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1. Rečnícky štýl a jeho útvary 
 
Jazykový štýl – je cieľavedomý výber a usporiadania jazykových, mimojazykových (mimika, 
gestá) a zvukových (sila, tempo, dôraz,…) prostriedkov so zreteľom na: 

Ø tematiku 
Ø funkciu 
Ø situáciu 
Ø zámer autora 

 
Funkčné jazykové štýly sa delia na štýly: 

Ø verejného styku 
o náučný  
o administratívny 
o publicistický 
o rečnícky 
o umelecký 

 
Ø súkromného styku 

o hovorový 
 
Rečnícky štýl – je štýlom ústnej komunikácie; používa sa v rétorike, využíva bohatú slovnú 
zásobu, jeho cieľom je živo upútať; funkciou tohto štýlu je presviedčať, vysvetľovať, 
informovať, komentovať, agitovať, zapôsobiť na city poslucháča; nie je len jazykovým 
štýlom, už od staroveku sa považuje za umenie; za prvého slovenského veľkého rečníka 
možno považovať Ľudovíta Štúra (Reči a state), predniesol šesť slávnych rečí na uhorskom 
sneme. Najslávnejšia je tá, v ktorej vyzýval za zrušenie poddanstva. 
 
Základné znaky:  

• ústnosť – ako celok patrí do ústnej komunikácie. Využíva mimojazykové prostriedky 
– mimiku, gestá, situáciu (udržiava zrakový kontakt, reaguje na zmenu nálady medzi 
poslucháčmi atď.) 

• verejnosť – útvary tohto štýlu sú venované širokej verejnosti. Tomuto faktu sa 
prispôsobuje výber jazykových prostriedkov – rečník volí cudzie slová, ktoré sú 
všeobecne známe; ak hovorí o počte, zaokrúhľuje čísla; vyhýba sa presnému dátumu; 
vyhýba sa vulgarizmom; používa kratšiu vetu než odborný štýl, lebo poslucháč sa k 
nej nemôže vrátiť, nemôže sa nad ňou ihneď zamyslieť (sú určené verejnosti) 

• sugestívnosť – rečník sa snaží zapôsobiť na city poslucháča, využíva vyjadrovacie 
prostriedky umeleckej literatúry; opakuje slová; viackrát oslovuje poslucháča; robí 
vsuvky, odbočenia, aby vťahoval do svojho prejavu poslucháča; hovorí nadnesene – s 
pátosom; stíši alebo zosilní hlas, robí dramatické pauzy a zdôrazňuje slová; hlavne v 
závere prejavu sú priania, výzvy atď. (snaha zapôsobiť na city poslucháča) 

• adresnosť – rečnícke útvary majú kolektívneho príjemcu, len niektoré sú venované 
napr. oslave jedného človeka, ale aj tak je tam prítomná nejaká spoločnosť (gratulácia, 
vernisáž); autor sa niekedy vedome zaraďuje do spoločenstva poslucháčov (my sme tu 
nato, aby sme ...), rečový prejav môže byť určený osobe alebo skupine 

• názornosť – prednáška využíva názornosť podobne ako napr. didaktický výklad (graf, 
výpočet, portrét atď.) 
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Kvalifikácia útvarov rečníckeho štýlu podľa funkcie: 
• agitačno – propagačné prejavy a reči  

o politická reč – parlamentný prejav, prejav na zjazde strany, agitačný, napr. 
predvolebný prejav 

o súdna reč – napr. reč obžaloby, reč obhajoby; súdna reč má veľa spoločných 
znakov s administratívnym štýlom, celé bloky textu sa pri takýchto istých 
príležitostiach opakujú a vytvára sa klišé – pojednávanie bolo odročené, 
obžalovaný sa necíti byť vinný, uložil obžalovanému trest v dolnej hranici, súd 
nenašiel žiadne pochybenie v posúdení prípadu 

o cirkevný prejav – kázeň – je hybridným útvarom, kazateľ vykladá náboženský 
text, ale zároveň chce poslucháča presvedčiť o pravdivosti svojho učenia, 
získava ho pre istý životný štýl atď. 

 
• náučné prejavy 

o prednáška 
o referáty a koreferáty – napr. politický, vedecký 

 
• príležitostné prejavy 

o verejné prejavy 
§ slávnostný prejav – jubilejný, spomienkový, gratulačný atď. 
§ rámcový prejav – privítací, záverový, otvárací, pozdravný atď. 
§ informačný prejav – konferenciersky, výstraha, rozkaz atď.  

o rodinné prejavy  
§ sobášny, pohrebný, pri krste dieťaťa – nemusí sa odohrať len v úzkom 

kruhu rodiny, rodinná situácia môže nastať napr. na obecnom úrade, v 
kostole 

 
Rozdiely medzi rečníckym a publicistickým štýlom sú vlastne rozdielmi medzi ústnym a 
písomným prejavom – ústny prejav má: 

• kratší, koncentrovanejší a zaujímavejší obsah (umelecké jazykové prostriedky) 
• prehľadnejšiu kompozíciu a štylizáciu 
• výhodu v používaní mimojazykových prostriedkov (intonácia, mimika, gestikulácia) 
• možnosť doplniť prejav diskusiou 
• vysokú techniku prednesu 

 
Rečnícky prejav musí obsahovať: 

• oslovenie (správne poradie oslovovaných – najprv osoby ženského pohlavia, vyššie 
postavené) 

• úvod – rečník by sa ho mal naučiť naspamäť, mal by v ňom naznačiť tému, prípadne 
použiť rôzne prirovnania, citáty, príslovia, porekadlá 

• jadro – rozvedenie problému, fakty, môže sa aj čítať 
• záver – zhrnutie, vystupňovanie myšlienky, podľa príležitosti (rečník môže vyvolať 

smiech, niečo zvolať, vyzvať poslucháčov k činnosti, ...) 
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2. Vznik a vývin slovenského jazyka do 18. storočia 
 
Hlavné tézy vzniku a vývinu slovenského jazyka: 
 

Ø Vznik praslovanského jazyka – praslovančina sa vyčlenila z indoeurópskeho 
prajazyka niekoľkými charakteristickými zmenami v hláskovej stavbe 

 
Ø Diferenciácia praslovančiny – dochádza vplyvom migrácie našich predkov 

a osídľovania karpatsko-naddunajskej oblasti. Naši predkovia prichádzajú na toto 
územie 2 prúdmi – z juhu a juhovýchodu a zo severu a severovýchodu 

 
Ø Vznik starej slovenčiny – 9.storočie je pre vývin slovenského jazyka jedným 

z najdôležitejších. Konštantín a Metod zostavili pred príchodom na Veľkú Moravu 
starosloviensky jazyk na základe nárečia z okolia Solúna a prvé slovenské písmo – 
hlaholiku na základe malých písmen gréckej abecedy. Žiaci Konštantína a Metoda 
neskôr zostavili cyriliku na základe veľkých písmen gréckej abecedy. Tento jazyk sa 
stal prvým kultúrnym slovanským jazykom. Po rozpade Veľkej Moravy v 10.storočí 
staroslovienčina ustupuje do úzadia, presadzuje sa latinčina.  

 
Ø Vznik kultúrnej západoslovenčiny, stredoslovenčiny a východoslovenčiny – v 14. 

– 16. storočí do listín písaných po latinsky a po česky postupne preniká slovenčina 
s českými prvkami. Vzniká slovakizovaná čeština. 

 
Ø 1. kodifikácia slovenského jazyka – 1787 – Anton Bernolák vychádzal z kultúrnej 

západoslovenčiny a svojimi gramatickými dielami (Filologicko-kritická rozprava 
o slovenských písmenách; Slovenská gramatika; Etymológia slovanských slov; Slowár 
Sloewenskí-Česko-Laťinsko-Nemecko-Uherskí) kodifikoval kultúrny jazyk – 
bernolákovnčinu s fonetickým pravopisom. Slovenskí evanjelici však neprijali 
Bernolákovu slovenčinu, ďalej používali slovakizovanú češtinu. 
Znaky bernolákovčiny: 

o mäkkosť spoluhlásky sa vždy označovala mäkčeňom 
o nerozlišoval i / y 
o namiesto j používal g 
o v sa vždy písalo ako w 
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3. Úvaha ako útvar výkladového slohového postupu 
 
Úvaha – je útvar výkladového slohového postupu, v ktorom autor zaujíma subjektívny postoj 
k spoločenským alebo filozofickým problémom. Východiskom úvahy sú známe poznatky, 
životné skúsenosti, bezprostredné zážitky. Autor ich hodnotí zo svojho hľadiska, argumentuje, 
zdôvodňuje a poukazuje na súvislosť vecí. 
 
Úvaha sa vyskytuje v:  

• náučnom štýle – populárno-náučné články, príručky 
• publicistickom štýle – úvodníky, komentáre, recenzie 
• umeleckom štýle 

o lyrike – reflexívne žánre 
o epike – exkurzy  (odbočenia od témy) v reči rozprávača i postáv 

 
Podnety: 

• aktuálne prežívanie situácie (problémy života) 
• generačné problémy, problémy vzťahov 
• očakávania do budúcnosti, filozofické otázky 
• myšlienka známej osobnosti, mimoriadny zážitok (+,-) 

 
Cieľom úvahy – je priviesť čitateľa (poslucháča) k uvažovaniu o danom probléme, ukázať 
mu správny prístup k riešeniu a pôsobiť na mravné city človeka. V úvahe prevažuje 
hodnotenie a presviedčanie, všeobecná argumentácia, voľná kompozícia a štylizácia. 
 
Kompozícia úvahy – dodržiavame trichotomické členenie textu (ale predel medzi nimi nie je 
výrazný) 

• úvod – oboznamujeme čitateľa akej problematike sa budeme venovať, vzbudzujeme 
jeho záujem konštatovaním, ktoré podchytáva všeobecný postoj alebo názor 

• jadro – s použitím niektorého z postupov logického myslenia problém rozoberieme, 
z viacerých uhľov pohľadu ho analyzujeme 

• záver – „zdôrazníme“ vlastné stanovisko alebo otvoríme problém 
 
 
Pre úvahu sú charakteristické rečnícke otázky, prirovnania, kontrasty, gradácia, 
nedokončené vety. Podnet, ktorý autora viedol k úvahe, sa nazýva motto. Niekedy sa 
používa ako nadpis úvahy alebo sa uvádza pod ním. 
 
Krátke úvahové útvary: 

• príslovie – majú didaktický, poučný charakter, všeobecne platnou pravdou zhustené 
do 1 vety – „Bez práce nie sú koláče!“ 

• porekadlo –  nemajú didaktickú funkciu = poučný charakter – „Ako sa do hory volá, 
tak sa z hory ozýva.“ 

• aforizmus – stručné výroky obsahujúce vtipnú myšlienku, formou protikladu –
„Môžeš dať krave kakao, mlieko nenadojíš.“ 

• idiómy = frazeologizmy – zvláštne svojrázne zvraty, ustálené slovné spojenia typické 
pre daný jazyk – „Vziať nohy na plecia.“ 

• epigramy – krátke vtipné výstižné básne, uplatňuje sa satira a irónia ako účinný 
prostriedok v boji za lepšieho človeka – „V hranatej guli do rohu sa schúli.“ 
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4. Syntax, vetné členy 
 
Syntax – je jazykovedná disciplína, ktorá sa zaoberá spájaním slov do viet a viet do textov, 
správnym tvorením vetných konštrukcií a slovosledom. 
Základnou jednotkou je konštrukcia – syntagma, veta a súvetie, polovetná konštrukcia. 
Minimálnou jednotkou je vetný člen a najvyššou jednotkou text ako komunikačný útvar. 
 
Syntagma (sklad) – významové a štruktúrne uzavreté spojenie dvoch alebo viacerých 
plnovýznamových slov, ktoré odráža nejaký vzťah z reálnej skutočnosti. 
Poznáme 3 sklady: 

• prisudzovací sklad (predikatívna syntagma) – spojenie podmetu a prísudku; tvorí 
gramatické jadro úplnej i neúplnej dvojčlennej vety (Mama píše. Číta.)  

• určovací sklad (determinatívna syntagma) – skladá sa z dvoch členov, ktoré sú vo 
vzťahu podradenosti, jeden z nich bližšie určuje druhý člen (pekné dievča; píše list)  

• priraďovací sklad (koordinatívna syntagma) – spojenie dvoch alebo viacerých 
rovnorodých syntaktických jednotiek; vzniká tak viacnásobný vetný člen (Číta knihy 
a časopisy. List a pohľadnica.) 

 
Vetný člen – je „stavebná jednotka“ vety. Medzi vetné členy patria plnovýznamové slovné 
druhy (podstatné mená, slovesá, prídavné mená, číslovky, príslovky) a slovný druh, ktorý 
tieto plnovýznamové slovné druhy zastupuje, resp. odkazuje na predmety, javy a príznaky 
(zámená). Medzi vetné členy nepatria predložky, spojky a častice.  
 
Vetné členy delíme na: 
Hlavné (základné) vetné členy:  

• podmet – Kto? Čo? – vyjadrený alebo nevyjadrený  
• prísudok – Čo robí? Čo sa deje? – slovesný alebo neslovesný (menný)  

Rozvíjacie (vedľajšie) vetné členy: 
• predmet: 

o priamy – po prechodných slovesách, v bezpredložkovom akuzatíve (Číta 
knihu.) 

o nepriamy – po neprechodných slovesách, viaže sa so všetkými predložkovými 
a bezpredložkovými pádmi okrem akuzatívu (spieval o krásach) 

• prívlastok: 
o zhodný – prispôsobuje sa nadradenému substantívu tak, že preberá jeho 

gramatické kategórie (Pekné dievča číta dobrú knihu.) 
o nezhodný – vždy rozvíja podstatné meno (Dievča od susedov číta knihu.) 
o prístavok – voľný zhodný prívlastok (Peter, učiteľ telocviku, pripravil 

športové popoludnie.) 
• príslovkové určenie: 

o miesta – (Sedel v kresle a čítal knihu.) Kde? 
o času – (Večer čítal novú knihu.) Kedy? 
o spôsobu – (Čítal potichu.) Ako? 
o príčiny – (Náročky čítal potichu.) Prečo? 

• doplnok – má zvláštne postavenie, viaže sa naraz k dvom vetným členom 
o podmetový –  Otec prišiel unavený. 
o predmetový –  Otca sme našli unaveného. 
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5. Klasifikácia jazykov. Vzťah slovenčiny a češtiny 
 

Jazyk a reč sa pravdepodobne vyvinuli v súvislosti s prácou a aktivitou. Ľudia sa 
potrebovali dorozumievať, odovzdávať si informácie, komunikovať. 
Jazyk vznikol asi pred 100 000 rokmi na viacerých miestach Zeme. 
 
Dnešné európske a niektoré ázijské jazyky sa vyvinuli zo spoločného základu, ktorý sa 
nazýva indoeurópsky prajazyk. Dôkazom tohto tvrdenia je naše slovenské slovo dcéra, ktoré 
zodpovedá anglickému daughter, nemeckému tochter, švédskemu dotter...   
 
Indoeurópske jazyky 
Ďalším vývinom sa z indoeurópskeho prajazyka vytvorili skupiny indoeurópskych jazykov. 
V súčasnosti máme na svete asi 5600 jazykov, z toho iba 500 je všeobecne známych a doteraz 
presne opísaných. 
 
