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PREDSLOV 

Táto publikácia ponúka čitateľkám a čitateľom výber zo základných lingvistických informácií z oblasti 

morfológie, lexikológie a syntaxe. Je určená pre študentky a študentov žurnalistiky a tento fakt 

zásadným spôsobom ovplyvnil jej obsah. Skriptá som vytvárala na jednej strane ako sumár 

nevyhnutných definícií a pravidiel, ktoré sú nutné pre základnú orientáciu v lingvistike a najmä pre 

pochopenie fungovania jazyka ako systému aj ako reči, čo sa týka praktických jazykových javov, ale 

najmä ako prehľad príkladov zo slovenských médií. Výber tém, problémov a javov som podmienila 

reálnym stavom jazyka médií v 21. storočí. Preto sa napríklad v skriptách nekladie  dôraz na 

morfematický rozbor, určovanie vetných členov, ale výklad s príkladmi smerujem primárne na také 

jazykové javy, ktoré predstavujú potenciálne kritické miesta v žurnalistických a masmediálnych 

textoch, tak aby študentky a študenti ich osvojením pomohli sebe a svojim súčasným i budúcom 

textom.  

Tieto skriptá stoja na slovenskom jazykovednom bádaní od 60. rokov 20. storočia po súčasnosť a ich 

cieľom je ukázať, ako sa prejavujú vybrané definície a javy v reálnych novinárskych prejavoch. Zámer 

tohto textu nie je posudzovať jazykovú kultúru súčasnej žurnalistiky, len vysvetliť konkrétne úkazy 

z oblasti morfológie, lexikológie a syntaxe s čo najväčším dôrazom na praktický aspekt jazyka médií. 

Verím, že tento prístup by mohol byť pre čitateľov– študentky a študentov žurnalistiky – prínosný 

a dúfam, že bude aj aj zaujímavý.  

 

Skriptami Vás sprevádza 5 základných piktogramov, ktoré označujú slovníkové heslo, cvičenie, chybu, 

(dodatočné) informácie a príklad: 

 

 

 

Za cenné rady nielen z pohľadu dlhoročnej novinárky a za pomoc pri zostavovaní týchto skrípt srdečne 

ďakujem svojej kolegyni docentke Anne Sámelovej. 
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MORFOLÓGIA 

Morfológia je lingvistická subdisciplína, ktorá sa zaoberá tvarmi slov, ich významami a funkciami, 

slovnými druhmi a gramatickými významami. Slovo morfológia1 pochádza z gréckych slov morfé 

(forma, tvar) a logos (náuka, slovo), slovenský ekvivalent tohto termínu je tvaroslovie.  

Spolu so syntaxou tvorí gramatiku slovenského jazyka, hoci niekedy sa môže slovo gramatika používať 

i ako synonymum samotného pojmu morfológia. Pojem morfológia okrem vedeckej disciplíny 

pomenúva i tvarovú rovinu jazyka.  

Základnou jednotkou morfológie je morféma, najmenšia vyčleniteľná časť slova, ktorá je nositeľkou 

významu alebo má aspoň funkciu.   

Napríklad:   

mačička:  

mač- (koreňová morféma) 

-ičk- (derivačná morféma)  

-a (gramatická morféma). 

 

V slovenčine vyčleňujeme viacero typov morfém. Nositeľkou lexikálneho významu je koreňová 

morféma, slovotvorný význam nesú derivačné morfémy (napríklad prefixálne alebo sufixálne), 

lexikálno-gramatický význam vyjadrujú modifikačné morfémy (modifikujú význam napríklad pri 

stupňovaní prídavných mien a prísloviek) a gramatický význam nesú gramatické morfémy. V prípade 

potreby určovania morfém odporúčam siahnuť po Morfematickom slovníku slovenčiny2.  

Pre jednu konkrétnu oblasť praktickej žurnalistiky je morfematický rozbor dôležitý. Je ňou 

rozdeľovanie slov na konci riadkov. Táto problematika, samozrejme, spadá primárne do oblasti práce 

jazykového korektora, no je dobré ovládať aspoň jej základné pravidlá, keďže v súčasnosti sa záber 

práce novinára rozširuje, napríklad v súvislosti s publikovaním článkov v tlačovej podobe i na internete 

alebo ich editovaním. Rozdeľovanie slov na princípe morfematickej skladby je jedným z dvoch 

prístupov k tejto problematike – druhým je rozdeľovanie podľa fonetického princípu, na hranici slabík. 

Viac o zásadách rozdeľovania slov v slovenskom jazyku sa dočítate v piatej kapitole Pravidiel 

slovenských pravopisu3. 

 

 

1 Pojem morfológia sa využíva vo viacerých vedných disciplínach, napríklad i v biológii a geografii.  
2 SOKOLOVÁ, Miroslava – MOŠKO, Gustáv – ŠIMON, František – BENKO, Vladimír: Morfematický slovník 
slovenčiny. Prešov : Náuka, 1999. 
3 POVAŽAJ, Matej (Red.): Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava : Veda, 2000. [online]. Dostupné na internete: 

https://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf.  

https://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf
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V časti o lexikológii4 si podrobnejšie vysvetlíme vzťah medzi lexikálnym a gramatickým 

významom5, teraz sa zameriame na gramatický význam, na príklade slova veverička. 

Gramatický význam je súhrn gramatických informácií daného výrazu, v našom prípade je gramatický 

význam slova veverička takýto: podstatné meno, ženský rod, jednotné číslo, nominatív. 

 

Morfológia skúma i tvary slov, ktoré sa definujú ako „pravidelné formálne obmeny slova zjednotené 

spoločným vecným (lexikálnym) významom a súčasne rozlíšené gramatickými významami tohože 

slova“6. Základným tvarom slova je slovníkový tvar, „ktorý vzťahy daného slova k iným slovám 

nevyjadruje alebo ich vyjadruje skryto (latentne).“7 Základný tvar mien (podstatných mien, prídavných 

mien, zámen, čísloviek) predstavuje tvar v nominatíve singuláru mužského rodu a základný tvar slovies 

je neurčitok.  

 

Ujasnime si to na príklade8 z článku Niny Sobotovičovej Trump dal zelenú americkej ťažbe na 

Mesiaci. Rusi spomínajú kolonializmus:  

 

„Americký prezident Donald Trump nerieši v čase koronavírusovej krízy iba pozemské záležitosti. 

Dokázal to už v pondelok, keď podpísal takzvané výkonné nariadenie, ktoré povzbudzuje Spojené štáty, aby ťažili 

suroviny vo vesmíre, napríklad na Mesiaci. 

V nariadení sa uvádza, že občania Spojených štátov by mali mať právo zaoberať sa touto činnosťou a že vesmír je 

,právne a fyzicky jedinečnou doménou ľudskej činnosti‘. 

V texte nariadenia je tiež uvedené, že Spojené štáty nepovažujú vesmír za priestor globálneho vlastníctva, teda 

čosi, čo by malo patriť celej planéte.“9 

 

 Ako vidíme v texte sa nachádzajú tri tvary slova nariadenie. Vyskytuje sa v ňom i základný – 

slovníkový – tvar slova? 

 

 

4 Pozri s. 64. 
5 Viac: KAČALA, Ján: Lexikálny a gramatický význam. In Studia Academica Slovaca, 1994, roč. 23, s. 92 – 102.  
6 ORAVEC, Ján – BAJZÍKOVÁ, Eugénia – FURDÍK, Juraj: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Morfológia. Bratislava : 

SPN, 1984, s. 8.  

7 Tamže, s. 8.  

8 Všetky príklady z médií sú uvádzané v podobe, v akej boli publikované – neprešli jazykovou korektúrou.  
9 SOBOTOVIČOVÁ, Nina: Trump dal zelenú americkej ťažbe na Mesiaci. Rusi spomínajú kolonializmus. [online]. In 

www.sme.sk, 9.3.2020, 18:13 . Dostupné na internete: <https://svet.sme.sk/c/22380238/usa-donald-trump-

mesiac-vesmir-tazba-rusko.html>. [cit. 2020-04-10]. 

https://svet.sme.sk/c/22380238/usa-donald-trump-mesiac-vesmir-tazba-rusko.html
https://svet.sme.sk/c/22380238/usa-donald-trump-mesiac-vesmir-tazba-rusko.html
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Tvary slov môžu byť syntetické alebo analytické. Syntetické tvary vznikajú príponami, predponami 

alebo vnútornou flexiou, laicky povedané sú to tvary, ktoré sú tvorené „len jedným prvkom“ ako 

napríklad ženy, psami a pod. Analytické tvary, tzv. zložené, majú viacero zložiek, ako napríklad minulý, 

budúci čas slovies či podmieňovací spôsob (písali sme, budem kričať, robil by som).  

 

Ďalšou oblasťou, ktorú morfológia skúma, sú slovné druhy. Tie definujeme ako „najširšie lexikálno-

gramatické triedy slov, ktoré hrajú základnú úlohu v lexikálnej rovine i v gramatike (morfológii 

a syntaxi) jazyka.“10 Vymedzujú sa na základe súboru spoločných vlastností, a to:  

„1. spoločným kategoriálnym lexikálnym významom;  

2. komplexom morfologických kategórií; 

3. spoločnou sústavou (organizáciou) paradigiem11; 

4. spoločnými základnými syntaktickými funkciami.“12   

Morfológia skúma i gramatické kategórie, ktoré predstavujú „obsahovú zložku slovného tvaru týkajúcu 

sa celej skupiny slov, resp. slovného druhu.13“ 

Vzhľadom na vyššie uvedené informácie je táto časť koncipovaná ako stručný opis každého slovného 

druhu, pričom pri podstatných menách sa budeme sústrediť i na menné kategórie, rovnako pri 

slovesách na kategórie slovesné. Okrem základnej morfologickej charakteristiky slovných druhov, 

prípadne ich kategórií, sa zameriame najmä na javy, ktoré sú často využívané v žurnalistike, resp. na 

problematické miesta, za ktoré v tomto bode môžeme považovať napríklad nesprávne koncovky 

v rámci skloňovania podstatných mien (informácii/informácií), gramatický rod, životnosť, vid, slovesné 

väzby, väzby predložiek s pádmi, tvary slovies, modálne slovesá, reflexívne slovesá a pod.  

  

 

10 ORAVEC, Ján – BAJZÍKOVÁ, Eugénia – FURDÍK, Juraj: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Morfológia. Bratislava : 

SPN, 1984, s. 13.  
11 Paradigmu v tomto kontexte chápeme ako súbor všetkých tvarov daného slova.  
12 ORAVEC, Ján – BAJZÍKOVÁ, Eugénia – FURDÍK, Juraj: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Morfológia. Bratislava : 

SPN, 1984, s. 13.  
13 ONDRUŠ, Šimon – SABOL, Ján: Úvod do štúdia jazykov. Bratislava : SPN, 1981, s. 162.  
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PODSTATNÉ MENÁ 

Substantíva sú plnovýznamové (autosémantické) ohybné (flektívne) slová s vetnočlenskou platnosťou 

(autosyntagmatické), ktoré pomenúvajú samostatne existujúce javy – osoby (žena, muž, dieťa), 

zvieratá (mačka, pes, prasa), rastliny (hortenzia, tulipán, imelo), veci (lampa, stôl, pero), vlastnosti 

(krása, pochabosť, lakomstvo), deje (vojna, zápis, písanie) a vnútorné stavy (dobrota, smútok, 

opojenie).  

 

Z lexikálno-gramatického hľadiska delíme podstatné mená do viacerých skupín:  

A. konkrétne X abstraktné; 

B. počítateľné X hromadné a látkové; 

C. všeobecné X vlastné; 

D. životné X neživotné.  

 

A 

Konkrétne podstatné mená pomenúvajú samostatne existujúce veci, substancie – patria do jadra 

slovnej zásoby každého jazyka a väčšina z nich je neodvodená (kniha, dom, ihrisko). Abstraktá naproti 

tomu pomenúvajú príznaky14 – nesamostatne existujúce javy alebo vlastnosti, schopnosti substancií. 

Sú to „názvy vlastností: skromnosť, dobrota, lakomstvo; názvy dejov a stavov: (prie)-beh, úvaha, 

plavba, choroba; názvy výsledkov deja: súpis, výzdoba, myšlienka; názvy priestorových a časových 

javov a vzťahov: priestor, čas, dnešok, večnosť, plocha...; názvy najvšeobecnejších poznávacích 

kategórií: skutočnosť, pravda, príčina, podmienka, vzťah, problém...“15 

Väčšinu abstrákt tvoria slová motivované, odvodené od iných slovných druhov.  

Podľa Oravca, Bajzíkovej a Furdíka sa od slovies vytvárajú abstraktá príponami -ka, -ačka, -nie, -tie, -ba, 

-ot, -a, -Ø a od prídavných mien príponami -osť, -ota, -stvo, -oba16.  

 

Uveďte príklad na abstraktné podstatné meno uvedené od slovies a prídavných mien 

s každou z vyššie uvedených prípon. 

 

 

14 Keďže vo väčšine prípadov vychádzame z akademickej morfológie (1966) a učebnice Súčasný slovenský 
spisovný jazyk. Morfológia (1985), pracujeme i s terminológiou z týchto kníh. Slovo príznak patrí k týmto pojmom 

a myslí sa pod ním charakteristický znak, rozlišujúca črta.  
15 ORAVEC, Ján – BAJZÍKOVÁ, Eugénia – FURDÍK, Juraj: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Morfológia. Bratislava : 

SPN, 1984, s. 30 – 31.  
16 Tamže, s. 31. 
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B 

Počítateľné podstatné mená môžu existovať v jednotnom i množnom čísle a odrážajú tak realitu – či 

sa daná vec/jav vyskytuje jednotlivo, alebo vo väčšom množstve. Naproti tomu stoja hromadné 

podstatné mená, ktoré nemajú plurálnu formu (množné číslo), pretože formou jednotného čísla 

vyjadrujú mnohosť. Sú to také podstatné mená, ktoré tvoria náprotivok k plurálnym formám: mládež – 

mladí ľudia, bohéma – bohémovia, lístie – listy.  

Okrem hromadných podstatných mien sa vyčleňujú i skupinové podstatné mená – slová označujúce 

veci existujúce v skupinách, ako napríklad zápalky, párky, vlasy. 

Látkové podstatné mená pomenúvajú také veci, ktoré sa nedajú počítať, ale iba merať a vážiť – z tohto 

dôvodu spravidla existujú len v singulári. Patria sem potraviny, nápoje a tekutiny (mäso, whisky, voda); 

materiály (štrk, hlina, piesok); nerasty (uhlie, olovo, striebro); poľnohospodárske plodiny (pšenica, 

mak, raž), chemické a lekárnické prvky a výrobky (uhličitan, draslík, penicilín) a textilné látky (bavlna, 

menčester, hodváb).  

V rámci tejto skupiny podstatných mien nemožno zabudnúť na pluráliá tantum, teda také slová, ktoré 

existujú len v množnom čísle. Patria k nim názvy častí tela (pľúca, kučery, útroby), častí 

oblečenia (šaty, pančuchy, silonky), potravín a rastlín (ríbezle, brusnice, černice) a názvy 

odpadkov či zvyškov (piliny, splašky, obrezky). V rámci plurálií tantum existujú pomnožné podstatné 

mená, pri ktorých „odtienok množstva celkom zanikol. Zvyšky z neho vidieť v zloženosti predmetu, 

javu, ktorý sa pomenúva tvarom plurálu.“17 Sú to napríklad slová ako ústa, dvere, nožnice, osýpky, 

Vianoce. Pri týchto dvoch skupinách podstatných mien si treba dávať pozor na používanie 

skupinových čísloviek.  

 

C 

Všeobecné podstatné mená (apelatíva) sa vzťahujú na predmety istého druhu, využívajú sa v oboch 

číslach, kým vlastné podstatné mená (propriá) pomenúvajú jedinečnú konkrétnu vec, napríklad 

krajiny, pohoria, rieky, ľudí a pod.: Orava, Torysa, Morava, Slovensko, a preto sa nevyskytujú v pluráli.  

Pri tejto téme treba spomenúť aj apelativizáciu – proces, pri ktorom sa vlastné meno stáva 

všeobecným. Vidíme ju napríklad pri slovách, ktoré už nepomenúvajú konkrétneho 

jedinečného človeka, ale typ: xantipa v zmysle zlá žena, lazár ako chorý človek. Špecifickým prejavom 

tohto procesu sú pomenovania rôznych značiek: Tatiana (bonboniéra), Hubert (sekt), Marína (keks), 

Mars (cigarety).  

 

17 ORAVEC, Ján – BAJZÍKOVÁ, Eugénia – FURDÍK, Juraj: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Morfológia. Bratislava : 

SPN, 1984, s. 42.  
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D 

Životné podstatné mená pomenúvajú osoby a zvieratá, kým neživotné ostatné veci a javy, ktoré sme 

už spomínali vyššie.  

 

Podstatné mená majú gramatické kategórie – rod, číslo a pád.  

Gramatický rod má každé podstatné meno (i tie nesklonné). Rozlišujeme tri gramatické rody – mužský, 

ženský a stredný. Mužský a ženský rod odrážajú mimojazykovú realitu, keďže i prirodzené rody sú tieto 

dva. Pri podstatných menách však neplatí absolútna zhoda medzi gramatickým a prirodzeným rodom, 

keďže stredný pomenúva osoby, ktoré majú prirodzený rod ženský alebo mužský (dievča či 

chlapčisko).  

Stredný rod majú najmä podstatné mená, ktoré pomenúvajú mláďatá ľudí alebo zvierat – no, 

samozrejme, aj mnohé iné veci a javy.  

Pri zaraďovaní podstatných mien ku gramatickému rodu možno vychádzať z troch faktov, ktoré 

uviedol Jozef Mistrík vo svojej Modernej slovenčine: 

„1. slová, ktoré majú v gen. pl. príponu –ov, sú mužského rodu, 

2. slová, ktoré majú v inštr. sg. príponu –ou, sú ženského rodu, 

3. slová, ktoré majú v nom. pl. príponu –á/–ia, sú stredného rodu.“18 

V slovenčine je bezpríznakovou kategóriou gramatického rodu mužský rod. V slovníkoch sa na základe 

toho uvádzajú prídavné mená v mužskom rode.  

 

 

Obrázok 1 Heslo „tehotný“ v Krátkom slovníku slovenského jazyka, Pravidlách slovenského pravopisu a Synonymickom 

slovníku slovenčiny. 19  

 

18 MISTRÍK, Jozef: Moderná slovenčina. Bratislava : SPN, 1983, s. 106.  
19 KAČALA, Ján – PISÁRČIKOVÁ, Mária – POVAŽAJ, Matej (Eds.): Krátky slovník slovenského jazyka. 4. vyd. 
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Pri mužskom rode netreba zabúdať na generické maskulínum, čiže pomenovanie osôb v mužskom 

rode mienené ako neutrálne. Táto otázka je v poslednej dobe aktuálna, nezaoberajú sa ňou len 

lingvisti, ale i odborníci a laici naprieč spoločnosťou.  (V poslednej vete som generické maskulínum 

využila trikrát.) Každý autor rozhoduje nielen o jazykovej, štylistickej a obsahovej stránke svojho textu, 

ale i o iných aspektoch – v tomto prípade o genderovej rovnosti – a v takom prípade musí dodržiavať 

svoje rozhodnutie dôkladne – aj na úkor štylistiky a zrozumiteľnosti textu.  

Ako vhodný príklad nedôslednosti a nie úplne šťastného riešenia môže poslúžiť napríklad táto veta 

z denníka Pravda:  

„Búrili sa zdravotné sestry, živnostníci, umelci, zamestnanci vo verejnej sfére, sociálne 

vylúčení aj rôzne ďalšie skupiny obyvateľov.“20 

 

Iný problematický príklad využívania rodu na pomedzí morfológie a syntaxe reprezentuje 

titulok z denníka SME: Evitapress má také dlhy, že už mala zbankrotovať a dostať pokutu21. 

Autor titulku vo vedľajšej vete použitím ženského rodu (mala) gramaticky odkazoval na majiteľku 

vydavateľstva, nie na vydavateľstvo.  

 

Na kategóriu rodu si treba dávať pozor pri niektorých podstatných menách, ktoré vplyvom cudzích 

jazykov, kolokvializácie jazyka či nárečí v jazykovom povedomí oscilujú na pomedzí mužského 

a ženského rodu. Takými slovami sú napríklad variant, Paríž či aktuálne rúško.  

Chýb sa dopúšťajú i médiá, ako to dokazuje napríklad článok z webu www.pravda.sk: 

„Nemecký minister financií Wolfgang Schäuble pracuje na alternatívnom pláne spoplatnenia 

nemeckých ciest pre osobné automobily. Informoval o tom nemecký časopis Spiegel. Dodal, že 

alternatívna varianta by mala zaťažiť všetkých používateľov nemeckých ciest, a nie iba zahraničných 

vodičov.“22 

 

 

Bratislava : Veda, 2003; POVAŽAJ, Matej (Red.): Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava : Veda, 2000.; 

PISÁRČIKOVÁ, Mária (Ed.): Synonymický slovník slovenčiny. Bratislava : Veda 2004. [online]. Dostupné na 

internete: https://slovnik.juls.savba.sk/?w=tehotny. [cit. 2020-04-10]. 
20 PACHEROVÁ, Soňa: Dramatické pády vlády. In Pravda, 2018, roč. 28, č. 61, s. 6. 
21 AVA: Evitapress má také dlhy, že už mala zbankrotovať a dostať pokutu. In SME, 20. 5. 2017, roč. 25, č. 115, s. 2 – 

3. 
22 ČTK: Nemecký minister financií pripravuje alternatívny plán mýta. [online]. In www.pravda.sk. Dostupné na 

internete: https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/328457-nemecky-minister-financii-pripravuje-alternativny-

plan-myta/. [cit. 2020-04-10]. 

https://slovnik.juls.savba.sk/?w=tehotny
https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/328457-nemecky-minister-financii-pripravuje-alternativny-plan-myta/
https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/328457-nemecky-minister-financii-pripravuje-alternativny-plan-myta/
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Keďže stredný rod neodráža prirodzený rod, využívanie niektorých neutier môže spôsobovať 

štylistické i gramatické problémy, ako tomu bolo napríklad v prípade textov o návšteve 

kniežaťa Alberta II. na Univerzite Komenského v Bratislave. Nesprávny variant titulku 

predstavuje článok z webu sme.bratislava.sk: „Knieža Albert II. si prevzal čestný doktorát Univerzity 

Komenského“23, kým na www.teraz.sk vyšiel text so správnym tvarom slovesa: „Čestný doktorát UK 

získalo monacké knieža Albert II.“24 Je zaujímavé, že oba texty pochádzajú z TASR.  

Podobný problém vzniká pri podstatných menách stredného rodu s príponou –isko, ktorá slúži na 

vyjadrenie zveličenia. Príkladom môže byť podstatné meno vetrisko, pri ktorom sa vďaka prípone a 

zmene významu mení i gramatický rod. I tento prípad sa vyskytuje v slovenských médiách. 

Napríklad na www.topky.sk: „Na Európu sa ženie silný vetrisko: RADAR Slovensko súžia 

viaceré nepriazne, hrozia aj záveje“25 či na webstránke Nového času: „Slováci, majte sa na 

pozore: Rozfúka sa silný vetrisko, ktoré oblasti postihne?“26 Analogicky sa v textoch správajú slová ako 

psisko, chlapisko, stromisko a pod.  

 

Pri gramatickej kategórii rodu si treba ešte vysvetliť kategóriu životnosti, ktorá prislúcha podstatným 

menám mužského rodu, ktoré pomenúvajú osoby a zvieratá. Zvieracie podstatné mená majú tvary 

singuláru zhodné so životnými podstatnými menami mužského rodu, no tvary plurálu majú ako 

neživotné podstatné mená mužského rodu. Treba si dávať na tvary psi/psy, vlci/vlky a pod. To, ktorý 

z nich použijeme, určuje sémantika – význam a zmysel výpovede. Napr.: Bratia sa k sebe správali ako 

vlci. V lese majú vlky svoje vychodené chodníčky. Paradigmu životného podstatného mena využívame 

vtedy, keď sa zvieracie podstatné mená mužského rodu používajú prenesene na pomenovanie osôb.  

V tomto prípade si treba dať pozor napríklad pri pomenúvaní členov športových tímov, ktoré nesú vo 

svojom názve pomenovanie nejakého zvieraťa. Napríklad v prípade anglického futbalového tímu Hull 

City The Tigers môžeme povedať: „Tigri vyhrali v predĺžení 1 : 0.“ Rovnako v prípade niektorých tímov 

NHL, ako napríklad medvedi (Boston Bruins) či tučniaci (Pittsburgh Penguins). Slovenské médiá sú 

v tomto prípade opatrné a zvieracie názvy pre členov tímov uvádzajú aj v životnom aj neživotnom 

 

23 TASR: Knieža Albert II. si prevzal čestný doktorát Univerzity Komenského. [online]. In www.bratislava.sme.sk. 

Dostupné na internete: https://bratislava.sme.sk/c/22235821/cestny-doktorat-univerzity-komenskeho-ziskalo-

monacke-knieza-albert-ii.html. [cit. 2020-04-10]. 
24 TASR: Čestný doktorát UK získalo monacké knieža Albert II. [online]. In www.teraz.sk. Dostupné na internete: 

https://www.teraz.sk/slovensko/cestny-doktorat-uk-ziskalo-monacke/424028-clanok.html. [cit. 2020-04-10]. 
25 TOPKY.SK: Na Európu sa ženie silný vetrisko: RADAR Slovensko súžia viaceré nepriazne, hrozia aj záveje. 

[online]. In www.topky.sk. Dostupné na internete: https://www.topky.sk/cl/10/1845465/Na-Europu-sa-zenie-

silny-vetrisko--RADAR-Slovensko-suzia-viacere-nepriazne--hrozia-aj-zaveje. [cit. 2020-04-10]. 
26 ČAS.SK: Slováci, majte sa na pozore: Rozfúka sa silný vetrisko, ktoré oblasti postihne? [online]. In www.cas.sk. 
Dostupné na internete: https://www.cas.sk/clanok/298977/slovaci-majte-sa-na-pozore-rozfuka-sa-silny-vetrisko-

ktore-oblasti-postihne/. [cit. 2020-04-10]. 

https://bratislava.sme.sk/c/22235821/cestny-doktorat-univerzity-komenskeho-ziskalo-monacke-knieza-albert-ii.html
https://bratislava.sme.sk/c/22235821/cestny-doktorat-univerzity-komenskeho-ziskalo-monacke-knieza-albert-ii.html
https://www.teraz.sk/slovensko/cestny-doktorat-uk-ziskalo-monacke/424028-clanok.html
https://www.topky.sk/cl/10/1845465/Na-Europu-sa-zenie-silny-vetrisko--RADAR-Slovensko-suzia-viacere-nepriazne--hrozia-aj-zaveje
https://www.topky.sk/cl/10/1845465/Na-Europu-sa-zenie-silny-vetrisko--RADAR-Slovensko-suzia-viacere-nepriazne--hrozia-aj-zaveje
http://www.cas.sk/
https://www.cas.sk/clanok/298977/slovaci-majte-sa-na-pozore-rozfuka-sa-silny-vetrisko-ktore-oblasti-postihne/
https://www.cas.sk/clanok/298977/slovaci-majte-sa-na-pozore-rozfuka-sa-silny-vetrisko-ktore-oblasti-postihne/


14 

 

tvare:  

NHL: Bostonskí medvedi zdolali Washington, rozhodli samostatné nájazdy27 

Bostonské medvede sa stali na chvíľu školákmi28 

 

Číslo odzrkadľuje objektívnu mimojazykovú realitu, keďže vyjadruje jednosť alebo mnohosť 

pomenúvanej veci či javu. Práve pre súvis s objektívnou realitou je táto gramatická kategória aj 

odrazová, nielen klasifikačná. V slovenčine existujú dve čísla – jednotné (singulár) a množné (plurál). 

Existujú jazyky, ktoré majú i duál – napríklad slovinčina.  

Jednotné číslo vyjadruje jednosť pomenúvaného javu, kým množné mnohosť javov. Bezpríznakový 

člen tejto kategórie je jednotné číslo.  

Z hľadiska štylistiky a využitia tejto gramatickej kategórie v praktickej žurnalistike možno spomenúť 

dva prípady singuláru – druhový a distributívny.  

Druhový singulár sa využíva v náučnom i publicistickom štýle, funguje na princípe metonymie – jedna 

vec zastupuje celok. Príkladom sú vety ako „V slovenských lesoch nájdeme dub, buk, lipu či hrab“, 

z ktorých je zrejmé, že v lesoch nerastie jeden dub, jeden buk atď.  

Distributívny singulár je tiež založený na metonymii, je to „prideľovanie (distribuovanie) jednotliviny 

nadradenému množstvu.“29 Vidíme to napríklad vo vete „Učiteľ sa pozeral študentom do tváre.“ (Nie 

„do tvárí“.)  

S problematikou čísla súvisí i otázka životnosti a zároveň pádu, preto sa k problematike množného 

čísla nominatívu substantív mužského rodu vrátime pri nominatíve.  

 

Pád30 je gramatická kategória, ktorá spresňuje gramatický význam – vyjadruje okolnosti, vzťahy 

podstatného mena k iným častiam výpovede. Význam pádu sa aktualizuje v kontexte – v spojení 

podstatného mena s iným podstatným menom (Pravda chudoby), prídavným menom (Nový čas) či 

slovesom (Ide o pravdu).  

Slovenské podstatné mená (aj prídavné mená, zámená a číslovky) sa môžu vyskytovať v šiestich 

pádoch – nominatíve, genitíve, datíve, akuzatíve, lokáli a inštrumentáli. 

 

27 SITA: NHL: Bostonskí medvedi zdolali Washington, rozhodli samostatné nájazdy. [online]. In www.ta3.com. 

Dostupné na internete: https://www.ta3.com/clanok/1136333/nhl-bostonski-medvedi-zdolali-washington-

rozhodli-samostatne-najazdy.html. [cit. 2021-02-20]. 
28 SITA: Bostonské medvede sa stali na chvíľu školákmi. [online]. In www.sportnet.sme.sk. Dostupné na internete: 

https://sportnet.sme.sk/spravy/bostonske-medvede-sa-stali-na-chvilu-skolakmi/. [cit. 2021-02-20]. 
29 ORAVEC, Ján – BAJZÍKOVÁ, Eugénia – FURDÍK, Juraj: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Morfológia. Bratislava : 

SPN, 1984, s. 41. 
30 Podrobné vysvetlenie fungovania jednotlivých pádov i s príkladmi nájdete v Morfológii slovenského jazyka na 

stranách 151 – 193. (DVONČ, Ladislav a kol.: Morfológia slovenského jazyka. Bratislava : SAV, 1966.) 

https://www.ta3.com/clanok/1136333/nhl-bostonski-medvedi-zdolali-washington-rozhodli-samostatne-najazdy.html
https://www.ta3.com/clanok/1136333/nhl-bostonski-medvedi-zdolali-washington-rozhodli-samostatne-najazdy.html
https://sportnet.sme.sk/spravy/bostonske-medvede-sa-stali-na-chvilu-skolakmi/
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Vokatív – voľakedajší piaty pád, ktorý sa využíval pri oslovovaní – zanikol a v súčasnosti sú po ňom 

slovenčine iba relikty, ako napríklad v tvaroch Bože, chlapče, bratku, majstre a pod. Takéto tvary, ktoré 

sa zachovali, sa najmä v publicistickom štýle považujú za expresívne – čo ale zvýrazňuje ich využívanie 

v novinárskych prejavoch, ktoré chcú upútať pozornosť, resp. šokovať. Ako príklad môže slúžiť tento 

titulok zo sme.sk: „Ó môj Bože, to je šialené, neuveriteľné. Moment, ktorý vošiel do histórie“31. Je 

pravdepodobné, že toto konkrétne slovné spojenie v slovenčine funguje ako ekvivalent k anglickému 

„oh my god“.  

 

Nominatív je bezpríznakový člen kategórie pádu – predstavuje vec ako samostatnú, gramaticky 

nezávislú. Ako sme spomínali vyššie, v kontexte mužského rodu a množného čísla je v slovenčine 

závažná otázka nominatívu plurálu mužského rodu pri životných podstatných menách a s nimi 

spojenými prídavnými menami, zámenami či číslovkami: Moji šikovní spolužiaci skončili v súťaži prví.  

Genitív najčastejšie vyjadruje partitívnosť – obmedzenú účasť na deji. Funguje ako závislý pád, no ako 

súčasť vetného základu či podmet môže stáť vo vete i nezávisle. Môže sa vyskytnúť v spojení s iným 

podstatným menom, keď vyjadruje vlastnosť nadradeného pojmu (kríza ekonomiky). V spojení so 

slovesami vyjadruje konečný objekt deja (zbaviť niekoho starostí).  

Vlastnostný genitív je v slovenčine bežný jav, je typický pre statické texty, napríklad administratívneho 

či náučného štýlu. Ako príklad môže poslúžiť táto veta z webu refresher.sk: „NAKA obvinila bývalého 

generálneho prokurátora Dobroslava Trnku za zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa.“32, 

v ktorej sa takýto typ vyjadrovania vlastnosti vyskytuje trikrát.  

Datív slúži na vyjadrenie perspektívneho objektu deja – „k tomuto objektu smeruje dej, ktorý bol 

intenčne zainteresovaný na inom objekte. Intenčne prednejší objekt býva vyslovený akuzatívom (dávať 

cestujúcemu lístok), zvratným sa pri zvratných slovesách (prihovoriť sa náhodnému chodcovi) alebo je 

skrytý vo význame slovesa (blahoželať jubilantovi).33 

Akuzatív vyjadruje „neobmedzený zásah dejom, neobmedzenú (pasívnu) závislosť od deja“34. 

Syntakticky najčastejšie vyjadruje priamy predmet, môže však vyjadrovať i príslovkové určenie miery 

 

31 DOPIRÁK, Igor: Ó môj Bože, to je šialené, neuveriteľné. Moment, ktorý vošiel do histórie. [online]. In 

www.sme.sk. Dostupné na internete: https://sport.sme.sk/c/22375217/video-odell-beckham-a-touchdown-

serial-top-viraly.html. [cit. 2020-04-10]. 
32 KNIŠ, Viktor: NAKA obvinila bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku za zločin zneužívania 

právomoci verejného činiteľa. [online]. In www.refresher.sk. Dostupné na internete: https://refresher.sk/78553-

NAKA-obvinila-byvaleho-generalneho-prokuratora-Dobroslava-Trnku-za-zlocin-zneuzivania-pravomoci-

verejneho-cinitela. [cit. 2020-04-19]. 
33 DVONČ, Ladislav a kol.: Morfológia slovenského jazyka. Bratislava : SAV, 1966, s. 177.  
34 ORAVEC, Ján – BAJZÍKOVÁ, Eugénia – FURDÍK, Juraj: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Morfológia. Bratislava : 

SPN, 1984, s. 46. 

https://sport.sme.sk/c/22375217/video-odell-beckham-a-touchdown-serial-top-viraly.html
https://sport.sme.sk/c/22375217/video-odell-beckham-a-touchdown-serial-top-viraly.html
https://refresher.sk/78553-NAKA-obvinila-byvaleho-generalneho-prokuratora-Dobroslava-Trnku-za-zlocin-zneuzivania-pravomoci-verejneho-cinitela
https://refresher.sk/78553-NAKA-obvinila-byvaleho-generalneho-prokuratora-Dobroslava-Trnku-za-zlocin-zneuzivania-pravomoci-verejneho-cinitela
https://refresher.sk/78553-NAKA-obvinila-byvaleho-generalneho-prokuratora-Dobroslava-Trnku-za-zlocin-zneuzivania-pravomoci-verejneho-cinitela
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(vypiť pohár vody).  

Lokál sa pre svoju nesamostatnosť (ako jediný pád môže existovať len s predložkami, neexistuje jeho 

bezpredložkový tvar) v niektorých monografiách a učebniciach neuvádza ako pád. Vyjadruje zväčša 

príslovkové vzťahy (miestne, časové), ako predmet funguje napríklad s predložkou „o“ – hovoriť 

o niečom.  

Inštrumentál vyjadruje predovšetkým okolnosti deja – miestne, časové, príčinné a spôsobu. Občas 

môžeme byť svedkami problematického narábania s predložkovým a bezpredložkovým 

inštrumentálom vo vyjadreniach typu platiť kartou. V tomto prípade hovoríme o inštrumentáli 

nástroja: „keď substantívum v inštrumentáli vyjadruje vec, ktorou dej prechádza, aby sa pomocou nej 

vykonal a nadobudol tým svoju špecifickú kvalitu, vzniká význam nástroja.“35 Aj v slovenských médiách 

badáme tendenciu využívať pri nástrojovom inštrumentálni predložku s, hoci tento význam je 

obsiahnutý už v samotnom gramatickom význame.  

Ako príklad môže poslúžiť veta z novinárskeho prejavu na www.sme.sk o speváčke Britney Spearsovej: 

Zaútočila na fotografa s dáždnikom.36 V takejto podobe veta znamená, že speváčka zaútočila na 

fotografa, ktorý mal (držal) dáždnik, nie že ho napadla pomocou dáždnika. 

 

Na spravodajskom portáli www.aktuality.sk možno nájsť napríklad takýto titulok: 

„Koronavírus: V Nemecku majú problém so zásobovaním cestovín, sieť Aldi priváža zásoby 

z Talianska“37. Je zrejmé, že v ňom prišlo k zámene inštrumentálového tvaru (cestovinami) na tvar 

genitívu – tento formálny posun však znamená i zásadný sémantický rozdiel.  

 

Pri podstatných menách v slovenčine je dôležitý i skloňovací vzor – napriek zvyku určovania „rodu 

čísla, pádu a vzoru“ zo základných a stredných škôl, vzor nemožno vnímať ako gramatickú kategóriu. 

Vzor predstavuje typ.  

Stačí sa zamyslieť nad prvými dvoma významami slova vzor v Krátkom slovníku slovenského 

jazyka: 1. osoba, vec, kt. iný môže al. má nasledovať, 2. kto al. čo predstavuje (kladné) 

vlastnosti celej skupiny, typ: v. ženy matky, v. hrdinu, v. dokonalosti; lingv. gramatický v. (skloňovania, 

 

35 DVONČ, Ladislav a kol.: Morfológia slovenského jazyka. Bratislava : SAV, 1966, s. 186. 
36 KÚDELOVÁ, Kristína: Britney Spears je už trinásť rokov zbavená svojprávnosti. Ďalší tragický prípad popkultúry. 

[online]. In www.sme.sk. Dostupné na internete: https://kultura.sme.sk/c/22593645/britney-spears-

nesvojpravnost.html. [cit. 2021-03-02]. 
37 AKTUALITY.SK: Koronavírus: V Nemecku majú problém so zásobovaním cestovín, sieť Aldi priváža zásoby 

z Talianska. [online]. In www.aktuality.sk. Dostupné na internete: 

https://www.aktuality.sk/clanok/779404/koronavirus-v-nemecku-maju-problem-so-zasobovanim-cestovin-siet-

aldi-privaza-zasoby-z-talianska/. [cit. 2020-04-19]. 

https://kultura.sme.sk/c/22593645/britney-spears-nesvojpravnost.html
https://kultura.sme.sk/c/22593645/britney-spears-nesvojpravnost.html
https://www.aktuality.sk/clanok/779404/koronavirus-v-nemecku-maju-problem-so-zasobovanim-cestovin-siet-aldi-privaza-zasoby-z-talianska/
https://www.aktuality.sk/clanok/779404/koronavirus-v-nemecku-maju-problem-so-zasobovanim-cestovin-siet-aldi-privaza-zasoby-z-talianska/
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časovania) slovo ako typ ohýbania38. Skloňovací vzor je teda slovo, ktoré svojimi typickými 

vlastnosťami pri skloňovaní zastupuje skupinu slov s rovnakými či podobnými vlastnosťami.  

Slovenské podstatné mená rozčleňujeme do 14 vzorov – podstatné mená mužského rodu sa skloňujú 

podľa vzorov chlap, hrdina, dub, stroj; podstatné mená ženského rodu sa skloňujú podľa vzorov žena, 

ulica, dlaň, kosť a v prípade adjektívno-substantívneho skloňovania podľa vzoru gazdiná; podstatné 

mená stredného rodu sa skloňujú podľa vzorov mesto, srdce, vysvedčenie, dievča a v prípade cudzích 

slov mužského rodu, „ktoré sa končia (aspoň vo výslovnosti) na prednú i-ovú alebo e-ovú samohlásku: 

i, í, y, ü, e, é, ä, ö, ő“39, podľa vzoru kuli. Jasný a stručný prehľad skloňovania podstatných mien 

v slovenčine je dostupný napríklad v učebnici Súčasný slovenský jazyk. Morfológia na stranách 51 – 74.  

 

Teraz sa zameriame na niektoré otázky, resp. problémy, ktoré súvisia so skloňovaním podstatných 

mien a sú príznačné i pre jazyk slovenských médií.  

 

EURO 

Ako naznačujú predchádzajúce riadky o gramatických kategóriách podstatných mien i samotná 

povaha slovenskej morfológie, slovenčina je flektívny jazyk – vyznačuje sa flexiou (ohýbaním slov). 

K častým slovám, na ktorých flexiu sa zabúda, patrí názov našej meny – euro.  

Slovo euro sa skloňuje podľa vzoru mesto: 

 

 singulár plurál 

N euro eurá 

G eura eur 

D euru eurám 

A euro eurá 

L (o) eure (o) eurách 

I eurom eurami 

 

Existuje množstvo príkladov (i zo slovenských médií), ktoré naznačujú silnú tendenciu 

používateľov jazyka vnímať toto slovo ako nesklonné. Ako príklad môže poslúžiť ukážka zo 

športovej rubriky sme.sk: „Calhanoglu dostal počas pôsobenia v mládežníckom tíme Karlsruhe sto 

 

38 KAČALA, Ján – PISÁRČIKOVÁ, Mária – POVAŽAJ, Matej (Eds.): Krátky slovník slovenského jazyka. 4. vyd. 

Bratislava : Veda, 2003. [online]. Dostupné na internete: <https://slovnik.juls.savba.sk/?w=vzor>. [cit. 2020-04-20]. 
39 ORAVEC, Ján – BAJZÍKOVÁ, Eugénia – FURDÍK, Juraj: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Morfológia. Bratislava : 

SPN, 1984, s. 73.  

https://slovnik.juls.savba.sk/?w=vzor%3e


18 

 

tisíc euro za prísľub budúceho podpisu s Trabzonsporom.“40 V takýchto spojeniach ide o genitív 

množstva, podstatné meno treba vyjadriť v genitívnom tvare.  

 

INFORMÁCIA 

Iný trend predstavuje zamieňanie prípon podstatných mien ženského rodu končiacich na –ia 

(napríklad informácia) v lokáli singuláru (o informácii) s genitívom plurálu (mnoho informácií). Ide 

o množstvo slov, ktoré sa v publicistickom štýle používajú relatívne často, ako napríklad – 

komunikácia, konverzácia, diplomacia, delegácia, kategória, kancelária, koalícia, verzia, epidémia, 

pandémia, prevencia, dispozícia a mnohé iné.  

 

„Snažte sa porozumieť pohnútkam toho druhého, neverbálnej komunikácií a vždy si 

pokladajte otázku, čo vám svojim správaním (poprípade výčitkami, hnevom) chce partner 

povedať.“41 

„Podľa informácii denníka Pravda developer stále pokračuje vo výstavbe bez stavebného povolenia a 

tvrdí, že pochybil stavebný úrad v Bytči.“42 

 

Inštrumentál v slovesno-mennom prísudku 

Ďalší trend súvisí s otázkou konkurencie nominatívu a inštrumentálu v prípade slovesno-menného 

prísudku. Ide o vety typu „Madonna je ikona 80. rokov“ verzus „Madonna je ikonou 80. rokov“. 

Na tento jav treba nazerať z viacerých aspektov – okrem morfosyntaktického i zo sémantického 

a štylistického. Štylistické hľadisko je najjasnejšie – využitie inštrumentálu je zaujímavejšie, priťahuje 

pozornosť, na rozdiel od „obyčajného“ nominatívu. Problém však vzniká v nadužívaní, vďaka ktorému 

sa zo zaujímavého rýchlo stáva klišé.  

Sémantické hľadisko zdôrazňuje vlastnosť opisovaného javu – ak ide o všeobecne platnú vlastnosť, 

známu a podstatnú (Paríž je hlavné mesto Francúzska.), používa sa nominatívna forma; ak ide 

o vlastnosť obmedzenú časom, nadobudnutú, či získanú, využíva sa inštrumentál (Slovensko bolo 

 

40 SME.SK: Calhanoglu dostal od FIFA štvormesačný dištanc za porušenie kontraktu. [online]. In www.sme.sk. 

Dostupné na internete: https://sport.sme.sk/c/20449829/calhanoglu-dostal-od-fifa-stvormesacny-distanc-za-

porusenie-kontraktu.html. [cit. 2020-04-19]. 
41Tento článok obsahuje chybu z hľadiska skloňovania podstatných mien i v titulku: Intimita nie je LEN sex: Ako 
ju posilniť aj mimo posteľ? – keďže predložka mimo sa spája s genitívom, správny tvar je: mimo postele. Okrem 

toho je v texte uvedený i zlý tvar zámena svoj. (HANÚSKOVÁ, Mária: Intimita nie je LEN sex: Ako ju posilniť aj 
mimo posteľ? [online]. In www.diva.sk. Dostupné na internete: https://diva.aktuality.sk/clanok/59637/intimita-

nie-je-len-sex-ako-ju-posilnit-aj-mimo-postel/. [cit. 2020-04-19].  
42PRAVDA.SK: Z novostavby pri Žiline tečie kontaminovaná voda. [online]. In www.pravda.sk. Dostupné na 

internete: https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/529376-z-novostavby-pri-ziline-tecie-kontaminovana-voda/. 

