje prítomnosť alebo neprítomnosť vzťahu medzi pomenovaným javom a inými javmi 
a okrem toho aj druhu tohto vzťahu, ktorý je formálne vyjadrený pádovými príponami. Tak 
ako väčšina ugrofínskych jazykov, patrí však maďarčina do skupiny jazykov s veľkým 
počtom pádov, pričom aj spomedzi samotných ugrofínskych jazykov má maďarčina pádov 
najviac. Pády maďarského jazyka je možné klasifikovať rôznymi spôsobmi, napríklad po 
syntaktickej či významovej stránke.27

V nasledujúcej tabuľke uvedieme pády maďarského jazyka spolu s pádovými 
príponami k podstatnému menu ház (dom) spolu s ich prekladmi do slovenčiny a čínštiny. 
Pádov je podľa rôznych uhlov pohľadu v maďarčine 16 až 24, my uvádzame podľa vzoru 
K.E. Majtinskej 16 pádov. Pádové sufixy sú rovnaké v singulári aj pluráli pričom marker 
množného čísla –k stále predchádza pádovú príponu (napr. házba – házakba / do domu – do 
domov). 

Nájsť správne preklady viet medzi maďarčinou, čínštinou a slovenčinou bolo často 
pomerne náročné a cieľom tejto sady porovnaní bolo hlavne nájsť preklady vo všetkých troch 
jazykoch po gramatickej a významovej stránke ekvivalentné, pričom na štylistiku bol 
kladený o čosi menší dôraz. Po konzultácii s niekoľkými rodilými mluvčími čínštiny 
i maďarčiny sme sa nakoniec snažili hlavne o zachovanie vzťahov, ktoré sú vyjadrené 
niektorými úzko-špecifickými maďarskými pádmi. Preklady preto často v čínštine či 

                                               
25 Dvonč, L. a kol.: Morfológia slovenského jazyka. Vydavateľstvo SAV, 1966, str. 70-71.
26 Ibidem, str. 152.
27 Майтинская, К.Е.: Венгерский язык. Изд-во АН СССР, 1955, str.125-126.



20

slovenčine znejú zvláštne, dá sa im však porozumieť a sú po gramatickej stránke správne.
Niektoré preklady maďarských viet vyznievajú neprirodzene aj z toho dôvodu, že našim 
cieľom bolo pri ich prekladoch zachovať ich gramatické vzťahy s využitím rovnakého 
modelového slova dom.

Vzhľadom na to, že maďarčina obsahuje najväčší počet pádov, porovnávanie tejto 
gramatickej kategórie zakladáme práve na pádoch maďarského jazyka.

Pád Prípona Príklad slovenčina Čínština
Nominatí
v

- Ház Dom 一所房子

Akuzatív -t,-ot,-et, -öt Veszek egy házat Kupujem dom 我在買一所房

子

Datív-
Genitív28

-nak, -nek Adok ennek a háznak 
egy új nevet

Dám tomuto domu 
nové meno

我給這所房子

取一個新的名

字
Inštrume
ntál

-(v)al, -(v)el Ezzel a házzal 
problémák vannak

S týmto domom sú 
problémy

這所房子有一

些問題

Translatí
v

(v)á, (v)é Házzá átváltozni (Premeniť sa) na dom 變成一所房子

Kauzális-
finális

–ért A házért egymillió 
eurórt fizettem

Za dom som zaplatil 
milión eúr

我為這所房子

花了一百萬歐

元
Ilatív -ba, -be A házba bementem Vošiel som do domu 我走進了一所

房子

Sublatív -ra, -re Nézek egy házra Pozerám sa na jeden 
dom

我在看一所房

子
Alatív -hoz, -hez, -

höz 
A házhoz megyek Idem k domu 我往房子的附

近去

Inesív -ban, -ben A házban vagyok Som v dome 我在房子的裡

面

Superesív -n, -on, -en, -
ön 

A házon vagyok Som (nachádzam sa)
na dome

我在房子的上

面
Adesív -nál, nél A háznál vagyok Som pri dome 我在房子的附

近

Elatív -ból, -böl Kimentem a házból Vyšiel som z domu 我從房子的裡

面出來了

Delatív -ról, röl A házról lemásztam Zliezol som z domu 我從房子的上

面往下爬了
Ablatív -tól, töl Elmentem a háztól Odišiel som od domu 我從一所房子

的附近走開了

Terminatí
v

-ig Házig megyek Idem (až) po dom 我走到房子的

附近為止

Tabuľka 19
                                               
28 Dôvod prečo je v tabuľke genitív a datív radený do rovnakej kategórie je ten, že datív v maďarčine niekedy 
môže označovať popri nepriamom objekte aj jeho vlastníka (inými slovami spájajú sa funkcie genitívu a datívu)
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Aby sme mohli pokračovať v tejto časti našej práce, je na tomto mieste vhodné bližšie 
popísať jav charakteristický pre maďarský jazyk, a to harmóniu samohlások.

V jednoduchých maďarských slovách sa nachádzajú samohlásky iba predného, alebo 
iba zadného radu a tento harmonický zákon platí aj pre maďarské sufixy, ktoré sa na tieto 
slová pripájajú. 29 Toto rozšírenie sféry pôsobnosti harmónie samohlások za hranice 
koreňového elementu sa nazýva spodobovaním samohlások. Prejavuje sa tak, že k slovám so 
samohláskami zadného radu sa pripájajú sufixy, v ktorých sa taktiež nachádzajú samohlásky 
zadného radu a k slovám so samohláskami predného radu sa zase pripájajú sufixy ktoré 
obsahujú samohlásky predného radu. Z toho vyplýva, že nami porovnávané pádové sufixy 
v maďarskom jazyku musia mať vždy (aspoň) dva varianty – jeden s prednou a jeden so 
zadnou samohláskou tak, ako je to uvedené v tabuľke 19. Ako v tejto tabuľke vidíme,
maďarská datívna koncovka má dva varianty –nak/-nek. Slová so zadnými samohláskami ako 
napríklad slovo ház (dom) budú v datíve priberať zodpovedný sufix so zadnou samohláskou 
–nak, teda datív od slova ház bude háznak. Naopak podstatné meno mérnök (inžinier), 
v ktorom sa nachádzajú len samohlásky predného radu priberie datívny sufix s prednou 
samohláskou –nek a datív od slova inžinier bude tým pádom mérnöknek. Pokiaľ ide 
o maďarské zložené slová, sufixy sú im prideľované na základe samohlásky posledného 
komponentu.30

V nasledujúcej tabuľke uvádzame rozdelenie samohlások v maďarskom jazyku na 
predné a zadné:

Zadné      Predné
o e/ö
a e
á é
u ü
ú ű
ó ő
Tabuľka 20

Čínsky jazyk. Tak, ako už bolo viackrát spomenuté, kvôli izolatívnemu a sylabickému
charakteru čínskeho jazyka samotné podstatné meno nemôže byť nositeľom kategórie, ktorú 
v maďarčine alebo slovenčine nazývame pád. Keďže tieto kategórie v čínštine neexistujú, 
v rámci podstatného mena nenájdeme nič, čo by na ne akýmkoľvek spôsobom odkazovalo a 
podstatné mená v čínskom jazyku teda ani principiálne nie je možné skloňovať.

Spomenutú prítomnosť alebo neprítomnosť vzťahu medzi pomenovaným javom 
a inými javmi alebo druhu tohto vzťahu, ktorý je formálne vyjadrený pádovými príponami, je 
napriek neprítomnosti kategórie pádu v čínštine takmer vždy možné vyjadriť.

Nominatív v slovenčine i maďarčine je charakteristický tým, že nepriberá pádové 
prípony, hoci v slovenčine sa jeho prípony môžu meniť podľa čísla podstatného mena. 
Nominatív popiera vzťahy predmetu k iným javom, respektíve nijaký takýto vzťah 
nevyjadruje a predmet pomenovaný podstatným menom je možné chápať nezávisle. 
Nominatív podstatného mena vyjadruje, že daný predmet je bez vzťahu k inému predmetu 
alebo deju, a má svoj základný výpovedný zmysel ako základ jednočlennej vety. Nominatív 
podstatného mena teda sám stačí na vyjadrenie istej skutočnosti a na dosiahnutie 
                                               
29 Tento systém však môže byť za určitých pravidiel rozrušený. Na podstatné mená, ktoré sa skladajú z dvoch 
alebo viacerých slov sa harmónia samohlások nevzťahuje. Napr. v slove nyakkendő – kravata (nyak –krk, 
kendő - šatka) sú samohlásky predného i zadného radu
30 Майтинская, К.Е.: Венгерский язык. Изд-во АН СССР, 1955, str. 63-65.
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dorozumievacieho cieľa v danej situácii. 31 Medzi hlavné funkcie nominatívu patrí: 
vyjadrovanie podmetu v aktívnych i pasívnych konštrukciách, vyjadrovanie menného 
prísudku a napríklad to, že plní funkciu vokatívu.32 Nominatívom je vyjadrený základný tvar 
podstatného mena, v ktorom sa uvádzajú maďarské i slovenské podstatné mená v slovníkoch. 