Rozdelenie indoeurópskych jazykov: 

1. indoeurópska skupina – s jazykmi staroindickými a jazykom iránskym 
2. arménsky jazyk 
3. grécky jazyk 
4. albánsky jazyk 
5. italické jazyky – najvýznamnejší latinský jazyk; z ľudovej latinčiny sa vyvinuli 

románske jazyky: rumunčina, taliančina, portugalčina, veľká časť francúzskych 
a španielskych nárečí 

6. keltské jazyky – dnes sú živé: írsky jazyk a bretónske nárečia vo Francúzsku 
7. germánske jazyky – nemčina, angličtina, dánčina, holandčina a škandinávske 

jazyky: švédčina, fínčina, nórčina 
8. baltské jazyky – litovčina, lotyština a vymretá staropruština 
9. slovanské jazyky 
10. vymreté jazyky – napr. chetitský jazyk alebo tocharský jazyk 

 
Slovanské jazyky: 

Ø západoslovanské 
o slovenčina 
o čeština 
o dolná a horná lužičtina – Lužický Srbi v NDR (Nemecko) v meste Cottbus 

(základná organizácia – Domovina, ktorej znak je LIPA) 
o poľština 

Ø východoslovanské 
o bieloruština 
o ruština 
o ukrajinčina 

Ø južnoslovanské 
o bulharčina 
o macedónčina 
o srbčina 
o chorvátčina 
o slovinčina 
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Základné rozdiely medzi slovenčinou a češtinou 

Slovenčina a čeština sa vyvinuli z prazápadoslovanských nárečí. Majú niektoré 
spoločné znaky, ale tiež množstvo odlišností v jednotlivých jazykových rovinách. 

 
Hláskovanie a výslovnosť: 

Ø Slovenčina nemá české ř, ě, ů (moře – more, děti – deti, dům – dom). 
Ø V češtine neexistujú slovenské ä, ia, ie, iu, ô, ľ, ĺ, ŕ, dz, dž (päť – pět, žiak – žák, 

mlieko – mléko, cudziu – cizí, môj – můj, učiteľ – učitel, stĺp – sloup, vŕba – vrba). 
Ø V češtine je častejšie striedanie spoluhlások (ruka – ruce, noha – noze). 
Ø V češtine neplatí rytmický zákon (dávam – dávám, mliekareň – mlékárna). 

 
Tvaroslovie: 

Ø Čeština používa vokatív (5.pád), kým v slovenčine zanikol a na oslovenie sa používa 
nominatív (pane profesore – pán profesor). 

Ø V češtine sú častejšie dvojtvary (datív singuláru: mužovi – muži). V akuzatíve 
a inštrumentáli plurálu mužských podstatných mien sú tvary hrdiny (hrdinov, 
hrdinami), hochy (chlapcov, chlapcami). 

Ø České slovesá majú dvojtvary (píšu / píši, kupuju / kupuji). 
 
Slovná zásoba: 

Ø Niektoré české a slovenské slová sú celkom odlišné (pohádka – rozprávka, vesnice – 
dedina, kapusta – kel, čáp – bocian, zda – či, jenž – ktorý...). 

Ø Niektoré české slová sa vyskytujú v slovesnom nárečí, no majú odlišný význam (kmín 
/ rasca – náreč. zlodej, statek / dobytok – náreč. statok). 

Ø Niektoré cudzie slová majú v češtine iný rod alebo iný prepis (varianta – variant, teze 
– téza). 
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6. Fonetika, fonológia, prozodické vlastnosti reči 
 
Jazyk – abstraktný systém, súbor znakov a pravidiel ich používania 

Ø existuje vo vedomí spoločenského kolektívu, ktorí ho používa ako nástroj 
dorozumievania 

Reč – konkrétne použitie jazyka 
 
Zvukovou stránkou jazyka sa zaoberajú jazykovedné disciplíny fonetika a fonológia. 
Fonetika – jazykovedná disciplína, ktorá skúma a opisuje tvorenia zvukov reči artikulačnými 
(rečovými) orgánmi a ich zvukové znenie 

Ø základnou jednotkou fonetiky je hláska – konkrétna podoba fonémy v reči 
Fonológia – jazykovedná disciplína, ktorá skúma vzájomné vzťahy medzi fonémami a ich 
zvukovými vlastnosťami z hľadiska ich významovo–rozlišovacej funkcie 
Fonéma – najmenšia zvuková jednotka, ktorá je schopná rozlišovať význam slov alebo tvarov 
(sud – súd, plod – plot, koža – koza) 
Graféma – písmeno 
 
Jednej fonéme (resp. hláske) zodpovedá jedna graféma (písmeno). 
Výnimku tvorí písanie dvoch grafém pre jednu fonému v prípade i, y a v prípade písania t, d, 
n, l namiesto ť, ď, ň, ľ, ak po nich nasleduje i, í, e, ia, ie, iu.  
V inom prípade zasa zapisujeme jednu fonému spojením dvoch grafém: ch, dz, dž. 
 
Rozličné konkretizácie tej istej fonémy nazývame varianty fonémy. 
Artikulačné ústroje: 

Ø pery 
Ø zuby 
Ø ďasno 
Ø tvrdé podnebie 
Ø mäkké podnebie 

Ø čapík 
Ø jazyk 
Ø ústna dutina 
Ø hrdlová dutina 
Ø nosová dutina 

 
 
Spisovná výslovnosť – ortoepia 

Ø je náuka o spisovnej výslovnosti. 
Ø v slovenčine pre spisovnú výslovnosť sú osobitne dôležité najmä tieto javy:  

o znelostná asimilácia (spodobovanie) 
o výslovnosť spoluhlásky v 
o výslovnosť dvojhlások 
o výslovnosť spoluhláskových skupín a zdvojených spoluhlások 
o rytmické krátenie 
o mäkkosť a tvrdosť spoluhlások 

 
Rozdelenie spoluhlások podľa účasti hlasu (znelosti): 

Ø znelé – b, d, ď , dz, dž, g, h, z, ž, v 
Ø neznelé – p, t, ť, c, č, k, ch, s, š, f 
Ø nepárové znelé (zvučné) – m, n, ň, l, ľ, r, j  
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Prozodické vlastnosti reči – intonácia 
Slabika – je najmenšia intonačná jednotka 

Ø intonácia je súbor prozodických prostriedkov reči, ktoré sa vznikajú modulovaním 
(zmenami) hlasu.  

Ø hlas môže mať trojakú moduláciu:  
o časovú – vzniká kvantita, pauza, prízvuk, dôraz 
o silovú – vzniká kvantita hlasu, prízvuk, dôraz 
o tónovú – predstavuje melódia, hlasový register 

 
1. Časová modulácia:  
Kvantita (dĺžka) – je nositeľom slabičnosti 

Ø trvanie dlhej samohlásky alebo dvojhlásky je dvojnásobok trvania krátkej samohlásky 
Pauza (prestávka) – pauzami sa člení súvislá reč na úseky, takty 

Pauzy rozoznávame: 
Ø logické(významové)  
Ø fyziologické (nevyhnutnosť nadýchnuť sa) 

Tempo reči (rýchlosť) – závisí od obsahu a funkcie prejavu 
Ø čím je prejav obsahovo bohatší, náročnejší, tým má pomalšie tempo reči, a naopak 
Ø priemerné tempo reči je asi 100 slov za minútu. 

Rytmus – je vytvorený striedaním prízvučných a neprízvučných slabík v slove, ktoré utvárajú 
takty 

Ø čím nižší je priemerný počet slabík v slovách, tým viac text smeruje k rytmickosti 
 

2. Silová modulácia: 
Intenzita hlasu (sila) – možno ňou znižovať alebo stupňovať dynamiku zvukového rečového 
prejavu a rozlišovať menej dôležité časti výpovede od dôležitých 
Prízvuk – slovenčina má pevný prízvuk na prvej slabike slova 

Ø patria sem predklonky a príklonky, ktoré sú neprízvučné 
o predklonky – jednoslabičné spojky a častice – a, i, aj, že, až, keď, len... 
o príklonky – jednoslabičné slová – byť, som, si, je, sme, ste, sú, mi, ti, jej, ma... 

Ø vedľajší prízvuk sa vyskytuje v zložených slovách a býva menej výrazný 
(západoslovenský) 

Ø jednoslabičné predložky sú neprízvučné. Prízvučné sú len vtedy, ak je na nich dôraz 
alebo ak stoja pred jednoslabičným slovom (prišiel po mne) 

Ø vetný prízvuk predstavuje mierne zosilnenie koncového slova vo vete 
Dôraz – je výrazné intonačné vyzdvihnutie slova, ktoré je vo vete významovo najdôležitejšie 

Ø pri základnom slovoslede býva vetný prízvuk na poslednom slove vety (Prešiel celým 
Slovenskom.), pri subjektívnom slovoslede na začiatku vety (Povedal som ti to či 
nie?). 
 

3. Tónová modulácia: 
Melódia – je stúpanie a klesanie výšky hlasu vo vete 

Rozoznávame tri druhy melódie: 
Ø klesavá – na konci oznamovacích, žiadacích, želacích a zvolacích viet –

uspokojivá končiaca melódia 
Ø stúpavá – na konci opytovacích viet bez opytovacích zámen (Bol si tam?) a 

zisťovacích viet – neuspokojivá končiaca melódia 
Ø polostúpavá – pred nekončiacou pauzou, napr. medzi vetami alebo na mieste 

čiarky – neuspokojivá nekončiaca melódia 
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7. Jednoduchá veta 
 
Podľa zloženia sa vety delia na jednoduché vety a súvetia. 
Jednoduchá veta – má jeden prísudok (sloveso), ktorý je centrálnym slovom s slovesných 
vetách a vyjadruje jednu myšlienku, obsahuje jeden prisudzovací sklad 

 
Z hľadiska gramatickej stavby základ vety tvorí gramatické jadro: 

• rozčlenené na 2 základné vetné členy – podmet a prísudok (gramatické jadro) – 
vtedy hovoríme o dvojčlenných vetách 

o „Otec denne sleduje televízne noviny.“ 
• nerozčlenené, ak je gramatické jadro vyjadrené vetným základom – vtedy hovoríme 

o jednočlennej vete 
o „Na jar zriedkavo hrmí.“ 

 
Delenie jednoduchých viet podľa členitosti: 

• dvojčlenná veta – gramatické jadro tvorí prísudok a podmet (vyjadrený alebo 
nevyjadrený); veta sa dá rozčleniť na prísudkovú a podmetovú časť 

o úplná (Peter príde.) – má vyjadrený podmet 
o neúplná (Neprídem.) – nemá vyjadrený podmet 
 

• jednočlenná veta – gramatické jadro tvorí vetný základ; veta sa nedá rozčleniť na 
prísudkovú a podmetovú časť 

o slovesná (Prší.) – centrálnym slovom je sloveso 
o neslovesná–menná (Potraviny.) 
o citoslovná (Ej, ej.) 

 
Vetné sklady: 
Sklad – je významové spojenie dvoch slov 

• prisudzovací – medzi prísudkom a podmetom 
• určovací – medzi nadradeným a podradeným vetným členom 
• priraďovací – medzi rovnocennými vetnými členmi 

 
 
 
 
 

 
 
Štylistické využitie jednoduchých viet: 

Z jednoduchých viet sú frekventovanejšie dvojčlenné vety, preto bývajú štylisticky 
nepríznakové. Jednočlenné vety sú zväčša príznakové.  

Popri pojme veta sa v jazykovednej literatúre používa aj pojem výpoveď. Vtedy vetou 
rozumieme zovšeobecnenie z pozorovaní konkrétnych viet, čiže výpovedí. Chápeme teda 
konkrétnu vetu.  

Pri tvorení viet vyjadrujeme k obsahu vety rozličné postoje, upravujeme obsah vety, 
vyjadrujeme presvedčenie. Všetky tieto spôsoby vyjadrovania postojov hovoriaceho 
k vypovedanej skutočnosti súhrnne nazývame modálnou stavbou vety. 
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Funkčnosť jednoduchých viet v jednotlivých štýloch: 
• hovorový štýl – z hľadiska rozsahu – je veľmi krátky, väčší výskyt majú jednočlenné 

vety, často sa využívajú nerozvité vety, elipsy, náznakové vety, na zrýchlenie 
komunikácie  

• umelecký štýl – veľký výskyt, majú silne expresívny náboj 
• odborný štýl – jednoduché vety v trpnom rode, s nevyjadreným podmetom 
• administratívny štýl – slovné spojenia namiesto viet ukončené dvojbodkou 
• rečnícky štýl – typické sú elipsy vyplnené mimojazykovými prostriedkami –

gestikulácia (mimika), vety majú veľkú prozaickú silu 
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8. Lexikológia, slovo a jeho významy, sémantický trojuholník 
 
Lexikológia – je náuka o slove a slovnej zásobe, skúma slovnú zásobu z hľadiska významu 
(sémantiky) a z hľadiska formy (pomenovania) 
Slovná zásoba je jednou z hlavných zložiek jazyka, tvorí lexikálnu rovinu. 
 
Slovo – je základná formálna a významová jednotka jazyka, je to ustálená skupina hlások 

• má lexikálny (vecný) význam – pomenúva osoby, predmety a javy 
• má gramatický význam – slovné tvary a gramatické kategórie 
• má ustálený význam – dub = listnatý strom 

Niektoré slová sú viacvýznamové (lexikálna polysémia)  
Napr.: hlava – hlava rodiny – ľudská hlava  

Okrem základného významu majú aj prenesený význam – podobnosť javov alebo vecného 
vzťahu 
 Napr.:  pes – väčší obsah, menší rozsah 
  zviera – väčší rozsah, menší obsah  
  
Pojem – je základnou formou ľudského myslenia. Je odrazom všeobecných a podstatných 
vlastností predmetov a javov skutočnosti.  
Obsah pojmu je daný výpočtom jeho podstatných znakov, vymedzuje ho definícia. 
Pomenovaním pojmu je slovo alebo slovné spojenie – dvere, stredná odborná škola. 
 