[cit. 2020-04-19].  

https://sport.sme.sk/c/20449829/calhanoglu-dostal-od-fifa-stvormesacny-distanc-za-porusenie-kontraktu.html
https://sport.sme.sk/c/20449829/calhanoglu-dostal-od-fifa-stvormesacny-distanc-za-porusenie-kontraktu.html
https://diva.aktuality.sk/clanok/59637/intimita-nie-je-len-sex-ako-ju-posilnit-aj-mimo-postel/
https://diva.aktuality.sk/clanok/59637/intimita-nie-je-len-sex-ako-ju-posilnit-aj-mimo-postel/
https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/529376-z-novostavby-pri-ziline-tecie-kontaminovana-voda/
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nacistickým satelitom.). Pri niektorých slovesách (ktoré obsahujú vyššie spomenuté sémantické 

vlastnosti) sa uprednostňuje využívanie inštrumentálneho tvaru – takými slovesami sú napríklad stať 

sa alebo zostať. 

 

Nájdite 3 konkrétne prípady v slovenských médiách, v ktorých je inštrumentálová forma 

použitá v rozpore s vyššie uvedeným pravidlom.  

 

Prevzaté slová (stroj X dub)  

Problematické býva i skloňovanie podstatných mien mužského rodu, ktoré sú zakončené na -el, -er, -

ár, -ál, -iar, -ier. Tie z nich, v ktorých sú samohlásky z uvedených koncoviek nepohyblivé (apríl, hotel, 

model, revolver, Izrael, adresár, kvartál, žurnál...), sa skloňujú podľa vzoru dub, no tie, v ktorých sú 

samohlásky pohyblivé (bicykel, artikel, adresár, semester, kaliber...), sa skloňujú podľa vzoru stroj.   

 

„Nedávna štúdia publikovaná v žurnáli Nature naznačuje, že hranie akčných hier by skutočne 

mohlo pomôcť vyvíjať sivú hmotu v periférnej časti koncového mozgu.“43 

„Pápež: Trhá mi srdce, keď vidím kňaza v najnovšom modele auta“44 

„Agentúra minulý týždeň namerala vo volebnom modele budúcej Kiskovej strane 10,8 percenta“45 

 

Roľa/rola  

Iný typ komplikácií predstavuje táto zdanlivá homonymia dvoch podobných podstatných mien 

ženského rodu.  

 

Pre lepší prehľad uveďme paradigmy oboch týchto slov. 

 

 ROLA ROĽA 

pád singulár plurál singulár plurál 

N rola roly roľa role 

 

43 DENNÍKN.SK: Nedávna štúdia... [online]. In www.dennikn.sk. Dostupné na internete: 

https://techbox.dennikn.sk/rychle-spravy/295434/. [cit. 2020-04-19]. 
44 SITA: Pápež: Trhá mi srdce, keď vidím kňaza v najnovšom modele auta. [online]. In www.pravda.sk. Dostupné 

na internete: https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/286687-papez-trha-mi-srdce-ked-vidim-knaza-v-najnovsom-

modele-auta/. [cit. 2020-04-19].  
45 PRAVDA.SK: Kiska má po kauzách podporu desatiny voličov. Chcú ľudia akúkoľvek zmenu? [online]. In 

www.pravda.sk. Dostupné na internete: https://spravy.pravda.sk/volby-2020/clanok/514992-top-videa/. [cit. 

2020-04-19]. 

https://techbox.dennikn.sk/rychle-spravy/295434/
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/286687-papez-trha-mi-srdce-ked-vidim-knaza-v-najnovsom-modele-auta/
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/286687-papez-trha-mi-srdce-ked-vidim-knaza-v-najnovsom-modele-auta/
https://spravy.pravda.sk/volby-2020/clanok/514992-top-videa/
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G roly rol/rolí role rolí 

D role rolám roli roliam 

A rolu roly roľu role 

L (o) role (o) rolách (o) roli (o) roliach 

I rolou rolami roľou roľami 

Tab. 1 Deklinácia podstatných mien rola a roľa 

 

„Svátková predstavila film Môj príbeh: Vyberám si role, ktorým rozumiem“46 

„Harry a Meghan šokovali. Vzdajú sa role v kráľovskej rodine a začnú pracovať“47 

„Diskusia Michala Havrana o roli rodičov a blízkej rodiny ako najdôležitejšej opory v živote 

transrodových ľudí.“48 

 

Kamarátok/kamarátiek  

V tomto prípade nejde o dvojtvar, správna podoba genitívu plurálu feminína kamarátka je 

kamarátok, koncovkou -iek sa vyznačujú feminína vzoru žena, ktoré nemajú v základe slova 

dlhú slabiku, ako napríklad učiteľka – učiteliek. V prípade feminína kamarátka skloňovanie ovplyvňuje 

pravidlo o rytmickom krátení. Preto tieto titulky obsahujú nespisovný tvar:  

„Dojímavý príbeh kamarátiek v reklame na Skype“49  

„Kauza zneužívania gynekológom. Pozrite si svedectvá rodiny a kamarátiek obetí“50 

 

 

46 PRAVDA.SK: Svátková predstavila film Môj príbeh: Vyberám si role, ktorým rozumiem? [online]. In 

www.pravda.sk. Dostupné na internete: https://koktail.pravda.sk/z-obrazovky-i-spoza-nej/clanok/536383-

svatkova-predstavila-film-moj-pribeh-vyberam-si-role-ktorym-rozumiem/.  [cit. 2020-04-19]. 
47 PRAVDA.SK:  Harry a Meghan šokovali. Vzdajú sa role v kráľovskej rodine a začnú pracovať. [online]. In 

www.pravda.sk. Dostupné na internete: https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/538288-harry-a-meghan-sa-

vzdaju-role-v-kralovskej-rodine-budu-pracovat/. [cit. 2020-04-19]. 
48 RYBÁR, Tomás: Michal Havran: Transrodovosť v rodine. [online]. In www.sme.sk. Dostupné na internete: 

https://video.sme.sk/c/22364509/michal-havran-transrodovost-v-rodine.html. [cit. 2020-04-19]. 
49 ULIČKA: Dojímavý príbeh kamarátiek v reklame na Skype. [online]. In www.refresher.sk. Dostupné na internete: 

https://refresher.sk/18084-Dojimavy-pribeh-kamaratiek-v-reklame-na-Skype. [cit. 2020-04-19]. 
50 KÖVEŠOVÁ, Kristína: Kauza zneužívania gynekológom. Pozrite si svedectvá rodiny a kamarátiek obetí. [online]. 

In www.tvnoviny.sk. Dostupné na internete: https://www.tvnoviny.sk/krimi-s-kristinou-

kovesovou/1990511_kauza-zneuzivania-gynekologom-pozrite-si-svedectva-rodiny-a-kamaratiek-obeti. [cit. 

2020-04-19]. 

https://koktail.pravda.sk/z-obrazovky-i-spoza-nej/clanok/536383-svatkova-predstavila-film-moj-pribeh-vyberam-si-role-ktorym-rozumiem/
https://koktail.pravda.sk/z-obrazovky-i-spoza-nej/clanok/536383-svatkova-predstavila-film-moj-pribeh-vyberam-si-role-ktorym-rozumiem/
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/538288-harry-a-meghan-sa-vzdaju-role-v-kralovskej-rodine-budu-pracovat/
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/538288-harry-a-meghan-sa-vzdaju-role-v-kralovskej-rodine-budu-pracovat/
https://video.sme.sk/c/22364509/michal-havran-transrodovost-v-rodine.html
https://refresher.sk/18084-Dojimavy-pribeh-kamaratiek-v-reklame-na-Skype
https://www.tvnoviny.sk/krimi-s-kristinou-kovesovou/1990511_kauza-zneuzivania-gynekologom-pozrite-si-svedectva-rodiny-a-kamaratiek-obeti
https://www.tvnoviny.sk/krimi-s-kristinou-kovesovou/1990511_kauza-zneuzivania-gynekologom-pozrite-si-svedectva-rodiny-a-kamaratiek-obeti
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PRÍDAVNÉ MENÁ 

Adjektíva vyjadrujú vlastnosti osôb, zvierat, vecí, dejov a stavov – sú to teda statické kvalitatívne 

príznaky. Z ich názvu je zrejmé, že sú akýmsi prídavkom – rozvíjajú podstatné mená, s ktorými sú 

významovo i formálne prepojené. 

Formálnu prepojenosť prídavného mena s podstatným reprezentuje zhoda – prídavné meno kopíruje 

gramatické kategórie nadradeného podstatného mena. V prípade slovného spojenia „komunistických 

papalášov“ z titulku na webe topky.sk – majú podstatné meno i prídavné meno rovnaké gramatické 

kategórie – mužský rod, množné číslo, genitív.  

Problém v kategórii zhody spôsobuje niekedy spájanie prídavných mien s ukazovacím zámenom taký. 

Keďže toto zámeno má rovnaké gramatické kategórie ako prídavné meno, má teda vykazovať zhodu 

s nadradeným podstatným menom. V slovenčine sa často stretávame s prípadmi, v ktorých je zámeno 

taký nahradené zámenom tak. Ide zrejme o vplyv kolokvializácie jazyka a zo sémantického hľadiska 

súvisí so zdôrazňovaním, zvýrazňovaním konkrétnej vlastnosti, ako tomu je i v prípade titulku 

z www.cas.sk: „Jamajský šprintér Usain Bolt: Tak rýchly, že to ani kocka nevydržala!“51  

Ak chceme význam istej vlastnosti vyjadrenej prídavným meno zvýrazniť, využívame zámeno taký, nie 

zámeno tak, ktoré plní rovnakú funkciu v spojení s inými príslovkami (Bolo mi tak dobre, ako už dlho 

nie).  

Zo sémantického hľadiska platí, že prídavné meno zužuje, konkretizuje alebo spresňuje význam 

podstatného mena (ružový kvet). Zároveň platí i to, že až v spojení s konkrétnym podstatným meno sa 

konkretizuje dovtedy široký význam prídavného mena – biely: biely prášok, biela káva, biele víno, biele 

mäso.  

 

Prídavné mená sa delia do dvoch základných skupín: na privlastňovacie a vlastnostné.  

Privlastňovacie prídavné mená sú individuálne (Petrov, Zuzkin, ženin, mužov) a druhové (ľudský, 

mačací). Vyjadrujú „príznak substancie vyplývajúci z jej príslušnosti k inej substancii“52. Z hľadiska 

slovotvorby sú to prídavné mená odvodené od podstatných mien (desubstantíva).  

Vlastnostné prídavné mená pomenúvajú vlastnosť osoby, veci, deja či stavu bez toho, aby špecifikovali 

jej príslušnosť. Rozdeľujú sa na vzťahové a akostné prídavné mená. 

Vzťahové prídavné mená vyjadrujú vlastnosť „vyplývajúcu zo vzťahu k inému javu mimojazykovej 

 

51 ČAS.SK: Jamajský šprintér Usain Bolt: Tak rýchly, že to ani kocka nevydržala! [online]. In www.cas.sk. Dostupné 

na internete: https://www.cas.sk/clanok/478959/jamajsky-sprinter-usain-bolt-tak-rychly-ze-to-ani-kocka-

nevydrzala/. [cit. 2020-04-19]. 
52 ORAVEC, Ján – BAJZÍKOVÁ, Eugénia – FURDÍK, Juraj: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Morfológia. Bratislava : 

SPN, 1984, s. 81. 

https://www.cas.sk/clanok/478959/jamajsky-sprinter-usain-bolt-tak-rychly-ze-to-ani-kocka-nevydrzala/
https://www.cas.sk/clanok/478959/jamajsky-sprinter-usain-bolt-tak-rychly-ze-to-ani-kocka-nevydrzala/
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skutočnosti“53. Vždy sú to prídavné mená odvodené od slov, ktoré pomenúvaj tie javy. Môžu vznikať 

odvodením od podstatných mien (televízny, papierový, novinový), slovies (písací, všímavý, kúpací), 

okolnostných prísloviek (horný, dnešný, nočný) i od spojení takýchto slov (minuloročný, spoločensko-

kultúrny, dlhovlasý).  

Akostné prídavné mená sa nazývajú i kvalitatívne, keďže vyjadrujú vlastnosť osoby, veci, deja či stavu 

na základe samotného javu – jeho poznania, jeho hodnotenia, subjektívneho postoja k nemu. Sú to 

najstaršie prídavné mená v jazyku. Môžu byť odvodené (vtipný, krvavý, čitateľný): tie sa môžu vnímať 

ako vzťahovo-akostné prídavné mená. Čisté akostné prídavné mená sú napríklad pekný, vysoký, dlhý, 

dobrý, zlý a pod.  

 

Z gramatického hľadiska majú prídavné mená rovnaké kategórie ako podstatné mená, teda rod, číslo 

a pád. Vzhľadom na to, že sme tieto kategórie charakterizovali pri podstatných menách, na tomto 

mieste upozorníme len na nominatív množného čísla mužského rodu (múdri profesori vs. múdry 

profesor). Síce ide o jav známy každému gramotnému Slovákovi, no hrúbky spôsobené 

nepozornosťou, či snahou informovať o niečom ako prvý sa ocitajú i v slovenských médiách. 

Prídavné mená majú päť skloňovacích vzorov. Pre privlastňovacie prídavné mená sú to vzory otcov 

a matkin. Pre ostatné (kvalitatívne) prídavné mená sa podľa koncoviek vyčleňujú vzory pekný 

(tvarotvorný základ sa nekončí na mäkkú spoluhlásku) a cudzí (tvarotvorný základ sa končí na mäkkú 

spoluhlásku) a podľa slovotvorby – prídavné mená odvodené od zvieracích podstatných mien sa 

skloňujú podľa vzoru páví. Skloňovanie prídavných mien môže spôsobovať v praktickej žurnalistike 

problém pri písaní samohlások í a ý.  

Prídavné mená majú i lexikálno-gramatickú kategóriu stupňovania, ktorá sa zakladá na porovnávaní 

intenzity vlastnosti pomenovanej akostným prídavným menom. Stupňovanie prebieha na troch 

stupňoch: 1. pozitív (základný stupeň); 2. komparatív (porovnávací stupeň) a 3. superlatív (najvyšší 

stupeň). Väčšina akostných prídavných mien sa stupňuje pravidelne (dlhí – dlhší – najdlhší), existujú 

však i také, ktoré spadajú do tzv. nepravidelného stupňovania (dobrý, zlý, pekný, veľký, malý). V oboch 

prípadoch ide o syntetické stupňovanie – význam je vyjadrený formálne jednou jednotkou (jedným 

slovom).  

Práve táto kategória je dôležitá i v súvislosti s praktickou žurnalistikou, keďže v súčasnosti badať trend 

analytického stupňovania – namiesto tvaru „vyšší“ uvádzať tvar „viac vysoký“. Tento trend sa realizuje 

najmä v spojení komparatívu s príslovkami čoraz viac, čoraz menej, stále viac, stále menej, oveľa viac, 

 

53 ORAVEC, Ján – BAJZÍKOVÁ, Eugénia – FURDÍK, Juraj: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Morfológia. Bratislava : 

SPN, 1984, s. 83.  
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oveľa menej a pod.:  

 

 „Systém im neprial. Pálffy a Demitra by boli teraz v NHL oveľa viac cenní“54 

„A rastie strach, že nákaza je oveľa viac rozšírená, ako hovoria oficiálne čísla.“55  

Niekedy sa dokonca stane, že sa spoja obe tendencie: „Posledný nech zhasne svetlo. Východ Európy je 

stále viac prázdnejší“56. 

Stupňovanie prídavných mien je zásadný štylistický aspekt, ktorý treba zohľadňovať pri tvorbe 

žurnalistických textov. Stačí sa zamyslieť nad tým, koľko komparatívov či superlatívov obsahujú titulky 

bulvárnych médií.  

 

„FOTO Najkrajšie páry z Plesu v opere 2020: Ktorý je ten NAJ?!“57 

„Najkrajšie sviatky v roku prežívame v kruhu svojich najbližších a výnimkou nie je ani herečka 

Zuzana Haasová (38).“58 

„Sú ako bábiky: Toto sú najrozkošnejšie deti slovenského šoubiznisu!“59 

 

V článku „Fenomenálny úspech Slováka Filipa Kuliseva: Keď uvidíte tieto FOTO, pochopíte, 

prečo je NAJ!“60 na www.plus1den.sk sa okrem predpony NAJ v titulku nachádza 6 

superlatívov troch rôznych prídavných mien (najvyšší, najnovší, najkrajší). Z celkových 304 slov 

superlatívy predstavujú takmer dve percentá. 

 

 

54 RADAČOVSKÝ, Jerguš: Systém im neprial. Pálffy a Demitra by boli teraz v NHL oveľa viac cenní. [online]. In 

www.sme.sk. Dostupné na internete: https://sport.sme.sk/c/22386511/palffy-a-demitra-by-boli-v-sucasnosti-v-

nhl-viac-cenni.html. [cit. 2020-04-19]. 
55 KRČMÁRIK, Matúš: Orbán má problém. V boji s vírusom premrhal týždeň, neveria mu ani vlastní voliči. [online]. 

In www.sme.sk. Dostupné na internete: https://svet.sme.sk/c/22361959/madarsko-viktor-orban-madarsko-

koronavirus-opatrenia-hranice-komarno-marton-gergely.html. [cit. 2020-04-19].  
56 BERECZ, Andrej: Posledný nech zhasne svetlo. Východ Európy je stále viac prázdnejší. [online]. In 

www.etrend.sk. Dostupné na internete: https://www.etrend.sk/ekonomika/posledny-nech-zhasne-svetlo-

vychod-europy-je-stale-viac-prazdnejsi.html. [cit. 2020-04-19]. 
57 TOPKY.SK: FOTO Najkrajšie páry z Plesu v opere 2020: Ktorý je ten NAJ?! [online]. In www.topky.sk. Dostupné 

na internete: https://www.topky.sk/cl/100313/1852121/FOTO-Najkrajsie-pary-z-Plesu-v-opere-2020--Ktory-je-

ten-NAJ--. [cit. 2020-04-19]. 
58 TOPKY.SK: Haasová sa nezaprie: K štedrej večeri zasadli v kostýmoch a... Na Vianoce medzi sebou súperia! 

[online]. In www.topky.sk. Dostupné na internete: https://www.topky.sk/cl/100313/1848071/Haasova-sa-

nezaprie--K-stedrej-veceri-zasadli-v-kostymoch-a----Na-Vianoce-medzi-sebou-superia-.  
59 EMMA: Sú ako bábiky: Toto sú najrozkošnejšie deti slovenského šoubiznisu! [online]. In www.emma.pluska.sk.  

Dostupné na internete: https://emma.pluska.sk/svetova/su-ako-babiky-toto-su-najrozkosnejsie-deti-

slovenskeho-soubiznisu. [cit. 2020-04-19]. 
60 [mar]: Fenomenálny úspech Slováka Filipa Kuliseva: Keď uvidíte tieto FOTO, pochopíte, prečo je NAJ! [online]. 

In www.pluska.sk. Dostupné na internete: https://www.pluska.sk/spravy/zo-zahranicia/fenomenalny-uspech-

slovaka-filipa-kuliseva-ked-uvidite-tieto-foto-pochopite-preco-je-naj. [cit. 2020-04-19]. 

https://sport.sme.sk/c/22386511/palffy-a-demitra-by-boli-v-sucasnosti-v-nhl-viac-cenni.html
https://sport.sme.sk/c/22386511/palffy-a-demitra-by-boli-v-sucasnosti-v-nhl-viac-cenni.html
https://svet.sme.sk/c/22361959/madarsko-viktor-orban-madarsko-koronavirus-opatrenia-hranice-komarno-marton-gergely.html
https://svet.sme.sk/c/22361959/madarsko-viktor-orban-madarsko-koronavirus-opatrenia-hranice-komarno-marton-gergely.html
https://www.etrend.sk/ekonomika/posledny-nech-zhasne-svetlo-vychod-europy-je-stale-viac-prazdnejsi.html
https://www.etrend.sk/ekonomika/posledny-nech-zhasne-svetlo-vychod-europy-je-stale-viac-prazdnejsi.html
https://www.topky.sk/cl/100313/1852121/FOTO-Najkrajsie-pary-z-Plesu-v-opere-2020--Ktory-je-ten-NAJ--
https://www.topky.sk/cl/100313/1852121/FOTO-Najkrajsie-pary-z-Plesu-v-opere-2020--Ktory-je-ten-NAJ--
https://www.topky.sk/cl/100313/1848071/Haasova-sa-nezaprie--K-stedrej-veceri-zasadli-v-kostymoch-a----Na-Vianoce-medzi-sebou-superia-
https://www.topky.sk/cl/100313/1848071/Haasova-sa-nezaprie--K-stedrej-veceri-zasadli-v-kostymoch-a----Na-Vianoce-medzi-sebou-superia-
https://emma.pluska.sk/svetova/su-ako-babiky-toto-su-najrozkosnejsie-deti-slovenskeho-soubiznisu
https://emma.pluska.sk/svetova/su-ako-babiky-toto-su-najrozkosnejsie-deti-slovenskeho-soubiznisu
https://www.pluska.sk/spravy/zo-zahranicia/fenomenalny-uspech-slovaka-filipa-kuliseva-ked-uvidite-tieto-foto-pochopite-preco-je-naj
https://www.pluska.sk/spravy/zo-zahranicia/fenomenalny-uspech-slovaka-filipa-kuliseva-ked-uvidite-tieto-foto-pochopite-preco-je-naj
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Niektoré podobné gramatické vlastnosti prídavných mien a prísloviek zrejme vedú 

k zámenám prídavného mena taký a príslovky tak či opytovacích zámen aký a ako. Dôkazom 

je napríklad tento príklad: „Vedcom však stále nie je jasné, prečo a ako v takej hĺbke vôbec prežívajú a 

ako veľké sú ich kolónie.“61 

 

 

61 TOPKY.SK: Vedci skúmali najhlbšie miesto na zemi: Toto sme tam naozaj nečakali. [online]. In www.topky.sk. 

Dostupné na internete: https://www.topky.sk/cl/13/1786669/Vedci-skumali-najhlbsie-miesto-na-zemi--Toto-

sme-tam-naozaj-necakali. [cit. 2020-04-19]. 

https://www.topky.sk/cl/13/1786669/Vedci-skumali-najhlbsie-miesto-na-zemi--Toto-sme-tam-naozaj-necakali
https://www.topky.sk/cl/13/1786669/Vedci-skumali-najhlbsie-miesto-na-zemi--Toto-sme-tam-naozaj-necakali
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ZÁMENÁ 

Pronominá sú odkazovacie (deiktické) pomenovania, ktorých funkciou je ukazovať alebo odkazovať 

na osoby, zvieratá, veci, vlastnosti, deje a stavy, nie ich priamo pomenúvať.  

Z hľadiska syntaxe môžu mať zámená funkciu slova i celej vety, zo sémantického a morfologického 

hľadiska sa môže stať zámeno gramatickým synonymom podstatného mena, prídavného mena, 

príslovky i číslovky. Zo štylistického hľadiska predstavujú zámená jednu z nevyhnutných podmienok 

existencie súvislých textov – autor nemusí neustále opakovať meno subjektu či objektu, odvoláva sa 

naň zámenami – vtedy zámená plnia funkciu konektorov. 

Zámená z lexikálno-sémantického a funkčného hľadiska možno rozdeliť do viacerých skupín: 

ukazovacie, opytovacie, osobné, zvratné, vymedzovacie a neurčité zámená.  

 

Ukazovacie zámená majú vzhľadom na svoju funkciu (ukazovať) najširšie pole pôsobnosti. Sú to 

napríklad zámená ten, tá, to, tento; taký, takýto; tu, tam; toľko, toľký.  

Do masmediálnej komunikácie preniká tendencia z niektorých dialektov zamieňať si význam zámen tu 

a sem. Kým prvé z nich vyjadruje miesto, druhé vyjadruje smer: „Som tu.“ vs. „Poď sem!“ Slovné 

spojenia ako „Poď tu!“ sú nespisovné. 

 

V tomto bode ešte opätovne upozorňujeme na používanie zámena taký s funkciou zdôraznenia 

významu prídavného mena – taký vysoký, taký chutný, taký hlúpy.  

„Musí byť dokonca tak dobrý líder, že je schopný si vychovať aj svojho nástupcu.“62  

„Starý dobrý kapitalizmus zase tak dobrý nebol“63 

Tak je zámeno, ktoré sa spája s inými príslovkami, kým taký je zámeno, ktoré sa môže spájať 

s prídavnými menami.  

 

Opytovacie zámená sa pýtajú na niečo neznáme – osobu, vec, vlastnosť, okolnosť. Podľa toho, na čo 

sa pýtajú, existujú substantívne: kto, čo; adjektívne: aký, ktorý, čí; kvantitatívne (koľkoraký, koľkoráz) 

a okolnostné: kde, kam, kadiaľ, odkiaľ, ako, prečo, kedy.  

Dve z nich – kto  a čo – majú skloňovanie, ktoré poznáme z pádových otázok, a zámená aký, ktorý 

a ohybné kvantitatívne zámená sa skloňujú ako prídavné mená. 

 

62 HNONLINE: Dostaňte znalosti z hláv vašich ľudí. [online]. In www.hnonline.sk. Dostupné na internete: 

https://finweb.hnonline.sk/serialy/419581-dostante-znalosti-z-hlav-vasich-ludi. [cit. 2020-04-19]. 
63 SMITH, Noah: Starý dobrý kapitalizmus zase tak dobrý nebol. [online]. In www.hnonline.sk. Dostupné na 

internete: https://finweb.hnonline.sk/komentare-patrie/511874-stary-dobry-kapitalizmus-zase-tak-dobry-nebol. 

[cit. 2020-04-19]. 

https://finweb.hnonline.sk/serialy/419581-dostante-znalosti-z-hlav-vasich-ludi
https://finweb.hnonline.sk/komentare-patrie/511874-stary-dobry-kapitalizmus-zase-tak-dobry-nebol
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Spomínané zamieňanie ukazovacích zámen tu a sem súvisí s používaním opytovacích zámen kde 

a kam. Zámenom kde sa pýtame na miesto a odpovedáme zámenom tu, zámenom kam sa pýtame na 

smer a odpovedáme pomocou zámena sem. 

  

Osobné zámená v 1. a 2. osobe singuláru i plurálu odkazujú na osoby, v 3. osobe singuláru aj plurálu 

môžu odkazovať na zvieratá aj veci. Patria sem zámená: ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni/ony.  

Pri osobných zámenách sa môže ako problematický z hľadiska praktického jazyka javiť  vzťah medzi 

zámenami odkazujúcimi na životné podstatné mená a zámenami odkazujúcimi na ostatné podstatné 

mená.  

 „Pekári ocenili prijatie viacerých zákonov, vyššie príplatky a minimálne mzdy medzi nich 

nepatria“64 

 

Najmä konkurencia zámen oni a ony predstavuje pre niektorých používateľov jazyka výzvu. Zámeno 

oni odkazuje na životné podstatné mená mužského rodu, respektíve na väčšie množstvo ľudí, ktoré 

zastupuje bez ohľadu na rod či životnosť. Zámeno ony odkazuje na podstatné mená ženského rodu, 

stredného rodu a na neživotné podstatné mená mužského rodu i zvieracie podstatné mená mužského 

rodu. 

Príklad chybného použitia nájdeme napríklad v článku z webu www.svetevity.sk: „Vaše vlasy 

sú doslova hladné po výživných látkach, ktoré by ich vzpružili a priviedli k životu. Doprajte im ich a oni 

sa vám odvďačia.“65 

 

Existujú i osobné privlastňovacie zámená – môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich. Z nich sú zámená môj, tvoj, 

náš, váš ohybné a skloňujú sa podľa vzoru môj66. V tomto bode treba zdôrazniť časté zamieňanie 

tvarov inštrumentálu jednotného čísla a datívu množného čísla: „Večerala s mojím kamarátom“ a 

„Prišla k mojim kamarátom.“ Vzhľadom na rovnaké skloňovanie sa tento problém týka všetkých 

štyroch zámen a vyskytuje sa i v jazyku slovenských médií. (Týka sa to i zámena svoj, ktoré 

spomenieme v nasledujúcich riadkoch.)  

 

 

64 WEBNOVINY: Pekári ocenili prijatie viacerých zákonov, vyššie príplatky a minimálne mzdy medzi nich nepatria. 

[online]. In www.webnoviny.sk. Dostupné na internete: https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/pekari-ocenili-

prijatie-viacerych-zakonov-vyssie-priplatky-a-minimalne-mzdy-medzi-nich-nepatria/. [cit. 2020-04-19]. 
65 SVETEVITY: Nielen kvalitné šampóny, ale aj potraviny. Zaraďte si do jedálnička TIETO, ktoré vám vyčarujú hrivu! 

[online]. In www.svetevity.sk. Dostupné na internete: https://svetevity.sk/recepty-a-tipy/2043860-nielen-kvalitne-

sampony-ale-aj-potraviny-zaradte-si-do-jedalnicka-tieto-ktore-vam-vycaruju-hrivu. [cit. 2020-04-19]. 
66 Pozri: ORAVEC, Ján – BAJZÍKOVÁ, Eugénia – FURDÍK, Juraj: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Morfológia. 

Bratislava : SPN, 1984, s. 119.  

https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/pekari-ocenili-prijatie-viacerych-zakonov-vyssie-priplatky-a-minimalne-mzdy-medzi-nich-nepatria/
https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/pekari-ocenili-prijatie-viacerych-zakonov-vyssie-priplatky-a-minimalne-mzdy-medzi-nich-nepatria/
https://svetevity.sk/recepty-a-tipy/2043860-nielen-kvalitne-sampony-ale-aj-potraviny-zaradte-si-do-jedalnicka-tieto-ktore-vam-vycaruju-hrivu
https://svetevity.sk/recepty-a-tipy/2043860-nielen-kvalitne-sampony-ale-aj-potraviny-zaradte-si-do-jedalnicka-tieto-ktore-vam-vycaruju-hrivu
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„Našim najbližším partnerom je Slovenská technická univerzita.“67 

„13-ročná Viktória svojím rodičom robí nepochybne radosť“68 

 

Základné zvratné zámeno seba/sa „ukazuje alebo odkazuje na substanciu tak, že ju v texte stotožňuje 

s gramatickým podmetom vety, vzťahuje sa na osoby vo všetkých rodoch a v obidvoch číslach“69. 

Základné zámeno seba/sa nemá nominatív a zároveň má rovnaké tvary v singulári aj pluráli (Prišla 

som k sebe. Moji známi prišli k sebe).  

Zvratné privlastňovacie zámeno svoj odkazuje/ukazuje vyjadrovaním vzťahu k osobe alebo k veci, ak 

je osoba podmetom vety. Skloňuje sa ako osobné privlastňovacie zámeno môj.  

 

Zamieňanie zámena svoj s osobnými privlastňovacími zámenami ovplyvňuje význam výpovede, ako to 

naznačuje príklad:  

Najbližšie tri pracovné dni Blaho strávil rozhovormi so známymi, susedmi a rodinnými 

príslušníkmi Kamila Krausa. Postupoval podľa zoznamu, ktorý si spísal po spoločnom obede 

s jeho manželkou v piatok.  

Najbližšie tri pracovné dni Blaho strávil rozhovormi so známymi, susedmi a rodinnými príslušníkmi 

Kamila Krausa. Postupoval podľa zoznamu, ktorý si spísal po spoločnom obede so svojou manželkou 

v piatok.  

Vysvetlite rozdiel medzi dvomi uvedenými vetami. 

 

Vymedzovacie zámená okrem toho, že odkazujú alebo ukazujú, vymedzujú rozsah substancie, kvality, 

kvantity či okolností. Robia to dvojako – kvalitatívnym stotožňovaním a odlíšením (ten istý, iný) alebo 

kvalitatívnym ohraničením (všetok, nikto). Na základe tohto sa rozdeľujú do dvoch základných skupín. 

Kvalitatívne vymedzovacie zámená môžu byť teda stotožňovacie (taký istý, ten istý, takisto70) alebo 

odlišovacie (inokedy, iní, inak, inde).  

Kvantitatívne vymedzovacie zámená sú buď súhrnové (všetci, všetko, všetko, každý, všade, vždy), 

 

67 MIČUDA, Vladimír: Kedy budú štátnice, ako to bude s odovzdávaním diplomoviek a bakalárok a kedy sa 

študenti vrátia na Mlyny? (Rozhovor). [online]. In www.refresher.sk. Dostupné na internete: 

https://refresher.sk/82417-Kedy-budu-statnice-ako-to-bude-s-odovzdavanim-diplomoviek-a-bakalarok-a-kedy-

sa-studenti-vratia-na-Mlyny-Rozhovor-. [cit. 2020-04-19]. 
68 SVETEVITY: Krásna a k tomu šikovná! Pozrite sa, aké diela vytvára dcéra moderátorky Alexandry Orviskej . 

[online]. In wwww.svetevity.sk. Dostupné na internete: <https://svetevity.sk/celebrity/2129834-krasna-a-k-tomu-

sikovna-pozrite-sa-ake-diela-vytvara-dcera-moderatorky-alexandry-orviskej>. [cit. 2020-04-19]. 
69 ORAVEC, Ján – BAJZÍKOVÁ, Eugénia – FURDÍK, Juraj: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Morfológia. Bratislava : 

SPN, 1984, s. 119 – 120. 
70 Korektná je aj forma tak isto.  

https://refresher.sk/82417-Kedy-budu-statnice-ako-to-bude-s-odovzdavanim-diplomoviek-a-bakalarok-a-kedy-sa-studenti-vratia-na-Mlyny-Rozhovor-
https://refresher.sk/82417-Kedy-budu-statnice-ako-to-bude-s-odovzdavanim-diplomoviek-a-bakalarok-a-kedy-sa-studenti-vratia-na-Mlyny-Rozhovor-
https://svetevity.sk/celebrity/2129834-krasna-a-k-tomu-sikovna-pozrite-sa-ake-diela-vytvara-dcera-moderatorky-alexandry-orviskej
https://svetevity.sk/celebrity/2129834-krasna-a-k-tomu-sikovna-pozrite-sa-ake-diela-vytvara-dcera-moderatorky-alexandry-orviskej
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alebo obmedzovacie (sám, samý).   

 

Pristavíme sa pri zámenách sám a samý, ktoré si používatelia jazyka niekedy zamieňajú. Existuje medzi 

nimi sémantický rozdiel: sám znamená „výlučnú jedinosť, oddelenosť osoby alebo skupiny; iba jeden, 

jediný“71, je opakom zámen všetci, každý. Zámeno samý „zdôrazňuje jedinú výlučnú vlastnosť 

súhrnu jednotlivcov alebo častí celku; výhradne taký, ako vyjadrené ním určované slovo, číry; 

len, iba“72.  

Z hľadiska významu je zrejmé, že tieto dve zámená si nemožno zamieňať, hoci ich formálna podobnosť 

k tomu môže zvádzať. Zrejme práve na základe tejto podobnosti dochádza k pomerne častej chybe, 

ktorou je, keď sa zámeno sám skloňuje v N a A plurálu ženského, stredného rodu a neživotných 

podstatných mien mužského rodu ako zámeno samý. Ide o tvary „samé“ v prípadoch typu – samé deti, 

samé ženy (N a A plurálu) namiesto samy. Pretože slovné spojenia „samé deti“ a „samy deti“ majú 

rozdielny význam, ako sme naznačili vyššie.  

 

Pre lepšiu prehľadnosť uvádzame prehľad paradigiem zámena sám.  

 

 

pád 

singulár plurál 

m. f. n. m. f. n. 

N sám sama samo sami samy samy 

G samého samej samého samých samých samých 

D samému samej samému samým samým samým 

A samého /než. sám samu samo samých samy samy 

L (o) samom (o) samej (o) samom (o) samých (o) samých (o) 

samých 

I samým samou samým samými samými samými 

Tab. 2 Deklinácia zámen sám, sama, samo 

  

 

71 KAČALA, Ján – PISÁRČIKOVÁ, Mária – POVAŽAJ, Matej (Eds.): Krátky slovník slovenského jazyka. 4. vyd. 

Bratislava : Veda, 2003. [online]. Dostupné na internete: https://slovnik.juls.savba.sk/?w=sám. [cit. 2020-04-20]. 
72 KAČALA, Ján – PISÁRČIKOVÁ, Mária – POVAŽAJ, Matej (Eds.): Krátky slovník slovenského jazyka. 4. vyd. 

Bratislava : Veda, 2003. [online]. Dostupné na internete: https://slovnik.juls.savba.sk/?w=sam. [cit. 2020-04-20]. 

https://slovnik.juls.savba.sk/?w=sám
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=sam
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Chybu, ktorú sme opísali vyššie, je možné nájsť i v slovenských médiách: 

„V akom veku môže dieťa cestovať do školy samé?“73 

„Zadlžené európske krajiny si za svoje problémy môžu samé a samé si ich aj majú riešiť.“74 

„Mestá si za záplavy môžu samé, pribúda betón a mizne zeleň, tvrdí agrorezort“75 

 

Titulok „Spravte si pedikúru samé bez pomoci odborníčky. Krásne nohy na dosah“76 možno 

teoreticky vnímať ako sémanticky správny, ale z kontextu vyplýva, že autorka nabáda 

čitateľky k tomu, aby si spravili pedikúru svojpomocne.  

 

Neurčité zámená všeobecne naznačujú jav, na ktorý odkazujú alebo ukazujú. Sú to napríklad zámená 

– niekto, ktosi, akýsi, čísi, kadejaký, voľakedy, hocikedy, hocikoľko, niekoľko.  Z povahy týchto zámen je 

zrejmé, že v spravodajských žánroch by nemali patriť k často využívaným, na rozdiel od napríklad 

publicistických textov.   

 

 

73 MIKSOVÁ, Martina: V akom veku môže dieťa cestovať do školy samé? [online]. In www.pravda.sk. Dostupné na 

internete: https://uzitocna.pravda.sk/skola/clanok/442739-v-akom-veku-moze-dieta-cestovat-do-skoly-same/. 

[cit. 2020-04-20]. 
74 PRAVDA.SK: Nech si zadlžené krajiny pomôžu samé, vyzýva švédsky premiér. [online]. In www.pravda.sk. 

Dostupné na internete: https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/239700-nech-si-zadlzene-krajiny-pomozu-same-

vyzyva-svedsky-premier. [cit. 2020-04-20].  
75 PRAVDA.SK: Mestá si za záplavy môžu samé, pribúda betón a mizne zeleň, tvrdí agrorezort. [online]. In 

www.pravda.sk. Dostupné na internete: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/472453-mprv-mesta-si-za-

zaplavy-mozu-same-pribuda-totiz-beton-a-mizne-zelen/. [cit. 2020-04-20].  
76 SVETEVITY: Spravte si pedikúru samé bez pomoci odborníčky. Krásne nohy na dosah. [online]. In 

www.svetevity.sk. Dostupné na internete: https://svetevity.sk/zivotny-styl/525734-spravte-si-pedikuru-same-bez-

pomoci-odbornicky-krasne-nohy-na-dosah. [cit. 2020-04-20].  

https://uzitocna.pravda.sk/skola/clanok/442739-v-akom-veku-moze-dieta-cestovat-do-skoly-same/
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/239700-nech-si-zadlzene-krajiny-pomozu-same-vyzyva-svedsky-premier
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/239700-nech-si-zadlzene-krajiny-pomozu-same-vyzyva-svedsky-premier
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/472453-mprv-mesta-si-za-zaplavy-mozu-same-pribuda-totiz-beton-a-mizne-zelen/
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/472453-mprv-mesta-si-za-zaplavy-mozu-same-pribuda-totiz-beton-a-mizne-zelen/
https://svetevity.sk/zivotny-styl/525734-spravte-si-pedikuru-same-bez-pomoci-odbornicky-krasne-nohy-na-dosah
https://svetevity.sk/zivotny-styl/525734-spravte-si-pedikuru-same-bez-pomoci-odbornicky-krasne-nohy-na-dosah
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ČÍSLOVKY  

Numeráliá pomenúvajú samostatné pojmy počtu i číselné príznaky vecí, dejov a príznakov. Vyjadrujú 

teda kvantitatívne príznaky samostatne existujúcich pomenovaní.  

Číslovky delíme na základné, skupinové, násobné, radové a druhové.  

Základné číslovky odpovedajú na otázku – koľko? Skupinové číslovky suplujú základné číslovky pri 

pomnožných podstatných menách. Násobné číslovky sú príslovkovou obmenou základných čísloviek 

pri slovesných názvoch dejov. Radové číslovky sú formálne adjektíva odvodené od základných 

čísloviek a druhové číslovky sú adjektívne a príslovkové odvodeniny zo skupinových čísloviek. 

 

Základné číslovky sú napr. jeden, dva, tri, štyri, päť, desať, jedenásť, dvadsať, dvadsaťdva, sto, tisíc, 

milión, miliarda. Číslovky dva, tri, štyri sú zhodné s menom počítanej veci vo všetkých pádoch. Číslovky 

päť – deväťdesiatdeväť sa skloňujú spolu s počítaným predmetom (šiestimi pohárikmi).  

Dôležité je nezabudnúť na to, že od číslovky päť vyššie musí byť pomenúvaný počítaný jav v genitíve 

(päť pív, dvanásť rozhnevaných mužov, sto miliónov eur). Číslovky sto a tisíc sa vo význame čísiel 

neskloňujú. Číslovky milión, bilión a miliarda sa vyznačujú povahou podstatných mien, skloňujú sa 

podľa vzorov dub, žena.  

K základných číslovkám patria i zlomkové číslovky pol a štvrť, obe sa neskloňujú – číslovka pol nemá 

množné číslo, štvrť má množné číslo (ale len v spojení tri štvrte).  

Skupinové číslovky pomenúvajú súhrn a využívajú sa najmä pri pomnožných podstatných menách 

(štvoro nohavíc).  

Násobné číslovky nepomenúvajú násobenie, ale počet dejov – koľkokrát sa niečo stalo. Treba si 

zapamätať, že majú dvojaký tvar – vytvorený pomocou samostatného slova raz alebo 

z nesamostatného základu –krát.  

Počet dejov teda môžeme vyjadriť dvojako:  

„Vladimir Putin kandidoval za prezidenta už štyrikrát.“77 alebo  

„Vladimir Putin kandidoval za prezidenta už štyri razy.“ 

 

Radové číslovky odpovedajú na otázku koľký? a vyjadrujú číselné umiestnenie veci/vlastnosti v poradí 

rovnakých vecí/vlastností. Sú to číslovky ako prvý, druhý, tretí, štvrtý, piaty, desiaty, dvanásty, 

dvadsiaty. Skloňujú sa podľa vzoru pekný, číslovky tretí a tisíci podľa vzoru cudzí.  

 

77 TÓDA, Mirek: Putin môže byť večným prezidentom. Duma kvôli nemu už druhý raz prepisuje ústavu . [online]. In 

www.dennikn.sk. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/1785554/boh-rodina-vlast-putin-sa-hra-na-

ochrancu-tradicnych-hodnot-aby-si-zaistil-buducnost/?ref=tema. [cit. 2020-04-20].  

https://dennikn.sk/1785554/boh-rodina-vlast-putin-sa-hra-na-ochrancu-tradicnych-hodnot-aby-si-zaistil-buducnost/?ref=tema
https://dennikn.sk/1785554/boh-rodina-vlast-putin-sa-hra-na-ochrancu-tradicnych-hodnot-aby-si-zaistil-buducnost/?ref=tema
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Pri radových číslovkách treba byť obozretný hlavne pri skloňovaní, ktoré si často môžeme zmýliť so 

skloňovaním základných čísloviek (podľa vzoru päť). Jedna graféma (i/y) mení význam výpovede: 

Novinárkou sa stala v dvadsiatych rokoch.  

Novinárkou sa stala v dvadsiatich rokoch.  

V prípade prvej vety ide o tvar radovej číslovky dvadsiaty, ktorá vyjadruje 20. roky, v druhom prípade 

ide o tvar základnej číslovky dvadsať, čiže odkazuje na vek novinárky. 

 

Druhové číslovky pomenúvajú počet druhov, v akých sa veci nachádzajú (dvojaký, trojaký) .  

Veľká analýza tvrdí, že dvojaká kvalita potravín existuje, no nedelí sa na Východ – Západ78 

Podľa záverov z predsedníctva sú dôvody na Dzurindovo odvolanie z funkcie trojaké.79 

Druhovú číslovku obsahuje napríklad frazeologizmus mať dvojaký meter, pri ktorom sa stretávame aj s 

nesprávnym tvarom mať dvojitý meter.  

 

Číslovky patria k ohybným slovným druhom, teda majú flexiu. Ak rozvíjajú podstatné meno, 

z formálneho a gramatického hľadiska sa správajú ako prídavné mená – i v prípade čísloviek teda 

treba počítať s kategóriou zhody.  

V niektorých prípadoch majú však používatelia jazyka sklon číslovky neskloňovať. Tieto prípady sa 

dajú nájsť i v slovenských médiách:  

„Pellegrini nechal Matovičovej novej vláde len 3000 testov na COVID-19. Minieme ich do desať 

dní“80 

„V prípade dokázania viny im hrozí od dvoch do desať rokov väzenia.“81 

Predložka „do“ sa v oboch prípadoch (časový význam) spája s genitívom, v ktorom musí byť nielen 

podstatné meno, ale i číslovka, ktorá ho rozvíja.  

Z hľadiska žurnalistickej praxe môžu predstavovať problémy spôsoby slovného vyjadrovania veľkosti, 

rozmeru či objemu – tento jav existuje na pomedzí čísloviek a prídavných mien. Platí, že pri zložených 

 

78 ČIMOVÁ, Denisa: Veľká analýza tvrdí, že dvojaká kvalita potravín existuje, no nedelí sa na Východ – Západ. 

[online]. In www.e.dennikn.sk. Dostupné na internete: https://e.dennikn.sk/1508192/velka-analyza-tvrdi-ze-

dvojaka-kvalita-potravin-existuje-no-nedeli-sa-na-vychod-zapad/. [cit. 2020-04-20].  
79 SME.SK: Predsedníctvo strany Smer - SD sa uznieslo na požiadavke odvolať Dzurindu. [online]. In www.sme.sk. 