Ház/házak Dom/domy 一所房子/(很多)房子
Tabuľka 21

Ako je vidno v tabuľke 21, slovenské i maďarské podstatné meno nepriberá žiadny 
sufix a je v základnom tvare. Nájsť ekvivalentný preklad medzi maďarčinou, slovenčinou 
a čínštinou je pomerne ľahké, samotné slovo 房子 – dom, sa v čínštine v žiadnej situácii 
nemení nijakým spôsobom, a preto je takmer bezpredmetné spomínať, že sa toto slovo 
nachádza v základnom tvare, pretože v čínštine žiadny iný tvar ani nemôže mať. Problémy 
s prekladom nominatívu do čínštiny skôr spočívajú pri vyjadrení množstva, ktorému sme sa 
podrobnejšie venovali v druhej kapitole našej práce.  

Akuzatív vyjadruje neobmedzenú účasť niečoho na danom predmete. Takejto účasti 
na danom predmete sú schopné len deje pomenované tranzitívnymi slovesami. Preto je 
akuzatív takmer výlučne adverbiálnym pádom, a to predovšetkým ako objekt pri prechodnom 
slovese (syntaktický predmet). V druhom svojom význame, ktorý vyplýva z uvedeného 
základného významu, vyjadruje akuzatív okolnosť miery a času.33 V maďarčine sa akuzatív 
markuje príponou –t.

Veszek egy házat Kupujem dom 我在買一所房子

Tabuľka 22

Vetný rozbor:
Maďarčina:
Vesz34-ek / egy-Ø / ház-at
Kupovať+1.OS.SG.PRÍT.Č.PREDM / jeden-NOM / dom+AKU
Slovenčina:
Kup-ujem / dom-Ø
Kupovať+1.OS.SG.PRÍT.Č.NEDOK / dom-AKU
Čínština:
我 / 在 / 買 / 一所 / 房子
Ja / marker priebehovosti / kupovať / počítací komplex / dom
Tabuľka 23

Na tomto mieste je vhodné objasniť ďalší jav ktorý je typický pre maďarský jazyk 
a to systém dvojakého časovania slovies podľa toho, či majú (predmetové časovanie) alebo 
nemajú (podmetové časovanie) konkrétny predmet, na ktorý pôsobia. Toto časovanie má 
pomerne zložité pravidlá a zodpovedné výnimky, ktoré v tejto práci nie je možné popísať 
detailne a preto uvádzame len stručnú tabuľku pre lepšiu orientáciu v tejto bakalárskej práci:

                                               
31 Dvonč, L. a kol.: Morfológia slovenského jazyka. Vydavateľstvo SAV, 1966, str. 152-153.
32 Майтинская, К.Е.: Венгерский язык. Изд-во АН СССР, 1955, str. 126.
33 Dvonč, L. a kol.: Morfológia slovenského jazyka. Vydavateľstvo SAV, 1966, str. 159.
34 Základný slovníkový tvar maďarských slovies nie je infinitív ale tretia osoba jednotného čísla, ktorá tvorí 
skloňovací základ, preto kúpiť – venni, slovníkový tvar – vesz.
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Sloveso Predmet
Netranzitívne sloveso

Čítam

Olvas-ok

-

Tranzitívne 
sloveso

Čítam..(niečo)

Predmet 
s neurčitým 

členom
(nejakú) 

knihu

egy könyvet

Predmet 
s určitým 
členom

(tú) knihu

Olvas-om a könyvet

Tabuľka 24

Vďaka pádovým príponám je slovosled v maďarčine i slovenčine veľmi voľný, 
pretože vzťahy medzi elementmi vety sú práve nimi jasne dané a je tak možné povedať 
Veszek egy házat ako aj Egy házat veszek. Rovnako tak je možné povedať Kupujem dom ako 
aj Dom kupujem, pričom význam vety bude stále rovnaký.

Ďalším javom, ktorý je vhodné popísať bližšie je dokonavé a nedokonavé skloňovanie 
slovies v slovenčine, ktoré má niekoľko funkcií, okrem iného tú, že vyjadruje opakovanosť 
(vid nedokonavý) či jednorázovosť (vid dokonavý) deja. V slovenčine sa zároveň 
dokonavým vidom vyjadruje budúci čas:

Kúpim dom Kupujem dom
Megveszek egy házat Veszek egy házat

Tabuľka 25

V minulom čase sa použitím jednej alebo druhej formy konkretizuje či ide 
o jednorazový alebo opakovaný dej:

Kúpil som dom Kupoval som dom
Megvettem egy házat/ Vettem egy házat ––

Tabuľka 26

Takéto dvojité skloňovanie v maďarčine neexistuje. Dokonavý vid je však možné 
konkretizovať predponami, čím rovnako môžeme vyjadriť budúci čas. Ak preto povieme 
vetu Veszek egy házat, znamená to, že dom kupujeme v prítomnom čase. Ak povieme 
Megveszek egy házat, znamená to, že dom kúpime v budúcnosti. 

Predponou dokonavého vidu meg- je rovnako možné zdôrazniť jednorázovosť deja 
v minulosti, no neprítomnosť tejto predpony neznamená, že sloveso vyjadruje priebehovosť
tak ako je tomu v slovenčine, preto Megvettem35 egy házat – Kúpil som dom a Vettem egy 
házat  - Kúpil som dom, znamená to isté. Priebehovosť sa dá v niektorých prípadoch 
v maďarčine vyjadriť inverziou predpony meg- za slovo, no ide o pomerne komplikovaný jav, 
ktorý v tejto práci z priestorových dôvodov nebudeme rozvádzať.

                                               
35 Predponu meg- je najlepšie možné preložiť ako slovenskú predponu u- vo dvojici slov robiť - urobiť, pretože 
predpony ako prerobiť, vyrobiť, odrobiť a pod. síce rovnako vyjadrujú dokonavosť deja, no celkom iných 
slovies ako slovesa robiť. Slovenská predpona u- je teda po významovej stránke rovnako neutrálna ako 
maďarská predpona meg- , a jej zmyslom je len vyjadriť dokonavosť daného slovesa bez rozdielu vo význame.
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V čínštine sa priebehový čas vyjadruje napríklad tak, že sa pred sloveso vloží marker 
priebehovosti 在 a tak sa veta Kupujem dom prekladá ako我在買一所房子.

Pokiaľ ide o samotný akuzatív, ten je v maďarčine i slovenčine vyjadrený 
akuzatívnymi pádovými príponami a povoľuje tak voľnejší slovosled. Naopak v čínštine, 
ktorá je sylabickým a izolatívnym jazykom, slovosled v tomto prípade vyjadruje práve tie 
vzťahy, ktoré napríklad v tomto konkrétnom prípade vyjadrujú maďarské a slovenské 
akuzatívne prípony. Preto ak by veta 我在買一所房子 – Ja kupujem dom, vyzerala napríklad 
takto: 一所房子在買我, veta by znamenala: Jeden dom kupuje mňa.

Vyjadrenie akuzatívu v čínskom jazyku je ďalej možné pomocou špeciálnej 
konštrukcie za použitia predložky resp. markera priameho predmetu 把. Sloveso, pred ktoré 
je tento marker kladený nesmie byť na konci vety, musí byť tranzitívne alebo musí priamo 
pôsobiť na nepriamy predmet.

Tegyél ezeket a dolgokat az 
asztalra

Polož tieto veci na stôl 你把這些東西放在桌子上

Tabuľka 27

Vetný rozbor:
Maďarčina:
Te-gyél / ez-ek-et / a / dolgo-k-at / az / asztal-ra
Ukladať+2.OS.SG.ROZK.SP. / toto+MN.Č.+AKU / urč.čl. / vec+MN.Č.+AKU / urč.čl. / 
stôl-SUBL
Slovenčina:
Polož / tieto / vec-i / na / stôl-Ø
Položiť+2.OS.SG.PRÍT.Č.ROZK.SP. / tieto / vec-AKU / na / stôl-NOM 
Čínština:
你 / 把 / 這些 / 東西 / 放 / 在 / 桌子 / 上
Ty / marker priam.predm. / deiktické slovo + niekoľko / veci / položiť / na / stôl / vrchná strana
Tabuľka 28

Datív vyjadruje perspektívny objekt deja. K tomuto objektu smeruje dej, ktorý bol 
intenčne zainteresovaný na inom objekte. V slovenčine býva intenčne prednejší objekt 
vyjadrený akuzatívom (dávať cestujúcemu lístok), zvratným sa pri zvratných slovesách 
(prihovoriť sa náhodnému chodcovi) alebo je skrytý vo význame slovesa (blahoželať 
jubilantovi). Ďalej vyjadruje datív objekt pri slovesách., ktorých dej sa prvorado zameriava 
na samotný subjekt (patriť podniku). Pre svoj význam vyjadruje datív v prvom rade objekt, 
ktorý je nezávislý od intencie slovesa (voľný datív), a potom objekt, ktorý je viazaný na 
sloveso (väzobný datív).36 V maďarčine sa markuje datív pádovými koncovkami -nak/-nek .