Vzťah medzi objektom a pomenovaním nie je priamy. Medzi rovinu pomenúvaných pojmov 
a rovinu pomenovaní sa vsúva sprostredkúvajúca rovina pojmov. Tento vzťah  sa vyjadruje 
sémantickým trojuholníkom: 
 

 

M (pomenovanie) 
Okno 

O (objekt) 
 

P (pojem) 
Otvor v múre domu, 
dopravného prostriedku alebo 
stavby na prepúšťanie svetla, 
vzduchu, zvyčajne zasklené 
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9. Frazeológia, frazeologizmy 
 
Frazeológia – je osobitná časť lexikológie; je súhrn všetkých frazém, frazeologických 
jednotiek v jazyku; náuka o ustálených, obrazných a expresívnych slovných spojeniach 
Frazeologizmy – sú ustálené slovné spojenia, ktoré majú obrazný a prenesený význam 
 
Rozdelenie frazeologizmov podľa pôvodu: 

• ľudové – vznik z pozorovania neustále sa opakujúceho javu 
o porekadlo –  nemajú didaktickú funkciu = poučný charakter – „Ako sa do 

hory volá, tak sa z hory ozýva.“ 
o pranostika – sú tematicky zamerané na pozorovanie javov v prírode –

„Medardova kvapka, 40 dní kvapká!“ 
o príslovie – majú didaktický, poučný charakter, všeobecne platnou pravdou 

zhustené do 1 vety – „Bez práce nie sú koláče!“ 
• intelektuálne – získané prostredníctvom vzdelania, prevzaté z gréčtiny a latinčiny, z 

biblie (Sodoma Gomora), z bájí (Damoklov meč) – „hádzať hrach na stenu“ 
• europeizmy = internacionalizmy – prevzaté z antiky (Achillova päta), z biblických 

a kresťanských prameňov, z rozprávkového sveta a ľudovej slovesnosti (silný ako 
Valibuk, 13 komnata); 

o vznikli pri rozmanitých záujmových činnostiach (dýchať niekomu na krk, 
zvyšovať latku, položiť na lopatky, byť v šachu) 

o vznikli v jednotlivých moderných výrobných odvetviach (lietať ako raketa, 
krútiť sa ako gramofón, zima ako v ruskom filme) 

o vznikli zo života a skúseností ľudu (na staré kolená) 
 
Štylistické využitie frazeologizmov: 

• zlepšujú pohotovosť vyjadrovania, výstižnosť, pestrosť a živosť jazyka 
• sú v umeleckom, hovorovom, rečníckom a publicistickom štýle 
• neznalosť frazeologizmov môže spôsobiť nedorozumenie nielen v cudzej, ale aj 

v materskej reči 
• autori – Ján Kalinčiak, Štefan Moravčík 

 
 
Výklad niektorých frazeologizmov: 

• mať maslo na hlave = nebyť bez viny, nemať čisté svedomie  
• hádzať hrach na stenu = zbytočne niečo hovoriť 
• lož má krátke nohy = vždy sa pravda ukáže 
• hovoriť anjelským hlasom = nemá to cenu, nikto nepočúva 
• trpezlivosť ruže prináša = keď je niekto pokojný, trpezlivý a čaká, uvidí výsledok 
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10. Modálna stránka vety 
 

Pri tvorení viet vyjadrujeme k obsahu vety rozličné postoje, upravujeme obsah vety, 
vyjadrujeme presvedčenie o jeho pravdivosti. Všetky tieto spôsoby vyjadrovania postojov 
hovoriaceho k vypovedanej skutočnosti súhrnne nazývame modálnou stavbou vety. 

 
Postoj hovoriaceho k vypovedanej skutočnosti sa dá vyjadriť štyrmi typmi 
jednoduchých viet: 

• oznamovacia veta – oznamovací alebo podmieňovací spôsob, má klesavú melódiu, na 
konci píšeme bodku 

o Prídem. Prišiel by som. 
• opytovacia veta – oznamovací spôsob, má stúpavú, stúpavo-klesavú a klesavú 

melódiu, na konci píšeme otáznik 
o zisťovacie (odpoveď áno – nie) – Už neprídeš ? 
o doplňovacie – Kedy prídeš ? 

• rozkazovacia veta – rozkazovací spôsob, má klesavú melódiu, na konci píšeme 
výkričník 

o Otvorte! Otvoriť! 
• želacia veta – oznamovací alebo podmieňovací spôsob, má stúpavo-klesavú melódiu, 

na konci píšeme výkričník 
o Že sa mi neutopíš! Bárs by sa to podarilo! 

Špeciálne postavenie má: 
• zvolacia veta – vyjadruje citové pohnutie, emóciu, má stúpavú alebo stúpavo-klesavú 

melódiu, na konci píšeme výkričník 
o Tak sa mi to páči! 

 
 

Jazykové prostriedky, ktoré slúžia na vyjadrenie týchto postojov (môže to byť 
rečnícka otázka, môžeme vyjadriť možnosť, nevyhnutnosť, zámer (Musíš tam prísť.)) – slúžia 
na to modálne slovesá: musieť, chcieť, mať, môcť, smieť a modálne príslovky: možno, 
treba;  
Na vyjadrenie pochybnosti, neistoty, ubezpečenia používame modálne častice. 

• Asi / Hádam / Možno / Iste prídem. 
 

Na vyjadrenie modality viet sa používajú príslovky (snáď, možno), modálne slovesá 
(môcť, smieť, chcieť), ale hlavne slovesný spôsob (oznamovací, rozkazovací, podmieňovací).  
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1. téma (podnet) 2. funkcia (cieľ) 
- najdôležitejšia 
- informovať, vysvetliť, 
presvedčiť, mobilizovať, 
citovo zapôsobiť 

11. Podstata slohu – štýlotvorné činitele 
 
Štýlotvorné činitele – tie, ktoré pôsobia na štylizáciu pri tvorení textu 
 
Štýlotvorné činitele: 
Pôsobia na výslednú podobu textu alebo prejavu. 

• subjektívny štýlotvorný činiteľ 
o autor – (Odpovedá na pomocnú otázku: Kto píše alebo hovorí?) závisí od 

individuálnych vlastností a názorov hovoriaceho alebo píšuceho 
• objektívne štýlotvorné činitele 

o téma – (Odpovedá na otázku: Čo? O čom?) text alebo prejav ovplyvní to, o 
čom chceme povedať alebo napísať 

o funkcia – (Odpovedá na otázky: Načo? Aký je zámer?) informovať, vysvetliť, 
presvedčiť, mobilizovať /k činnosti/, citovo zapôsobiť (chcem informovať, 
predvolať niekoho na úrad, vysvetliť niečo, povedať svoj názor, zapôsobiť na 
city, rozplakať, rozveseliť) 

o situácia – (Odpovedá na otázky: Kde? Ako? S kým?) prostredie /verejné 
súkromné/, jazyková forma /písomná, ústna/, adresát (budeme hovoriť v 
súkromí, na verejnosti; budeme sa dorozumievať písomne, ústne; je adresát 
prítomný, nie je) 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
Fázy štýlotvorného procesu (ako postupujeme): 

• najprv si objasníme tému, popremýšľame ako sme ju pochopili a jej cieľ 
• nájdeme a zosumarizujeme si informácie ktoré chceme použiť v texte 
• usporiadame si ich podľa logického postupu a následnosti 
• vypracujeme koncept, musíme sa k nemu ešte vrátiť 
• upravíme koncept, nájdeme si časti, ktoré treba ešte doplniť, spresniť alebo vyškrtnúť, 

lebo sú tam už navyše a nepatria k téme   
• prepíšeme už dôkladne vypracovaný text na čistopis 

Autor 
individuálne vlastnosti 
- vychádzajú 
z autorovho vnútra 
= subjektívne 

3. situácia 
prostredie (verejné- 
súkromné, tiché- hlučné,...) 
jazyková forma (písomná- 
ústna) adresát (jednotlivec- 
kolektív) 

Prejav (text) 
Obsah 
Kompozícia 
Štýl (jazyk) 
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12. Vývin slovenského jazyka od kodifikácie po súčasnosť  
 
Hlavné tézy vzniku a vývinu slovenského jazyka: 
 

Ø 2. kodifikácia slovenského jazyka – 1843 – Ľudovít Štúr na základe 
stredoslovenského nárečia, ktoré pokladal za najčistejšie, kodifikoval nový spisovný 
jazyk. Diela: Nárečja slovenskou alebo potreba písaňja v tomto nárečí; Nauka reči 
slovenskej. Pravopis nebol dôsledne fonetický, rešpektoval pôvod a zloženie slova. 
Štúrova slovenčina zjednotila slovenskú inteligenciu, lebo ju prijali katolíci aj 
evanjelici. 
Znaky štúrovskej podoby slovenského jazyka: 

o Mäkkosť spoluhlásky sa dôsledne označovala 
o Nepoznal hlásky: ľ, ä, y, é, a dvojhlásku –iu 
o Koncovka prídavných mien stredného rodu bola –uo 

 
Ø Hodžovsko-hattalovská reforma – M. M. Hodža mal výhrady voči pravopisu 

štúrovskej slovenčiny, presadzoval etymologický pravopis. V roku 1851 je prijatá 
Hattalova reforma (1852 – Krátka mluvnica slovenská). 
Zmeny: 

o rozlišuje –i / –y 
o namiesto dvojhlásky –uo používa ó, neskôr ô 
o pribúdajú hlásky: ä, ľ, é 
o prestáva sa označovať mäkkosť d, t, n, l v slabikách de, te, ne, le 
o koncovky prídavných mien stredného rodu sa menia na –é 

 
Ø Potláčanie slovenčiny – 1875 – 1918 – maďarizácia 

 
Ø Slovenčina sa presadzuje – po vzniku 1. ČSR v roku 1918 sa slovenčina stáva 

štátnym, úradným a vyučovacím jazykom. Silnejú snahy o vytvorenie jednotného 
československého jazyka. V ich duchu vychádzajú prvé Pravidlá slovenského 
pravopisu profesora Václava Vážného v roku 1931. 

 
Ø Očisťovanie slovenčiny – 1940 – Matica slovenská vydáva Pravidlá slovenského 

pravopisu. Slovenčina sa očisťuje od českých slov. 
 

Ø Úpravy slovenského pravopisu – upravuje sa napríklad používanie dvojtvarov, 
písanie veľkých písmen, písanie čiarky, výnimky z pravidla o rytmickom krátení. 
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13. Členenie slovenského jazyka 
 
Územné členenie slovenského jazyka: 
Slovenské nárečia (dialekty) – nespisovné územné varianty národného jazyka s vlastným 
zvukovým, gramatickým, slovotvorným a lexikálnym systémom. Ich výskum je predmetom 
osobitnej jazykovednej disciplíny – dialektológie. 
 

západoslovenské 
severné 
južné 
záhorské 

cuker, pátek, místo, vaččí, krumple... 

stredoslovenské 
severozápadné 
juhovýchodné 
gemerské 

bou (bol), šťiri, mlaďí, peknou, dobrou, oňi 
sa doma (oni sú doma)... 

východoslovenské 

spišské 
šarišské 
zemplínske 
sotácke 

šednuc (sadnúť), chodzic, cicho, slunko, 
luka (lúka), brazda... 

 
 
Vnútorné členenie slovenského jazyka: 
 

N
ár

od
ný

 ja
zy

k  

Spisovná 
forma 

- jazyková forma, je kodifikovaná (uzákonená) nejakou vedeckou 
inštitúciou a publikovaná v príručkách. Písanú podobu jazyka 
upravujú ortografické pravidlá a hovorenú podobu ortoepické 
pravidlá. Normatívne príručky slovenského jazyka: Krátky 
slovník slovenského jazyka; Pravidlá slovenského pravopisu; 
Pravidlá slovenskej výslovnosti 
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra – Slov. akadémia vied – Bratislava 

Štandardná 
forma 

 

- forma každodennej komunikácie. Neobsahuje nespisovné tvary 
slov, toleruje však niektoré jazykové návyky (napríklad 
uvoľnenejšiu výslovnosť niektorých hlások – ľ, ä alebo 
nesprávne používanie predložiek – u/pri, pre/po... Používanie 
niektorých slangových slov, bohemizmov a pod. 

Subštandardná 
forma 

- nespisovná forma jazyka. Používa nespisovné tvary slov, 
nerešpektuje rytmické krátenie, umiestnenie prízvuku v slove, 
obsahuje nárečové a slangové slová. 
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14. Slohové postupy a útvary 
 

Slohový postup Obsah 
Znaky a jazykové 

prostriedky 
Uplatnenie v 

jazykovom štýle Slohové útvary  
1. Informačný stručné údaje 

(fakty) na otázky: 
kto? čo? kedy? 
kde? ako? prečo? 

jednoduché vety, 
úsporné, zhustené 
vyjadrovanie, vety 
formálne 
samostatné 

predovšetkým v 
administratívnom, 
ale aj v 
publicistickom, 
menej v náučnom 

oznámenie, správa, 
súpis, reportáž, 
vyhláška,... 

2. Rozprávací udalosti, príhody v 
časovej 
postupnosti 

slovesá (dejové)- 
min. čas, historický 
prézent ( 
rozprávanie o 
minulosti v 
prítomnosti), 
priama reč 

predovšetkým 
umelecký, ale aj 
publicistický, 
hovorový 

rozprávanie, bájka, 
báj, román, novela, 
reportáž, mýtus, 
fejtón,... 

3. Opisný vecné (vonkajšie) 
vzťahy, znaky, 
vlastnosti, 
následnosť činností 
(deja) 

jednoduché vety, 
rozvité, nadväzujú 
na seba, charakter 
enumerácie 
(výpočtu), 
odborný, statický, 
dynamický 
objektívny subjekt 

umelecký štýl, 
náučný, ale aj v 
hovorovom, 
publicistickom, 
administratívnom 

prednáška, výklad, 
reportáž,... 

4. výkladový vzťahy ( vývinové, 
funkčné, kauzálne) 
medzi predmetmi, 
javmi a ich 
ohodnotenie 

postupy logického 
myslenia, zložené 
súvetia, grafy, 
tabuľky, schémy, 
citáty, neosobné 
vyjadrovanie 
používa 
argumenty, 
príklady, dôkazy 

náučný štýl, 
publicistický, ale aj 
vo výkladovom, 
hovorovom a 
rečníckom 

výklad, štúdiá, 
dizertácia, referát, 
recenzia, úvaha, esej, 
úvodník, komentár,... 
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15. Systém jazyka, jazykovedné disciplíny 
 
Jazykoveda – je náuka o jazyku, jeho štruktúre, vzťahu jazyka k mysleniu a k spoločnosti 
z hľadiska súčasného stavu i z hľadiska historického vývinu 
 

Jazyk – 
v spoločenskom 

vedomí existujúci 
abstraktný systém 

znakov, ktoré určitá 
konkrétna 

spoločnosť používa 
ako prostriedok 

myslenia 
a dorozumievania. 
(Jeho konkrétne 
použitie je reč). 

Jazykové 
roviny 

Základná 
jednotka 

Jazykovedná 
disciplína 

tvarová 
(morfologická) 

rovina 
 

skladobná 
(syntaktická) 

rovina 
 

slovníková 
(lexikálna) 

rovina 
 

zvuková (fonetická, 
resp. fonologická) 

rovina 
 

 
gramatický tvar 

 
 
 

veta 
 
 
 

slovo 
 
 
 

hláska, fonéma 

 
morfológia 

 
 
 

syntax 
 
 
 

lexikológia 
 
 
 

fonetika a 
fonológia 

št
yl

is
tik

a 

 
Morfológia (tvaroslovie) – náuka o gramatických tvaroch slov, o zmene tvaru slova, napr. 
skloňovaním a časovaním 
 
Syntax (skladba) – náuka o konštrukciách (syntagmatických, polovetných, vetných a 
súvetných) a o ich komponentoch – vetných členov a vzťahov medzi nimi; zaoberá sa 
zákonitosťami slovosledu vo vete, aktuálnym vetným členením na východisko a jadro 
výpovede, modálnou stránkou vety. Stavbou celého textu sa zaoberá textová syntax 
 
Lexikológia – náuka o slovnej zásobe v súčasnom stave i historickom vývine; jej oddielom je 
sémantika – náuka o význame slov, slovných spojení, viet i textov 
 
Fonetika – náuka o hláskach, o zvukovej stránke jazyka; skúma spôsob a miesto tvorenia 
hlásky, vlastnosti hlásky 
 
Fonológia – náuka o fonémach, najmenších komplexných jednotkách zvukového systému 
jazyka; skúma používanie foném v reči, využitie zvukovej stránky reči. 
S fonetikou a fonológiou úzko súvisí ortoepia (náuka o správnom používaní zvukových 
prostriedkov reči; je to súhrn pravidiel spisovnej výslovnosti) a ortografia – pravopis 
(sústava princípov a pravidiel o zachytení zvukovej podoby jazyka písmom). 
 