Dostupné na internete: https://domov.sme.sk/c/2022652/predsednictvo-strany-smer-sd-sa-uznieslo-na-

poziadavke-odvolat-dzurindu.html. [cit. 2020-04-20]. 
80 FOLENTOVÁ, Veronika: Pellegrini nechal Matovičovej novej vláde len 3000 testov na COVID-19. Minieme ich do 

desať dní. [online]. In www.dennikn.sk. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/1814763/pellegrini-nechal-

matovicovej-novej-vlade-len-3000-testov-na-covid-19-minieme-ich-do-desat-dni/. [cit. 2020-04-20].  
81 TOPKY.SK: Zvrat po objavení tajného dokumentu! Komunistických papalášov Jakeša a Štrougala obvinili. 

[online]. In topky.sk. Dostupné na internete: https://www.topky.sk/cl/11/1841407/Zvrat-po-objaveni-tajneho-

dokumentu--Komunistickych-papalasov-Jakesa-a-Strougala-obvinili. [cit. 2020-04-20]. 

https://e.dennikn.sk/1508192/velka-analyza-tvrdi-ze-dvojaka-kvalita-potravin-existuje-no-nedeli-sa-na-vychod-zapad/
https://e.dennikn.sk/1508192/velka-analyza-tvrdi-ze-dvojaka-kvalita-potravin-existuje-no-nedeli-sa-na-vychod-zapad/
https://domov.sme.sk/c/2022652/predsednictvo-strany-smer-sd-sa-uznieslo-na-poziadavke-odvolat-dzurindu.html
https://domov.sme.sk/c/2022652/predsednictvo-strany-smer-sd-sa-uznieslo-na-poziadavke-odvolat-dzurindu.html
https://dennikn.sk/1814763/pellegrini-nechal-matovicovej-novej-vlade-len-3000-testov-na-covid-19-minieme-ich-do-desat-dni/
https://dennikn.sk/1814763/pellegrini-nechal-matovicovej-novej-vlade-len-3000-testov-na-covid-19-minieme-ich-do-desat-dni/
https://www.topky.sk/cl/11/1841407/Zvrat-po-objaveni-tajneho-dokumentu--Komunistickych-papalasov-Jakesa-a-Strougala-obvinili
https://www.topky.sk/cl/11/1841407/Zvrat-po-objaveni-tajneho-dokumentu--Komunistickych-papalasov-Jakesa-a-Strougala-obvinili
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prídavných menách, ktorých prvú časť tvorí príslovka a druhú prídavné meno, ide o jedno slovo: 

trojhodinová tlačová konferencia, štvorročný mandát, stoeurový balíček a pod. Tieto významy možno 

vyjadriť aj pomocou spojenia číslice a slova spojovníkom, a to takýmto spôsobom: 3-hodinová tlačová 

konferencia, 4-ročný mandát, 100-eurový balíček.  

Ak potrebujeme využiť viac takýchto výrazov, číslice nám umožňujú ešte ekonomickejšie vyjadrenie: 

Sudcovia zvažovali 23-, 25- a 30-ročný trest. 

Pomerne častú chybu predstavuje tendencia zapisovať číslovky pomocou číslice, spojovníka a pádovej 

prípony, napr. v 30-tych rokoch sa slovenské novinárstvo rozvíjalo. Tento spôsob predstavuje 

nesprávny zápis, pri snahe o ekonomické vyjadrenie stačí uviesť číslice (stalo sa to v 40. rokoch), ak 

chceme použiť slovo namiesto číslic, treba uviesť celý tvar (stalo sa to  štyridsiatych rokoch).  

Ako príklad uvádzam novinársky prejav z webu www.svetevity.sk, ktorý v titulku a podtitulku 

obsahuje nesprávny zápis, no v perexe správny. 

TITULOK: Vyznáte sa v hudbe 90-tych rokov a patríte medzi jej fanúšikov? Otestujte sa! 

PEREX: Hudba v 90. rokoch bola rozmanitá a skvelá. Množstvo známych spevákov, speváčok či kapiel 

prerazilo práve v tomto období. My sme na hudbe v týchto rokoch buď vyrastali, alebo nás aspoň 

zasiahla. Spravte si test, aby ste vedeli, ako dobre si pamätáte toto hudobné obdobie! 

PODTITULOK: Ako sa vyznáte v hudbe 90-tych rokov?82 

 

 

82 SVETEVITY: Vyznáte sa v hudbe 90-tych rokov a patríte medzi jej fanúšikov? Otestujte sa! [online]. In 

www.svetevity.sk. Dostupné na internete: https://svetevity.sk/celebrity/2135145-otestujte-sa-kviz-test-hudba-

oldies-backstreetboys-madonna-britneyspears-90-te-roky. [cit. 2021-02-20]. 

https://svetevity.sk/celebrity/2135145-otestujte-sa-kviz-test-hudba-oldies-backstreetboys-madonna-britneyspears-90-te-roky
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SLOVESÁ  

Verbá sú ohybné plnovýznamové slová, ktoré pomenúvajú dynamické príznaky (činnosti: chodiť, stavy: 

blednúť, vlastnosti medzi substanciami: mať i vlastnosti a schopnosti: voňať, horieť). Slovesá 

predpokladajú nadradený prvok, ktorý je pomenovaný podstatným menom alebo zámenom. Majú 

gramatické kategórie: osoba, číslo, čas,  spôsob, vid, slovesný rod, zhoda i lexikálno-gramatickú 

kategóriu intencia.  

Slovesá zo sémantického hľadiska môžeme deliť na činnostné (predmetové a nepredmetové) 

a stavové. Z formálnej stránky vyčleňujeme slovesá osobné a neosobné, zvratné a nezvratné. 

Z hľadiska ich funkcie vyčleňujeme slovesá plnovýznamové a pomocné (neplnovýznamové).  

 

Pomocné slovesá  

Niektoré slovesá vývinom strácali svoj význam, až sa dostali do pozície slov, ktoré majú len gramatickú 

funkciu, nie význam. Tieto slovesá nepomenúvajú osobitný dej. Ako naznačuje ich názov, sú to 

slovesá, ktoré pomáhajú iným slovesám (i podstatným alebo prídavným menám) vyjadrovať ich 

význam.  

Fázové, limitné a modálne pomocné slovesá  sa spájajú s neurčitkom iných slovies a sponové slovesá 

sa spájajú s menami.  

Fázové slovesá vyjadrujú jednotlivé fázy priebehu deja. Sú to slovesá ako začať, končiť, zostať, 

neprestať, prestať. Pri niektorých fázových slovesách je treba dávať si pozor na zvratné sa/si – fázové 

slovesá sa spájajú s neurčitkom slovesa, nemôžu teda mať zvratné sa/si – porovnajme ako príklad 

slovesá začať a začať sa.  

„Aj v Trnavskom kraji začnú platiť viaceré obmedzenia, ktoré majú minimalizovať šírenie 

koronavírusu.“83 

„Verí, že dobrým výsledkom v šprinte sa preňho MS nekončia“84 

 

 

 

 

 

83 BRIŠKA, Peter: Stredoškoláci sú od zajtra doma, trnavské divadlo ruší predstavenia. [online]. In 

www.mytrnava.sme.sk. Dostupné na internete: https://mytrnava.sme.sk/c/22353368/stredoskolaci-su-od-zajtra-

doma-trnavske-divadlo-rusi-predstavenia.html. [cit. 2020-04-20].  
84 ŠPORT.SME.SK: Pred MS zistil nepríjemnú diagnózu. Otčenáš dosiahol životný výsledok.  

[online]. In www.sme.sk. Dostupné na internete: https://sport.sme.sk/c/22326867/otcenas-po-13-mieste-v-

sprint-na-ms-v-biatlone-2020.html. [cit. 2020-04-20].  

https://mytrnava.sme.sk/c/22353368/stredoskolaci-su-od-zajtra-doma-trnavske-divadlo-rusi-predstavenia.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22353368/stredoskolaci-su-od-zajtra-doma-trnavske-divadlo-rusi-predstavenia.html
https://sport.sme.sk/c/22326867/otcenas-po-13-mieste-v-sprint-na-ms-v-biatlone-2020.html
https://sport.sme.sk/c/22326867/otcenas-po-13-mieste-v-sprint-na-ms-v-biatlone-2020.html
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Často sa stáva, že si používatelia jazyka tieto dve slovesá pletú, čoho dôkazom sú i tieto príklady:  

„Keď začali jarné prázdniny, na Floride boli plné pláže.“85  

„Prvú injekciu vakcíny dostali dobrovoľníci už 16. marca, keď v USA spustila testovanie 

biotechnologická spoločnosť Moderna a v Číne začala testy spoločnosť Cansino Biologics v spolupráci 

s armádnym biotechnologickým ústavom, píšu Lidovky.cz.“86   

 

Limitné slovesá – ísť a mať – „v spojení s plnovýznamovým slovesom vyjadrujú konečný prípravný stav 

pred uskutočnením deja. Majú istý vzťah ku gramatickej kategórii času. Spojenia týchto pomocných 

slovies s neurčitkom dokonavých slovies vyjadrujú, že vyslovený dej sa už-už má uskutočniť alebo len-

len že sa neuskutočnil. 87“ 

„Kepa odmietol striedať, Sarriho išlo poraziť.“88 

„Trénera futbalistov FC Middlesbrough Steva McClarena išlo po záverečnom hvizde 24. kola 

anglickej Premier league rozhodiť od jedu“89 

„Naposledy rázne prehovoril na ústrednej rade, kde označil vládu Roberta Fica za návrat mečiarizmu, 

ide ho vraj ,šľak trafiť‘, že mu SDKÚ nedokáže nastaviť zrkadlo.“90 

Ako vidíme, poväčšine ide o ustálené slovné spojenia s expresívnym nádychom. Príklad využitia 

limitného slovesa mať: vlečie sa, ako keby mal umrieť.  

 

Modálne slovesá  vyjadrujú vôľové, citové tendencie či predpoklady uskutočnenia dejov (ktoré sú 

vyjadrené plnovýznamovými slovesami). V slovenčine je modálnych slovies viacero, za základné sa 

zvyčajne považujú tieto: dať, dať sa, chcieť, mať, môcť, musieť, smieť, vedieť.  

Modálne slovesá zo sémantického hľadiska vyjadrujú vzťah činiteľa k deju – jeho vôľu, povinnosť, 

možnosť či schopnosť konať dej.  

Pri modálnych slovesách je treba mať na pamäti, že sa musia spájať s neurčitkom plnovýznamových 

 

85 BERZEDI, Juraj: Slovenka v USA: Máme jarné prázdniny a na Floride sú plné pláže. [online]. In www.sme.sk. 

Dostupné na internete: https://sport.sme.sk/c/22367173/michaela-peskova-koronavirus-v-usa-podcenuju-

rozhovor.html. [cit. 2020-04-20].  
86 PETR, Jaroslav: Hľadá sa hlavný štít pred koronavírusom. Pomôže sto rokov stará vakcína? [online]. In 

www.hnonline.sk. Dostupné na internete: https://science.hnonline.sk/medicina/2132377-hlada-sa-hlavny-stit-

pred-koronavirusom-pomoze-sto-rokov-stara-vakcina. [cit. 2020-04-20].  
87 DVONČ, Ladislav a kol.: Morfológia slovenského jazyka. Bratislava : SAV, 1966, s. 365. 
88 TASR – PRAVDA – ČTK – SITA: VIDEO: Kepa odmietol striedať, Sarriho išlo poraziť. City získalo trofej v rozstrel. 

[online]. In www.pravda.sk. Dostupné na internete: https://futbal.pravda.sk/ostatne/clanok/503323-brankar-

arrizabalaga-odmietol-striedat-sarriho-islo-porazit-city-ziskalo-trofej-v-rozstrele/. [cit. 2020-04-20].  
89 ŠPORT.SME.SK: M'boro stratilo trojgólový náskok. [online]. In www.sme.sk. Dostupné na internete: 

https://sport.sme.sk/c/1901102/mboro-stratilo-trojgolovy-naskok.html. [cit. 2020-04-20].  
90 PETKOVÁ, Zuzana: Frešov vplyv v SDKÚ slabne. [online]. In www.hnonline.sk. Dostupné na internete: 

https://dennik.hnonline.sk/slovensko/454022-fresov-vplyv-v-sdku-slabne. [cit. 2020-04-20].  

https://sport.sme.sk/c/22367173/michaela-peskova-koronavirus-v-usa-podcenuju-rozhovor.html
https://sport.sme.sk/c/22367173/michaela-peskova-koronavirus-v-usa-podcenuju-rozhovor.html
https://science.hnonline.sk/medicina/2132377-hlada-sa-hlavny-stit-pred-koronavirusom-pomoze-sto-rokov-stara-vakcina
https://science.hnonline.sk/medicina/2132377-hlada-sa-hlavny-stit-pred-koronavirusom-pomoze-sto-rokov-stara-vakcina
https://futbal.pravda.sk/ostatne/clanok/503323-brankar-arrizabalaga-odmietol-striedat-sarriho-islo-porazit-city-ziskalo-trofej-v-rozstrele/
https://futbal.pravda.sk/ostatne/clanok/503323-brankar-arrizabalaga-odmietol-striedat-sarriho-islo-porazit-city-ziskalo-trofej-v-rozstrele/
https://sport.sme.sk/c/1901102/mboro-stratilo-trojgolovy-naskok.html
https://dennik.hnonline.sk/slovensko/454022-fresov-vplyv-v-sdku-slabne
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slovies.  

Uvádzame príklady z titulku a medzititulku:  

„Časť personálu ružomberskej nemocnice musí do karantény“91 

„Nemôžu na toaletu“92 

Uvedené príklady naznačujú, že niekedy majú používatelia jazyka tendenciu skracovať takéto slovné 

spojenia.  

Ďalšiu častú chybu predstavuje používanie nesprávnych tvarov 1. a 2. osoby plurálu môžte, môžme 

namiesto môžete, môžeme pri slovese môcť. 

 „Aj u lekára v ordinácii sa môžme nakaziť“93 

„Syfilisom sa môžte nakaziť krvou, pohlavným stykom, aj bozkami.“94 

 

Sponové slovesá  sa používajú v spojení s neslovesnými výrazmi (podstatnými menami, prídavnými 

menami, príslovkami), najmä vo forme slovesno-menných prísudkov, či vetných základov. Sú to 

slovesá ako byť/bývať, stať/stávať sa, cítiť, zdať sa, vidieť sa, vyzerať, pripadať si, javiť sa.  

 

Teraz si v skratke priblížime jednotlivé slovesné kategórie. Formálne i sémantické hľadisko sa spája 

v lexikálno-gramatickej kategórii intencie. Je to lexikálno-gramatická kategória, ktorá vyjadruje vzťah 

slovesa k podstatnému menu, inými slovami „smerovanie slovesného deja na substantívum (na 

viaceré substantíva)“95. Jej pointa spočíva v tom, že niektoré slovesá potrebujú, aby bol vyjadrený 

agens (pôvodca) i paciens (zasahovaný) deja, niektoré potrebujú vyjadreného len agensa, iné len 

paciensa, niektoré nepotrebujú ani to, lebo význam pôvodcu deja či zasahovaného dejom môže byť 

inherentne obsiahnutý v slovese. Intencia je sémantická, významová vlastnosť slovesa, ktorej formálny 

prejav je valencia96.  

Plnovýznamové slovesá sa podľa autorov učebnice Súčasný slovenský spisovný jazyk. Morfológia delia 

 

91 STANČÍKOVÁ, Ľubica: Časť personálu ružomberskej nemocnice musí do karantény. [online]. In 

www.myliptov.sme.sk. Dostupné na internete: https://myliptov.sme.sk/c/22374230/cast-personalu-

ruzomberskej-vojenskej-nemocnice-musi-do-karanteny.html. [cit. 2020-04-20].  
92 VASILKO, Tomáš: Nosia plienky, obúvajú si vrecká na smeti a umierajú. Čínski lekári riskujú pre koronavírus 

životy. [online]. In www.dennikn.sk. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/1761523/nosia-plienky-obuvaju-

si-vrecka-na-smeti-a-umieraju-cinski-lekari-riskuju-pre-koronavirus-zivoty/. [cit. 2020-04-20].  
93 NETKY.SK: Aj u lekára v ordinácii sa môžme nakaziť. [online]. In www.netky.sk. Dostupné na internete: 

<http://www.netky.sk/clanok/aj-u-lekara-v-ordinacii-sa-mozme-nakazit>. [cit. 2021-02-27]. 
94 AKTUALITY. SK: Nebezpečné choroby sa šíria, aj vracajú späť. [online]. In www.aktuality.sk. Dostupné na 

internete: https://www.aktuality.sk/clanok/180752/nebezpecne-choroby-sa-siria-aj-vracaju-spat/. [cit. 2021-02-

27]. 
95 ORAVEC, Ján – BAJZÍKOVÁ, Eugénia – FURDÍK, Juraj: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Morfológia. Bratislava : 

SPN, 1984, s. 126.  
96 Pozri: SOKOLOVÁ, Miloslava: Kapitolky zo slovenskej morfológie. Prešov : SLOVACONTACT, s. 57 – 77.  

https://myliptov.sme.sk/c/22374230/cast-personalu-ruzomberskej-vojenskej-nemocnice-musi-do-karanteny.html
https://myliptov.sme.sk/c/22374230/cast-personalu-ruzomberskej-vojenskej-nemocnice-musi-do-karanteny.html
https://dennikn.sk/1761523/nosia-plienky-obuvaju-si-vrecka-na-smeti-a-umieraju-cinski-lekari-riskuju-pre-koronavirus-zivoty/
https://dennikn.sk/1761523/nosia-plienky-obuvaju-si-vrecka-na-smeti-a-umieraju-cinski-lekari-riskuju-pre-koronavirus-zivoty/
http://www.netky.sk/clanok/aj-u-lekara-v-ordinacii-sa-mozme-nakazit
https://www.aktuality.sk/clanok/180752/nebezpecne-choroby-sa-siria-aj-vracaju-spat/
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do ôsmich intenčných typov97. Z hľadiska praktického jazyka je dôležité mať na pamäti najmä to, že 

väčšina slovenských slovies potrebuje k úplnosti výpovede podstatné meno či zámeno vo funkcii 

agensa a/alebo paciensa.  

Nedôslednosť v tejto problematike sa prejavuje i v jazyku médií. Ukážeme si to na príklade slovesa 

uvažovať:  

„Cheney uvažoval, že poštve na Irán Izrael“98 

„Micheľ uvažoval, že preruší zápas“99 

„Po tom, čo neodpískal Henryho ruku, uvažoval, že sa s píšťalkou rozlúči“100 

Sloveso uvažovať potrebuje podstatné meno či zámeno v akuzatíve, lokáli alebo inštrumentáli101 . 

Ďalšie príklady z médií, v ktorých slovesám chýba paciens:  

„Nutričná špecialistka pre vás zostavila zdravý jedálniček na celý deň. Vyskúšate?“102 

„Ak sú chorí, potrebujú vás zdravú, aby ste sa mohli starať.“103 

 

S intenciou súvisia zvratné slovesá, keďže zvratné zámená sa/si vyjadrujú paciensa deja. V slovenčine 

sa spravidla uvažuje o troch prípadoch zvratnosti.  

1. Sa/si má povahu lexikálnej morfémy, je súčasťou formy slovesa ako pomenovacej jednotky – ide 

o zvratné slovesá, ako napríklad všímať si, smiať sa. Zvratné slovesá nemajú svoj nezvratný náprotivok.  

2. Sa/si je tvar zvratného zámena, ktoré so slovesom tvorí sklad (syntagmu) – sa/si je paciens. 

Napríklad holiť sa, veriť si. Ide teda o zvratnú podobu nezvratného slovesa. Ako príklad môžu slúžiť 

napríklad slovesá podpísať, podpísať sa – podpísať sa (na daňové priznanie) vo význame podpísať sám 

seba; podpísať si ortieľ smrti vo význame podpísať niečo sebe a podpísať bez sa/si (Premiér podpísal 

koaličnú zmluvu).  

 

97 Pozri: ORAVEC, Ján – BAJZÍKOVÁ, Eugénia – FURDÍK, Juraj: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Morfológia. 

Bratislava : SPN, 1984, s. 128 – 130. 
98 SVK – PRAVDA – REUTERS: Cheney uvažoval, že poštve na Irán Izrael. [online]. In www.pravda.sk. Dostupné na 

internete: https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/221728-cheney-uvazoval-ze-postve-na-iran-izrael/. [cit. 2020-04-

20]. 
99 ZEMAN, Michal: Micheľ zvažoval, že preruší zápas. [online]. In www.pravda.sk. Dostupné na internete: 

https://futbal.pravda.sk/me-2008/clanok/95180-michel-uvazoval-ze-prerusi-zapas/. [cit. 2020-04-20].  
100 KOMÁR, Pavol: Trestajme hráčov za podvody, tvrdí Švéd, ktorý nevidel Henryho ruku. [online]. In 

www.pravda.sk. Dostupné na internete: https://futbal.pravda.sk/ms-2010/clanok/92845-trestajme-hracov-za-

podvody-tvrdi-sved-ktory-nevidel-henryho-ruku/. [cit. 2020-04-20].  
101 VALLEX 3.O. [online]. Dostupné na internete: https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/lexeme/disku1/0. 
102SVETEVITY: Nutričná špecialistka pre vás zostavila zdravý jedálniček na celý deň. Vyskúšate? [online]. In 

www.svetevity.sk. [online]. Dostupné na internete: https://svetevity.sk/recepty-a-tipy/2132426-nutricna-

specialistka-zostavila-zdravy-jedalnicek-na-cely-den-vyskusate-fit-stravovanie-zivotny-styl-odbornicka-vyzivova-

poradkyna. [cit. 2020-04-20].  
103 SVETEVITY:  Viete, ako sa nenakaziť od ostatných prechladnutím alebo chrípkou? My áno! [online]. In 

www.svetevity.sk.Dostupné na internete: https://svetevity.sk/zdravie/2127148-zdravie-chripka-prechladnutie-

hygiena-cistota-prevencia-nakaza. [cit. 2020-04-20].  

https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/221728-cheney-uvazoval-ze-postve-na-iran-izrael/
https://futbal.pravda.sk/me-2008/clanok/95180-michel-uvazoval-ze-prerusi-zapas/
https://futbal.pravda.sk/ms-2010/clanok/92845-trestajme-hracov-za-podvody-tvrdi-sved-ktory-nevidel-henryho-ruku/
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3. Sa/si predstavuje gramatický formant104 vo výrazoch ako hovorí sa, robí sa a pod. Vtedy sa hovorí 

o zvratných tvaroch nezvratných slovies.  

V denníku Pravda vyšiel článok s titulkom „Lukašenko usiluje o nastolenie užších vzťahov 

s EÚ“105, v ktorom je použité zvratné sloveso usilovať sa bez zvratného zámena sa. 

 

Slovesný rod  

Táto gramatická kategória vychádza z faktu, že substancie (osoby, zvieratá, veci) deje vykonávajú 

alebo sú nimi zasahované. Ak majú substancie aktívny vzťah k deju, slovesá majú činný rod; ak majú 

substancie naopak pasívny vzťah, slovesá majú trpný rod. Časté využívanie pasíva vidno aj 

v novinárskych prejavoch, ktorých cieľom je podať informácie čo najstručnejšie. Treba však brať ohľad 

aj na štylistiku a zrozumiteľnosť textov. 

 

Pozrite sa na nasledujúci text, nájdite v ňom pasívum a zamyslite sa nad jeho funkčnosťou 

v danom texte. 

 

Vakcinačnú kampaň sprevádzajú náhle zmeny v stratégii, ale už aj chaos v dátach. Cez víkend župy zaočkovali 

tisíce ľudí, ministerstvo hlásilo len zlomok. Štruktúru očkovaných nepoznáme. 

Miša má tridsať rokov a pracuje v predajni jedného z mobilných operátorov. Aj napriek tomu, že je pomerne mladá, 

sa už tento víkend bola očkovať vakcínou od spoločnosti AstraZeneca. 

Po rozhodnutí ministerstva zdravotníctva, vydaného v piatok, totiž spadá do skupiny ľudí, ktorí sa očkovať môžu. Aj 

predajcovia mobilných operátorov sú totiž „zamestnanci subjektu prevádzkujúceho maloobchodnú prevádzku“, 

ktorá počas lockdownu nie je zatvorená. 

Miša navyše v predajni prichádza do priameho kontaktu so zákazníkmi, čo je ďalšia podmienka, aby sa ľudia z 

maloobchodu mohli dať zaočkovať. „Veľká časť mojich zákazníkov sú dôchodcovia nad 65 rokov, ktorí sa nemusia, 

a ani nechcú dať testovať,“ hovorí. 

„Mnohí sú samozrejme zodpovední, ale nájde sa medzi nimi veľa takých, ktorí nerešpektujú ani základné 

nariadenia, napríklad týkajúce sa správneho nosenia rúška. Predstavujú pre mňa celkom veľké riziko nákazy. 

Vidím, ako chodia z pošty do potravín a potom prídu k nám. Testy sa u nás nekontrolujú, ignorujú aj dezinfekciu.“ 

Na očkovanie sa teda prihlásila hneď, ako to bolo možné. „Nemám nervy sa stresovať, a do budúcna sa nechcem 

obmedzovať kvôli cestovaniu. Takže som to brala tak, že čím skôr som sa zaočkovala, tým lepšie pre mňa a moju 

 

104 Formant je útvar vytvárajúci z tvaroslovného alebo slovotvorného základu slovný tvar alebo slovo (napr. 

predpona, prípona).  
105 TASR: Lukašenko usiluje o nastolenie užších vzťahov s EÚ. [online]. In www.pravda.sk. Dostupné na internete: 

https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/532514-lukasenko-usiluje-o-nastolenie-uzsich-vztahov-s-eu/. [cit. 2020-04-

20].  

https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/532514-lukasenko-usiluje-o-nastolenie-uzsich-vztahov-s-eu/
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rodinu,“ povedala.106 

 

Slovesný vid107 je lexikálno-gramatická kategória, ktorá podáva informáciu o prebiehaní alebo naopak 

ukončenosti deja. Slovesá podávajú dej buď v jeho priebehu, alebo ukončenosti a na základe toho 

patria buď do kategórie nedokonavého vidu (prebiehajúce deje), alebo dokonavého vidu (ucelený, 

ukončený, komplexný dej). Problematika vidu predstavuje dôležitú kapitolu ako z hľadiska gramatiky, 

tak i štylistiky a sémantiky108. Nezriedka bývame aj v jazyku médií svedkami situácií, ktoré naznačujú 

neznalosť v tejto oblasti. Kategória vidu má vplyv na sémantiku výpovede, preto je dôležitá pre každý 

typ textov. Vo všeobecnosti badať tendenciu zjednodušovania vyjadrovania aj v tejto oblasti – 

hovorové a slangové slovné spojenia typu „Vidíme sa“ či „Píšeme si“ sa rozširujú aj do iných 

komunikačných situácií. 

Ako príklad neznalosti tejto oblasti môže poslúžiť slovné spojenie „budem sa sústrediť“, na ktoré 

upozorňujú vo svojej knihe Slovenčina v médiách Terézia Rončáková a Zuzana Vandáková109. Sústrediť 

sa je dokonavé sloveso, ktorého prítomný čas vyjadruje budúci dej – formálne utvorený budúci čas 

budem sa sústrediť teda v spisovnej slovenčine neexistuje. Ako príklad môže poslúžiť tento titulok zo 

športovej rubriky webu www.pravda.sk:  

„Vonnová odstúpila z MS, bude sa sústrediť na Svetový pohár“110 

 

Slovesný spôsob je gramatická kategória, ktorá vyjadruje, „ako sa podáva (so zreteľom na autora 

prehovoru) realizácia prísudku alebo vetného základu. Na oporu tejto kategórie v realite poukazuje 

zistenie, že isté deje sa skutočne realizujú (jestvujú), iné podľa skúsenosti alebo uvažovania by sa 

mohli realizovať, a napokon také, ktorých realizovanie sa požaduje.“111  

 

106 MIKUŠOVIČ, Dušan: Vakcíny AstraZeneca míňame rýchlejšie ako iné štáty v Únii. Očkujeme plynule, ale 

nemáme prehľad, koho a prečo. [online]. In www.dennikn.sk. Dostupné na internete: 

https://dennikn.sk/2290968/vakciny-astrazeneca-miname-rychlejsie-ako-ine-staty-v-unii-ockujeme-plynule-ale-

nemame-prehlad-koho-a-preco/?ref=tit1. [cit. 2021-03-02]. 
107 Viac informácií o vide: DVONČ, Ladislav a kol.: Morfológia slovenského jazyka. Bratislava : SAV, 1966, 409 – 428. 

PECIAR, Štefan: Základné črty vidového systému v slovenčine. In Studia Academica Slovaca. Prednášky XIV. 
letného seminára slovenského jazyka a kultúry, 1978, roč. 7, s. 383 – 399.  
108 Pozri napr.: JANOČKOVÁ, Nicol: Slovotvorné a sémantické súvislosti slovesného vidu v slovenčine (K štatútu 

slovesného vidu v slovenčine). In Slovenská reč, 2004, roč. 69, č. 2, s. 65 – 84. 
109 RONČÁKOVÁ, Terézia – VANDÁKOVÁ, Zuzana: Slovenčina v médiách. 111 z najčastejších jazykových chýb v 
novinárskych textoch. Ružomberok : Verbum, 2020, s. 75 – 76. 
110 SITA: Vonnová odstúpila z MS, bude sa sústrediť na Svetový pohár. [online]. In www.pravda.sk. Dostupné na 

internete: https://sport.pravda.sk/zimne-sporty/clanok/108006-vonnova-odstupila-z-ms-bude-sa-sustredit-na-

svetovy-pohar/. [cit. 2021-04-17]. 
111 Tamže, s. 429.  

https://dennikn.sk/2290968/vakciny-astrazeneca-miname-rychlejsie-ako-ine-staty-v-unii-ockujeme-plynule-ale-nemame-prehlad-koho-a-preco/?ref=tit1
https://dennikn.sk/2290968/vakciny-astrazeneca-miname-rychlejsie-ako-ine-staty-v-unii-ockujeme-plynule-ale-nemame-prehlad-koho-a-preco/?ref=tit1
https://sport.pravda.sk/zimne-sporty/clanok/108006-vonnova-odstupila-z-ms-bude-sa-sustredit-na-svetovy-pohar/
https://sport.pravda.sk/zimne-sporty/clanok/108006-vonnova-odstupila-z-ms-bude-sa-sustredit-na-svetovy-pohar/
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V slovenčine slovesá môžu podávať dej tromi spôsobmi – oznamovacím (indikatív), podmieňovacím 

(kondicionál) a rozkazovacím (imperatív).  

Oznamovací spôsob vyjadruje, že dej je reálny, podmieňovací spôsob vyjadruje, že dej by mohol byť 

reálny za určitých okolností a rozkazovací spôsob predstavuje výzvu alebo želanie, aby adresát 

vykonal daný dej, alebo sa daný dej stal.  

Platí teda, že oznamovací spôsob vyjadruje reálne deje (Vonku prší. Učiteľka učí a študenti študujú.), 

rozkazovací a podmieňovací spôsob vyjadrujú nereálne deje – podmieňovacím spôsobom sa 

pomenúvajú deje možné (Premiér by mohol veriť poslancom.) a rozkazovacím spôsobom deje žiadané 

(Podaj mi to!).  

Pri používaní podmieňovacieho spôsobu sa v súčasnosti čoraz viac ukazujú tendencie 

zjednodušovať jeho formálnu stránku – namiesto vety „Keby som mal milión, kúpil by som si 

vilu pri hrade.“ sa začínajú (najmä) v hovorovom štýle objavovať vety typu „Keby som mal milión, 

kúpim si vilu pri hrade“ alebo ešte kratší variant: „Keby mám milión, kúpim si vilu pri hrade“.  

Vzhľadom na kolokvializáciu jazyka médií tento trend preniká i do publicistického štýlu.  

Dokazujú to napríklad titulky z denníka Pravda: „Keby voľby boli zajtra, komu dáte hlas?“112, 

„Juraj Hipš: Keby ministerstvo školstva riadilo prírodu, vyhynieme“113. 

 

Nájdite 3 príklady z každého slovesného spôsobu v titulkoch z novín či webov a popíšte ich 

význam a funkciu vzhľadom k obsahu novinárskeho prejavu. 

 

Slovesný čas  

Táto gramatická kategória odzrkadľuje reálny čas, týka sa len slovies, keďže vyjadrujú deje. 

Sémanticky kategória času vychádza z posudzovania deja z hľadiska času prehovoru: 

Minulý čas (préteritum) vyjadruje dej, ktorý sa stal pred časom prehovoru; 

Prítomný čas (prézent) vyjadruje dej, ktorý sa deje v čase prehovoru 

Budúci čas (futúrum) vyjadruje dej, ktorý sa stane po čase prehovoru.  

Bezpríznakovým členom tejto kategórie je prítomný čas, ktorý možno využiť i na vyjadrenie trvale 

platných dejov bez ohľadu na čas (Jozef Cíger Hronský je významná osobnosť slovenských dejín).  

 

112 JANCURA, Vladimír: Keby voľby boli zajtra, komu dáte hlas? [online]. In www.pravda.sk. Dostupné na 

internete: https://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/538870-keby-volby-boli-zajtra-komu-date-hlas/. 

[cit. 2020-04-20].  
113 BARÁT, Andrej: Juraj Hipš: Keby ministerstvo školstva riadilo prírodu, vyhynieme. [online]. In www.pravda.sk. 

Dostupné na internete: https://zurnal.pravda.sk/rozhovory/clanok/535462-keby-ministerstvo-skolstva-riadilo-

prirodu-vyhynieme/. [cit. 2020-04-20].  

 

https://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/538870-keby-volby-boli-zajtra-komu-date-hlas/
https://zurnal.pravda.sk/rozhovory/clanok/535462-keby-ministerstvo-skolstva-riadilo-prirodu-vyhynieme/
https://zurnal.pravda.sk/rozhovory/clanok/535462-keby-ministerstvo-skolstva-riadilo-prirodu-vyhynieme/
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Vo vzťahu ku kategórii spôsobu treba upozorniť na čiastočné obmedzenie – rozkazovací spôsob nemá 

časové stupne (Uprac!) a podmieňovací spôsob nemá formu budúceho času (pre sémantickú 

podobnosť).  

Kategória času má podobný vzťah i ku kategórii vidu – dokonavé slovesá nemôžu vyjadriť prítomnosť, 

ich tvary prítomného času vyjadrujú budúci dej (napíšem).  

 

Kongruencia 

Ak sme v úvode tejto časti uviedli, že sloveso ako slovný druh predpokladá nadradenú vec, ktorá je 

vyjadrená podstatným menom, alebo zámenom, tak gramatická kategória zhody slovesa 

(kongruencia) vyjadruje práve tento vzťah. Sloveso sa viaže k nadradenému slovu kongruenciou – teda 

zhodou v gramatických kategóriách.   

Napríklad: Ako sa šíri koronavírus po Slovensku – nadradené podstatné meno (koronavírus) má 

gramatické kategórie 3. osoba singuláru a tie isté kategórie preberá i podradené sloveso. 

Kongruenciu v závislosti od slovesného tvaru rozoznávame trojakú:  

- zhoda s osobou a gramatickým číslom (koronavírus sa šíri); 

- zhoda s osobou, gramatickým číslom a menným rodom podmetu (prezidentka podpísala zmluvu); 

- zhoda v rode, čísle a páde – tá nastáva len v príčastiach a funguje tak, ako v prípade prídavných mien 

(s postávajúcim mužom). 

Kongruencia sa netýka neosobných slovies (pršať, snežiť, mrholiť). 

 

V súvislosti s tým si treba ujasniť rozdiel medzi osobnými a neosobnými slovesami – rozdiel spočíva 

v tom, že osobné slovesá majú v kategóriu osoby, kým neosobné túto kategóriu nemajú. Osobné 

slovesá majú všetky slovesné tvary, určité i neurčité. Neosobné slovesá majú z určitých tvarov len tvar, 

ktorý je totožný s tvarom 3. osoby jednotného čísla stredného rodu (sneží, snežilo, bude snežiť, snežilo 

by).  

 

Ako je zrejmé z množstva doteraz uvedených vlastností, kategórií či rozdelení slovies, i vďaka ich 

mnohosti a rôznosti tento slovný druh predstavuje komplikovanejší a komplexnejší súbor slov než 

napríklad podstatné mená.  

Ohýbanie slovies (časovanie) na základe paradigiem reprezentuje 14 slovesných vzorov: chytať – 

chytám, rozumieť – rozumiem; niesť – nesiem; hynúť – hyniem; trieť – triem; brať – beriem; česať – 
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češem; žať – žnem; chudnúť – chudnem; žuť – žujem; pracovať – pracujem; robiť – robím; vidieť – 

vidím; kričať – kričím.114  

 

Slovesá majú v závislosti od uvedených kategórií a vlastností určité a neurčité tvary. Určité slovesné 

tvary majú gramatické kategórie spôsob a čas. Neurčité slovesné tvary nevyjadrujú kategóriu spôsobu 

a času, sú to:  

prechodník (píšuc) ; 

činné príčastie prítomné (píšuci); 

činné príčastie minulé (písavší); 

trpné príčastie (písaný); 

slovesné podstatné meno (písanie); 

neurčitok (písať).   

 

V rámci uvažovania o slovesách v slovenskom jazyku načrtneme niekoľko problémov, respektíve 

okruhov, ktoré považujeme za dôležité z hľadiska jazyka v médiách. 

 

Vykanie  

Vykanie v slovenčine predstavuje prejav spoločenskej úcty v jazykovej rovine. Platí, že v slovenčine je 

pri vykaní určitý slovesný tvar v druhej osobe množného čísla – bez ohľadu na to, či tykáme žene, 

alebo mužovi.  

Pán profesor, pomohli by ste mi so seminárnou prácou? 

Pani profesorka, pomohli by ste mi so seminárnou prácou?  

(Nesprávne: Pani profesorka, pomohla by ste mi so seminárnou prácou?) 

Problém občas nastáva v prípade slovesno-menného prísudku, pretože tvar prídavného mena či 

zámena je v jednotnom čísle.  

Pán profesor, boli by ste taký milý a pomohli by ste mi so seminárnou prácou?  

Pani profesorka, boli by ste taká milá a pomohli by ste mi so seminárnou prácou? 

Nesprávne príklady: 

Pán profesor, bol by ste taký milý a pomohli by ste mi so seminárnou prácou? 

Pani profesorka, bola by ste taká milá a pomohla by ste mi so seminárnou prácou? 

 

 

114 Charakteristiky jednotlivých slovesných vzorov pozri: DVONČ, Ladislav a kol.: Morfológia slovenského jazyka. 

Bratislava : SPN, 1966, s. 435 – 459.  
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Slovesné väzby 

Na základe uvedených informácií o skloňovaní a pádoch podstatných mien, o intencii a valencii 

slovies je zrejmé, že existujú slovesá, ktoré vyžadujú podstatné meno či zámeno v konkrétnom (často 

jedinom) v páde s konkrétnou predložkou.  Valenciu niektorých slovies si môžete overiť vo Valenčnom 

slovníku slovenských slovies na korpusovom základe115. 

V nasledujúcich príkladoch zo slovenských médií naznačíme niektoré nesprávne tendencie v tomto 

smere. Táto problematika sa prelína i s teóriou vedľajších viet (najmä príslovkových či predmetových), 

preto sa k nej ešte vrátime v časti o syntaktickej rovine.  

 

Obviniť z čoho:  

„Trio obvinených pre výbuch plynu v Prešove vymenilo obhajcu“116 

„Súd prepustil troch živnostníkov obvinených za výbuch plynu v Prešove.“117 

 

Nakaziť (sa) čím od koho: 

„Prečo má Taiwan tak málo nakazených na koronavírus a ako sa ním môžeme inšpirovať“118 

 

Závisieť od:  

„Oni sú na jedle závislí, keď zbadajú v chladničke punčák či dobošku, zjedia ju a je im 

lepšie.“119 

 

Zvoliť niečo/niekoho za niečo: 

„keď bol v decembri 1987 prekvapivo zvolený nástupcom normalizačného šéfa komunistov 

 

115 IVANOVÁ, Martina – SOKOLOVÁ, Miloslava – KYSEĽOVÁ, Miroslava – PEROVSKÁ, Veronika: Valenčný slovník 
slovenských slovies na korpusovom základe. [online]. Dostupné na: 

https://www.ff.unipo.sk/sloval/Slovnik/slovnik.html. 
116 BEJDA, Róbert: Trio obvinených pre výbuch plynu v Prešove vymenilo obhajcu. [online]. In 

www.presov.korzar.sk. Dostupné na internete: https://presov.korzar.sme.sk/c/22291272/trio-obvinenych-pre-

vybuch-plynu-v-presove-zmenilo-obhajcu.html. [cit. 2020-04-20].  
117 DENNÍKN.SK: Výbuch plynu v Prešove. [online]. In www.dennikn.sk. Dostupné na internete: 

https://dennikn.sk/minuta/1831233/. [cit. 2020-04-20].  
118 DOVČÍK, Jakub: Prečo má Taiwan tak málo nakazených na koronavírus a ako sa ním môžeme inšpirovať. 

[online]. In www.dennikn.sk. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/1801841/preco-ma-taiwan-tak-malo-

nakazenych-na-koronavirus-a-ako-sa-nim-mozeme-inspirovat/. [cit. 2020-04-20].  
119 DOBOŠOVÁ, Marína: Maroš Molnár z Extrémnych premien: Na ulici vás pozorne sleduje! [online]. In 

www.svetevity.sk. Dostupné na internete: https://svetevity.sk/celebrity/1057683-maros-molnar-z-extremnych-

premien-na-ulici-vas-pozorne-sleduje. [cit. 2020-04-20].  

https://www.ff.unipo.sk/sloval/Slovnik/slovnik.html
https://presov.korzar.sme.sk/c/22291272/trio-obvinenych-pre-vybuch-plynu-v-presove-zmenilo-obhajcu.html
https://presov.korzar.sme.sk/c/22291272/trio-obvinenych-pre-vybuch-plynu-v-presove-zmenilo-obhajcu.html
https://dennikn.sk/minuta/1831233/
https://dennikn.sk/1801841/preco-ma-taiwan-tak-malo-nakazenych-na-koronavirus-a-ako-sa-nim-mozeme-inspirovat/
https://dennikn.sk/1801841/preco-ma-taiwan-tak-malo-nakazenych-na-koronavirus-a-ako-sa-nim-mozeme-inspirovat/
https://svetevity.sk/celebrity/1057683-maros-molnar-z-extremnych-premien-na-ulici-vas-pozorne-sleduje
https://svetevity.sk/celebrity/1057683-maros-molnar-z-extremnych-premien-na-ulici-vas-pozorne-sleduje
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Gustáva Husáka vo funkcii generálneho tajomníka ÚV KSČ, teda najvplyvnejšej politickej funkcie 

vtedajšej federácie.“120 Slovné spojenie bol zvolený nástupcom znamená, že ho zvolil nástupca, a nie 

že bol zvolený ako zástupca. Správny variant by teda bol zvolený za nástupcu.  

To isté nastalo i v týchto prípadoch: „Vratislav Vajnar bol v roku 1981 zvolený členom vedenia strany, 

teda ÚV KSČ, a v roku 1983 menovaný ministrom vnútra Štrougalovy vlády. Od októbra 1983 (zvolený 

bol už 1981, nastúpil až po smrti poslanca Oldricha Slivky) do februára 1989, kedy sa vzdal mandátu, 

bol poslancom Federálneho zhromaždenia.“121 – aj táto veta znamená, že ho zvolil člen vedenia strany, 

nie on bol zvolený za člena vedenia strany, detto „menovaný ministrom“. 

 

 

Identifikuje chyby v nasledujúcich príkladoch a uveďte správne tvary.  

 

Prebieha vo Venezuele puč alebo povstanie? Záleží, koho sa pýtate122 

Saudovia hrozia popraviť chlapca, ktorý v desiatich rokoch protestoval proti vláde123 

Za únos lode obvinili troch migrantov v tínedžerskom veku124 

Ukrajina si nárokuje na nerastné suroviny a rybolov pri Kryme, na Rusko podalo viacero žalôb125 

Vodič nedal prednosť hasičom, skončilo to takmer dvojitou tragédiou126 

 

120 TOPKY.SK: Zvrat po objavení tajného dokumentu! Komunistických papalášov Jakeša a Štrougala obvinili. 

[online]. In www.topky.sk. Dostupné na internete: https://www.topky.sk/cl/11/1841407/Zvrat-po-objaveni-

tajneho-dokumentu--Komunistickych-papalasov-Jakesa-a-Strougala-obvinili . [cit. 2020-04-20]. 
121 TOPKY.SK: Zvrat po objavení tajného dokumentu! Komunistických papalášov Jakeša a Štrougala obvinili. 

[online]. In www.topky.sk. Dostupné na internete: https://www.topky.sk/cl/11/1841407/Zvrat-po-objaveni-

tajneho-dokumentu--Komunistickych-papalasov-Jakesa-a-Strougala-obvinili . [cit. 2020-04-20]. 
122 TÓDA, Mirek: Prebieha vo Venezuele puč alebo povstanie? Záleží, koho sa pýtate. [online]. In www.dennikn.sk. 