Adok ennek a háznak egy új 
nevet

Dám tomuto domu nové 
meno

我給這所房子取一個新的名

字

Tabuľka 29

                                               
36 Dvonč, L. a kol.: Morfológia slovenského jazyka. Vydavateľstvo SAV, 1966, str. 177-178.
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Vetný rozbor:
Maďarčina:
Ad-ok / ennek / a / ház-nak / egy-Ø / új / nev-et
Dať+1.OS.JČ.PRÍT.Č PREDM / tomuto / určitý člen / dom+DAT / jeden-NOM / nový / 
meno+AKU
Slovenčina:
Dá-m / tomuto / dom-u / nové-Ø / meno-Ø
Dať+1.OS.SG.PRÍT.Č.NEDOK / tomuto / dom+DAT / nové-AKU / meno-AKU
Čínština:
我 / 給 / 這所 / 房子 / 取 / 一個 / 新 / 的 / 名字
Ja / pre / deiktické slovo + numeratív / dom / vybrať / počít.komplex / nový / privlast.častica 
/ meno
Tabuľka 30

Preklad je volený takýmto pomerne neprirodzeným spôsobom preto, aby sa aj 
v maďarskom aj slovenskom jazyku dostalo slovo dom do datívu. Opäť je zrejmé, že vďaka 
pádom, ktoré vytvárajú vo vete isté vzťahy je slovosled maďarskej i slovenskej vety pomerne 
voľný a je preto možné povedať danú vetu v oboch jazykoch niekoľkými spôsobmi bez toho 
aby sa zmenil jej význam:
  

Dám tomuto domu nové meno Adok ennek a háznak egy új nevet
我取給這所房子一個新的名字

Dám nové meno tomuto domu Adok egy új nevet ennek a háznak
我取一個新的名字給這所房子

Tomuto domu dám nové meno Ennek a háznak adok egy új nevet
給這所房子我取一個新的名字

Nové meno dám tomuto domu Egy új nevet adok ennek a háznak
一個新的名字我取給這所房子

Tomuto domu nové meno dám Ennek a háznak egy új nevet adok
Nové meno tomuto domu dám Egy új nevet ennek a háznak adok

Tabuľka 31

Ako z uvedenej tabuľky vyplýva, napriek miernym štylistickým rozdielom, všetkých 
šesť viet v maďarčine i slovenčine principiálne znamená jedno a to isté a je stále jasné kto 
komu čo dáva. Zaujímavé je, že vety je možné bez akýchkoľvek problémov preložiť zo 
slovenčiny do maďarčiny bez zmeny významu pri zachovaní zodpovedného slovosledu, 
pričom v maďarčine je všetkých šesť viet významovo ešte bližších. V oboch jazykoch, 
v prípade, že by sa kládol hlasový dôraz na niektoré zo slov, význam by sa jemne zmenil, no 
ako už bolo spomenuté, vďaka pádovým príponám by bolo stále jasné, v akom vzťahu sú 
jednotlivé vetný členy medzi sebou.

Aby sa pri preklade zo slovenčiny do čínštiny pri zachovaní významu v čínskej vete 
mohol slovosled meniť, predložka給 (pre) by musela stáť vždy pred tým, čomu v slovenčine 
hovoríme nepriamy predmet. Ak by sa totiž povedalo: 我取給這個名字一所新的房子, 
znamenalo by to v preklade: Vyberám (dávam) pre toto meno nový dom37 a veta by tak 
strácala pôvodný zmysel. V čínštine sa teda smerovanie deja k perspektívnemu objektu 

                                               
37 V čínštine sa meno „vyberá“ (取) a nie dáva
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vyjadruje pozíciou predložky 給 (pre), ktorá sa kladie tesne pred nepriamy predmet (či už 
s alebo bez počítacieho komplexu), na ktorý má byť dej nasmerovaný. 

Samotný datív je v maďarčine vyjadrený pádovou koncovkou –nak, ktorá bola 
vybraná zo sady –nak/nek na základe zhody so zadným radom samohlásky v slove ház. 
Slovenský datív je v tomto prípade markovaný pádovou koncovkou –u, ktorá by aj v prípade, 
že by slovo domu stálo osamotene vyjadrovala, že s týmto podstatným menom sa nutne niečo
deje, pričom z podstaty datívu vychádza, že k nemu (domu) smeruje dej, keďže ako bolo 
spomenuté, datív označuje perspektívny objekt deja. 

Na tomto mieste je dobré pripomenúť, že rôzne pády v rôznych rodoch majú 
v slovenčine často rovnaké pádové koncovky. Napríklad spomenutá pádová koncovka  -u
vyjadruje všetky nasledujúce pády:

mužský rod, akuzatív, vzor hrdina hrdinu
mužský rod, datív, vzor dub, dubu
mužský rod, datív, vzor stroj, stroju
ženský rod, akuzatív, vzor žena, ženu
ženský rod, akuzatív, vzor ulica, ulicu
stredný rod, datív, vzor mesto, mestu
stredný rod, datív, vzor srdce, srdcu

Tabuľka 32

Inštrumentál. V slovenčine je inštrumentál definovaný nasledujúcim spôsobom: Z
celostného významu prechodnej účasti deja na danom predmete pri inštrumentáli vyplýva, že 
vyjadruje v prvom rade okolnostné významy miesta, času, nástroja, prostriedku, pôvodcu, 
príčiny a zreteľa. Z nich sú odvodené jednak kvalifikačné významy spôsobu (miery a účelu) 
prísudku a doplnku, jednak objektové významy prechodného, výlučného, stavového, 
obsahového a výsledkového objektu. V tomto páde stoja predovšetkým neživotné podstatné 
mená.38

V maďarčine býva inštrumentál v starších publikáciách označovaný ako sociatív. 
Tento pád v maďarčine môže vyjadrovať osobu, v spoločnosti ktorej (Lat - socius) prebieha 
dej, alebo vlastníctvo osôb, ktoré sa zúčastňuje na deji (spolu s ich vlastníkmi).39 Slovenský 
inštrumentál úplne pokrýva funkcie maďarského inštrumentálu/sociatívu. Niektoré funkcie, 
ktoré slovenský inštrumentál plní, sa však v maďarčine inštrumentálom/sociatívom vyjadriť 
nedajú. Ide napríklad o okolnostný inštrumentál, konkrétne:

Inštrumentál miesta: ísť ulicou, utekať lesom. V maďarčine by preklady s použitím 
inštrumentálnych prípon menni utcával, szaladni erdővel znamenali ísť (spolu s) ulicou, 
bežať (spolu s) lesom.

Inštrumentál času: nocou, dňom. Maďarské északával znamená opäť (spolu) s nocou.
Inštrumentál príčiny: triasť sa zimou, onemieť úžasom. Ak by sa v maďarčine použil 

v týchto vetách inštrumentál rovnakým spôsobom, vyjadroval by v preklade opäť skutočnosť, 
že dej sa vykonáva spolu s okolnosťou a nevyjadroval by skutočnosť, že okolnosť je príčinou 
deja: hideggel reszketni - triasť sa (spolu so) zimou, elnémulni ámulattal – onemieť (spolu s) 
úžasom. 

Aby bol zachovaný význam oboch viet, do maďarčiny by museli byť preložené 
nasledujúcim spôsobom: hidegtől reszketni, ámulattól elnémulni. V týchto prípadoch sa teda 
využívajú sufixy maďarského ablatívu a nie inštrumentálu/sociálu ktoré majú približne 

                                               
38 Dvonč, L. a kol.: Morfológia slovenského jazyka. Vydavateľstvo SAV, 1966, str.185.
39 http://en.wikipedia.org/wiki/Sociative_case
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funkcie slovenskej predpony od pri otázke kam?. Rozdiel je podobný ako napríklad 
v slovenských vetách: Smiať sa od úžasu a Smiať sa s úžasom. 