Štylistika – náuka o funkčnom využívaní výrazových prostriedkov – jazykových i 
mimojazykových – pri dorozumievaní a o ich usporiadaní (kompozícii) v konkrétnych  
jazykových prejavoch. 
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16. Publicistický štýl a jeho žánre 
 
Jazykový štýl – je cieľavedomý výber a usporiadania jazykových, mimojazykových (mimika, 
gestá) a zvukových (sila, tempo, dôraz,…) prostriedkov so zreteľom na: 

Ø tematiku 
Ø funkciu 
Ø situáciu 
Ø zámer autora 

 
Funkčné jazykové štýly sa delia na štýly: 

Ø verejného styku 
o náučný  
o administratívny 
o publicistický 
o rečnícky 
o umelecký 

 
Ø súkromného styku 

o hovorový 
 
Publicistický štýl – subjektívno-objektívny štýl; uplatňuje sa vo sfére žurnalistickej 
(novinárskej) komunikácie; cieľom je prinášať informácie o aktuálnych udalostiach, poúčať, 
ovplyvňovať, presviedčať a získavať pre svoj názor čitateľskú verejnosť; publicistický štýl na 
rozdiel od odborného štýlu prispôsobuje náročnosť obsahu a formy priemernej vzdelanostnej 
úrovni obyvateľstva; musí zabezpečiť všeobecnú zrozumiteľnosť textov, čo nie je 
podmienkou v náučnom štýle 
 
Využíva:  

• informačný slohový postup – správa, interview atď. 
• náučný slohový postup – úvodník, recenzia atď. 
• úvahový slohový postup – komentár, glosa atď. 
• rozprávací slohový postup – len fejtón 
• opisný slohový postup – reportáž 

Je hybridným štýlom, pretože využíva výrazové prostriedky náučného, umeleckého, 
hovorového štýlu. 
 
Základné znaky: 

• písomnosť – nedostatok spätnej väzby; členenie textu na titulok, nadtitulok; absencia 
mimojazykových prostriedkov; pasívne konštrukcie, polovetné konštrukcie; malá 
frekvencia spojky 

• verejnosť – všeobecná zrozumiteľnosť textov; všeobecný adresát, masmediálny 
priestor; gramatická nenáročnosť vety, tvarov; jazyková stereotypnosť napr. správ; 
zaokrúhľovanie číselných údajov; sloveso v tvare 1.os.pl. 

• variabilnosť – bohatstvo tém, kompozičná pestrosť, pestrosť útvarov; málo 
opakujúcich sa slov 

• aktualizovanosť – presvedčivý a pútavý obsah; nevšedné vyjadrovanie – Hotovosť v 
pohotovosti; prezentácia individuálneho štýlu, hlavne v komentári; neologizmy – 
módne slová – predvstupové očakávania, ošetriť zákonom; metafory – strhol vedenie 
na našu stranu; hyperbola – patrí nám svet 
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Druhy útvarov: 
• spravodajské útvary – správa, interview, riport, komuniké atď. Sú ovplyvnené 

administratívnym štýlom a informačným slohovým postupom. 
• analytické útvary – úvodník, komentár, recenzia, posudok. Sú ovplyvnené náučným 

štýlom a výkladovým slohovým postupom. 
• beletristické útvary – reportáž (vplyv opisného slohového postupu), fejtón (vplyv 

rozprávacieho slohového postupu. Sú ovplyvnené umeleckým štýlom. 
 
Spravodajské: 
Správa – je najstručnejší opis udalostí, nevynecháva sa žiaden dôležitý fakt, dôležitý je 
titulok musí obsahovať celú správu 
Rozšírená správa – informuje z akého mesta je správa poslaná, titulok priláka pozornosť, 
nadtitulok podáva stručnú informáciu 
Referát – je súhrnná informácia o istom podujatí, diele 

• úvod = naznačenie obsahu a cieľu,  
• jadro = informácie usporiadané do odsekov,  
• záver = zhodnotenie, výzva 

Interview – je rozhovor s nejakou osobnosťou, skladá sa z titulku, otázok a odpovedí 
 
Analytické: 
Úvodník – hovorí o probléme dňa a píše sa na prvú stranu 
Komentár – vykladá alebo naznačuje nejaké fakty ktoré vidí 
Glosa – je vtipná, ironická poznámka na nejakú udalosť 
 
Beletristické: 
Reportáž – opisuje prostredie, ľudí a približuje atmosféru 
Riport – novinár ako očitý svedok podáva informácie z nejakej udalosti 
Fejtón – je duchaplné a vtipné rozprávanie o nejakom probléme 
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17. Rozprávací slohový postup, rozprávanie v umeleckej literatúre 
 
Rozprávací slohový postup – ide o sprostredkovanie (zachytenie) udalosti, zážitku, príbehu s 
dôrazom na dej a časovú postupnosť 
Uplatňuje sa v: 

• umeleckom štýle – román, novela, poviedka, rozprávka, povesť, báj, dráma, atď. 
• publicistickom štýle – reportáž, fejtón 
• hovorovom štýle 

 
Umelecké rozprávanie – využíva dramatické stupňovanie:  

• úvod (expozícia) 
• zápletka (konflikt) 
• zauzľovanie deja (kolízia) 
• vyvrcholenie deja (kríza) 
• obrat deja (peripetia) 
• rozuzlenie (záver) 

 
Umelecké rozprávanie sa člení na pásmo rozprávača a pásmo postáv. 
Rozprávač v rozprávaní môže byť: 

• autorský – vševediaci, v 3.os.sg. 
• personálny – vševediaci, ale sústreďuje sa zvyčajne len na jednu osobu, v 3.os.sg. 

(on-rozprávanie) 
• priamy – úlohu rozprávača prevezme jedna z postáv diela, v 1.os.sg. 

 
V pásme postáv sa nachádza: 

• replika –prehovor jednej postavy v dialógu 
• monológ – neprerušovaný prejav jednej postavy 
• vnútorný monológ – myslený prehovor postavy 
• dialóg – rozhovor najmenej dvoch postáv, ktorých repliky sa striedajú; repliky dialógu 

sa zapisujú priamou rečou 
 
Autorská reč: 

• autor sa stotožňuje s rozprávačom rozvíja príbeh, komentuje konanie postáv, 
uvádza reč postáv, zobrazuje prostredie 

• používa aj opis, charakteristiku, úvahu 
• je v spisovnom jazyku v 1. alebo 3.osobe množného čísla 

 
Reč postáv: 

• je prostriedok ktorým autor dramatizuje, oživuje rozprávanie 
• realizuje sa dialógom – rozhovor 2 alebo viacerých osôb 
• jedna časť dialógu sa nazýva replika a vyjadruje sa priamou rečou 

 
Funkcie dialógu: 

• rozvíjať príbeh 
• stupňovať konflikt 
• charakterizovať postavy 
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Poznáme dialógy: 
• symetrický dialóg – repliky sa striedajú A,B 
• asymetrický dialóg – je prerušovaný autorskou rečou alebo vnútornou rečou postáv = 

vnútorný monológ 
• nevlastná priama reč – slúži na vyjadrenie vnútornej reči postáv; formálne sa 

autorská reč neoddeľuje od reči postavy, je písaná bez úvodzoviek (napr. Prečo ani 
mňa nepozvali, rozhnevala sa Eva.) 

• polopriama reč – zachytáva vnútorný dialóg postavy, zachytí presne čo povedala iná 
osoba, ale na rozdiel od priamej reči nepoužíva úvodzovky a autor aj v citovanej vete 
používa 3.osobu (napr. Eva sa rozhnevala. Prečo ani ju nepozvali?)  

• nepriama reč – autor sám prerozpráva, čo povedala iná osoba (napr. Povedal Imrovi, 
aby nebláznil.)   

 
Dramatizujúce jazykové prostriedky: 

• krátke vety – Vyskočiť. Na zem. Vyskočiť. Na zem. 
• nedokončené vety – Keby Marta naozaj chcela... 
• historický prézent – použitie prítomného času namiesto minulého času – Vyskočil zo 

stoličky a pomaly sa k nemu približuje. 
 
Rozlišujeme 3 základné druhy úvodov: 

• expozícia – úvodný opis prostredia 
• in medias res – vpadnutie priamo do deja 
• retrospektíva – pohľad naspäť 

  
Kompozičné postupy: 

• chronologický – postupná dejová línia v slede, ako išli udalosti za sebou 
• retrospektívny – dej sa odohráva pospiatky; poslucháč vie, ako sa príbeh skončil, ale 

nevie, čo všetko sa predtým odohralo (detektívky) 
• paralelný – 2 alebo aj viac dejov sa odohráva súbežne; a to buď samostatne, alebo sa 

môžu preplietať (Vojna a mier) 
• rámcový – veľmi starý; podstatou je, že sa do rozprávania postavy (alebo viacerých 

osôb) prvého príbehu vkladajú postupne ďalšie príbehy, ktoré sú vlastne novými 
celkom samostatnými poviedkami (Tisíc a jedna noc, Dekameron) 

• retardačný – základná dejová línia môže byť prerušená, keď do deja vstupuje nová 
osoba alebo je doprostred príbehu zaradená napr. úvaha, vykresľovanie krajiny, opis ... 
(Chrám matky Božej v Paríži)  

• reťazový – na 1 udalosť nadväzujú mnohé nové udalosti, pričom väzby medzi nimi sú 
dosť uvoľnené a neraz ich spája len postava hlavného hrdinu (Osudy dobrého vojáka 
Švejka, Gróf Monte Christo). Častým prostriedkom je tu tzv. falošné rozuzlenie – 
čitateľ má v istej chvíli dojem, že jeden z príbehov sa už skončil, ale zakrátko sa 
ukáže, že sa mýlil, rozprávanie príbehu bolo len prerušené. 
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18. Súvetie, polovetné konštrukcie 
 
Veta – je základná komunikatívna jednotka jazyka tvoriaca významový a formálny celok s 
uceleným významom, gramaticky usporiadaná a intonačne uzavretá.  
Veta sa skladá z vetných členov, ktoré v nej vytvárajú sklady.  
 
Klasifikácie viet: 

• podľa zloženia (jednoduchá veta, súvetie) 
• podľa obsahu (oznamovacia, opytovacia, rozkazovacia, želacia) 
• podľa členitosti (jednočlenná, dvojčlenná) 

 
Klasifikácia viet podľa zloženia: 

• Jednoduchá veta: 
o holá – tvorí ju len gramatické jadro (základné vetné členy – podmet 

a prísudok) – Dievča číta. 
o rozvitá – má základné aj rozvíjacie vetné členy – Pekné dievča číta novú 

knihu. 
• Súvetie: 

o  jednoduché – skladajú sa z 2 viet 
o  zložené – skladajú sa z 3 alebo viacerých viet 

 
Jednoduché súvetie: 

• priraďovacie súvetie – je spojenie dvoch významovo rovnocenných viet, ktoré sú 
k sebe voľne priradené pomocou priraďovacích spojok alebo môžu existovať aj 
samostatne 

o zlučovacie – spojenie dvoch rovnocenných viet, ktoré vyjadrujú deje súčasné 
alebo nasledujúce za sebou 
spojky: a, i, aj, ani, tu - tu, vše - vše, jednak - jednak, najprv - potom (Syn 
sa pritiahne k matke a zahľadí sa jej do očí.) 

o stupňovacie – spojenie dvoch rovnocenných viet, pričom druhá veta je 
významovo dôležitejšia ako prvá 
spojky: ba, ba aj, ba i, ba ale, nielen - ale aj (Tvár neznámeho pána sa 
vyjasnila, ba sa aj usmial.) 

o odporovacie – spojenie dvoch rovnocenných viet, pričom druhá veta 
významovo odporuje prvej 
spojky: ale, no, lež, a, avšak, predsa, jednako (Bol tu dnes ráno, ale nenechal 
žiadny odkaz.) 

o vylučovacie – spojenie dvoch rovnocenných viet, pri ktorých platí buď obsah 
prvej vety, alebo obsah druhej vety 
spojky: buď, alebo, či, buď - buď, buď - alebo, alebo - alebo (Buď to urobíš 

 načas, alebo dám prácu inému.) 
o dôvodové 

spojky: veď, však, totiž, ináč... (Ľahko sa obhájim, veď mám dôkazy.) 
o dôsledkové 

spojky: preto, teda, a tak, a preto... (Potrebuje moju pomoc, a preto som tu.) 
 
Schéma priraďovacieho súvetia: 

 
 



Poznámky zo študentského portálu Zones.sk                                                       www.zones.sk 
 

 26 

• podraďovacie súvetie – je spojenie dvoch významovo nerovnocenných viet, pričom 
vedľajšia veta rozvíja niektorý vetný člen hlavnej vety 
Rozlišujeme podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou: 

o podmetovou – (Kto sa náhli, ten sa prenáhli.) 
o prísudkovou – (Naša starká je taká, že každému pomôže.) 
o predmetovou – (Sľúbila, že dnes príde k nám.) 
o prívlastkovou – (Kúpila si také šaty, ktoré sa jej najviac páčili.) 
o doplnkovou – (Videla brata, ako kráča hore dedinou.) 
o príslovkovou: 

§ miesta – (Kde nechodí slnko, tam chodí lekár. Nechoď  tam, kde je to   
zakázané.) 

§ času – (Prišiel vtedy, keď ho najviac potrebovali.) 
§ spôsobu – (Napísala úlohu tak, ako najlepšie vedela. Ako sa do hory 

volá, tak sa z hory ozýva.) 
§ príčiny – (Neprišiel do školy, lebo bol chorý. Pretože sa neučil, dostal zlú   

známku.) 
 

Podraďovacie spojky: že, keď, aby, lebo, keďže, pretože, ... 
Spájacie výrazy: kto, čo, aký, ktorý, čí, koľký, kde, ako, kedy, prečo, ... 

             
Pozor! Spojky a spájacie výrazy sa stále nachádzajú na začiatku vedľajšej vety. 
 
Schémy podraďovacieho súvetia: 

 
 
 

 

 
Polovetné konštrukcie 
Medzi jednoduchou vetou a súvetím sú polovetné konštrukcie. 
 
Polovetné konštrukcie – sú prechodné konštrukcie medzi jednoduchou vetou a súvetím, 
osobitné útvary s nevyjadrenou, skrytou predikáciou (prisudzovaním).  

Polovetné konštrukcie obsahujú neurčitý slovesný tvar (prechodník – opakujúc, 
kľačiac; príčastie – zaujímajúci, píšuci; neurčitok – robiť, konať) a majú funkciu vetného 
člena – doplnku, voľného prívlastku alebo príslovkového určenia.  
Ich cieľom je zhusťovať (kondenzovať) text. 
 
