
 
 

  

 
                               
 

                                                    Jozef   Berta                                                       
  Stručná charakteristika syntaxe ako jazykovednej disciplíny  v 

podmienkach školy a jej členenie.                               
Realizácia spájania slov podľa  vzťahov medzi členmi 
syntagiem (skladov) tromi spôsobmi:                
(prisudzovacím skladom  – predikatívnou syntagmou,  
určovacím skladom  – determinatívnou syntagmou                 
a priraďovacím skladom  – koordinatívnou syntagmou).                                             
Spájanie vetných  členov v skladoch (vo vete)  gramatickými 
prostriedkami zhody, väzby, primkýnania.                       
Druhy viet podľa obsahu, členitosti, zloženia.            
Slovosled v slovenčine.                                                    
Hlavné (základné) a vedľajšie (rozvíjacie) vetné členy. 
Jednoduché súvetia priraďovacie (ich typy) a podraďovacie     
s jednotlivými vedľajšími vetami.  Vetosled v slovenčine. 
Zložené  súvetie.  Algoritmus postupu pri vetnom rozbore.                                                              
Náuka o polovetných (polopredikatívnych) konštrukciách. 
Písanie čiarky v jednoduchej vete a v súvetí.                   
Náuka o spájaní viet do vyšších celkov (odsekov, kapitol atď. 
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Použité skratky 
 
A. ‒ akuzatív 
atď. ‒ a tak ďalej  
D. ‒ datív 
Do ‒ doplnok  
G. ‒ genitív 
HV ‒ hlavná veta 
I. ‒ inštrumentál 
jedn. č. ‒ jednotné číslo 
JV ‒ jednoduchá veta 
L. ‒ lokál 
muž. r. mužský rod 
N. ‒ nominatív 
napr. ‒ napríklad 
os. ‒ osoba 
OV ‒ odkazovací výraz 
Pk  ‒ prívlastok  
Pk n  ‒ prívlastok nezhodný  
Pk z  ‒ prívlastok zhodný  
pl. ‒ plurál (množné číslo) 
Po ‒ podmet    
pod. ‒ podobne 
Pon  ‒  podmet nevyjadrený 
Por  ‒  podmet rozvitý 
Pov  ‒  podmet viacnásobný 
Pov  ‒  podmet vyjadrený 
Pr h  ‒  podmet holý 
Pr h  ‒  prísudok holý 

Pr r   ‒  prísudok rozvitý 
Pr s  ‒  prísudok slovesný 
Pr s, j   ‒  prísudok slovesný  jednoduchý 
Pr s, z  ‒  prísudok slovesný  zložený 
Pr s-m  ‒  prísudok slovesno-menný 
prir. s.  ‒ priraďovací sklad ( 
pris. s. ‒ prisudzovací sklad  
Prv   ‒  prísudok viacnásobný 
Ps ‒ prístavok  
Pt ‒ predmet  
Pth ‒ predmet holý  
Ptn  ‒ predmet nepriamy 
Ptn ‒ predmet nepriamy  
Ptp   ‒  predmet  priamy 
Ptp ‒ predmet priamy  
Ptr  ‒ predmet rozvitý  
Ptv ‒  predmet viacnásobný  
Pu  ‒ príslovkové určenie 
Puč  ‒ príslovkové určenie času  
Pum  ‒ príslovkové určenie miesta 
Pumr  ‒ príslovkové určenie miery  
Puna, prostr  ‒ príslovkové určenie nástroja  a prostriedku  
Purpríp  ‒ príslovkové určenie prípustky 
Pupodm  ‒ príslovkové určenie  podmienky 

Pupr  ‒ príslovkové určenie príčiny  
Pus  ‒ príslovkové určenie spôsobu  
Puuče  ‒ príslovkové určenie účelu 

Puuči  ‒ príslovkové určenie  účinku  

Puvys  ‒  príslovkové určenie výsledku  

Puzre  ‒ príslovkové určenie zreteľa  

resp. ‒ respektíve 
s., str.  ‒ strana 
sg. ‒ singulár (jednotné číslo) 
str. r. ‒ stredný rod 
šk. r. ‒ školský rok     
tzv. ‒ takzvaný 
u.s.  ‒  určovací sklad ( 
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VV ‒ vedľajšia veta  
 VVd  ‒vedľajšia veta doplnková   
 VVpk  ‒vedľajšia veta prívlastková   
 VVpo  ‒ vedľajšia veta podmetová  
VVpr  ‒vedľajšia veta prísudková   
 VVvz  ‒ vedľajšia veta vetnozákladová 
 VVpt  ‒ vedľajšia veta predmetová  
 VVP  ‒vedľajšie vety príslovkové   
 VVPm  ‒ vedľajšia veta príslovková miestna 
 VVPč  ‒ vedľajšia veta príslovková časová    
 VVPp  ‒ vedľajšia veta príslovková príčinná   
 VVPs  ‒ vedľajšia veta príslovková spôsobová   
 VZ  ‒  vetný základ 
 VZ vetný základ  
 VZn  ‒ vetný základ neslovesný 

VZn – vetný základ neslovesný ‒ menný 
VZs  ‒  vetný základ slovesný   
 VZs  ‒ vetný základ slovesný 

VZs-m  ‒  vetný základ slovesno – menný  
 VZs-m  ‒ vetný základ slovesno – menný  
 z ‒ zhoda  
 v – väzba 
 p – primkýnanie 

žen. r. ‒ ženský rod 
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Predhovor autora 
 

Moje dlhoročné praktické skúsenosti z vyučovania slovenského jazyka v ZŠ a gymnáziu, ale aj pri 
vyhodnocovaní testov celoslovenských testovaní žiakov zo slovenského jazyka, ba aj na štúdium 
slovenčiny na fakulty, potvrdzujú, že úroveň vedomostí žiakov, študentov zo skladby (hlavne v 
praktickej časti určovania syntagiem,  vetných členov, viet a súvetí) je pomerne nízka. Možno to 
súvisí aj s istými nedostatkami, ktoré sa pri syntaktickom učive vyskytujú aj u učiteľov (najmä 
začínajúcich), ktorí túto náročnú problematiku (hlavne aplikáciu jej  praktickej časti majú nedostatočne 
naštudovanú, nezískali potrebné praktické znalosti ani na fakultách, ale aj u tých, ktorí zostávajú v 
stereotype starej metodiky, ktorá je už prekonaná a nevenujú pozornosť novým trendom). 
Najvypuklejšie sa to prejavuje v uplatňovaní otázkovej metódy pri  určovaní  vetných členov a  súvetí, 
ktorú zvyčajne považujú za jediný spôsob,  ba povyšujú ju nad správnejšie určovanie vetných členov 
rozvíjacími slovnými druhmi, pri doplnku vetnými členmi (otázky by mali byť len pomocným 
prostriedkom) a vedľajších viet pomocou odkazovacích výrazov.   
Z toho potom vyplývajú aj praktické nedostatky u žiakov, študentov, ktorí vetné členy a súvetia 
nesprávne určujú. Nedostatky sa vyskytujú aj pri určovaní syntagiem (vzťahoch v syntagmách) i viet 
podľa jednotlivých druhov.  Problémy im robí i rozlíšenie jednočlenných a dvojčlenných viet.  
Ďalším problémom je, že učitelia syntaktické javy nevykladajú v tesnej spätosti s morfologickou 
rovinou jazyka, ktorú by mali už žiaci do istej miery ovládať, pretože obidve roviny fungujú iba vo 
vzájomnej spätosti a podmienenosti. 
Túto nepriaznivú situáciu umocňuje aj to, že neexistujú kvalitné učebnice, v ktorých by boli praktické 
postupy (metodika aplikácie učiva zo skladby primerane veku vysvetlená, aj s praktickými príkladmi  
modelových viet, na základe ktorých by sa ďalšie príklady viet, súvetí, mohli precvičovať, ba aj  
samostatne žiakmi tvoriť).  
Negatívnym trendom súčasnosti je aj čoraz častejšie porušovanie pravopisne gramatických pravidiel 
(morfologických i syntaktických) pod vplyvom rozširujúcej sa elektronickej komunikácie a sociálnych  
komunikačných sietí, ktoré majú nepriaznivý odraz aj vo výskyte chýb v písomných žiackych prácach i v 
ústnych prejavoch žiakov. 
Aj preto som sa rozhodol napísať príručku k tejto problematike.  
Rozdelil som ju do piatich častí, v ktorých  riešim stručne, veku primerane aj s praktickými príkladmi 
základné  otázky syntagmatiky, vetnej, polovetnej, súvetnej syntaxe a podrobnejšie aj novej 
disciplíny – textovej syntaxe. 
Dúfam, že v tejto príručke nájdu jej používatelia (učitelia aj žiaci) odpovede na viaceré otázky a že im   
pomôže orientovať sa v takej zložitej problematike, akou je vetná štruktúra. 
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Skladba (syntax) 
 

jazykovedná disciplína, ktorá skúma: 
  konštrukcie (sklady, vety, súvetia, vetné celky –  obsahovo a formálne ucelené texty); 

   vzťahy medzi členmi konštrukcií (vetnými členmi, vetami, vetnými celkami), 
   spôsoby a prostriedky vyjadrenia týchto vzťahov;

  
→  základnou jednotkou skladby je sklad, čiže syntagma, 
→   komplexnou skladobnou jednotkou je veta, text, 
                minimálnou  časťou vety je vetný člen. 

 
Syntax sa člení na: 
 

      syntagmatiku, 
  vetnú syntax, 

      polovetnú syntax, 
  súvetnú syntax, 

      textovú syntax. 

 
Syntagmatika 

 

  je náuka o spájaní slov do skladov (syntagiem); 

→  vo vete ich vytvárajú vždy dve plnovýznamové slová, 
                    napríklad vo vete Jerguš utekal cez lúku sú dva sklady:  

  prvý – prisudzovací  (Jerguš utekal), 
  druhý – určovací  (utekal cez lúku); 
   Po v – h    Pris.s.   Prs j – h 

Jerguš   =    utekal                   
                       u.s.     Pum 

                     cez lúku 
 

Spájanie slov podľa vzťahov medzi členmi syntagiem (skladov) sa realizuje tromi spôsobmi, na základe 
ktorých  sa rozlišujú  tri typy skladov: 

 
a) prisudzovací sklad (Pris. s.)  – predikatívna syntagma,  

                                                                                                
  vytvárajú ho dva hlavné vetné členy  (holý podmet Poh  a holý prísudok Prh ), 

→  vytvára teda holú vetu, 
                             napr.:  Po v  –   h     Pris.s.    Pr s j  –  h                             Po v  –   h     Pris.s.       Pr sz  –  h                                 
                                             mama            varí.  žiak              sa musí učiť  

  
b) určovací sklad (u.s.), podrad'ovací – determinatívna syntagma,  

 

  vytvára ho nadradený vetný člen (nvč)  a podradený vetný člen (pvč),   
            →   nadradený člen skladu bližšie určuje podradený člen skladu, 
                     napr.:  
                       varí    nadradený vetný člen (nvč)                sveter (nvč)         hrá sa  (nvč) 

                                   u.s.                                                                       u.s.                                 u.s. 

                                 polievku podradený vetný člen (pvč)        pekný (pvč)            na dvore (pvč)           

                              píše (nvč)     úlohu (nvč)         idem (nvč)       idem (nvč) 
                            u.s.                       u.s.                             u.s.                           u.s.                           

                           úlohu (pvč)    domácu  (pvč)        pešo (pvč)        do školy (pvč) 
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c) priraďovací sklad (Prir.s.) – koordinatívna syntagma,  
 
   vytvárajú ho dva alebo viaceré rovnaké vetné členy, ktoré vytvárajú viacnásobný   
      vetný člen:  

→  spojkovým spojením (mama a otec; dobrý a zdravý)  
→   alebo bezspojkovým spojením (polievku, mäso), 

                                    napr.: dva podmety    tri predmety                                  dva prívlastky                                                              
                                            Po         Prir.s.      Po                 Pt              Prir. s.   Pt         Prir. s.     Pt               Pk          Prir.s.        Pk 

                                  mama   a       otec           polievku,            mäso     a         ryžu        dobrý      a       zdravý 
 

Gramatické vyjadrenie vetných skladov 
 

Vetné členy sa v skladoch (vo vete)  spájajú nasledujúcimi gramatickými prostriedkami : 
 

 zhodou: 
 

                 v prisudzovacom sklade,  
        →  v rode, v čísle a v osobe,       pris. s 

                                napr.: Mama varila;  Mama           varila 
                                                                  z  (žen. r., sg., 3. os.) 

  mama – žen. r., sg.  (slovo mama sa dá nahradiť osobným zámenom ona,    
       ktoré zastupuje 3. os. sg.), 
  varila – žen. r., sg., 3. os.; 

   v určovacom sklade,  
            → nadradený člen diktuje podradenému členu svoje vlastné gramatické kategórie        
                 rodu, čísla a pádu, 

         napr.: dobrý otec,                                          otec (nvč, muž. r., sg., N.) 
  dobrý – muž. r., sg., N.,                u.s    Pkz 

                       otec –  muž. r., sg., N.                   dobrý (pvč,  muž. r., sg., N.)          
 

  väzbou:  
 

   sloveso  (vo funkcii prísudku) sa viaže s podstatným menom, prídavným menom,    
        zámenom, číslovkou v jednotlivých pádoch (okrem N), 

→  nastáva len v určovacom sklade (obyčajne medzi slovesom alebo prídavným  
menom v prísudku a  predmetom). 

→    nadradený člen diktuje podradenému členu gramatický tvar – pádovú    
        formu, 
        napr.:  hovoril (sloveso – nvč)                               píše (sloveso – nvč) 
                   u.s      v                                                       u.s   v    
                     o otcovi  (pvč,  Ptn – muž. r., L. sg.)         úlohu (pvč, Pt p  –  žen. r., A. sg.)    
 
         uvidel (sloveso – nvč)                                              nerozumiem (sloveso – nvč) 
        u.s     v                                                                            u.s     v       
           prvého (pvč – Ptp ,  muž. r., A. sg.)                            všetkému (pvč,  Ptn –  muž. r., L. sg.) 

 

         bol dobrý (príd. m. – nvč) 
               u.s     v  
                   otec (pvč,  Ptp –muž. r., A. sg.)          
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  primkýnaním: 
 

   nachádza sa v určovacom sklade, 
           →  nadradený člen nediktuje podradenému členu žiadne gramatické kategórie, 

→  nastáva tak, že sa slovosledom k sebe primknú dve slová,             
       napr.: rúbe v lese,              rúbe (sloveso – nvč)      
                                                  u.s     p 
                                                       v lese (pvč,  Pum)                             

     medzi týmito vetnými členmi nie je väzba, lebo nejde o spojenie slovesá v   
          prísudku a predmetu;  
     ide  o spojenie slovesá v prísudku a príslovkového  určenia miesta, a teda o   
          primkýnanie; 
      ide o spojenie príslovkového určenia pri nadradenej príslovke, 
          napr.:  veľmi silne;   silne (príslovka – nvč)   celkom blízko;    blízko  (príslovka – nvč)     
                                          u.s.   p                                                                          u.s.    p                                         

                                            veľmi  (pvč,  Pu)                                                               celkom  (pvč,  Pu)                                                                  

 
→  nastáva aj vtedy, keď ide o spojenie nadradeného podstatného mena  
      a nezhodného prívlastku, 

           napr.: vchod do školy;             vchod ( nvč –  podst. m.)      
 
                                                               do školy (pvč,  Pkn)                             

  medzi vetnými členmi nie je väzba, lebo sa nespája predmet a sloveso v    
      prísudku, 
  medzi vetnými členmi nie je ani zhoda, pretože nemajú rovnaké    

          gramatické kategórie; 
   nachádza sa aj v priraďovacom sklade, 

→  slová sú k sebe priradené len slovosledom vo vete,  
      napr.: mama a otec                    a 
                                              mama       otec         
                                                           p                                                                      
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Vetná syntax (skladba),  
 

  je náuka o jednoduchých vetách a vetných členoch; 

 

Veta 
 

  je základná komunikatívna jednotka reči (prostredníctvom nej človek vyjadruje svoje     
      myšlienky), 

→  je to konštrukcia slov, ktoré sú navzájom  pospájané podľa istých pravidiel, 
→  je gramaticky usporiadaná a intonačné uzavretá jednotka,  
→  má povahu syntaktického vzorca, syntaktickej schémy príznačnej pre istý jazyk, 
→  má ucelený význam,  
→  je to podklad pre výpoveď, 

                  napr.: Naša mama varí. Prší? Áno. 
 

Výpoveď 
 
         je konkrétna modifikácia vety (jedným hovoriacim) v závislosti od kontextu, situácie a   
             dorozumievacieho cieľa, pri konkrétnych podmienkach (priestorových, časových...),  
         je to teda konkrétna realizácia vetnej schémy v reči, 
         až veta, ktorá sa dostane do konkrétneho textu, sa v podstate oživí a stane sa výpoveďou, 

  je to najmenší, do istej konkrétnej situácie zakotvený rečový prejav, v ktorom sa    
      vyjadruje postoj hovoriaceho k nejakej skutočnosti, 

         ľudia komunikujú výpoveďami, a nie vetami, 
        v školskej komunikácii narábame s konkrétnymi dorozumievacími prostriedkami,   
            s jednotkami reči, teda s výpoveďami, a predsa tieto jednotky nazývame vetami  

(dlhoročná didaktická prax). 
  J. Mistrík vetu a výpoveď prirovnáva k rozdielu dáždnika položeného v obchode na pulte 

a použitého v daždivom počasí na ulici, 
   podľa P. Karlíka výpovede sú už realizované (prenesené alebo napísané) vety, a teda 

zakotvené  v nejakej jedinečnej komunikačnej situácii, 
   celkový zmysel výpovedí v školskej komunikácii sa v závislosti na komunikačnej situácii  

skladá z dvoch základných zložiek: 
→  z obsahu (čo sa hovorí), 
→  a z (aktuálnej) komunikačnej funkcii  (prečo), s akým cieľom, úmyslom, (zámerom  
      sa to hovorí). 

  výpoveďami (v danej komunikačnej situácii) hovoriaci teda nielen niečo hovorí, ale  
zároveň niečo robí (oznamuje, pýta sa, kritizuje, namieta, vytýka, navrhuje, súhlasí, 
nesúhlasí, ospravedlňuje sa, ďakuje, ponúka, varuje, vyhráža sa, napomína, dovoľuje a pod.) 
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Druhy viet  

Vety podľa obsahu (komunikačného zámeru, modálnosti) 
 
  vety sa od seba odlišujú nielen gramatickou organizáciou, ale aj modálnou  platnosťou      
  pri tvorení viet vyjadrujeme aj komunikačný cieľ, postoj, zámer , čím upravujeme obsah   
      (modalitu) vety, 
  rozlišujeme tri druhy modálnosti: 

 postojová modálnosť, 
      →  je základným typom, 
      →  závisí od komunikačného cieľa (zámeru) hovoriaceho, 
      →  hovoriaci gramatický model vety pri jeho realizovaní vo výpovedí využíva 

    na prosté oznámenie, alebo na otázku, rozkaz a želanie;   
 istotná modálnosť, 

      →  hovoriaci vyjadruje presvedčenie o stupni platnosti výpovede (oznamovacej    
     alebo opytovacej vety); 

 vôľová modálnosť, 
→  hovoriaci podáva dej výpovede ako možný (podmieňovacie a opytovacie     
      vety) alebo nevyhnutný (rozkazovacie vety); 

 
  Podľa komunikatívnych zámerov hovoriaceho vznikajú nasledujúce štyri základné typy   
      viet: 
 

  oznamovacie vety, 
→  ich obsahom je oznámenie,  
→  hovoriaci podáva obsah vety ako správu, informáciu, konštatovanie,  

             →  využíva sa v nich oznamovací a podmieňovací spôsob, 
→  končia sa bodkou,  

                 → majú klesavú melódiu, 
                               napr.: Otec rúbe drevo. Dedko už vyzdravel. Chcel by som sa vrátiť. 