Translatív je pád, ktorý v maďarčine priberá koncovky –(v)á/-(v)é odvodené od 
archaického latívneho sufixu -é a medzi jeho úlohy patrí ukázanie na určitý smer, ktorým sa 
podmet uberie a prechod alebo zmenu z jedného stavu na druhý. Vyjadrenie perspektívneho 
smeru týmto pádom sa však zachovalo iba v niekoľko málo ustálených slovných spojeniach 
ako napríklad világgá menni – ísť do sveta.40

Ako jeho názov naznačuje, translatívne pádové koncovky sa hlavne používajú 
v kombináciách zo slovesami, ktoré vyjadrujú prechod alebo zmenu z jedného stavu na druhý. 
Z praktického hľadiska sme pre príklad nezvolili vetu, ktorá bola použitá v tabuľke 20

Vér nem válik vizzé (príslovie) Krv sa nemení na vodu 血不變成水

Tabuľka 33

Vetný rozbor:
Maďarčina:
Vér-Ø / nem / válik / víz-zé
Krv-NOM / zápor / meniť sa 3.OS.SG.PRÍT.Č.PREDM / voda-TRANS
Slovenčina:
Krv-Ø / sa / ne-men-í / na / vod-u
Krv-NOM / zvratné zámeno / zápor-meniť-1.OS.PRÍT.Č.NEDOK / predložka / voda-DAT 
Čínština:
血 / 不 / 變成 / 水
Krv / zápor / meniť sa / voda
Tabuľka 34

Ako z uvedených tabuliek vyplýva, sufixy translatívu sa v slovenčine dajú vyjadriť 
pomocou predložiek a akuzatívu. So zachovaním významu pri preklade z maďarčiny do 
slovenčiny nie sú väčšie problémy, resp. nie je nutné prekladať vetu opisným spôsobom 
a vystačíme si s tou istou vetnou konštrukciou i slovosledom. 

Preklad do čínštiny je ešte jednoduchší pretože sa modelová veta dobre hodí pre 
čínske vetné konštrukcie S V O (podmet – prísudok - predmet), pričom opäť slovosled je 
kľúčovým pri určovaní vetných vzťahov a pri zachovaní významu ho vôbec nie je možné 
meniť, čo v maďarčine i slovenčine z dôvodu pádových koncoviek možné je.

Skupina nasledujúcich pádov patrí do skupiny takzvaných priestorových pádov, 
ktorých pádové koncovky sa z veľkej časti ešte v 17. a 18. storočí len menili 
z postverbálnych modifikátorov na samotné pádové koncovky. Priestorové pády sa delia do 
troch skupín podľa toho, ktorý priestor popisujú, konkrétne horný, vnútorný a bočný. Každá 
z týchto troch skupín obsahuje po tri pády, ktoré odpovedajú na otázky Kde? Kade? Kam?. 
Mimo týchto skupín sa nachádza iba priestorový pád terminatív. Pre tento systém 
priestorových pádov (ktorý nachádzame aj v ostatných ugrofínskych jazykoch) je 
charakteristické to, že do jednej z týchto skupín sa spojili pádové koncovky rôzneho pôvodu 
(adesív, alatív, ablatív) a v ostatných skupinách (hlavne skupina pádov inesív, ilatív a elatív) 
sa spojili pádové koncovky rovnakého pôvodu.41

                                               
40 Майтинская, К.Е.: Венгерский язык. Изд-во АН СССР, 1955, str. 133.
41 Ibidem.



28

Kde? Kam? Odkiaľ?

Vrch
Superesív Sublatív Delatív

na dome (na vrchnej 
časti) (L)

na dom (na vrchnú časť)
(A)

(smerom) od domu (od 
vrchnej časti) (G)

Házon Házra házról
在房子的上面 往房子的上面 從房子的上面往房子的

下面

Vnútro
Inesív Ilatív Elatív

V dome (L) do domu (G) (smerom von) z domu 
(G)

Házban Házba Házból
在房子的裡面 往房子的裡面 從房子的裡面往房子的

外面

Bok
Adesív Alatív Ablatív

pri dome (L) (smerom) k domu (D) (smerom) od domu (G)
Háznál Házhoz Háztól

在房子的附近 往房子的附近 從房子的附近

Tabuľka 35

Kvôli prehľadnosti je možné uvedenú tabuľku znázorniť na nasledujúcom diagrame:

Obrázok 1

Z tabuľky 34 môžeme napríklad vyčítať, že superesív, inesív a adesív, teda pády, 
ktoré odpovedajú na otázku Kde?, sú v slovenčine v tomto prípade vždy vyjadrované 
lokálom, pretože jednou z jeho funkcií je práve vyjadrovať pozíciu (locus) na, v alebo pri 
niečom. Rovnako delatív, elatív a ablatív, teda pády, ktoré odpovedajú na otázku Odkiaľ? sú 
v slovenčine vždy vyjadrované genitívom, ktorý sa v kombinácii s určitými predložkami 
presne hodí na vyjadrenie rovnakých vzťahov podstatných mien ako tie, ktoré sú vyjadrované 
tromi spomenutými maďarskými pádmi.

Na tabuľke 34 sa dá veľmi dobre ukázať aj skutočnosť, že uvedené konštrukcie patria 
trom veľmi odlišným jazykom. Napriek tomu, že v maďarčine i slovenčine je oproti čínštine 
možné podstatné mená skloňovať a vetné štruktúry týchto dvoch jazykov sú si často podobné 
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(vety majú napríklad podobný alebo rovnaký slovosled, alebo dochádza k využitiu rovnakých 
pádov pre popis rovnakých vzťahov v rámci viet, doslovný preklad je často možný), 
maďarčina, keďže má ako aglutinatívny jazyk pádov oveľa viac, a niektoré z nich majú oveľa 
užšiu pôsobnosť, priame preklady sa často komplikujú a to hlavne v kategóriách Kam? a
Odkiaľ?. Napríklad maďarské házhoz presne ukazuje na miesto, smerom ku ktorému je 
nasmerovaný pohyb a zároveň užšie špecifikuje fakt, že tým miestom je práve niektorá zo 
strán domu a nie jeho vrchná časť ani vnútro, čo samotné slovenské k domu vyjadriť nemôže. 

Častá jednoduchosť čínštiny sa v porovnaní s maďarskými priestorovými pádmi 
vytráca. Jednoduché maďarské Házból sa priamo prekladá ako 從房子的裡面往房子的外
面 a namiesto jedného slova je potrebných slov osem. V maďarčine je v tomto prípade nutné 
spojiť len 2 morfémy, v čínštine až 12.

Je však tiež nutné poznamenať, že slovenské a čínske preklady maďarčiny vo vyššie 
uvedenej tabuľke boli volené veľmi účelovo tak, aby bola čo najlepšie preložená maďarská 
pádová forma a zachovaný význam. V slovenčine i čínštine často vďaka kontextu nie je 
nutné voliť podobne komplikované konštrukcie a vety je možné preložiť iným spôsobom za 
použitia iných slovies, predložiek alebo pádov.

Superesív sa tvorí pomocou pádovej prípony -n. Hlavnou funkciou superesívu je 
vyjadriť pozíciu na niečom a zodpovedá tak funkcii slovenskej predložky na pri otázke kde?, 
pričom ukazuje na vrchnú časť. Jednou z ďalších funkcií superesívu  v maďarčine je vyjadriť 
pozíciu v určitom meste, pri otázke kde?  (napríklad: Budapesten – v Budapešti, Kassán –
v Košiciach) alebo pri odpovedi na otázku kde? v súvislosti s niektorými inštitúciami (napr. 
(tanulni) az akadémián – (študovať) v akadémii - ).42

A házon vagyok Som na dome 我在房子的上面

Tabuľka 36

Vetný rozbor:
Maďarčina:
A / ház-on / vagy-ok 
Urč.čl. / dom-SUPERE / byť-1.OS.SG.PRÍT.Č.
Slovenčina:
Som / na / dom-e
Byť-1.OS.SG.PRÍT.Č. / na / dom-LOK
Čínština:
我 / 在 / 房子 / 的 / 上面
Ja / nachádzať sa / dom / privl.častica / hore
Tabuľka 37

                                               
42 Майтинская, К.Е.: Венгерский язык. Изд-во АН СССР, 1955, str. 134.
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Na nasledujúcom obrázku sme sa schematicky pokúsili znázorniť systém vyjadrenia 
niektorých základných priestorových výrazov v čínštine:

˙外面 - vonku

                       ˙上面 – nad/navrchu

˙後面 – za/vzadu
                    ˙裡面 – vo vnútri

                        ˙旁邊 – na boku

˙前面 – pred/vpredu
˙下面  - pod/na spodku

Obrázok 2

Ako je z obrázku 2 zrejmé, v čínskom systéme vyjadrenia pozície čohokoľvek sa 
vždy vychádza zo spojenia dvoch morfémov (A-B), pričom A pomenúva názov určitej 
pozície (Tabuľka 37) a B bližšie špecifikuje kvalitu danej pozície (Tabuľka 38), pričom nie 
všetky kombinácie sú samozrejme možné:

A
上 nad

下 pod

裡 vo

前 pred

後 za

外 vonku

右 vpravo

左 vľavo

旁 na strane

北 sever

南 juh

西 západ

東 východ
Tabuľka 38

B
方 svetová strana

邊 nešpecifikovaná 
vzdialenejšia   
pozícia, bok

面 nešpecifikovaná 
blízka pozícia

頭 bližšie 
nešpecifikovaná 
blízka pozícia

Tabuľka 39

Na príkladoch tabuľky 39 sa pokúsime bližšie vysvetliť spomínaný termín kvalita 
pozície:

北方 sever – svetová strana

北邊 niekde na severe

北面 na severnej strane (domu)

北投 na severnej strane (domu)
Tabuľka 40



31

Čínština pri vyjadrovaní pohybu v priestore využíva slovesá pohybu (napr. 走 –
ísť/kráčať, 跑 - bežať, 飛 - letieť, 游泳 - plávať) v kombinácii s tzv. postverbálnymi 
modifikátormi, ktoré pri pohybe bližšie určujú to, čo maďarské a slovenské predpony 
v kombinácii s určením smeru (napr.: dnu, von, hore, dole). 