Dostupné na internete: https://dennikn.sk/1455814/prebieha-vo-venezuele-puc-alebo-povstanie-zalezi-koho-sa-

pytate/. [cit. 2020-04-20]. 
123 HNONLINE.SK: Saudovia hrozia popraviť chlapca, ktorý v desiatich rokoch protestoval proti vláde. [online]. In 

www.hnonline.sk. Dostupné na internete: https://hnonline.sk/svet/1955521-saudovia-hrozia-popravit-chlapca-

ktory-v-desiatich-rokoch-protestoval-proti-vlade. [cit. 2020-04-20]. 
124 TASR: Za únos lode obvinili troch migrantov v tínedžerskom veku. [online]. In www.pravda.sk. Dostupné na 

internete: https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/507285-za-unos-lode-obvinili-troch-migrantov-v-tinedzerskom-

veku/. [cit. 2020-04-20]. 
125 SITA: Ukrajina si nárokuje na nerastné suroviny a rybolov pri Kryme, na Rusko podalo viacero žalôb. [online]. 

In www.webnoviny.sk. Dostupné na internete: https://www.webnoviny.sk/ukrajina-si-narokuje-na-nerastne-

suroviny-a-rybolov-pri-kryme-na-rusko-podalo-viacero-zalob/. [cit. 2020-04-20]. 
126 MARTIŠ, Martin: Vodič nedal prednosť hasičom, skončilo to takmer dvojitou tragédiou. [online]. In 

www.pravda.sk. Dostupné na internete: https://auto.pravda.sk/magazin/clanok/525469-hasicska-tatra-tlacila-

octaviu-ktora-jej-nedala-prednost/. [cit. 2020-04-20]. 

https://www.topky.sk/cl/11/1841407/Zvrat-po-objaveni-tajneho-dokumentu--Komunistickych-papalasov-Jakesa-a-Strougala-obvinili
https://www.topky.sk/cl/11/1841407/Zvrat-po-objaveni-tajneho-dokumentu--Komunistickych-papalasov-Jakesa-a-Strougala-obvinili
https://www.topky.sk/cl/11/1841407/Zvrat-po-objaveni-tajneho-dokumentu--Komunistickych-papalasov-Jakesa-a-Strougala-obvinili
https://www.topky.sk/cl/11/1841407/Zvrat-po-objaveni-tajneho-dokumentu--Komunistickych-papalasov-Jakesa-a-Strougala-obvinili
https://dennikn.sk/1455814/prebieha-vo-venezuele-puc-alebo-povstanie-zalezi-koho-sa-pytate/
https://dennikn.sk/1455814/prebieha-vo-venezuele-puc-alebo-povstanie-zalezi-koho-sa-pytate/
https://hnonline.sk/svet/1955521-saudovia-hrozia-popravit-chlapca-ktory-v-desiatich-rokoch-protestoval-proti-vlade
https://hnonline.sk/svet/1955521-saudovia-hrozia-popravit-chlapca-ktory-v-desiatich-rokoch-protestoval-proti-vlade
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/507285-za-unos-lode-obvinili-troch-migrantov-v-tinedzerskom-veku/
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/507285-za-unos-lode-obvinili-troch-migrantov-v-tinedzerskom-veku/
https://www.webnoviny.sk/ukrajina-si-narokuje-na-nerastne-suroviny-a-rybolov-pri-kryme-na-rusko-podalo-viacero-zalob/
https://www.webnoviny.sk/ukrajina-si-narokuje-na-nerastne-suroviny-a-rybolov-pri-kryme-na-rusko-podalo-viacero-zalob/
https://auto.pravda.sk/magazin/clanok/525469-hasicska-tatra-tlacila-octaviu-ktora-jej-nedala-prednost/
https://auto.pravda.sk/magazin/clanok/525469-hasicska-tatra-tlacila-octaviu-ktora-jej-nedala-prednost/
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PRÍSLOVKY 

Adverbiá sú plnovýznamové neohybné slovné druhy. O ich zaradení podľa flexie (ohybnosti) sa vedú 

spory, pretože podobne ako prídavné mená disponujú kategóriou stupňovania, čím dochádza k istej 

flexii.  

Príslovky vyjadrujú príznaky príznakov, presnejšie povedané rôzne okolnosti deja  (pozorne, dobre, 

včera, vľavo, náročky, výrazne...). Kým prídavné mená sa viažu zväčša na podstatné mená, príslovky 

stoja pri slovesách, ako to naznačuje ich názov (ad verbum = pri slovese). Môžu však vyjadrovať príznak 

i pri iných príslovkách (veľmi dobre) či prídavných menách (veľmi dobrý).  

Príslovky špecifikujú, spresňujú, zaraďujú rôzne deje – z hľadiska časového, miestneho, z hľadiska 

spôsobu, určujú príčinu a pod.  

Príslovky môžeme deliť na vlastnostné a okolnostné.  

Vlastnostné príslovky vznikli z prídavných mien (dobrý – dobre, rýchly – rýchlo, bratský – bratsky)127. 

Vlastnostné príslovky pomenúvajú príznak deja, ktorý sa chápe ako jeho vnútorná charakteristika 

(hovoril múdro, prehrali šokujúco). Okolnostné príslovky pomenúvajú príznak deja, ktorý chápeme 

ako sprievodný prvok voči deju.  

 

Sémantická klasifikácia prísloviek  

PRÍSLOVKY  opytovacie 

zámenné koreláty 

VLASTNOSTNÉ OKOLNOSTNÉ  

MIESTA  kde, kade, kam, 

odkiaľ, pokade 

vysoko, južne, 

ďaleko, rovno, 

priamo 

hore, stredom, 

domov, zvonku, 

nahor 

ČASU  kedy, odkedy, 

dokedy, ako dlho 

minule, stále, dlho, 

neprestajne 

teraz, odvčera, 

navždy, chvíľku, 

občas 

PRÍČINY vlastnej príčiny prečo, začo náhodne, 

úmyselne, 

bezdôvodne 

náhodou, 

(ne)právom, 

omylom, 

podaromnici 

 

127 Základné tendencie vzniku prísloviek z prídavných mien pozri: ORAVEC, Ján – BAJZÍKOVÁ, Eugénia – FURDÍK, 

Juraj: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Morfológia. Bratislava : SPN, 1984, s. 168 – 169. 
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účelu načo, s akým 

cieľom, za akým 

cieľom 

služobne, pracovne, 

bezcieľne, zámerne 

naoko, naprotiveň, 

naprieky, napospas 

účinku načo, s akým 

výsledkom 

daromne, márne, 

úspešne, zbytočne 

(na)darmo, 

(ne)vhod, nazmar 

prípustky prečo, napriek 

čomu 

mimovoľne, 

nechcene 

nechtiac, voľky-

nevoľky 

SPÔSOBU 

 

vlastného 

spôsobu 

ako rýchlo, ľahko, 

múdro, dôstojne, 

veselo, dobre 

nahlas, spamäti, 

potichu, ležmo, 

behom 

miery ako, nakoľko, do 

akej miery 

hodne, silno, úplne, 

čiastočne, značne, 

ohromne 

celkom, dosť, 

trocha/trochu, 

príliš, kúsok, vôbec, 

sčasti 

zreteľa ako, v akom 

zmysle, z akého 

hľadiska 

rozumovo, 

filozoficky, duševne, 

hospodársky 

vcelku, navzájom, 

napospol 

 

Tab.  2 Sémantická klasifikácia prísloviek (ORAVEC, Ján – BAJZÍKOVÁ, Eugénia – FURDÍK, Juraj: Súčasný slovenský spisovný 

jazyk. Morfológia. Bratislava : SPN, 1985, s. 174) 

 

Z hľadiska štylistiky a ortografie treba spomenúť, že v slovenčine sa príslovky vo vete 

nevyčleňujú čiarkou – ak vo vete nefigurujú napríklad ako osamostatnený vetný člen. Tento 

trend do slovenčiny prichádza pravdepodobne z angličtiny, kde je bežné vyčleňovať príslovkové 

určenia na začiatku viet.   

 

Problematiku zámena tak, ktoré napríklad slúži na intenzifikáciu významu prísloviek, sme spomenuli 

v častiach o prídavných menách i zámenách. Na tomto mieste len opakujeme, že význam prísloviek 

môžeme zvýrazniť a zdôrazniť pomocou zámena tak, ako to dokazujú tieto príklady: 

Titulok komentára Radovana Geista: „Tak dobre, ako sa len dá“128 

 

 

128 GEIST, Radovan: Tak dobre, ako sa len dá. [online]. In www.pravda.sk. Dostupné na internete: 

https://nazory.pravda.sk/dnes-pise/clanok/67612-tak-dobre-ako-sa-len-da/. [cit. 2020-04-20]. 

https://nazory.pravda.sk/dnes-pise/clanok/67612-tak-dobre-ako-sa-len-da/
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 „Treba sa poučiť z minulosti, keď dobré myšlienky nedopadli až tak dobre.“129 

„Tí, čo sa chystajú nevoliť, môžu mať dnes svoj postoj aspoň tak dobre vyargumentovaný ako 

tí, čo sa voliť chystajú.“130 

 

Naopak, ak chceme intenzifikovať význam prídavného mena, treba použiť zámeno taký. Nie 

tak, ako je to v tomto prípade zo športovej rubriky Denníka N: „Spoluhráči mi vravievali: ‚Ty za 

nás musíš hrať, klub predsa kupuje hráčov, ktorí nie sú ani tak dobrí ako tvoja ľavačka.‘ Dodávam, že 

som pravák,‘ povedal v nedávnom rozhovore pre The Athletic Babangida.“131 

 

 

129 KOVÁČIK, Martin: Drahšie autá a emisie nás neminú. [online]. In www.pravda.sk. Dostupné na internete: 

https://nazory.pravda.sk/komentare-a-glosy/clanok/523675-drahsie-auta-a-emisie-nas-neminu/. [cit. 2020-04-

20]. 
130 JAVŮREK, Peter: Neúčasť je to najmenej. [online]. In www.pravda.sk. Dostupné na internete: 

https://nazory.pravda.sk/komentare-a-glosy/clanok/70400-neucast-je-to-najmenej/. [cit. 2020-04-20]. 
131 SZEREKES, Edward: Brániť Figa? Nech on bráni mňa. V La Masii bol väčšou hviezdou ako Iniesta, kam sa však 

podel Babangida? [online]. In www.dennik.sk. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/1861830/branit-figa-

nech-on-brani-mna-v-la-masii-bol-vacsou-hviezdou-ako-iniesta-kde-sa-vsak-podel-babangida/?ref=list . [cit. 

2020-04-20].  

https://nazory.pravda.sk/komentare-a-glosy/clanok/523675-drahsie-auta-a-emisie-nas-neminu/
https://nazory.pravda.sk/komentare-a-glosy/clanok/70400-neucast-je-to-najmenej/
https://dennikn.sk/1861830/branit-figa-nech-on-brani-mna-v-la-masii-bol-vacsou-hviezdou-ako-iniesta-kde-sa-vsak-podel-babangida/?ref=list%20
https://dennikn.sk/1861830/branit-figa-nech-on-brani-mna-v-la-masii-bol-vacsou-hviezdou-ako-iniesta-kde-sa-vsak-podel-babangida/?ref=list%20
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PREDLOŽKY 

Prepozície sú pomocné gramatické slová, ktoré vyjadrujú vnútorné vzťahy medzi slovami. Vždy 

existujú len s istým pádom, nemôžu stáť samostatne. Každá predložka sa spája s minimálne jedným 

pádom, niektoré s dvomi a v slovenčine existuje i jedna predložka, ktorá sa spája s tromi pádmi. Je to 

predložka za. 

Predložky možno členiť z rôznych hľadísk, my si predstavíme najmä prvotné predložky spolu s pádmi, 

s ktorými sa spájajú.  Prvotné predložky v slovenčine sú bez, do, od u, z, k, cez, pri, s, na, o, po, v, pred, 

za, nad, pod, medzi, proti.  

 

Spájajú sa týmito pádmi: 

Genitív – bez, do, od, z, u, za 

Datív – k, proti 

Akuzatív – cez, pre, na, pred, nad, pod, za, v, medzi, o, po 

Lokál – pri, o, po, na, v 

Inštrumentál – s, pred, nad, pod, za, medzi 

 

Druhotné predložky vznikli z plnovýznamových slovných druhov, ako napríklad z prísloviek (hore, dolu, 

mimo), z podstatných mien (vplyvom, prostredníctvom, koncom), ale i tzv. zložené druhotné predložky 

(v pohode, za pomoci, v ústrety), zo slovies vznikli prechodníkové predložky (začínajúc, odhliadnuc od, 

nepočítajúc). Okrem toho druhotné preložky vznikajú i spájaním prvotných predložiek – popod, 

ponad, popri, sponad, spoza.  

 

Z významového hľadiska patrí k rozšíreným chybám nadužívanie predložky za v časovom 

význame namiesto predložky o, keď povieme „Spravím to za hodinu“ namiesto „Spravím to 

o hodinu“. Samozrejme, veta „Spravím to za hodinu.“ je sémanticky aj gramaticky správna, ak ňou 

chceme vyjadriť, že vykonávanie danej činnosti nám bude trvať hodinu. Ak chceme ale vyjadriť, že 

niečo spravíme po uplynutí hodiny, treba použiť preložku o.  

 

Pri predložkách spôsobujú niekedy problémy tzv. zrazené predložkové tvary genitívu a akuzatívu 

jednotného čísla: naňho/naň, preňho/preň a podobne. Dlhšie tvary (-ňho) sa používajú pri zámenách, 

ktoré označujú životné podstatné mená, kratšie tvary (-ň) sa používajú pri zámenách označujúcich 

neživotné podstatné mená. Pri zvieracích podstatných mužského rodu používame dlhšiu formu, 
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pretože sa v jednotnom čísle skloňujú podľa vzoru chlap132.  

 

Niekedy sme pri čítaní novín alebo novinárskych prejavov na webe svedkami rozporuplného 

narábania so slovom okolo, ktoré patrí tiež k sekundárnym predložkám. Problém spočíva v tom, že 

okolo je aj častica, nielen predložka spojená s genitívom133. V prípade vety, v ktorej je okolo využité ako 

predložka s genitívom, je nutné uvádzať správny tvar nasledujúceho mena v genitíve: porada trvala 

okolo troch hodín. Ak ide o vetu, v ktorej využívame okolo ako časticu, môžeme povedať, že porada 

trvala okolo tri hodiny. Problém spočíva v sémantike častice a predložky okolo, ktorá sa do veľkej 

miery prekrýva. V prípade predložky okolo KSSJ definuje jej piaty význam takto: „približnosť 

časového alebo číselného údaja“134 a častica okolo vyjadruje „približnosť číselného údaja, asi, 

približne“135. 

 

Z hľadiska výslovnosti netreba zabudnúť na vokalizáciu predložiek. Keďže predložka stojí pred slovom 

ktoré rozvíja, nezjednocuje sa s ním len syntakticky, ale i zvukovo – jednoslabičná predložka sa 

s nadradeným slovom delí o hlavný prízvuk. Pre lepšiu výslovnosť sa niektoré predložky rozširujú 

o samohlásku o (so, zo, vo, predo, bezo), predložka k sa rozširuje o samohlásku u (ku)136.  

 

 

132 Pozri: MISLOVIČOVÁ, Sibyla a kol.: Slovenčina na každý deň. Bratislava : VEDA,  2020, s. 78 – 79. 
133 Slovo okolo je aj príslovka miesta.  
134 KAČALA, Ján – PISÁRČIKOVÁ, Mária – POVAŽAJ, Matej (Eds.): Krátky slovník slovenského jazyka. 4. vyd. 

Bratislava : Veda, 2003. [online]. Dostupné na internete:  <https://slovnik.juls.savba.sk/?w=okolo>. [cit. 2020-02-

20]. 
135 Tamže.  
136 Pravidlá a spôsoby vokalizácie pozri: DVONČ, Ladislav: Morfológia slovenského jazyka. Bratislava : SAV, 1966, s. 

631 – 632.  
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SPOJKY 

Konjunkcie sú pomocné slová, ktoré vyjadrujú priraďovacie alebo podraďovacie vzťahy medzi slovami 

na úrovni skladu (syntagmy) alebo vety či súvetia. Spojky sa realizujú skôr na syntaktickej rovine, preto 

teraz iba stručne naznačíme ich rozdelenie a typy v rámci morfológie. Delia sa podľa funkcie na 

parataktické137 a hypotaktické138. 

 

Parataktické spojky spájajú rovnocenné vetné členy.  

Delíme ich ďalej na spojky: 

- zlučovacie – a, aj, i, aj – aj, tak – ako aj; 

- odporovacie – ale, no, lež, iba, len, zato, zatiaľ; 

- vylučovacie – alebo, buď, či, alebo – alebo, buď – buď; 

- stupňovacie – ba i, ba aj, nie – ale, čím – tým. 

K parataktickým spojkám patria i spojky, ktoré vyjadrujú tzv. nepravú parataxu – parataktickou 

(priraďovacou) formou sa vyjadruje hypotaktický (podraďovací) obsah. Napríklad: Povedal, že príde, 

a neprišiel.  

Nepravú parataxu v rámci parataktických spojok vyjadrujú spojky:  

- vysvetľovacie – a to, či, čiže, však, predsa; 

- dôsledkové – preto, zato, tak, teda, tým; 

- prípustkové – aj tak, i tak... 

 

Hypotaktické spojky spájajú nerovnocenné členy, teda podradené a nadradené. Sú to napríklad 

spojky že, aby, keď, čo, ako. Vedľajšie vety príslovkové majú špecifické hypotaktické spojky, ako 

napríklad kým, lebo aby, ak, hoci, než, takže, pokiaľ.  

 

Z gramatického hľadiska je dôležité mať na pamäti najmä to, ako fungujú spojky, v akých typoch súvetí 

sa používajú, aby text, ktorého sme autormi, bol v poriadku po formálnej i významovej stránke. Tejto 

problematike sa budeme venovať pri syntaktickej rovine, v ktorej rovnako načrtneme i základné 

pravidlá používania čiarky.  

 

137 Parataxa je spojenie rovnocenných členov (slov, skladov alebo viet), priraďovací vzťah.  
138 Hypotaktické je spojenie nadradeného a podradeného člena (slova, skladu alebo vety), podraďovací vzťah.  
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ČASTICE  

Partikuly sú slová, ktoré vyjadrujú subjektívny postoj k výpovedi (alebo jej časti).  

Najlepšie je vysvetliť fungovanie a význam častíc na príklade – uvádzame teda neutrálnu výpoveď a jej 

varianty s využitím častíc.  

 

Dnes je trinásteho apríla.  

Dnes je už trinásteho apríla. 

Dnes je iba trinásteho apríla. 

Dnes je predsa trinásteho apríla. 

Dnes je teda trinásteho apríla. 

Dnes je totiž trinásteho apríla.  

Dnes je vlastne trinásteho apríla.  

Dnes je nebodaj trinásteho apríla.  

Dnes je hádam trinásteho apríla.  

Dnes je údajne trinásteho apríla.  

Dnes je určite trinásteho apríla.  

 

V stručnosti opíšte zmeny na sémantickej úrovni, ktoré vo vetách nastali s využitím 

uvedených častíc.  

 

Častice môžeme z hľadiska ich postavenia vo výpovedi a z hľadiska ich vzťahu k ostatným jej častiam 

rozdeliť na vytyčovacie a uvádzacie.  

Vytyčovacie častice majú konkrétnejší význam, majú blízko k príslovkám. Sú to napríklad častice 

z predchádzajúceho cvičenia. Môžeme v rámci nich ďalej vyčleniť častice vysvetľovacie, hodnotiace 

a zdôrazňovacie.  

Vysvetľovacie častice pripájajú k výpovedi spresňujúci, vysvetľujúci synonymný výraz. Patria sem 

častice ako ešte, už, ako, takto, ináč, prípadne, fakticky.  

Hodnotiace častice vyjadrujú pozitívne alebo negatívne hodnotenie. Pozitívne hodnotenie vyjadrujú 

častice ako hej, veru, naozaj, ozaj, bezpochyby, určite, iste. Negatívne hodnotenie vyjadrujú častice 

ako sotva, aleba, čožeby, kdeže, čerta.  

Zdôrazňovacie častice zdôrazňujú význam vetného člena, pred ktorým stoja. Sú to častice ako 

napríklad aj, i, ani, priam, práve, iba, len, just, jedine, tiež, už, vôbec.  
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Povedal to. 

Povedal jedine to. 

Povedal len to. 

Povedal tiež to. 

Povedal just to.  

Povedal práve to.  

Povedal určite to.  

 

Uvádzacie častice, ako ich názov napovedá, uvádzajú výpoveď – zväčša teda vyjadrujú stanovisko 

k celej výpovedi, uvádzajú ju do širšieho komunikačného kontextu. Môžu byť pripájacie a pobádacie. 

Pripájacie častice uvádzajú oznamovacie vety, stoja na ich začiatku – z formálneho hľadiska ich možno 

vyčleniť čiarkami. Sú to častice ako – ono, nuž, teda, no, ale, tak, nuž.  

Z hľadiska žurnalistiky sa využitie týchto častíc spája najmä s publicistikou emocionálneho typu alebo 

s rozhovormi, v ktorých sa jazykovou formou autor i adresát snažia navodiť atmosféru živej debaty. Je 

pochopiteľné, že napríklad v správe niet priestoru na vyjadrenie subjektívneho postoja k výpovedi.  

Ak by napríklad v správe Rumunsko prevzalo polročné predsedníctvo v Rade EÚ139bola namiesto vety:  

„Rumunsko prevzalo v utorok od Rakúska rotujúce predsedníctvo v Rade Európskej únie, 

ktoré bude zastávať nasledujúcich šesť mesiacov v čase, keď čelí kritike Bruselu i 

vnútropolitickým sporom.“ veta „Nuž, tak Rumunsko teda prevzalo od Rakúska rotujúce 

predsedníctvo v Rade Európskej únie, ktoré bude zastávať nasledujúcich šesť mesiacov v čase, keď už 

čelí kritike Bruseli i vnútropolitickým sporom.“, jej objektivita i výpovedná hodnota by tým klesli. 

 

Pobádacie častice uvádzajú ostatné typy viet – opytovacie, rozkazovacie a želacie. Aj tieto častice 

možno rozdeliť podľa typov viet, ktoré uvádzajú.  

Rozkazovacie vety uvádzajú častice ako keby, čo by, len, nech, čože, veďže. (Keby si toľko netrepal!) 

Želacie vety uvádzajú častice ako kiež, bár, bodaj, aby. (Bodaj by ťa šľak porantal!) 

Opytovacie vety uvádzajú častice ako či, azda, hádam, vari. (Hádam to opravíš?) 

 

Doplňte do správy rôzne častice, tak aby ste zmenili jej neutralitu a bolo v texte cítiť Váš 

hodnotiaci postoj. 

 

 

139 AKTUALITY.SK: Rumunsko prevzalo polročné predsedníctvo v Rade EÚ. [online]. In www.aktuality.sk. 

Dostupné na internete: https://www.aktuality.sk/clanok/653162/rumunsko-prevzalo-polrocne-predsednictvo-v-

rade-eu/. [cit. 2020-04-20].  

https://www.aktuality.sk/clanok/653162/rumunsko-prevzalo-polrocne-predsednictvo-v-rade-eu/
https://www.aktuality.sk/clanok/653162/rumunsko-prevzalo-polrocne-predsednictvo-v-rade-eu/
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Ruská armáda dodala Sýrčanom vyše 31 ton potravín 

Ruská armáda dodala tento týždeň obyvateľom Sýrie viac ako 31 ton potravín. Informovalo o tom v sobotu ruské 

centrum pre zmierenie znepriatelených strán v Sýrii. 

Agentúra TASS poznamenala, že Rusko poskytuje humanitárnu pomoc obyvateľom všetkých území pod kontrolou 

sýrskej vlády. 

V súčasnosti pomoc poskytuje prostredníctvom miestnych orgánov, a to v dôsledku obmedzení v krajine, ktoré 

súvisia s bojom proti šíreniu nového koronavírusu. 

Rusko uskutočnilo v posledných rokoch v Sýrii 2220 humanitárnych akcií. Sýrskym občanom dodalo vyše 4021 ton 

potravín, balenej vody a základných potrieb. Lekárski špecialisti ruského ministerstva obrany poskytli pomoc 

takmer 133.000 sýrskym občanom.140 

 

  

 

140 AKTUALITY.SK: Ruská armáda dodala Sýrčanom vyše 31 ton potravín. [online]. In www.aktuality.sk. Dostupné 

na internete: https://www.aktuality.sk/clanok/783476/ruska-armada-dodala-syrcanom-vyse-31-ton-potravin/. 

[cit. 2020-04-20]. 

https://www.aktuality.sk/clanok/783476/ruska-armada-dodala-syrcanom-vyse-31-ton-potravin/
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CITOSLOVCIA 

Interjekcie sú agramatické a amorfné slová – nie sú nositeľom gramatického významu a sú i beztvaré 

(nemajú ustálenú formálnu stránku). Vyjadrujú citové alebo vôľové prejavy, slúžia ako lexikálne 

zaznamenávanie rôznych zvukov.  

Podľa významu ich môžeme rozdeliť na citové, vôľové a zvukomalebné. 

Citové citoslovcia slúžia na vyjadrenie spontánnych (a často mimovoľných) citových zážitkov, či už 

pozitívnych (hoj, juchú), alebo negatívnych (au, fuj, blech).  

Vôľové citoslovcia (ako je zrejmé z ich názvu) vyjadrujú vôľu. Na rozdiel od citových citosloviec sú 

zamierené na adresáta výpovede – aby sa sústredil, venoval pozornosť, prispôsobil tomu, čo hovorí 

autor výpovede. Môžu to byť citoslovcia ako hej, haló, no-no.  

Zvukomalebné citoslovcia sa nazývajú i slovom onomatopoja a ich funkciou je imitovať mimojazykovú 

skutočnosť. Napodobňujú zvuky zvierat (kikirikí, mú, bú), vecí a nástrojov (cŕn, pif-paf, vŕ) a rôzne zvuky 

sprevádzajúce deje (ham, bum, dup). 

 

Z hľadiska praktickej žurnalistiky je typické využívanie citosloviec v bulvárnych médiách, často 

i v titulkoch, ako to dokazujú tieto príklady:  

Adela Vinczeová počas moderovania: Hore za veľkú dámu a dole? Och, TOTO si mohla 

odpustiť!141   

Heidi Klum opäť šokovala: Fuj, taká nechutná ešte nebola!142 

Paparazzi FOTO slávneho herca: Wau, Bradley, za toto máš 100 bodov!143 

 

 

Nájdite v slovenských médiách jeden príklad na každý typ citosloviec (citové, vôľové a 

zvukomalebné).  

 

 

141 PLUSKA.SK: FOTO Adela Vinczeová počas moderovania: Hore za veľkú dámu a dole? Och, TOTO si mohla 

odpustiť! [online]. In www.pluska.sk. Dostupné na internete: https://www1.pluska.sk/soubiznis/domaci-
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LEXIKOLÓGIA  

Lexikológia, náuka o slove (z gréckeho lexis – slovo a logos – reč, učenie), je lingvistická disciplína, 

ktorá sa zaoberá slovom a slovnou zásobou jazyka. Než sa dostaneme k ďalšej problematike, treba si 

dôkladne vysvetliť všetky časti predchádzajúcej definície – teda odpovedať si na otázky Čo je slovo? 

a Čo je slovná zásoba? 

 

Slovo slovo má podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka tri významy:  

1. zákl. jazyková jednotka s ustálenou formou i významom: domáce, prevzaté, nové s.; 

2. jazykový prejav; hovorenie: písané, hovorené s., s. na úvod; 

3. sľub, prísľub, uistenie: dať (svoje) čestné s., dodržať s.144 

 

Z lingvistického hľadiska je slovo formálna a významová jazyková jednotka, ktorá má pomenúvaciu 

a označovaciu funkciu. Podľa Jozefa Pavloviča:  

Slovo z hľadiska formy je ustálený rad foném, jeho forma je ustálená. Z hľadiska významu je to 

základná pomenúvacia jednotka vyjadrujúca vzťah k objektívnej realite; môže byť autosémantická 

(plnovýznamová) a synsémantická (neplnovýznamová). Autosémantické jazykové jednotky slúžia 

na pomenúvanie osôb, vecí, javov, udalostí a stavov. Synsémantické slová vyjadrujú vzťahy medzi 

slovami, vetami alebo súvetiami. Slovo z tvarovej stránky definujeme ako súbor slovných tvarov, 

čo znamená, že identitu slova tvoria všetky jeho tvary.145 

V lexikológii sa slovo definuje i ako jediný konkrétny tvar lexémy146.  

Slovná zásoba by analogicky mala byť súborom slov, ktoré sa vyskytujú v danom jazyku. Keďže sa však 

v jazyku vyskytujú i viacslovné spojenia, je presnejšie hovoriť o lexikálnej zásobe, ktorá obsahuje všetky 

lexikálne jednotky, teda obsahuje „neodvodené (nemotivované) slová, ktoré sa niekedy označujú ako 

značkové, deriváty a kompozitá, ako aj združené (viacslovné) pomenovania, príp. aj frazeologizmy 

s funkciou lexikálnej jednotky“147. 

 

Lexikológia ako lingvistická disciplína skúma lexikálnu zásobu z viacerých aspektov, podľa Juraja 

Dolníka sa zaoberá rozmanitosťou lexikálnej zásoby, lexikálnou zásobou ako systémom, lexikálnou 

jednotkou ako semiotickým javom, lexikálnymi jednotkami v reči (parolová lexikológia), synchrónnou 

 

144 KAČALA, Ján – PISÁRČIKOVÁ, Mária – POVAŽAJ, Matej (Eds.): Krátky slovník slovenského jazyka. 4. vyd. 

Bratislava : Veda, 2003. [online]. Dostupné na internete:  

https://slovnik.juls.savba.sk/?w=slovo. [cit. 2020-03-25]. 
145 PAVLOVIČ, Jozef: Náuka o slovnej zásobe. Trnava : Trnavská univerzita, 2015, s. 7. 
146 Lexéma je základná abstraktná jednotka lexikológie. 
147 DOLNÍK, Juraj: Lexikológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007, s. 5.  

https://slovnik.juls.savba.sk/?w=slovo


64 

 

dynamikou lexikálnej zásoby, textovou frekvenciou lexikálnych jednotiek (štatistická lexikológia), 

porovnávaním lexiky rozličných jazykov (konfrontačná lexikológia).148 

 

Definícia termínu slovo pracuje s dvomi aspektmi jazykového znaku – formálnou a významovou 

stránkou. Po formálnej stránke môžeme slovo vnímať ako ustálený súbor hlások, z hľadiska významu 

je slovo nositeľom lexikálneho a gramatického významu.149  

 

Vysvetlíme si to na príklade slova veverička. Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka je to buď  

1. „lesný hlodavec žijúci na stromoch, zool. Sciurus: vrtká ako v., alebo  

2. kožušina tohto zvieraťa: kabát podšitý v-ou“150.  

Ak zostaneme pri prvom význame označenom číslom jeden, je to teda „lesný hlodavec žijúci na 

stromoch“. Takáto definícia, či opis slova predstavuje lexikálny význam slova, teda „štruktúru 

sémanticky relevantných príznakov“151. Ide o všetky významné, rozlišujúce vlastnosti, ktorých spojením 

vzniká jedinečný význam – v našom prípade význam slova veverička. Na druhej strane toto isté slovo 

disponuje i gramatickým významom, ktorý je súhrnom gramatických informácií – v našom prípade je 

gramatický význam slova veverička takýto: podstatné meno, ženský rod, jednotné číslo, nominatív. 

Časť lingvistiky, ktorá sa zaoberá otázkami lexikálneho významu, sa nazýva lexikálna sémantika.   

 

148 DOLNÍK, Juraj: Lexikológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007, s. 5 – 7.  
149 Viac: KAČALA, Ján: Lexikálny a gramatický význam. In Studia Academica Slovaca, 1994, roč. 23, s. 92 – 102.  
150 KAČALA, Ján – PISÁRČIKOVÁ, Mária – POVAŽAJ, Matej (Eds.): Krátky slovník slovenského jazyka. 4. vyd. 

Bratislava : Veda, 2003. [online]. Dostupné na internete: https://slovnik.juls.savba.sk/?w=veverička. [cit. 2020-03-

25]. 
151 DOLNÍK, Juraj: Lexikológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007, s. 12. 

https://slovnik.juls.savba.sk/?w=veverička
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PUBLICIZMUS152
 

Publicizmus je slovo alebo slovné spojenie typické pre publicistický štýl. Ak za základné vlastnosti 

žurnalistiky v súlade s Petrom Marešom považujeme sprostredkovanie a šírenie informácií, 

persuazívnosť, závažnosť mediálnych organizácií, ktoré rozhodujú o tom, čo sa uverejní, 

personalizácia jednotlivých tém a miešanosť verejného a neverejného a informatívneho a 

zábavného153, rovnaké vlastnosti prislúchajú i publicizmu. Juraj Dolník vymedzil tieto charakterizačné 

vlastnosti publicizmu: verejnosť, písanosť, denotačnú aktuálnosť a optimálnu (verejnú) 

aproximovateľnosť154. Ján Findra publicizmy chápe ako „pojmové intelektuálne slová, ktoré sú bežné v 

oblasti spoločensko-politického života“ a v publicistických textoch predstavujú „príznakovú štylisticky 

zafarbenú výrazovo-vyjadrovaciu zložku ich povrchovej organizácie“155.  

V českej lingvistike sa publicizmy definujú podobne, a síce ako „prostředky, které jsou pro mediální 

texty příznačné, jsou s nimi asociovány“156, v Stylistike pro žurnalisty Eva Minářová definuje 

publicizmus ako štýlovo príznakovú lexému typickú pre súčasný žurnalistický slovník157.  

Publicizmy, ktoré formuje potreba žurnalistiky byť aktuálnou a rýchlo reagovať na spoločenské, 

politické či športové udalosti, majú značný podiel na zmenách v lexikálnej zásobe, resp. významne 

prispievajú k jej dynamike. Tú ovplyvňujú i svojím vznikom, ktorý často súvisí s prenášaním významu. 

Ak sa zmení význam slova a jeho forma zostáva nezmenená, môžeme hovoriť o resémantizácii, ako je 

to v prípade lexémy mechanizmus. 

V publicistických textoch sa mechanizmus vyskytuje napríklad v podobe slovných spojení: 

koordinačný mechanizmus, kontrolné mechanizmy evidenčného a početného stavu, 

mechanizmus povinného prerozdeľovania utečencov, totalitné mechanizmy, mierový mechanizmus, 

trhový mechanizmus, mechanizmus plebiscitu.  

V nadväznosti na konštatovanie Jána Findru, že publicizmy zo žurnalistických textov prenikajú do 

rečníckych prejavov a odtiaľ do bežnej hovorovej komunikácie, čím sa stiera ich štylistická výlučnosť158, 

sa treba pozastaviť nad posunom tohto typu lexém v rámci jednotlivých štýlov. Findra a ďalší lingvisti v 

tejto súvislosti upozorňujú na aktualizáciu a automatizáciu. Tieto dva procesy odzrkadľujú na jednej 

 

152 Táto kapitola vznikla skrátením štúdie: STANKOVÁ, Mária: Publicizmus a jeho funkcia v lexikálnej zásobe. In 

Varia : zborník príspevkov z 27. kolokvia mladých jazykovedcov, 2019, roč. 28, s. 185 – 191. 
153 MAREŠ, Pavel: Sféra psané mediální komunikace. In HOFFMANNOVÁ, Jana (Ed.): Stylistika mluvené a psané 
češtiny. Praha : Academia, 2016, s. 273.  
154 DOLNÍK, Juraj: Lexikológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007, s. 186 – 187. 
155 FINDRA, Ján: Štylistika súčasnej slovenčiny. Martin : Osveta, 2013, s. 49. 
156 MAREŠ, Pavel: Sféra psané mediální komunikace. In HOFFMANNOVÁ, Jana (Ed.): Stylistika mluvené a psané 
češtiny. Praha : Academia, 2016, s. 271. 
157 MINÁŘOVÁ, Eva: Stylistika pro žurnalisty. Praha : Grada, 2011, s. 210. 
158 FINDRA, Ján: Štylistika súčasnej slovenčiny. Martin : Osveta, 2013, s. 49. 
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strane opakovanie, ustaľovanie, mechanizáciu jazykových prostriedkov jazyka médií (automatizácia) a 

na strane druhej je to zase tesný vzťah žurnalistiky s dynamikou spoločnosti (aktualizácia).  

Ako prejav automatizácie môžeme vnímať tieto publicizmy: štátna kasa, rokovanie, rokovať, 

samit/summit, plošne/celoplošne, aktualizácia sa zase prejavuje v aktuálnych nových 

výrazoch, ako sú euroskeptik/euroskepticizmus, brexit, catalexit, migračná kríza.  

 

Eva Minářová vo svojej Stylistike pro žurnalisty publicizmy definuje ako prostriedky automatizované, 

zmechanizované, stereotypne sa opakujúce, čo ich môže približovať k módnym jazykovým 

prostriedkom159. Za módne slová považuje nové publicizmy, kým ustálené novinárske frazémy vníma 

ako novinárske klišé160. Novinárske klišé sa najčastejšie vyznačujú prítomnosťou hodnotiaceho 

adjektíva, ktoré pôsobí významovo nadbytočne. Môžeme k nim zaradiť výrazy ako ostro kritizovať, 

parlamentná elita, nájsť spoločnú reč, vlajková loď, daňový raj, mať zelenú atď. Proces, v ktorom sa z 

publicizmu stane novinárske klišé, odzrkadľuje napätie medzi funkciami, ktoré má ako prostriedok 

publicistického štýlu plniť (pohotovo a aktuálne informovať, zaujať, presvedčiť), a medzi konkrétnou 

realizáciou týchto funkcií – tá prebieha opakovane. Práve toto opakovanie publicizmov na jednej 

strane a snaha o aktuálnosť na strane druhej prispievajú k ich významovému „ošúchavaniu“. 

Pre publicizmy je typické, že v publicistickom štýle pôsobia neutrálne, v ostatných sférach 

komunikácie môžu vyznievať príznakovo. Dolník poukazuje na neostré hranice medzi publicizmom a 

termínom a na druhej strane medzi publicizmom a neutrálnym výrazom161. V oboch prípadoch sú tieto 

vzťahy dôsledkom funkcie, ktorú plní jazyk médií v súčasnej spoločnosti. Publicizmy majú tendenciu 

práve vďaka svojmu častému výskytu a vlastnosti verejnosti meniť svoju štylistickú príslušnosť. V 

prípade, ak sa z termínu stane publicizmus, hovoríme o determinologizácii, ktorú sprevádza 

generalizácia významu, resp. desémantizácia. Demonštrovať to možno napríklad na lexéme akvizícia, 

ktorá má podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka päť významov. Ako prislúchajúci k 

publicistickému štýlu je hodnotený posledný význam, a ako termín z oblasti financií tretí v poradí:  

 

 

 

159 MINÁŘOVÁ, Eva: Stylistika pro žurnalisty. Praha : Grada, 2011, s. 210. 
160 Tamže.   
161 DOLNÍK, Juraj: Lexikológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007, s. 186. 
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Obrázok 3 Heslo „akvizícia“ v Slovníku súčasného slovenského jazyka A – G, H – L, M – N (2006, 2011, 2015)162 

Publicizmy v slovnej zásobe patria k jej aktívnym prvkom, ktoré sa svojím častým používaním môžu 

presúvať z jednej štylistickej oblasti do inej. Pri uvažovaní o publicizme a neutrálnej lexéme možno do 

úvahy vziať bezpríznakové výrazy, ako sú kreslo, pilier, vlna, bublina, hľadáčik a pod. Tieto a podobné 

sú často využívané v mediálnych textoch, v istých konkrétnych významoch a v spojení s ďalšími 

výrazmi. Pri neutrálnej lexéme kreslo sa aktualizuje druhý význam vysokého politického postu, 

hodnosti na úkor prvotného významu „pohodlnej stoličky s operadlami“. 

Pozrime sa na zopár príkladov z novín: Corbyna môžu stáť Palestínčania kreslo, poslanecké 

kreslá, predsednícke kreslo, premiérske kreslo pre Babiša, parlamentné kreslá, Zeman počas 

druhej inaugurácie zasadne do kresla T. G. Masaryka, kreslo prezidenta, pevne sedieť vo svojich 

vysokých kreslách atď.  

Slovník súčasného slovenského jazyka H – L uvádza v súvislosti s významom hodnosti i publicistické 

klišé horúce kreslo.  

Lexéma pilier predstavuje v lexike mediálneho jazyka špecifický prípad, keďže okrem jeho prvotného 

významu bez významových odtienkov v zmysle „stĺpovitej opory stavebnej konštrukcie“  sa v 

súčasnosti aktualizuje ďalší konkrétny význam spojený s mimojazykovou realitou slovenskej 

spoločnosti – tretí pilier dôchodkového spojenia. I tento význam možno chápať ako 

publicizmus, keďže táto téma býva žurnalistami pomerne často spomínaná, v mediálnych 

textoch sa však lexéma pilier objavuje i v ďalšom prenesenom – nie natoľko konkrétnom 

význame, a síce ako opora: dôležitý pilier demokratickej otvorenej spoločnosti, dva piliere našej 

prosperity a bezpečnosti, druhý pilier, kľúčové piliere európskej identity a civilizácie, pilier Európy, 

európsky pilier NATO. Tento význam lexémy pilier je zaznamenaný v Slovníku cudzích slov s 

kvalifikátorom publ.  

Pomerne častým publicizmom je metaforické využitie lexémy vlna vo význame javu, ktorý „náhle 

 

162 BUZZÁSSYOVÁ, Klára – JAROŠOVÁ, Alexandra: Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. Bratislava: Veda, 

vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2006. [online]. Dostupné na internete: 

https://slovnik.juls.savba.sk/?w=akviz%C3%ADcia. [cit. 2020-03-25]. 

https://slovnik.juls.savba.sk/?w=akviz%C3%ADcia
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vzniká a šíri sa v nárazoch“. 

Príklady z médií: vlna utečencov/migrantov, vlna deportácií, posledná vlna, vlna absurdných 

kolaborácií, vlna revolúcií, vlna záujmu, vlny nacionalizmu a panslavizmu, najbližšia vlna 

rozširovania, veľká vlna odvahy, obrovská vlna sympatií nemeckého obyvateľstva, vlna nepokojov, 

módna vlna, vlna gorbačovovskej glasnosti, prísnejšia vlna sankcií proti Rusku, vlna odporu, vlna 

vlastenectva, tlaková vlna.  

Treba poznamenať, že Krátky slovník slovenského jazyka zachytáva dva významy na štvrtom a piatom 

mieste, ktoré zodpovedajú významu publicizmu vlna.  

Podobné je to v prípade neutrálneho výrazu bublina, pri ktorom sa aktualizuje jeden z jeho lexikálnych 

významov odkazujúci na nereálnosť istého javu. Slovník súčasného slovenského jazyka A – G 

pri tomto hesle ako druhý význam, označený kvalifikátorom publ., uvádza, že je to 

„neskutočná al. zveličená vec, udalosť, ktorej sa prikladá priveľký význam“. V slovenských denníkoch sa 

objavujú napríklad tieto slovné spojenia: žiť vo vlastnej virtuálnej bubline, bublina spľasla.  

Ďalším častým publicistickým výrazom je slovné spojenie byť v hľadáčiku (niekoho): v 

hľadáčiku tajnej polície, v hľadáčiku Číňanov, do hľadáčika lovcov nacistov, hľadáčik 

protiteroristickej jednotky.  

Na vzťah publicizmov a hovorových slov upozornil Juraj Dolník, ktorý poukázal aj na kontrast medzi 

jednotkami z rôznych štýlových vrstiev lexikálnej zásoby.  

 

Vytvorte klasifikáciu uvedených publicizmov na základe vyššie opísanej teórie. Napr.: 

determinologizované, klišé, aktualizované, automatizované a pod. 

 

balík opatrení  

bezgólová šnúra  

biť na poplach  

biznis  

boj (o kreslo, s mafiou)  

brífing  

byť (opäť) v hre  

cítiť absenciu 

červené čiary kompromisu 

čierna diera  

čiernočierna komédia  

dať ultimátum  

debakel (pre PS) 

deklarácia, deklarovať  

derby  

disponovať  

dobré meno (mať, urobiť) 

dolovať 

drahá nevesta 

fiasko  

finálna prihrávka 

fraška  

herná situácia 

hrdina zápasu 

Igor, človek víťazný  

imidž (bojovníka) 

iniciatíva  

integračné úsilie  

jednofarebná vláda 

kampaň  

kandidátka (kandidačná listina) 

karanténa  

kariéra  

kariérny rekord 

kauza  

klepnúť po prstoch  

kľúčová otázka 

kolabuje doprava  

koledovať si o prehru 

končí známe meno  

konsenzus  

konšpirácie  
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krvavá spúšť  

kultúra stagnuje 

lámanie chleba  

lapať po dychu  

líder  

lobovať  

luxusná spoločnosť  

mačka vo vreci  

manéver 

manipulátor  

mať niečo v rukách 

mať silný morálny kredit  

mať stopku  

mať ťažké srdce na niekoho  

mať v rukách všetky tromfy  

mecenáši  

medzišestnástkový zápas 

mesto smogu 

mimovládka, mimovládny 

míting  

motýlí efekt  

možnosť vojenského konfliktu 

muž činu  

nechať otvorené dvere 

nekrvavé Waterloo  

nezamestnanosť stagnovala  

nie je to žiadne terno  

obeť kampane 

obranná línia 

obrúsiť hrany  

odkrývať tajomstvá  

odobriť (projekt) 

ostrá kritika 

otvárajú sa niečomu dvere 

oživiť niečo (divadelnú hru) 

paralely  

platforma  

pod patrónom  

podozrivo minúť 

politika  

porážka  

post predsedu  

potrebovať finančnú injekciu 

prať (špinavé) peniaze 

praská vo švíkoch  

prasknú nervy 

prehnaná panika  

prekrúžkovať sa 

preskočiť latku 

prevalcovať konkurenciu  

previerky sudcov sú opäť v hre  

príliv migrantov  

progresívny  

prototyp  

pustiť sa do niekoho  

rezort  

robiť niečo ako na páse 

rozbehnúť rokovanie  

rozlúsknuť rébus  

sféra  

schodok štátneho rozpočtu 

sociálne balíčky  

spoločná reč (nájsť) 

stabilná vláda  

stratégia  

strhnúť na seba pozornosť 

strop (dôchodkový) 

šibenica 

škrtnúť peniaze 

špinavé peniaze 

ťahať za kratší koniec 

tasiť peňaženky  

terno 

tlačovka  

trefa do čierneho  

trend  

trhať rekordy 

trinásta komnata  

uloviť veľkú rybu 

úradovať (bude silný vietor) 

utečenecká kríza  

valcovať súperov  

vstup do Európy  

vymazať z registra  

vymiesť horný roh 

vyniesť k moci  

vysťahovať vládnu koalíciu  

vyvodiť zodpovednosť 

zaradiť vyššiu rýchlosť 

zlízať smotanu 

zložiť zbrane 

zmraziť účty 

zvoní umieračik  

žabomyšie vojny  
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LEXIKÁLNO-SÉMANTICKÉ JAVY 

Slovo je formálno-významová jednotka a medzi významom a formou je určitý vzťah. Tento vzťah 

nemusí byť vždy symetrický (1 forma = 1 význam), ale v jazyku – nielen v abstraktnom systéme 

(langue), ale i v konkrétnej rečovej realizácii (parole) – sa vyskytuje množstvo slov, ktoré sa vyznačujú 

asymetrickým vzťahom medzi formou a obsahom (1 forma ≠ 1 význam).  