 

     opytovacie vety 
→   nimi sa na niečo pýtame alebo nimi niečo zisťujeme,  
→   zisťujú platnosť výpovede v zmysle       
       pravdivosť/nepravdivosť/pravdepodobnosť, 
→   na konci týchto viet je vždy otáznik, 

                    zisťovacie otázky majú stúpajúcu melódiu; 
                                na potvrdenie alebo popretie otázky sa v odpovedí používajú    
                                     hodnotiace častice áno/nie, 
                                     napr.: Čítate denne noviny? Ano/Nie. Pojdeš zajtra do školy? Ano/Nie. 

   doplňovacie otázky majú klesajúcu melódiu, 
                           začínajú sa opytovacím zámenom alebo príslovkou,  

                          →  odpovedá sa na ne slovom, na ktoré sa pýta opytovacie  
                              zámeno, ale aj celou vetou, 
                                  napr.: Kam ideš?  (Do kina.); Kto prišiel? (Otec.)  
                                  Kedy sa to začína? (Neviem presne, spýtam sa.) 
                           →   odpoveď hodnotiacimi časticami áno/nie na doplňovaciu     

                                                   otázku nie je možná;                  
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   rozkazovacie vety 
→  vyjadrujú výzvu ku konaniu/nekonaniu, 
→  ich obsahom je rozkaz (Poď sem!) alebo zákaz (Nerob to!) 
→  využíva sa v nich rozkazovací spôsob, často sprevádzaný zvýraznením sily hlasu   
       (zvýšeným dôrazom, intenzitou), 
→  končia sa výkričníkom,  
→  melódia týchto viet je klesavá; 
→  okrem zreteľného rozkazu/zákazu sa formou rozkazovacej vety vyjadrujú aj   
      vôľové odtienky bez naliehavosti rozkazu, napr. povzbudenie, prosba, predpis,   
      návrh, návod, rada, 
             pri nich sa za (formálne) rozkazovacou vetou nemusí písať výkričník, 
             nepíše sa za návodom a za radou, 
                 napr.: Dívaj sa pod nohy, hlava sa ti nezakrúti. Neraduj sa z cudzej škody.  

 

  želacie vety 
→  ich obsahom je výzva,  želanie, 

  aby sa niečo stalo (splnilo), 

                   napr.: Bodaj by to tak bolo! Bárs by si mal pravdu! Keby si už toľko                 

                   netáral! 

  alebo nestalo (nesplnilo), 

                   napr.: Nech len nespadne! Nech sa vám všetko podarí! 

→  hlavným prostriedkom želacej schémy sú želacie častice (bodaj, bárs/bár,   

      keby, kiežby, nech), 

→  na rozdiel od rozkazovacích viet sa spravidla neobracajú na určitého adresáta     

      (osobu, zviera), 

→  v nich hovoriaci vyjadruje vôľu zmiešanú s citom, ktorý je príčinou, že došlo k    

      výzve, 

→  ich melódia je klesavá,  
                 →  na konci viet sa píše výkričník ; 
                 →  k nim patria i pozdravy, kliatby, zariekania a pod. 
 

  zvolacie vety netvoria samostatný modálny typ vety, 
            →  sú osobitnými typmi viet, keďže vznikajú zo všetkých predchádzajúcich    
                  typov tak, že sa zvýraznia silou hlasu, citového dôrazu, zvolajú sa;  
            →  ich gramatickým základom môže byť oznamovací, podmieňovací aj   
                  rozkazovací spôsob, 

 →   končia sa výkričníkom,  
               →   majú klesavú melódiu, 

                  napr.: Ráno je múdrejšie ako večer! Byť vzorom je najväčšia sila! Utekajte von! 

            pri zadávaní školských úloh sa za vetou nedáva výkričník, 
                  napr.: Urč vetné členy     

       
Základný postoj hovoriaceho k obsahu výpovede môže byť: 

    

      kladný, 

          napr.: Žiaci sedia v laviciach. Kedy žiaci sedia v laviciach? Bodaj by žiaci sedeli v laviciach! 

      záporný,  

          napr.: Žiaci nesedia v laviciach. Žiaci, neseďte v laviciach? Kedy žiaci nesedia v laviciach? Kiež by   

           žiaci nesedeli v laviciach! 

              →  kladnú a zápornú formu možno použiť vo všetkých typoch viet;  
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Kladná veta vyjadruje tvrdenie, príkaz (rozkaz) alebo želanie, 
napr.: Čítam knihy. Čítajte knihy! Keby ste radšej čítali knihy! 
Zápornou vetou hovoriaci platnosť obsahu vety 
         popiera, 
         alebo nepraje si, aby sa uskutočnil, 
         alebo realizáciu vetného obsahu niekomu zakazuje, 
               napr.: Nekričím na vás. Nekrič na mňa! Keby na mňa nekričal! 

 
Zápor v slovenčine sa vyjadruje nasledujúcimi spôsobmi: 

 
         slovotvornou predponou ne-   

      napr.: nenapíšem; nebudú spievať, nechcem kresliť;  
  časticou nie, 
        napr.: nie je prvý, nie sme nadšení, nie je ľahká alebo je neľahká;  

 
Dvojitým záporom v zloženom prísudku sa ruší záporný význam vety (nadobúda sa kladný význam), 

  napr.: Nemôžem sa nepriznať. Nemožno neísť s tebou. Nebudeme nerozhodnutí. 
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Vety podľa zloženia 
 

     jednoduché:  
 

        majú  jeden určitý slovesný tvar,  ktorý tvorí gramatické jadro vety, 
       →  môžeme pri ňom určiť gramatické kategórie (osobu,  číslo, čas, spôsob, vid,    
              rod); 
              napr.:  Mama varí obed. Rúbe drevo. Čítal som knihu. Opravili by ste mi  
              hodinky? Matka sa bojí o dieťa. Pes prestal brechať. Musí mať dobré   
              známky. Mamka bola smutná. Mohol si kúpiť nový kabát. Zajtra bude   
              obchod otvorený. 

   majú iba jeden prisudzovací sklad, teda jedno spojenie  podmetu a prísudku,  
  napr.:  
    Po v – h        pris. s.  Pr s – j        Po n – h     pris. s.   Pr s – j                  Pr s –z                pris. s.    Po n – h         

  Mama    =      varí.   (On)    =      rúbe.     Opravili by ste   =       (vy)   mi hodinky?   
    Po v – h       pris. s.    Pr s – j                               Po v – h     pris. s.         Pr s – z                           Po n – h     pris. s.        Pr s – z       
  Matka   =    sa bojí  o dieťa.  Pes     =       prestal brechať. (On)    =     musí mať  
                                 Po v – h          pris. s.    Pr s – m                         Po v – h           pris. s.      Pr s – m       
   dobré známky.  Mamka     =    bola smutná.  Obchod      =      bude otvorený. 
    Po n – h     pris. s.          Pr s –z       
   (On)     =     mohol spievať na dnešnom predstavení.  
           podľa toho, či vety majú iba základné alebo aj rozvíjacie vetné členy,   
                poznáme jednoduché vety:  
                        holé,  ktoré majú: 

                      iba holý podmet (vyjadrený alebo nevyjadrený) a holý   
                            prísudok, 

                                                                      Po h  – v    pris. s.    Pr h,  s – j     Po h  – v        pris. s.    Pr h,  s – j      
                                                          napr.: Žiak   =      píše.     Dievča   =     maľuje. 
                                                   alebo holý podmet (nevyjadrený) a holý prísudok,  

                                                                                  Po h – n                  Pr h,  s – j       Po h  – n     pris. s.     Pr h,  s – z                          Po h  – n  pris. s.   Pr h,  s –m        

                                                                       napr.: (On) =   píše.    (Ona)    =    sa musí učiť. (On) =    je učiteľ. 
  rozvité, ktoré majú: 

                                        rozvitý podmet, 
                                                                      Po r  – v       pris. s.    Pr h,  s – j              Po h  – v    pris. s.    Pr h,  s – j      
                                                           napr.: mama  =       varí.       otec     =     prichádza. 
                                                                      u. s.   z                                     u. s.   z 

                                                                      Naša (Pkz )                   Náš (Pkz )                    
            alebo rozvitý prísudok,  

                                                            napr.: Mama varí obed. Otec rúbe drevo. Prichádza neskoro. 
                                                      alebo rozvitý aj podmet, aj prísudok, 

                                                                                     Po r  – v    pris. s.  Pr r,  s – j      
                                                                         napr.: mama  =   varí                     otec     =    prichádza 

                                       u. s.  z              u. s.     v                    u. s.    z                  u. s.      p 
                                      Naša (Pkz )      obed (Ptp )      Náš (Pkz )        neskoro (Pu č )                   

                                                          s viacnásobným vetným členom,  
                                                   tvoria ich rovnocenné vetné členy, ktoré sa oddeľujú   
                                                        čiarkami a spojkami,                                 

                                                       Pr r,  s – j             Prir.s.   Po h  – n     
                        napr.: Kúpil  som    =   (ja)  
                                                   u. s.  v u. s.   v  u. s.     v  u. s.           v 
                                               Prir.s.            Prir.s.                Prir.s. 

                                      chlieb,      maslo,     cukor a           múku (Ptv )                     
                                     Prir.s.                           Prir.s.  Pr r,  s – j                                   Po r  –  v         Prh,  s – j                     

                          Mama a     otec (Po v) =    varia                     žiačka zvíťazila 
                                                             u. s.    v                             u. s.   z  u. s.    z 

                                                                                              Prir.s. 

                                         obed (Pt p )    Pekná a      múdra (Pk v – z ) 
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  zložené – súvetia: 
 

       majú dva a viac určitých slovesných tvarov, 
        majú dva a viac prisudzovacích skladov (Pris.s), teda dva a viac spojení  podmetu  
             a prísudku,  

  podľa toho sa rozdeľujú na: 
                                           jednoduché súvetia: 

obsahujú iba dva určité slovesné tvary, 
                                          napr.: Mama varí obed a otec jej pomáha. Jano sadol do auta 
                                            a odišiel. Mama vie, že jej syn zajtra príde. 
                                     obsahujú iba dva prisudzovacie sklady,  
                                            napr.: Mama varí obed a otec jej pomáha (Mama = varí;   
                                            otec = pomáha – sú Pris.s). Jano sadol do auta a odišiel  
                                            (Jano =  sadol; (on) = odišiel – sú Pris.s). Mama vie, že jej   
                                            syn zajtra príde (Mama = vie; syn = príde – sú Pris.s). 
                             zložené súvetia: 

  obsahujú viac ako dva určité slovesné tvary, 
                                              napr.:  Mama varí, otec jej pomáha a sestra upratuje.   
                                              Mama vedela, že príde, lebo mu verila. 

   obsahujú viac ako dva prisudzovacie sklady, 
                                             napr.:  Mama varí, otec jej pomáha  a sestra upratuje.  
                                              (Mama = varí; otec = pomáha; sestra = upratuje – sú Pris.s). 
                                              Mama vedela, že (on) príde, lebo mu (ona) verila  
                                              (Mama = vedela; (on) = príde; (ona) = verila – sú Pris.s). 

 

Vety podľa členitosti 

 

   dvojčlenné 
 

     môžu sa rozdeliť na podmetovú a prísudkovú časť,  
  napr.: Naša mama (podmetová časť) varí chutný obed (prísudková časť); 

   gramatické jadro je vyjadrené prisudzovacím skladom, 
   napr.: Naša mama  varí chutný obed (mama =  varí – Pris.s, gramatické jadro); 

   majú oba hlavné vetné členy,  
               a to podmet (vyjadrený alebo nevyjadrený) a  prísudok; 

                                    Pov, h        Pris.s.    Pr r,  s – j                  Pon, h      Pris.s.    Pr r,  s – j          

                         napr.: Mama   =      varí              (Ona)     =    varí     
                                                          u. s.   v                                                  u. s.  v 
                                                              obed (Ptp )                          obed (Ptp ) 
               podľa toho, či je podmet vyjadrený alebo nevyjadrený, rozlišujeme dvojčlenné    
                     vety na: 

     úplné, 
     majú vyjadrený podmet a prísudok,  

                                                   Pov, h      Pris.s.  Prv, s–j          Pov, h   Pris.s.    Prv, s–j 

                                napr.: Mama   =     varí.       Otec    =     spí. 
     neúplné, 

    majú  nevyjadrený podmet,  
                                                                        Pon, h    Pris.s.   Prv, s–j            Pon, h    Pris.s.     Pr v, s–j 

                                                     napr.: (Ona)    =    varí.       (On)    =      spí. 
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    jednočlenné: 

 

     nemôžu sa rozdeliť na podmetovú a prísudkovú časť,  
  nemajú prisudzovací sklad, 
  ich gramatickým jadrom je vetný základ, podľa ktorého rozlišujeme: 

  slovesné jednočlenné vety,  
   ich vetným základom sú slovesá, ktoré vyjadrujú:  

→  atmosferické javy,  
                   napr.: Hrmí. Prší. Mrholí. Včera zas snežilo.  

→  nevysvetliteľné deje,  
                  napr.:  Straší tam.  

→  telesné a duševné pocity, 
                 napr.:  Haraší mu. Bolo mi smutno. Je mi zle.  

   spoznáme ich aj podľa slovesa v 3. os. sg. (nemajú 1. a 2. osobu); 
  menné (neslovesné) jednočlenné vety:  

   ich vetný základ môže byť vyjadrený:  
→  slovesným neurčitkom, 

            napr.: Vstať! Nespať! – k neurčitku sa nemôže doplniť sponové   
            sloveso byť (Bolo/bude vstať!  – nie je možné);    

→  podstatným menom, 
                                                           napr.: Potraviny. Škola. Poštár? 

     →  prídavným menom, 
                    napr.: Dobrý deň. Unavený. Hrozné! Neuveriteľné! 
            →  príslovkou, 
                     napr.: Dobre. Zle! Znamenite! 

    →   časticou, 
             napr.: Áno. Azda. Pravda? Čoby! 
    →   oslovením (vokatívom), 

                    napr.: Synu! Otče! Bože! 
    →   citoslovcom, 

                                                            napr.: Pst! Hajde! Hijó! Ahoj! 
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Slovosled  v slovenčine 
 
Slovosled   
 

  je to poradie slov vo vete,  
  v slovenčine je slovosled pomerne voľný, nie však ľubovoľný, 

 
  na slovosled pôsobí: 

 

   významová stránka (aktuálne členenie na východisko a jadro), 
                     →  patrí k javom textovej syntaxe (vychádza zo širšieho textu, do ktorého            
                           je výpoveď začlenená, alebo zo situácie, v ktorej výpoveď vznikla), 

→  je pre slovosled najdôležitejšia,   
→  rozlišuje to:  
             o čom sa hovorí (stojí na začiatku výpovede),  
             a čo je jadrom informácie (radí sa na koniec výpovede  – slová,                          
                  ktoré chceme zdôrazniť), 
→  v celku utvorenom viacerými vetami býva na začiatku zaradený   
       výraz,  o ktorom bola reč v predošlej výpovedi, 
       napr.: Poznal som jeho kamaráta Petra. Ten bol taký dobrý a milý.       
  poznáme:   

  objektívne poradie,  
                               →   na prvom mieste je východisko (V) – niečo nové   
                                      a neznáme,           
                               →   na druhom mieste jadro (J) – známa časť, 

                                                        majú ho obyčajne pokojné oznamovacie vety, 
                                                            napr.: Kúpil som (východisko)  si nový oblek        
                                                            (jadro). 

  subjektívne poradie,    
 →  obrátené poradie (jadro, známa časť – východisko, niečo  
       nové a neznáme), 

   majú ho vety, ktoré sa prednášajú vzrušene   
       (opytovacie a rozkazovacie)  

                                                             napr.: Nový oblek (jadro) som kúpil (východisko)! 
                                                                        vyskytuje sa v ústnych prejavoch, keď chceme          
                                                                             niečo zdôrazniť;   

    

   rečnícka stavba vety, 
                                       slovo je základným prvkom vety, ale iba správnym gramatickým                                    
                                           spracovaním a s ostatnými slovami tvorí plnohodnotné informácie, 
                                       slovosled slovenskej vety (ako som už uvádzal) je pomerne voľný, ale              
                                           riadi sa istými pravidlami (slovosledovými princípmi –                   
                                           usporiadaním  slov vo vete),                                     
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  poznáme tri slovosledné princípy: 
  

 gramatický princíp (určuje poradie slov vo vete), 
                                                             →   niektoré vetné členy majú vo vete obvyklé alebo ustálené  
                                                                    miesto,  
                                                             →   základným typom slovosledu je: podmet (subjekt) –                                                                                  
                                                                    prísudok  (verbum) – predmet (objekt), 
                                                                    napr.: Otec rúbe drevo. 
                                                             →   prívlastok zhodný – stojí spravidla pred podstatným          
                                                                    menom (krásna žena, šikovný študent),  
                                                                             v odborných názvoch však stojí za podstatným    
                                                                                  menom (mačka domáca, záružlie bahenné); 
                                                             →   prívlastok nezhodný stojí zvyčajne za podstatným                   
                                                                    menom (dom z dreva); 
                                                             →   gramatický činiteľ sa uplatňuje najmä pri polohe                                                                                            
                                                                    prívlastku  a prístavku,   
                                                                   napr.: môj dobrý priateľ – objektívne poradie (ak sa      

                                                                     uplatní dôraz, poradie sa zmení); 

 

  rytmický princíp (foneticky),                       
                                                                    uplatňuje sa pri zaraďovaní  príkloniek a predkloniek,                   
                                                                  ktoré  sú z hľadiska zvukovej stránky vety neprízvučné;    

                                                                príklonky 
                                                                       →  slová prikláňajúce sa k slovám predchádzajúcim, 
                                                                       →  nemôžu stáť na začiatku vety, 
                                                                       →  k nim patria:  
                                                                                   kratšie tvary zámen mi, ti, ťa, mu, ho, sa,          
                                                                                       napr.: Smeje sa; vidí ho; vidím ťa; 
                                                                                   a tvary slovesa byť v zložených slovesných             
                                                                                        tvaroch;  
                                                                                               stoja za slovom, ku ktorému sa   
                                                                                                    významovo  najtesnejšie vzťahujú, 
                                                                                                     napr.: Píše sa rok dvetisíc dvadsať. 