Zaujímavé je, že ak by sme pripustili fakt, že slovenčina nemá vôbec žiadne pádové 
koncovky a pri vyjadrovaní orientácie a pohybu v priestore by sme sa spoliehali iba na 
predložky, do určitej miery by to možné bolo, ale smerodajným pre význam by sa stal 
kontext. V jednom zo západoslovenských dialektov totiž existuje konštrukcia: Stál tam pri 
ten dom, ktorej zodpovedá i plurálna konštrukcia Stál tam pri tie domy. Singulárna 
konštrukcia vzbudzuje dojem, že pre správne vyjadrenie pozície nie je veľmi nutné podstatné 
meno správne vyskloňovať a je možné ponechať ho v nominatíve, hoci správne by veta mala 
znieť: Stál pri tom dome / Stál pri tých domoch. Keďže nominatív je neutrálny pád a napriek 
tomu je ho možné použiť v pomerne zložitej konštrukcii pri ktorej sa využíva lokál, naskytá 
sa otázka, do akej miery je možné tento proces aplikovať na ostatné pády, ktoré sa používajú 
pri vyjadrovaní pozície, či smeru. Je možné povedať: Sadnem si na stolička, Leziem na stena. 
Jediný neznámy údaj by v tomto prípade zostalo číslo podstatného mena. 

Daný systém je možné aplikovať iba v kombinácii s predložkami, ktoré sa pri 
určovaní smeru alebo orientácii v priestore viažu len na jeden pád. Ak napríklad povieme: 
Idem po kamarát, okrem počtu osôb nie je ani jasné, či ideme po kamaráta, alebo ideme po 
kamarátovi. 

Na uvedených príkladoch vidíme, že slovenčina je oprávnene radená do skupiny 
flektívnych jazykov, pretože z typologických znakov má najviac flektívnych. Systém 
konkretizovania vzťahov jednotlivých elementov vo vete bez pomoci pádových koncoviek 
z veľkej časti nie je vôbec možný a ako je známe, tieto koncovky sa prispôsobujú slovám na 
ktoré sa napájajú, čo je hlavným znakom flektívnych jazykov.

  Systém postverbálnych modifikátorov čínštiny vysvetlíme na nasledujúcej tabuľke:

Sloveso Smerový 
Modifikátor

Smerový modifikátor 
vzhľadom na mluvčího

Slovenčina Maďarčina

走
ísť, 
kráčať

上 – hore 來 – prísť prísť hore feljönni

去 – ísť, odísť vyjsť hore felmenni

下 – dole 來 – prísť prísť dole lejönni

去 – ísť, odísť zísť dole lemenni

跑
Bežať

進 – vstúpiť 來  – prísť pribehnúť dnu befutni

去 – ísť, odísť vbehnúť dnu befutni

出 – vyjsť von 來 – prísť vybehnúť von 
(k nám)

kifutni

去 – ísť, odísť vybehnúť von
(od nás)

kifutni

Tabuľka 41

Ako bolo uvedené vyššie, čínština pri smerovaní pohybových slovies využíva 
konštrukciu: Pohybové sloveso + (SM1) + SM2. Pohybové sloveso určuje druh pohybu, prvý 
smerový modifikátor určuje smer, resp. bližšie konkretizuje pohyb z pohľadu jeho priebehu 
a druhý smerový modifikátor popisuje pohyb vo vzťahu k mluvčímu. SM1 sa v slovenčine 
vyjadruje pomocou príslovkového určenia miesta, a SM2 pomocou slovesných predpôn. 
V maďarčine sa SM1 vyjadruje pomocou smerových slovesných predpôn (fel-, le-, ki-, be-). 
SM2 je oproti čínštine a slovenčine možné vyjadriť len obmedzene, keďže maďarčina 
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nedisponuje zodpovedným množstvom smerových slovesných predpôn. SM2 sa vyjadruje 
v maďarčine samostatnými slovesami, ktoré zodpovedajú slovesám použitým v slovenských 
vetách s tým rozdielom, že slovenské slovesá sú tvorené predložkami na spoločnom základe
slova: prísť – jönni, ísť – menni.

Sublatív sa tvorí pomocou pádových prípon –ra/-re. Význam sublatívu sa plne 
prekrýva s významom slovenskej predložky na pri otázke kam?, pričom ukazuje na povrch. 
Tento pád môže mať v maďarčine aj niekoľko iných funkcií ako napríklad: označovať smer 
na čokoľvek bez vzťahu k povrchu predmetu (egyetemre menni – ísť na vysokú školu), 
rovnako sa významovo kryje so slovenskou predložkou na pri otázke kedy? (vacsorára – na 
večeru, ebédre – na obed).43

Nézek egy házra Pozerám sa na jeden dom 我在看一所房子

Tabuľka 42

Vetný rozbor:
Maďarčina:
Néz-ek / egy-Ø / ház-ra 
Pozerať-1.OS.SG.PRÍT.Č.PREDM / jeden-NOM / dom-SUBL
Slovenčina:
Pozerá-m / sa / na / jeden / dom-Ø
Pozerať-1.OS.SG.PRÍT.Č.NEDOK / zvrat.zámeno / na / jeden / dom-AKUZ
Čínština:
我 / 在 / 看 /  一所 / 房子
Ja /  marker priebehového času / pozerať / počít.komplex / dom
Tabuľka 43

Všetkým javom popísaným v tabuľke 42 sme sa už v našej práci venovali, stojí však 
za zmienku, že veta 我在看一所房子 sa hlavne používa vo význame Prezerať dom za 
účelom jeho kúpy a bola zvolená len preto aby správne zodpovedala gramatike maďarskej 
a slovenskej vety.

Delatív sa tvorí pomocou pádových prípon –ról/ről a jeho hlavnou úlohou je označiť 
to miesto, smerom od povrchu ktorého sa čokoľvek pohybuje alebo celkovo označenie 
miesta, smerom od ktorého sa čokoľvek pohybuje. Delatív má v maďarčine široké využitie 
v párových výrazoch spolu so sublatívom: ágról ágra – z konára na konár.44

                                               
43 Майтинская, К.Е.: Венгерский язык. Изд-во АН СССР, 1955, str. 135.
44 Ibidem, str. 136.
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A házról lemásztam Zliezol som z domu 我從房子的上面往下爬了

Tabuľka 44

Vetný rozbor:
Maďarčina:
A / ház-ról / le-mász-tam
Urč.čl. / dom-DELAT / z-liezť-1.OS.SG.MIN.Č. 
Slovenčina:
Z-liez-ol / som / z / dom-u
Z-liezť-1.OS.SG.MIN.Č.DOK / gramatikaliz. sloveso byť  1.OS.SG.PRÍT.Č. /z / dom-G
Čínština:
我 / 從 / 房子 / 的 / 上面 / 往 / 下 / 爬 / 了
Ja / z / dom / privl.častica / hore / smerom / dole / liezť / marker dokonavosti deja
Tabuľka 45

Dejom v tabuľke č. 44 sme sa z väčšej časti už venovali, no za zmienku stojí 
skutočnosť, že preklad do čínštiny bol komplikovaný z toho dôvodu, že v tomto prípade je 
úlohou delatívu okrem označenia miesta smerom od povrchu ktorého sa čokoľvek pohybuje 
aj označenie takého pohybu od tohto miesta, ktorého počiatočný bod je vyššie ako jeho 
koncový bod. Ako ukazuje tabuľka 44, aby sa presne zachoval význam maďarskej vety, musí 
byť čínska konštrukcia pomerne komplikovaná, čo vyplýva z nutnosti konkretizovať 
počiatočný a koncový bod deja i jeho smerovanie. V maďarskej vete nachádzame morfémov 
päť (šesť spolu s určitým členom), v slovenskej sedem a v čínskej až jedenásť.