V tejto časti si vysvetlíme niekoľko základných lexikálno-sémantických javov (polysémia, homonymia, 

synonymia, antonymia, metafora, metonymia) 163 so zreteľom na ich využitie v žurnalistickej praxi.  

 

Polysémia znamená mnohovýznamovosť. Rovnako ako pri homonymii sa na jednu lexikálnu formu 

viaže viacero lexikálnych významov. Pri polysémii ide o lexikálne významy, ktoré majú spoločnú 

vlastnosť, ktoré spolu súvisia. Pri homonymii naopak ide o lexikálne významy, ktoré spolu nesúvisia – 

môžeme hovoriť o náhodnej podobnosti slov.  

V Krátkom slovníku slovenského jazyka sú polysémické významy označené číslami (radové) pred 

slovom a homonymný význam je pod čiarou (ide o „iné slovo“) označený číslom v hornom indexe, ako 

vidíme na sledujúcom obrázku.   

 

 

Obrázok 4 Heslo „čelo“ v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003)164 

Príkladov na polysémiu je v slovenčine pomerne veľa. Vráťte sa na s. 68 – 69 a vyberte zo 

zoznamu publicizmov tie, ktoré vznikli na základe významovej podobnosti, zamyslite sa nad 

tým, ako tento mechanizmus funguje a skúste ho popísať. 

 

163 Viac: DOLNÍK, Juraj: Lexikológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007, s. 51 – 136.  
164 KAČALA, Ján – PISÁRČIKOVÁ, Mária – POVAŽAJ, Matej (Eds.): Krátky slovník slovenského jazyka. 4. vyd. 

Bratislava : Veda, 2003. [online]. Dostupné na internete: https://slovnik.juls.savba.sk/?w=čelo. [cit. 2020-03-25]. 

https://slovnik.juls.savba.sk/?w=čelo
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Vzhľadom na žurnalistickú prax, ak vychádzame zo základných funkcií žurnalistiky rýchlo a jasne 

informovať, presvedčiť, zaujať – je dôležité voliť slová s jednoznačným významom. (Ak nie je cieľom 

nášho textu niečo iné.) Preto je treba mať na mysli i kosémiu, tzv. nepravú polysémiu. Ide o 

„mnohovýznamové slová bez odvodzovacieho vzťahu medzi významami“165. V slovenčine166 je 

spôsobovaná napríklad nejednoznačnosťou niektorých predpôn.  

Predpona „do“ môže mať v niektorých prípadoch rôzne významy, až opačné, ako napríklad 

pri slovesách dokresliť, dorobiť – 1. skončiť činnosť, 2. prepracovať a doplniť. Podobné 

prípady sú slovesá prehliadnuť, opísať, zastriekať. 

 

Vysvetlite a opíšte významy pri slovesách prehliadnuť, opísať a zastriekať. 

 

Pri homonymii ide o náhodnú formálnu podobnosť slov. Napríklad pri slove rys sa v Krátkom slovníku 

slovenského jazyka uvádzajú tieto informácie: 

 

 

Obrázok 5 Heslo „rys“  v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003)167 

Homonymia sa v lingvistike rozlišuje trojaká, nielen táto – lexikálna, pri ktorej ide o takzvané pravé 

homonymá, ako napríklad v prípade slov kolok či druh. 

Druhým typom je gramatická homonymia. Ide o tzv. homoformy.  

Napríklad: Posteľ posteľ, než odídeš!  

 

1. Vytvorte vety (v rámci publicistického štýlu) s využitím gramatických homoným „žiaľ“ a 

„rád“.  

2. Uveďte 5 ďalších príkladov na gramatickú homonymiu.  

 

165 DOLNÍK, Juraj: Lexikológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007, s. 56.  
166 Viac: DOLNÍK, Juraj: Lexikológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007, s. 56 – 59. 
167 KAČALA, Ján – PISÁRČIKOVÁ, Mária – POVAŽAJ, Matej (Eds.): Krátky slovník slovenského jazyka. 4. vyd. 

Bratislava : Veda, 2003. [online]. Dostupné na internete: https://slovnik.juls.savba.sk/?w=rys. [cit. 2020-03-25].  

https://slovnik.juls.savba.sk/?w=rys
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3. Vypíšte gramatické tvary, v ktorých nastáva gramatická homonymia pri slovách more, mor, mora. 

 

Tretím typom sú fonetické homonymá, ktoré majú rovnakú výslovnosť, no sú zložené z iných grafém.  

Minimálne jeden príklad na fonetické homonymum pozná každý z tohto pokusu o vtip: „Na konári 

stromu sedel výr, do vody pozeral na vodný vír. Zrazu prišla búrka a oba víry/výry zmizli. Ako 

to mám zapísať?“  

Ďalšie sú napríklad typ – tip, tým – tím, byť – biť, vyť – viť.  

 

Problémom je i občasné využívanie podstatného mena moc (vo význame sila, schopnosť) vo 

význame príslovky veľa. V Krátkom slovníku slovenského jazyka je toto slovo uvedené ako 

homonymum, no pri druhom význame (príslovka veľa) sa nachádza štylistický kvalifikátor hovor., teda 

v žurnalistických textoch by sa v tomto význame využívať nemalo. 

„Som si istý, že moc dobre vedel, čo spravil. Je predsa jasné, že sa niekto musí postaviť za spoluhráča. 

A dnes som to bol ja,“ povedal Clowe.168 

V novom seriáli pre televíziu Discovery Channel sa Hawking vyjadril, že nadviazanie kontaktu by bolo 

„trochu moc riskantné. Ak by nás mimozemšťania navštívili, mohlo by to mať podobný scenár, ako 

vývoj v Amerike po tom, čo ju objavil Krištof Kolumbus. Pre miestnych obyvateľov to nedopadlo moc 

dobre“, cituje Hawkinga denník Times.169 

  

Hoci by sa mohlo zdať, že rozlíšiť konkrétny význam danej formy môže byť pre 

čitateľa/prijímateľa všeobecne náročné, vďaka kontextu dokážeme text správne 

interpretovať. Práve táto skutočnosť robí z polysémantov a homoným funkčné a využiteľné jazykové 

prostriedky aj pri tvorbe žurnalistického textu. Samozrejme, možná interpretačná komplikácia je 

vítaná skôr pri žánroch publicistiky emocionálneho typu, a nie napríklad pri správe, ktorej hlavnou 

funkciou by malo byť jasne informovať. Napríklad v spravodajstve by mohol čitateľov zneistiť titulok 

Prečo je Rusko stále na pretrase?170, keďže z neho nie je zrejmé, či ide o Ruskú federáciu, alebo o Pavla 

Ruska.  

 

168 ČTK, Pravda.sk: Bitky! V Nashville nedohralo 7 hráčov. [online]. In www.pravda.sk. Dostupné na internete: 

https://hokej.pravda.sk/nhl/clanok/127159-bitky-v-nashville-nedohralo-7-hracov/. [cit. 2021-04-26]. 
169 [mq]: Mimozemšťania neprídu v mieri, myslí si vedec Hawking. [online]. In www.pravda.sk. Dostupné na 

internete: https://vat.pravda.sk/vesmir/clanok/17028-mimozemstania-nepridu-v-mieri-mysli-si-vedec-hawking/. 

[cit. 2021-04-26]. 
170 TAKÁČ, Peter: Prečo je Rusko stále na pretrase? [online]. In www.pravda.sk. Dostupné na internete: 

https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/523739-preco-je-rusko-stale-na-pretrase/. [cit. 2020-03-25]. 

https://hokej.pravda.sk/nhl/clanok/127159-bitky-v-nashville-nedohralo-7-hracov/
https://vat.pravda.sk/vesmir/clanok/17028-mimozemstania-nepridu-v-mieri-mysli-si-vedec-hawking/
https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/523739-preco-je-rusko-stale-na-pretrase/
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Rovnaké pochybnosti vyvoláva iný titulok: Zostáva nám počúvať WHO171. WHO je skratka World Health 

Organization, The Who zase jedna z najvýznamnejších anglických rockových hudobných skupín. Je 

zrejmé, že najmä skratka písaná veľkými písmenami naznačuje, že ide o svetovú zdravotnícku 

organizáciu, no sloveso „počúvať“172 so svojím (podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka prvým, 

teda najpoužívanejším, základným) významom „vnímať sluchom, načúvať“, môže evokovať autorovu 

hru s významom a formou.  

 

O aký typ lexikálno-sémantického javu ide v prípade názvu podcastu denníka Pravda 

s názvom „Ide o pravdu“? 

 

Ďalšia dvojica lexikálno-sémantických javov, ktorá ale z lingvistického hľadiska funguje na inom 

princípe, než polysémia, je synonymia a antonymia. Synonymia je „sémantický alebo formálno-

sémantický opozičný vzťah medzi lexiami, v ktorom je diferenčná črta buď neutralizovaná, alebo 

oslabená, v dôsledku čoho lexie sú v najbližšom vzťahu v onomaziologickej lexikálnej paradigme.“173 

Synonymá teda chápeme ako slová s rovnakým alebo podobným významom. V následnosti na to 

môžeme vyčleniť úplné alebo čiastočné synonymá. Práve v žurnalistickej praxi si treba dávať pozor pri 

tvorení textov, aby novinár využil také synonymá, ktoré v danom kontexte majú rovnaký význam.  

Ak si vezmeme ako príklad sloveso pracovať, v Synonymickom slovníku slovenčiny (2004) nájdeme 

tieto synonymá:  

 

 

Obrázok 6 Heslo „pracovať“ v Synonymickom slovníku slovenčiny (2004)174 

 

171 SCHUTZ, Peter: Zostáva nám počúvať WHO. [online]. In www.komentare.sme.sk. Dostupné na internete: 

https://komentare.sme.sk/c/22354138/zostava-nam-pocuvat-who.html. [cit. 2020-03-25]. 
172 Sloveso „počúvať“ má podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka päť významov: 1. vnímať sluchom, 

načúvať: p. hudbu, pozorne p. prednášajúceho; 2. dozvedať sa, dostávať správy; 3. zastaráv. všímať si niečo, 

reagovať; 4. byť poslušný, poslúchať; 5. počúvaj(te) hovor. v platnosti cit. vyj. výzvu, upozornenie. In KAČALA, Ján 

– PISÁRČIKOVÁ, Mária – POVAŽAJ, Matej (Eds.): Krátky slovník slovenského jazyka. 4. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 

[online]. Dostupné na internete: https://slovnik.juls.savba.sk/?w=počúvať. [cit. 2020-03-25]. 
173 DOLNÍK, Juraj: Lexikológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007, s. 89.  
174 PISÁRČIKOVÁ, Mária (Ed.): Synonymický slovník slovenčiny. Bratislava : Veda, 2004. [online]. Dostupné na 

https://komentare.sme.sk/c/22354138/zostava-nam-pocuvat-who.html
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=počúvať


74 

 

Práve na uvedených synonymách je dobre vidno, čo znamená termín významový odtienok, a je zrejmé, 

že sloveso pracovať nemožno napríklad v spravodajských žánroch nahradiť väčšinou z uvedených 

synoným, keďže sú štylistický zaťažené (ako to na obrázku zo slovníka naznačujú štylistické 

kvalifikátory).  

Synonymá v žurnalistických (i iných) textoch zohrávajú významnú úlohu, pretože nám umožňujú 

rozvíjať tému textu bez neustáleho doslovného opakovania istých pomenovaní – či už názvu krajiny, 

pozície politika, zločinu atď.  

Pozrime sa na jednoduchý príklad pochádzajúci z perexu správy Tajné služby USA pred šírením nákazy 

varovali, ktorá bola uverejnená 23. marca 2020 na webe denníka Pravda:  

 „Nepočúval americký prezident Donald Trump varovanie tajných služieb pred 

koronavírusom? Šéf Bieleho domu tvrdí, že konal rýchlo a že za problémy nenesie 

zodpovednosť.“175 

 

V slovenčine funguje i tzv. zámenná kontextová synonymia, keď namiesto podmetu či predmetu stačí 

využiť osobné zámená (Donald Trump = on), resp. vďaka gramatickému významu netreba uvádzať ani 

zámeno (za problémy nenesie zodpovednosť (zamlčaný podmet = on = Donald Trump)).  

 

Nájdite v texte slovesá, ktoré uvádzajú výpoveď ex-ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, 

utvorte z nich synonymický rad, nájdite jeho dominantu176 a zhodnoťte, či vo všetkých 

prípadoch ide o vhodne zvolené synonymické výrazy.   

 

V pondelok zatiaľ testovali na koronavírus 29 vzoriek, jedna bola pozitívna177 

Pravda, SITA 23.03.2020 10:45, aktualizované: 12:50 

Na Slovensku pribudol v pondelok zatiaľ jeden nový pozitívny výsledok na ochorenie COVID-19, negatívnych 

vzoriek bolo 29 . Celkový počet ľudí s ochorením je tak na Slovensku 186. Pred rokovaním ústredného krízového 

štábu to uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas. Spolu s predsedom vlády SR Igorom Matovičom a ministrom 

 

internete: https://slovnik.juls.savba.sk/?w=pracovať. [cit. 2020-03-25]. 
175 MATIŠÁK, Andrej: Tajné služby USA pred šírením nákazy varovali. [online]. In www.pravda.sk. Dostupné na 

internete: <https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/546376-tajne-sluzby-usa-pred-sirenim-nakazy-varovali/>. [cit. 

2020-03-25]. 
176 Dominanta štylistického radu je základné slovo, najčastejšie používané, ktoré zvyčajne patrí do jadra 

lexikálnej zásoby. „Spravidla ide o neutrálne, štylisticky bezpríznakové slovo, ktoré najpresnejšie i najpriamejšie 

vyjadruje význam spoločný všetkým členom radu.“ (PISÁRČIKOVÁ, Mária – POVAŽAJ, Matej a kol.: Synonymický 
slovník slovenského jazyka. Bratislava : VEDA, 2004, s. 10).  
177 PRAVDA – SITA – TASR: Matovič potvrdil zriadenie permanentného krízového štábu. [online]. In 

www.pravda.sk.  Dostupné na internete: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/546392-nazivo-igor-matovic-

o-rokovani-vlady-a-aktualnej-situacii/. [cit. 2020-03-25].  

https://slovnik.juls.savba.sk/?w=pracovať
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/546392-nazivo-igor-matovic-o-rokovani-vlady-a-aktualnej-situacii/
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/546392-nazivo-igor-matovic-o-rokovani-vlady-a-aktualnej-situacii/


75 

 

zdravotníctva SR Marekom Krajčím (obaja OĽaNO) hovorili o možnostiach masívnejšieho testovania. Vláda bude v 

pondelok rokovať o nových opatreniach proti šíreniu nákazy. 

Dvaja lekári z Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) v bratislavskom 

Ružinove majú negatívne výsledky testov. Pred zasadnutím krízového štábu o tom informoval minister 

zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) s tým, že klinika pokračuje v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a nie je 

potrebná karanténa lekárov, zdravotníckeho personálu a ani pacientov. 

Minister informoval aj o prípade ďalšieho lekára z Gynekologicko-pôrodníckej kliniky UNB v Ružinove, ktorému 

potvrdili ochorenie COVID-19. Ten však podľa slov Krajčího neprišiel do styku s pacientmi a v kontakte bol len so 

šiestimi zdravotníkmi. ‚Všetci pacienti v ružinovskej nemocnici sa nemusia ničoho obávať. Boli prijaté prísne 

protiepidemiologické opatrenia,‘ vyhlásil minister s tým, že klinika i nemocnica poskytujú zdravotnú starostlivosť. 

Zároveň potvrdil, že na Národnom onkologickom ústave (NOÚ) boli prítomní dvaja pacienti, ktorí boli pozitívne 

testovaní na ochorenie COVID-19. Jeden z pacientov je už hospitalizovaný na infekčnej klinike v nemocnici na 

bratislavských Kramároch. ‚Druhý pacient s podozrením je v prísnej izolácii na NOÚ,‘ podotkol Krajčí s tým, že v 

karanténe sú pre tento prípad dvaja lekári, tri sestry a jeden sanitár. Tí prišli s pozitívne testovaným do styku.“ 

 

Na opačnom princípe ako synonymia funguje antonymia. Je to „sémantický alebo formálno-

sémantický opozičný vzťah medzi lexiami178,v ktorom je diferenčná črta dominantná, v dôsledku čoho 

významy sú v polárne protichodnom vzťahu, čiže vo vzťahu kontrastu“179, pričom „kontrastnosť 

významov antonymných lexií podmieňuje, že antonymá sú vo vzájomnom závislostnom vzťahu, 

vzájomne sa predpokladajú, ale súčasne sa vzájomne vylučujú“180.  

Pri praktickej tvorbe žurnalistických textov funguje antonymia napríklad v zmysle štylistickej náhrady: 

„dobrý – nie zlý“. Pri takomto využívaní si ale rovnako ako pri synonymách treba dávať pozor na 

významové odtienky, pretože takéto nahrádzanie môže do textu vnášať rozmer hovorovosti, resp. 

môže zľahčovať / vulgarizovať / zjemňovať /zdôrazňovať isté aspekty opisovaného javu.  

 

Prepíšte vety v nižšie uvedených prípadoch s využitím antoným k zvýrazneným slovným 

spojeniam a charakterizujte významovú zmenu, ktorá tak nastane. Aký význam má využitie 

zvýraznených slovných spojení v uvedených vetách?  

„Škoda len, že vlani pri príležitosti 70. výročia SNP sa v súlade so slovenským nie práve vrelým vzťahom 

 

178 Lexia je podľa Čermáka konkrétna textová realizácia abstraktnej systémovej lexémy, niekedy stotožňovaná so 

slovom. In ČERMÁK, František: Jazyk a jazykověda. Přehled a slovníky. Praha : Karolinum, 2011, s. 293.  
179 DOLNÍK, Juraj: Lexikológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007, s. 97.  
180 Tamže, s. 97.  
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k vlastnej histórii na jeho úlohu akosi zabudlo.“181   

„Vždy som rád kreslil, tak som azbukou k svojim nie celkom slušným kresbám pripísal: „Zachvatčiki, 

idite damoj!“ Okupanti, choďte domov! Ja som kreslil a môj kamarát Vinco, funkcionár zväzu mládeže, 

lepil tie plagátiky rovno na križovatke pred YMCA na ruské tanky.“182 

„Dubček to zrejme odmietol akceptovať a bral ich ako nie celkom záväzné a netermínované sľuby, 

dané pod masívnym nátlakom silnejšieho partnera.“183 

 

Antonymá môžeme rozdeliť na pravé a nepravé, a pravé (úplné) antonymá potom do troch typov: 

graduálne, komplementárne a vektorové.  

Graduálne antonymá „sú založené na kontrárnom vzťahu a ich základ tvoria stupňovateľné prídavné 

mená“184, ako sú napríklad dobrý – zlý, vysoký – nízky, i príslovky. Podľa J. Dolníka k nim rovnako patria 

i podstatné mená a slovesá, ktoré sú významovo blízke takýmto adjektívam185: dobrák – zloduch, zvýšiť 

– znížiť. Antonymá tohto typu sú v odlišných slovnodruhových formách využité napríklad v tomto 

titulku z denníka SME: „Pokles dopytu a znižovanie produkcie zvýši nezamestnanosť“186. 

Ďalším typom antoným sú antonymá komplementárne, pre ktoré podľa Juraja Dolníka platí, že sú 

v kontrastnom vzťahu bez graduálnych prechodov, že celý význam jedného z členov páru je 

negovaný187, ako napríklad pravda – lož, živý – mŕtvy, muž – žena. Ich využitie vidíme napríklad v titulku 

fotoreportáže na hnonline: „Život a smrť detí v Sýrii“188 alebo v titulku „Smrť veľryby prináša nový 

život“189. 

Tretím typom antoným sú vektorové antonymá, ku ktorým patria najmä predponové slovesá a je pre 

ne príznačné, že „negácia zasahuje len časť významu jedného z členov antonymného páru“190. 

Príkladom môže byť pár slovies pripísať – odpísať v zmysle „pridať niekam niečo“ a „odobrať niečo 

odniekiaľ“ (napr. pripísať na zoznam, odpísať zo zoznamu). Tieto slovesá sú súčasťou i publicizmov 

 

181 ČUPKA, Milan: Rozhlas je dnes ako z rozprávky Soľ nad zlato. In Pravda, 31. 12. 2016, roč. 25, č. 302, s. 18. 
182 [him]: Šebej prežíval inváziu s Dubčekovým synom. Priznal sa, že chcel emigrovať. [online]. In 

www.hnonline.sk. Dostupné na internete: https://hnonline.sk/tema/1797114-sebej-prezival-invaziu-s-

dubcekovym-synom-priznal-sa-ze-chcel-emigrovat. [cit. 2020-03-25]. 
183 JANCURA, Vladimír: Pozvanie z Bratislavy prepäť cudzích armád. In Pravda, 4. 8. 2018, roč. 28, č. 179, s. 16. 
184 DOLNÍK, Juraj: Lexikológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007, s. 98. 
185 Tamže.  
186 SITA: Poklus dopytu a znižovanie produkcie zvýši nezamestnanosť. [online]. In www.sme.sk. Dostupné na 

internete: https://ekonomika.sme.sk/c/22364226/pokles-dopytu-a-znizovanie-produkcie-zvysi-

nezamestnanost.html. [cit. 2020-03-25]. 
187 DOLNÍK, Juraj: Lexikológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007, s. 98.  
188 HNONLINE.SK: Život a smrť detí v Sýrii. [online]. In www.hnonline.sk. Dostupné na internete: 

https://hnonline.sk/galeria/4805-zivot-a-smrt-deti-v-syrii/881c0b3c6e79829ab1bb60ae4593d0c8. [cit. 2020-03-

25]. 
189 [red.]: Smrť veľryby prináša nový život. In Zázračná planéta, 2019, roč. 5, č. 7, s. 60.  
190 DOLNÍK, Juraj: Lexikológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007, s. 98. 

https://hnonline.sk/tema/1797114-sebej-prezival-invaziu-s-dubcekovym-synom-priznal-sa-ze-chcel-emigrovat
https://hnonline.sk/tema/1797114-sebej-prezival-invaziu-s-dubcekovym-synom-priznal-sa-ze-chcel-emigrovat
https://ekonomika.sme.sk/c/22364226/pokles-dopytu-a-znizovanie-produkcie-zvysi-nezamestnanost.html
https://ekonomika.sme.sk/c/22364226/pokles-dopytu-a-znizovanie-produkcie-zvysi-nezamestnanost.html
https://hnonline.sk/galeria/4805-zivot-a-smrt-deti-v-syrii/881c0b3c6e79829ab1bb60ae4593d0c8
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pripísať body, odpísať body.  

 

PRIPÍSAŤ  ODPÍSAŤ 

1. napísaním, zapísaním pridať, pripojiť; 1. písomne odpovedať; 

2. právne pririeknuť; 2. napísať podľa predlohy; 

3. účt. zaznačiť peňaž. sumu; 3. zapísať ako stratu, vylúčiť z evidencie; 

4. označiť za pôvodcu, príčinu, prisúdiť, pričítať; 4. odpočítať, odrátať.  

5. venovať, dedikovať;  

6. dať niečomu istú hodnotu, priložiť, prisúdiť.  

Obr. 4: Význam vektorových antoným „pripísať“191 a „odpísať“192 podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (2003) 

 

Nepravé antonymá sú nekontrastné, čiastkové. Podľa J. Dolníka je pri nich kontrast oslabený (veľký – 

neveľký, málo – nemálo) alebo sa okrem záporného „ne“ či prvkov „väčší – menší“ odlišujú i niečím 

iným193, ako napríklad poriadok – bordel, veľký – útly.  

 

Z hľadiska praktického využívania antoným v tvorbe textov sú podľa Evy Minářovej častými rôzne 

slovné spojenia frazeologického typu, ktoré zintenzívňujú vyjadrenia, ako napríklad sem-tam, vo dne 

v noci, sľubovať hory doly, ísť cestou necestou a pod194. 

 

Iný typ lexikálno-sémantických javov predstavujú metafora a metonymia, ktoré poznáme z 

teórie literatúry, hoci v lingvistike sa vnímajú trochu inak. Znovu ide o javy, ktoré sú v praktickej 

žurnalistike hojne využívané – keďže funkciou žurnalistiky je okrem informovania i snaha zaujať 

a presvedčiť.  

Metaforu podľa Františka Čermáka chápeme ako prenesenie významu slova alebo jeho kombinácie 

z jedného denotátu na iný na základe podobnosti195. J. Dolník vysvetľuje vznik metafory takto: „ide 

o nahrádzanie, substitúciu: ,vlastný‘ pojem sa nahrádza – na základe podobnosti - ,nevlastným‘ 

 

191 KAČALA, Ján – PISÁRČIKOVÁ, Mária – POVAŽAJ, Matej (Eds.): Krátky slovník slovenského jazyka. 4. vyd. 

Bratislava : Veda, 2003. [online]. Dostupné na internete: https://slovnik.juls.savba.sk/?w=pripísať. [cit. 2020-03-

25]. 
192 KAČALA, Ján – PISÁRČIKOVÁ, Mária – POVAŽAJ, Matej (Eds.): Krátky slovník slovenského jazyka. 4. vyd. 

Bratislava : Veda, 2003. [online]. Dostupné na internete: https://slovnik.juls.savba.sk/?w=odpísať. [cit. 2020-03-

25].  
193 DOLNÍK, Juraj: Lexikológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007, s. 98. 
194 MINÁŘOVÁ, Eva: Stylistika pro žurnalisty. Praha : Grada, 2011, s. 60.  
195 ČERMÁK, František: Jazyk a jazykověda. Přehled a slovníky. Praha : Karolinum, 2011, s. 296. 

https://slovnik.juls.savba.sk/?w=pripísať
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=odpísať
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pojmom“196. Ak sa vrátime k zoznamu publicizmov, vidíme, že i viacero z nich vzniká na základe 

metaforického princípu. 

 

 Vyberte zo zoznamu publicizmov na s. 68 – 69  päť príkladov, ktoré možno považovať za 

metafory a charakterizujte ich vznik. 

  

Pri metaforách nemožno zabudnúť na tzv. slovníkové metafory, ktoré už ako metafory ani nevnímame, 

pretože ich využívame v každodennej komunikácii a dokážeme ich bezproblémovo interpretovať. Sú 

to napríklad slová či slovné spojenia: (vodovodný) kohútik, hrdlo (fľaše), ucho (tašky) a pod.  

 

Metonymia na rozdiel od metafory spočíva „na súvislostiach medzi entitami“197, jej základom sú 

„priestorové, časové, príčinné a iné súvislosti“198. Typický a známy príklad metonymie môžu byť vety 

typu „Vo voľnom čase čítam Válka“ alebo „Moskva vyhlásila vojnu jehovistom“. Je zrejmé, že agens 

v prvej vete nečíta človeka s menom Miroslav Válek, ale číta jeho tvorbu. Z toho vidíme, že „podkladom 

metonymie je implikácia“199.  

Podľa Juraja Dolníka možno vyčleniť napríklad metonymie, ktoré vznikli na základe súvislosti 

a) činnosti a jej výsledku: ilustrácia (Pabla Picassa), skladba (Mozartova); 

b) materiál a výrobok z neho: hruška (alkohol); líška (kožuch); 

c) celok a časť: jahoda;  

d) autor a dielo: (na stole bol položený) Kukučín; 

e) vec za obsah: (vypiť) fľašu; 

a iné.200  

 

Pozrite sa na nasledujúce titulky, nájdite v nich metafory a metonymie a charakterizujte ich 

vznik. 

Američania vítajú Čínu, no neveria jej201 

Co-housing je liekom na susedské vzťahy202 

Cyprus odkladá spory, mieri k jednote203 

 

196 DOLNÍK, Juraj: Lexikológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007, s. 64. 
197 DOLNÍK, Juraj: Lexikológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007, s. 69.  
198 Tamže, s. 69. 
199 Tamže, s. 70.  
200 Tamže, s. 69 – 70.  
201 KRČMÁRIK, Matúš: Američania vítajú Čínu, no neveria jej. In SME, 23. 9. 2015, roč. 23, č. 219, s. 9. 
202 [rekl.text Ovocné sady]: Co-housing je liekom na susedské vzťahy. In Pekné bývanie, roč. 22, č. 4, s. 110.  
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Európe prostredník204 

Jarný reštart „izboviek“205 

Na Korze si dávala rande celá Bratislava206 

Pálili na ne ostrými. Olympiády čelili teroristom i politikom207  

Priateľka záhrad208 

Sloboda tiekla regiónmi209 

Svet už počuje príbehy čiernych210 

Tatrancov zaskočili prišelci211 

Vyšťavená kráľovná zvažuje koniec. Manžel pred ňou skrýva čokoládu212  

Zem v horúčke213 

 

 

203 ONDERČANIN, Lukáš: Cyprus odkladá spory, mieri k jednote. In SME, 21. 1. 2016, roč. 24, č. 219, s. 7. 
204 SCHUTZ, Peter: Európe prostredník. In SME, 3. 6. 2015, roč. 23, č. 126, s. 12.  
205 PÍŽL, Jaroslav: Jarný reštart „izboviek“. In Pekné bývanie, roč. 22, č. 4, s. 140.  
206 KOPCSAYOVÁ, Iris: Na Korze si dávala rande celá Bratislava. In SME, príloha Magazín Víkend, 3. 10. 2015, roč. 

23, č. 228, s. 2.  
207 ZELINKA, Adam: Pálili na ne ostrými. Olympiády čelili teroristom i politikom. [online]. In www.pravda.sk. 

Dostupné na internete: https://sport.pravda.sk/ostatne-sporty/clanok/546772-terorizmus-politika-vojny-

olympiady-presli-tvrdymi-skuskami/. [cit. 2020-03-25]. 
208 ORVISKÁ, Katarína: Priateľka záhrad. In Pekné bývanie, roč. 22, č. 4, s. 72.  
209 DÁVID, Matúš: Sloboda tiekla regiónmi. In .týždeň, roč. 46, č. 46, s. 59.  
210 KRČMÁRIK, Matúš: Svet už počuje príbehy čiernych. In SME, 11. 8. 2015, roč. 23, č. 185, s. 6.  
211 VANOVČANOVÁ, Soňa: Tatrancov zaskočili prišelci. [online]. In www.pravda.sk. Dostupné na internete: 

https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/546581-tatrancov-zaskocili-priselci/. [cit. 2020-03-25]. 
212 PRAVDA.SK: Vyštavená kráľovná leží doma. Manžel pred ňou skrýva čokoládu. [online]. In www.pravda.sk. 

Dostupné na internete: http://sport.pravda.sk/zimne-sporty/clanok/546955-vystavena-kralovna-naznacila-

koniec-manzel-pred-nou-schovava-cokoladu/?utm_source=pravda&utm_medium=hp-box-

najcitanejsie&utm_campaign=shp_rightboxr. [cit. 2020-03-25]. 
213 MESÍK, Juraj: Zem v horúčke. In SME, príloha Fórum, 9. 1. 2016, roč. 24, č. 6, s. 13.  

SCHUTZ, Peter: Pravdu a len pravdu, Igor. [online]. In www.sme.sk. Dostupné na internete: 

https://komentare.sme.sk/c/22365131/pravdu-a-len-pravdu-igor. [cit. 2020-03-25]. 

https://sport.pravda.sk/ostatne-sporty/clanok/546772-terorizmus-politika-vojny-olympiady-presli-tvrdymi-skuskami/
https://sport.pravda.sk/ostatne-sporty/clanok/546772-terorizmus-politika-vojny-olympiady-presli-tvrdymi-skuskami/
https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/546581-tatrancov-zaskocili-priselci/
http://sport.pravda.sk/zimne-sporty/clanok/546955-vystavena-kralovna-naznacila-koniec-manzel-pred-nou-schovava-cokoladu/?utm_source=pravda&utm_medium=hp-box-najcitanejsie&utm_campaign=shp_rightboxr
http://sport.pravda.sk/zimne-sporty/clanok/546955-vystavena-kralovna-naznacila-koniec-manzel-pred-nou-schovava-cokoladu/?utm_source=pravda&utm_medium=hp-box-najcitanejsie&utm_campaign=shp_rightboxr
http://sport.pravda.sk/zimne-sporty/clanok/546955-vystavena-kralovna-naznacila-koniec-manzel-pred-nou-schovava-cokoladu/?utm_source=pravda&utm_medium=hp-box-najcitanejsie&utm_campaign=shp_rightboxr
https://komentare.sme.sk/c/22365131/pravdu-a-len-pravdu-igor
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LEXIKÁLNA ZÁSOBA A JEJ ŠTRUKTURÁCIA 

 

Z hľadiska tvorby žurnalistických textov je vhodné ovládať i rôzne spôsoby štrukturácie lexikálnej 

zásoby, pretože delenie lexém do rôznych štruktúr definuje podobu súčasného spisovného jazyka.  

Lexikálnu zásobu môžeme deliť z hľadiska viacerých parametrov, budeme vychádzať zo štrukturácie 

Juraja Dolníka, ktorý vymedzil tieto parametre: spisovnosť/nespisovnosť; štýlová príslušnosť; časová 

špecifickosť a pôvod214. 

 

I. Spisovná a nespisovná lexika. Za spisovné považujeme tie slová a slovné spojenia, ktoré sú 

kodifikované, teda sa nachádzajú v kodifikačných príručkách215: Pravidlách slovenského pravopisu 

(2013), Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), Pravidlách slovenskej výslovnosti (2009) 

a Morfológii slovenského jazyka (1966). Spisovný jazyk má celonárodnú a celospoločenskú platnosť. 

Za nespisovné prvky lexikálnej zásoby považujeme: tzv. subštandardné slová a slovné spojenia, teda 

také, ktoré sú „pod štandardom“ (v tomto prípade pod štandardom spisovného jazyka) – patria sem 

napríklad slová cudzieho pôvodu, slangové slová, expresívne výrazy216; profesionalizmy/slangizmy 

(argot, žargón)217 a lexika dialektov (nárečí).   

 

Ak používate slovníky dostupné na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra 

SAV v Bratislave (https://slovnik.juls.savba.sk/), to, že v nich slovo nájdete, neznamená, že je 

spisovné. Spisovné je v len tom prípade, ak sa nachádza vo vyššie spomenutých príručkách, z ktorých 

 

214 DOLNÍK, Juraj: Lexikológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007, s. 169.  
215 „Pod pojmom kodifikácia (reglementácia, predpis, zjednocovanie), ktorou sa zaručuje celospoločensky 

jednotná podoba jazyka záväzná pre isté oblasti používania, rozumieme súbor pravidiel, ktoré sú obsiahnuté v 

kodifikačných príručkách. Záväznosť kodifikácie vyhlasuje orgán ústrednej štátnej správy, u nás je to Ministerstvo 

kultúry Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy na úseku starostlivosti o štátny jazyk.  V 

dokumente, ktorý bol prijatý 13. júna 2014, sú zahrnuté posledné vydania základných kodifikačných príručiek 

slovenského jazyka. V opatrení ministerstva kultúry sú uvedené štyri základné kodifikačné príručky, ktoré sa 

opierajú o vedeckovýskumnú prácu jednotlivých odborných slovakistických pracovísk. Tieto príručky sú 

obsahovo diferencované a platia pre jednotlivé oblasti používania spisovnej slovenčiny: Pravidlá slovenskej 

výslovnosti a Pravidlá slovenského pravopisu pre oblasť správnej výslovnosti a správneho zapisovania zvukovej 

reči (pravopis), Krátky slovník slovenského jazyka pre oblasť slovnej zásoby a Morfológia slovenského jazyka pre 

oblasť tvaroslovia (skloňovanie a časovanie). Okrem toho Pravidlá slovenského pravopisu obsahujú popri 

sústavnom opise slovenskej pravopisnej sústavy aj prehľad skloňovania a časovania, prehľad pravidiel o 

rytmickom krátení a výnimiek z neho, ako aj pravopisný slovník so základnými gramatickými údajmi.“ 

(Kodifikovaná podoba štátneho jazyka [online]. In culture.gov.sk, 31. 10. 2019 Dostupné na 

internete:http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/statny-jazyk/kodifikovana-podoba-statneho-

jazyka-c6.html. [cit. 2020-03-25].)  
216 Viac: DOLNÍK, Juraj: Lexikológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007, s. 209 – 213. 
217 Tamže, s. 213 – 215. 

http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/statny-jazyk/kodifikovana-podoba-statneho-jazyka-c6.html
http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/statny-jazyk/kodifikovana-podoba-statneho-jazyka-c6.html
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sú na tejto webstránke dostupné Pravidlá slovenského pravopisu a Krátky slovník slovenského jazyka. 

Obozretný treba byť pri Slovníku slovenského jazyka, ktorého šesť zväzkov vyšlo v rozmedzí rokov 1959 

– 1968 – nachádza sa v ňom množstvo slov, ktoré dnes už nepatria do spisovnej vrstvy jazyka, ako 

napríklad sloveso zdieľať. 

 

 

Obrázok 7 Heslo „zdieľať“ v Slovníku slovenského jazyka.218  

 

II. Lexikálna zásoba z pohľadu štýlovej príslušnosti. V slovenskej štylistike sa tradične vymedzuje šesť 

základných funkčných štýlov: administratívny, hovorový, náučný, publicistický, rečnícky a umelecký. 

Prídavné meno funkčný napovedá, že štýly sa vyčleňujú podľa funkcie prejavov. V lexikálnej zásobe sa 

vyskytujú jednotky, ktoré sú typické pre istý štýl – sú v ňom bezpríznakové. Napríklad slovné spojenie 

traumatická inseminácia patrí do (odborného) náučného štýlu, keďže ide o biologický termín 

a napríklad v administratívnom štýle by pôsobilo príznakovo. To znamená, že jedna lexéma – 

konkrétne vyššie uvedené slovné spojenie – môže byť zároveň  bezpríznaková (vo „svojom domácom“ 

štýle) i príznaková (v ostatných štýloch). Zhruba takto funguje parameter štýlovej príslušnosti.  

Štýlová príslušnosť je vyznačená v slovníkoch štylistickým kvalifikátorom – na obrázku 7 je slovo míting 

v online verzii Slovníka súčasného spisovného jazyka, aby sme videli, ako vyzerá štylistický kvalifikátor. 

V tomto prípade sú to zelené skratky publ. a šport.  

V Krátkom slovníku slovenského jazyka z roku 1989 sa z hľadiska štýlovej príslušnosti vymedzujú 

hovorové slová (hovor.), knižné slová (kniž.), odborné slová (odb.), publicistické slová (publ.), 

administratívne slová (admin.), poetické slová (poet.) a biblické slová (bibl.)219.  

 

 

218 PECIAR, Štefan (red.): Slovník slovenského jazyka V. V - Ž. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1965. [online]. 

Dostupné na internete: 

https://slovnik.juls.savba.sk/?w=zdie%C4%BEa%C5%A5&s=exact&c=T503&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter

&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=

pskcs&d=psken#. [cit. 2021-04-25].   
219 KAČALA, Ján – PISÁRČIKOVÁ, Mária a kol.: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. vyd. Bratislava : VEDA, 1989, s. 

23 – 24.  

https://slovnik.juls.savba.sk/?w=zdie%C4%BEa%C5%A5&s=exact&c=T503&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=zdie%C4%BEa%C5%A5&s=exact&c=T503&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=zdie%C4%BEa%C5%A5&s=exact&c=T503&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken
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Obrázok 8:  Heslo „míting“ v Slovníku súčasného slovenského jazyka  M – N ( 2015)220 

My si priblížime kancelarizmy (administratívne slová), kolokvializmy (hovorové slová), knižné slová, 

publicizmy a termíny, najmä vzhľadom na ich využitie v žurnalistických textoch, ktoré závisí najmä od 

týchto faktorov – témy textu, zamerania textu (periodika), adresáta a žánru. Knižné slová nebudú 

pôsobiť príznakovo v literárnych časopisoch, či fejtónoch, rovnako ani kolokvializmy v časopise pre 

mládež.  

Kancelarizmy sú slová, ktoré sa vyskytujú v administratívnom štýle, ako napríklad splatnosť, 

oznámenie, splnomocnenie, stornovať. Spadajú sem slová, ktoré súvisia s rôznymi úradníckymi 

činnosťami, ale i slová z právnického či ekonomického kontextu, preto sa v slovníku môžeme stretnúť 

i so štylistickými kvalifikátormi, ako sú účt., práv., obch. práv. a pod. 

Kolokvializmy sú hovorové slová, vyznačujú sa spontánnosťou, uvoľnenosťou a neoficiálnosťou. Sú to 

slová, ktoré používame v bežnej, najmä hovorenej komunikácii221. Môžu to byť slová ako úesbéčko, 

koštovať, majstrovať, patrón (vo význame náboj), šupa (vo význame rana). V žurnalistike sa využívajú 

najmä v publicistike emocionálneho typu, v podcastoch, blogoch, či vlogoch a v menej náročných 

televíznych či rozhlasových prejavoch, prípadne ich môžeme nájsť aj v bulvárnych médiách. 

V súčasnosti sa otázka „kolokvializácie“ žurnalistiky dostáva do popredia vedeckého záujmu.  

Knižné slová sú typické pre umelecký štýl, v žurnalistike sa využívajú najmä v publicistike 

emocionálneho typu. Je pre ne typická ostentačnosť („dávanie najavo spoločenskej závažnosti“222), 

nevšednosť a formálnosť súvisiaca s prestížnosťou. Knižné slová sa spájajú s umením, patria 

k vysokému štýlu vyjadrovania, priraďujú sa k nim i poetizmy (básnické slová: ľúby) či biblizmy 

(Sodoma). Niektoré z nich môžu mať i časový príznak – buď zastaranosť (ľúbosť), alebo naopak novosť 

(kreovať).  Príklady na knižné slová: písal sa rok 1945, univerzum, scenéria.  

 

 

 

220 JAROŠOVÁ, Alexandra (Ed.):  Slovník súčasného slovenského jazyka M – N. Bratislava : Veda, 2015. [online]. 

Dostupné na internete: https://slovnik.juls.savba.sk/?w=míting. [cit. 2020-03-25].  
221 Porovnaj s: DOLNÍK, Juraj: Lexikológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007, s. 187 – 190. 
222 DOLNÍK, Juraj: Lexikológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007, s. 182.  

https://slovnik.juls.savba.sk/?w=míting
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Publicizmom sme venovali vlastnú kapitolu na s. 65 – 69.  

Vyberte zo zoznamu publicizmov na s. 68 – 69 tie, ktoré vznikli štylistickým presunom z 

jedného štýlu do ďalšieho a charakterizujte (i pomocou slovníka) „pôvodný“ štýl. 

 

Termíny sú odborné lexikálne jednotky, ktoré sa spájajú s jednotlivými vedeckými odbormi. Ich 

vlastnosti sú podľa Dolníka definovanosť, jednoznačnosť, ustálenosť, systémovosť, motivovanosť, 

derivatívnosť, akonotatívnosť223. Niektoré termíny sú využívané vo viacerých odboroch, preto si treba 

dávať pozor na kontext, v ktorom ich využívame. Takým príkladom je napríklad slovo morfológia, ktoré 

funguje ako termín nielen v lingvistike, ale i biológii či geografii.  

 

 

Obrázok 9 Heslo „morfológia“ v Slovníku súčasného slovenského jazyka A - G, H - L, M - N (2006, 2011, 2015)224 

Príklady na termíny: metamorfóza, litosferické dosky, anatómia, cytológia, argument, reštitúcia.  

 

III. Časová špecifickosť. Z hľadiska času sa vyčleňujú lexikálne jednotky, ktoré majú buď príznak 

novosti, alebo príznak zastaranosti. Na oboch skupinách slov sa deklaruje dynamika lexikálnej zásoby.  

Antikvarizmus je súhrnný názov skupiny časovo deaktualizovaných slov, ku ktorým patria archaizmy, 

historizmy, zastarané slová a zastarávajúce slová.  

Archaizmy sú slová, „ktorých použitie znamená archaický spôsob vyjadrovania sa“225 – pomenúvajú 

predmety „archaickým“ spôsobom, hoci existuje aktuálnejšia, neutrálna verzia takého slova: žízniť 

verzus smädnúť, letá verzus roky, vakácie verzus prázdniny. Historizmy, naopak, pomenúvajú javy, 

ktoré už neexistujú, ktoré zanikli, ako napríklad hajdúch, felčiar, kuruc, blahorodie, Gália. 