                                                                                                  Brat mi včera odovzdal odkaz;            
.                                                               predklonky 
                                                                       →  sú to slová stojace pred zvyškom vety, 
                                                                                    niektoré spojky a častice pred slovom (a, až,                          
                                                                                        že). 
                                                                                       napr.: Pretrel si oči, až keď vstal z postele. 

                                                                                     Prišiel neskoro a ešte klamal. A povedal, že   
                                                                                         príde. Až kričal;    
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   inverzný slovosled  
   je zmena poradia jednotlivých komponentov (zložiek)         

                                                                 frazémy (frazeologickej jednotky, ustáleného slovného            
                                                                 spojenia, príslovia, vetného zvratu),  
                                                              pritom možno rozlišovať:  
                                                                    →   frazémy s voľnou premenlivosťou zložiek podľa                        
                                                                           potrieb kontextu (nepovažujú sa za varianty          
                                                                           frazémy),                                                                         
                                                                           napr. niekomu popod nos/na nos brnkať – niekomu   
                                                                           brnkať popod nos/na nos – brnkať niekomu popod                          
                                                                           nos/na nos – popod nos/na nos niekomu brnkať.  
                                                                    →   pozičné varianty, predstavujúce dve podoby tej istej                     
                                                                           frazémy, pri ktorých zmena slovosledu je ustálená,             
                                                                           t.j. existuje aj mimo kontextu,  
                                                                           napr. byť koža a kosť, byť kosť a koža; aby bol                        
                                                                           i baran celý, i vlk sýty – aby bol vlk sýty aj (i) baran   
                                                                           celý.  
                                                                                  tento typ variantnosti je príznačný najmä       
                                                                                       pre frazémy s vetnou stavbou a frazémy 
                                                                                       so slovesným komponentom,  
                                                                                   zriedkavo sa vyskytuje aj pri iných    
                                                                                       konštrukciách frazém s koordináciou    
                                                                                       zložiek,                                     
                                                                                       napr. neslaný nemastný – nemastný neslaný. 
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Hlavné (základné) vetné členy v dvojčlennej vete:  
 

  podmet (Po),  
 

  pýtame sa naň otázkou: Kto? Čo? 
   s prísudkom vytvára prisudzovací sklad na základe zhody;  

                                         Po          Pris. s.    Pr 

                       napr.: Mama    =    varila; 
             z 

  mama  – žen. r., sg.  (slovo mama sa dá nahradiť osobným zámenom ona,    
 ktoré zastupuje 3. os. sg.), 

  varila – žen. r., sg., 3. os.;  
 
   podmet môže byť  

 

             vyjadrený (Pov): 
→   podstatným menom v nominatíve, 

                            napr.: Mama pečie koláč. Dom je postavený. Kniha je dočítaná. Hora    
                          žltne. Ruža vonia; Chlapec je malý. Dieťa má hračku;   

→   podstatným menom v genitíve,  
                                              napr.: Žiadneho chlapčiska tam nebolo. Chlapcov  bolo päť. Ľudí prišlo   
                                                veľa.  Pribúda vody;                              

→   prídavným menom, 
                               napr.: Múdrejší ustúpi. Chorý schudol. Vrchný nám doniesol kávu. 

→   zámenom,  
   napr.: Ona už odišla. Ja som to nebol. Ten je taký istý. Každý mi to     
   hovorí. 

→   číslovkou,  
                                              napr.: Iba piati sa zúčastnili. Druhý sa vôbec  neozval. Na obed prišli     
                                              traja. 

              →  slovesným príčastím: 
                                              napr.: Pochválený sa začervenal. Tancujúci sa krútili okolo neho. 

                   →   neurčitkom,  
                                              napr.: Fajčiť je tu zakázané. Čakať ďalej je nerozumné. Hádať sa  
                                              s tebou neoplatí. 
                                       →   vzorcom, značkou, skratkou, slovným či hláskovým spojením, 

                           napr.: a je uhol; a + b je vzorec;  ST je skupina hlások; Komu zvonia do    
                           hrobu je známy román. 

→   neplnovýznamovým slovným druhom v pomenovacej funkcii, 
                                             napr.: A je zlučovacia spojka. 

                    →   citoslovcom,  
                                              napr.: Hlasné fuj sa ozývalo štadiónom.     

  aj nevyjadrený (Pon) – zamlčaný, 
           napr.: Rúbe drevo (On). Pečie koláč (Ona). Prídeš? (Ty). Zajtra pôjdeme na    
           výlet (My). 

 
  podmet môže byť tiež: 

 

  holý (Poh),  
           napr.: Michal kráčal lesom. 

           rozvitý (Por), 
                                 napr.: Ustarostený Michal chodil lesom. 

           viacnásobný (Pov), 
              napr.: Otec a mama nakupujú. 
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  prísudok (Pr ), 
 

  vyjadruje dej, činnosť, stav alebo vlastnosť podmetu, 
  pýtame sa naň otázkami: Čo robí? Čo sa s ním deje? 

 
  prísudok môže byť: 

 

  slovesný (Pr s ),  
  jednoduchý (Pr s, j ) a je vyjadrený: 

     →   jedným určitým tvarom plnovýznamového slovesa, 
            napr.: Dievča sa usmieva. Mama varí. Janko učí brata. Písala    

                              som priateľovi..                                   
  zložený (Pr s, z ) a je vyjadrený: 

→   určitým slovesným tvarom neplnovýznamového slovesá 
   sponového (byť) a neurčitku plnovýznamového slovesa, 
   napr.: Dnes budem čítať celý deň. 

→   určitým slovesným tvarom neplnovýznamového slovesá   
modálneho (chcieť, môcť, musieť, mať povinnosť)  

   a neurčitku  plnovýznamového slovesa, 
                    napr.: Dievčatá by chceli spievať. Učiteľ môže skúšať; Janko    
                       musí čakať. 

→    určitým slovesným tvarom  neplnovýznamového slovesá     
                       fázového (začínať, prestávať) a neurčitku plnovýznamového   
                        slovesa, 

                    napr.: Začína pršať. Prestala pracovať;    
             →    určitým slovesným tvarom neplnovýznamového slovesá 

             limitného (ísť, mať) a neurčitku plnovýznamového   
            slovesa, 

                        napr.: Ide mi srdce puknúť .Išlo ma poraziť. Vyzerá, akoby   
                           ho mal šľak trafiť;      

  slovesno-menný (Pr s-m ) a je vyjadrený: 
  najčastejšie sponovým slovesom byť, ale aj mať, ostať, zostať, stať sa,   

        zdať sa a podstatným menom,                        
                 napr.: Otec je lekár. Kamarát je robotníkom. Janko sa stal predsedom.     
                 Je príjemnej chuti. Je v dôchodku. Drevo je z duba. Brat je na  
               vojne. 
           sponovým  slovesom byť a prídavným  menom, 
                 napr.: Je dobrý. Krieda je biela. 

  sponovým  slovesom byť a zámenom, 
                 napr.: Je taký. 

  sponovým  slovesom byť a príslovkou, 
                 napr.: Je pekne. 
   citoslovný (Prc ), 

  napr.: Žaba čľup do vody. 

 
  prísudok môže byť tiež: 
 

  holý (Pr h ),  
                      napr.: Žiak píše. 

  rozvitý(Pr r ), 
                       napr.: Usilovný žiak píše úlohu. Ustarostený Michal chodil lesom.        

  viacnásobný (Prv ), 
                           napr.: Sused rozpráva, smeje sa a pracuje. 
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   vetný základ (VZ ) (nikdy nie prísudok),  
 

  je  jediný hlavný člen  jednočlennej vety, 
  tvorí jadro jednočlennej vety; 

 
  vetný základ môže byť: 

 

  slovesný (VZs ) a je vyjadrený: 
          určitým neosobným tvarom slovesa neosobného – bezpredmetového, 

            napr.: Prší. Mrzne. Blýska sa. Vyjasnilo sa. 

    určitým neosobným tvarom slovesa neosobného – predmetového, 
            napr.: Mrazí ma. 

    určitým neosobným tvarom slovesa osobného  v zvratnom    
         bezpodmetovom tvare, 

              napr.: Všade sa iba hovorí. Zajtra sa nepracuje. Ide sa mi dobre. 
    určitým neosobným tvarom slovesa osobného v neosobnom tvare  
        (3. osoba stredného rodu), 

             napr.: V lese voňalo fialkami. V zámku straší. 
  slovesno – menný (VZs-m ), ktorý môže mať tieto časti: 

   neosobný tvar sponového slovesa, 
        napr.: Je pekne. Bolo vidno. 
   vetnú príslovku (modálnu alebo stavovú), prípadne podstatné meno, 
        napr.: Treba viac peňazí. 

    neurčitok plnovýznamového slovesa; 
         napr.: Bude treba počkať. 

        alebo môže mať:  
                           →  iba jednu z týchto časti (v prítomnom  čase, kde sa tvar             
                                   sponového slovesa nepoužíva),  

                                            napr.: Už vidno (vidieť) vlak.  
                                          →  dve časti,  

                                          napr.: Treba ísť. Bolo vidno.  
                                          →  všetky tri časti, 

                                         napr.: Bolo treba ísť. Bude treba napísať. 
  neslovesný (VZn) – menný, ktorý môže byť vyjadrený: 

  podstatným menom, 
                   napr.: Škola. Potraviny Kufor! Anka? 

  prídavným menom, 
                   napr.: Skvelé! Neuveriteľné! 

  príslovkou,  
                   napr.: Dobre. 

  neurčitkom slovesa,  
                   napr.: Neodpisovať! Byť tak znovu mladým! 

  časticou,  
                   napr.: Áno. Možno. Pravdaže. 

  oslovením (vokatívom),  
           napr.: Bože! Mama! 
  citoslovcom,  

           napr.: Héj! Hijó! Pŕŕ! Haló! Ahoj! Huráááá! 
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Vedľajšie (rozvíjacie) vetné členy:  
 

  predmet (Pt),  
 

     rozvíja (bližšie určuje) predmetové sloveso, ale aj prídavné meno v prísudku a      
         viaže sa naň pevnou väzbou, 
     je záväzným doplnením každého predmetového slovesa alebo prídavného mená,     
         ktoré mu určuje pádovú formu, 
   pýtame sa naň pádovými otázkami okrem nominatívu: 
       napr.: Bojí sa tmy (Ptn ). (Koho - čoho sa bojí?) 
       Nerozumie príkladom (Ptn ). (Komu - čomu nerozumie?) 
       Vyrežeme si tekvicu (Ptp ) . (Koho - čo si vyrežeme?) 
       Vykladá o knihe (Ptn ). (O kom - o čom vykladá?) 
       Býva s rodičmi (Ptn ). (S kým - s čím býva?) 

          Si schopný odpovedať (Ptp )? (Koho - čo si schopný?) 
          Postavou je podobný otcovi (Ptn ) (Komu - čomu je podobný?)   

 
  predmet môže byť: 
 

       priamy (Ptp ),  
     →  je v bezpredložkovom akuzatíve,  

                    napr.: Mama pečie koláč (Ptp ); Otec číta knihu (Ptp  ).  
                    Janko píše úlohu (Ptp ). 

   nepriamy (Ptn ),  
→  je v predložkovom akuzatíve,  

           napr.: Spoliehal sa na kamaráta (Ptn ). 
→  alebo v hociktorom inom páde okrem nominatívu,     

                   Prišiel tam so spolužiačkou (Ptn );   
   holý (Pth ), 

→  nerozvíja žiaden vetný člen, 
                      napr.: Otec číta knihu (Pth ). Janko píše úlohu (Pth ); 

   rozvitý (Ptr  ), 
            →  rozvíja zhodný prívlastok (Pkz  ) alebo nezhodný prívlastok (Pkn  ), 
                   napr.: Otec číta zaujímavú (Pkz  ) knihu (Ptp, r ). 
                   Janko píše úlohu (Ptp, r  ) z matematiky (Pkn  ). 
   viacnásobný (Ptv ),  

→  všetky jeho členy musia byť v rovnakom páde,  
                      napr.: Žiaci si rozprávali príbehy (Ptv ), rozprávky (Ptv ) a vtipy (Ptv ). 

 
  predmet môže byť vyjadrený: 

 
→   najčastejšie podstatným menom,  

                           napr.: Otec číta knihu; 
→   prídavným menom, 

                          napr.: vyšetriť chorého; 
→   zámenom, 

                           napr.: Postavil ju na okno; Vidíš ho; Hovorím o tebe; 
→  číslovkou,  

                          napr.: vidím dvoch; hovoríme o treťom;  
→  neurčitkom,  

                          napr.: prikázal upratať; dovolili odísť; 
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  príslovkové určenie (Pu), 
 

  rozvíja (bližšie určuje) neväzobné sloveso,  ale aj prídavné meno alebo príslovku, 
  pýtame sa na neho ako na príslovky, 
  na rozdiel od predmetu nadradený výraz mu neurčuje presnú morfologickú     
      formu, 
  príslovkový určovací vzťah sa realizuje primkýnaním, 
           →  pri tom istom nadradenom člene príslovkového určenia sa môžu striedať v   
                 tom istom význame viaceré rozličné formy, napr. prísť v lete/cez leto/počas   
                 leta/v priebehu leta, 
           →  pri predmete takáto voľná variácia (obmena) foriem nie je možná; 

 
  delí sa na: 

 
  príslovkové určenie miesta (Pum) – vyjadruje miesto alebo smer, 

  odpovedá na otázky: kde, kadiaľ, odkiaľ, pokiaľ? 
                      napr.: (byť) v škole, doma, vonku, pri plote, na dvore, u susedov;  
                        (ísť) do  školy, do lesa, z výletu, horou, okolo potoka, dopredu, vpravo; 

  môže byť: 
  viacnásobné,  
     napr.: Koncerty budú v Bratislave, v Košiciach a v Prešove. 
   postupne rozvité, 
      napr.: Koncert bude v Prešove na  Sekčove.     

  býva vyjadrené:   
              →  príslovkou,  

                napr.: vošiel dnu; odbočme vpravo;     
              →  predložkou a podstatným menom, 

                 napr.: žiť na ostrove; plaviť sa pomedzi ostrovy; 
→  zámenom,  

                 napr.: Prichádzajú sem turisti. 

  
  príslovkové určenie času (Puč) – vyjadruje časový bod, úsek alebo          

  trvanie  a častosť výskytu, 
  odpovedá na otázky: kedy, odkedy, dokedy, ako dlho? ako často? 

                         napr.: (prišiel) v sobotu, na Jozefa, minulého roku, po čase, okolo            
                          obeda, včera, neskoro, na chvíľu, cez prestávku, nocou, o hodinu,     
                          pred odchodom;  
                         (hovoril) hodinu, donekonečna, od rána, do večera; 

  býva vyjadrené: 
→  príslovkou,  

                 napr.: Vrátili sa nadránom. 
→  podstatným menom,  

                 napr.: Nevideli sme ju mesiac. 
→   zámenom,  

                  napr.: Odvtedy neprišli. 
→   viacerými slovami,  

                  napr.: Čakám už päť minút. Dovolenka trvá do 15. augusta.               
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 príslovkové určenie spôsobu (Pus) – pomenúva ako dej prebieha, 

  odpovedá na otázky: ako? akým spôsobom? 
                      napr.:(spievať) krásne, veselo, nahlas, po slovensky;  
                      (hovoriť) šeptom, bez rozvahy, ako grobian, v  hádankách;  

   býva vyjadrené: 
  →  príslovkou,  

                                   napr.: Hovoríš potichu. 
  →  podstatným menom s predložkou, 

                                   napr.: Odpovedal bez váhania. 
  →  zámenom, 

                                   napr.: Urobíme to takto. 
  →  prirovnaním,  

                               napr.: Mlčí ako ryba. 
  zreteľa (Puzr), 

  vyjadruje, vzhľadom na koho alebo na čo platí dej alebo   
      vlastnosť, 

                                      napr.: (je dobrý) s každým; (topánky sú malé) synovi;  
                                        (je Poliak) pôvodom; jemu (sa to hovorí);       

  miery (Pumr),  
   odpovedá na otázky: koľko?, nakoľko?, do akej miery? 

                                napr.: (ostrihať) dohola; (stojí) korunu; (čakať) hodinu;   
                                 (uraziť sa) do krvi; (nahnevať sa) k slzám; (zbitý) na   
                                 nepoznanie; (zlý) od základu; veľmi (pekne); trochu   
                                (neohrabane);       

                   účinku (Puuč),  
   uvádza stav, ktorý vznikol prekročením istej miery, 

                               napr.: (najesť sa) do prasknutia; (ochorieť) na úmor; (opiť sa)   
                                 do nemoty; 

  výsledku (Puv), 
   vyjadruje výsledok slovesného deja,  

                              napr.: (zhorieť) na škvarku; (rozbiť sa) na  kúsky;                
                                (sformovať) do kolieska; (stočiť sa) do klbka; 
                 nástroja a prostriedku (Pun, p), 

   vyjadruje ako – čím sa realizuje slovesný dej alebo vlastnosť,      
    odpovedá na otázku: ako?, od čoho?, za čím?,  po  čom? 

                                   napr.: (páchnuť) benzínom/za benzínom/po benzíne/od   
                           benzínu;  
                           (uvariť) zo zemiakov; (vyrástol darebák) z neho; 
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 Príslovkové určenie príčiny (Pupr) – pomenúva, prečo dej prebieha   
      alebo  neprebieha, 

    pýtame sa naň otázkami: prečo, začo, z akého dôvodu? 
    býva vyjadrené:  

→  podstatným menom s predložkou za a pre,  
                                                              napr.: Štart odložili pre víchricu. Neprišiel do školy pre   
                                                              chorobu. 

  účelu (Puu),  
  vyjadruje, za akým účelom, s akým cieľom sa realizuje    
      slovesný dej,  
   odpovedá na otázky: načo?, za akým účelom?  

                                                       napr.: ísť nakupovať, na skúšku, po lekára; variť pre rodinu;  
                                                          sadať si k obedu; 

  podmienky (Pupod), 
   odpovedá na otázku: za akej podmienky?  