Inesív sa tvorí príponami –ban/-ben , pričom ako bude ďalej rozvinuté, všetky sufixy 
vnútro-priestorových pádov pochádzajú zo spoločného koreňa bél (črevo, vnútornosť)
a archaického ugrofínskeho lokatívneho markera –n. Funkcia inesívu spočíva v tom, že 
označuje miesto, ktoré sa nachádza vo vnútri niečoho iného, pričom je možné inesívne 
pádové koncovky používať aj pri názvoch väčšiny štátov a miest: Angliában – v Anglicku,  
Németországban – v Nemecku, Moszkvában – v Moskve, Prágában – v Prahe.45

A házban vagyok Som v dome 我在房子的裡面

Tabuľka 46

Vetný rozbor:
Maďarčina:
A / ház-ban / vagy-ok 
Urč.člen / dom-INES / byť-1.OS.SG.PRÍT.Č.PREDM.
Slovenčina:
Som / v / dom-e
Byť-1.OS.SG.PRÍT.Č.DOK / v / dom-LOK
Čínština:
我 / 在 / 房子 / 的 / 裡面
Ja / nachádzať sa / dom / privl.častica / vnútro
Tabuľka 47

                                               
45 Майтинская, К.Е.: Венгерский язык. Изд-во АН СССР, 1955, str. 137.
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Pokiaľ ide o inesív, za zmienku stojí fakt, že na jeho vedľajšie funkcie ako napr. 
vyjadrenie pozície v určitom štáte, či meste možno v slovenčine využiť rovnakú konštrukciu 
ako v tabuľke 45, teda: v + názov krajiny-LOK, napríklad v Anglicku, v Maroku, v Moskve, 
okrem tých prípadov, kde sa používa predložka na: na Slovensku, na Taiwane V čínštine 
však nie je možné použiť pôvodnú konštrukciu, teda: 在 + Názov štátu + 的裡面 (的裡面 je 
možné v tomto prípade preložiť ako napríklad POD.M.‘s inside, keďže v tomto prípade je 
funkciou gramatickej častice 的 privlastňovanie), a to z toho dôvodu, že väzba 的裡面
ukazuje na vnútornú stranu určitého predmetu a tak sa táto vedľajšia funkcia inesívu 
vyjadruje v čínštine ako: 我在斯洛伐克 – som na Slovensku, 我在布拉格 – som v Prahe. 
Ostatným gramatickým javom v tabuľke 44 sme sa v našej práci už venovali.

Ilatív sa tvorí príponami –ba/-be a jeho hlavnou úlohou je ukázať na miesto, ktoré sa 
nachádza vo vnútri niečoho do čoho je nasmerovaný pohyb a zodpovedá slovenskej 
predložke do pri otázke kam?46

A házba bementem Vošiel som do domu 我走進了一所房子

Tabuľka 48

Vetný rozbor:
Maďarčina:
A / ház-ba / be-men-tem 
Urč.čl. / dom-ILAT / vo-ísť-1.OS.SG.MIN.Č.
Slovenčina:
Vo-šiel / som / do / dom-u
Vo-ísť-1.OS.SG.MIN.Č.DOK / gramatik. sl. byť  1.OS.SG.PRÍT.Č. / do / dom-GEN
Čínština:
我 / 走 / 進 / 了 / 一所 / 房子
Ja / ísť peši / smerový modifikátor „vojsť dnu“ / marker dokon. vidu / počít.komplex / dom
Tabuľka 49

Tak ako v prípade inesívu, má aj ilatív pomerne častú vedľajšiu funkciu a to 
odpovedať na otázku kam? pri predložke do, pokiaľ ide o názov štátu, či mesta. Za týmto 
účelom je možno v slovenčine využiť rovnakú konštrukciu ako v tabuľke 47, teda: do + 
názov krajiny-GEN, napríklad ísť do Anglicka, ísť do Maroka, ísť do Moskvy, okrem tých 
prípadov, kde sa používa predložka na: na Slovensko, na Taiwan. Za týmto účelom však 
vôbec nie je možné použiť čínsku konštrukciu z tabuľky 47, pretože napríklad veta 我走進了
斯洛伐克 by znamenala: Peši som vstúpil do Slovenska (majúc na mysli fyzické prekročenie 
štátnej hranice) a správny preklad by vyzeral nasledovne:

去 / 斯洛伐克
Ísť / Slovensko
Tabuľka 50

Gramatickým konštrukciám v tabuľke číslo 48 sme sa už v našej práci rovnako 
venovali. Vety boli dané do minulého času preto, aby sa ľahšie dal nájsť preklad, ktorý by 
bol po významovej i štrukturálnej stránke rovnaký vo všetkých troch jazykoch.

                                               
46 Майтинская, К.Е.: Венгерский язык. Изд-во АН СССР, 1955, str. 138.



35

Elatív sa tvorí pádovými príponami –ból/ből , ktoré opäť majú svoj pôvod v slove bél
(črevo, vnútornosť) a v archaickom ablatívnom markeri –l. Hlavnou úlohou elatívu je 
označenie miesta vnútri čohokoľvek, z čoho vychádza pohyb. Elatív môže rovnako 
odpovedať na otázku odkiaľ? pokiaľ ide o názvy krajín či miest: Kínából – z Číny, Prágából 
– z Prahy.47

Kimentem a házból Vyšiel som z domu 我從房子的裡面出來了

Tabuľka 51

Vetný rozbor:
Maďarčina:
Ki-men-tem / a / ház-ból
Vy-ísť-1.OS.SG.MIN.Č. / urč.člen /  dom-ELAT 
Slovenčina:
Vy-šiel / som / z / dom-u
Vy-ísť-1.OS.SG.MIN.Č.DOK / gramatik. sl. byť  1.OS.SG.PRÍT.Č. / predložka / dom-DAT
Čínština:
我 / 從 / 房子 / 的 /裡面 / 出 / 來 / 了
Ja / z / dom / privl.častica /  vnútorná strana / vyjsť von / smerový.modif „smerom 
k hovoriacemu“ / marker dokonavého vidu
Tabuľka 52

Tak ako v prípade inesívu a ilatívu aj elatív sa dá použiť pri odpovedi na otázku 
odkiaľ? pri predložke z, pokiaľ ide o názvy štátov, či miest. Za týmto účelom je možno 
v slovenčine využiť rovnakú konštrukciu ako v tabuľke 50, teda: z + názov krajiny-GEN, 
napríklad prísť z Anglicka, vrátiť sa  z Maroka, prísť z Moskvy. Za týmto účelom je však 
nutné pozmeniť pôvodnú čínsku konštrukciu z tabuľky 50. pretože veta: 我從斯洛伐克的裡
面回來了 by znamenala: Vrátil som sa z vnútra Slovenska (majúc na mysli vnútro predmetu, 
ktorý sa nazýva Slovensko ) a správny preklad by vyzeral nasledovne:

我 / 從 / 斯洛伐克 / 回 / 來 / 了
Ja / z / Slovensko / vrátiť sa / smer.modif.2 / marker dokonavého vidu 
Tabuľka 53

Adesív sa tvorí pádovými príponami –nál-/nél a jeho hlavnou úlohou je označiť 
miesto, pri ktorom alebo vedľa ktorého sa niečo nachádza alebo deje. Asesív sa v maďarčine 
rovnako často používa v porovnávacích konštrukciách , pričom pádové prípony –nál-/nél sa 
pripájajú na predmet s ktorým je porovnávané: Arany fényesebb ezüstnél – Zlato sa leskne 
viac ako striebro.48

A háznál vagyok Som pri dome 我在房子的附近

Tabuľka 54

                                               
47 Майтинская, К.Е.: Венгерский язык. Изд-во АН СССР, 1955, str. 138.
48 Ibidem, str. 139.
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Vetný rozbor:
Maďarčina:
A / ház-nál / vagy-ok 
Urč.čl. / dom-ADES / byť-1.OS.SG.PRÍT.Č.
Slovenčina:
Som-m / pri / dom-e
Byť-1.OS.SG.PRÍT.Č.NEDOK / pri / dom-LOK
Čínština:
我 / 在 / 房子 / 的 / 附近
Ja / nachádzať sa / dom / privl.časť. / okolie
Tabuľka 55

Gramatickým konštrukciám v tabuľke 53 sme sa už venovali, no je zaujímavé bližšie 
porovnať a popísať porovnávacie funkcie adesívu:

Az arany fénesebb az 
ezüstnél

Zlato je lesklejšie ako 
striebro

黃金比白銀亮

Tabuľka 56

Vetný rozbor:
Maďarčina:
Az / arany-Ø / fényes-ebb / az / ezüst-nél
Urč.člen / zlato-NOM / lesklý-2.ST.PRÍD.M. / urč.člen / striebro-ADES
Slovenčina:
Zlato-Ø / je / leskl-ejšie / ako / striebro-Ø
Zlato-NOM / je-3.OS.SG.PRÍT.Č.DOK / lesklý-2.ST.PRÍD.M. / podr. spojka / striebro-
NOM
Čínština:
黃金 / 比 / 白銀 / 亮
Zlato / porovnávacie sloveso / striebro / lesknúť sa
Tabuľka 57

Na základe tejto tabuľky je možné napísať celú seminárnu prácu a tak popíšeme pre 
zaujímavosť len jeden zo spôsobov, akým sa v skúmaných troch jazykoch dá vyjadriť 
porovnávanie dvoch predmetov.