K historizmom v súčasnosti patrí množstvo slov odkazujúcich na systém života v bývalom režime, ako 

napríklad súdružka, brigáda, OÚNZ a pod. Zastarávajúce slová sa stávajú zastaranými, postupne sa 

dostávajú do pasívnej lexikálnej zásoby. Takými príkladmi sú slová ako hradská, pilný, frištuk, Itália či 

 

223 DOLNÍK, Juraj: Lexikológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007, s. 175 – 180.  
224 JAROŠOVÁ, Alexandra (Ed.):  Slovník súčasného slovenského jazyka M – N. Bratislava : Veda, 2015. [online]. 

Dostupné na internete: https://slovnik.juls.savba.sk/?w=morfológia. [cit. 2020-03-25].  
225 DOLNÍK, Juraj: Lexikológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007, s. 191.  

https://slovnik.juls.savba.sk/?w=morfológia
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šláftrunk. Zastarané slová sú napríklad náčrtník, garsoniéra, galán, motor (vo význame auto) či 

fertucha.  

 

Slová s príznakom novosti nazývame neologizmy. Sú to novovzniknuté alebo novoutvorené slová, 

ktoré pomenúvajú nové javy, alebo môžu mať len nový význam. Napr. feedback, skipas, cunami.  

 

IV. Pôvod slov. Z hľadiska pôvodu sa slová delia na domáce, zdomácnené, kalky, internacionalizmy 

a cudzie slová. Podobne ako pri parametri časovom, i tu je hranica medzi jednotlivými druhmi tenká 

a pomerne dynamicky sa mení. Domáce slová sú slová domáceho pôvodu, pochádzajú zo 

staroslovienčiny alebo iných jazykov, ktoré formovali vývin slovenčiny, zväčša tvoria jadro lexikálnej 

zásoby. Zdomácnené slová mali pôvodne cudzí pôvod, no prispôsobili sa a v súčasnosti ich 

používame bez toho, že by sme si ich cudzí pôvod uvedomovali, sú to napríklad niektoré slová 

začínajúce na dž: džez, džin, džús a iné. Internacionalizmy sú slová cudzieho pôvodu, ktoré sa 

používajú vo viacerých jazykoch, značný počet ich pochádza z latinčiny či gréčtiny (filozofia, 

matematika, geografia). Kalky sú „výsledkom osobitného spôsobu preberania lexikálnych prostriedkov 

(kalkovania), pri ktorom sa nepreberajú formy cudzích výrazov, ale ich motivácia. Sú to teda výrazy 

vyjadrené pomenovaniami domáceho (cieľového) jazyka.“226 Sú to napríklad slová ako počítačová sieť 

(computer network), zemepis (geografia), samoobsluha (self-service). Cudzie slová sú slová ako selfie, 

screenshot či cool.  

 

V texte vyznačte všetky štylisticky príznakové slová, vypíšte ich, skúste im priradiť štylistickú 

príslušnosť a potom pomocou slovníkov (https://slovnik.juls.savba.sk/) skontrolujte ich 

štylistický príznak. 

 

Pravdu a len pravdu, Igor227 

(KOMENTÁR PETRA SCHUTZA) 

Bojovej morálke by prospelo, keby nová vláda skúsila stanoviť akýsi výhľadový koniec karanténnych opatrení. 

22. mar 2020 o 18:09 Peter Schutz  

Až na dva-tri úlety Igor Matovič obstál vo svojom prvom premiérskom vystúpení. Niežeby sa malo úžasom padať 

do kolien, ale pocit, že on a jeho tím dostanú Slovensko z medicínskej a hospodárskej krízy, sa na základe 

 

226 ORGOŇOVÁ, Oľga – BOHUNICKÁ, Alena: Lexikológia slovenčiny Učebné texty a cvičenia [elektronický zdroj]. 

Bratislava : Stimul, 2011, s. 213.  
227 SCHUTZ, Peter: Pravdu a len pravdu, Igor. [online]. In www.sme.sk. Dostupné na internete: 

https://komentare.sme.sk/c/22365131/pravdu-a-len-pravdu-igor. [cit. 2020-03-25]. 

https://komentare.sme.sk/c/22365131/pravdu-a-len-pravdu-igor
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počutého môže šíriť azda aj rýchlejšie ako koronavírus. 

Je na zváženie, či opatrenia sľúbené nadnes sa nemali vyhlásiť už včera z výkopu. Niežeby jeden deň rozhodoval, 

avšak samo OĽaNO má, zvlášť po týchto voľbách, dosť peňazí aj na vlastný tím expertov, aký býva zvyčajne 

výbavou silných strán (volebných víťazov). 

Len budúcnosť ukáže, či rozumnejšie bolo nadviazať na postupy Pelleho krízového štábu, alebo prísť s „fungel“ 

novým plánom na koronu. 

To, čím by nová garnitúra dokázala chytiť za srdcia, je svetlo na konci tunela, akým zablikal Čech Prymula, keď 

označil polovicu apríla za čas na prvé zmiernenia drakonických opatrení, a prelom mája a júna za možný dátum 

obnovenia školskej dochádzky. 

Na našej tzv. karanténe je totiž najhoršia neistota, že jej nevidieť konca a potrvá do aleluja. Bojovej morálke 

„mužstva“ by Matovič, Sulík a spol. prospeli, keby skúsili stanoviť akýsi výhľadový koniec karanténnych opatrení. 

Keďže je evidentné a čoraz väčšmi bude, že niektoré sú nadbytočné a neskutočne ujedajú z HDP, ktoré je v nábehu 

prepadať sa kaskádovitejšie než po bankovej, gréckej a eurovej kríze dokopy. 

Ozaj vysoké ocenenie si zaslúži predsavzatie, že „ľuďom treba povedať úplnú, čistú pravdu“. Áno, presne. Takže už 

dnes by Matovič mal vyhlásiť, že vláda pozastavuje ako všetky sociálne balíčky Smeru, tak aj volebné sľuby 

OĽaNO a Sme rodiny z dôvodu, že slovenská ekonomika neujde extrémnemu vonkajšiemu i vnútornému šoku ani v 

miernejších scenároch koronakrízy. 

Pri značnej pravdepodobnosti dvojciferného prepadu domáceho produktu – nepozerajte na dnešné prognózy – je 

psia aj morálna povinnosť odvolať hoaxy o „najzraniteľnejšej skupine dôchodcov“ a podobne ani nie pre nulovú 

súvislosť s „úplnou a čistou pravdou“, ale pre odvrátenie vlny krachov, ktorá sa preženie ekonomikou, ak vláda 

nenachystá „bazuku“ stimulov pre najväčšie obete tejto koronapohromy – čiže podnikateľské stavy – ako daňové a 

odvodové prázdniny, niečo na spôsob „kurzarbeitu“ a tak ďalej. 

Tie natoľko nafúknu schodok – Schillerová práve zvýšila český päťnásobne (!!), zo 40 na 200 miliárd Kč – že 

prekopať horu nonsensov a šialenstiev, ku ktorej sa dá priblížiť ozaj len v rúšku a gumených rukaviciach, čiže 

rozpočet Pelle/Kamenický, musí byť pre Hegera čosi ako Písmo Božie.  
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OBOHACOVANIE SLOVNEJ ZÁSOBY 

Lexikálna zásoba každého jazyka sa mení, niekedy dynamickejšie, niekedy menej. Stabilita jazyka ako 

systému – i lexikálnej zásoby závisí od stavu akomodačno-asimilačnej normálnosti. Tento stav 

znamená, že prijímanie nových prvkov, otvorenosť jazyka voči používateľom, je v rovnováhe 

s uzatvorenosťou jazykového systému, jeho stabilitou.  

Obohacovanie lexikálnej zásoby prebieha viacerými spôsobmi – preberaním, tvorením 

a pretváraním228. Ako vidíme, niektoré spôsoby obohacovanie lexikálnej zásoby môžu patriť aj do 

oblasti morfologickej roviny jazyka (tvorenie, pretváranie). Vysvetlíme si ich však na tomto mieste, 

keďže na ne nazeráme z hľadiska dynamiky lexikálnej zásoby. 

 

Preberanie nových lexikálnych jednotiek znamená ich prijímanie z vonkajších zdrojov (cudzích 

jazykov). Tento spôsob  obohacovania lexikálnej zásoby funguje na princípe akomodácie – situácie, 

v ktorej sa jazykový systém prispôsobuje používateľom. Prebraté slová sú napríklad bar, internet, pub, 

notebook a pod. Prebraté slová nemusia fungovať v pôvodnej, originálnej podobe, používaním sa 

prispôsobujú a mení sa ich forma, ako napríklad pri slovách lízing či softvér.  

 

Pretváranie je „taký spôsob rozvíjania lexikálnej zásoby, pri ktorom vznikajú nové lexikálne formy bez 

toho, aby vyjadrovali aj nové lexikálne významy“229. Jeho pointa tkvie v tom, že vzniká z potreby 

vyjadriť ten istý význam iným spôsobom. To ukazujú i spôsoby pretvárania: transpozícia (derivačné 

pretváranie), multiverbizácia a univerbizácia.  

Pretváranie transpozíciou znamená, že sa mení slovnodruhová príslušnosť daného výrazu: behať – 

beh, páliť – paľba, chorý – choroba. Z hľadiska praktickej žurnalistiky sa transpozícia využíva v rámci 

kontextového nahrádzania, ako to vidíme napríklad v nasledujúcom úryvku z článku Písomné maturity 

sa v tomto školskom roku neuskutočnia230 z webu denníka SME.  

 

Maturity budú v každom prípade231 

Ako uviedol po utorkovom rokovaní vlády nový minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav 

Gröhling (SaS), interná časť maturitnej skúšky, teda „ústne maturity“, by sa mala konať do dvoch týždňov od 

 

228 Viac: FURDÍK, Juraj: Slovenská slovotvorba (teória, opis, cvičenia). Prešov : Náuka, 2004. 
229 DOLNÍK, Juraj: Lexikológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007, s. 161.  
230 TASR:  Písomné maturity sa v tomto školskom roku neuskutočnia. [online]. In www.sme.sk. Dostupné na 

internete: https://domov.sme.sk/c/22366821/pisomne-maturity-sa-v-tomto-skolskom-roku-neuskutocnia.html. 

[cit. 2020-03-25]. 
231 DOLNÍK, Juraj: Lexikológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007, s. 161. 

https://domov.sme.sk/c/22366821/pisomne-maturity-sa-v-tomto-skolskom-roku-neuskutocnia.html
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obnovenia výučby. 

„Chceme, aby maturanti tento rok maturovali, a to do 30. júna,“ povedal minister školstva. 

 

Multiverbizácia (multi – mnoho, mnohonásobný, verbum – slovo) predstavuje rozširovanie formálnej 

stránky lexikálnej jednotky, jednoducho povedané – vyjadrenie slovným spojením namiesto 

vyjadrenia jedným slovom. Jej svedkami bývame často práve pri žurnalistických textoch, keď nie je 

cieľom autora stručne a jasne podať informáciu, ale naopak zapôsobiť na čitateľa – je to používanie 

slovného spojenia – mať rokovanie (namiesto rokovať), vykonať rekonštrukciu (namiesto 

rekonštruovať), robiť analýzu (namiesto analyzovať) a pod.  

V tomto bode treba upozorniť na súčasný trend používania slovného spojenia: pýtať sa 

otázky namiesto klásť otázky (čo je multiverbizovaný náprotivok slovesa pýtať sa).  

 

Opakom multiverbizácie je univerbizácia (uni – jeden, verbum – slovo), čiže pretváranie viacslovného 

výrazu na jednoslovný. Klasickými príkladmi sú štvrták, trvalá, mobil. Z hľadiska štylistiky ale treba 

podotknúť, že väčšina univerbizovaných slov má príznak hovorovosti, preto niektoré z nich nie sú 

vhodné do žurnalistických textov. Ako príklad na zamyslenie môže poslúžiť titulok článku o prijímacích 

pohovoroch z webu hnonline: „Gröhling: Prijímačky na stredné školy by sme chceli zvládnuť v tomto 

období“232.  

Univerbizáciu chápeme ako druh redukcie  – „pretvárania jestvujúcich lexikálnych jednotiek, ktorým sa 

tieto jednotky stvárňujú podľa kondenzačných pravidiel daného jazyka“233. Druhom redukcie je 

i abreviácia, teda pretváranie lexikálneho výrazu na skratky, skratkové slová.  

V praktickej novinárčine sa to môže prejaviť i rôznymi skrátenými tvarmi vlastných mien, ako 

napríklad v tejto vete z komentára Petra Schutza: „Marketingová pointa, teda že Pelle si 

stavia premiérsky pomník, existuje aj takto, ale pri zbežnom pohľade po Európe sa tomu všetkému 

zakazovaniu, zatváraniu a regulovaniu nedá uprieť ani rácio.“234 

 

 

232 TASR:  Gröhling: Prijímačky na stredné školy by sme chceli zvládnuť v tomto období. [online]. In 

www.hnonline.sk. Dostupné na internete: https://slovensko.hnonline.sk/2119314-gr-hling-prijimacky-na-

stredne-skoly-by-sme-chceli-zvladnut-v-tomto-obdobi. [cit. 2020-03-25]. 
233 DOLNÍK, Juraj: Lexikológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007, s. 164.  
234 SCHUTZ, Peter: Drastický mód schválený. [online].  In www.sme.sk. Dostupné na internete: 

https://komentare.sme.sk/c/22358112/drasticky-mod-schvaleny.html. [cit. 2020-03-25]. 

https://slovensko.hnonline.sk/2119314-gr-hling-prijimacky-na-stredne-skoly-by-sme-chceli-zvladnut-v-tomto-obdobi
https://slovensko.hnonline.sk/2119314-gr-hling-prijimacky-na-stredne-skoly-by-sme-chceli-zvladnut-v-tomto-obdobi
https://komentare.sme.sk/c/22358112/drasticky-mod-schvaleny.html
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Tvorenie slov – slovotvorba je dôležitá súčasť lexikológie každého jazyka. Slovotvorba sa realizuje 

tromi spôsobmi – odvodzovaním (deriváciou), skladaním (kompozíciou) a ich kombináciou. Hoci sa to 

na prvý pohľad nemusí zdať, žurnalisti v zhode s funkciami žurnalistiky siahajú po slovotvorných 

procesoch často. Dôkazom môžu byť niektoré publicizmy, vezmime si napríklad slová odvodené od 

podstatného mena tunel – tunelovať, tunelár, tunelársky. Ako dôkaz môže slúžiť napríklad 

titulok komentára Mariána Leška „Budú tunely bez tunelov?“235 Iný príklad slovotvorby 

predstavujú kompozičné postupy v slovách ako sú agroturistika, agrorozvoj a pod., ako to ukazuje 

príklad z komentára Vlada Rafaela: „Ján Slota nie je rasista. Ide len o špekulanta, ktorý sa 

predvolebnou kampaňou podujal oklamať svoju cieľovú skupinu voličov: skupinu naozaj 

presvedčených rasistov a agro-nacionalistov.“236 

  

I. Odvodzovanie je tvorenie slov predponami (prefixácia) alebo príponami (sufixácia), alebo 

predponami i príponami súčasne (prefixálno-sufixálna derivácia)237. Predpony a/alebo prípony 

pripájame k slovotvornému základu238: vy-hrať, kohút-ik, ná-mest-ie. Môžeme sem zaradiť 

aj žurnalistické názvy členov politických strán (odvodené na základe metonymického princípu), ako sú 

napríklad: sulíkovci, matovičovci, smeráci či kotlebovci (tento princíp zároveň vychádza i z potreby 

ekonomického vyjadrovania, môžeme ho teda vnímať i ako univerbizáciu, keď namiesto označenia 

„člen politickej strany SMER-SD“ alebo „člen SMER-SD“, použijeme skrátený výraz smerák.) Je však 

zrejmé, že tieto slová sú štylisticky príznakové, a vyvstáva otázka, nakoľko je vhodné používať ich 

napríklad v spravodajských žánroch. 

 

II. Skladanie (kompozícia) spočíva na významovom i formálnom spojení dvoch slovotvorných základov 

(zvyčajne sa medzi ne pre lepšiu artikuláciu vkladá i samohláska, tzv. vkladný vokál). Takto napríklad 

vznikli slová ako novinoveda, zemepis, dejepis, slovotvorba, jednobunkovec, ale i aktuálne slová ako 

koronavírus či rýchlotest.  

Patria sem aj slová, ktoré vznikajú determináciou – „spájaním slovných základov na podklade 

určovacieho vzťahu“239, ako napríklad bledomodrý, automechanik. A zároveň sa sem zaraďuje 

 

235 LEŠKO, Marián: Budú tunely bez tunelov? [online]. In www.sme.sk. Dostupné na internete: 

https://komentare.sme.sk/c/1019970/budu-tunely-bez-tunelov.html. [cit. 2020-03-25]. 
236 RAFAEL, Vlado: Slota nie je rasista, ale špekulant. [online]. In www.sme.sk. Dostupné na internete: 

https://komentare.sme.sk/c/6261378/slota-nie-je-rasista-ale-spekulant.html. [cit. 2020-03-25]. 
237 Ďalšie spôsoby derivácie nájdete v DOLNÍK, Juraj: Lexikológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007, s. 

158.  
238 Slovotvorný základ je tá časť slova, ktorá sa pri ohýbaní nemení a je nositeľkou lexikálneho významu. Napr.: 

„škol-“ v slovách škola, školský, školák, vysokoškolský 
239 DOLNÍK, Juraj: Lexikológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007, s. 160.  

https://komentare.sme.sk/c/1019970/budu-tunely-bez-tunelov.html
https://komentare.sme.sk/c/6261378/slota-nie-je-rasista-ale-spekulant.html
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i tvorenie slov juxtapozíciou. Ide o spojenie dvoch slov, pri ktorom sa zachováva ich tvar: pozoruhodný, 

ctižiadostivý, sexuchtivý. 

Pri spájaní slov si treba dávať pozor na význam pri zložených prídavných menách, keďže 

existujú spôsoby spájania so spojovníkom a bez spojovníka. Ak takéto slovo vznikne 

spojeným nadradeného a podradeného slova (napr. prídavného a podstatného mena), používa sa tvar 

bez spojovníka: literárna kritika → literárnokritický. Ak spájame dve rovnocenné slová, používa sa tvar 

so spojovníkom: výchova a vzdelávanie → výchovno-vzdelávací.  

 

III. Kombinácia odvodzovania a skladania (kompozično-derivačný postup): podľa Dolníka sem patrí 

„kompozično-sufixálna derivácia – derivácia pomocou sufixu, pri ktorej je kompozícia sprievodným 

javom: dlhonohý, krátkozraký, drevorubač“240 a „kompozično-bezafixálna derivácia: vodovod, 

pivovar.“241 

 

Prepíšte nasledujúci text tak, aby ste využili všetky vyššie spomenuté spôsoby obohacovania 

lexikálnej zásoby. 

 

Doneckí separatisti zaradili Porošenka na zoznam hľadaných osôb242 

TASR 25.03.2020 17:10 

Predstavitelia samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) oznámili, že bývalého prezidenta Ukrajiny Petra 

Porošenka zaradili na „zoznam hľadaných osôb“, a to v súvislosti s likvidáciou veliteľa síl DĽR Arsena Pavlova, 

známeho ako Motorola. 

Ako informovala v stredu agentúra UNIAN s odvolaním sa na oznámenie separatistov, tzv. úrad generálneho 

prokurátora DĽR začal trestné konanie proti Porošenkovi pre podozrenie z organizovania vraždy Arsena Pavlova. 

Porošenko podľa prokuratúry DĽR schválil plán na vraždu Pavlova, ktorú mali vykonať ukrajinské špeciálne služby, 

za čo mu hrozí 15 – 20 rokov väzenia alebo doživotie. 

Veliteľ síl DĽR Arsen Pavlov zahynul v októbri 2016 pri výbuchu na diaľku odpálenej nálože vo výťahu svojho bytu v 

Donecku. Niekoľko ďalších ľudí utrpelo zranenia. 

Pavlov bol veliteľom doneckého práporu Sparta, ktorý sa zúčastnil na mnohých bojoch proti ukrajinským vládnym 

silám, napríklad pri Ilovajsku, Debaľceve, Slovjansku a na doneckom letisku. Terčom neúspešného pokusu o 

atentát sa stal v júni 2016, keď páchatelia odpálili bombu pri traumatologickom stredisku v Donecku. 

 

240 DOLNÍK, Juraj: Lexikológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007, s. 160.  
241 Tamže.  
242 TASR: Doneckí separatisti zaradili Porošenka na zoznam hľadaných osôb. [online]. In www.pravda.sk.  

Dostupné na internete: https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/546670-donecki-separatisti-zaradili-porosenka-na-

zoznam-hladanych-osob/. [cit. 2020-03-25]. 

https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/546670-donecki-separatisti-zaradili-porosenka-na-zoznam-hladanych-osob/
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/546670-donecki-separatisti-zaradili-porosenka-na-zoznam-hladanych-osob/
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Na vojenskej základni neďaleko Donecka prišiel vo februári 2017 o život ďalší známy veliteľ síl DĽR, Michail 

Tolstych, známy pod bojovým menom Givi. Tolstycha, veliteľa práporu Somali, údajne zlikvidovali výstrelom z 

reaktívneho plameňometu Šmeľ. 

Tolstych sa zúčastnil na bojoch o Slaviansk a Ilovajsk a o letisko v Donecku. Niekoľkokrát bol terčom pokusov o 

atentát. Jeho smrť označilo ministerstvo obrany DĽR za teroristický útok a „pokračovanie teroristickej vojny 

začatej vedením v Kyjeve proti obyvateľom Donbasu.“ 

 

Vyberte z dvojíc viet gramaticky správne a vysvetlite, v čom spočíva problém pri vetách, 

ktoré obsahujú pomerne rozšírené lexikálne chyby. 

 

Fajčenie marihuany má vplyv na psychiku.  X  Fajčenie marihuany má dopad na psychiku.  

 

Mama mi kúpila novú sadu tanierov.   X Mama mi kúpila novú súpravu tanierov. 

 

Včera som ťa veľmi postrádala.    X  Včera si mi veľmi chýbal.  

 

Vadí mi, že si meškal.     X  Prekáža mi, že si meškal.  

 

Budem bežať, nakoľko budem vládať.    X  Nemôžem bežať, nakoľko som po operácii.  

 

Na ples prišla v doprovode svojho priateľa.  X  Na ples prišla v sprievode svojho priateľa.  

 

Pôjdeme dnes vonku?     X  Pôjdeme dnes von? 

 

Si vonku? Ideš von?     X  Si von? Ideš vonku? 

 

Stál som v tom rade takmer hodinu.   X  Stál som v tej rade takmer hodinu.  

 

Čia je to taška?      X  Koho je to taška? 

 

 



91 

 

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY A ZDROJE 

Odborná literatúra 

ČERMÁK, František: Jazyk a jazykověda. Přehled a slovníky. Praha : Karolinum, 2011. 382 s. ISBN 978-

80-246-1946-0.  

DOLNÍK, Juraj: Lexikológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. 236 s. ISBN 978-80-223-2308-6.  

FINDRA, Ján: Štylistika súčasnej slovenčiny. Martin : Osveta, 2013. 319 s. ISBN 978-80-806-3404-9.  

FURDÍK, Juraj: Slovenská slovotvorba (teória, opis, cvičenia). Prešov : Náuka, 2004. 200 s. ISBN 80-

89038-28-X. 

KAČALA, Ján: Lexikálny a gramatický význam [online]. In Studia Academica Slovaca, 1994, roč. 23, s. 92 

– 102. ISBN 80-85697-15-7.  

MAREŠ, Pavel: Sféra psané mediální komunikace [online]. In HOFFMANNOVÁ, Jana (Ed.): Stylistika 

mluvené a psané češtiny. Praha : Academia, 2016, s. 255 – 294. ISBN 978-80-200-2566-1. 

MINÁŘOVÁ, Eva: Stylistika pro žurnalisty. Praha : Grada, 2011. 296 s. ISBN 978-80-247-2979-4.  

ORGOŇOVÁ, Oľga – BOHUNICKÁ, Alena: Lexikológia slovenčiny Učebné texty a cvičenia [elektronický 

zdroj]. Bratislava : Stimul, 2011. 246 s. ISBN 978-80-8127-030-7. 

PAVLOVIČ, Jozef: Náuka o slovnej zásobe. Trnava : Trnavská univerzita, 2015. 106 s. ISBN 978-80-8082-

928-5. 

STANKOVÁ, Mária: Publicizmus a jeho funkcia v lexikálnej zásobe [online]. In Varia [elektronický 

dokument] : zborník príspevkov z 27. kolokvia mladých jazykovedcov. Banská Bystrica : Vydavateľstvo 

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2019, s. 185 – 191.  ISBN 978-80-557-1631-2. 

 

Webové stránky 

Kodifikovaná podoba štátneho jazyka [online]. In culture.gov.sk, 31. 10. 2019 Dostupné na 

internete:http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/statny-jazyk/kodifikovana-podoba-

statneho-jazyka-c6.html. [cit. 2020-03-25]. 

 

Slovníky 

BUZZÁSSYOVÁ, Klára – JAROŠOVÁ, Alexandra: Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. Bratislava: 

Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2006, 1134 s. ISBN 978-80-224-0932-4. Dostupné na 

internete: https://www.juls.savba.sk/pub_sssj.html. [cit. 2020-03-25].  

JAROŠOVÁ, Alexandra (Ed.):  Slovník súčasného slovenského jazyka M – N. Bratislava : Veda, 2015. 1100 

http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/statny-jazyk/kodifikovana-podoba-statneho-jazyka-c6.html
http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/statny-jazyk/kodifikovana-podoba-statneho-jazyka-c6.html
https://www.juls.savba.sk/pub_sssj.html


92 

 

s. ISBN 978-80-224-1485-2. Dostupné na internete: https://www.juls.savba.sk/pub_sssj.html. [cit. 2020-

03-25].  

KAČALA, Ján – PISÁRČIKOVÁ, Mária – POVAŽAJ, Matej (Eds.): Krátky slovník slovenského jazyka. 4. vyd. 

Bratislava : Veda, 2003. ISBN 80-224-0750-X. Dostupné na internete: 

https://www.juls.savba.sk/kssj_4.html. [cit. 2020-03-25]. 

PECIAR, Štefan (red.): Slovník slovenského jazyka V. V - Ž. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1965. [online]. 

Dostupné na internete: https://www.juls.savba.sk/ssj_peciar.html. [cit 

PISÁRČIKOVÁ, Mária (Ed.): Synonymický slovník slovenčiny. Bratislava : Veda 2004, 998 s. ISBN 80-224-

0801-8. Dostupné na internete: https://www.juls.savba.sk/synonymicky_slovnik.html. [cit. 2020-03-25].  

 

Zdroje z periodík a webov 

[mq]: Mimozemšťania neprídu v mieri, myslí si vedec Hawking. [online]. In www.pravda.sk. Dostupné na 

internete: https://vat.pravda.sk/vesmir/clanok/17028-mimozemstania-nepridu-v-mieri-mysli-si-vedec-hawking/. 

[cit. 2021-04-26].  

[red.]: Smrť veľryby prináša nový život. In Zázračná planéta, 2019, roč. 5, č. 7, s. 60. ISSN 2354-6539.  

[rekl. text Ovocné sady]: Co-housing je liekom na susedské vzťahy. In Pekné bývanie, roč. 22, č. 4, s. 110. ISSN 

1335-4523. 

ČTK, Pravda.sk: Bitky! V Nashville nedohralo 7 hráčov. [online]. In www.pravda.sk. Dostupné na internete: 

https://hokej.pravda.sk/nhl/clanok/127159-bitky-v-nashville-nedohralo-7-hracov/. [cit. 2021-04-26]. 

ČUPKA, Milan: Rozhlas je dnes ako z rozprávky Soľ nad zlato. In Pravda, 31. 12. 2016, roč. 25, č. 302, s. 18. ISSN 

1335-4050. 

DÁVID, Matúš: Sloboda tiekla regiónmi. In .týždeň, 2020, roč. 46, č. 46, s. 59. ISSN 1336-5932. 

him [autorská skratka]: Šebej prežíval inváziu s Dubčekovým synom. Priznal sa, že chcel emigrovať. [online]. In 

www.hnonline.sk. Dostupné na internete:https://hnonline.sk/tema/1797114-sebej-prezival-invaziu-s-

dubcekovym-synom-priznal-sa-ze-chcel-emigrovat. [cit. 2020-03-25]. 

HNONLINE:  Život a smrť detí v Sýrii. [online]. In www.hnonline.sk. Dostupné na internete: 

https://hnonline.sk/galeria/4805-zivot-a-smrt-deti-v-syrii/881c0b3c6e79829ab1bb60ae4593d0c8. [cit. 2020-03-

25]. 

JANCURA, Vladimír: Pozvanie z Bratislavy prepäť cudzích armád. In Pravda, 4. 8. 2018, roč. 28, č. 179, s. 16. ISSN 

1335-4050. 

KOPCSAYOVÁ, Iris: Na Korze si dávala rande celá Bratislava. In SME, príloha Magazín Víkend, 3. 10. 2015, roč. 23, č. 

228, s. 2.  ISSN 1335-4418. 

KRČMÁRIK, Matúš: Američania vítajú Čínu, no neveria jej. In SME, 23. 9. 2015, roč. 23, č. 219, s. 9. ISSN 1335-4418. 

KRČMÁRIK, Matúš: Svet už počuje príbehy čiernych. In SME, 11. 8. 2015, roč. 23, č. 185, s. 6. ISSN 1335-4418. 

LEŠKO, Marián: Budú tunely bez tunelov? [online].  In www.sme.sk, 30.6.2003, 00:00 Dostupné na 

https://www.juls.savba.sk/pub_sssj.html
https://www.juls.savba.sk/kssj_4.html
https://www.juls.savba.sk/ssj_peciar.html
https://www.juls.savba.sk/synonymicky_slovnik.html
https://vat.pravda.sk/vesmir/clanok/17028-mimozemstania-nepridu-v-mieri-mysli-si-vedec-hawking/
https://hokej.pravda.sk/nhl/clanok/127159-bitky-v-nashville-nedohralo-7-hracov/
https://hnonline.sk/tema/1797114-sebej-prezival-invaziu-s-dubcekovym-synom-priznal-sa-ze-chcel-emigrovat
https://hnonline.sk/tema/1797114-sebej-prezival-invaziu-s-dubcekovym-synom-priznal-sa-ze-chcel-emigrovat
https://hnonline.sk/galeria/4805-zivot-a-smrt-deti-v-syrii/881c0b3c6e79829ab1bb60ae4593d0c8


93 

 

internete:https://komentare.sme.sk/c/1019970/budu-tunely-bez-tunelov.html. [cit. 2020-03-25]. 

MATIŠÁK, Andrej: Tajné služby USA pred šírením nákazy varovali. [online]. In www.pravda.sk. Dostupné na 

internete: https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/546376-tajne-sluzby-usa-pred-sirenim-nakazy-varovali/. [cit. 

2020-03-25]. 

MESÍK, Juraj: Zem v horúčke. In SME, príloha Fórum, 9. 1. 2016, roč. 24, č. 6, s. 13. ISSN 1335-4418. 

ONDERČANIN, Lukáš: Cyprus odkladá spory, mieri k jednote. In SME, 21. 1. 2016, roč. 24, č. 219, s. 7. ISSN 1335-

4418. 

ORVISKÁ, Katarína: Priateľka záhrad. In Pekné bývanie, roč. 22, č. 4, s 72. ISSN 1335-4523. 

PÍŽL, Jaroslav: Jarný reštart „izboviek“. In Pekné bývanie, roč. 22, č. 4, s. 140.  ISSN 1335-4523. 

PRAVDA – SITA – TASR: Matovič potvrdil zriadenie permanentného krízového štábu. [online]. In www.pravda.sk.  

Dostupné na internete:https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/546392-nazivo-igor-matovic-o-rokovani-vlady-

a-aktualnej-situacii/. [cit. 2020-03-25].  

PRAVDA.SK:  Vyštavená kráľovná leží doma. Manžel pred ňou skrýva čokoládu. [online]. In www.pravda.sk. 

Dostupné na internete: http://sport.pravda.sk/zimne-sporty/clanok/546955-vystavena-kralovna-naznacila-

koniec-manzel-pred-nou-schovava-cokoladu/?utm_source=pravda&utm_medium=hp-box-

najcitanejsie&utm_campaign=shp_rightboxr. [cit. 2020-03-25]. 

RAFAEL, Vlado: Slota nie je rasista, ale špekulant. [online]. In www.sme.sk. Dostupné na internete: 

https://komentare.sme.sk/c/6261378/slota-nie-je-rasista-ale-spekulant.html. [cit. 2020-03-25]. 

SCHUTZ, Peter: Drastický mód schválený. [online]. In www.sme.sk. Dostupné na internete: 

https://komentare.sme.sk/c/22358112/drasticky-mod-schvaleny.html. [cit. 2020-03-25]. 

SCHUTZ, Peter: Európe prostredník. In SME, 3. 6. 2015, roč. 23, č. 126, s. 12. ISSN 1335-4418. 

SCHUTZ, Peter: Pravdu a len pravdu, Igor. [online]. In www.sme.sk. Dostupné na internete: 

https://komentare.sme.sk/c/22365131/pravdu-a-len-pravdu-igor. [cit. 2020-03-25]. 

SCHUTZ, Peter: Zostáva nám počúvať WHO. [online]. In www.komentare.sme.sk. Dostupné na internete: 

https://komentare.sme.sk/c/22354138/zostava-nam-pocuvat-who.html. [cit. 2020-03-25]. 

SITA:  Poklus dopytu a znižovanie produkcie zvýši nezamestnanosť. [online]. In www.sme.sk. Dostupné na 

internete: https://ekonomika.sme.sk/c/22364226/pokles-dopytu-a-znizovanie-produkcie-zvysi-

nezamestnanost.html. [cit. 2020-03-25]. 

TAKÁČ, Peter: Prečo je Rusko stále na pretrase? [online]. In www.pravda.sk. Dostupné na internete: 

https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/523739-preco-je-rusko-stale-na-pretrase/. [cit. 2020-03-25]. 

TASR:  Gröhling: Prijímačky na stredné školy by sme chceli zvládnuť v tomto období. [online]. In 

www.hnonline.sk. Dostupné na internete: https://slovensko.hnonline.sk/2119314-gr-hling-prijimacky-na-

stredne-skoly-by-sme-chceli-zvladnut-v-tomto-obdobi. [cit. 2020-03-25]. 

TASR:  Písomné maturity sa v tomto školskom roku neuskutočnia. [online]. In www.sme.sk, 24.3.2020, 12:51 

Dostupné na internete: https://domov.sme.sk/c/22366821/pisomne-maturity-sa-v-tomto-skolskom-roku-

neuskutocnia.html. [cit. 2020-03-25]. 

TASR: Doneckí separatisti zaradili Porošenka na zoznam hľadaných osôb. [online]. In www.pravda.sk, 25.3.2020, 

https://komentare.sme.sk/c/1019970/budu-tunely-bez-tunelov.html
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/546376-tajne-sluzby-usa-pred-sirenim-nakazy-varovali/
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/546392-nazivo-igor-matovic-o-rokovani-vlady-a-aktualnej-situacii/
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/546392-nazivo-igor-matovic-o-rokovani-vlady-a-aktualnej-situacii/
http://sport.pravda.sk/zimne-sporty/clanok/546955-vystavena-kralovna-naznacila-koniec-manzel-pred-nou-schovava-cokoladu/?utm_source=pravda&utm_medium=hp-box-najcitanejsie&utm_campaign=shp_rightboxr
http://sport.pravda.sk/zimne-sporty/clanok/546955-vystavena-kralovna-naznacila-koniec-manzel-pred-nou-schovava-cokoladu/?utm_source=pravda&utm_medium=hp-box-najcitanejsie&utm_campaign=shp_rightboxr
http://sport.pravda.sk/zimne-sporty/clanok/546955-vystavena-kralovna-naznacila-koniec-manzel-pred-nou-schovava-cokoladu/?utm_source=pravda&utm_medium=hp-box-najcitanejsie&utm_campaign=shp_rightboxr
https://komentare.sme.sk/c/6261378/slota-nie-je-rasista-ale-spekulant.html
https://komentare.sme.sk/c/22358112/drasticky-mod-schvaleny.html
https://komentare.sme.sk/c/22365131/pravdu-a-len-pravdu-igor
https://komentare.sme.sk/c/22354138/zostava-nam-pocuvat-who.html
https://ekonomika.sme.sk/c/22364226/pokles-dopytu-a-znizovanie-produkcie-zvysi-nezamestnanost.html
https://ekonomika.sme.sk/c/22364226/pokles-dopytu-a-znizovanie-produkcie-zvysi-nezamestnanost.html
https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/523739-preco-je-rusko-stale-na-pretrase/
https://slovensko.hnonline.sk/2119314-gr-hling-prijimacky-na-stredne-skoly-by-sme-chceli-zvladnut-v-tomto-obdobi
https://slovensko.hnonline.sk/2119314-gr-hling-prijimacky-na-stredne-skoly-by-sme-chceli-zvladnut-v-tomto-obdobi
https://domov.sme.sk/c/22366821/pisomne-maturity-sa-v-tomto-skolskom-roku-neuskutocnia.html
https://domov.sme.sk/c/22366821/pisomne-maturity-sa-v-tomto-skolskom-roku-neuskutocnia.html


94 

 

17:10 Dostupné na internete:https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/546670-donecki-separatisti-zaradili-

porosenka-na-zoznam-hladanych-osob/. [cit. 2020-03-25]. 

VANOVČANOVÁ, Soňa: Tatrancov zaskočili prišelci. [online]. In www.pravda.sk. Dostupné na internete: 

https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/546581-tatrancov-zaskocili-priselci/. [cit. 2020-03-25]. 

ZELINKA, Adam: Pálili na ne ostrými. Olympiády čelili teroristom i politikom. [online]. In www.pravda.sk. 

Dostupné na internete: https://sport.pravda.sk/ostatne-sporty/clanok/546772-terorizmus-politika-vojny-

olympiady-presli-tvrdymi-skuskami/. [cit. 2020-03-25]. 

 

https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/546670-donecki-separatisti-zaradili-porosenka-na-zoznam-hladanych-osob/
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/546670-donecki-separatisti-zaradili-porosenka-na-zoznam-hladanych-osob/
https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/546581-tatrancov-zaskocili-priselci/
https://sport.pravda.sk/ostatne-sporty/clanok/546772-terorizmus-politika-vojny-olympiady-presli-tvrdymi-skuskami/
https://sport.pravda.sk/ostatne-sporty/clanok/546772-terorizmus-politika-vojny-olympiady-presli-tvrdymi-skuskami/


95 

 

SYNTAX 

Syntax243 je lingvistická subdisciplína, ktorá sa zaoberá vetnými skladmi, vetami, súvetiami a vetnými 

členmi. Jej osobitou súčasťou jej textová syntax, ktorá skúma text ako komplexnú a najvyššiu jazykovú 

jednotku. Syntax môžeme definovať ako vedu „o syntaktických vzťahoch medzi slovami vo vete, 

vetnými členmi a vetami a o spôsoboch a prostriedkoch ich realizácie“244. Syntax po slovensky je 

skladba. Termín pochádza z gréckeho slova sýntaxis, ktoré znamená usporiadanie, zoradenie. 

Podobne ako pri termíne morfológia i termín syntax je polysémický, nepoužíva sa len v lingvistike, ale 

i v oblasti výpočtovej techniky, a v minulosti toto slovo označovalo napríklad aj štvrtú triedu gymnázia. 

Z hľadiska vzťahu k ostatným lingvistickým subdisciplínam sa syntax vníma ako najvyššie postavená, 

pretože „najlepšie predstavuje celosť jazyka a jeho tesnú súvislosť s myslením“245. Syntax sa vo 

viacerých oblastiach prekrýva s morfológiou, s ktorou tvorí gramatiku. Jozef Mistrík vo svojej Modernej 

slovenčine zdôrazňuje rozdiel medzi gramatickými tvarmi slov (ceruzkou – podstatné meno) a vetnými 

členmi (ceruzkou – príslovkové určenie spôsobu). Analogicky poukazuje i na rozdiel medzi vetnými 

konštrukciami (Čítala som nový román J. K. Rowlingovej – je to novinka na trhu) a lexikálnymi 

jednotkami (Alain Robbe Grillet napísal nový román Voyeur – nový román je termín odkazujúci na 

literárny smer)246.  

V tejto časti si postupne stručne predstavíme jednotlivé oblasti, ktoré tvoria základ syntaktického 

skúmania a sú dôležité i z hľadiska tvorby žurnalistických textov. V nadväznosti na teóriu Jána Oravca 

a Eugénie Bajzíkovej delíme syntax na syntagmatiku, vetnú syntax, polovetnú syntax a súvetnú 

syntax247. Budeme sa venovať syntagmatike (skladom), vete a súvetiu, slovosledu, expresívnym i 

defektným syntaktickým konštrukciám, a zopakujeme si aj základné informácie o vetných členoch 

a polopredikatívnych predikáciách – vždy s dôrazom na ich využitie pri tvorbe a recepcii 

žurnalistického textu.  

V rámci textovej syntaxe sú pre žurnalistiku dôležité i expresívne syntaktické konštrukcie a defektné 

syntaktické konštrukcie, ktoré sa v jazyku médií vyskytujú – jednak z dôvodu snahy o aktuálnosť, 

rýchlosť a informačnú nasýtenosť, a potom i v žánroch analytických či publicistike emocionálneho 

typu, v ktorej je dôležité subjektívne hľadisko autora – a to môže mať za následok uvoľnenejšiu syntax, 

ktorá sa niekedy môže prejavovať expresívnymi či defektnými konštrukciami.  

 

243 Syntax je v slovenskom jazyku podstatné meno ženského rodu, ktoré sa skloňuje podľa vzoru dlaň.  
244 ONDRUŠ, Šimon – SABOL, Ján: Úvod do štúdia jazykov. Bratislava : SPN, 1981, s. 188.  
245 ORAVEC, Ján – BAJZÍKOVÁ, Eugénia: Súčasný slovenský spisovný jazyk syntax. Bratislava : SPN, 1986, s. 7. 
246 MISTRÍK, Jozef: Moderná slovenčina. Bratislava : SPN, 1988, s. 153.  
247 ORAVEC, Ján – BAJZÍKOVÁ, Eugénia: Súčasný slovenský spisovný jazyk syntax. Bratislava : SPN, 1986, s. 7.  
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SYNTAGMATIKA 

 

Syntagmatika je súčasť syntaxe, ktorá sa zaoberá spájaním slov do syntagiem. Syntagma (sklad) je 

syntaktická jednotka, ktorá má formu i obsah, zvyčajne je tvorená dvomi plnovýznamovými slovami. 

Syntagma je „lineárne a štruktúrne organizované spojenie dvoch alebo viacerých plnovýznamových 

slov, ktoré odráža nejaký vzťah z reálnej skutočnosti.“248 Formálna stránka syntagmy predstavuje 

gramatické tvary slov, slová a ich formy, ktoré sa spájajú, významová stránka reprezentuje tri typy 

vzťahov medzi prvkami syntagmy, ktoré odrážajú mimojazykovú realitu. Na základe týchto vzťahov 

rozlišujeme tri typy syntagiem:  

koordinatívnu (priraďovací sklad);  

determinatívnu (určovací sklad) a  

predikatívnu (prisudzovací sklad).  

I zo slovenských názvov je zrejmé, na čo ktorá syntagma slúži. Priraďovací sklad predstavuje spojenie 

dvoch rovnocenných vetných členov, ktoré majú rovnaký vzťah k nadradenému vetnému členu 

(Pellegrini a Fico kandidujú na predsedu SMERU-SD.). Určovací sklad je spojenie dvoch vetných 

členov, z ktorých jeden je nadradený a druhý podradený – podradený vetný člen rozvíja ten nadradený 

(novinársky kódex; Noviny malých). Prisudzovací sklad tvorí základ dvojčlennej vety – „jeden člen 

v ňom aktuálne vzťahuje istý príznak (dej, stav, vlastnosť) na druhý člen“249 (Novinári informujú 

verejnosť.). 

 

Z formálneho hľadiska vyčleňujeme tri spôsoby spájania slov do skladov: zhodu, väzbu a primkýnanie.  

Zhoda (kongruencia) predstavuje spojenie nadradeného a podradeného člena syntagmy, v ktorom 

podradený člen preberá gramatické vlastnosti (kategórie) nadradeného člena. Najdôslednejšie sa 

zhoda prejavuje pri adjektívnych prívlastkoch (slovenský premiér).  

Pri zhode si treba spomenúť na vykanie – sloveso je v pluráli, no adjektívum alebo trpné príčastie sú 

v singulári: Pani profesorka, boli by ste taká milá a pomohli mi so seminárnou prácou? 

Väzba (rekcia) je také spojenie, ktoré vyjadruje závislosť členov – nadradený člen určuje pádovú 

podobu podradenému členu250. Sloveso určuje pádovú podobu podstatného mena: diskutovať 

o niečom, zaobchádzať s niečím, plytvať niečím, fotografovať niekoho a pod. Problémy s nesprávnou 

 

248 ORAVEC, Ján – BAJZÍKOVÁ, Eugénia: Súčasný slovenský spisovný jazyk syntax. Bratislava : SPN, 1986, s. 10. 
249 Tamže.  
250 Viac o väzbe: Tamže, s. 17 – 21.  
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formou väzby pri niektorých slovesách sme naznačili v časti o morfológii. Tieto tendencie sa často 

objavujú v žurnalistických textoch.  

 

Ako príklad uvádzame prisudzovací sklad: „označil šarlatánstvom“ z článku z webu Hospodárskych 

novín:  

„Vedec a bývalý prezidentský kandidát Robert Mistrík kritizuje postup politikov pri riešení 

krízy s koronavírusom. Podľa neho by sa mali opierať o vedecké poznatky, všetky ostatné 

postupy označil šarlatánstvom.251“ 

Sloveso označiť vyžaduje podstatné meno ako predmet (zasahovaný dejom: označiť koho) v akuzatíve 

a podstatné meno s predložkou za v akuzatíve (označiť za čo), prípadne bez predložky inštrumentál, 

ktorý vyjadruje spôsob (označila som si to ceruzkou).   