                                                              napr.: (neodíde) bez zaplatenia; (čas ubieha) pri práci; (pôjdeme)   
                                                                za pekného počasia;  (pustíme vás) pod dozorom; (dokážeme      
                                                         to) s vašou pomocou; 
                                              prípustky (Pupríp.), 

 odpovedá na otázku: napriek čomu? aj pri akých      
     podmienkach?  

                                                         napr.: (nemôže mu pomôcť) pri všetkej dobrej vôli;  
                                                         (je bezradný) s celou svojou múdrosťou; (prišiel) napriek   
                                                         zákazu;                            

 
V školskej praxi robí žiakom dosť veľké problémy rozlíšenie predmetu a príslovkového určenia.  
Vyplývajú zvyčajne z toho, že: 
 

  aj predmet, aj príslovkové určenie rozvíjajú rovnaké nadradené výrazy – slovné druhy    
      (slovesá alebo prídavné mená),  
  aj predmet, aj príslovkové určenie bývajú často vyjadrené rovnakými pádmi podstatných    
       mien,  
  pri určovaní týchto vetných členov sa preceňuje  otázková metóda (ako jediné kritérium).                      

   
   Základný rozdiel pri určovaní týchto dvoch rozvíjacích vetných členoch (predmetu  
   a  príslovkového určenia) je v tom, že: 
   

   predmet (Pt ); 
 →  môže rozvíjať iba predmetové sloveso alebo prídavné meno, 
→   je to záväzné doplnenie v jedinom tvare (prípadne v jeho variante – odchylnej   
       podobe, obmene), 
→   možno sa na neho opýtať iba pádovou otázkou, 
→   nemožno ho nahradiť príslovkou, 

                    napr.: čakať na spolužiaka/spolužiačku; písať úlohu; rúbať drevo;  je podobný   
        otcovi; 
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   príslovkové určenie (Pu), 
→  môže rozvíjať každé sloveso a prídavné meno, ale aj príslovku, 
→  je zväčša nezáväzné doplnenie slovesa a môže stáť pri tom istom slovese  
       v rozličných tvaroch,  

 napr.: (ísť) do školy, okolo potoka; (prišiel) v nedeľu, na Jozefa, okolo obeda,  
 o hodinu; (hovoriť) bez rozvahy , v hádankách; 

→  okrem pádovej otázky sa možno na neho opýtať aj otázkami ako na príslovky     
      kde?, kedy?, prečo?, ako?,  
→  v predložkovom páde podstatného mena ho možno nahradiť príslovkou alebo    
      príslovkovým výrazom, 
      napr.: tam, vtedy, preto, tak a pod.  

 
V nasledujúcich spojeniach uvádzam (na porovnanie) konkrétne praktické príklady správneho určenia 
predmetu a príslovkového určenia: 
 

   v spojení  čakať na spolužiaka  je sloveso čakať predmetové, pretože  si žiada doplnenie  
        v tvare  pádovej otázky koho? čo? alebo na  koho? na čo?, 

 →  nemožno ho nahradiť príslovkou,  
              ide o predmet; 

      v spojení  sadať si na stoličku  je sloveso sadať si nepredmetové, pretože jeho bližšie   
          určenie nie je väzobným – predmetovým doplnením (hoc sa naňho môžeme spýtať aj   
          pádovou otázkou na čo?), ale je príslovkovým určením miesta, na ktoré sa pýtame  
          otázkou kde? (ako na príslovku miesta),  

   ide teda o príslovkové určenie miesta, lebo sa môžeme na neho spýtať aj pádovou   
     otázkou, aj otázkou ako na príslovku); 

 
  prívlastok (Pk), 
 

      rozvíja (a to je dôležité pri jeho určovaní uplatňovať) nadradené podstatné meno  
          v úlohe hociktorého vetného člena, 

                   napr.: podmetu (Malý chlapec spadol.),  
                              predmetu (Počuli sme tiché ach.),  
                              prísudku (Je to šikovný žiak.),  
                                  vetného základu (Náš učiteľ.),  
                                  príslovkového určenia (Bolo to v našej triede.),  
                              doplnku (Prišiel ako slávny víťaz.),  
                              prístavku (Urobil maturitu – skúšku dospelosti),  
                             nadradeného prívlastku (Dom na kraji mesta;  plač Ankinho dieťaťa);                 

   pýtame sa naň otázkami: aký, ktorý, čí, koľký? 
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  prívlastok môže byť:  
 

  zhodný (Pkz),  
  zhoduje sa s nadradeným podstatným menom v rode, čísle a páde,      
  obyčajne stojí pred podstatným menom,  

              napr.: usilovný študent;  
                   →  za podstatným menom stojí iba v odborných názvoch, alebo  

                 v  básnickej reči, 
                         napr.: prvosienka jarná; kyselina sírová;  jedľa biela; vrabec   
                        obyčajný; luna bledá;     
                             v uvedených spojeniach však prídavné mená nie sú   
                                  skutočnými prívlastkami, ale spolu s podstatným         
                                   menom vytvárajú združené pomenovania, teda     
                                      pomenovacie jednotky a nie syntaktické konštrukcie; 
                      

  zhodný prívlastok býva vyjadrený:   
 →   prídavným menom,  

                                  napr.: pokazený počítač; malý dom; tehlový  múr; pávie pero;     
                                    otcov  kabát;       

 →   zámenom, 
                                                  napr.: náš počítač; tento kabát; hocijaká výhovorka; nijaký   
                                                úžitok; každý žiak;                                      
                                         →   číslovkou,  

                                 napr.: prvý počítač; piatim chlapcom; ďalší  problém; tri lopty; 
                         →   slovesným príčastím (činným aj trpným), 
                                 napr.: kresliaci chlapec; vyznamenaný žiak;              
                         →    podstatným menom, 
                                 napr.: brat Peter; pes Dunčo; dobrák sused (dobrý sused); čert    
                                chlapec (čertovský chlapec); mrkva karotka;  kapusta kel; 
                                čiapka  ušianka;  
                        →    neohybným prídavným menom,  

  tvorí zvláštny druh formálne zhodného prívlastku,    
          nemôže na svojom tvare vyjadriť kategóriu                          
               zhody, pretože je neohybné, ale stojí pred      
                nadradeným podstatným  menom, a tak sa    
                považuje za zhodný prívlastok,         

                                                napr.: blond vlasy; fajn chlapec; bordó šaty.   
                    

  nezhodný (n), 
  nezhoduje sa s nadradeným podstatným menom v rode, čísle a páde, 
  stojí za nadradeným podstatným menom, 
  medzi nadradeným podstatným menom a  nezhodným prívlastkom býva    

 primkýnanie,  zriedkavo väzba, 
 napr.: vôňa jabĺk; strecha domu; cesta vpravo; túžba cestovať;  
 oči ako nevädze; 
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  nezhodný prívlastok býva vyjadrený: 
 

→   podstatným menom v ktoromkoľvek bezpredložkovom                
       alebo predložkovom páde, 

                      napr.: vôňa jabĺk; strecha domu; smiech ľudí; príprava obeda; 
                       záhrada nášho suseda; kniha Babička; okres Prešov; obavy  
                      z trestu; odchod od rodičov; pomoc  rodičom; list matke;        
                      príchod k rodičom; čakanie na zázrak; dar pre matku; dom  
                        v  záhrade; most pri dedine;  cesta lesom; dom  nad riekou;                        

 →   príslovkou, 
                        napr.: cesta vpravo; návrat späť; sused  sprava; káva po turecky;    
                         skok  roznožmo; 

                                          →   neurčitkom,  
                          napr.: snaha zabojovať; túžba cestovať;  snaha vyniknúť;  
                          neschopnosť rozhodnúť sa; 

                →    prirovnávacím prívlastkom so spojkou ako,  
                                                napr.: oči ako nevädze; vlasy ako havranie krídla; chlap ako hora; 
                                        →    akýmkoľvek výrazom, ktorý má platnosť  podstatného mena, 

                          resp. stojí v pomenovacej funkcii,              
                         napr.: nádeje chorých; číslo jedna; spojka a; vzorec (a + b)2;               
                        Tatra 613; lietadlo TU-104;                                        
                                 k nezhodnému prívlastku patrí aj tzv. citátový prívlastok,    
                                     ktorý sa hodnotí ako jediný vetný člen, 

                                                     napr.: obraz Deti maľujú dúhu;  
                                                     román Komu zvonia do hrobu.                                                          

                            
  Prívlastok tiež môže byť: 

                                            

   holý, 
                 napr.: usilovný študent;  

   postupne rozvitý,  
  →   konkrétne podstatné meno je najprv rozvíjané jedným prívlastkom,     
         celé toto spojenie je potom rozvité ďalším prívlastkom, 

→   jeho časti sa neoddeľujú čiarkou, 
                               napr.: dlhá úzka sukňa; tento môj pekný nový zimník;  
                               najznámejší súčasný spevák;                               

  viacnásobný,   
→  jeho časti sú oddelené alebo čiarkou, alebo spojené  priraďovacou  spojkou, 

                                             napr.: mladí i starí ľudia; malé, milé dieťa; vzorný, pracovitý žiak;                                                        
                                          vôňa jabĺk a hrušiek; 

           
V školskej praxi robí žiakom problém aj rozlíšenie medzi príslovkovým určením a nezhodným 
prívlastkom. 
 

Tu si treba zapamätať, že: 
 

  príslovkové určenie rozvíja (bližšie určuje) sloveso, prídavné meno alebo príslovka, 
      napr.: (íšiel) do školy, okolo potoka; (prišiel) v nedeľu, na Jozefa, okolo obeda, o hodinu;       
      (hovoril) bez rozvahy , v hádankách;  strašne (škaredý); primerane (upravený); pomerne 

         (vysoký); veľmi (dobre); pomerne (zdravo); 
   prívlastok rozvíja (bližšie určuje) podstatné meno,  

               napr.:  Voda zo studničky mi chutila.  
                    →  slovo zo studničky je nezhodný prívlastok, lebo ho rozvíja  (bližšie  určuje)     
                          podstatné meno (voda).   
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Pozor na chyby pri správnom určovaní predmetu a nezhodného prívlastku, keď oba majú podobu 
podstatného mena. 
 
Tu si treba zapamätať, že: 

 

   predmet rozvíja vo vete sloveso, príp. prídavné meno,  
napr.: Kúpil jablká. Koho čo kúpil? Jablká = predmet. 
Postavou je podobný otcovi (Ptn ). (Komu - čomu je podobný?)   

    a nezhodný prívlastok rozvíja podstatné meno, 
napr.: Kúpil košík jabĺk. Aký košík? Košík jabĺk = nezhodný prívlastok. 

 

 

Ukážka grafického znázornenia vetných členov         
 
            Pov,h        Pris.s.      Prs,j 

    (nvč)    Mama                pečie    nadradený vetný člen (nvč) 
     u.s.           z             z        u.s.  v 

  Naša   (pvč)                 koláč    podradený vetný člen (pvč) 

 Pkz                                 u.s.   z  Ptp 

                                    chutný   (pvč) 
                                      Pkz   
                     
            Pov, h,, Prir.s. Po   Pris.s.  Prs,j 

     (nvč)    Mama   a    otec          pečú     nadradený vetný člen (nvč)  
            u.s.     z        p               z   u.s.  v 

  Naša    (pvč)                         koláč     podradený vetný člen (pvč), rozvíjací vedľajší vetný člen,           

    Pkz                                                        Ptp  

                                           u.s.   z       
                                     chutný   (pvč) 

                                      Pkz             
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Polovetná syntax (skladba) 
 

  náuka o polovetných (polopredikatívnych) konštrukciách; 

 
Polovetná konštrukcia 

 

  je funkčne synonymná s vetou,  

  tvorí prechodný stupeň medzi vetným členom a vetou,  

  v porovnaní s vetným členom vyjadruje aj sprievodnú, druhú predikáciu (prisudzovanie),    

       ktorá vyjadruje druhú informáciu v rámci jednoduchej vety; 

           →  útvar, ktorý má vo vete funkciu vetného člena a zároveň má prvky syntagmy        

            (skladu),  

             napr.: Mama polievala spievajúc. Sediace deti zívali. Videli sme učiteľa  veselého. 

       v uvedených vetách z dvoch syntagiem (stiahnutím – kondenzáciou) vznikne                      

            len  jedna syntagma a pol  (jedna z dvoch viet sa stane len vetným členom),         

a. dve predikatívne syntagmy  –  dva prisudzovacie sklady,  

           →  mama polievala + mama  spievala; rovná sa  mama  =   polievala   

                  spievajúc  (podmet + prísudok + doplnok); 

            →  deti sedeli + deti zívali;  rovná sa  sediace deti zívali  (zhodný prívlastok     

                                                  + podmet + prísudok). 

b. predikatívna a determinatívna syntagmu – prisudzovací a určovací sklad,                                             

             →  videli sme učiteľa  +  učiteľ bol veselý; rovná sa  videli sme učiteľa   

                    veselého  (prísudok +  predmet + doplnok). 

  polovetná konštrukcia  má iba jeden určitý slovesný tvar plnovýznamového slovesa               

 (polievala alebo videli sme),  nie  dva  ako súvetie,           

→   prechodník,  príčastia,  neurčitok nemajú slovesné gramatické kategórie, a preto        

  polovetnú konštrukciu,  ktorú vytvárajú,  nemôžeme považovať za dve plnohodnotné   

  vety, 

  polovetná konštrukcia sa využíva  hlavne v odbornom,  administratívnom  a  publicistickom štýle, 

  v modernej slovenčine je čoraz menej konštrukcií s prechodníkom a vzrastá  počet konštrukcií  

 s príčastiami. 
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Osobitné vetné členy – polopredikatívne konštrukcie 

 
 K polopredikatívnym konštrukciám zaraďujeme  doplnok a prístavok, ktoré sú vždy    
 polopredikatívne,  

 
      prístavok (Ps), 

 

   je voľný zhodný prívlastok vyjadrený podstatným menom pripojeným k      
      nadradenému podstatnému menu,  
   rozvíja podstatné meno, 
   základným prostriedkom na jeho vyjadrenie je podstatné meno, 
        napr.: Janko a Marienka, súrodenci, sú v našej rodine preferovaní. 

       okrem podstatného mená sa vyjadruje aj tými slovnými druhmi, ktoré vo vete   
            môžu podstatné meno zastupovať,  

 →  zámenom, 
     napr.: Naši protivníci, teda oni, tam radšej neprišli. 

 →  prídavným menom,  
     napr.: A Ivka, naša ťažko chorá, zrazu vyzdravela. 

 →   číslovkou, 
     napr.: Boli tam Vlado a Peter, dvaja z nerozlučnej trojice. 

 →   slovesným neurčitkom, 
           napr.: Náš cieľ, úspešne ukončiť štúdiá, závisí iba od nás. 

   vyjadruje vždy iné, nové pomenovanie toho istého, čo už  bolo pomenované   
      nadradeným podstatným menom,  

         napr.: Evka, susedova dcéra; môj brat, Jano; môj pes, krásny vlčiak;  
         môj otec, bývalý učiteľ; 
    jeho formálnym znakom je grafické a intonačné oddelenie od vety, v ktorej stojí, 
              →  vo vete sa oddeľuje z oboch strán čiarkami, pauzami a melódiou, 
   môže sa vypustiť bez porušenia zmyslu vety, 

                     napr.: Bratislava, hlavné mesto Slovenskej republiky, je  mestom na Dunaji. Martin                                   
                      Kukučín, slovenský spisovateľ,  napísal poviedku Neprebudený. Sahara, najväčšia                                   
                     púšť na svete, je asi 180-krát väčšia ako rozloha Slovenska. Urobil prvú skúšku                                
                    dospelosti – maturitu.  

  z prístavku a nadradeného člena možno vždy utvoriť dvojčlennú sponovo-mennú  
     vetu, 

        napr.: Bratislava je hlavné mesto Slovenskej republiky. Maturita je skúška   
        dospelosti.  
    vzťah medzi prístavkovým a nadradeným podstatným menom je teda taký istý    
         ako  vzťah medzi podmetom a prísudkom, 

           →  vyjadrovateľom prisudzovacieho vzťahu je v tomto prípade pauza medzi                       
                nadradeným a prístavkovým podstatným menom (podobne ako v   
                  neúplných  vetách typu  (Mladosť – radosť. Staroba – choroba.) a osobitná   
                  intonácia,  ktorou sa prístavok z vety vyčleňuje, 
   môže mať niekoľko funkcií: 

→  môže vysvetľovať, 
      napr.: Personifikácia, čiže zosobňovanie, je pre žiakov pochopiteľná. 
→  môže zužovať význam pomenovania, 
      napr.:  Susedia, Balogovci, už odišli. 
→  môže zhrňovať, 
      napr.: Mama a otec, rodičia, sú pre mňa najdôležitejší. 
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  Doplnok (Do), 
 

   je rozvíjací vetný člen, ktorý naraz rozvíja dva vetné členy: 
 →  podmet a prísudok, 
 →  alebo predmet a prísudok, 

   pre doplnok je typické koncové postavenie (teda postavenie na konci vety,      
     ktoré však nie je záväzné),  
   môže stáť aj na ktoromkoľvek mieste vo vete; 

                   základným prostriedkom na vyjadrenie doplnku ako druhého prísudku vo vete     
                       sú:  
                           →  neurčité slovesné tvary: 

               prechodník 
                   napr.: Robila poriadok šomrúc. Odišiel nadávajúc.     
                     Deti sa hrali pospevujúc si.                       .                    
               príčastie, 
                   napr.: Sused dobehol celkom vydesený. 
              neurčitok,  
                  napr.: Počuli sme susedu kričať. 

           →  podstatné mená, 
                      napr.: Anča sa narodila kolikou. (Anča je kalikou.)                   
                        Susedia prišli ako svedkovia. (Susedia sú svedkovia.) 
                       Chlapec vybehol bez čiapky. (Chlapec je bez čiapky.) 
                →  prídavné mená, 
                      napr.: Chlapec chodí bosý. (Chlapec je bosý.) 
               →   zámená, 

                                     napr.: Deti tam išli samé. (Deti tam boli samé.)  
                                     Koláč som zjedol celý. (Koláč bol celý.)  

 
   doplnok môže byť: 
 

     podmetový,  
  rozvíja podmet a prísudok, 

                                                   napr.: Otec sa vrátil unavený. Jano dobehol prvý.  
                                                          vo vete Jano dobehol prvý (pýtame sa otázkou ako? + podmet   

                                                                     + prísudok, teda Ako Jano  dobehol ?) 
                                                                             číslovka prvý vo funkcii doplnku má platnosť len  
                                                                                 počas  trvania činnosti slovesa; 

  vo vete Dieťa zaspalo uplakané (bolo dieťa uplakané      
       len počas zaspávania – je to doplnok).                                                                            

                      ale vo vete Uplakané dieťa zaspalo (je vlastnosť vyjadrená    
                                                                               prídavným menom trvalá  –  dieťa mohlo byť uplakané aj             
                                                                                     niekoľko dní – v tomto prípade je to prívlastok) ;                           

 

                                                    predmetový, 
  rozvíja zároveň predmet a prísudok, 

                                                  napr.: Vojaka našli raneného. Otca zvolili za poslanca (pýtame sa      
                                                  otázkou – za koho? + predmet – otca + prísudok – zvolili?)  
                                                      →  ukrýva v sebe zárodok ďalšej činnosti okrem  činnosti v   
                                                                prísudku; 
                                                               napr.: Otca volili + otec sa stal poslancom; rovná sa  (Otca   
                                                               zvolili za poslanca.) 