V slovenčine i v maďarčine nám k tomuto účelu poslúži možnosť stupňovania 
prídavných mien a v čínštine špeciálne porovnávacie sloveso 比 , ktoré stavia do 
porovnávacej konštrukcie A / 比 / B / podmet a predložkový predmet.

Slovosled čínštiny je pri porovnávaní rozhodujúci, pretože predmet A je o kvalitu 
vyjadrenú napríklad prídavným menom na konci vety komparatívne nadradený predmetu B. 
V slovenčine je slovosled tiež pomerne fixný pretože obe porovnávané podstatné mená sú 
v nominatíve a ich poradie v porovnávacej konštrukcii určuje ich porovnávaný vzťah. 
Z rozboru vetných členov vyplýva, že podmet, je v tomto type porovnávacej konštrukcie 
komparatívne nadradený predmetu. 

Ako bolo spomenuté v prvej kapitole tejto práce, v slovenčine rod podstatných mien 
ovplyvňuje slová podstatnému menu podradené, pričom v tomto konkrétnom prípade ide o 
prídavné meno lesklý, ktorého rod sa i pri stupňovaní musí zhodovať s podstatným menom, 
ktoré popisuje (v tomto prípade zlato). Spomíname to preto, lebo na príklade tejto slovenskej 
porovnávacej konštrukcie môžeme vidieť, že slovenčina sa v niektorých oblastiach približuje 
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niektorými črtami izolatívnym jazykom, pretože ak by napríklad neexistovala rodová zhoda 
medzi prídavnými a podstatnými menami, význam uvedenej vety Zlato je lesklejšie ako 
striebro by bol celkom závislý na slovoslede. 

Maďarský slovosled je úplne voľný, pretože existencia tak špecifických pádov ako 
v tomto prípade adesív presne vytyčuje vzťahy elementov v rámci tejto vety a tak ich poradie 
stráca na dôležitosti a danú vetu je možne povedať šiestimi spôsobmi s tým istým významom.

Alatív sa tvorí pádovými príponami –hoz/-hez/-höz a jeho hlavná úloha spočíva v tom, 
že ukazuje na miesto, smerom ku ktorému je nasmerovaný pohyb.49

A házhoz megyek Idem k domu 我往房子的附近去

Tabuľka 58

Vetný rozbor:
Maďarčina:
A / ház-hoz / megy-ek 
Urč. člen / dom-ALAT / ísť-1.OS.SG.PRÍT.Č.PREDM
Slovenčina:
Ide-m / k / dom-u
Ísť-1.OS.SG.PRÍT.Č.NEDOK / predložka / dom-DAT
Čínština:
我 / 往 / 房子 / 的 / 附近 / 去
Ja / smerom / dom / privl.častica / okolie, blízkosť / ísť
Tabuľka 59

Nájsť po gramatickej stránke ekvivalentný preklad do čínštiny bolo pomerne náročné 
a to hlavne z toho dôvodu, že fyzický priestor, ktorý vymedzuje slovenská a maďarská 
konštrukcia (házhoz, k domu) je pomerne úzky, pričom sa má za to, že ide o bezprostrednú
blízkosť domu (rádovo niekoľko metrov), no čínske 附近 (okolie) môže znamenať ako 
bezprostredné okolie domu tak aj jeho susedstvo. Výraz 旁邊 (bok, strana) zase explicitne 
ukazuje na bok domu a nemusí ukazovať napríklad na jeho čelnú stranu. Rovnako výraz 隔
壁, ktorý by sa mohol v danej vete nachádzať namiesto spomínaného附近 , znamená to
miesto vedľa skôr ukazuje na pravú alebo ľavú stranu od niečoho a tak sme radšej volili 
preklad 我往房子的附近去, pretože strata pri preklade bola najmenšia.

Ostatným gramatickým javom v tabuľke 58 sme sa už v našej práci venovali. 

Ablatív sa tvorí pomocou pádových prípon –tól/-től, ktorého pôvod je v slove tő
(koreň) v kombinácii s archaickou ablatívnou príponou –l. Hlavnou úlohou ablatívu je 
ukázať na predmet, od ktorého sa čokoľvek vzďaľuje. Jednou z ďalších zaujímavých funkcií 
ablatívu je, že určuje príčinu deja napríklad v slovnom spojení: elnémulni irígységtől –
onemieť od závisti.50

Elmentem a háztól Odišiel som od domu 我從一間房子的附近走開

了

Tabuľka 60

                                               
49 Майтинская, К.Е.: Венгерский язык. Изд-во АН СССР, 1955, str. 139.
50 Ibidem, str. 140.
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Vetný rozbor:
Maďarčina:
El-ment-em / a / ház-tól
Dom-ABLAT / urč.člen / od-ísť-1.OS.SG.MIN.Č.
Slovenčina:
Od-iš-iel / som / od / dom-u
Od-ísť-1.OS.SG.MIN.Č.DOK / gramatik. sl. byť  1.OS.SG.PRÍT.Č. /od / dom-GEN
Čínština:
我 / 從 / 一間 / 房子 / 的 / 附近 / 走開 / 了

Ja  / od / počítací komplex / dom / privl. častica / okolie, blízkosť / odísť / marker 
dokon.vidu
Tabuľka 61

Nájsť správny preklad vety v tabuľke 59 do čínštiny bolo pomerne náročné. Po 
konzultácii s niekoľkými rodilými mluvčími čínštiny sme sa prepracovali k uvedenej 
konštrukcii, ktorá síce v hovorovej čínštine znie zvláštne, ale dá sa jej porozumieť a je 
gramaticky správna. Cieľom tejto sady porovnaní bolo nájsť hlavne preklad vo všetkých 
troch jazykoch po gramatickej stránke ekvivalentný, pričom na štylistiku sme kládli o čosi 
menší dôraz. 

Ťažké bolo správne preložiť ako sloveso odísť tak aj predložkovú väzbu od domu. 
Problematické gramatické javy sa v maďarčine a slovenčine vyjadrujú pomerne ľahko za 
pomoci správnych predpôn, pádových koncoviek a dokonavého vidu.

Ostatným gramatickým javom v tabuľke 60 sme sa už v našej práci venovali.

Terminatív je posledným priestorovým pádom, ktorý však stojí mimo sériu vyššie 
uvedených deviatich pádov, pretože neodkazuje na vrchnú, vnútornú ani bočnú stranu 
predmetov a tvorí sa pádovými koncovkami –ig.  Hlavnou úlohou tohto pádu je 
vymedzovanie hranice ako v priestore tak i v čase, po ktorú plynie dej.51

A házig megyek Idem po dom 我走到房子的附近為止

Tabuľka 62

Vetný rozbor:
Maďarčina:
A / ház-ig / megy-ek 
Urč. čl. / dom-TERM / ísť-1.OS.SG.PRÍT.Č.PREDM.
Slovenčina:
Ide-m / po / dom-Ø
Ísť-1.OS.SG.PRÍT.Č.DOK / po / dom-AKU
Čínština:
我 / 走 / 到 / 房子 / 的 / 附近 / 為止

Ja / ísť peši / verb.modif „po určité miesto“ / dom / privl.častica / okolie / gram.častica ohraničujúca 
dej
Tabuľka 63

                                               
51 Майтинская, К.Е.: Венгерский язык. Изд-во АН СССР, 1955, str. 140.



39

V čínštine je možné na vytýčenie podobnej časovej alebo priestorovej hranice akú 
vytyčuje terminatív použiť konštrukciu (sloveso)到 + časová/priestorová hranica + 為止:

到目前為止 (až) doteraz mostanáig

到這裡為止 (až) potiaľ eddig
Tabuľka 64

Ostatným gramatickým javom v tabuľke 62 sme sa už v našej práci venovali.