Štylistické využitie – vyhneme sa hromadeniu viet so vzťažným zámenom ktorý; súvetia sú 
prehľadnejšie.  
Príklady: 

• prechodníkom – Vybehla z domu, nahlas kričiac od strachu. (a kričala) 
• činným príčastím – Študenti, ovládajúci cudzie jazyky, sa môžu uchádzať o 

štipendium na univerzite v zahraničí. (ktorí ovládajú) 
• neurčitkom – Zašli sme do obchodu kúpiť nejaké potraviny. (aby sme kúpili) 
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19. Nadvetná syntax, slovosled 
 
Textová syntax (nadvetná syntax) – skúma syntaktickú výstavbu textu 
Jej základnými jednotkami sú text a veta, ďalej odsek a kapitola. Medzi vetami v texte je 
istá obsahová (tematická) nadväznosť vyjadrená pomocou nadvetných (textových) 
konektorov – rozličných jazykových prostriedkov z nižších jazykových rovín. 
 
Text – súvislý jazykový prejav, ktorý vzniká spájaním viet, medzi ktorými je určitá 
nadväznosť – konexia (jazyková náväznosť vyjadrená pomocou textových konektorov) 
Konektory môžu byť: 

1. obsahové – spájajú na základe významu viet 
2. jazykové – spájajú na základe zhody v rode, čísle, páde 

a. lexikálne – všetky druhy opakovania, synonymá, antonymá, metafory, zámená 
b. gramatické – slovosled, syntaktické figúry, elipsy, parentézy 

3. mimojazykové – delíme ich podľa toho, či ide o ústny alebo písomný prejav (práca 
s hlasom, mimika, delenie na odseky, kapitoly, v básni na strofy,...) 

Nadväznosť viet: 
1. retrospektívna – smerom dozadu, anaforicky; najčastejší spôsob (K narodeninám 

dostal nové korčule. Dávno po nich túžil.) 
2. perspektívna – smerom dopredu (Urobil to náročky. Nič mu vopred nepovedali.)  
3. mimo textu – na iný text alebo situáciu (Ako včera spomínal, bude to veľké 

prekvapenie.) 
 
Vonkajšia výstavba textu (architektonika textu) 

• Prozaický text – diely a kapitoly 
• Básnický text – strofy a spevy 
• Dramatický text – výstupy a dejstvá 

 
 
Kapitola – je vyššia jednotka ako odsek, rozsiahlejšia a tematicky uzavretejšia 
Z hľadiska významu môžeme vyčleniť niekoľko typov kapitol: 

• kľúčová – prináša výrazný zvrat v deji 
• kulminačná – dej vrcholí, kulminuje 
• digresívna – predstavuje vybočenie z dejovej línie 
• otvorené – dej plynule prechádza z jednej kapitoly do druhej 
• rámcujúce – kapitoly, v ktorých sa zopakuje kľúčový motív; zvyčajne na začiatku 

a konci diela – deja 
• paralelné – dej sa rozvíja súbežne 

 
Odsek – je najmenšia nadvetná textová jednotka, relatívne samostatná zložka prejavu, 
významovo ucelená a formálne (graficky) vyčlenená. 

Pri jeho vy jeho vyčleňovaní sa uplatňujú rôzne kritériá – tematické kritérium, 
kritérium postoja autora, logiky a pod.  

Nový odsek vyznačuje novú významovú časť textu, napríklad nový motív, novú 
postavu, časový alebo priestorový posun deja. Správne členenie textu na odseky má význam 
pre jeho prehľadnosť, zrozumiteľnosť, zdôraznenie niektorých myšlienok. 
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Slovosled 
 
Slovosled – poradie slov vo vete 
Závisí od troch činiteľov: 

• aktuálne členenie vety –  na prvom mieste stojí východisko V (známa informácia), 
na druhom mieste stojí jadro J (nová informácia) a na treťom mieste stojí tranzit T 

o objektívny slovosled – jednoduché pokojné oznamovacie vety; objektívne 
poradie: V-T-J  = Nebezpečný väzeň ušiel. 

o subjektívny slovosled – s citovým zanietením, opytovacie a rozkazovacie 
vety; subjektívne poradie: J-T-V = Ušiel nebezpečný väzeň. 

 
• gramatický činiteľ – uplatňuje sa najmä pri poradí prívlastkov a prístavkov vo vete. 

Platí pravidlo, že najbližšie k jadru stojí prívlastok s najmenším rozsahom, ale aj 
s najväčším obsahom. Od podstatného mena stoja ďalej všeobecnejšie prívlastky –
vyjadrené zámenami. 

Príklad: môj dobrý kamarát 
Slovosled sa môže zmeniť pri uplatnení dôrazu. 

Príklad: kamarát môj dobrý; dobrý môj kamarát 
 

• rytmický (fonetický) činiteľ – ide o správne usporiadanie neprízvučných slov vo vete 
– predkloniek a príkloniek. 
Predklonky – vytvárajú rytmický celok s nasledujúcim prízvučným slovom. Sú to 
spojky a častice: a, i aj, že, kde. 
Príklonky – tvoria jednotný rytmický celok s predchádzajúcimi prízvučným slovom. 
Patria sem tvary pomocného slovesa byť (som, ste, sú), častice by, krátke tvary 
zámen (ťa, mi) 
 Príklad: Včera večer ma pozval do kina. 
 Nesprávne: Ma pozval včera večer do kina. 
Pri dôraze sa používajú dlhé tvary zámen a stoja na prvom mieste. 
 Príklad: Mňa pozval včera večer do kina. 
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20. Gramatické kategórie 
 
Gramatické kategórie – sú gramatické významy plnovýznamových slovných druhov; 
vyjadrujú sa ustálenou formou 
Rozdelenie: 

• menné – rod, číslo, pád, vzor, stupňovanie 
• slovesné – osoba, číslo, čas, spôsob, vid, slovesný rod 

 
Menné kategórie: 

• Rod: 
o mužský rod – chlap, hrdina, dub, stroj 
o stredný rod – srdce, mesto, vysvedčenie, dievča 
o ženský rod – žena, ulica, dlaň, kosť 

• Číslo: 
o jednotné – singulár 
o množné – plurál 

• Pád – vzťahy medzi slovami vo vete sa vyjadrujú kategóriou pádu 
o nominatív – kto ?, čo ? 
o genitív – (od) koho ? (od) čoho ? 
o datív – komu ?, čomu ? 
o akuzatív – koho (vidím) ? čo (vidím) ? 
o lokál – (o) kom ? (o) čom ? 
o inštrumentál – (s) kým ? (s) čím ? 

• Vzor – pre správne používanie gramatických tvarov 
• Stupňovanie: 

o pozitív 
o komparatív 
o superlatív 

 
Slovesné kategórie: 

• najcharakteristickejšou slovesnou kategóriou je kategória času = moment výpovede 
• Čas: 

o prítomný čas – vyjadruje aktuálny čas 
o minulý čas – vyjadruje dej pred momentom (včera odcestoval) 
o budúci čas – vyjadruje dej po momente (budem navštevovať kurz) 

• Slovesný spôsob: 
o oznamovací spôsob 
o podmieňovací spôsob 
o rozkazovací spôsob 

• Slovesný vid: 
o nedokonavé slovesá – dej je prebehajúci (okno je otvorené) 
o dokonavé slovesá – dej je ohraničený (zatvoril som okno) 

• Nedokonavý vid vyjadruje všetky tri časy. Dokonavý vid len minulý a budúci čas. 
• Slovesný rod: 

o činný rod – pôvodca deja je podmetom vety, vtedy vykonáva dej (sestra 
študuje) 

o trpný rod – pôvodca deja je podmetom vety, podmet dejom zasahovaný 
§ zvratný tvar (koláč sa pečie) 
§ opisný tvar (žiak je zapísaný) 



Poznámky zo študentského portálu Zones.sk                                                       www.zones.sk 
 

 30 

21. Morfológia, slovné druhy 
 
Morfológia – náuka, ktorá je súčasťou gramatického systému jazyka – syntaxu 
 
Morfológia je náuka, ktorá sa zaoberá: 

• slovnými druhmi – pri zaraďovaní slov je dôležitý lexikálny význam slova 
• tvorením slovesných druhov 
• gramatickými kategóriami – rod, číslo, pád, vzor 

 
Slovných druhov je 10 (5 ohybných a 5neohybných; 6 plnovýznamových a 4 
neplnovýznamové). 
 
Podľa toho, či niečo pomenúvajú alebo len vyjadrujú vzťahy medzi slovami, delíme  
slovné druhy na: 

• Plnovýznamové – podstatné mená, prídavné mená, číslovky, zámená, slovesá, 
príslovky 

• Neplnovýznamové – predložky, spojky, častice, citoslovcia 
 
Podľa toho, či slovo môže mať rozličné tvary (dá sa skloňovať, prípadne časovať) alebo  
má stále rovnaký tvar, delíme slovné druhy na: 

• Ohybné– podstatné mená, prídavné mená, číslovky, zámená, slovesá 
• Neohybné – príslovky, predložky, spojky, častice, citoslovcia 

 
Plnovýznamové slová označujú: 

• osoby, zvieratá, veci a abstraktné pojmy – podstatné mená (substantíva) 
• vlastnosti a vlastnícke vzťahy – prídavné mená (adjektíva) 
• číselné vzťahy – číslovky (numeráliá) 
• okolnosti alebo vlastnosti deja a vlastnosti – príslovky (adverbiá) 
• odkazujú alebo ukazujú na všetko predchádzajúce – zámená (pronominá) 
• označujú činnosť alebo stav – slovesá (verbiá) 

  
Neplnovýznamové (pomocné) slová nadobúdajú význam iba v spojení s plnovýznamovými 
slovami, nemôžu byť vetnými členmi. Vyjadrujú: 

• okolnosti a vzťahy nesamostatne – predložky (prepozície) 
• vzťahy priradenosti a podradenosti – spojky (konjunkcie) 
• postoj k slovu a výpovedi – častice (partikuly) 
• city, vôľu, zvuky – citoslovcia (interjekcie) 

 
1. Podstatné mená – sú pomenovania vecí a samotné názvy vlastností, dejov, duševných 
hnutí a stavov. Rozlišujú gramatický rod, číslo a pád. 

• konkrétne – sú pomenovania zjavov prístupných našim zmyslom: osoby, zvieratá, 
rastliny, veci; napr.: človek, pes, jačmeň, atrament 

• abstraktné – sú pomenovania pojmov vzniknutých zovšeobecnením rozumových a 
myšlienkových vzťahov: vlastností, dejov, duševných hnutí, stavov; napr.: priateľstvo, 
beh, zdravie 

• všeobecné mená – sú  také, kt. sa môžu vzťahovať na ktorýkoľvek predmet toho 
istého druhu, napr.: človek, lúka, krajina 

• vlastné mená – sa vzťahujú na určitý a jedinečný predmet, napr.: Ján, Medzi potokmi, 
Slovensko 
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2. Prídavné mená – vyjadrujú vlastnosti vecí. Rozlišujú gramatický rod, číslo a pád, ktorými 
sa vždy zhodujú s podstatnými menami, ku ktorým patria. 

• akostné – vyjadrujú vlastnosti osôb alebo vecí, čiže ich akosť, napr.: kvetnaté lúky, 
skvelý výkon, horúci čaj. Slovný význam sa môže stupňovať tvorením druhého a 
tretieho stupňa (komparatív a superlatív). Napr.: statočný človek – statočnejší človek – 
najstatočnejší človek. 

• vzťahové – vyjadrujú, z čoho alebo odkiaľ predmet pochádza, alebo vyjadrujú osobu 
alebo vec, ku ktorej alebo ktorej určená osoba alebo vec patrí, čia je: horský potok, 
poľná tráva, otcov hlas, hlasový ústroj. 

 
 
3. Zámená – zastupujú podstatné alebo prídavné mená, predmety nepomenúvajú, ale iba na 
ne poukazujú. Svojimi gramatickými kategóriami vyjadrujú tie isté gramatické významy ako 
podstatné mená (ale niektoré nemajú gramatický rod, napr.: ja, ty, my, vy, iné nemajú ani rod 
ani číslo, napr.: kto, čo) alebo ako prídavné mená (nevyjadrujú však stupňovanie). 

• určité zámená – naznačujú vo forme zisťovacej otázky a pozitívnej odpovede osobu, 
vec, vlastnosť ako všeobecné pojmy. 

o osobné: ja, ty, on, ona, ono, sa, my, vy, oni, ony; 
o privlastňovacie: môj, tvoj, svoj, náš, váš; 
o ukazovacie: ten, tá, to, istý, istá, isté, sám, sama, samo (presnejšie určovacie); 

taký, taká, také, iný, iná, iné, inší, inšia, inšie, inakší, inakšia, inakšie 
(presnejšie akostné alebo vlastnostné). Ich význam sa zosilňuje príponou -to 
(tento, takáto, …) alebo predponami tam- (tamten, …), hen- (henten, …) a ten- 
(tento, ten istý, …). 

o opytovacie: kto, čo, čí, aký, ktorý. Ich význam sa zosilňuje príponou -že (ktože, 
akýže, čože) Záporné zámená sa tvoria predponou ni- (nikto, nič, ničí, nijaký), 
zápor ku ktorý je žiaden, žiadna, žiadno.  

• neurčité zámená – poukazujú na osobu, vec, vlastnosť len približne, neurčito. Tvoria 
sa z opytovacích zámen pridaním týchto predpôn alebo prípon: n(i)e-, da-, málo-, 
bár(s)-, voľa-, všeli-, hoc(i)-, leda-, bohvie-, kde-, kade-, -si, -koľvek. 

 
 
4. Číslovky – vyjadrujú číselný význam, a to najmä počet a poradie. Svojimi tvarmi vyjadrujú 
tie isté gramatické významy ako podstatné a prídavné mená.  
Majú rôzne typy skloňovania, niektoré sú aj nesklonné. 

• určité číslovky – vyjadrujú  počet jedincov alebo celkov určitým číslom, možno ich 
označiť aj číslicami (1, 2, 10, 100, 1948, ...). 

o základné: jeden, tri, dvadsať, deväťdesiatdeväť, sto, sto jeden, tisíc, milión, ... 
o rozčleňovacie: dvoje, troje, štvoro, pätoro, desatoro, ... 
o druhové: jednaký, dvojaký, jednako, dvojako, desatoraký, desatorako, ... 
o násobné: dvojnásobný, päťnásobne, raz, dva razy, jedenkrát, trojmo, … 
o podielové: po jednom, po dva, po tri, … 
o radové: prvý, druhý, tretí, dvadsiaty, dvadsiaty druhý, sto prvý, … 

• neurčité – neudávajú  presné číslo, len neurčité množstvo. Delia sa ako určité 
číslovky. Napr.: mnoho, málo, menej, viac, najviac, hodne, veľa, … 
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5. Slovesá – sú  pomenovania dejov. Slovesné tvary sa delia na určité a neurčité, určité 
rozlišujú osobu, číslo, čas, spôsob, slovesný rod, sčasti gr. číslo a gr. rod., všetky tvary 
rozlišujú slovesný vid. 

• činnostné slovesá – pomenúvajú činnosti, ktoré niekto koná, činiteľom je podmet 
vety. Pýtame sa: Čo robí podmet vety? 

o predmetové – dej konaný činiteľom zasahuje nejakú vec. Napr.: Rezačka 
(podmet) odrezáva vždy štyri tehly (predmet) odrazu. 

o bezpredmetové (podmetové) – tieto slovesá majú úplný význam aj bez predmetu. 
Napr.: Kŕdlik sýkoriek (podmet) poletoval z konára na konár. 