                                                            Ona ho našla + on bol chorý; rovná sa (Našla ho chorého!)    
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                                  holý, 
                                     napr.: Zlodeja sme pristihli kradnúť. 
                                  rozvitý, 
                                     napr.: Na matematickú olympiádu prišli naši žiaci slabo pripravení. 
                                  viacnásobný, 
                                     napr.: Hantuchová vyšla zo šatne prvá a usmievavá. 

 
            Z ostatných vetných členov môže polopredikáciu vyjadrovať prívlastková a príslovková   

polo   predikatívna konštrukcia. 
            

Prívlastková polopredikatívna konštrukcia 
 

   tvorí ju zhodný adjektívny prívlastok, ktorý stojí za podstatným menom,  ktoré rozvíja,    
   jeho základom býva najčastejšie slovesné príčastie – činné alebo trpné,  
   zriedkavejšie môže byť vyjadrený aj prídavným menom alebo iným slovným druhom,    

    ktorý má tvar ako prídavné meno,  
    napr.: Loď, brázdiaca hladinu, sa nám pomaly strácala za obzorom. Jeho otec, starý a   
    chorľavý, na jeho výchovu nestačil. Jeho syn, v poradí tretí, sa u mňa učí za stolára. 

    prívlastková polopredikatívna konštrukcia môže byť:  
             →  voľná (ak vyjadruje nepodstatný príznak nadradeného podstatného mena),  
                          z obidvoch strán sa vyčleňuje čiarkami,  
                                napr.: Čerešne, rastúce pri ceste, boli obsypané  zrelými plodmi. 
             →  alebo tesná (vyjadruje taký príznak, bez ktorého by sa veta zmenila alebo úplne    
                    stratila  svoj význam.  
                          čiarkami sa nevyčleňuje, ale intonačné vyčlenenie pri nej zostáva,  

 napr.: Žiaci oslobodení od telesnej výchovy sa na brannom cvičení nemusia     
 zúčastniť. 

 
Príslovková polopredikatívna konštrukcia 
 

     tvorí ju slovesný prechodník  
               →  holý alebo so svojimi rozvíjacími vetnými členmi, ktorý vyjadruje dej    
                     neprebiehajúci súčasne s prísudkovým dejom.  
                            môže vyjadrovať alebo predčasný dej,  
                              napr.: Vojdúc do izby, našiel tam svojho dávneho priateľa.  
                             alebo môže vyjadrovať aj rôzne príčinné alebo spôsobové okolnosti          
                                  prísudkového deja,  
                                  napr.: Zaplakala, uvidiac zničenú záhradu. Nechcejúc sa s ním pohádať, radšej         
                                odišiel. Išiel, nevidiac ani na tri kroky pred seba. 
Príslovková PK vyjadrená prechodníkom sa oddeľuje čiarkami, ak je prechodník rozvitý.  
      holý prechodník sa čiarkami z vety nevyčleňuje. 

 
Ďalšie druhy polovetných konštrukcií: 
 

1. polovetná konštrukcia s prechodníkom: 
        napr.: Polieva záhradu, spievajúc  si pesničku. Polieva záhradu spievajúc. (Súvetie: Polieva       
        záhradu a spieva pesničku. Polieva záhradu a spieva.)  Polejúc záhradu, sadla si na priedomie.    

             (Súvetie: Keď poliala záhradu, sadla si na priedomie.)    
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2. polovetná konštrukcia s príčastím: 
   polovetná konštrukcia s činným príčastím: 

                    napr.: Deti sediace na brehu pozorovali vlny. (Súvetie: Deti, ktoré sedeli na brehu,   
                    pozorovali  vlny.) 
                   Zazneli aj príspevky zaoberajúce sa predvstupovým stavom slovenského školstva. 
                    (Súvetie: Zazneli aj príspevky, ktoré sa zaoberajú predvstupovým stavom slovenského               
                    školstva.) 

   polovetná konštrukcia s trpným príčastím:  
      napr.: Stromy, obťažkané plodmi, čakali na horúci august. (Súvetie: Stromy, ktoré boli   
      obťažkané  plodmi, čakali na horúci august.) Príspevky zazneli pred publikom,   
     zloženým z domácich a zahraničných odborníkov. (Súvetie: Príspevky zazneli pred    
     publikom, ktoré bolo zložené z domácich a zahraničných odborníkov.) 

 
3. neurčitkové konštrukcie 

        napr.: Videl biele albatrosy plávať vzduchom. (Súvetie: Videl biele albatrosy, ako plávajú        
         vzduchom.) Rozhodla som sa opraviť tie šaty. 
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Nepravidelnosti vo vetnej stavbe 
 
       niekedy sa pravidelná stavba vety môže rôznym spôsobom narúšať,  
       vznikajú tak nasledujúce nepravidelnosti: 

 
1. gramaticky nesprávne, 

               
               K nim patrí: 
 

                        anakolút (vybočenie z vetnej stavby), 

                                → vzniká v nepripravených ústnych jazykových prejavoch, keď hovoriaci       
                                        akoby zabudol na svoj pôvodný zámer pri stavbe vety a pokračuje                    
                                        nenáležitým  spôsobom,  
                                        napr.: Starý kaprál, keď sa ráno zobudil, zdalo sa mu, že vôbec nespal.                
                                       (Správne  má byť: Starému kaprálovi, keď sa ráno zobudil, sa zdalo, že   
                                        vôbec nespal.)  
                                        V potravinách treba kúpiť: chlieb, maslo, mlieko, múka, káva.  
                                       (Správne má byť: V potravinách treba kúpiť: chlieb, maslo, mlieko,   
                                       múku, kávu.) 

 

   kontaminácia (kríženie väzieb), 

 → vzniká pri predmetových slovesách, ktoré sú synonymné, alebo majú        
       veľmi  podobný význam, ale rozdielnu väzbu,  
              pri ich použití vo vete sa pri jednom z nich nesprávne uvedie   
                   väzba druhého slovesa,  

                                       napr.: plánovať čo? – počítať s čím? (Plánujeme s tým, že rozšírime  
                                        našu výrobu –  nesprávna väzba plánovať s čím). 

 
2. štylisticky príznakové,  

 

                     môžu vznikať:  
                                →  ako zdôrazňovací prostriedok,  
                                →  ako vyjadrenie istého stavu hovoriaceho, v snahe vyhnúť sa    
                                   hrubému či nespisovnému vyjadrovaniu,  
                                →   ako výraz snahy po stručnosti jazykového prejavu a pod.  
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K štylisticky príznakovým syntaktickým konštrukciám patria:   
 

  apoziopéza, 

  je to nedokončená výpoveď,  
          →  môže byť prerušená:  
                        samotným hovoriacim (zväčša z citových dôvodov),   
                        alebo inou osobou,  

                       je typická pre hovorovú reč, kde sa spája s gestom alebo mimikou,  

                    v texte sa označuje tromi bodkami, 

       napr.: Najradšej by som ho ...! Rada by som prišla, ale naši... " 
       Ja vám to chcem ... " Nič mi nevysvetľujte, prerušil ho učiteľ. 
   často býva v umeleckej literatúre, hlavne v dráme  (Aj ty, Hanka...). 
   štylisticky ju využívajú autori, aby dali najavo, že ich postavy sú plné  

        citu, 

                                       napr.: J. Gregor Tajovský v dráme Statky zmätky prerušovaním           
                                       výpovede naznačuje háklivosť témy rozhovoru,  
                                       napr.: (Žofa: Čoby ste i nedali kúštik, aby sa odrátalo... ; 
                                                       Ďurko: Aspoň lúčku pod Žiarom... ; 
                                                         Beta: A za Rybníky ostredok... ; 
                                                      Palčík: Ja si nedám, kým ja žijem.  A po smrti sa netráp. Mám svoj   
                                                      rozum, spravím poriadok zavčasu... 

 

     proziopéza je výpoveď, ktorej chýba začiatok,  
            vzniká tak, že hovoriaci v snahe čo najskôr niečo oznámiť, akoby   
               "prehltol" prvú slabiku,  
                 napr.: "...rí, tam horí", kričal z celej sily. 

  →  lexikalizované (ustálené) proziopézy sa často vyskytujú  
         v pozdravoch,       

                                                napr.: 'bré ráno, 'skávam ap. 
 

   prerývaná (prerušovaná) výpoveď,  
  v porovnaní s apoziopézou sa realizuje celá, ale intonačná línia je   
       prerušená, príp. prerušovaná:  
            →  alebo citovým pohnutím hovoriaceho,   
            →  alebo z iných príčin,  
                  napr.: Či som... ti to ... nepovedal?! 
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   vložka (vsuvka, parentéza), 
                     ňou autor niečo dodáva, pripomína, prejavuje subjektívny názor  na to,   

                           o čom hovorí, 

  môže to byť slovo, slovné spojenie alebo veta (vložená do inej vety),  
→  vo vete je od ostatnej vety vždy graficky oddelená z oboch   
       strán čiarkou, pomlčkou alebo zátvorkou,  ale aj intonačne,                   
             môže mať alebo citový alebo vysvetľovací charakter,      
                  napr.: A žiadal si ešte – nešťastník akýsi – dvojité   
                  bolestné. Záhradu našiel – ako obyčajne –  zatvorenú. 
                   Na obed – v horúčave i mraze – chodil domov. 
                  Začneme, a teraz celkom vážne, s rozborom vašich prác. 

                                       Remeslo, ako hovorievala naša starká, má zlaté dno. 

                  Prekladanie (a to nielen umelecké) z blízko príbuzného   
                   jazyka má svoje osobitné problémy. 

                                     Náuka reči slovenskej (roku 1846) robí dobré meno    

                                                           Štúrovi ako jazykovedcovi. 
 

   elipsa (výpustka),  
             vzniká vynechaním istých vetných členov, ktoré z hľadiska významu  
                  vety nie sú dôležité a možno ich z kontextu doplniť,  

→  zvyčajne vynecháme slovo, ktoré je jasné  

                       zo situácie, 

                                                                 napr.: Kilo. (Je jasné, že chceme kilo jabĺk, lebo stojíme   

                                                               pred stánkom s jablkami.) 

                         z kontextu, 

                            napr.: Päť korún. (Odpoveď zaznie po predchádzajúcej   

                            otázke: Koľko  to stojí, prosím?) 

                                         Ďalšie príklady: "Kdeže, kde?" vyzvedal sa sused. Hovoriť        
                                         striebro, mlčať zlato. Jednu kávu! Naši víťazne s Českom. 

                      veľmi často sa nachádza vo frazeologizmoch a ustálených spojeniach,    

                              →  vtedy hovoríme o ustálenej elipse: 

                                                    napr.: Mladosť – pochabosť (mladosť je pochabosť). 

                                                      Aká matka, taká Katka (aká je matka, taká je Katka). Dobré ráno!     

                                                             (Prajem dobré ráno!) 

 

                          vytýčený vetný člen   

                                   vzniká tak, že sa vysunie  mimo vety slovo, ktoré chceme mimoriadne   
                                       zdôrazniť,  
                                       napr.:  
                                       Milan, ten je dobrý futbalista. V obývačke, tam som ju videla. Videla                                      
                                        som ju tam, v obývačke.  
                                    od vety sa oddeľuje čiarkou,  

                                    napr.: Ružová, tá sa mi páči! Jednotka, tá ešte neznamená úspech v živote.       
                                          Bude ti ešte  dobrá, tá  perina.   

                       →  čiarkou sa neoddeľuje neurčitok vo vetách typu:  Kradnúť nekradne. 
 

  pripojený vetný člen 
                    zvyčajne doplní povedanú alebo napísanú vetu, ak autor nevedomky alebo   

                          zámerne na niečo zabudne,  

                        napr.:  Prosím si tvaroh, ale čerstvý. Vrátili sme sa z brigády, bez peňazí. 
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  osamostatnený vetný člen 
                     vzniká,  ak pripojený vetný člen formálne upravíme ako vetu,  

                                       napr.: Na pohovke niečo ležalo. Špinavé a nehybné. 

 
Častým problémom pri určovaní vetných členov je oslovenie,  
 

  nikdy nepatrí do vety,  

          →  nie je jej vetným členom,  

  od vety je vždy oddelené čiarkou, 

  aj uprostred vety je (sprava i zľava) oddelené čiarkou,  

         napr.: Poď sem, mama! Mama, poď sem! Tak teda, milí priatelia, môžeme dnešné stretnutie  

         s pokojným svedomím vyhlásiť za úspešné.  

 
Medzi modifikované útvary sa pričleňuje nepriama reč, priama reč, nevlastná  priama reč  
a polopriama reč, 

 

a. nepriama reč, 
        je z hľadiska syntaktického a interpunkčného najmenej problematická,  

  v nej autor sám prerozpráva, čo povedala iná osoba,  
                napr.: Povedal synovi, aby nebláznil. 
 

b. priama reč  

      doslovné (odcitované) znenie reči postáv,  
      treba ju chápať ako citát v rozprávaní, a preto sa dáva do úvodzoviek (v umeleckej   
          literatúre sa nahrádza pomlčkami), 
       skladá sa z výpovede autora (uvádzacej vety a doslovného zachytenia reči postavy),  
  môže stáť na začiatku, v strede a na konci, 

            Príklady: 
                   napr.: „Neblázni, Imro ", povedal som mu. Povedal som mu: „Imro, neblázni!" 
                  „Mohol by si už byť normálny, Imro, " povedal som mu, „lebo sa to neskončí dobre." 
                    – Neblázni, Imro. –  Povedal som mu: – Neblázni, Imro! –   
                   – Mohol by si už byť normálny, Imro, – povedal som mu, – lebo sa to neskončí dobre. –            

 
c. nevlastná  priama reč 

       priama reč predstieraná ako produkt postavy, no reprodukovaná rozprávačom, 
       na rozdiel od priamej  reči nie je vyčlenená úvodzovkami, pomlčkami; 
               →  je teda písaná bez úvodzoviek, 
                            nachádza sa v modernej, experimentálnej próze; 

 
d.  autorská reč   

           je to „priama reč” autora, 
          v epickej próze má dominujúce postavenie, tvorí kostru rozprávania, 
          autor ňou dáva najavo nielen svoje pocity, myšlienky, predstavy, ale uvádza aj reč   
              postáv, komentuje ju, a tak vedie čitateľa ako sprievodcu, 

            je to základný text v pásme rozprávača, 
            využíva minulý čas, 3. osobu singuláru, 
            má spisovnú podobu, nespisovné slová, vety uvádza v úvodzovkách, 
                 napr.: Prečo ani mňa na stretnutie nepozvali, rozhnevala sa Eva. 
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e. polopriama reč zachytáva vnútorný dialóg postavy,  

     má blízko k nevlastnej priamej 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, 

               môže však použiť všetky slovesné časy, najčastejšie minulý a singulár. 

                       Porovnaj príklady:   

                                   priama reč: „Prečo ani mňa na stretnutie nepozvali?" rozhnevala  sa     

                                        Eva.  

                              polopriama reč: Eva sa rozhnevala. Prečo ani ju na stretnutie nepozvali?     

     nevlastná  priama reč:  Prečo ani mňa na stretnutie nepozvali,  rozhnevala     

          sa  Eva.. 
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Súvetná skladba 
      

  náuka o spájaní viet do súvetí; 

 
Podľa rovnocenného alebo nerovnocenného vzťahu viet v súvetí poznáme: 

 
   jednoduché priraďovacie súvetia, 

 

       tvoria ich dve gramaticky rovnocenné, hlavné vety (HV), ktoré by mohli stáť aj    
            samostatne, 
       významovo vyjadrujú rozličné vzťahy: zlučovacie, stupňovacie, vylučovacie,             
            odporovacie,  

                 sú spojené pomocou 
                           →  priraďovacích spojok, 
                           →  spájacích výrazov (zámenných , príslovkových alebo častíc) 
                           →  bezspojkovo (pauzou alebo melódiou), 

                           nemôžeme sa pýtať obsahom jednej vety na obsah druhej vety,  
                     podľa toho, či vety sú alebo nie sú rovnocenné aj obsahovo, sa delia na pravé  
                        a nepravé priraďovacie súvetie. 

 
    Typy priraďovacích súvetí 
 

     pravé priraďovacie súvetie (pravá parataxa)  
 

                 je spojenie dvoch obsahovo aj formálne (gramaticky) rovnocenných viet, medzi  
                    ktorými je priraďovací vzťah a ten sa vyjadruje parataktickou formou    
                    (priraďovacími spojkami), 

 
                    podľa významového vzťahu medzi vetami sa rozlišujú štyri základné typy       

                               týchto súvetí: 
 

   zlučovacie, 
                     sú spojením, prostým priradením samostatných, rovnocenných,                                 
                         hlavných viet do vyššieho obsahového celku, ktorých dej                    
                         prebieha: 

                    →  súčasne,  
                                             napr.: Chodil po záhrade a veselo si pískal.  

                    →  alebo následne, 
                                                 napr.: Zašepkal jej meno a rozplakal sa. 

                                         → obsah viet je rovnocenný, mohli by stať osobitne,  
                                                         napr.: Zašepkal jej meno. Rozplakal sa. 

    vety v zlučovacom súvetí sa môžu k sebe pripájať: 
→  bez spojky,  

                                      napr.: Všetko zjedli, zaplatili. 
→  zlučovacími spojkami (a, aj,  ani, tiež, až, ani – ani, aj –  a; 
→  spájacími výrazmi  (vše –  vše, najprv –  potom, jednak –    
      jednak); 

                                            napr.: Chlapec si sadol do kresla a hlavu si dal do dlaní.            
                                              Neprešlo ešte ani päť minút a už zvonil telefón. Chodil   

                                              dookola, až nakoniec zazvonil. Ani neplakal, ani sa nežaloval.           
                                             Jednak nemohol, jednak   nechcel. 
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    stupňovacie,  
                      sú spojením dvoch rovnocenných (hlavných viet), z ktorých obsah     
                            druhej vety je svojou závažnosťou významnejší než obsah prvej    
                            vety;  
                        vety v stupňovacom súvetí sa spájajú stupňovacími spojkami (ba,   
                           ba ani, ba aj, ba i, ba priam, ba dokonca,  nielenže - ale aj), 
                           napr.: Treba cvičiť, ba denne trénovať. Jeho tvár sa vyjasnila, ba aj   
                             jemný úsmev ňou preletel. Utekal, ba priam letel. Nedala si povedať, 
                            ba dokonca odišla. Nielenže vyzdravel, ale aj futbal hrá. 