40

5. Privlastňovanie maďarských podstatných mien

V maďarskom jazyku, tak ako i v iných ugrofínskych jazykoch má podstatné meno 
okrem gramatických kategórií čísla a pádu aj kategóriu privlastňovania. Na vyjadrenie 
privlastňovania v maďarskom jazyku sa používajú špeciálne privlastňovacie koncovky ktoré 
označujú gramatickú osobu človeka alebo predmetu, ktorý čokoľvek vlastní alebo mu
čokoľvek prináleží. Privlastňovacie koncovky hrajú vážnu úlohu pri vyjadrovaní 
spomenutých vzťahov, ktoré sú napríklad v slovenčine vyjadrované genitívom alebo 
privlastňovacími zámenami.52

Zjednodušene povedané, pri vyjadrovaní privlastňovania sa čínština ako izolujúci 
jazyk spolieha na špeciálne polo-nezávislé gramatické častice alebo na syntaktické páry 
a slovosled: 

Modelová veta:

A házam53 Môj dom 我的房子

Tabuľka 65

Vetný rozbor:
Maďarčina:
A / ház-am
Urč.člen / dom-PRIVL.NOM
Slovenčina:
Môj-Ø / dom-Ø
Privl.zámeno 1.MUŽ.R.SG.NOM / dom-NOM 
Čínština:
我 / 的 / 房子
Ja / privlastňovacia častica / dom
Tabuľka 66

Ako bolo v tejto práci spomenuté, maďarčina ako aglutinatívny jazyk na vyjadrenie 
vlastníckeho vzťahu používa privlastňovacie prípony, ktoré majú jedinú jednu funkciu a to 
vyjadriť privlastňovací vzťah podstatného mena na ktoré sú pripojené, pričom privlastňované 
podstatné meno môže byť v singulári i v pluráli a môže patriť všetkým trom gramatickým 
osobám v jednotnom i množnom čísle. V nami uvedenom príklade je a určitý člen, ház je 
koreň slova dom a prípona –am je sufix vyjadrujúci privlastnenie podstatného mena 
v singulári, prvej osobe jednotného čísla v nominatíve. 

Slovenčina ako flektívny jazyk využíva na vyjadrenie rovnakého vzťahu 
privlastňovacie zámená alebo genitív, pričom slovo dom je samotné podstatné meno 
v nominatíve, vlastnícky vzťah je vyjadrený privlastňovacím zámenom môj, ktoré je v tomto 
prípade v nominatíve.54

V Čínskej vete sa vlastnícky vzťah vyjadruje pomocou slovosledu a privlastňovacou 
časticou 的, ktorá v tomto prípade markuje vlastnícky vzťah, pričom poradie určuje vlastníka 
(我) a vlastneného (房子).

                                               
52 Майтинская, К.Е.: Венгерский язык. Изд-во АН СССР, 1955, str. 111.
53 Poprípade Az én házam, kde én (ja) len zdôrazní, že naozaj ide o môj dom
54 Ak by sa na vyjadrenie privlastňovania využil genitív, došlo by k tomu nasledujúcim spôsobom: Otcov dom, 
pričom podstatné meno dom opäť ostáva v nominatíve a vzťah privlastňovaného privlastňujúcim je tak 
vyjadrený flexiou podstatného mena otec v nominatíve do tvaru otcov v genitíve.
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Spomínané maďarské posesívne sufixy, ktoré vedia priradiť podstatné meno 
v singulári alebo pluráli ktorejkoľvek osobe a číslu kvôli prehľadu uvedieme spolu 
s prekladmi do slovenčiny a čínštiny v nasledujúcej tabuľke:

Asztal-om asztal-unk môj stôl náš stôl 我的一張桌子     我們的一張桌子
Asztal-od asztal-otok tvoj stôl   váš stôl 你的一張桌子     你們的一張桌子
Asztal-(j)a asztal-(j)uk55 jeho / jej / stôl   ich stôl 你的一張桌子     他們的一張桌子

Tabuľka 67

Ako bolo spomenuté, maďarské privlastňovacie sufixy dokážu presne konkretizovať, 
či je privlastňované podstatné meno v singulári alebo pluráli a ktorej gramatickej osobe 
a číslu je priradené:

Asztalom – môj stôl –我的一張桌子 asztalunk – náš stôl –我們的一張桌子
Asztalaim – moje stoly –我的桌子 astalaink – naše stoly –我們的桌子
Tabuľka 68

V predchádzajúcich kapitolách tejto práce sme spomenuli, že v maďarskom jazyku sa 
vyjadruje množné číslo podstatných mien základných markerom –k a podstatných mien 
privlastňovacích markerom –i, ktorý môžeme vidieť v tabuľke 67. Na nasledujúcej tabuľke
by sme radi demonštrovali, akým spôsobom sa v maďarčine za seba radia pádové prípony, 
markery množného čísla a privlastňovacie prípony. Modelové podstatné meno dom volíme 
z demonštratívnych dôvodov v najkomplikovanejšom privlastňovacom tvare naše domy –
házaink.
Nominatív - házaink naše domy
Akuzatív -t,-ot,-et, -öt házainkat (vidím) naše domy
Datív-Genitív -nak, -nek házainknak našim domom
Inštrumentál -(v)al, -(v)el házainkal s našimi domami
Translatív (v)á, (v)é házainká (zmeniť sa) na naše 

domy
Kauzális-finális –ért házainkért (kvôli) našim domom
Illatív -ba, -be házainkba do našich domov
Sublatív -ra, -re házainkra na naše domy
Allatív -hoz, -hez, -höz házainkhoz k našim domom
Inessív -ban, -ben házainkban v našich domoch
Superessív -n, -on, -en, -ön házainkon na našich domoch
Adessív -nál, nél házainknál pri našich domoch
Elatív -ból, -böl házainkból z (vnútra) našich 

domov
Delatív -ról, röl házainkról z (vrchu) našich 

domov
Ablatív -tól, töl házainktól od (boku) našich 

domov
Terminatív -ig házainkig po naše domy
Tabuľka 69

                                               
55 V maďarčine existuje v tomto prípade dvojtvar Asztala/aszatalja – asztalunk/asztaljunk, pričom obe formy sú 
spisovné.
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Záver

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo porovnať gramatické kategórie podstatných mien
(konkrétne rod, číslo, pád a privlastňovanie) troch typovo odlišných jazykov - čínštiny, 
maďarčiny a slovenčiny. Bakalársku prácu sme rozdelili do piatich hlavných oddielov. 

Vo všeobecnej úvodnej časti sme sa pokúsili stručne zadefinovať skúmané jazyky 
z typologického hľadiska, rovnako ako popísať pojem podstatné meno s dôrazom na popis
vlastností tohto slovného druhu v čínštine.

V druhej kapitole bol porovnávaný gramatický rod. Táto úloha bola pomerne náročná, 
pretože táto gramatická kategória podstatných mien je prítomná iba v slovenskom jazyku. 
Snažili sme sa preto popísať, za akých podmienok a akým spôsobom dochádza k 
premietnutiu tejto kategórie zo slovenčiny do ostatných dvoch jazykov. V ďalšej časti tejto 
kapitoly sme sa snažili popísať a porovnať prirodzený rod podstatných mien - jav, ktorý je 
prítomný vo všetkých troch skúmaných jazykoch. 

V nasledujúcej kapitole sme sa venovali gramatickej kategórii čísla podstatných mien.  
Vyjadrovanie množstva podstatných mien tvorí v čínskej, slovenskej i maďarskej gramatike 
pomerne zaujímavý subsystém vzťahov a pravidiel, z ktorých sme sa pokúsili niekoľko 
popísať a porovnať.

Najzaujímavejšou kapitolou bola podľa nás kapitola pojednávajúca o pádoch, pretože 
práve táto má najväčší prienik medzi všetkými tromi jazykmi. Porovnanie sme založili na 
šestnástich pádoch maďarského jazyka a popisovali sme, ako sa funkcie týchto pádov 
premietajú do ostatných dvoch jazykov. Snažili sme sa popísať javy, ku ktorým došlo pri 
prekladoch, ktoré boli volené tak, aby bol čo najlepšie zachovaný význam i gramatická 
štruktúra daných vetných konštrukcií.

V piatej kapitole sme sa stručne venovali gramatickej kategórii privlastňovania. Táto 
kategória podstatných mien je prítomná iba v maďarskom jazyku. Porovnať a popísať sme sa 
preto snažili spôsob akým sa slovenčina a čínština vysporadúvajú s prekladom tohto javu.

Nájsť správne preklady viet a vetných konštrukcií medzi maďarčinou, čínštinou
a slovenčinou bolo často pomerne náročné a cieľom tejto sady porovnaní bolo hlavne nájsť 
preklady vo všetkých troch jazykoch, ktoré by boli po gramatickej a významovej stránke 
ekvivalentné, pričom na štylistiku bol kladený o čosi menší dôraz.

Na záver je vhodné spomenúť, že na danú problematiku neexistuje komplexná štúdia 
a vhodnej literatúry je pomerne málo. Autor väčšinu analýz a porovnaní robil sám alebo 
v spolupráci s rodilými mluvčími čínskeho a maďarského jazyka. 
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