• stavové slovesá – vyjadrujú stav, zmenu stavu alebo nadobúdanie vlastnosti (belieť sa, 
belieť; všetky sú bezpredmetové. Pýtame sa: Čo sa deje s podmetom vety? V akom 
stave je? 

Ďalšie delenie: 
o plnovýznamové – vyjadrujú dej samostatne alebo v spojení s predmetom 
o neplnovýznamové (pomocné) –  delíme na: modálne, fázové a sponové 

 
 
6. Príslovky – vyjadrujú  bližšie okolnosti dejov a vlastností 

• okolnostné príslovky vyjadrujú: 
o miesto – blízko, hore, hlboko, vysoko, zľava, dnu, von, zdola, dopredu, … 
o čas – dnes, zajtra, dávno, medzitým, čochvíľa, vždy, zriedka, náhle, včas, … 
o príčinu – preto, zato, nato; 

• vlastnostné príslovky vyjadrujú: 
o spôsob – dobre, sucho, rušno, nahlas, naoko, znenazdajky, osobne, zámerne 
o mieru, ktorú dej dosahuje – mnoho, málo, už, až, ešte, temer, dosť, práve 

 
 
7. Predložky – vyjadrujú  rozličné vzťahy podradenosti medzi predmetmi, dejmi, 
vlastnosťami. V spojení s pádmi podstatných mien tvoria predložkové pády. 

• vlastné predložky – sa používajú len ako predložky v predložkových väzbách: bez, 
do, cez, k, ku, na, nad, o, od, pre, pri, po, s, so, u, v, vo, z, zo. 

• nevlastné  predložky – môžu mať význam aj samy osebe ako príslovky alebo 
podstatné mená: hore, dolu, okolo, medzi, voči, … Išiel pomimo nášho dvora 
(predložka). - Stúpil pomimo (príslovka). 

 
8. Spojky – spájajú vetné členy a vyjadrujú vetné vzťahy 

• priraďovacie spojky – spájajú rovnocenné vetné členy a vety. 
o zlučovacie – a, i, aj, ani, … 
o stupňovacie – i, aj, ba, ba hej, ba ani, nielen – ale, nielen – ba aj, ale aj 
o odporovacie – a, a predsa, a jednako, ale, lež, lenže, však, avšak, no 
o vylučovacie – alebo, buď, alebo – alebo, buď – buď 

• podraďovacie spojky – spájajú v súvetí podradenú vetu s nadradenou, uvádzajú vety: 
o podmetové – že, že by, aby, žeby, keď, ako, … 
o prísudkové – že, aby 
o doplnkové – ako 
o predmetové – že, aby 
o prívlastkové – že, aby 
o príslovkové – podraďovacie spojky a vzťažné zámená 
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9. Častice – uvádzajú vety a dodávajú im odtienky alebo citové zafarbenie 
Uvádzajú vety: 

• opytovacie – či, vari, azda, … 
• rozkazovacie – nech, nechže, aby, nože, tak, … 
• zvolacie – čože, ale, … 
• želacie – bár, bárs, kiež, kiežby, bodaj, … 

 
 
10. Citoslovcia – vyjadrujú  city, nálady, vzruchy, vôľu hovoriaceho a napodobňujú zvuky 
(onomatopoje) 

• citové – jaj, jój, aha, och, brr, … 
• vôľové – hej, hľa, ľaľa, nože, pst, hijó, Pozor!, Pohov!, Do čerta!, Beda!, Pomoc!,… 
• zvukomalebné – bú, mé, buch, frnk, čľup, bác, bim-bam, … 
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22. Opisný slohový postup 
 
Opisný slohový postup –  sústreďuje na zachytenie vlastností osôb, predmetov a javov, 
zachytáva aj následnosť činností. Vlastnosti vymenúva, ale nevysvetľuje. Poradie 
komponentov v útvaroch opisného slohu sa môže meniť (okrem niektorých, napr. návod, opis 
pracovnej činnosti). Môžeme najprv opísať park, potom budovy na námestí alebo presne 
naopak. 
 
Druhy opisu: 
Podľa povahy opisného predmetu: 

• statický – opisuje statické predmety; je to zvyčajne odborný opis; využíva veľa 
podstatných a prídavných mien; prevládajú menné vyjadrovania 

• dynamický – opisuje aj statický predmet; opis sa dynamizuje predovšetkým väčším 
počtom slovies a využitím personifikácie a metafory; zvyčajne je to umelecký opis; 
prevládajú slovesné vyjadrovania 

 
Podľa zaradenia do štýlov: 

• jednoduchý opis v hovorovom štýle (napr. opis pekného kabáta vo výklade) 
• odborný opis – nachádza sa v odbornom štýle, je často súčasťou výkladu; je 

zovretejší než jednoduchý opis, používa veľa mien a málo slovies, využíva odborné 
termíny, konštrukcie s trpným rodom, často ho doplňujú nákresy, tabuľky, schémy.  
  Znaky odborného opisu má opis pracovného postupu, napr. návod, recept. Má 
určenú slovesnú osobu, napr. 1.os.pl. (pridáme soľ), 2.os.pl. rozkazovacieho spôsobu 
(pridajte soľ). Obracia sa na konkrétneho adresáta. Časti návodu alebo receptu 
nemôžeme svojvoľne vymieňať, lebo by sme podľa toho neurobili nič poriadne. 

• lyrický alebo umelecký opis – využíva výrazové prostriedky lyriky (metaforu, 
personifikáciu, epitetá, prirovnania atď.); je súčasťou literárnych diel (napr. opis 
postavy v realistickej próze), veľmi výrazné miesto má v poézii(napr. prírodná lyrika); 
v rozprávaní spomaľuje, brzdí dej (napr. naturizmus, lyrizovaná próza). 

  
Charakteristika –  je druh opisu, ktorý zachytáva základné, typické (vnútorné) znaky 
predmetu 
Charakteristika osoby (alebo postavy) zachytáva okrem vonkajších znakov (vonkajšia 
charakteristika – výzor, chôdza, oblečenie) aj povahové, morálne vlastnosti (vnútorná 
charakteristika) 
 
Druhy charakteristiky: 

• priama – vymenúva priamo vlastnosti (je čestný, miluje a ctí si svojich rodičov, 
pracuje od rána do noci) 

• nepriama – vlastnosť postavy vyplynie z konania (napr. autor nemusí o postave 
povedať, že je lenivá, ale v deji bude iba polihovať, nič neurobí...) 

• individuálna – charakteristika jednej osoby 
• skupinová – charakteristiky skupiny (napr. hudobnej skupiny generácie, triedy, 

národa atď.) 
• porovnávacia – charakteristika najmenej dvoch postáv tak, že vlastnosti jednej osoby 

porovnávame s vlastnosťami tej druhej 
• umelecká (subjektívna) – autor opisuje postavu zo svojho pohľadu, subjektívne 

hodnotí jej vlastnosti alebo správanie, používa napr. hyperbolu (napr. v karikatúre 
zväčšuje, preháňa isté vlastnosti) 
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• administratívna, čiže posudok (objektívna charakteristika) – autor bez zaujatia, 
objektívne opisuje kladné a záporné vlastnosti napr. pracovníka, študenta. Sústreďuje 
sa na pracovnú oblasť. 

  
Základné útvary opisného slohového postupu – opis, charakteristika, posudok, návod, 
recept, kompozícia útvarov opisného slohového postupu – prevažuje trojčlenné členenie na 
úvod, jadro, záver 
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23. Štýlové rozvrstvenie slovnej zásoby 
 
 
Vyšší štýl (knižný) – bežné knižné výrazy 

• archaizmy 
• poetizmy – básnické slová 
• neologizmy – nové slová 
• termíny – odborné názvy 
• cudzie slová 

 
 
Stredný štýl (štandart) 

• neutrálne slová – základná slovná zásoba 
• bežné knižné výrazy aj bežné hovorové výrazy 

 
 
Nižší štýl – bežné hovorové výrazy 

• profesionalizmy – profesionálny, odborný slang 
• slang 
• dialektizmy – nárečové slová 
• žargón = argot – familiárna, tajná reč istých spoločenských vrstiev 
• vulgarizmy  
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24. Administratívny štýl a jeho útvary 
 
Jazykový štýl – je cieľavedomý výber a usporiadania jazykových, mimojazykových (mimika, 
gestá) a zvukových (sila, tempo, dôraz,…) prostriedkov so zreteľom na: 

Ø tematiku 
Ø funkciu 
Ø situáciu 
Ø zámer autora 

 
Funkčné jazykové štýly sa delia na štýly: 

Ø verejného styku 
o náučný  
o administratívny 
o publicistický 
o rečnícky 
o umelecký 

 
Ø súkromného styku 

o hovorový 
 
Administratívny štýl – objektívny štýl; štýl verejnej úradnej komunikácie; je písomný štýl; 
na úpravu existujú štátne normy; jeho funkciou je sprostredkovať príjemcovi presné údaje, 
fakty, bez doplňujúcich a vysvetľujúcich detailov; najviac využíva informačný a opisný 
slohový postup (napr. zápisnica, životopis); používajú sa knižné slová, termíny, skratky, 
značky ... 
 
Základné znaky:  

• vecnosť – využíva nacionálne – pojmové (nepríznakové slová; pojmy – napr. dom, nie 
domček alebo chatrč, búda); odborné názvy (napr. zmenka, akcia, sociálny príspevok), 
čo ho približuje k odbornému štýlu. Prináša veľa faktov, vymenúva ich (enumerácia). 

• knižnosť – vete chýba pestrá modalita, vety sú oznamovacie. Využíva (hlavne v 
právnickej oblasti) komplikované zložené súvetia. 

• adresnosť – administratívne útvary majú konkrétneho príjemcu, adresáta (napr. 
úradné listy), niektoré sú adresované všetkým občanom štátu alebo mesta (zákony, 
vyhlášky, upozornenia na stanici, blízko lesa ...) 

• stručnosť – útvary podávajú stručnú informáciu bez vysvetľovania (pozvánka)  
 
Druhy útvarov:  

• dokumentárne – (zápisnica, protokol, rezolúcia, zmluva, potvrdenka, zmenka akcie, 
maturitný protokol, triedny katalóg ...). Majú platnosť veľmi dlhý čas. Na uchovávanie 
týchto útvarov platia osobitné nariadenia z oblasti archivovania dokumentov (napr. 
doba uchovávania, termín a spôsob skartácie – vyraďovanie a zničenie spisov). 

• oznamovacie – (hlásenie, správa, telegram, životopis, vyhláška, prípis, objednávka, 
žiadosť, prihláška ...) 

• heslové – (súpisy, zoznamy, prehľady, zoznam inventáru, rozvrh hodín, poštová 
poukážka, dotazník, školské vysvedčenie, expedičný prípis ...). Nebývajú dlho 
aktuálne, platnosť je časovo limitovaná. Mnohé z nich sa ani neodkladajú (napr. 
pozvánka na recepciu). 
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Administratívne útvary – osobný posudok, žiadosť, životopis – tvoria komplex písomností, 
ktoré vypracúva alebo potrebuje človek v rozličných dôležitých životných situáciách. Okrem 
vecnosti, presnosti a výstižnosti informácie a opisu obsahujú aj prvky hodnotenia. Musia byť 
prehľadné a čitateľné. 
 
 
Žiadosť – má rovnakú formu ako úradné listy; obsahuje: vecnú, kompozičnú, jazykovú 
stránku dopĺňa informácia a aj odôvodnenie prečo sa žiada 
Obsah:  

• záhlavie – meno, adresa žiadateľa; meno, ulica, mesto sa oddeľuje čiarkou 
• adresa príjemcu – norma vyžaduje písať adresu príjemcu v listoch bez predtlače na 

ľavú stranu, môže sa však písať aj vpravo 
• miesto a dátum – (vzostupným spôsobom: deň, mesiac, rok) píšeme do dvoch 

riadkov alebo do jedného riadku bez čiarky a bez bodky na konci 
 Bratislava 8. mája 2001 
 08. 05. 2001 

• vec – (Heslo Vec sa považuje sa názov, a preto sa za ním nepíše bodky.) Ak je v texte 
predtlač na heslo Vec, obsah listu alebo druh písomnosti sa napíše pod heslo a 
podčiarkne: a.) Vec; b.) Vec 
Žiadosť o prijatie do zamestnania; Prijatie do zamestnania – žiadosť 

Ak nie je v úradnom liste predtlač (napr. v žiadosti, ktorú píše súkromná 
osoba) na heslo Vec, napíšeme iba obsah listu alebo druh písomnosti po vynechaní 
dvoch prázdnych riadkov, teda pod adresou príjemcu 

• v jadre, vec o ktorú žiadam, dôvody – text žiadosti prináša presnú formuláciu našej 
požiadavky. Žiadame len to, načo máme právo, a preto nemusíme poklonkovať, ale 
naše vyjadrovanie musí byť slušné a na dobrej jazykovej úrovni. V texte sa 
odvolávame napr. na vlastný záujem, na vzdelanie a prax, prípadne spomenieme, 
prečo sme prišli o predchádzajúce pracovné miesto alebo prečo nám záleží práve na 
tejto organizácii. V závere žiadosť obsahuje zdvorilostné formulky, nemusíme mať 
pocit, že tak píše každý – práve stálosť celých blokov textu je veľmi typická pre tento 
jazykový štýl. Záverečnú formulku oddelíme jedným prázdnym riadkom a napíšeme 
ju na samostatný odsek. Ak je súčasťou záverečnej formulky pozdrav, za vetou sa 
nedáva bodka: Za kladné vybavenie vopred ďakujem; Teším sa na spoluprácu.; So 
srdečným pozdravom 

• prílohy – napr.: maturitné vysvedčenie, životopis 
• podpis 

 
 
Životopis – píše sa ako doklad k žiadosti o prijatie do zamestnania; má ustálené formu, 
dodržiava sa úprava 

• Úradný životopis – prináša pravidelné fakty o životnej ceste autora. Slúži ako súčasť 
iných písomností, napr. žiadosti, prihlášky ... 

• Beletrizovaný (literárno-umelecký) životopis – využíva umelecké výrazové 
prostriedky, patrí medzi útvary umeleckého štýlu. Môže na rozdiel od 
administratívneho životopisu pracovať aj s fikciou, fantáziou.  