 

  odporovacie,  
             sú spojením dvoch rovnocenných  (hlavných viet), ktorých obsahy si   

                             významovo odporujú,  
                                       napr.: Pozerá cez okno, ale nič nevidí (ak niekto pozerá cez okno,                                                                           
                                     všeobecne sa očakáva, že niečo vidí, ale on nevidí nič – odporuje to   
                                        skúsenosti); 

   vety v odporovacom súvetí sa spájajú odporovacími spojkami (a    
        vo význame ale, no, lež, ibaže,  avšak, ale aj, ale ani, no aj, no ani,  
        a predsa, a jednako, a napriek tomu); 

                              napr.: Chlapec začul hvizd, ale nemal síl odpovedať.  Pozrel na   
                               neho, a nič nepovedal. Sľúbil, no neprišiel. Neučí sa, a predsa   
                             má dobré  známky. Celý deň vylihuje, a napriek tomu je ospalý.     
                        pred spojkou a v odporovacom súvetí môžeme, ale nemusíme   
                                písať čiarku, 
                                napr.:  Jar je tu, a zima nepopúšťa; alebo  Jar je tu a zima nepopúšťa.          

 

  vylučovacie, 
  je spojením dvoch rovnocenných, hlavných viet, ktorých obsahy sa   
      navzájom  vylučujú,    
  ak sa realizuje dej prvej vety, nemôže sa uskutočniť dej druhej vety, 

                                                     napr.: Alebo pôjdem do kina, alebo budem doma čítať knihu (nemôže    
                                                    naraz byť v kine a zároveň doma čítať knihu, uskutoční sa dej len  
                                                     jednej vety); 
                                                najčastejšie vylučovacie spojky a dvojice spojok (alebo, buď, či;          
                                                   buď ‒ alebo, alebo ‒ alebo, či ‒ či, buď ‒ buď),  

                                               napr.: Chceš jesť alebo nechceš? Byť či nebyť? Alebo odídeme,            
                                                 alebo nás tu nájdu. Či to sám spravil, či mu kamaráti tak poradili?   
                                                 Buď mi dáš pokoj, buď odídeš.                       
                                            ak sa spojky alebo, či neopakujú, nepíšeme pred nimi  čiarku  (pozri   
                                                  príklady v predchádzajúcej odrážke). 

       
  nepravé priraďovacie súvetia (nepravá parataxa) 

 
                do nepravých priraďovacích súvetí sa spájajú vety, ktoré sú obsahovo jedna na     
                     druhej závislé, ale gramaticky sú podané tak, ako keby boli rovnocenné, teda sú    
                      spojené priraďovacím vzťahom,  ktorý sa formálne vyjadruje priraďovacou  
                    spojkou, prípadne bezspojkovým spojením; 
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  patria k nim: 
 

  dôvodové – príčinné priraďovacie súvetie,  
  je to spojenie dvoch gramaticky (formálne) rovnocenných viet, z ktorých            
      druhá vysvetľuje dôvod – príčinu deja prvej vety,  
  najčastejšie sa spájajú priraďovacími spojkami: veď, však, totiž, čiže.  
       napr.: Neviem nič, veď som sa neučil. Nič som nekúpil, veď bolo zatvorené.   
       Chodili si po výletoch, nemali totiž deti. Ber, pane, tie dane, však príde rátanie. 
   

  dôsledkové priraďovacie súvetie,  
             je to spojenie dvoch gramaticky rovnocenných viet, z  ktorých prvá veta                    
                     vyjadruje dôvod – príčinu a druhá jej dôsledok,  
                dôsledkový vzťah sa najčastejšie vyjadruje priraďovacími spojkami: a preto,  

                                 a tak, a teda, nuž, 
                    napr.: Bolo zatvorené, a tak som nič nekúpil . Nemali deti, nuž si chodili po       
                    výletoch. Sused bol lakomý, a preto nechcel pomôcť ani nám. Ja sa vás   
                    nebojím, a teda ani vy sa mňa nebojte. 

  

  prípustkové priraďovacie súvetie, 
  je to spojenie dvoch gramaticky rovnocenných viet, z ktorých prvá vyjadruje   
      okolnosť nepriaznivú pre realizáciu deja druhej vety. Dej druhej vety              
      sa však napriek tejto nepriaznivej okolnosti pripúšťa, druhá veta uvádza     
      prípustku prvej, 
  vety v prípustkovom súvetí sa najčastejšie spájajú spojkami:   

                          a (v odporovacom význame), a predsa, a jednako, aj - aj, i - i a pod. 
        napr.: Má len päť rokov, a už vie čítať. Minulý týždeň som bol chorý, a predsa   
        som prišiel do školy. Prijímacie skúšky urobil, a jednako ho neprijali. 

                         v školskej praxi sa prípustkové súvetie nepreberá ako osobitný typ a   
                             súvetia spojené prípustkovými spojkami sa hodnotia ako odporovacie. 

                 
  podraďovacie súvetia  

 

    sú spojením dvoch nerovnocenných viet – hlavnej vety (HV) a vedľajšej vety (VV), 
    vedľajšia veta bližšie určuje, dopĺňa význam hlavnej vety,  
    obsahom hlavnej vety sa pýtame,  obsahom vedľajšej vety odpovedáme (otázkovú   
         metódu však pri určovaní vedľajšej vety využívať len ako pomocnú), 
     pri určovaní vedľajšej vety je vždy potrebné určiť odkazovací výraz,  
            →  ten pomáha identifikovať (zisťovať) vedľajšiu vetu (akým vetným  členom    

   je odkazovací výraz, taká je vedľajšia veta),        
→  odkazovacími výrazmi v hlavnej (nadradenej ) vete sú:  

              ukazovacie a vymedzovacie  zámená (ten, tá, to, tí, tie, taký/í)   
              alebo príslovky  a  ustálené spojenia s odkazovacou  funkciou  (tam,      
                   vtedy, dovtedy, dotiaľ, tak, toľko, preto, nato, zato, všetok,  všade,   
                   vždy, každý, raz, predtým, teraz, potom, hneď, do tých čias, do toho   
                   času atd'.),   

  hlavnými spájacími prostriedkami v podraďovacích súvetiach sú: 
           →  všeobecné podraďovacie spojky (spájajú viac vedľajších viet): že, žeby, aby,    
                  keď, či       
           →   alebo špecifické (spravidla uvádzajú jeden druh vedľajšej vety): aj keď, len     
                  čo, zatiaľ čo, sotva, hoci, pretože, lebo, takže  

→    a vzťažné zámená, ktoré stoja na čele vedľajších viet: kto, čo, ktorý, čí (a ich   
        tvary), ako, kde, kade, kedy, prečo; 
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  podraďovacie súvetia sa delia na: 
 

→   pravé (vyjadrujú podraďovací vzťah medzi vetami priliehavými              
        podraďovacími spojkami a vzťažnými zámenami), 
→    a nepravé (tie sa v ZŠ ani v gymnáziu nepreberajú, preto ich ani nebudem    
       bližšie špecifikovať); 
→    v školskej praxi sa pravé podraďovacie súvetia členia podľa toho, ktorý    
        vetný člen hlavnej (nadradenej) vety vedľajšia veta vyjadruje. 

 

Typy vedľajších viet v pravom podraďovacom súvetí 
 

   máme toľko typov vedľajších viet, koľko máme vetných členov, 
 

                 vedľajšia veta podmetová (VVpo), 
                            vyjadruje podmet nadradenej (hlavnej) vety, 

                                             odkazovacími výrazmi v nadradenej (hlavnej) vete sú (alebo sa  môžu                                   
                                                doplniť): ten, tá, to, tí, tie, všetko, každý (vždy v nominatíve),  

    spájacími prostriedkami sú: 
            →  podraďovacie spojky (že, žeby, aby, keď, či, ak, akoby, ako, keby,    
                    kým) 
            →   a vzťažné zámená (kto, čo, ktorý, aký, ako koľko, nakoľko,      
                   ktokoľvek,  čokoľvek, hocičo), 
                                VVpo                      HV 

                                                               napr.: Kto sa náhli, ten sa prenáhli (ten – odkazovací výraz). 
     VVpo                 HV 
Čo sa vlečie, neutečie (to – odkazovací výraz doplnený), pomáha     
 identifikovať vedľajšiu vetu podmetovú (Čo sa vlečie). 
         HV                                                        VVpo    
 Chlapca prekvapí aj to (OV), že ho nezobudila mať.  
        HV                                    VVpo    
 Hlavné je to (OV), žeby ťa on chcel.  
             HV                                                                  VVpo    
 Pre mňa rozhodujúce bude to (OV), akú cestu si zvolím.   
          HV                                                                                     VVpo    
 Povinnosťou kráľa je (to ‒ doplnený OV), aby trpel za iných. 

                                                                     transformáciou (premenou) na jednoduchú vetu (JV) 
  sa utvrdíme, že vedľajšia veta vyjadruje podmet: 

                                                                          VVpo            HV 
                                                           napr.: Kto mlčí, ten svedčí. (Svedčí mlčiaci). 

                                                                               HV                            VVpo    
                                                                    Dobre obstáli tí, čo vyhrali. (Dobre obstáli víťazi). 
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   vedľajšia veta prísudková (VVpr), 
                                           vyjadruje mennú  (prisponovú) časť slovesno-menného prísudku   
                                                  nadradenej (hlavnej) vety,     
                                      odkazovacími výrazmi  v nadradenej (hlavnej) vete sú: taký, ten  (vo   
                                              všetkých rodoch, nominatív je synonymný s inštrumentálom),  toľký,    
                                              toľko, všetko, 
                                          spájacími prostriedkami sú: 
                                             →  podraďovacie spojky: že, aby, akoby  
                                                  →  a vzťažné zámená: aký, ako, čo, ktorý, kto, koľko (vo všetkých   
                                                         pádoch), 
                                                                                              HV                                                      VVpr    
                                                             napr.: Naša starká je taká (OV), že každému pomôže.  
                                                           HV                                         VVpr   
                                                    Anka je taká (OV), že jej veriť nemožno.  
                                                            HV                                                    VVpr   
                                                      Horáreň je taká (OV), ako mi  ju ľudia opísali.  
                                                                   HV                                                                               VVpr   
                                                      Roky môjho detstva neboli také (OV), aké prežívajú dnešné deti. 
                                                          HV                                      VVpr   
                                                      Som ten (OV), čo čaká na ston posledného zvona. 
                                                          HV                                                       VVpr   
                                                      Bol pre ňu tým (OV), čo si v živote najviac cenila. 

             pri transformácii  súvetia na jednoduchú vetu, musíme   odkazovací   
                    výraz   taký, taká, také  vymeniť napr.  za  podstatné   meno alebo   
                     prídavné meno, 

                              HV                                          VVpr   
              napr.: Anka je  taká (OV), že jej veriť nemožno . (Anka je falošná).     

                                                                                        HV                                          VVpr   
                                                                               Už nie som  taký (OV),  aký  som býval.  (Už nie  som  včerajší).           
                                                                                         HV                                             VVpr   
                                                                                   Jano  je  taký (OV),  že  ho  ani  traja  nepremôžu.  (Jano  je    
                                                                                  nepremožiteľný).    

 

   vedľajšia veta vetnozákladová (VVvz) 
                                           vyjadruje prisponovú  časť zloženého vetného základu jednočlennej nadradenej       
                                           (hlavnej) vety,     
                                 odkazovací výraz v nadradenej (hlavnej) vete je: tak,  
                                   spájacími prostriedkami sú: 

   →  podraďovacie spojky: že, aby, akoby 
   →  a vzťažné zámeno: ako, 

                                                                            HV                                                                      VVvz   
                                                         napr.: A naozaj mu bolo tak (OV), akoby bol prehral posledný groš.  
                                                                  HV                                              VVvz                                 HV                                  VVvz   
                                                         Aj mne prišlo tak (OV), že som ležal bezvládny. Bude tak (OV), ako nebolo. 
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   vedľajšia veta predmetová (VVpt) 
                                      vyjadruje predmet nadradenej (hlavnej) vety pri predmetovom slovese                   
                                           alebo väzobnom prídavnom mene,   
                                  odkazovacími výrazmi v nadradenej (hlavnej) vete sú: ten, všetko             
                                         (všetky tvary okrem nominatívu),  
                                  spájacími prostriedkami sú: 

               →  podraďovacie spojky:  že, aby, žeby, či,  ako, keby, keď, nech(že) 
               →  a vzťažné zámená: (kto, čo, aký, ktorý, ako, kde, kam, kade,        
                    prečo, koľko, kedy, odkiaľ, odkade, dokedy, dokiaľ, pokiaľ,          
                    hoc(i)čo, čokoľvek), 

                                                                        HV                                           VV pt   
                                                           napr.: Sľúbila to (OV), že dnes príde k nám. 

                                                                  HV                                               VV pt   
                                                       Žena navymýšľa to (OV), čo treba robiť.  
                                                                  HV                                                         VV pt   
                                                       V rádiu hovoria o tom (OV), že autá sa šmýkajú na ceste.  
                                                                  HV                                                             VV pt   
                                                       Bol som zvedavý (na to ‒OV), ako ma ujo privíta.  
                                                                      HV                                                              VV pt   
                                                          Nikdy som neprišiel na to (OV), ako ma ten pán pozná.  
                                                                      HV                                                               VV pt   
                                                          V našom revíri sa našlo všetko (OV), čo u nás žije. 
                                                            HV                                                                VV pt   
                                                  Celý život bol verný tomu (OV), čo bolo jeho presvedčením. 
                                                            HV                                                                 VV pt   
                                                  Nemal ani potuchy (o tom ‒ OV), prečo neprišli. 

              transformácia  súvetia na jednoduchú vetu,  
                                    HV                                   VV pt   
               napr.:  Oznám mu to (OV), kedy prídeš.  (Oznám mu príchod).  
                    HV                                VV pt   
                Začul to (OV), že čosi šuchoce. (Začul šuchotanie). 
       
  Pozor!            
               ak je v nadradenej vete vyjadrený predmet,                              
                    vedľajšia veta so spojkou ako nie je predmetová,  
                    ale doplnková, 
                                     HV                                                      VVDo   
                     napr.: Izbu sme našli takú (OV), ako sme ju nechali. 
                          HV                                                       VVDo              
                   Videl ich (takých ‒ OV), ako sa náhlili domov. 
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   vedľajšia veta prívlastková (VVpk) 
             vyjadruje prívlastok podstatného mena vo funkcii hociktorého vetného                         
                   člena, 
             odkazovacími výrazmi v nadradenej (hlavnej) vete sú: ten, taký (vo                    
                   všetkých rodoch a pádoch), 

                                   spájacími prostriedkami sú: 
                →  podraďovacie spojky  (že, žeby, aby keď, či);   

                         →  a vzťažné zámená: aký, ktorý (vo  všetkých rodoch a pádoch),    
                             kto, čo, kde, kade, dokiaľ, dokedy, odkiaľ, odkade, prečo,         
                             koľko, čokoľvek),                   

                                    vedľajšia veta prívlastková rozvíja nadradené podstatné meno  
                                          v hlavnej vete, ktoré je na konci hlavnej vety, 
                                                            HV                                                    VVpk 
                                            napr.: Dostal rozkaz (taký – OV), aby prišiel.  
                                                     HV                                                             VVpk 
                                            Kúpila si také (OV) šaty, ktoré sa jej najviac páčili. 
                                                 HV                                                              VVpk 
                                         Dobre bolo u (toho – OV) strýka, ktorý býva na  dedine.                      
                                                      HV                                                     VVpk 
                                             Si taký (OV) lakomec, akého treba hľadať.  
                                                      HV                                                      VVpk 
                                             To bude v tých (OV) miestach, kde má sused chatu.  
                                                      HV                                                       VVpk 
                                             Nebola to taká (OV) hmla, aby musel úplne spomaliť.  
                                                      HV                                                                                        VVpk 
                                             Staral som sa (o tých – OV) chlapcov, ktorí súrne potrebovali pomoc. 

   ak nadradené podstatné meno nestojí na konci hlavnej vety, vedľajšia               
       veta prívlastková sa vkladá do hlavnej vety,  
                          HV                          VVpk 
        napr.: Cestu (tú – OV), ktorou prišiel, stratil.  
              HV                                      VVpk 
        Dievča (to – OV), s ktorým  som sa stretol, býva vo vedľajšom dome. 

  transformácia súvetia na jednoduchú vetu, 
                                   HV                                             VVpk 
              napr.:  Stratil cestu (tú –  OV),  ktorú dobre poznal.  (Stratil známu cestu. ) 
                        HV                                              VVpk 
              Dostal rozkaz (taký – OV), aby prišiel.  (Dostal rozkaz  prísť. ) 
                       HV                                              VVpk 
              Má správu  (takú – OV),  že  syn je zdravý. (Má správu o synovom          
              zdraví.) 

            
  vedľajšie vety príslovkové  (VVP) 

 
                  vyjadrujú  rozličné okolnosti – miesto, čas, spôsob, príčinu, účel, podmienku,   

                               prípustku, dôsledok, prirovnanie, účinok, mieru a zreteľ prísudkového   
                               slovesa alebo prídavného mena nadradenej (hlavnej) vety pomocou     
                               špecifických  a všeobecných spojok a vzťažných zámen,  
                          funkciu a obsah naznačujú odkazovacie výrazy; 
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    vedľajšia veta príslovková miestna (VVPm) 
                                        vyjadruje príslovkové určenie miesta nadradenej (hlavnej) vety,   
                                           odkazovacími výrazmi v nadradenej (hlavnej) vete sú:  ta, tam, tade,    
                                                tu, potiaľ, odkiaľ,  tadiaľ, všade, všadiaľ; 

      spájacími prostriedkami sú: vzťažné zámená: (kde, hoc(i)kde, skade,    
          skadiaľ, kade, kadiaľ, odkade, odkiaľ, kadekoľvek, kadiaľkoľvek,        
          kdekoľvek, hoc(i)kade, kam,  kamkoľvek, hoc(i)kam); 

                                                                      VVPm                                                                           HV 
                                                 napr.: Kde nechodí slnko, tam (OV) chodí lekár.  
                                                                         HV                                            VVPm   
                                             Nechoď tam (OV),  kde je to zakázané.  
                                                                         HV                                           VVPm   
                                                 Každý ide (tam – OV), kde ho srdce ťahá.    
                                                        HV                                       VVPm                                HV                                             VVPm   
                                                 Vrátil sa (ta – OV), odkiaľ prišiel. Šli (tadiaľ – OV), kadiaľ ich oči viedli.                   
                                                        HV                                              VVPm   
                                                 Daj tú  knihu tam (OV), kam patrí.  
                                                                  VVPm                                           HV 
                                                 Kamkoľvek sa  pozrie, všade (OV) sú  samé   vrchy.  
                                                          HV                                     VVPm   
                                                 Vítali ho všade (OV), kdekoľvek prišiel.  
                                                               VVPm                                            HV 
                                                 Odkiaľ duje vietor, odtiaľ (OV) príde dážď.  
                                                       VVPm                         HV 
                                                 Kade chodí, všade (OV) spieva. 

           transformácia súvetia na jednoduchú vetu, 
                                                                                   HV                             VVPm   
                                                                 napr.: Každý ide tam,  kde ho srdce ťahá. (Každý ide domov.) 
                                                                         HV                                 VVPm   
                                                                 Vrátil sa stade,  skade nebolo návratu.  (Vrátil sa z nenávratná.) 
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   vedľajšia veta príslovková časová (VVPč) 
            vyjadruje príslovkové určenie času nadradenej (hlavnej) vety,   
              odkazovacími výrazmi v nadradenej (hlavnej) vete sú:  vtedy, dovtedy,      
                  odvtedy, zatiaľ,  dotiaľ, potiaľ, do (od) tých čias, do toho času,   
                  zakaždým,  vždy,  potom, až potom, raz,  naraz, teraz, doteraz,, skôr,     
                  neskôr, nikdy, prv, predtým, už, zrazu, hneď, ihneď, 

                                    spájacími prostriedkami sú: 
                     →  podraďovacie spojky: keď (môže sa zdôrazniť časticami    
                             práve, iba, len, až, najmä), kým, dokým, pokým, len čo, zatiaľ      
                             čo, medzitým čo, len toľko čo, až, hneď ako, hneď čo, ako, ako   
                             tak, prv ako, skôr ako, skôr než, prv než, skôr kým, prv kým,    
                             náhle, kedykoľvek, sotva, sotva čo, ledva; 
                     →  súvzťažné spojky: iba(čo) –už, len čo –už, skôr/prv/predtým –  
                             než, odvtedy čo, vtedy – ak; 
                     →  a vzťažné zámená: pokiaľ, dokiaľ, odkedy, dokedy, hoc(i)kedy; 

                                                                   HV                                                       VVP č 
                                                     napr.: Prišiel (vtedy – OV), keď ho najviac potrebovali. 
                                                                  HV                                                    VVP č 
                                                          Stalo sa to (vtedy – OV), keď bol z práce doma.  
                                                                  HV                                                 VVP č 
                                                          Ružu trhajú (vtedy – OV), keď kvitne.  
                                                                        HV                                       VVP č 
                                                          Potiaľ(OV) bol zdravý, kým nezačal piť.   
                                                                                      HV                                                         VVP č 
                                                          Dotiaľ(OV) sa chodí s krčahom na vodu, až sa rozbije.  
                                                                                   HV                                                                   VVP č 
                                                           Musíme preseknúť ten povraz skôr (OV), než sa niečo stane. 