 

V prípade potreby informácie o slovesných väzbách nájdeme primárne vo valenčných slovníkoch252,  

gramaticky nedefinované informácie vo forme príkladov, ktoré sú uvedené pri jednotlivých významoch 

slova, nájdeme i v Krátkom slovníku slovenského jazyka. Explicitne uvedené väzby slovies nájdeme 

v Súčasnom slovníku slovenského jazyka.  Informácie, ktoré nám v prípade slovesných väzieb 

ponúkajú slovenské slovníky, si môžeme pozrieť na prípade slovesa diskutovať. 

 

 

Obrázok 10 Heslo „diskutovať“ v slovníkoch slovenského jazyka.253 

Vidíme, že KSSJ ponúka iba príklady väzby – diskutovať o návrhu, diskutovať so spolupracovníkmi. 

 

251 [kl]: Mistrík kritizuje opatrenia proti koronavírusu: Naša krajina je morom nekompetentnosti. In 

www.hnonline.sk. Dostupné na internete: https://slovensko.hnonline.sk/2111409-mistrik-kritizuje-opatrenia-

proti-koronavirusu-nasa-krajina-je-morom-nekompetentnosti. [cit. 2020-05-12]. 
252 IVANOVÁ, Martina – SOKOLOVÁ, Miloslava – KYSEĽOVÁ, Miroslava – PEROVSKÁ, Veronika: Valenčný slovník 
slovenských slovies na korpusovom základe. [online]. Dostupné na internete: 

https://www.ff.unipo.sk/sloval/Slovnik/slovnik.html. 
253 Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. [online]. Dostupné na internete: 

https://slovnik.juls.savba.sk/?w=diskutova%C5%A5. [cit. 2020-05-13].  

https://slovensko.hnonline.sk/2111409-mistrik-kritizuje-opatrenia-proti-koronavirusu-nasa-krajina-je-morom-nekompetentnosti
https://slovensko.hnonline.sk/2111409-mistrik-kritizuje-opatrenia-proti-koronavirusu-nasa-krajina-je-morom-nekompetentnosti
https://www.ff.unipo.sk/sloval/Slovnik/slovnik.html
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=diskutova%C5%A5
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Naproti tomu v SSSJ sa explicitne uvádza i väzba: v zátvorke pred významom slova, je to posledný 

gramatický údaj o slovese : s kým, o kom, o čom, - posledný znak, ktorý je v tlačenej podobe slovníka 

takýto Ø, sa používa vo význame nuly, ničoho – znamená to, že to sloveso diskutovať existuje i bez 

predmetu, je to teda i bezpredmetové sloveso.  

Najmä v hovorených prejavoch je badať tendenciu k používaniu väzby diskutovať + predmet 

v akuzatíve bez predložky (diskutovať niečo).  

V tradičných médiách sme na toto spojenie nenarazili, ale nachádza sa napríklad na blogu či 

v zápise zo schôdze NR SR: „S riaditeľom Jiřím Cočevom diskutovali tému počas vzdelávacej 

konferencie, ktorú si môžete pozrieť vo videu DV TV.“254 

Táto väzba zaznela i vo vystúpení Denisy Sakovej: „Z aktuálnych tém sme diskutovali tému 

kandidatúry alebo teda mena, kto by mal byť, kto by mohol byť kandidát na budúceho komisára pre 

oblasť migrácie azylov vnútornej bezpečnosti.“255 

 

Tretí formálny spôsob spájania slov do skladov je primkýnanie (juxtapozícia). Primkýnanie sa vyjadruje 

pomocou slovosledu či intonácie (v prípade hovoreného prejavu). Kým zhoda a väzba patria 

k morfologickým spôsobom vyjadrovania príslušnosti člena syntagmy, primkýnanie je výsostne 

syntaktický spôsob. Napr.: dobre napísaný, prechádzka záhradou či bežať preč. Jednotlivé členy 

syntagmy sa spájajú len tým, že stoja blízko pri sebe – význam vety je ovplyvnený slovosledom, ako to 

naznačuje tento príklad:  

Prezidentka s premiérom navštívi pamätník SNP.  

Prezidentka navštívi pamätník SNP s premiérom.  

V prvej vete je výraz s premiérom súčasťou prisudzovacieho skladu, v druhej vete je súčasťou 

určovacieho skladu.  

Analogicky to funguje pri príslovkových určeniach: 

Zvláštne sa pozeral na upraveného muža. 

Pozeral sa na zvláštne upraveného muža.  

 

 

254 NOVESKOLSTVO.SK: Statky, zmätky, nedostatky. [online]. In www.dennikn.sk. Dostupné na internete: 

https://dennikn.sk/blog/1406763/statky-zmatky-nedostatky/?ref=list. [cit. 2020-05-15]. 
255SAKOVÁ, Denisa: VYSTÚPENIE. [online]. In www.tv.nrsr.sk. Dostupné na internete: 

https://tv.nrsr.sk/archiv/schodza/7/46?id=212076. [cit. 2020-05-15]. 

https://dennikn.sk/blog/1406763/statky-zmatky-nedostatky/?ref=list
https://tv.nrsr.sk/archiv/schodza/7/46?id=212076
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VETA 

 

Vetu vnímame ako formálnu a významovú jazykovú jednotku, zväčša väčšiu než sklad a kratšiu než 

text. Takáto definícia – hoci je zrozumiteľná – nemôže byť uspokojivá, keďže veta môže byť tvorená len 

jedným skladom (Otec píše.), dokonca môže byť kratšia ako sklad (Prší.), a na druhej strane – jedna 

veta môže tvoriť celý text.  

Podľa KSSJ je veta „základná komunikatívna jednotka jazyka tvoriaca významový a formálny celok“256, 

čím sa zdôrazňuje i jej funkcia – slúži na komunikáciu. Podobne ako pri niektorých iných termínoch 

aj slovo veta sa využíva i v iných disciplínach, nielen v lingvistike, využíva sa v hudobne vede (časť 

hudobnej skladby) i v matematike (Pytagorova veta).  

V syntaxi sa pri vete zdôrazňujú najmä tieto vlastnosti: predikatívnosť, samostatnosť, intonačná 

vymedzenosť, gramatická organizovanosť257. Vetu teda môžeme definovať ako samostatnú 

predikatívnu gramaticky organizovanú formu s intonačným vymedzením, pomocou ktorej 

vyjadrujeme ucelenú myšlienku. 

 

Vety najčastejšie rozčleňujeme podľa modality a podľa gramatických vlastností.  

Modálnosť v lingvistike znamená prejav postoja autora, jeho subjektívny vzťah k tomu, čo hovorí. 

Vyčleňujeme trojakú modálnosť – postojovú, istotnú a vôľovú. Na základe postojovej modálnosti 

vyčleňujeme štyri základné typy viet v slovenčine.  

Postojová modálnosť vyjadruje postoj autora k výpovedi258 – autor v komunikácii dáva najavo svoj 

komunikačný zámer – či chce informovať, alebo chce výpoveďou dosiahnuť i niečo iné (presvedčiť, 

rozkázať...). Podľa komunikačných zámerov vyjadrených vo vete  môžeme vety rozdeliť na 

oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie a želacie.  

Oznamovacie vety sú najčastejšie používané, teda v komunikácii sú najbežnejšie. Autor predáva 

adresátovi informáciu, niečo konštatuje, oznamuje.  

Opytovacie vety259 sa delia na zisťovacie a dopĺňacie. Je medzi nimi sémantický i intonačný rozdiel. 

 

256 KAČALA, Ján – PISÁRČIKOVÁ, Mária – POVAŽAJ, Matej (Eds.): Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava : 

Veda, 2003. [online]. Dostupné na internete: https://slovnik.juls.savba.sk/?w=veta. [cit. 2020-05-13].  
257 ORAVEC, Ján – BAJZÍKOVÁ, Eugénia: Súčasný slovenský spisovný jazyk syntax. Bratislava : SPN, 1986, s. 45. 
258 V lingvistike sa rozlišujú termíny veta a výpoveď. Vetu vnímame ako abstraktný vzorec, výpoveď je jej 

konkrétna realizácia.  
259 Jozef Mistrík upozorňuje na vzťah medzi pojmom „opytovacia veta“ a slovom „otázka“: „Z nich opytovacia 

veta je pojem, ktorý označuje jazykovú jednotku majúci formálne náležitosti vety (predikáciu alebo vetný základ) 

plus opytovací signál (otáznik alebo intonáciu). Otázka je pojem, ktorým sa pomenúva buď myšlienkový obsah 

opytovacej vety, buď ,opytovacia veta‘, ktorá nemá vetnú schému, no vyjadrená je mimojazykovými 

https://slovnik.juls.savba.sk/?w=veta
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Zisťovacie otázky zväčša vyžadujú odpoveď vo forme súhlasu, nesúhlasu či pochybnosti, a ich 

intonácia je stúpavá: Súhlasíte s tým, aby boli v nedeľu zatvorené obchody? Dopĺňacie otázky zisťujú 

viac informácií, vyzývajú komunikačného partnera, aby doplnil nejakú časť výpovede a ich intonácia je 

stúpavo-klesavá. Prečo by podľa vás mali byť v nedeľu zatvorené obchody? 

Rozkazovacie vety prestavujú výzvu k adresátovi, aby niečo vykonal. Ich intonácia je klesavá, obsahujú 

sloveso v rozkazovacom spôsobe a z formálneho hľadiska bývajú ukončené výkričníkom: Uprac si izbu! 

Želacie vety sa vyznačujú prítomnosťou citu či vôle – vyjadrujú vôľu autora, aby sa niečo stalo, alebo 

naopak, aby sa to nestalo. Želacie vety sú tiež graficky ukončené výkričníkom (majú klesavú intonáciu) 

a patria k nim i pozdravy, želania a priania. Často môžu obsahovať častice – kiežby, bodaj, bárs a pod. 

Ak obsahujú slovesný tvar, zväčša býva v podmieňovacom spôsobe. Príklady na želacie vety môžeme 

nájsť i v titulkoch (zväčša bulvárnych médií): Experti vykreslili tri scenáre vývoja sveta po pandémii: 

Bodaj by sa naplnil ten posledný!260 

  

Istotnou modálnosťou dáva autor najavo svoje presvedčenie o stupni platnosti výpovede. Uplatňuje 

sa len v oznamovacích a opytovacích vetách, najčastejšie sa vyjadruje časticami. Napr.: Obchody budú 

v nedeľu určite zatvorené.   

Pri vôľovej modálnosti autor označuje dej výpovede za možný alebo nevyhnutný. Vyjadruje sa najmä 

modálnymi slovesami a modálnymi príslovkami. Zvykne sa uvažovať o dvoch typoch vôľovej 

modálnosti –  

1. vôľa vychádza od činiteľa deja (môže, chce...);  

2. vôľa vychádza z kontextu, zvonku (musí, nemôže...).  

 

Prejav vôľovej modálnosti vyjadrený modálnymi slovesami vidíme v sémantických rozdieloch 

v prípade nasledujúcich viet:  

Novinár chce napísať reportáž.  

Novinár má napísať reportáž.  

Novinár môže napísať reportáž.  

Novinár musí napísať reportáž.  

Novinár smie napísať reportáž.  

 

prostriedkami (pohľadom, otáznikom a podobne). V odborných textoch sa termíny opytovacia veta a otázka 

často zamieňajú, pretože sa do veľkej miery kryjú.“ (MISTRÍK, Jozef: Moderná slovenčina. Bratislava : SPN, 1988, s. 

159.) 
260 TOPKY.SK: Experti vykreslili tri scenáre vývoja sveta po pandémii: Bodaj by sa naplnil ten posledný! [online]. In 

www.topky.sk. Dostupné na internete: https://www.topky.sk/cl/13/1891897/Experti-vykreslili-tri-scenare-vyvoja-

sveta-po-pandemii--Bodaj-by-sa-naplnil-ten-posledny-. [cit. 2020-05-12]. 

https://www.topky.sk/cl/13/1891897/Experti-vykreslili-tri-scenare-vyvoja-sveta-po-pandemii--Bodaj-by-sa-naplnil-ten-posledny-
https://www.topky.sk/cl/13/1891897/Experti-vykreslili-tri-scenare-vyvoja-sveta-po-pandemii--Bodaj-by-sa-naplnil-ten-posledny-
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Novinár vie napísať reportáž.  

 

Vety z gramatického hľadiska delíme na slovesné a neslovesné.  

Najprv si vysvetlíme príklady slovesných viet, ktoré sa delia na základe toho, ako je vyjadrené jadro 

výpovede – či formou predikátu (prisudzovacieho skladu), alebo vetného základu. Ak má veta 

rozčlenené jadro na podmet a prísudok, hovoríme o dvojčlenných slovesných vetách; ak veta nemá 

rozčlenené jadro – je vyjadrené vetným základom a nie predikátom, hovoríme o jednočlenných 

vetách. 

Jednočlenné i dvojčlenné vety môžeme ďalej deliť na holé a rozvité, ako sme sa s tým stretli na 

základných a stredných školách – rozvité sú v tom prípade, keď je predikát (pri dvojčlenných vetách) 

alebo vetný základ (pri jednočlenných vetách) rozvitý ďalšími vetnými členmi.  

 

Veta Jednočlenná Dvojčlenná 

Holá Mrzne. Otec varí. 

Rozvitá Príšerne mrzne už od Vianoc. Môj otec varí chutnú večeru každý deň 

Tab. 3 Prehľad viet z hľadiska zloženia 

Jednočlenné vety nemajú rozčlenený predikát, namiesto podmetu a prísudku majú vetný základ – tým 

môže byť každý slovný druh, okrem predložiek a spojok. Podľa toho rozlišujeme i typy jednočlenných 

viet – substantívne, adjektívne, zámenné, číslovkové, príslovkové, časticové, slovesné i citoslovné.  

Substantívne jednočlenné vety sa často realizujú vo forme názvu, titulku (Krátky slovník slovenského 

jazyka, Pravda), zvolaní (Hrôza!) či oslovení (Vážení hostia!).  

Adjektívne, zámenné a číslovkové jednočlenné vety sa využívajú v rámci zvolaní: Ohavné!, Henten!, 

Milión!  

Časticové a príslovkové jednočlenné vety fungujú pri vyjadrovaní okolností a subjektívneho stanoviska 

k výpovedi, najčastejšie v dialógoch – Určite! Ťažko! Ba! 

Slovesné jednočlenné vety obsahujú vo vetnom základe zvyčajne neosobné sloveso – opisuje takú 

činnosť, ktorá nemá vyjadrený agens deja. Treba si dávať pozor na to, aby sme nezamieňali také 

slovesá s tvarom 3. os. sg. osobných slovies. Napríklad prší – ide o neosobné sloveso, nemôžeme 

povedať „ono prší“.  

Iným prípadom sú také slovesá, ktoré sa stanú neosobným vďaka zvratnému sa: hovorí sa, zdá sa, 

pracuje sa.  

Jednočlenné slovesné vety môžu byť tvorené i sponovým slovesom: je horúco, je mi zle a pod. 

Rovnako tak existuje viacero takýchto viet, ktoré obsahujú tzv. modálny predikát – vetné príslovky ako 
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napr. hodno, nehodno, radno, neradno, treba, netreba, slobodno: Neradno sa s tým zahrávať! Treba 

nakúpiť. Netreba panikáriť.  

V rámci slovesných jednočlenných viet sa vyčleňujú i infinitívne vety – také, ktorých vetný základ tvorí 

neurčitok. Mistrík uvádza tieto príklady: rozkazy (Stáť!), želania (Zabudnúť!), zvolania (Takto sa 

dokaličiť!) či zákazy (Nefajčiť!)261. 

Jednočlenné vety pre svoju stručnosť štylisticky slúžia na pritiahnutie pozornosti, ale i ako prejav 

ráznosti, sú často využívané napríklad v titulkoch či podtitulkoch. Ich štylistické využitie závisí od typu 

média, ktoré s nimi pracuje. I jednočlenné vety môžu na čitateľa pôsobiť bezpríznakovo, neutrálne. 

Napríklad v lifestyleových magazínoch často substantívne jednočlenné vety označujú jednotlivé témy, 

o ktorých je daný článok. V časopise EMMA (5/2020) nájdeme napríklad článok o Emme Drobnej, ktorá 

sa stala tvárou značky CCC s názvom Topánková kráľovná. Okrem nadpisu každá strana článku 

s celostránkovou fotografiou obsahuje podtitulky vo forme jednočlenných viet: Žiarivé farby, Funky 

tenisky, Sexi šelma a Nadčasová elegancia262.  

Podobne je na tom i druhý časopis pre ženské čitateľky – EVA (5/2020). Krátky pohľad na jeho obsah263 

naznačuje, že z 27 uvedených titulkov článkov má 20 formu jednočlennej substantívnej vety. 

Napríklad: Kostýmová skratka, Materiál na randenie 30+, Droga úspechu, Láska v čase korony, Tajný 

život Vinczeovcov, BOJOVNÍCI a pod.  

 

Dvojčlenné vety sú také, v ktorých je jadro výpovede vyjadrené syntagmou – podmetom a prísudkom. 

Typ dvojčlenných viet sa vymedzujú podľa intenčných typov slovies264.  

Medzi dvojčlenné vety patria aj také, ktoré majú slovesno-menný prísudok. Ten je tvorený sponovým 

slovesom a podstatným menom (Zuzana Čaputová je prezidentka Slovenskej republiky.), prídavným 

menom (Peter Tóth nie je beztrestný265.), zámenom (To auto je moje.) a číslovkou (Pretekári boli prví.).  

 

 

261 MISTRÍK, Jozef: Moderná slovenčina. Bratislava : SPN, 1988, s. 164.  
262 VILHANOVÁ, Danka – ŠKODOVÁ, Lenka: Topánková kráľovná. In EMMA, 2020, roč. 21, č. 5, s. 130 – 134.  
263 EVA: OBSAH. In EVA, 2020, roč. 51, č. 5, s. 4 – 5.  
264 Pozri s. 102 – 103.  
265 CR – PRAVDA.SK: Šéf NAKA Zurian: Peter Tóth nie je beztrestný. [online]. In www.pravda.sk. Dostupné na 

internete: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/551337-zurian-peter-toth-nie-je-beztrestny/. [cit. 2020-05-

14]. 

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/551337-zurian-peter-toth-nie-je-beztrestny/
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VETNÉ ČLENY 

 

Vetné členy sú slová, ktoré vo vete vstupujú do syntagiem. Definujeme ich ako „funkčné (presnejšie 

distributívno-funkčné) komponenty vety. Istý vetný člen je množina prvkov vety, ktoré sú rovnaké čo 

do syntaktických vzťahov k iným vetným členom a čo do úlohy v konštrukcii vety.“266 

Z formálneho hľadiska môžu byť vetné členy holé (Otec prišiel.), rozvité (Múdry otec rýchlo prišiel.), 

viacnásobné (Nekúpila si topánky, ale pančuchy). a zložené (Otec sa chcel stať policajtom). 

 

Hlavné vetné členy sú vetný základ, podmet a prísudok. Teda tie vetné členy, ktoré tvoria predikát 

(prisudzovací sklad).  

Podmet (subjekt) je hlavný vetný člen dvojčlennej vety a vyjadruje pôvodcu deja (alebo nositeľa deja, 

stavu, vlastnosti či okolnosti). Najčastejšie sa vyjadruje podstatným menom alebo zámenom. Môže byť 

však vyjadrený i neurčitkom (Fajčiť sa tu nemôže! Je treba pobehnúť. Ťažko ho nájsť.) 

Podmet sa vo vete vyskytuje v priamom spojení s prísudkom, s ktorým sa zhoduje v rode a čísle.  

Prísudok (predikát) je rovnako hlavný vetný člen dvojčlennej vety, ktorý vyjadruje dej, činnosť, 

vlastnosť alebo stav podmetu. Prísudok môže byť vyjadrený slovesom (určitým slovesným tvarom) 

alebo menom (podstatným menom, prídavným menom, zámenom, číslovkou, príslovkou). Podľa toho 

vyčleňujeme slovesný a slovesno-menný prísudok. 

Z hľadiska praktického využitia informácií o vetných členoch sa teraz budeme sústrediť na zhodu 

medzi podmetom a prísudkom, keďže niekedy sa v tejto oblasti vyskytujú rôzne typy nezrovnalostí. 

Prísudok „preberá“ gramatické kategórie  nadradeného podmetu – osobu, číslo (každý prísudok), rod 

a v prípade slovesno-menného prísudku pád.  

Pri zhode v rode platí, že ak veta obsahuje jediný podmet, zhoduje sa s ním prísudok vždy: Matka 

prišla. Otec prišiel. Dieťa prišlo. V prípade viacnásobného podmetu sa v rode prísudok zhoduje vtedy, 

ak sú všetky členy podmetu v tej istej osobe: Slečny a ženy boli odvážne. Treba si uvedomiť, že 

v prípade viacnásobného podmetu sa ale mení gramatické číslo prísudku na množné.  

Podľa Oravca a Bajzíkovej platí, že „ak všetky členy viacnásobného podmetu nie sú v tej istej podobe, 

prvá osoba má prednosť pred druhou, druhá pred treťou, keď stojí podmet pred prísudkom“267, ak je 

viacnásobný podmet umiestnený za prísudkom, „zhoduje sa prísudok s najbližšou osobou.“268 

 

266 ORAVEC, Ján – BAJZÍKOVÁ, Eugénia: Súčasný slovenský spisovný jazyk syntax. Bratislava : SPN, 1986, s. 75. 
267 ORAVEC, Ján – BAJZÍKOVÁ, Eugénia: Súčasný slovenský spisovný jazyk syntax. Bratislava : SPN, 1986, s. 85. 
268 Tamže. 



104 

 

Zhoda v čísle závisí od týchto faktorov: druh prísudku (slovesný alebo slovesno-menný), typ podmetu 

(jediný alebo viacnásobný), výraz v jedinom podmete (substantívny alebo kvantitatívny) a poloha 

prísudku (za podmetom alebo pred ním).  

Slovesný prísudok sa zhoduje s jediným substantívnym podmetom: Bratia prišli. Otec písal.  

Plurál používame pri vykaní (Poradili by ste mi, pani učiteľka?), pri vyjadrovaní úcty (Prišli k nám pán 

farár.) a pri zámennom podmete vyjadrenom zámenami niekto či nikto (Videli ste to niekto? Nikto mi 

nerozumiete.). 

Pozrime sa na príklady z časopisov EVA a EMMA:  

„Moji kolegovia a blízki vám potvrdia, že rúško nosím nielen vtedy, keď som chorľavý, ale aj v období, 

keď kvitne ambrózia a palina, na ktoré som alergický.“269 

„Tričko s potlačou a k tomu sexi vypasovaná sukňa je osvedčené duo, ktoré funguje za každých 

okolností.“270 

„Mix modrej s jemnou zelenou vytvárajú dokonalý súlad a odtiene tyrkysovej až nápadne pripomínajú 

leto.“271 

„Náušnice a prstene vo farebnom vyhotovení sú hlavnou hviezdou jej outfitu.“272 

 

Považujete tieto vety z hľadiska zhody za správne? Ak nie, preštylizujte ich tak, aby 

zodpovedali vyššie uvedeným zásadám. 

 

Špecifická je otázka sponových slovies pri slovesno-menných prísudkoch. „Sponové sloveso sa v čísle 

zhoduje s tým podstatným menom (nielen podmetovým, ale aj prísudkovým), ktoré je v pluráli: Čas sú 

peniaze.“273 

Ak rozvitý podmet pomenúva kvantitu, môžeme vyčleniť tri pravidlá: 

 - slovesný prísudok sa zhoduje s podmetom, v ktorom sú základné číslovky (jeden, dva, tri, štyri) 

a číslovky zhodného typu (viacerí, siedmi);  

- pri podmete s číslovkami od päť vyššie má prísudok formu jednotného čísla stredného rodu („Päť 

katalánskych separatistických politikov, ktorých momentálne súdia pre obvinenia zo vzbury, sa v 

utorok zúčastnilo na prvom zasadnutí španielskeho parlamentu.“274); 

 

269 SABO, Michal: O doplnku, ktorý zachráni Slovensko. A nielen to. In EVA, 2020, roč. 51, č. 5, s. 93.  
270 EMMA: Dokonalé duo. In EMMA, 2020, roč. 21, č. 5, s. 23.  
271 EMMA: Tyrkysová romanca. In EMMA, 2020, roč. 21, č. 5, s. 12. 
272 EMMA: Ozdobená. In EMMA, 2020, roč. 21, č. 5, s. 13. 
273 ORAVEC, Ján – BAJZÍKOVÁ, Eugénia: Súčasný slovenský spisovný jazyk syntax. Bratislava : SPN, 1986, s. 86. 
274 SITA: Katalánski poslanci sa zasadnutia parlamentu zúčastnili v putách. [online]. In www.sme.sk. Dostupné na 

internete: https://svet.sme.sk/c/22126152/katalanski-poslanci-sa-zasadnutia-parlamentu-zucastnili-v-

https://svet.sme.sk/c/22126152/katalanski-poslanci-sa-zasadnutia-parlamentu-zucastnili-v-putach.html
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- pri zlomkových číslovkách platí, že pri pol, štvrť a trištvrte sa používa tiež tvar stredného rodu (Bolo 

pol piatej.), no pri tých, ktoré majú substantívnu podobu (polovica, štvrtina), je prísudok v ženskom 

rode (Polovica dňa ubehla ako voda.). 

 

Zhoda pri viacnásobnom podmete, ktorý vyjadruje mnohosť (formálne i sémanticky – viacnásobnosť 

znamená mnohosť), závisí najmä od slovosledu podmetu a prísudku275.  

J. Oravec a E. Bajzíková vyčleňujú tieto varianty, v ktorých býva častejší prísudok v množnom čísle:  

• ak stojí prísudok za podmetom (Otec a brat zbierali huby.);   

• po konkrétnych podmetoch na rozdiel od abstrákt (Kniha a pero stáli dvadsať eur.);  

• ak konajú všetci činitelia jeden dej spoločne276 (Matka a dcéra varia).  

Jednotné číslo je podľa nich častejšie: 

• ak členy predstavujú dvojicu (alebo rad) synoným alebo len vzájomné náhrady (Rastlina i kvet 

rastie v záhrade.);  

• ak sú členy určené spoločným singulárovým prívlastkom (Múdry pán a učiteľ tomu rozumie.); 

• ak sú členy viacnásobného  podmetu spojené hypotakticky (predložkami s, bez, za, namiesto) 

(Káva s cukrom nie je zdravá.)277. 

 

Zhoda v rode sa týka len slovesno-menných prísudkov a tých slovesných, ktoré sú tvorené slovesom 

byť a príčastím alebo tvarom minulého času. Pri osobných podmetoch sa uplatňuje prirodzený rod – 

otázky spojené s týmto aspektom sa dostávajú do popredia v súvislosti s rodovo citlivým jazykom. 

Podľa Oravca a Bajzíkovej je prechyľovanie záväzné pri pomenovaniach povolaní, zamestnaní a funkcií 

žien278: Zuzana Čaputová je prezidentka SR.  

Okrem toho platí, že „rod podmetu preberá prísudkové sloveso, aj keď sa prísudkové meno nedá 

prechyľovať.“279 Týka sa to slovesno-menných prísudkov s podstatnými menami ako sirota, potvora: 

rod podmetu je teda dôležitejší: Martin bol sirota. Ten pes bol ale potvora. 

 

„Tento rozhovor je totiž otvorená a úprimná ženská debata plná každodennosti, miestami intímna,  

 

putach.html. [cit. 2020-05-14]. 
275 Viac príkladov nájdete v ORAVEC, Ján – BAJZÍKOVÁ, Eugénia: Súčasný slovenský spisovný jazyk syntax. 

Bratislava : SPN, 1986, s. 88. 
276 ORAVEC, Ján – BAJZÍKOVÁ, Eugénia: Súčasný slovenský spisovný jazyk syntax. Bratislava : SPN, 1986, s. 87.  
277 Tamže, s. 87 – 88.  
278 Tamže, s. 89.  
279 Tamže.  

https://svet.sme.sk/c/22126152/katalanski-poslanci-sa-zasadnutia-parlamentu-zucastnili-v-putach.html
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miestami plná smiechu.“280 

 

Naopak to ale môže fungovať pri neživotných menách: sponové sloveso má tendenciu zhodovať sa 

skôr s menom v prísudku, než v podmete. 

V prípade, ak je niektoré z mien v podmete prístavkom, prísudok sa v rode zhoduje so základným 

výrazom, nie prístavkom: Bratislava, hlavné mesto Slovenska, prekonala koronavírus.  

 

V rámci tejto problematiky si ešte treba dávať pozor na prípady, v ktorých je prísudok vždy v strednom 

rode:  

- neurčitok: Hádať sa s ním nebolo ľahké.; 

- číslovkové výrazy, príslovkové výrazy miery, ktoré poznáme napríklad z matematiky: Tridsať delené 

piatimi je šesť.  

 

 Nájdite chybu vo vete a opravte ju. 

 „Tošnerová podobne ako ďalší experti tvrdia, že aj v penzii je dobré mať diár a v ňom rozpísané úlohy, 

povinnosti a aktivity na každý deň.“281 

 

Vetný základ tvorí jadro jednočlennej vety. Môže byť slovesný, slovesno-menný i neslovesný.  

Slovesné vetné základy delíme na dve skupiny podľa toho, či tvoria základ bezagentných, alebo 

deagentných viet. 

Bezagentné slovné základy sú „nezvratné i zvratné slovesá, ktoré vyjadrujú dej bez ohľadu na jeho 

pôvodcu; pomenovania poveternostných javov a zmien, telesných a duševných dejov (stavov) 

človeka.“282 Ján Oravec s Eugéniou Bajzíkovou vyčleňujú tri typy bezagentných slovných základov: 

„prší“, „brata zabilo“ a „ne/bolo vidieť“283. 

Deagentné slovné základy vznikajú tak, že z osobných slovies sa pridaním zvratného zámena sa vytvorí 

neosobný tvar. Môžeme ich rozdeliť na dva základné typy: „vzdychlo sa jej“ a „ide sa mi dobre“284. 

 

Vedľajšie vetné členy rozvíjajú hlavné vetné členy, iné vedľajšie vetné členy alebo celú vetu. 

Vedľajšie vetné členy sú prívlastok (rozvíja podstatné mená), predmet a príslovkové určenie (tie 

 

280 EVA: Čisto ženská záležitosť. In EVA, 2020, roč. 51, č. 5, s. 137.  
281 WILKOVÁ, Scarlett: Koniec doby plánovacej. In HN magazín [samostatne nepredajná príloha Hospodárskych 

novín], 2020, roč. 18, č. 6, s. 24. 
282 ORAVEC, Ján – BAJZÍKOVÁ, Eugénia: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Syntax. Bratislava : SPN, 1986, s. 92.  
283 Tamže, s. 92 – 95. 
284 Tamže, s. 95 – 97.  
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rozvíjajú slovesá, prídavné mená i príslovky).  

 

Predmet „je určujúci člen slovesa (zried. adjektíva), ktorého závislosť sa gramaticky vyjadruje pevnou 

väzbou (rekciou), t.j. ktorého tvar je predurčený nadradeným členom“285.  

Z významového hľadiska predmet vyjadruje substanciu, ktorú dej  

• „zasahuje (čistiť zemiaky, chytiť sa plota); 

• produkuje (písať básne); 

• dosahuje alebo má dosiahnuť (pýtať si dovolenku); 

• obsahuje (pamätať si nôtu);  

• alebo na ktorú sa priamo vzťahuje (veriť otcovi, byť verný otcovi).“286 

Práve pri tejto problematike treba mať na pamäti predmetové slovesá – tie, ktoré v rámci svojho 

významu potrebujú k úplnosti vyjadrený predmet. Sú to napríklad slovesá stretnúť, dopustiť sa, 

predať.  

Podobne je to i so slovesom vyzvať, ktoré potrebuje vyjadrený predmet – vyzvať k čomu.  

 „Merkelová vyzvala, že aktuálnu pandémiu je možné poraziť len na základe medzinárodnej a 

multilaterálnej spolupráce.“287 

Ukážka z článku z hnonline.sk je dôkazom súvetia, v ktorom chýba vyjadrený predmet, resp. správne 

sformulovaná vedľajšia veta predmetová.  

 

Zo sémantického hľadiska rozlišujeme zásahový, výsledkový, cieľový, obsahový a vzťahový predmet.  

Zásahový predmet býva najčastejšie vyjadrený akuzatívom, nemôže sa vyjadriť vedľajšou vetou ani 

infinitívom. Označuje vec, ktorá je zasahovaná slovesným dejom – upratať izbu, miešať karty, zabíjať 

králika. 

Výsledkový predmet označuje také javy, ktoré dej produkuje. Nemožno ho nahradiť genitívom, ani 

vyjadriť vedľajšou vetou, predložkovým pádom či neurčitkom, a nevstupuje do dvojitých väzieb s inými 

predmetmi. Napríklad – písať báseň, variť večeru, urobiť hanbu. 

Cieľový predmet označuje vec, ktorú slovesný dej dosahuje alebo nemôže dosiahnuť. Vyjadruje sa 

zväčša predložkovými pádmi: viesť k poslušnosti, karhať za chyby, kričať na deti.  

Obsahový predmet „podáva obsah slovesného deja, najmä obsah reči, myslenia, pamätania 

 

285 ORAVEC, Ján – BAJZÍKOVÁ, Eugénia: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Syntax. Bratislava : SPN, 1986, s. 100.  
286 Tamže.  
287 TASR: Očkovacia látka na koronavírus musí byť dostupná pre všetkých ľudí, tvrdí Merkelová. [online]. In 

www.hnonline.sk. Dostupné na internete: https://hnonline.sk/svet/2140907-ockovacia-latka-na-koronavirus-

musi-byt-dostupna-pre-vsetkych-ludi-tvrdi-merkelova. [cit. 2020-05-14]. 

https://hnonline.sk/svet/2140907-ockovacia-latka-na-koronavirus-musi-byt-dostupna-pre-vsetkych-ludi-tvrdi-merkelova
https://hnonline.sk/svet/2140907-ockovacia-latka-na-koronavirus-musi-byt-dostupna-pre-vsetkych-ludi-tvrdi-merkelova
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a vnímania.“288 Najčastejšie sa vyjadruje predmetovou vedľajšou vetou so spojkou že. Napr.: Videl, že 

slnko už vychádza. 

Vzťahový predmet označuje toho/to, na koho/čo sa dej vzťahuje. „Býva vyjadrený datívom (prostým 

i predložkovým), napr. chýbať dakomu, vyhovovať dakomu, prirovnať sa (k) dakomu, inštrumentálom 

(prostým i predložkovým), napr. vynikať dačím (nad dakým), porovnať sa s dakým, zhodovať sa 

s dačím, meškať s dačím.“289  
 

Príslovkové určenie neväzobne určuje sloveso, prídavné meno, príslovku, celý prísudok alebo celú 

vetu. Môže byť vyjadrené príslovkami, predložkovými pádmi, zriedkavo i pádmi bez predložiek, 

neurčitkom a prechodníkom slovies. Delíme ich na vnútorné (príslovkové určenie spôsobu) 

a okolnostné (príslovkové určenie miesta, času, príčiny).  

Príslovkové určenie spôsobu najčastejšie vyjadruje kvantitu a intenzitu slovesného deja alebo 

vlastnosti. V rámci tohto typu sa delia príslovkové určenia spôsobu na tie, ktoré vyjadrujú vlastný 

spôsob (odpovedajú na otázku Ako?: radostne, pochmúrne, obetavo) a ostatné príslovkové určenia, 

ktoré vyjadrujú dynamické vzťahy.  Vyjadrujú  

• mieru (silno, nahlas, poriadne); 

• zreteľ (nevyjadrujú sa príslovkami, ale skôr tvarmi podstatných mien: vyzbrojení vedomosťami, 

rozsahom obrovský, vzrastom neveľký) a  

• účinok (do omrzenia, do sýtosti, na uhoľ).  

Príslovkové určenie miesta vyjadruje rôzne miestne okolnosti deja; statické sú odpoveďou na otázku 

Kde?; dynamické na otázky Kam? Kade? Odkiaľ? Napríklad: doma, v meste; domov, do mesta; cestou, 

po ceste; z domu, stade.  

Príslovkové určenie času vyjadruje časové okolnosti deja. Tiež ich môžeme rozdeliť na statické a 

dynamické.  

Statické odpovedajú na otázky Kedy? Ako dlho? Ako často?: dnes, ráno, stále, celý deň, pravidelne, 

doživotne.  

Dynamické vyjadrujú odpovede na otázky Odkedy? Dokedy?: od rána, do večera, od siedmej do ôsmej.  

Príslovkové určenie príčiny vyjadruje príčinné okolnosti, za ktorých sa dej realizuje. Vyjadruje kauzálne 

vzťahy  

• príčiny (odpovedajú na otázky Prečo? Pre akú príčinu?: pre slzy, z lásky, od radosti),  

• účelu (odpovedajú na otázky Načo? Za akým účelom?: na skúšku, na prehliadku, po lekára),  

 

288 ORAVEC, Ján – BAJZÍKOVÁ, Eugénia: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Syntax. Bratislava : SPN, 1986, s. 104. 
289 Tamže.  
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• podmienky (odpovedajú na otázku Pod akou podmienkou? za mlada, pod tlakom, bez práce 

nie sú koláče) a  

• prípustky (odpovedajú na otázky Napriek čomu?: napriek okolnostiam).  

 

Prívlastok je vedľajší vetný člen, ktorý rozvíja len podstatné mená (v akejkoľvek funkcii vo vete). 

Podstatné meno je nadradené prívlastku, čo sa prejavuje zhodou či podriadenosťou. Prívlastok môže 

byť zhodný či nezhodný.  

Zhodný prívlastok (vo forme prídavného mena) má rovnaký rod, číslo i pád ako rozvíjané podstatné 

meno (múdry učiteľ, v príjemnom prostredí, s najlepšou priateľkou); nezhodný prívlastok sa vyjadruje 

najčastejšie podstatným menom v bezpredložkovom genitíve: (minister vnútra, kniha dochádzok, muž 

činu).  

Z hľadiska publicistického štýlu môžeme hovoriť o implicitnom zhodnom prívlastku290. Ide 

o eliptický typ prívlastku, chápeme ho teda ako tendenciu kondenzovania výpovede. 

Niektoré z určovacích skladov s takýmto prívlastkom sa stávajú publicizmami: diskutovaný problém, 

zlatí chlapci, futbalová Európa, ale aj (jedno/dvoj)farebná vláda, motýlí efekt, ostrá kritika, spoločná 

reč. 

Publicizmy majú však často i charakter nezhodného prívlastku v genitívnej forme: balík/súbor 

opatrení, hrdina zápasu, obeť kampane, post predsedu či príliv migrantov.   

 

Voľný prívlastok sa vyčleňuje čiarkou. Pravidlá slovenského pravopisu uvádzajú, že čiarkou sa 

nevyčleňuje tesný postponovaný291 prívlastok úzko významovo spätý s obsahom celej vety. Ide 

o prívlastky, bez ktorých by veta stratila daný význam292, ako napríklad Texty napísané narýchlo 

nebývajú najkvalitnejšie. 

 

 

290 Pozri: MINÁŘOVÁ, Eva: Stylistika pro žurnalisty. Praha : Grada, 2011, s. 226 – 227.  
291 Stojí priamo za nadradeným vetným členom.  
292 POVAŽAJ, Matej (Red.): Pravidlá slovenského pravopisu. 4. vyd. Bratislava : VEDA, 2000, s. 56 [nečísl. PDF]. 

Dostupné na internete: http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf. [cit. 2021-02-20].   

http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf
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POLOPREDIKATÍVNE KONŠTRUKCIE 

 

„Polopredikatívna konštrukcia s neurčitým slovesným tvarom alebo prisponovým výrazom 

(substantívom, adjektívom) vyjadruje v rámci jednoduchej vety nesamostatnú predikáciu zapojenú 

(zapustenú) do základovej vety ako jej vetný člen.“293 Vyčleňujeme dva polopredikáty – doplnok 

a prístavok.  

 

Doplnok je „druhotný prísudok, ktorý sa priraďuje k primárnemu prísudku, k vetnému základu alebo k 

(inému) polopredikátu. Vyjadruje predovšetkým stav podmetu (resp. predmetu) za deja alebo pri jeho 

skončení.“294 Napríklad: Varil večeru unavený.  Vyjadruje sa najčastejšie príčastiami, prídavnými 

menami i podstatnými menami (so spojkami ako, s, bez, v, na). 

 

Pozrime sa na využitie doplnku v rámci jednej vetnej štruktúry:  

Premiér ukončil zasadnutie nahnevaný. 

Premiér ako predstaviteľ štátu ukončil zasadnutie. 

Premiér bez nálady ukončil zasadnutie.  

Premiér ukončil zasadnutie s prázdnymi rukami. 

Doplnok sa vyčleňuje čiarkou, ak ide o voľne pripojený rozvitý doplnok: Novinári kládli premiérovi 

otázky, zvedaví na jeho reakciu.  

 

Prístavok (apozícia)je „menný stotožňovací polopredikát voľne zapojený do vety prostredníctvom 

mena v hociktorom vetnom členu, ku ktorému sa primkýna a s ktorým sa (podľa možnosti) i zhoduje. 

Prístavok vyjadruje vzťah aktuálnej totožnosti so svojím oporným (východiskovým) členom.“295 

Prístavok – na rozdiel od doplnku – je primknutý pri opornom člene, za ním. 

 

Môže rozvíjať: 

• podmet: Igor Matovič, premiér Slovenskej republiky, predstavil plán vlády.  

• predmet: Matovič diskutoval so Zuzanou Čaputovou, prezidentkou Slovenskej republiky.  

• príslovkové určenie: V Bratislave, metropole Slovenska, žije päťstotisíc obyvateľov.  

 

293 ORAVEC, Ján – BAJZÍKOVÁ, Eugénia: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Syntax. Bratislava : SPN, 1986, s. 146.  
294 Tamže.  
295 Tamže, s. 158.  



111 

 

• prívlastok: Hovorcu premiéra, Igora Matoviča, sme dlho nevideli.  

 

Prístavok je vždy graficky vyčlenený – podľa pozície vo vete z oboch strán alebo len z jednej. Nemusí 

byť vyčlenený len čiarkou, môžu ho vyznačovať i pomlčka, spojovník, dvojbodka, zátvorky či bodka296. 

 

 

296 V tomto prípade sa o ňom uvažuje ako o pripojenom vetnom člene.  
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SÚVETIE 

Súvetie môžeme definovať ako gramatickú konštrukciu, ktorá sa skladá z minimálne dvoch viet, 

spojených významovo i formálne. Súvetia rozčleňujeme podľa vzťahu medzi vetami, ktoré ich tvoria – 

koordinácia, priraďovací vzťah, je obsiahnutá v priraďovacích súvetiach; a subordinácia, podraďovací 

vzťah, je vyjadrená v podraďovacích súvetiach.  

Priraďovacie súvetie je spojenie dvoch a viacerých gramaticky rovnocenných viet, môžeme hovoriť 

o dvoch (viacerých) hlavných vetách. I priraďovacie súvetia ďalej delíme na základe významového 

vzťahu medzi vetami. 

Zlučovacie súvetie je spojenie dvoch viet, ktoré sú rovnocenné gramaticky i obsahovo a spolu 

vyjadrujú jednu ucelenú myšlienku, predstavu či udalosť. Najčastejšie sa spájajú spojkami (a, i, aj, tiež, 

ani...), ich kombináciou (ani – ani, a – a...) alebo bezspojkovo. Z hľadiska sémantiky pre zlučovacie 

súvetia podľa Oravca a Bajzíkovej platí, že vyjadrujú zložky jednej situácie, deje nasledujúce za sebou, 

voľné striedanie dejov297. 

Príklad: „Podľa návrhu novely zákona pôjde o priestupok a za jeho porušenie bude hroziť pokuta.“298 

Stupňovacie súvetie je spojenie dvoch gramaticky rovnocenných viet, z ktorých obsah jednej je 

zdôraznený ako dôležitejší. Najčastejšie sa takéto vety spájajú stupňovacími spojkami ba, nielen – ale, 

nie to, i zlučovacími spojkami aj, i, ani, či spojkovými spojeniami (ale aj, ale ani, no aj).  

Príklad: „Slovensko však túto možnosť doteraz nielenže nevyužíva, ale dokonca ju sabotuje.“299 

Odporovacie súvetie spája dve vety, ktoré významovo stoja proti sebe – odporujú si. Takéto vety sú 

vždy oddelené čiarkou.  Najčastejšie sú vety spájané spojkami ale, no, lež. Odporovacie súvetie je 

využité napríklad v tomto titulku na: „Trumpová radí manželovi, ale neprezradí v čom.“300 

Vylučovacie súvetie je spojenie dvoch viet, ktoré vyjadrujú rôzne možnosti, z ktorých má platiť len 

jedna. Klasické spojkové spojenia, ktoré sa v takomto spojení využívajú sú buď – alebo, buď – buď, 

alebo – alebo.   

 

297 ORAVEC, Ján – BAJZÍKOVÁ, Eugénia: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Syntax. Bratislava : SPN, 1986, s. 169.  
298 KERN, Miro: Povinnú karanténu v štátnom zariadení nahradí aplikácia. Ako bude fungovať? (otázky a 

odpovede). [online]. In www.dennikn.sk. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/1892978/povinnu-

karantenu-v-statnom-zariadeni-nahradi-aplikacia-ako-bude-fungovat-otazky-a-odpovede/?ref=tit. [cit. 2020-05-

14]. 
299 BARÁT, Andrej: Nerobiť v lese nič znamená zachrániť všetko? [online]. In www.pravda.sk. Dostupné na 

internete: https://zurnal.pravda.sk/reportaz/clanok/545923-nerobit-v-lese-nic-znamena-zachranit-vsetko/. [cit. 