Životopis využíva informačný a opisný slohový postup (popisuje životnú cestu). 
Druhy životopisu: 

• kontextový životopis – informácie píšeme v ucelených vetách a kompozične i 
obsahovo je rozdelený do týchto častí:  
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o dátum narodenia a miesto; otec, matka, súrodenci, v životopise dospelých osôb 
aj manželka, deti 

o prehľad vzdelania a praxe 
o záľuby alebo osobitné nadanie   

• životopis v bodoch – nepíšeme vety, ale heslá, za ktorými nedávame bodku. Obsahuje 
tieto body: Narodený/á; Meno a povolanie rodičov; Súrodenci; Vzdelanie; Jazykové 
znalosti 

• profesiový, kariérny životopis – prináša informácie v bodoch: Narodený/á, 
Vzdelanie; Doterajšia prax; Jazykové znalosti; Zvláštne schopnosti a nadanie 

Obsah a forma ukončenia životopisu akéhokoľvek typu: 
• vľavo dole dátum (16. 6. 2002); o riadok nižšie vpravo vlastnoručný podpis 

 
 
Osobný posudok – je druh administratívnej charakteristiky, hodnotenia osoby 

• musí byť objektívny, komplexný, zodpovedne vypracovaný 
• existujú aj odborné posudky: recenzný, oponentský, znalecký atď. 
• tvorí prechod k výkladovým útvarom 

Niektoré inštitúcie vydali na vypracovanie osobného posudku tlačivá, ktoré treba vyplniť 
podľa predpísanej osnovy.  
Býva zvyčajne takáto: 

• ako dlho poznáme menovaného 
• pracovné zaradenie, hodnotenie priebehu zamestnania a pracovných výsledkov 
• záujmová činnosť 
• vzťah k ľudom 
• dôvod vypracovania posudku 
• dátum, podpisy, pečiatka  

 
 
Zápisnica  

• administratívny útvar 
• svedectvo o činnosti organizácie 

Priebeh schôdze môžeme zaznamenať formou: 
• zápisnice – body zápisnice sú: dátum, miesto konania, program schôdze, stručný 

zápis, dátum, podpis zapisovateľa 
• zápisu – stručnejší ako zápisnica 
• protokolu – doslovne zachytáva celý priebeh rokovania 
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25. Jazyk a jeho funkcie 
 
Funkcia jazyka – jazyk a myslenie tvoria jednotu, v ktorej má vedúcu úlohu myslenie. Jazyk 
vystupuje ako prostriedok, nástroj myslenia.  
 
Funkcie jazyka delíme na: 

Ø primárne 
Ø sekundárne 

 
Primárne funkcie jazyka majú:  

Ø dorozumievaciu (komunikatívnu) funkciu – jazykovými prostriedkami vyjadrujeme 
svoje myšlienky, city a pocity, pomenúvame objekty, vyjadrujeme vzťahy medzi nimi 
a svoj subjektívny vzťah k nim 

Ø poznávaciu (kognitívnu) funkciu – jazyk je prostriedok, nástroj myslenia; myslenie 
človeka je viazané na slová  

 
Sekundárne funkcie jazyka majú:  

Ø estetickú funkciu – jazykom vyjadrujeme emócie, vnímanie krásna v mimojazykovej 
realite aj v jazyku (slová sa používajú aj v nepriamych, prenesených významoch – 
metafora, metonymia, personifikácia; na zvukovej rovine je príkladom estetickej 
funkcie rým, rytmus...) 

Ø reprezentatívnu funkciu – jazyk reprezentuje spoločnosť, jej kultúru, je podstatným 
znakom národa, ktorým sa odlišuje od iných národov, národné povedomie sa buduje aj 
na povedomí národného jazyka 

 
Pretože ľudská spoločnosť sa člení na značný počet skupín, vznikajú jazykové bariéry. 
Odborníci sa preto snažia vytvoriť umelé jazyky, ktoré sa používajú ako pomocné svetové 
jazyky. V súčasnosti je najrozšírenejším svetovým jazykom angličtina. Najznámejším 
umelým jazykom je esperanto. 
 
Každý jazyk sa postupne vyvíja. Zanikajú staré slová (archaizmy) a vznikajú nové slová 
(neologizmy). Mení sa aj gramatická stavba jazykov. Výskumom jazyka sa zaoberá 
jazykoveda (lingvistika). Jej hlavnými odvetviami sú lexikológia (náuka o slovnej zásobe) a 
sémantika (náuka o význame jazykových jednotiek). Jazykoveda skúma pôvod a tvorenie 
slov, význam slov. 
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26. Tvorenie slov 
 
Tvorením nových slov sa obohacuje slovná zásoba. Tvoriť slová môžeme – odvodzovaním, 
skladaním, skracovaním. 
 
ODVODZOVANIE: 
Odvodzovanie – je najčastejší spôsob tvorenia slov  
Odvodené slová – sa tvoria zo slov, ktoré nazývame základové slová   

• napr.: Slovensko – slovenský (slovotvorná prípona) 
– historický – predhistorický (slovotvorná predpona) 

 
Tvorba slov odvodzovaní: 

• bezpríponové tvorenie – základné slovo nepriberá žiadnu slovotvornú predponu 
alebo príponu, napr.: nastúpiť → nástup, letieť → let (týmto spôsob sa tvoria 
podstatné mená z predponových slovies, napr.: vyletieť – výlet, priletieť – prílet, 
zapadať – západ) 

• spájaním slovotvorného základu – slovotvorný základ je tá časť odvodeného slova, 
na ktorú sa pripája slovotvorná predpona alebo prípona 
o slovotvornými predponami – slovotvorná predpona + slovotvorný základ, napr.: 

ná–stroj, pre–písať, vý–hľad 
– napr.:  sadiť – základové slovo 
– zasadiť – odvodené slovo 
– –sadiť – slovotvorný základ 
– za – slovotvorná predpona 

Slovotvorná predpona – je tá časť slova, ktorá stojí pred slovotvorným základom 
a obmieňa jeho význam 

o slovotvornými príponami – slovotvorný základ + slovotvorná prípona, napr.: stroj 
– ník, písa – nie, kraľ – ovať 

– napr.: strom – základové slovo  
– stromček – odvodené slovo 
– strom– – slovotvorný základ  
–  ček – slovotvorná prípona 

Slovotvorná prípona – je tá časť slova, ktorá stojí za slovotvorným základom a 
obmieňa jeho význam  

o slovotvornou predponou aj slovotvornou príponou  – slovotvorná predpona + 
slovotvorný základ + slovotvorná prípona, napr.: pred – škol- ský, ú – zem – ie, po 
– bre – žie 

  
Slovo, od ktorého môžeme utvoriť nové slovo, sa volá základové. 
Nové slovo utvorené od základového slova sa volá odvodené. 
 
Každé odvodené slovo má dve časti:  

• slovotvorný základ (sz) 
• slovotvorný formát (sf)   

o predpona 
o prípona 

Základové slovo ma samo osebe zmysel (stroj, písať). 
Slovotvorný základ nemusí mať zmysel (písa -, hľad). 
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SKLADANIE: 
Skladanie – spočíva v spojení dvoch slovotvorných základov, pričom vzniká zložené slovo,  
napr.: rádio + prijímač – rádioprijímač; delo + strelec – delostrelec; mini + sukňa – minisukňa 
  
Pozor!!! Mnohé zložené slová obsahujú vkladnú hlásku – o – , – e – , napr. vzducholoď, 
zemeguľa, snehobiely. 
K nepravým zloženým slovám patria takzvané: 

• zrazeniny – vznikli prostým spájaním dvoch tvarov bez spájacej morfémy – o – , 
napr.: kníhtlačiareň 

• hybridné zloženiny – jedna časť je cudzieho pôvodu, napr.: autoškola, vodoinštalácia 
Za zložené slová sa pokladajú aj prídavné mená, ktoré sa píšu so spojovníkom, napr.: Česko – 
slovenský slovník. 
 
 
SKRACOVANIE: 
Skracovaním slov – vytvárame skratky a značky, ktoré urýchľujú komunikáciu hlavne v 
odbornom, publicistickom a administratívnom štýle. 

• skratky – vznikajú tak, že použijeme jednu alebo niekoľko začiatočných hlások slova. 
Obyčajne končia spoluhláskou a píšeme za nimi bodku, napr.: tituly: Dr. Mráček; 
textové skratky: atď., a pod., napr. (sú skrátené slová na jedno alebo niekoľko 
začiatočných písmen. Píšeme za nimi bodku) 

• značky – vznikajú tak, že z viacslovného pomenovania použijeme začiatočné hlásky. 
Píšu sa veľkými písmenami a v rukou písanom texte ich píšeme tlačenými písmom, 
napr.: SND (Slovenské národné divadlo). Neskloňujú sa. Za značkami chemických 
prvkov, mier, fyzikálnych veličín (píšu sa ja malým, aj veľkým písmom) sa nepíše 
bodka, napr.: Na, m, W.  

• značkové slová – vznikajú zo začiatočných písmen alebo slabík slov, komponentov 
združeného pomenovania, ale vytvárajú takú podobu, že sa dajú skloňovať, napr.: 
Kerametal – keramické a kovové komodity, Slovnaft – Slovenská nafta, Sľuk – 
Slovenský ľudový kolektív. 
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27. Slovná zásoba slovenčiny, lexikografia 
 
Slovná zásoba (lexika) – je súhrn všetkých slov, ktoré existujú v jazyku; je otvorený súbor 
jednoslovných a viacslovných pomenovaní, ktoré slúžia človeku v istom jazykovom 
spoločenstve na vyjadrenie mimojazykovej skutočnosti. 
Skúmaním slovnej zásoby sa zaoberá lexikológia. 
 
Slovo – je základná formálna a významová jednotka jazyka 

• má lexikálny (vecný) význam – pomenúva osoby, predmety a javy 
• má gramatický význam – slovné tvary a gramatické kategórie 
• má ustálený význam – dub = listnatý strom 

 
Rozdelenie slov: 

• na základe lexikálneho významu 
o jednovýznamové slová –  pomenúvajú len jednu skutočnosť. Patria sem vlastné 

mená – Slovensko; odborné názvy – dusík, ale aj niektoré bežné pomenovania 
– dievča) 

o viacvýznamové slová – pomenúvajú viacero rôznych skutočností, majú viacero 
významov 

• na základe významových súvislostí, vzťahov medzi slovami 
o synonymá – rovnoznačné slová ktoré majú rovnaký alebo podobný význam, 

napr.: utekať – bežať 
o antonymá – slová opačného významu, protikladné slová, napr.: príchod – 

odchod 
• na základe vonkajšej podoby 

o homonymá – rovnozvučné slová, slovo, ktoré znie rovnako ako iné slovo iného 
významu, napr.: koruna na hlave, koruna stromu 

o paronymá –  zvukovo a gramaticky podobné, významom rozdielne, napr.:   
oko – okno, ona – tona 

• na základe počtu slov 
o jednoslovné pomenovania – napr.: hodiny, vrana 
o viacslovné pomenovania – ustálené slovné spojenia, napr.: štátny úradník 

 
Členenie slovnej zásoby: 

• vecného významu: 
o plnovýznamové – neplnovýznamové (10 slovných druhov) 
o jednovýznamové – viacvýznamové 
o neodvodené – odvodené, zložené 
o synonymá – rovnoznačné (utekať, bežať) 
o homonymá – rovnozvučné (koruna kráľa – peniaz – koruna stromu) 
o antonymá – slová opačného významu (deň – noc) 
o paronymá – zvukovo a gramaticky podobné, významom rozdielne (hudobný – 

chudobný) 
o súradné (významovo nadradené) – nesúradné (podradené) 

• dobového výskytu: 
o nové – neologizmy, novo vznikajúce slová  
o zastarané – archaizmy (dostali iné pomenovanie), historizmy (už zanikli) 

• príslušnosti k štýlovej vrstve: 
o neutrálne príznačné – štylisticky nepríznakové 
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o štylisticky príznakové – spisovné (odborné, básnické, hovorové) a nespisovné 
(vulgárne, žargónové, argotové, slangové, nárečové) 

• expresivity: 
o neutrálne – bez citového zafarbenia 
o citovo zafarbené – zjemňujúce (melioratíva) a zhoršujúce (pejoratíva) 

• pôvodu: 
o domáce 
o cudzie 

 
 
Lexikografia – je disciplína jazykovedy, ktorá sa zaoberá teóriou a praxou spracovania 
slovnej zásoby jazyka v slovníkoch 
 
Druhy slovníkov: 

• Výkladový – vysvetľuje významy slov, prináša krátky a výstižný opis 
charakteristických znakov a vlastností pomenovaného predmetu, pojmu, vlastnosti, 
deja. 

• Prekladový – konfrontuje slovnú zásobu dvoch alebo viacerých jazykov 
• Cudzích slov – typ výkladového slovníka, vysvetľuje významy slov a termínov 

cudzieho pôvodu prevzatých do domácej slovnej zásoby 
• Etymologický – uvádza pôvod slova (od ktorého základu sa slovo vyvinulo, odkiaľ 

pochádza) a jeho významy 
• Dialektologický – slovník nárečí 
• Frazeologický – vysvetľuje význam frazeologických jednotiek 
• Pravopisný – spracúva slová, ktoré sú problematické z pravopisného hľadiska 
• Ortoepický – slovník spisovnej výslovnosti 
• Synonymický – obsahuje synonymické rady alebo dvojice synoným 
• Frekvenčný – zoznam slov podľa toho, ako často sa vyskytujú v súvislých textoch 
• Paronymický – obsahuje slová zvukovo a gramaticky podobné, no významom 

odlišné 
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28. Funkčné jazykové štýly 
 
Jazykový štýl – je cieľavedomý výber a usporiadania jazykových, mimojazykových (mimika, 
gestá) a zvukových (sila, tempo, dôraz,…) prostriedkov so zreteľom na: 

Ø tematiku 
Ø funkciu 
Ø situáciu 
Ø zámer autora 

 
Funkčné jazykové štýly sa delia na štýly: 

Ø verejného styku 
o náučný  
o administratívny 
o publicistický 
o rečnícky 
o umelecký 

 
Ø súkromného styku 

o hovorový 
 
Štylistika – je odbor jazykovedy, ktorá skúma aké prostriedky sú najvhodnejšie z hľadiska 
jazykovej komunikácie 
 
 
Funkčné jazykové štýly: 
Hovorový štýl: 

Ø jediný štýl súkromného styku, bežnej komunikácie, subjektívny jazykový štýl 
Znaky a jazykové prostriedky: 

Ø realizuje sa prevažne ústne – subjektívnosť, konverzačnosť, situačnosť 
Ø je viac otvorený pre všetky slová slovnej zásoby, aj pre nespisovné 
Ø uvoľnenie vetnej stavby, časté vetné nepravidelnosti, expresívne slová 

Slohové útvary (žánre): 
Ø dialógy, súkromné listy, súkromné telefónne rozhovory, odkazy 

 
Administratívny štýl: 

Ø úradný, kancelársky – štýl verejného styku, objektívny jazykový štýl 
Znaky a jazykové prostriedky: 

Ø objektívnosť, prehľadnosť, stručnosť, vecnosť, knižnosť, adresnosť, 
štandardizovaný obsah i forma; neutrálne, knižné a cudzie slová, termíny, skratky, 
značky, polovetné konštrukcie; obsahovo zhustené vety – príčastia, prechodníky 

Slohové útvary (žánre): 
Ø tlačivá, dotazníky, formuláre, žiadosť, reklamácia 
Ø dokumentárne, oznamovacie a heslové 

 
Publicistický štýl: 

Ø novinársky, žurnalistický – štýl verejného styku, dominuje spravodajská funkcia 
Znaky a jazykové prostriedky: 

Ø hlavná funkcia je informovať – objektívne 
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Ø písomnosť, monologickosť, verejnosť, informatívnosť, veľký výskyt 
faktografických prvkov (čísla, vlastné mená, značky, presné údaje), 
aktualizovanosť, tematická bohatosť, kompozičná pestrosť 

Ø písomné a ústne prejavy určené širokej verejnosti (masmédiá) 
Slohové útvary (žánre): 