                         transformácia súvetia na jednoduchú vetu: 
                                                                                             HV                                      VVP č 
                                                                           napr.: Stalo sa to vtedy,  keď bol  z práce doma.  
                                                                            (Stalo sa to v  čase voľna.)  
                                                                                  HV                                             VVP č 
                                                                           Nevidel ho odvtedy, odkedy sa stretli na moste.            
                                                                          (Nevidel ho od  stretnutia na  moste.) 
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  vedľajšia veta príslovková príčinná (VVPp)  
            vyjadruje príslovkové určenie príčiny nadradenej (hlavnej)vety, 
              odkazovacími výrazmi v nadradenej (hlavnej) vete sú: preto, zato; 

                                    spájacími prostriedkami sú:  
                                              →  podraďovacie spojky (lebo, bo, pretože, keďže, že, keď,                              
                                                        nakoľko, čo, aby, či); 
                                              →  súvzťažné spojky (preto – lebo, zato – lebo, preto – že,  
                                                        zato – že); 

                                                                     HV                                                                  VVP p 
                                                    napr.: Neprišiel do školy (preto – OV), lebo bol chorý.  

                                                           HV                                                  VVP p 
                                                    Bojí sa  (preto – OV), aby neprišiel neskoro.  

                                                         HV                                                VVP p 
                                                    Zľakol sa (preto – OV), či si otec neublížil.  

                                                                   HV                                                     VVP p 
                                                           Hovoríš to len (preto – OV), že mu závidíš. 
                                                            transformácia súvetia na jednoduchú vetu: 

                                                                                 HV                      VVP p 
                                                                    napr.: Odišla, pretože ju nečakali. (Odišla kvôli nim.) 
                                                                                         HV                                                        VVP p 

                                                                                Nesľúbil im to preto ( OV), lebo im nedôveroval.  
                                                                                (Nesľúbil im to pre nedôveru.) 

 

   vedľajšia veta príslovková účelová (VVPučel)  
             vyjadruje cieľ, účel deja nadradenej (hlavnej) vety,  

      pýtame sa na ňu otázkami: za akým cieľom? za akým účelom? 
    uvádza sa spájacími prostriedkami (spojkami) aby, žeby, nech a   
        súvzťažnými dvojicami nato – aby,  nato – žeby, zato – aby, 
    odkazovacími výrazmi sú  preto, zato, za tým cieľom/účelom, len   
         preto, iba za to,  

                                                                     HV                                                                         VVP účel 
                                              napr.: Šiel som spať skoro (preto – OV), aby som nenarušoval svoj                 
                                              spánkový režim.  
                                                      HV                                                                      VVP účel 

                                             Vezmi si čapicu (zato – OV), nech ti nenafúka vietor do uší.  
                                                          HV                                                                                                          VVP účel 
                                             Vyjdeme o pol hodiny skôr (za tým účelom – OV), aby sme stihli vlak. 
                                                                   HV                                        VVP účel 
                                             Nato (OV) drží kováč kliešte, aby sa nepopálil.  

 

   vedľajšia veta príslovková podmienková (VVPpod)   
             vyjadruje príslovkové  určenie podmienky vety hlavnej,    
                      →  hovorí nám, za akej podmienky sa stane situácia popísaná   
                            vetou hlavnou, 

  pýtame sa na ňu otázkou: za akej podmienky? 
  uvádza sa spájacími prostriedkami (spojkami)  ak, keď, keby, kebyže,   
      ak by , iba ak, pokiaľ, nech, 
  odkazovacími výrazmi sú tak, teda, potom, vtedy, nuž, v (tom)                           

                                          prípade,      VVP  pod                       HV 
                                            napr.: Ak si počúval, (tak – OV) vieš. 
                                                      VVP  pod                                                          HV 
                                            Keby som mala deti, (tak – OV) asi by som sa zbláznila.    
                                            (transformácia na jednoduchú vetu – S deťmi by som sa asi zbláznila).  

                VVP  pod                                                                                     HV 
      Keď tam nebudeš ty, (v tom prípade – OV) zostanem tiež doma.                    
      (transformácia na (JV) – V prípade tvojej absencie zostanem doma). 
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        vedľajšia veta príslovková prípustková (VVPpríp)  
             vyjadruje príslovkové  určenie  prípustky nadradenej (hlavnej) vety, 
                  t, j. okolnosť nepriaznivú deju nadradenej  vety, napriek ktorej sa však   
                  dej uskutočňuje, trvá alebo platí,   

    pýtame sa na ňu otázkami: aj napriek čomu? aj v akom prípade? 
    uvádza sa spájacími prostriedkami (spojkami) hoci, aj keď, napriek        
      tomu, že a vzťažnými zámenami hoc(ij)ako, hoc(ij)aký, 
   odkazovacími výrazmi sú predsa, jednako, aj (i) tak, napriek tomu,   
      ešte, už, 

                                                            VVP  príp                                                     HV 
napr.: Napriek tomu (OV), že už dva mesiace chodím behať, pribrala              
som.  
                      HV                                                                                           VVP  príp    

Peter sa ožení s Karolínou (jednako –  OV), aj keď ju nemá rád.  
                   VVP  príp                                                                                         HV 
Hoci je mi z kôpru  vracanie, aj tak – OV) uvarila som ti kôprovú 
omáčku.   
                 VVP  príp                                         HV 
Napriek silnej nádche, musím ísť zajtra do školy (aj tak – (OV).  
                            HV                                                                               VVP  príp    
Zajtra pôjdeš doktorovi (ešte – OV), aj keby som ťa tam mal dovliecť 
násilím.  
                  HV                                                                                                             VVP  príp    
Kamil chodí dvakrát  ročne k zubárovi (predsa – OV), hoci nerád 
ukazuje zuby.   
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  vedľajšie vety spôsobové (VVs) 
 

                                   vyjadrujú:  
→  alebo mieru deja (slovesa) nadradenej vety, príp. kvalitu  
→  alebo kvantitu nejakej vlastnosti (prídavného mena) prirovnávaním  
      alebo  účinkom/mierou,  
             a preto sa členia na prirovnávacie a účinkové/miery; 

              

     vedľajšia veta príslovková spôsobová prirovnávacia (VVPs-prir) 
             vyjadruje príslovkové určenie spôsobu nadradenej (hlavnej) vety                         
                  prirovnávaním,   
              odkazovacími výrazmi v nadradenej (hlavnej) vete sú: tak, tým, toľko,   
                   toľkokrát, toľko ráz; 

                                      spájacími prostriedkami sú:  
→  podraďovacie spojky: ako, akoby, ako keby, ako keď, tak ako,   
       ako že/akože, než, aby, sťaby; 
→  a vzťažné zámená: ako (často súvzťažné  ako – tak, tak – ako,   
      čo (čím – tým), koľko (toľko – koľko) 

                                             HV                                                             VVP s-  prír    
                            napr.: Napísala úlohu (tak – OV), ako najlepšie vedela.  
                                         VVP s-  prír                                            HV 
                            Ako sa do hory volá, tak (OV) sa z hory ozýva.   
                                      VVP s-  prír                                HV 
                            Ako si ustelie, tak (OV) bude spať.  
                                HV                                                  VVP s-  prír    
                            Zmizol (tak– OV), sťaby  sa bol prepadol. 
                                  HV                                                          VVP s-  prír    
                            Hovoril (tak – OV), ako keď sa niekto sám so sebou   
                            rozpráva. 
                                   transformácia súvetia na vedľajšiu vetu,  
                                                        HV                          VVP s-  prír    
                                        napr.:  Spať bude tak, ako si ustelie. (Bude zle spať. / Bude   
                                               pohodlne spať.) 

 

     vedľajšia veta príslovková účinková/miery (VVPúč-mier) 
              vyjadruje účinok a mieru deja (slovesa) nadradenej (hlavnej) vety     
                   alebo mieru nejakej vlastnosti (prídavného mená, príslovky),                           
              odkazovacími výrazmi v nadradenej (hlavnej) vete sú: tak, taký,      
                   (na)toľko,  s tým, okrem toho; 

                                      spájacími prostriedkami sú:  
                                               →  podraďovacie spojky: až, že, aby, že by/žeby, čo len;len tak,   
                                                         ledva, pokiaľ, kým; 
                                               →  a vzťažné zámená: aký, čo, koľko, nakoľko;  

                         HV                                                                 VVP úč -  mier    
       napr.: V meste bolo (tak – OV) horúco, až asfalt mäkol.  
                HV                                                  VVP úč -  mier    
       Ešte nie je tak (OV) zle, aby horšie nebolo.  
                   HV                                                   VVP úč -  mier    
      Každý dostane  toľko (OV), koľko si zaslúži.  
                HV                                                 VVP úč -  mier    
      Hral (tak – OV) ticho,  ledva sa  dotýkal strún.  
                 HV                                            VVP úč -  mier    
     Je natoľko (OV) múdry, aby si poradil sám. 
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   vedľajšia veta príslovková zreteľová (VVPzr) 
             vyjadruje vzhľadom na koho alebo na čo platí dej hlavnej vety alebo čím                        
                   je jeho platnosť obmedzená,  
             odkazovacími výrazmi v nadradenej (hlavnej) vete sú: vzhľadom na to,                     
                   s ohľadom na to, so zreteľom na to, podľa toho; 

                                      spájacími prostriedkami sú podraďovacie spojky: ako, čo, pokiaľ,    
                                             nakoľko, vzhľadom na to, že,  podľa toho, ako; 
                                                                                                                 VVP zr     
                                          napr.: So zreteľom na to (OV), ako sa bude situácia ďalej vyvíjať,              
                                                        HV   
                                           neprijali sa ďalšie opatrenia.  
                                                                                                      VVP zr                                                       HV 
                                          Vzhľadom na to (OV), že sa počíta so  zhoršením počasia, treba sa                             
                                          dobre obliecť. 

                   

          vedľajšia veta doplnková (VVd) 
             vyjadruje doplnok (zväčša predmetový, výnimočne podmetový) k   
                   nadradenej vete s prísudkovým slovesom (s významom pohybu,   
                   zmyslového vnímania, duševných činnosti), napr. vidieť, počuť,   
                   pozorovať, predstaviť si, pripomenúť si, nájsť, zastihnúť, prichytiť,   
                   opísať, znázorniť. 
             odkazovacími výrazmi v nadradenej (hlavnej) vete sú: taký (vo   
                  všetkých rodoch v nominatíve a akuzatíve), toľko (kvantitatívne významy); 

                                     spájacími prostriedkami sú: 
                                                  →  podraďovacie spojky  ako, akoby, že, žeby/že by, aby; 
                                              →   vzťažné zámená aký (vo všetkých rodoch a pádoch), čo; 
                                      v hlavnej vete je vždy sloveso, ktoré označuje zmyslové vnímanie (vidieť, 

                                            zazrieť, zbadať, začuť), pohyb alebo duševné činnosti;  
                                                         HV                                                                     VV d                

                                          napr.: Videla brata (takého – OV), ako kráča hore dedinou.   
                                                    HV                                                VV d     
                                          Otec sa vrátil taký (OV), že s ním nebolo reči.  
                                                    HV                                                                    VV d 
                                          Ešte som ho nevidel (takého – OV), aby prosil.  
                                                    HV                                                      VV d 
                                          Počul som ho (takého – OV), ako  spieva. 

         v hlavnej vete musí byť vyjadrený predmet (bez vyjadreného    
               predmetu by nasledovala vedľajšia veta  predmetová,  
                              HV                                           VVpt 

               napr.: Počul som (to – OV), ako spieva.  
         od doplnkovej vety treba odlišovať prísudkovú vetu, 
                             HV                                          VV pr            
              napr.: Obed bol taký (OV), že sa nedal jesť.  
                     HV                                                   VVpr 
              Peter bol taký (OV), aký bol  pred  odchodom  do zahraničia.                                  

                                          transformácia súvetia s (VVd) na jednoduchú vetu,  
                                    HV                         VV d 
               napr.:  Zbadal som ho, ako uteká.  (Zbadal som ho utekať.) 
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Vetosled v slovenčine 
 
Vetosled   
 

      označuje poradie viet v súvetí, 

 
        môže byť:  
 

                    voľný (vety sa môžu vymeniť), 
                               máva ho: 
                                            podraďovacie súvetia, 
                                               napr.: Otcovi nepovedal, čo sa udialo včera v škole. (Čo sa udialo                 
                                               včera v škole, otcovi nepovedal).  
                                            priraďovacie súvetia: 
                                                     zlučovacie, 
                                                          napr.: Prichystáme chutné jedlo a zaobstaráme niečo na pitie.                                                                 
                                                          (Zaobstaráme niečo na pitie a prichystáme chutné jedlo.) 
                                                      odporovacie, 
                                                           napr.: Chcel to spraviť, no napokon sa k tomu nedostal.        
                                                           (Napokon sa k tomu nedostal, no chcel to spraviť.) 
                                                       vylučovacie, 
                                                            napr.: Buď uvaríš obed, alebo upečieš koláč. (Buď upečieš                   
                                                            koláč, alebo uvaríš obed.) 
                 

                    alebo pevný (vety sa nemôžu vymeniť), 
                               mávajú ho:  

                                           priraďovacie súvetia,  
                                                     stupňovacie, 

                                     napr.: Utekal, ba priam letel. Jeho tvár sa vyjasnila, ba aj jemný                                        
                                   úsmev ňou preletel. 

                                           podraďovacie súvetia s VVPk, ktorá sa nachádza hneď za vetným   
                                              členom, ktorý rozvíja, 
                                                                                                VVpk 

                                              napr.: Stromy, ktoré našu triedu dlhé roky ochraňovali pre slnkom,                                                       
                                              včera zoťali. 

             
  Či má súvetie voľný alebo pevný vetosled, závisí aj od kontextu alebo významu jednotlivých 

viet.                                
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Zložené súvetie 
 

  je skladobná konštrukcia, ktorá sa skladá z troch a viacerých viet, ktoré sú spojené:    
             priraďovacím vzťahom,  
             podraďovacím vzťahom,  
             príp. priraďovacím aj podraďovacím vzťahom.  

 
Typy zloženého súvetia  

 

  ako 1. typ zloženého súvetia sa uvádza  zložené súvetie s troma i s viac ako troma hlavnými 
(jednoduchými) vetami spojenými priraďovacím vzťahom,  
 
  vzorec   HV1 — HV2 — HV3  
                  
                         HV1                         HV2                                       HV3 

       napr.: Chlapec prišiel, otvoril okno a sadol si za stôl;  
                     HV1                                                                      HV2                            HV3 

       Staral sa o ženu po bratovi, veď ju mal rád, ale nechcel jej to dať najavo. 

 

  ako druhý typ zloženého súvetia sa uvádza zložené súvetie s jednou hlavnou vetou a s najmenej 
dvoma vedľajšími vetami spojenými podraďovacím vzťahom, 
  vzorec   HV → VV1 → VV2 
 
                            HV                                           VV1 Ppr               VV2  Pt 

       napr.: Mal z toho detskú radosť, lebo vedel, že ho všetci počúvajú. 
                            HV                                  VV1 Pu                                    VV2 Pt 

                 Všetko si premyslel, aby sa nestalo, že ho niečo zaskočí. 

 

    ako tretí typ zloženého súvetia sa uvádza zložené súvetie s jednou hlavnou vetou a najmenej     
    dvoma vedľajšími vetami rozličného druhu, medzi ktorými niet nijakého syntaktického vzťahu, 

 

  vzorec   VV1  HV  VV2 

 
                               VV1 Pč                                     HV                                VV2  Pt 
       napr.:  Keď som prišiel zo školy, dozvedel som sa, že spolužiaka zrazilo auto. 

 

  ako štvrtý typ zloženého súvetia sa uvádza zložené súvetie s jednou hlavnou (nadradenou) vetou, 
ktorej sú podradené dve i viac vedľajších rovnocenných viet, medzi ktorými je priraďovací 
vzťah, 

 
  vzorec HV → (VV1  — VV2) 

 
                                     HV               VV Pt                   VV Pt 

         napr.: Nepovedal, čo urobil, ani prečo prišiel. 