2020-05-14]. 
300 ČAPLOVIČ, Miroslav: Trumpová radí manželovi, ale neprezradí v čom? [online]. In www.pravda.sk. Dostupné na 

internete: https://zurnal.pravda.sk/portret/clanok/410589-trumpova-radi-manzelovi-ale-neprezradi-v-com/. [cit. 

2020-05-14]. 

https://dennikn.sk/1892978/povinnu-karantenu-v-statnom-zariadeni-nahradi-aplikacia-ako-bude-fungovat-otazky-a-odpovede/?ref=tit
https://dennikn.sk/1892978/povinnu-karantenu-v-statnom-zariadeni-nahradi-aplikacia-ako-bude-fungovat-otazky-a-odpovede/?ref=tit
https://zurnal.pravda.sk/reportaz/clanok/545923-nerobit-v-lese-nic-znamena-zachranit-vsetko/
https://zurnal.pravda.sk/portret/clanok/410589-trumpova-radi-manzelovi-ale-neprezradi-v-com/
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„Na to sa k nemu naklonil Štefan F. a povedal, že buď to podpíše hneď, alebo…“301 

Dôsledkové súvetie spája dve vety, z ktorých druhá vyjadruje dôsledok, následok deja vyjadreného v 

predchádzajúcej vete. Ide o nepravé priraďovacie súvetie, keďže vyjadruje podraďovací vzťah. Vety 

v tomto súvetí sa často spájajú bezspojkovo: Poslanci s návrhom nesúhlasili, neprešiel hlasovaním., no 

dá sa vyznačiť pár bežných spojok, ktoré sa v dôsledkovom súvetí využívajú – teda, preto, a teda, 

a preto... 

„V Bratislave chýbajú vodiči MHD, zamestnajú preto šoférov z Ukrajiny“302 

Príčinné súvetie je tiež v podstate nepravé priraďovacie súvetie, lebo vyjadruje podraďovací vzťah – 

druhá veta v ňom vysvetľuje príčinu alebo dôvod deja prvej vety. Podobne ako v predchádzajúcom 

prípade, i tu sa vety často spájajú bezspojkovo (Musí s tým súhlasiť, je to rozumné riešenie.). Spojky, 

ktoré sa v takýchto súvetiach využívajú, sú napríklad veď, totiž, však, inak, tak.  

Podraďovacie súvetie spája dve gramaticky nerovnocenné vety, jedna z nich je nadradená (hlavná 

veta) a druhá podradená (vedľajšia). Kým priraďovacie súvetia sa delia podľa typu vzťahy medzi 

vetami, podraďovacie súvetia sa rozdeľujú podľa vetnočlenskej funkcie vedľajšej funkcii.  

Podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou podmetovou je také spojenie dvoch nerovnocenných viet, 

z ktorých podradená veta zastupuje podmet nadradenej vety. Najčastejšie sa v nich využívajú spojky 

že, aby, či alebo zámená kto, čo, ktorý.  

Podmetové súvetie je napríklad súčasťou tohto titulku: „Nepáčilo sa mu, že cirkev zdiera chudákov. 

Boj o jej očistenie sa vo Francúzsku zvrhol na masaker.“303  

Podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou prísudkovou je také spojenie dvoch nerovnocenných viet, 

z ktorých podradená veta vyjadruje mennú časť slovesno-menného prísudku nadradenej vety. Vety 

v ňom sa spájajú pomocou spojok že, aby a nadväzujú na zámeno v nadradenej vete.  

„Chceli sme ukázať, čo máme, a priznať, že ešte to nie je také, aké by to mohlo byť, ale pracujeme na 

tom.“304 

Podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou vetnozákladovou je také spojenie dvoch nerovnocenných viet, 

 

301 WEBNOVINY: Chránený svedok opísal, ako adamčovci spáchali vraždy. [online]. In www.webnoviny.sk. 

Dostupné na internete: https://www.webnoviny.sk/chraneny-svedok-opisal-ako-adamcovci-spachali-vrazdy/. 

[cit. 2020-05-14]. 
302 TASR: V Bratislave chýbajú vodiči MHD, zamestnajú preto šoférov z Ukrajiny. [online]. In www.pravda.sk. 

Dostupné na internete: https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/477470-v-bratislave-chybaju-vodici-mhd-

zamestnaju-preto-soferov-z-ukrajiny/. [cit. 2020-05-14]. 
303 LAML, Roman: Nepáčilo sa mu, že cirkev zdiera chudákov. Boj o jej očistenie sa vo Francúzsku zvrhol na 

masaker. [online]. In www.plus7dni.sk. Dostupné na internete: https://plus7dni.pluska.sk/historia/nepacilo-mu-

katolicka-cirkev-zdiera-chudakov-boj-jej-ocistenie-francuzsku-zvrhol-masaker. [cit. 2020-05-14]. 
304 MOČKOVÁ, Jana: Sú veci, čo nás nemusia prežiť. Slováci vyrobili okuliare z bioplastu, rozložia sa v kompost. 

[online]. In www.dennikn.sk. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/791790/su-veci-co-nas-nemusia-prezit-

napriklad-okuliare/. [cit. 2020-05-14] . 

http://www.webnoviny.sk/
https://www.webnoviny.sk/chraneny-svedok-opisal-ako-adamcovci-spachali-vrazdy/
https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/477470-v-bratislave-chybaju-vodici-mhd-zamestnaju-preto-soferov-z-ukrajiny/
https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/477470-v-bratislave-chybaju-vodici-mhd-zamestnaju-preto-soferov-z-ukrajiny/
https://plus7dni.pluska.sk/historia/nepacilo-mu-katolicka-cirkev-zdiera-chudakov-boj-jej-ocistenie-francuzsku-zvrhol-masaker
https://plus7dni.pluska.sk/historia/nepacilo-mu-katolicka-cirkev-zdiera-chudakov-boj-jej-ocistenie-francuzsku-zvrhol-masaker
https://dennikn.sk/791790/su-veci-co-nas-nemusia-prezit-napriklad-okuliare/
https://dennikn.sk/791790/su-veci-co-nas-nemusia-prezit-napriklad-okuliare/
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v ktorom podradená veta zastupuje prisponovú časť zloženého vetného základu jednočlennej vety. 

Takúto vedľajšiu vetu uvádzajú spojky že, aby, zámená ako, akoby.  

„Akoby mu bolo jedno, že môže vyvolať pästný súboj s jedným z najlepších bitkárov extraligy.“305 

Podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou predmetovou spája dve gramaticky nerovnocenné vety, 

z ktorých podradená zastupuje predmet nadradenej vety. Najčastejšie sa uvádza spojkami že, aby 

alebo zámenami kto, čo, kde, kedy, aký ... Ako príklad môže poslúžiť tento titulok: „Hovorili o nich, že 

sú Indiáni, starosta sa pustil do premeny: To, čo sa mu podarilo, mu závidí celé Slovensko!“306 

Podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou prívlastkovou obsahuje vedľajšiu vetu, ktorá zastupuje 

prívlastok nadradenej vety. Rozvíja – tak ako prívlastok – podstatné mená a vo vete stojí čo najbližšie 

pri nich. Zvyčajne sa vedľajšie prívlastkové vety uvádzajú spojkami že, aby, či, keď, ale najmä 

zámenami aký, ktorý.  

„Podľa neho bola jeho požiadavka, aby bol stožiar najvyšší, ako je technicky možné.“307 

 

Neohybné vzťažné zámená môžu uvádzať vedľajšiu prívlastkovú vetu len k takým 

podstatným menám, ktoré význam všeobecne naznačujú – zámeno kde k substantívnym 

názvom miesta (Žila v dome, kde strašilo.), zámeno keď  k substantívnym názvom času 

(Tancovala len v dni, keď nepršalo.)   

Podraďovacie súvetia s príslovkovými vedľajšími vetami sa delia podľa typu príslovkových určení, 

ktoré nahrádzajú – miestne, časové, príčinné, účelové, podmienkové, prípustkové, spôsobové, 

účinkové, zreteľové. 

Miestne vedľajšie vety vyjadrujú príslovkové určenie miesta nadradenej vety, najčastejšie sú uvádzané 

zámenami kde, kade, kadiaľ, kam... a nikdy nie spojkami.  

„Mohol to uhrať, že išiel tam, kde mu bolo povedané, že zvíťazí.“308 

Časové vedľajšie vety vyjadrujú príslovkové určenie času nadradenej vety pomocou spojok keď, 

kedykoľvek, čo, ako, kým, pokiaľ.  

 

305[pn]: V Brust nazval súpera uplakaným dievčatkom. Zrežem ťa ako hada, vrátilo sa mu. [online]. In 

www.pravda.sk. Dostupné na internete: https://hokej.pravda.sk/extraliga/clanok/539007-brust-nazval-supera-

uplakanym-dievcatkom-zrezem-ta-ako-hada-vratilo-sa-mu/. [cit. 2020-05-14]. 
306 ČAS.SK: Hovorili o nich, že sú Indiáni, starosta sa pustil do premeny: To, čo sa mu podarilo, mu závidí celé 
Slovensko! [online]. In www.cas.sk. Dostupné na internete: https://www.cas.sk/clanok/549959/hovorili-o-nich-

ze-su-indiani-starosta-sa-pustil-do-premeny-to-co-sa-mu-podarilo-mu-zavidi-cele-slovensko/. [cit. 2020-05-14] . 
307 SLIZ, Martin: Danko k stožiaru: Nejde o preteky s Maďarskom, osobne som prispel 9-tisíc eur. [online]. In 

www.aktuality.sk. Dostupné na internete: https://www.aktuality.sk/clanok/709457/danko-k-stoziaru-nejde-o-

preteky-s-madarskom-osobne-som-prispel-9-tisic-eur/. [cit. 2020-05-14]. 
308 VAVERKA, Jakub: Je to oficiálne - Cristiano Ronaldo nevie prehrávať. [online]. In www.sport7.sk. Dostupné na 

internete: https://www.sport7.sk/149830/je-to-oficialne-cristiano-ronaldo-nevie-prehravat. [cit. 2020-05-14] . 

https://hokej.pravda.sk/extraliga/clanok/539007-brust-nazval-supera-uplakanym-dievcatkom-zrezem-ta-ako-hada-vratilo-sa-mu/
https://hokej.pravda.sk/extraliga/clanok/539007-brust-nazval-supera-uplakanym-dievcatkom-zrezem-ta-ako-hada-vratilo-sa-mu/
https://www.cas.sk/clanok/549959/hovorili-o-nich-ze-su-indiani-starosta-sa-pustil-do-premeny-to-co-sa-mu-podarilo-mu-zavidi-cele-slovensko/
https://www.cas.sk/clanok/549959/hovorili-o-nich-ze-su-indiani-starosta-sa-pustil-do-premeny-to-co-sa-mu-podarilo-mu-zavidi-cele-slovensko/
https://www.aktuality.sk/clanok/709457/danko-k-stoziaru-nejde-o-preteky-s-madarskom-osobne-som-prispel-9-tisic-eur/
https://www.aktuality.sk/clanok/709457/danko-k-stoziaru-nejde-o-preteky-s-madarskom-osobne-som-prispel-9-tisic-eur/
https://www.sport7.sk/149830/je-to-oficialne-cristiano-ronaldo-nevie-prehravat
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V prípade časových viet si treba dávať pozor na využívanie spojky keď, ktoré sa (nielen 

v žurnalistickej praxi) často zamieňa za opytovacie zámeno „kedy“. V prípade vedľajších 

časových viet sa využíva spojka keď, zámeno kedy môže uvádzať predmetovú vedľajšiu vetu309.  

Nesprávny príklad reprezentuje táto veta z Denníka N: „Sme v apríli minulého roku, kedy akademický 

senát vyhlásil na 5. júna voľby dekana.“310 alebo titulok novinárskeho prejavu z webu Diva.sk: Moment, 

kedy začal jej neľahký život za múrmi paláca: Skutočné udalosti zo života Harryho a Meghan311.  

Príčinné vedľajšie vety vyjadrujú príslovkové určenie príčiny nadradenej vety, uvádzané sú pomocou 

spojok lebo, keďže, pretože... Podľa J. Oravca a E. Bajzíkovej je treba mať na zreteli sémantiku 

i štylistickú príslušnosť týchto spojok: „Príčinná spojka keďže stojí zväčša na začiatku súvetia (nie je 

tam vhodná spojka pretože, odkazuje totiž na predchádzajúcu časť súvetia a tá na začiatku chýba.) 

Spojka pretože sa používa v náučnom štýle, keď ide o presné (explicitné) vyjadrenie príčiny; 

neodporúča sa ňou nahrádzať iné príčinné spojky v ostatných štýloch. Základná neutrálna (štýlovo) 

príčinná spojka je lebo.“312 „Medzinárodné porovnávanie je však trochu sporné, pretože každá krajina 

pri sčítaní obetí COVIDU-19 používa trochu inú metodiku.“313 

Účelové vedľajšie vety vyjadrujú príslovkové určenie účelu deja nadradenej vety a bývajú uvádzané 

spojkami aby, žeby, by, že, čo by...  

„Zavodnili Tajbu, aby mohli korytnačky zazimovať“314 

Podmienkové vedľajšie vety vyjadrujú reálnu alebo nereálnu podmienku deja nadradenej vety.  Reálnu 

podmienku uvádzajú spojky ak, akže, keď, až; nereálnu keby, ak by, čo by. 

„Tóth podľa výpovede Kočnerovi povedal, že úspešnému sledovaniu novinárov by pomohlo, keby 

poznal miesto ich bydliska, prípadne akými autami jazdia.“315 

 

309 „Uvádza vedľajšiu vetu predmetovú a odkazuje na čas: nevie, k. má prestať; napíš, k. prídeš“. In Slovník 
súčasného slovenského jazyka H – L. [online]. Dostupné na internete: https://slovnik.juls.savba.sk/?w=kedy. [cit. 

2020-05-14]. 
310 MAREC, Samo: Mŕtve duše, trestné oznámenia, štrajky: ako za rok zničiť vynikajúcu fakultu. [online]. In 

www.dennikn.sk. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/blog/1892336/mrtve-duse-trestne-oznamenia-

strajky-ako-za-rok-znicit-vynikajucu-fakultu/. [cit. 2020-05-14] . 
311 [Redakcia magazínu Diva.sk]: Moment, kedy začal jej neľahký život za múrmi paláca: Skutočné udalosti zo 

života Harryho a Meghan. [online]. In www.diva.sk. Dostupné na internete: 

https://diva.aktuality.sk/clanok/63050/skutocne-udalosti-zo-zivota-harryho-a-meghan-nelahky-zivot-za-murmi-

palaca/. [cit. 2021-03-11].  
312 ORAVEC, Ján – BAJZÍKOVÁ, Eugénia: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Syntax. Bratislava : SPN, 1986, s. 197. 
313 ČTK: Koronavírus berie to najcennejšie: Pandémia si celosvetovo vyžiadala 300-tisíc obetí. [online]. In 

www.cas.sk. Dostupné na internete: https://www.cas.sk/clanok/980729/koronavirus-berie-to-najcennejsie-

pandemia-si-celosvetovo-vyziadala-300-tisic-obeti/. [cit. 2020-05-14] . 
314 HAKL, Robo: Zavodnili Tajbu, aby mohli korytnačky zazimovať. [online]. In www.pravda.sk. Dostupné na 

internete: https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/535526-zavodnili-tajbu-aby-mohli-korytnacky-zazimovat/. 

[cit. 2020-05-14]. 
315 [maho]: "Zabezpečoval to ten najvyšší." Tóth vypovedal, cez koho mal vybaviť Bödör lustrovanie novinárov. 

[online]. In www.hnonline.sk. Dostupné na internete: https://slovensko.hnonline.sk/2024238-zabezpecoval-to-

https://slovnik.juls.savba.sk/?w=%C4%8Das&c=jc4a&d=locutio&d=psken&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=priezviska&d=orter&d=sss&d=un&d=scs&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=orient&d=kssj4
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=kedy
https://dennikn.sk/blog/1892336/mrtve-duse-trestne-oznamenia-strajky-ako-za-rok-znicit-vynikajucu-fakultu/
https://dennikn.sk/blog/1892336/mrtve-duse-trestne-oznamenia-strajky-ako-za-rok-znicit-vynikajucu-fakultu/
https://diva.aktuality.sk/clanok/63050/skutocne-udalosti-zo-zivota-harryho-a-meghan-nelahky-zivot-za-murmi-palaca/
https://diva.aktuality.sk/clanok/63050/skutocne-udalosti-zo-zivota-harryho-a-meghan-nelahky-zivot-za-murmi-palaca/
https://www.cas.sk/clanok/980729/koronavirus-berie-to-najcennejsie-pandemia-si-celosvetovo-vyziadala-300-tisic-obeti/
https://www.cas.sk/clanok/980729/koronavirus-berie-to-najcennejsie-pandemia-si-celosvetovo-vyziadala-300-tisic-obeti/
https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/535526-zavodnili-tajbu-aby-mohli-korytnacky-zazimovat/
https://slovensko.hnonline.sk/2024238-zabezpecoval-to-ten-najvyssi-toth-vypovedal-cez-koho-mal-vybavit-b-d-r-lustrovanie-novinarov
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Prípustkové vedľajšie vety vyjadrujú okolnosť, ktorá nie je priaznivá deju nadradenej vety, no napriek 

tomu sa dej realizuje. Najčastejšie sa vedľajšia veta prípustková uvádza spojkami hoci, čo, akokoľvek...  

„Líder súťaže z Liberca si udržal vedúcu pozíciu na čele tabuľky, hoci prehral na ľade Českých 

Budějovíc 1:2 po predĺžení.“316 

Spôsobové vedľajšie vety vyjadrujú príslovkové určenie spôsobu nadradenej vety prirovnaním, preto 

sa najčastejšie využívajú spojky ako, akoby, ako keby, alebo dvojice spojok tak – ako, toľko – koľko...  

„Následne pre Markízu povedal, že všetko sa dozvieme až budúci pondelok. Žiadna kaša sa neje taká 

horúca ako sa uvarí. A už vôbec nie suma zvláštne prerozdelených 300 miliónov eur.“317 

Účinkové vedľajšie vety vyjadrujú mieru a účinok deja vyjadreného v nadradenej vete, pripájajú sa 

spojkami takže, až, tak – že... „Rozmýšľa, až sa mu z hlavy parí.“ 

Zreteľové vedľajšie vety vyjadrujú príslovkové určenie zreteľa nadradenej vety a uvádzajú sa spojkami 

ako, čo, čo sa týka. Podľa Jána Oravca a Eugénie Bajzíkovej ide najčastejšie o zmeravené formulky, ako 

napríklad Toto bol druhý požiar v našej dedine, čo pamätám.318 

 

Podobne ako pri priraďovacích súvetiach uvažujeme o ich nepravých typoch, existujú i nepravé 

podraďovacie súvetia (hypotaxy).  Sú to súvetia, ktoré majú podraďovaciu formu, ale priraďovací 

obsah. Patria sem niektoré zlučovacie (najčastejšie sa spájajú pomocou spojky čo a zámena ktorý) 

a odporovacie súvetia (spájajú sa výrazmi pričom, ktorý, čo, pričom však, kým...).  

Príklady na nepravé podraďovacie súvetie so zlučovacím vzťahom: Detstvo strávila v malej dedine, 

odkiaľ potom odišla.  

Príklad na nepravé podraďovacie súvetie s odporovacím vzťahom: Niektoré predmety sú zamerané na 

prax, kým iné predmety sú zamerané na teóriu.  

 

Podľa Evy Minářovej sú v žurnalistike ustálené, zautomatizované schémy nepravých vedľajších viet: 

XY prišiel (zavítal, pricestoval, priletel) niekam, aby sa stretol s niekým); 

XY prišiel, aby sa zišiel (stretol, prezrel si, zúčastnil sa, bol prítomný, jednak, vystúpil, prehovoril...); 

vystúpil (prehovoril, uviedol) XY, ktorý zdôraznil (pripomenul, hovoril).319 

 

ten-najvyssi-toth-vypovedal-cez-koho-mal-vybavit-b-d-r-lustrovanie-novinarov. [cit. 2020-05-14]. 
316 TASR: Gólová premiéra Gálika v Karlových Varoch, pridal sa aj Tomík. [online]. In www.hokejportal.net. 

Dostupné na internete: https://www.hokejportal.net/?q=clanok/golova-premiera-galika-v-karlovych-varoch-

pridal-sa-aj-tomik/9494. [cit. 2020-05-14].   
317 ŠEVČÍKOVÁ, Petronela: Týždeň v médiách: Je tu kríza. Vojate Dankovi, Kaliňák s Plavčanom dovolenkujú. 

[online]. In www.hnonline.sk. Dostupné na internete: https://strategie.hnonline.sk/media/1009744-tyzden-v-

mediach. [cit. 2020-05-14].   
318 ORAVEC, Ján – BAJZÍKOVÁ, Eugénia: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Syntax. Bratislava : SPN, 1986, s. 200. 
319 MINÁŘOVÁ, Eva: Stylistika pro žurnalisty. Praha : Grada, 2011, s. 229. 

https://slovensko.hnonline.sk/2024238-zabezpecoval-to-ten-najvyssi-toth-vypovedal-cez-koho-mal-vybavit-b-d-r-lustrovanie-novinarov
https://www.hokejportal.net/?q=clanok/golova-premiera-galika-v-karlovych-varoch-pridal-sa-aj-tomik/9494
https://www.hokejportal.net/?q=clanok/golova-premiera-galika-v-karlovych-varoch-pridal-sa-aj-tomik/9494
https://strategie.hnonline.sk/media/1009744-tyzden-v-mediach
https://strategie.hnonline.sk/media/1009744-tyzden-v-mediach
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Zložené súvetia vznikajú kombinovaním priraďovacích a/alebo podraďovacích viet. Môžeme ich 

rozčleniť na viaceré typy, podľa Mistríka ide o viacnásobné a rozšírené priraďovacie súvetia 

a viacnásobné, rozšírené a rozvité podraďovacie súvetia320. 

Dôkladne sa touto problematikou zaoberal František Kočiš vo svojej monografii Zložené súvetie 

v slovenčine. V nej vyčlenil 10 typov zložených súvetí 321 

1. Zložené súvetie s prvou základnou štruktúrou, v ktorom všetky vety sú rovnocenné: H1 – H2 – H3 

(Celý deň písala, pripravovala sa na skúšku, hoci bola unavená.) 

2. Zložené súvetie s druhou základnou štruktúrou, v ktorom aspoň jedna veta je hlavná.  

 a. H → V1 → V2 (Rozmýšľal o včerajšku, ktorý prešiel rýchlo, akoby ani nebol.) 

b. V1 ← H → V2 (Keď prišla, okamžite vedel, odkiaľ ide.) 

c. H – (V1 – V2) (Noviny napísali, že prichádza druhá vlna a že to bude vážne.) 

3. Zložené súvetie s treťou základnou štruktúrou, v ktorom má jedna hlavná veta minimálne dve 

vedľajšie vety.  

a. H1 – H2 → V (Učenie je ťažké a zaberá veľa času, ktorý by venoval radšej Play Station.) 

b. (H1 – H2) – V1 (Pochopila, cítila, že to bude ťažké.) 

c. H1 → V1 – H2 → V2 (Rozprávala sa s učiteľom, ktorého obdivovala, verila škole, na ktorú 

chodila.) 

d. H1 – H2 → V1 → V2 (Rozmýšľala o tom a uvedomila si, že by bolo dobré kúpiť si dom, ktorý by 

bol len jej.) 

e. H1 – V1 ← H2 → V2 (Pracovala celý deň a keď si dala prestávku, všimla si, že jej už pol 

desiatej.) 

f. H1 – H2 → (V1 – V2) (Nepáčilo sa jej to, ale spravila to, čo mala, čo musela spraviť.) 

 

 

320 Pozri: MISTRÍK, Jozef: Moderná slovenčina. Bratislava : SPN, 1988, s. 193 – 195.  
321 KOČIŠ, František: Zložené súvetie v slovenčine. Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1973, s. 63 – 221.  
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SLOVOSLED 

Slovosled je poradie slov vo vete. V slovenčine ho ovplyvňuje viacero aspektov – gramatika, rytmika 

a význam. Keďže slovenčina je flektívny jazyk, vzťahy a funkcie slov vo vete sa vyjadrujú gramatickými 

tvarmi, slovosled nemusí byť pevný. Napriek tomu existujú isté zásady, respektíve pravidlá, podľa 

ktorých sa radia slová do viet.  

Slovosled je do veľkej miery záležitosťou štýlu – či už subjektívneho autorského, ale i funkčných 

jazykových štýlov a v rámci nich jednotlivých žánrov. Preto si v skratke vysvetlíme, ako slovosled 

v slovenčine funguje, aby nám bolo jasné, akú mieru voľnosti pri písaní máme. Slovosled ovplyvňujú 

gramatický, rytmický a sémantický činiteľ. 

 

Gramatický činiteľ vyjadruje gramatickú záväznosť postavenia niektorých členov vo vete. Týka sa to 

určovacích skladov s prívlastkom (zhodným i nezhodným), určovacích skladov s príslovkami, a niekedy 

i priraďovacích skladov.  

• Určovací sklad s prívlastkom vo forme prídavného mena: 1. rozvíjací člen (prívlastok), 2. 

rozvíjaný člen (podstatné meno).: dobrý chlapec, Malé Karpaty, vysoká škola.  

Opačné poradie je vnímané ako expresívne (blázon bláznivý), typické pre termíny (kyselina 

citrónová, spriadač medvedí, ruža šípová), resp. sa vyskytuje v ustálených spojeniach (Kartúza 

parmská, Pes baskervillský, Matica slovenská).  

• Ak podstatné meno rozvíja rozvitý prívlastok, prívlastky sú usporiadané tak, že najbližšie 

k podstatnému menu stojí najdôležitejší, najpríznačnejší prívlastok: špeciálne táto mamina 

stará kuchynská váha.  

• Ak je podstatné meno rozvíjané iným podstatným menom vo funkcii prívlastku, prívlastok je 

vždy postponovaný – stojí za rozvíjaným podstatným menom: spor s básnikom, rieka Myjava, 

vzor morálky.  

• Prístavok je vždy postponovaný, vždy je vo vete umiestnený za podstatných menom, ktoré 

rozvíja. Kultúrny život, vzor umeleckej publicistiky, bol zrušený v roku 1968. 

• V priraďovacích syntagmách môže byť slovosled voľný a niekedy logický. Podľa logiky sú členy 

priraďovacích syntagiem usporiadané v prípade vyjadrenia časovej či priestorovej 

postupnosti, napr.: Vkročila do kuchyne, ku šporáku.  

Voľný slovosled v priraďovacej syntagme je napríklad vo vete: Pracovala s tým milým, 

rozumným, pekným mužom.  

• Záväzný slovosled majú adverbiálne syntagmy, pretože len podľa umiestnenia príslovkového 
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výrazu vieme určiť, ku ktorému vetnému členu patrí. 

Hlasno kričal na plačúce dieťa.   X Kričal na hlasno plačúce dieťa.  

• Slovosled pomáha pochopiť význam a syntaktické funkcie vo vetách, v ktorých sa nachádzajú 

slová v homonymných tvaroch:  

Real porazil Juventus.     X Juventus porazil Real.  

Strach nahradil chaos.    X Chaos nahradil strach.  

• V prisudzovacom sklade je slovosled relatívne voľný. Za neutrálne sa považuje statické 

poradie: podmet – prísudok – predmet: Novinár napísal článok. Iné poradia vnímame ako 

nápadné, príznakové: Článok napísal novinár. Resp. Napísal novinár článok. 

 

Rytmický činiteľ definuje záväzné postavenie jednoslabičných slov (enklitík) vo vete. Tieto slová 

nazývame i príklonky a patria medzi ne krátke tvary zámen (ma, ťa, sa, si, ho, mi, mu...), jednoslabičné 

časti slovesných tvarov (som, si, je, ste, by...), prípadne i zámenné tvary (jej, ju, nám, vám, im...).  

V slovenčine platia dva zákony o príklonkách: 

1. vo vete stoja vždy na druhom mieste vo vete: Podala mu pero. Vysvetlil mi, ako to chodí. Prestalo im 

to chutiť. 

2. vo vete stoja v jednej skupine, v ktorej sú zoradené takto: 1. časti slovesných tvarov; 2. krátke tvary 

zámen (datív, potom akuzatív): Vysvetlila by som mu to, ak by som tomu rozumela. 

 

Sémantický činiteľ odráža usporiadanie slov vo vete podľa významu, dôležitosti. Aby sme mu 

porozumeli, je dôležité objasniť si pojmy východisko a jadro výpovede. Východisko výpovede je 

obsahová časť, ktorá je známa z kontextu, neprináša novú informáciu, môže sa vynechať, často sa 

opakuje. Jadro naproti tomu predstavuje novú informáciu – je to dôvod, prečo sa výpoveď vôbec 

realizuje. Rozdeľovanie výpovede na jadro a východisko sa v syntaxi nazýva aktuálne členenie 

výpovede. 

Poradie východiska a jadra – prejav sémantického činiteľa v slovoslede – môže byť objektívne alebo 

subjektívne.  

Objektívne poradie je: 1. východisko, 2. jadro: Karol bol v Taliansku. (Komunikanti poznajú Karola, 

prípadne z kontextu vedia, že niekde bol.)  

Subjektívne poradie je: 1. jadro, 2. východisko. V Taliansku bol. (Zvýrazňuje sa krajina, v ktorej bol, nie 

to, kto tam bol, ani fakt, že tam bol.)  
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EXPRESÍVNE SYNTAKTICKÉ KONŠTRUKCIE 

 

Ako  vyplýva z názvu, je zrejmé, že okrem neutrálnych, vecných syntaktických konštrukcií existujú 

i nápadné, subjektívne syntaktické konštrukcie. Nazývajú sa expresívne, pretože okrem objektívnej 

informácie do výpovede pridávajú i expresívnu zložku. Podľa Ján Findru je ich expresívnosť 

„podmienená tým, že ich podoba je založená na narušení, modifikácii pravidelnej vetnej štruktúry.“322 

K expresívnym syntaktickým konštrukciám radíme apoziopézu, elipsu, parentézu, osamostatnený 

vetný člen, pripojený vetný člen a vytýčený vetný člen. 

 

Apoziopéza je násilné prerušenie výpovede alebo nedokončenie výpovede zo subjektívnych príčin. 

Realizuje sa teda najčastejšie v hovorených prejavoch, nevypovedané býva jadro výpovede: Hovorím 

ti, že on naozaj... Graficky sa označuje tromi bodkami. Apoziopéza môže slúžiť i ako akési zjemnenie, 

keď sa preruší výpoveď pred vyrieknutím hanlivých slov: Bodaj by ťa...! 

 

Elipsa je výpustka, teda nerealizovanie istých častí výpovede, ktoré sú zrejmé z kontextu. Je to neúplná 

výpoveď. Častá je vo frazeologizmoch: Aká matka, taká Katka. Mladosť – pochabosť. Tendencia 

využívať elipsy ja badateľná napríklad v titulkoch žánrov, ako sú komentár a glosa. 

Rozpočet: Žiadne statky, samé zmätky323 

Za dobrotu na žobrotu324 

Korona sem, korona tam325 

Cez spálenisko, cez krvavé rieky326 

Matovič? Hovoriť striebro, mlčať zlato327 

 

 

322 FINDRA, Ján: Expresívne syntaktické konštrukcie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 

Fakulta humanitných vied, 2004,  s. 7. 
323 KOLLÁROVÁ, Zdenka: Rozpočet: Žiadne statky, samé zmätky. [online]. In www.pravda.sk. Dostupné na 

internete: https://nazory.pravda.sk/komentare-a-glosy/clanok/571490-rozpocet-ziadne-statky-same-zmatky/.  

[cit. 2021-03-19].   
324 KOLLÁROVÁ, Zdenka: Za dobrotu na žobrotu. [online]. In www.pravda.sk. Dostupné na internete: 

https://nazory.pravda.sk/komentare-a-glosy/clanok/569636-za-dobrotu-na-zobrotu/. [cit. 2021-03-19].   
325 REPA, Marián: Korona sem, korona tam. [online]. In www.pravda.sk. Dostupné na internete: 

https://nazory.pravda.sk/komentare-a-glosy/clanok/561076-korona-sem-korona-tam/.  [cit. 2021-03-19].   
326 RUPPELDTOVÁ, Silvia: Cez spálenisko, cez krvavé rieky. [online]. In www.pravda.sk. Dostupné na internete: 

https://nazory.pravda.sk/komentare-a-glosy/clanok/575055-cez-spalenisko-cez-krvave-rieky/.  [cit. 2021-03-19].   
327 DANIŠ, Igor: Matovič? Hovoriť striebro, mlčať zlato. [online]. In www.pravda.sk. Dostupné na internete: 

https://nazory.pravda.sk/komentare-a-glosy/clanok/573106-matovic-hovorit-striebro-mlcat-zlato/.  [cit. 2021-03-

19].   

https://nazory.pravda.sk/komentare-a-glosy/clanok/571490-rozpocet-ziadne-statky-same-zmatky/
https://nazory.pravda.sk/komentare-a-glosy/clanok/569636-za-dobrotu-na-zobrotu/
https://nazory.pravda.sk/komentare-a-glosy/clanok/561076-korona-sem-korona-tam/
https://nazory.pravda.sk/komentare-a-glosy/clanok/575055-cez-spalenisko-cez-krvave-rieky/
https://nazory.pravda.sk/komentare-a-glosy/clanok/573106-matovic-hovorit-striebro-mlcat-zlato/
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Parentéza je vsuvka vo výpovedi. V nepripravených prejavoch vzniká spontánne, v pripravených je jej 

výskyt zámerný. Zistila som, s obrovským nadšením, že  som tie kľúče nestratila. 

Podľa Evy Minářovej existujú osobitné skupiny žurnalistických parentéz: 

• tie, ktoré autorovi slúžia na pripomenutie všeobecného, verejného názoru: ako je známe, ako 

sa hovorí;  

• tie, ktoré autorovi slúžia na to, aby sa odvolal na autoritu, či respondenta: ako XY povedal, ako 

XY napísal, podľa XY platí a pod.328 

 

Dokazujú to i tieto príklady z médií:  

„A tak sa pri tomto slove mnohým ľuďom, ako sa hovorí, otvára vo vrecku nožík.“329 

„A tí sú tam, ako dobre vieme, už od marca 2016.“330 

„Jednoducho povedané, ľudia fajčia kvôli nikotínu, ale umierajú kvôli látkam v cigaretovom dyme.“331 

„Povedzme si pravdu, kedy sme mali toľko času a príležitostí vŕtať sa vo vlastných aj v cudzích 

náladách, sledovať partnera a odhaľovať jeho temné stránky ako v posledných týždňoch.“332 

Žurnalistická parentéza sa využíva aj pri uvádzaní priamej reči, teda vo forme uvádzacej vety:  

„,Život vo Švédsku nefunguje ako za normálnych okolností,‘ povedal Löfven.“333 

Parentézy sa vyčleňujú vo výpovedi čiarkami. Podľa Pravidiel slovenského pravopisu sa čiarkou 

vyčleňuje taká parentéza, ktorá prináša z hľadiska významu závažnú informáciu, ale pre porozumenie 

vety nie je nevyhnutná.334  

 

Osamostatnený vetný člen vzniká tak, že sa vyjme z vety a umiestni na jej koniec ako samostatný 

dodatok. Graficky sa môže vyčleniť čiarkou i pomlčkou; v hovorenom prejave pauzou.  

Rada čítam slovenskú poéziu, modernú.  

 

328 MINÁŘOVÁ, Eva: Stylistika pro žurnalisty. Praha : Grada, 2011, s. 224. 
329 NOVOTNÁ, Anna: Ako sa stať celebritou... [online]. In www.korzar.sme.sk. Dostupné na internete: 

https://korzar.sme.sk/c/20420690/ako-sa-stat-celebritou.html. [cit. 2020-05-14]. 
330 BÁN, Andrej: Už nepochybujme, že sa Danko hanbí za Kotlebu. A ďalej? [online]. In www.dennikn.sk. Dostupné 

na internete: https://dennikn.sk/1216602/uz-nepochybujme-ze-sa-danko-hanbi-za-kotlebu-a-dalej/. [cit. 2020-

05-14]. 
331 HN MAGAZÍN: Zníženie rizika v oblasti cigariet môže priniesť reálne výsledky. In HN magazín [samostatne 

nepredajná príloha Hospodárskych novín], 2020, roč. 18, č. 6, s. 5.  
332 LEŽOVIČOVÁ, Lucia: Negatívne emócie nás môžu zachrániť. In HN magazín [samostatne nepredajná príloha 

Hospodárskych novín], 2020, roč. 18, č. 6, s. 18. 
333 ČTK – SITA – TASR – PRAVDA.SK: EÚ žiada vyšetriť pôvod pandémie. Brazília má rekordný počet infikovaných. 

[online]. In www.pravda.sk. Dostupné na internete: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/551520-online-eu-

ziada-vysetrit-povod-pandemie/. [cit. 2020-05-14].   
334 POVAŽAJ, Matej (Red.): Pravidlá slovenského pravopisu. 4. vyd. Bratislava : VEDA, 2000, s. 56 [nečísl. PDF]. 

Dostupné na internete: http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf. [cit. 2021-02-20].   

https://korzar.sme.sk/c/20420690/ako-sa-stat-celebritou.html
https://dennikn.sk/1216602/uz-nepochybujme-ze-sa-danko-hanbi-za-kotlebu-a-dalej/
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/551520-online-eu-ziada-vysetrit-povod-pandemie/
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/551520-online-eu-ziada-vysetrit-povod-pandemie/
http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf
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Pripojený vetný člen  je podobný osamostatnenému vetnému členu, akurát sa pridáva ako ďalší výraz 

k ukončenej vete: Rada čítam slovenskú poéziu. Modernú.  

„Aj u nás máme šikovné talenty, ktoré dokážu namiešať skvelú kozmetiku. Prírodnú a slovenskú.“335 

Vytýčený vetný člen sa nachádza na začiatku vety, je zložený zo zámena a menného základu. Zámeno 

funguje ako synonymum, ktoré zvýrazňuje význam vytýčeného slova.  

Modernú slovenskú poéziu, tú mám rada. 

 

V žurnalistike funguje tzv. vytyčovací opis336:  

„Bol to šťastný muž, vravia o kopilotovi z Airbusu jeho známi.“337  

„Nestáva sa to často, čo sa podarilo dosiahnuť rodákovi z obce Branč pri Nitre.“338 

Často sa využíva napríklad v športovej žurnalistike, ako na to upozorňuje Eva Minářová vo svojej 

Stylistike pro žurnalisty: „byl to výborný hokej, který odvedli domácí, – byl to dobrý kolektiv, který 

dokázal..., – A byl to obránce XY, který přispěl k vítězství domácích.“339 

 

 

335 VILHANOVÁ, Danka: Krása.sk. In EVA, 2020, roč. 51, č. 5, s. 102.  
336 MINÁŘOVÁ, Eva: Stylistika pro žurnalisty. Praha : Grada, 2011, s. 227. 
337 WEBNOVINY.SK: Bol to šťastný muž, vravia o kopilotovi z Airbusu jeho známi. [online]. In www.webnoviny.sk. 
Dostupné na internete: https://www.webnoviny.sk/bol-to-stastny-muz-vravia-o-kopilotovi-z-airbusu-jeho-

znami/. [cit. 2020-05-14]. 
338 MUTŇANSKÁ, Jana: Frajer za barom. Erik Lorinz. In EVA, 2020, roč. 51, č. 5, s. 71. 
339 MINÁŘOVÁ, Eva: Stylistika pro žurnalisty. Praha : Grada, 2011, s. 227. 

https://www.webnoviny.sk/bol-to-stastny-muz-vravia-o-kopilotovi-z-airbusu-jeho-znami/
https://www.webnoviny.sk/bol-to-stastny-muz-vravia-o-kopilotovi-z-airbusu-jeho-znami/
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DEFEKTNÉ SYNTAKTICKÉ KONŠTRUKCIE  

 

Kým expresívne syntaktické konštrukcie vnímame ako systémové – z hľadiska jazykovej kultúry 

môžeme povedať spisovné, existuje i skupina syntaktických javov, ktoré sú nefunkčné, nespisovné či 

nelogické. Ide o defektné syntaktické konštrukcie – môžu vznikať jednak pre rýchlosť vyjadrovania, pri 

vysokom tempe reči, no vznikajú často v písaných prejavoch – dôvodom môže byť na jednej strane 

snaha o ekonomické, stručné vyjadrenie, alebo presný opak – tendencia vyjadriť sa rozvláčne.  

K defektným syntaktickým konštrukciám zaraďujeme napríklad anakolút, kontamináciu a zeugmu.  

 

Anakolút je vybočenie z väzby uprostred vety. Je bežný pre hovorené prejavy, no môže sa vyskytovať 

napríklad pri dlhších súvetiach i v niektorých žánroch publicistického štýlu, najmä v publicistike 

emocionálneho typu. Je to nespisovný prvok, a treba si naň dávať pozor.  

S podobnou tendenciou pri riešení krízy, aj keď nevítanou, hovoríme v prípade Ruska.  

 

Kontaminácia je také prekríženie dvoch väzieb, z ktorého vznikne nová nesprávna konštrukcia. 

Časté príklady, ktoré sa nevyhýbajú ani jazyku médií: 

nechápať tomu (nerozumieť tomu + nechápať to) 

zamýšľať sa o problémoch (uvažovať o problémoch + zamýšľať sa nad problémami) 

 

Zeugma je násilná elipsa, vzniká vypúšťaním výrazu, aby sa neopakoval. Vypustený výraz je však 

z gramatického hľadiska vo vete potrebný.  

byť vďačný a pyšný na niekoho 

zážitky a spomienky na more  

„Ako relatívny nováčik na filmovom pľaci sa skrátka nedokázal od svojej postavy dostatočne 

odosobniť, čo viedlo k ,pomerne vážnym úzkostiam počas aj po skončení nakrúcania‘.“340 

„Pozrite si nasledujúce argumenty za a proti zmene kariéry v súvislosti s prebiehajúcou pandémiou 

a vyberte si to najlepšie pre seba.“341  
 

 

 

340 KOCHOVÁ, Alexandra: Rami Malek. Od boha k diablovi. In MIAU, 2020, roč. 22, č. 3, s. 89.  
341 REDAKCIA FORBES US: Chcete v súčasnosti zmeniť kariérne zameranie? Najskôr sa poriadne zamyslite nad 

svojimi motívmi. [online]. In www.forbes.sk. Dostupné na internete: https://www.forbes.sk/chcete-v-sucasnosti-

zmenit-karierne-zameranie-najskor-sa-poriadne-zamyslite-nad-svojimi-motivmi/. [cit. 2020-05-14]. 

https://www.forbes.sk/chcete-v-sucasnosti-zmenit-karierne-zameranie-najskor-sa-poriadne-zamyslite-nad-svojimi-motivmi/
https://www.forbes.sk/chcete-v-sucasnosti-zmenit-karierne-zameranie-najskor-sa-poriadne-zamyslite-nad-svojimi-motivmi/
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Identifikuje chyby v nasledujúcich príkladoch a prepíšte vety tak, aby boli spisovné 

a korektné z hľadiska slovenského pravopisu.  

 

„Alebo ešte horšie, množia sa vám e-maily od šéfa o problémoch vašej firmy, škrtaní benefitov 

a hrozbách, že ak sa to čoskoro nedá do poriadku, bude nevyhnutné prepúšťať, a čo ak o svoje miesto 

prídete aj vy?“342 

 

„Pošlú obrázok, také farebné koliesko, ktorým nás upozorňujú, koľko sme tento mesiac minuli 

napríklad za topánky a oblečenie, pričom máme našetrené toľko, že by sme so všetkými obvyklými 

výdavkami vydržali pri živote len tri mesiace, keby celkový príjem vypadol.“343 

 

„Dávno sa vie, že jeden zo spôsobov, ako cestovať a zároveň brať ohľad na planétu, by mohlo byť to, že 

si nevyberieme hotel, ale uprednostníme Airbnb.“344 

 

„Dnes patrí medzi absolútnu svetovú barmanskú špičku a ľudia ho nepoznajú len vo veľkých 

metropolách, pretože keď poviete jeho meno trebárs v kolumbijskej Cartagene, vedia, o kom je reč.“345 

 

„Vo svojej brandži sa stal absolútnou špičkou a zoznam jeho ocenení a víťazstvá v medzinárodných 

barmanských súťažiach sa začali rozrastať.“346 

 

„Keď druhá vlna koronavírusu doľahne aj na Slovensko, z uplynulých mesiacov je krajina poučená a 

lepšie pripravená.“347 

 

 

342 LEŽOVIČOVÁ, Lucia: Negatívne emócie nás môžu zachrániť. In HN magazín [samostatne nepredajná príloha 

Hospodárskych novín], 2020, roč. 18, č. 6, s. 16.  
343 WILKOVÁ, Scarlett: Koniec doby plánovacej. In HN magazín [samostatne nepredajná príloha Hospodárskych 

novín], 2020, roč. 18, č. 6, s. 24. 
344 KOŠÍKOVÁ, Soňa: Minimalistka na cestách. In EVA, 2020, roč. 51, č. 5, s. 153.  
345 MUTŇANSKÁ, Jana: Frajer za barom. Erik Lorinz. In EVA, 2020, roč. 51, č. 5, s. 71. 
346 MUTŇANSKÁ, Jana: Fešák za barom. In EVA, 2020, roč. 51, č. 5, s. 41. 
347 KATUŠKA, Michal – HAJČÁKOVÁ, Daniela: Druhá vlna korony príde, Slovensko je pripravené lepšie. [online]. In 

www.sme.sk. Dostupné na internete: https://domov.sme.sk/c/22404016/slovensko-je-na-druhu-vlnu-

koronavirusu-pripravenejsie.html. [cit. 2020-05-14]. 

https://domov.sme.sk/c/22404016/slovensko-je-na-druhu-vlnu-koronavirusu-pripravenejsie.html
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