Ø správa, interview, úvodník, komentár, fejtón, reportáž, stĺpček 
Ø spravodajské, analytické a beletristické 

 
Náučný štýl: 

Ø odborný, vedecký – štýl verejného styku, objektívny jazykový štýl, používaný 
v oblasti vedy 

Znaky a jazykové prostriedky: 
Ø písomnosť, monologickosť, verejnosť, zreteľnosť, vecnosť, pojmovosť 
Ø využíva sa najmä tvar 3. osoby slovies, pomerne dlhé vety, zložené súvetia, 

odborné termíny, pojmové slová, skratky 
Slohové útvary (žánre): 

Ø referát, výklad, odborný posudok, štúdiá, úvaha 
Ø záleží na tom, akých máme poslucháčov (široká verejnosť, z toho odboru,…) 
Ø výkladové a opisné 

 
Rečnícky štýl: 

Ø je blízky hovorovému, náučnému alebo publicistickému štýlu – podľa funkcie, 
situácie, cieľa, adresáta..., štýl verejného styku 

Znaky a jazykové prostriedky: 
Ø ústnosť, sugestívnosť (snaha zapôsobiť na poslucháčov), verejnosť, adresnosť 
Ø funkcie – niečo vysvetliť, niekoho presvedčiť, zmobilizovať k funkcii, pobaviť 

Slohové útvary (žánre): 
Ø agitačno-propagačné (politická reč, súdna reč), náučné (prednáška, referát, 

koreferát), a príležitostné (prejav, príhovor) 
 
Umelecký štýl: 

Ø básnický – štýl verejného styku, subjektívny jazykový štýl  
Znaky a jazykové prostriedky: 

Ø estetická funkcia – pestrosť, viacvýznamovosť jazykových prostriedkov, 
metaforickosť, expresívnosť, citovo zafarbený, náladový, bohatstvo slovnej zásoby 
– rôzne umelecké prostriedky, modifikácia vetnej skladby 

Slohové útvary (žánre): 
Ø lyrické, epické a dramatické 
Ø poézia (viazaná reč – veršovaná), próza (neviazaná reč – neveršovaná), dráma 
Ø rozprávanie, bájka, román, novela, mýtus, fejtón 
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29. Modifikácia vetnej skladby 
 
Pri výstavbe textu sa jednoduché vety môžu rozličným spôsobom odchyľovať od pravidelnej 
stavby, vtedy vznikajú osobitné konštrukcie jednoduchých viet. 
 
1. Vytýčený (vysunutý) vetný člen – vznikne tak, že vysunieme mimo vety slovo, ktoré 
chceme mimoriadne zdôrazniť. 

Príklad: V obývačke, tam som ju videla.  – slovosled na konci vety 
     Videla som ju tam, v obývačke.  – slovosled na začiatku vety 
Vytýčený vetný člen od vety oddeľujeme čiarkou: 

Príklad: Ružová, tá sa mi páči! Jednotka, tá ešte neznamená úspech v živote. 
Čiarkou sa neoddeľuje neurčitok vo vetách typu: 

Príklad: Kradnúť nekradne. 
 

2. Osamotený vetný člen – vzniká osamostatnením niektorého vetného člena do samostatnej 
výpovede. 

Príklad: Za ňou, povyše, dvíhal sa okrúhly vrch Záhroby. 
Gramaticky a významovo je osamostatnený vetný člen súčasťou predchádzajúcej vety, 
od ktorej sa oddeľuje interpunkčne (bodkou) a intonačne: 

Príklad: Na pohovke niečo ležalo. Špinavé a nehybné. 
 
 
3. Pripojený vetný člen – patrí do rámca vety, od ktorej je interpunkčne aj intonačne 
oddelený. Pripojený vetný člen zvyčajne doplní povedanú alebo napísanú vetu, ak autor 
nevedomky alebo zámerne na niečo zabudne a oddeľuje sa pomlčkou alebo čiarkou. 

Príklad: Mám rád zmrzlinu – ale len jahodovú. 
  Prosím si tvaroh, ale čerstvý. 
  Vrátili sme sa z brigády, bez peňazí. 

 
4. Výpustka – elipsa – je konštrukcia, v ktorej sa niektoré slovo vynecháva, lebo je menej 
dôležité, alebo je známe z predchádzajúceho textu alebo zo situácie.  

Elipsy možno zaradiť do troch skupín: 
a) lexikalizované elipsy –  výpustku si už neuvedomujeme 

Príklad: Mladosť – pochabosť (Mladosť je pochabosť.) 
 Aká matka, taká Katka (Aká je matka, taká je Katka.) 

b) kontextové elipsy – vznikajú v písanom texte a viažu sa na predchádzajúci text  
Príklad: (Päť korún. Odpoveď zaznie po predchádzajúcej otázke: Koľko to 

stojí, prosím?) 
c) situačné elipsy – vznikajú v každodennej komunikácii – často bývajú odpoveďou 
na otázku  

Príklad: (Kilo. Je jasné, že chceme kilo jabĺk, lebo stojíme pred stánkom 
s jablkami.) 
 

5. Prerušená výpoveď – apoziopéza – vzniká vtedy, ak vetu nedokončíme z nejakej 
vnútornej alebo vonkajšej príčiny. Prerušiť výpoveď môže aj iná osoba. Prerušená výpoveď je 
typická pre hovorovú reč, kde sa spája s gestom alebo mimikou, ale často býva v umeleckej 
literatúre, hlavne v dráme: 

Príklad: Aj ty, Hanka, ... 
Apoziopézu štylisticky využívajú autori, aby dali najavo, že ich postavy sú plné citu. 
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Prerušená výpoveď je v texte označená tromi bodkami: 
Príklad: Bol by som prišiel, ale... 

 
6. Vsuvka – parentéza – vyjadruje obyčajne autorov postoj k vypovedanej skutočnosti, alebo 
dopĺňa už spomínané fakty. S vetou netvorí skladobnú jednotku.  

Príklad: Mladé literárne talenty, ako sme už spomínali, môžu posielať 
svoje  príspevky do prílohy Nového slova. 

Parentéza má poklesnutú intonáciu v porovnaní s vetou, v ktorej sa nachádza. Obyčajne sa 
oddeľuje čiarkami, ale aj pomlčkami a zátvorkami (najmä v odbornom texte). 
 
 
Medzi modifikované útvary jazykovedci pričleňujú:  
1. nepriama reč – autor sám prerozpráva, čo povedala iná osoba:  

Príklad: Povedal Imrovi, aby nebláznil. 
 
2. priama reč –  skladá sa z výpovede autora – uvádzacej vety a doslovného zachytenia reči 
postavy:  

Príklad: „Neblázni, Imro“, povedal som mu.  
  Povedal som mu: “Imro, neblázni!“ 

 
3. nevlastná priama reč – je priama reč písaná bez úvodzoviek, nachádza sa v modernej, 
experimentálnej próze. Formálne sa neoddeľuje autorská reč od reči postavy, čo znie 
dynamicky, moderne:  

Príklad: Prečo ani mňa na stretnutie nepozvali, rozhnevala sa Eva. 
 
4. polopriama reč – zachytáva vnútorný dialóg postavy, má blízko k nevlastnej reči 
i k priamej reči. Zachytí presne, čo povedala iná osoba, ale na rozdiel od priamej reči 
nepoužíva úvodzovky a autor aj v citovanej vete používa 3. osobu:  

Príklad: Eva sa rozhnevala. Prečo ani ju na stretnutie nepozvali? 
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30. Informácia a komunikácia 
 
Informácia (z lat. informace) – utvárať, odovzdávať predstavu 

Má 2 významy: 
Ø v širšom slova zmysle – akýkoľvek údaj, poznatok, fakt, správa, oznam 
Ø v užšom slova zmysle – údaj, ktorý je dôležitý vzhľadom na potreby používateľa, 

obohacuje poznanie používateľa 
 
Informatika 

Ø je nový študijný, profesiový a vedný odbor, ktorý vznikol v 50. rokoch 20.storočia 
v súvislosti s kybernetikou (veda o riadení a prenose informácií v zložitých 
systémoch) 

Ø zaoberá sa vznikom, získavaním, spracúvaním, ukladaním, sprístupňovaním, 
odovzdávaním a využívaním odborných informácií 

 
Základné informačné inštitúcie: 

Ø knižnice 
Ø bibliografické inštitúcie 
Ø strediská vedeckých a technických informácií 

 
Knižnice 

Ø primárne informačné pramene – rôzne slovníky, encyklopédie, časopisy – 
originálne, nespracované pramene 

Ø sekundárne informačné pramene – katalógy (menné, vecné, systematické, periodík) 
– každý katalogizovaný lístok 

Ø terciárne informačné pramene – bibliografie (zoznamy literatúry o nejakej téme) 
a rešerše (prehľady údajov o žiadanej problematike) 

Ø knihu si môžeme vypožičať alebo ju študovať v študovni, časopisy v čitárni 
Ø u nás je najväčšou knižnicou knižnica Matice slovenskej v Martine 

 
Knihy a odborné časopisy 

Ø záložka na obálke – stručná informácia o obsahu knihy 
Ø obsah – zoznam názvov jednotlivých kapitol 
Ø úvod (predhovor) – autor komentuje obsah knihy uvedením svojho zámeru, plánu a 

metód práce; upozorňuje aj na to, čo knihe čitateľ nenájde a prečo 
Ø index (register) menný a vecný – abecedný zoznam dôležitých mien a odborných 

termínov s uvedením strán, ne ktorých sa v knihe o nich píše 
Ø zoznam použitých skratiek – býva najmä v slovníkoch 
Ø literatúra (bibliografia) – abecedný zoznam použitej a citovanej literatúry (meno 

autora, názov diela, miesto vydania, vydavateľstvo, rok vydania, príp. rozsah) 
Ø resumé – zhrnutie, stručný obsah odbornej knihy alebo článku, často býva aj 

cudzojazyčné (aspoň 2 cudzie jazyky) 
 
Prostriedky masovej komunikácie 

Ø tlač, rozhlas a televízia – informovanie o nových literárnych dielach formou: 
o anotácia (stručne informuje) 
o referát (obsiahlejšie informuje a agituje za prečítanie diela) 
o recenzia (dôkladne informuje, analyzuje a hodnotí klady a zápory diela) 

 



Poznámky zo študentského portálu Zones.sk                                                       www.zones.sk 
 

 50 

Ako spracúvať a uchovávať informácie: 
Diár 

Ø je denný zápisník, do ktorého zapisujeme všetky pracovné i osobné povinnosti, ktoré 
máme istý deň vykonať 

Ø môžeme ich zapisovať rôznymi farbami, najdôležitejšie postrehy neskôr prenesieme 
do kartotéky 

Denník 
Ø zapisujeme do neho zážitky uplynulého dňa v časovom slede 
Ø pokiaľ ho čítame aspoň 2-3 x do mesiaca zlepšujeme si vyjadrovanie 

 
Poznámky vo vlastnej knihe 

Ø sú prejavom čitateľovho postoja k textu, prejavom jeho názorov a dojmov, ktoré mal 
pri čítaní 
Používajú sa 3 základné druhy poznámok: 

o podčiarkovanie alebo označenie na okraji zvislou čiarou 
o marginálie – poznámky na okraji strany (na margu) 
o operátory – značky čitateľa na okraji knihy 

 
Výpisky a výstrižky 

Výstrižky: 
Ø výstižné úryvky z časopisov 
Ø na výstrižku označíme prameň a potom ich zaraďujeme do kartotéky, do 

obálok alebo obalov 
Výpisky: 

Ø na lístku je jedna ucelená myšlienka, doslovný citát, anotácia knihy, článku, 
vlastné hodnotenie 

o horná časť – heslo (téma) 
o dolná časť – identifikačné údaje: autor, názov knihy, miesto, 

vydavateľ, rok vydania, strana, dátum zápisu 
 
Konspekt, osnova a tézy 

Konspekt (výťah): 
Ø je záznam základných údajov, hlavných myšlienok, príkladov, dôkazov i 

doslovných citátov z počutého alebo prečítaného odborného textu 
Ø zhustený, ale verný obsah textu, zachováva jeho logickú štruktúru 
Ø jeho forma musí byť prehľadná – číslovanie, podčiarkovanie, šípky... 

 
Osnova: 

Ø je najstručnejší a najprehľadnejší záznam obsahu textu v bodoch, heslách, ktoré 
obsahujú základné (kľúčové pojmy) 

Tézy: 
Ø obsah textu v ucelených vetách 
Ø nazývajú sa aj sylaby 
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Podstata a funkcia informácie 
Ø základné údaje informácie sú odpovede na otázky: čo?, kde?, kedy?, kto? a prípadne 

aj prečo? a ako? 
Ø dĺžka viet a ich usporiadanie závisia od funkcie informácie 
Ø na plagátoch sa častejšie vyskytuje menné vyjadrovanie, jednočlenné menné vety 
Ø obsah informácie sa nezmení, aj keď zmeníme poradie údajov alebo viet 

 
Druhy informačných údajov 

Ø informačné útvary sú pomenované podľa svojej funkcie, prípadne podľa obsahu alebo 
formy 

Ø dotazníky (formuláre) – administratívny a pracovný styk 
 
Administratívny štýl a jeho útvary 

Ø pracovné a administratívne vzťahy od nás vyžadujú, aby sme aj sami tvorili 
informačné tvary 

Ø vyjadrovanie v informačných útvaroch je stručné, presné, vecné – vystihuje 
podstatu veci 

Ø ďalším dôležitým znakom je ich prehľadnosť, preto majú ustálenú formu 
Ø musia byť čitateľné, preto sa píšu na stroji alebo krasopisne rukou 

 
 
Komunikácia 

Ø výmena informácií medzi podávateľom a prijímateľom v istej komunikatívnej situácii 
Ø proces utvorenia jednej výpovede rozčleňujeme na 3 fázy:  

o pozorovanie objektívnej skutočnosti (podnet) 
o formovanie psychického obsahu  
o výber jazykových prostriedkov na jeho vyjadrenie 

Ø môže ju znehodnotiť nízka intenzita hlasu, neprimerané tempo reči, zlá výslovnosť 
(artikulácia) 

Ø v písomnej forme nečitateľné písmo, neprehľadnosť, neúplnosť alebo nepresnosť 
údajov 

 
Vecnosť a zdvorilosť v rečovej komunikácii: 

Ø v spoločenskom styku, v rečovej komunikácii okrem presného a vecného štylizovania 
treba uplatňovať aj zásady zdvorilého spoločenského správania – rečovú etiketu, 
ktorou kladne ovplyvňujeme partnerov komunikácie 

 
Spoločenský význam získavania informácií: 

Anketa 
Ø anketa je spôsob zisťovania verejnej mienky formou odpovedí na určité otázky 
Ø existujú aj výskumné ústavy verejnej mienky 

Test 
Ø skúška (zväčša písomná), pomocou ktorej sa rýchlo (podľa šablóny) zisťuje 

porozumenie pojmov a ich vzájomných vzťahov alebo úroveň schopnosti 
vykonávať nejakú činnosť 

Ø na vyskúšanie veľkého počtu zamestnancov, úrovne pochopenia, vedomostí 
Nástenné noviny 

Ø v škole, triede – výstrižky, aktuality, vlastná tvorba 