 

  ako piaty typ zloženého súvetia sa uvádza zložené súvetie s dvoma a viac ako dvoma hlavnými   
    vetami a s jednou vedľajšou vetou, ktorá je podradená jednej z týchto hlavných viet (vedľajšia   
    veta rozvíja vždy iba jednu z hlavných viet), 
 

  vzorec HV1 — HV2 → VV 
 
                                                HV1                                          HV2                       VV Pt  

      napr.: A potom jeden zo žiakov vstal a povedal, že on by sa chcel učiť o Afrike. 
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  ako šiesty typ zloženého súvetia sa uvádza zložené súvetie s dvoma i viac ako dvoma hlavnými   
  vetami, ktoré rovnakým spôsobom rozvíja jedna vedľajšia veta, 
 

  vzorec   (HV1 — HV2) → VV 
 
                                 HV1                               HV2                              VV Pč 

                   napr.: Sedel som v izbe a čítal detektívku, keď sa vo vedľajšej izbe strhol krik. 

 

     siedmy typ zloženého súvetia sa skladá z dvoch hlavných a dvoch vedľajších viet, pričom        
každú z hlavných viet rozvíja vedľajšia veta, 

 
  vzorec HV1 → VV1  — HV2 → VV2 

 
                             HV1                                   VV1 Pk                                      HV2                            VV2 Pk 

       napr.: Vľavo bola cesta, ktorá bola neupravená, vpravo bolo pole, na ktorom orali oráči. 

 

  ôsmy typ zloženého súvetia tvoria najmenej dve hlavné vety, z ktorých jednu rozvíjajú dve   
     vedľajšie vety alebo  viac vedľajších viet v postupnej závislosti,  

 
  vzorec HV1 — HV2 → VV1 → VV2 

 
                                HV1                                               HV2                      VV1 Pt                             VV2 Ppodm 

      napr.: Chlapec sa veru bál odpovedať, vedel, že ho otec bude karhať, ak sa dozvie          
      pravdu. 

 

  deviaty typ zloženého súvetia tvoria najmenej dve hlavné vety, z ktorých jednu rozvíjajú dve   
     vedľajšie vety alebo  viac vedľajších viet vo  vetvenej závislosti,  

 
  vzorec HV1 — VV1  HV2 → VV2 

 
                                HV1                                                                                            VV1  Pč                                       HV2 

napr.: Cez prestávku sa žiaci prehádzali po chodbe, ale keď zazvonil zvonček, vrátili sa                                 
                               VV2 Puče 

do tried, aby pokračovali vo vyučovaní. 
 

  deviaty typ zloženého súvetia tvoria dve alebo viac priradených hlavných viet, z ktorých jednu    
     rozvíjajú dve vedľajšie vety  (i viac vedľajších viet), ktoré sú vo vzájomnom priraďovacom    
     vzťahu  (tvoria teda tzv. násobenú závislosť),          
      

   vzorec HV1 — HV2 → (VV1 — VV2) 
 
                                                                         HV1                                                                                             HV2                        VV1 Pk 

      napr.: Zápotočný odviazal svoje kone od stromu, nám dal znamenie, aby sme tiež   
                                VV2 Pk 

      nasadli  a pustili sa do cvalu. 
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Vetný rozbor 
 
Pri vetnom rozbore odporúčam použiť tento algoritmus (poradie úkonov, krokov):  
 
Ako prvé musíme zistiť, či veta, ktorú chceme určiť je: 
 

     jednoduchá,  
              má  jeden určitý slovesný tvar (môžeme pri ňom určiť gramatické kategórie –   osobu,      
                   číslo, čas, spôsob, vid, rod),  ktorý tvorí gramatické jadro vety; 
               má iba jeden prisudzovací sklad, teda jedno spojenie podmetu a prísudku;  

       môže sa rozdeliť na podmetovú a prísudkovú časť; 
    alebo zložená (súvetie), 

    má dva a viac určitých slovesných tvarov, 
    má dva a viac prisudzovacích skladov, teda dve a viac spojení  podmetu a prísudku; 

 
  V jednoduchej vete musíme určiť: 
 

        aká je podľa obsahu (komunikačného zámeru, modálnosti):  
   či je to oznamovacia, opytovacia, rozkazovacia,  želacia, zvolacia;               

                      kladná alebo záporná; 
        aká je podľa zloženia: 

  či je jednoduchá, 
                         →  určiť v nej sklady (prisudzovací, určovací, priraďovací), formálne vyjadrenie                                                    
                               v skladoch (zhodu , väzbu, primkynamie)  a vetné členy; 

     holá – má  iba holý podmet (vyjadrený alebo nevyjadrený) a holý prísudok, 

                                   rozvitá – má rozvitý podmet alebo rozvitý prísudok, alebo  rozvitý aj  podmet,   
                                         aj prísudok, 

                                 s viacnásobným vetným členom – má dva alebo viac rovnocenných   
                                   vetných  členov, ktoré sa oddeľujú  čiarkami a spojkami,                         
  aká je podľa členitosti 

           dvojčlenná, 
                              určiť v nej sklady (prisudzovací, určovací, priraďovací),             
                                  formálne  vyjadrenie v skladoch (zhodu , väzbu, primkynamie) 
                                  a vetné členy; 

                                   →  má oba hlavné vetné členy, 
                       →  gramatické jadro je vyjadrené prisudzovacím skladom, 

          →  môže sa rozdeliť na podmetovú a prísudkovú časť 
                                 úplná –  má vyjadrený podmet a prísudok,  

                     neúplná – má nevyjadrený podmet, 
   jednočlenná, 

  →  nemôže sa rozdeliť na podmetovú a prísudkovú časť,  
  →  nemá prisudzovací sklad 
   →  jej gramatickým jadrom je vetný základ, 
  →  spoznáme ju aj podľa slovies v 3. os. sg. (nemajú 1. a 2. osobu); 

          slovesná,  
    jej vetným základom sú slovesá (Hrmí. Prší.  Straší. Haraší);    

    menná (neslovesná) jednočlenná veta:  
              jej  vetným základom môže byť: slovesný neurčitok,  podstatné meno,   
                  prídavné meno príslovka, častica,  oslovenie,  citoslovce.                             
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V zloženej vete (súvetí) musíme určiť, či je to:                   
                                  

  jednoduché súvetie, 
                 má dva určité slovesné tvary, 

    má dva prisudzovacíe sklady, teda dve  spojenia  podmetu a prísudku,  
   priraďovacie, 

                             tvoria ho  dve gramaticky rovnocenné, hlavné vety (HV), ktoré by mohli          
                                 stáť aj samostatne, 
                           nemôžeme sa pýtať obsahom jednej vety na obsah druhej vety, 
                                       pravé (zlučovacie, stupňovacie, vylučovacie, odporovacie), 
                                                →  tvoria ho dve obsahovo aj formálne (gramaticky)                          
                                                     rovnocenné, hlavné vety,  medzi ktorými je priraďovací  
                                                     vzťah; 
                                         nepravé (dôvodové, dôsledkové, prípustkové); 

                                                      →  spájajú vety, ktoré sú obsahovo jedna na druhej závislé, ale   
                                                         gramaticky sú podané tak, ako keby boli rovnocenné                        
                                                            (sú  spojené priraďovacím vzťahom),   

  podraďovacie súvetie,  
                          sú spojením dvoch nerovnocenných viet – hlavnej vety (HV) a    
                                  vedľajšej vety (VV), 
                                       →  vedľajšia veta bližšie určuje, dopĺňa význam hlavnej vety,  
                                   →  pri určovaní vedľajšej vety je vždy potrebné určiť   
                                         odkazovací výraz,  
                                                 ten pomáha identifikovať (zisťovať) vedľajšiu vetu (akým    
                                                            vetným členom  je odkazovací výraz, taká je vedľajšia   
                                                            veta),  

                                                    pravé – v školskej praxi sa členia podľa toho, 
                                                   ktorý vetný člen hlavnej (nadradenej) vety   
                                                    vedľajšia veta  vyjadruje.    
                                                                   poznáme vedľajšiu vetu podmetovú (VVpo),                                                     
                                                                       prísudkovú (VVpr),  
                                                                  vetnozákladovú (VVvz),   
                                                                  predmetovú (VVpt), prívlastkovú  (VVp),        
                                                                   príslovkovú miestnu (VVPm),  
                                                                         príslovkovú časovú (VVPč),  
                                                                         príslovkovú príčinnú (VVPp),   
                                                                         príslovkovú účelovú (VVPučel),  
                                                                príslovkovú podmienkovú (VVPpo),      
                                                                príslovkovú prípustkovú (VVPpríp),  
                                                                príslovkovú spôsobovú prirovnávaciu        
                                                                        (VVPs-prir),                              
                                                                         príslovkovú účinkovú/miery (VVPúč-mier),                              
                                                                         príslovkovú zreteľovú (VVPzr), 
                                                                            doplnkovú (VVd). 

  zložené súvetie, 
          skladá sa z troch a viacerých viet, ktoré sú spojené:    
                   →  priraďovacím vzťahom,  
                   →  podraďovacím vzťahom, 
                   →  príp. priraďovacím aj podraďovacím vzťahom; 

                                        podľa toho ich zaraďujeme do 9 typov. 
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Písanie čiarok v jednoduchej vete a v súvetí 
 

Na správne písanie čiarok je potrebné ovládať skladbu.  

 
Čiarkami sa vyčleňujú:   
  
         výrazy, ktoré nie sú vetnými členmi:  
 

                   pozdravy, 
                         napr.: Čau, nevyrušujem? Dobré ráno, ako sa máte?  Zdravím Vás, máte, prosím,   
                       chvíľku času? 

   

         citoslovcia, 
             napr.: Beda, do  školy sme dnes  prišli veľmi neskoro. Jéj, vonku je krásne! Fíha,          
             máš nový kabát? Ach, ty nešťastník, dokedy to chceš zapierať. Och, keby som bol    
             mladší. Tento učiteľ, hľa, to je ten najlepší výber. To je teda zima, bŕŕŕ! Už aby som    
             ťa tu nevidel, marš! Počuli ste všetci, há? 

 
   skupiny citosloviec, prípadne častíc na začiatku alebo na konci viet, 

             napr.: Ej veru, bolo to tak. Ach bože, ako to len mohla urobiť! 

 

  oslovenia (na začiatku, v strede a na konci vety), 
           napr.: Janko, počúvaš ma vôbec? Neboj sa, Martin, ja ti neublížim. Vítame vás, milí    
           rodičia, na dnešnom rodičovskom združení. Čo len s tebou bude, chúďa moje!      
           Nehnevajte sa na mňa, pani učiteľka.   

 

  oslovenia, keď pred nimi predchádza zámeno 2. osoby sg. alebo pl. (ty, vy), 
                 napr.: Na slávnostný obed pozývam aj Vás, milé kolegyne. Nezabudni na to ani ty,     
                 kamarát môj. Ty, vážený kolega, musíš ísť príkladom. 

 

  citovo hodnotiace výrazy,   
                 napr. Prišlo, chúďa, celé zmočené. A ja, hlupák, som ti uveril. Však sa oni, chudáci,   
                 dosť s tebou natrápili. 

 

  hodnotiace častice, ak sa nimi vyjadruje postoj hovoriaceho k obsahu celej    
      výpovede, 

             napr.: Pravda, nie každý si vie priznať chybu. Bohužiaľ, teraz  sa musíme rozlúčiť.     
             Bude to, naopak, pre nás veľké potešenie. Poklesky netreba zamlčiavať, zaiste. 
 

  hodnotiace častice, keď stoja tesne za spájacím výrazom,    
                napr.: Všetci prídeme, ak, pravda, budeme zdraví. Prišla aj matka, ktorá, žiaľ, o tom    
                nešťastí ešte nevedela. 

 

  hodnotiace častice aj za spojkou a 
                 napr.: Hráči sa vychystajú ešte večer a, prirodzene, všetci prídu na zápas načas. 

 

  spojenia po prvé, po druhé atď. (len pri zdôraznení), ak sa chápu ako samostatné   
      výrazy, 

                 napr.: Po prvé, prejavuje sa to postupným odumieraním organizmu.  
                 Po druhé, odumierajúci organizmus nemá dosť obranných síl. 
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  kontaktové výrazy vieš, viete, rozumieš, rozumiete, chápeš,   chápete, cháp(te),     
      prosím, prosím ťa (vás), pochop(te), predstav(te) si, (ne)povedz(te), ako vidíš (vidíme,  
      vidíte), však(že), všakver, hej(že), naozaj, pravda(že) a pod., 

                napr.: Ako vidíme, všade rastú iba tuje. Prosím ťa, pomôž mi ten príklad vyriešiť.   
                Predstavte si, on to dokázal. Chápte,  nemôžem to urobiť bez jeho súhlasu. Vieš,           
                teraz to závisí už len od teba. Pomôžte mi, prosím vás, už nevládzem. Zvládneš to,      
                všakže! Tebe sa nechce učiť, pravdaže. 

 
 Čiarkami sa nevyčleňujú: 

 
 citoslovcia (obyčajne zvukomalebné), ktoré vo vete zastupujú   sloveso v prísudku,               

napr.:  A žaba čľup do vody. Zobral palicu a prask mu po hlave. 

 
 častice, ktoré sa vzťahujú iba na jeden vetný člen,  

           napr.: Iste nebude mať z teba radosť. Hádam nebudeš pani  učiteľke odvrávať. 

           Bol zrejme z toho vykoľajený. Počasie sa vari  už umúdri. 

                   
 spojenia po prvé, po druhé atď. sa obyčajne nevyčleňujú   čiarkami, 

         napr.: Po prvé nie je to pravda a po druhé by to znamenalo porušenie našich zásad. 

  
  zámenné výrazy samostatne stojace za určitým slovesným tvarom, 

          napr.: Rozmýšľal prečo. Vedel kto. 

 
 vety so zámenami čo, kde, kam, kto a pod. po ktorých je neurčitok,   

napr.: Nebolo čo robiť Nemal čo jesť. Mám kde bývať. Nemal kam ísť. Nemám kde spať.    
         Vedel kde prespať. Nemal kto pomôcť.  

  
Čiarku nedávame: 

 
 za citoslovcom, keď stojí za ním ešte silnejší výraz, 

          napr.: Ó ty nešťastník! Ach beda mi! 

 
Čiarka sa píše:   
 

   v lexikalizovaných a frazeologizovaných spojeniach,  ktoré ako celok nadobúdajú nový   

     význam, 

     napr.: ani večer, ani ráno; ani sem, ani tam; ani ryba, ani rak; ani z voza, ani na voz; ani    

     vtáčika, ani letáčika; ani noci, ani  dňa; ani hlavy, ani päty; ani umrieť, ani žiť;   

    
 Čiarkami sa pripájajú rovnorodé priradené častí: 
  

  viacnásobného podmetu, 
  napr.: Mama, otec a dvaja bratia tvoria našu rodinu. Podmet, prísudok, predmet, 

príslovkové určenie a prívlastok tvoria štruktúru vety. V obchode boli vyložené bábiky, 
zvieratká, stavebnice, autíčka, lopty. 

 

  viacnásobného predmetu, 
 napr.:  Na obed chcem mäso, zemiaky a zeleninovú prílohu. Hľadel na dedinu, na úzke   
 uličky a žblnkotavý potôčik.  
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  viacnásobného prívlastku, 
 napr.: Zastihlo nás sychravé, daždivé počasie. Starý otec nám rozprával o jednoduchších,    
 krajších, ale aj skromnejších, chudobnejších časoch. Na lúke rástli červené, žlté i biele kvety. 

 

  viacnásobného príslovkového určenia, 
 napr.: Poriadok vidíme v dome, na dvore, pred domom, v záhrade, všade. Pieseň znie    
 mohutne, ale čisto, zreteľne. Tupo, nemo, neprítomne hľadel do neznáma. 
 

  viacnásobného doplnku, 
 napr.: Do školy prichádzal oholený, učesaný, čisto oblečený a s aktovkou v ruke.  
 Po pretekoch sme ho našli ešte udychčaného, vysileného, spoteného, ale šťastného. 

 

   viacnásobnej mennej časti slovesno-menného prísudku, 
              napr.: Staňte sa lepšími, múdrejšími, ľudskejšími. Na stavbe bol murárom, tesárom   
              i inštalatérom.                 

       

   aj časti viacnásobného vetného člena vymedzené:        
→  dvoma protikladnými zdôrazňovacími výrazmi (ak – ako aj(i), nie tak – ako,       

  ako – tak aj, síce – ale,  nielen – ale aj), 
    napr.: ako jeden, tak aj druhý; Šancu má vyhrať nielen Žilina, ale aj Ružomberok;    
    Nie tak  taktika, ako kondícia zohrala dôležitú úlohu v tomto zápase; 

→  alebo aj dvoma tými istými spájacími výrazmi, (vše – vše, hneď – hneď, tu – tu,  
z jednej strany – z druhej strany, jednak – jednak a pod.), 

                           napr.: Vše otec, vše syn povzbudzoval celú rodinu. Stále uvažujeme jednak o nových   
                           témach, jednak o nových úlohách. 

 
Čiarkou sa nepripájajú: 
 

 príslovkové určenia rozličného druhu alebo toho istého druhu  so širším a užším určením, 

   napr.: Chlapec hľadel chvíľku oblokom do tmavej  noci. Do mesta nikdy na zábavy 

nechodieval. Prišiel v nedeľu večer o desiatej hodine. Sedel pri peci na lavici so založenými 

rukami. Bežal od potoka cez lúku až k lesu. V sobotu 25. 5. 2007 bola premiéra nového 

naštudovania opery.  

 
Čiarka sa nepíše: 

 
 ak sú viacnásobné členy spojené spojkou a, i, aj, alebo, či, 

        napr.: Dostal si jednotku alebo dvojku? 

 
 ak za vysvetľovacími výrazmi respektíve (resp.), eventuálne,  prípadne nasleduje iba jeden 

vetný člen (holý alebo rozvitý zhodný prívlastok), 

napr.:  Kúpime si ojazdené, resp. aj nové auto.   

      
 pred zámennými spojkovými výrazmi (kto, čo, ktorý, aký, ako, kde, prečo a pod.), keď 

stoja za hlavnou vetou izolovane (osamotene, oddelene) – bez vedľajšej vety,     

   napr.: Nevedel ako. Nepýtaj sa prečo. Nepovedal komu. 
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V polovetných konštrukciách sa čiarkami vyčleňujú:  
 

   voľné prívlastky (pri ich vynechaní sa význam vety nemení), 
     napr.: Čašníčky, opásané krátkymi zásterami, obsluhovali hostí. Kráčal popod brezy, 

zaprášené inovaťou. Chlapec, vedomý si svojej chyby, sa ospravedlnil. Futbalista z 
reprezentačného výberu, oblečený v krásnom modrom drese, sa nedokázal zmieriť s 
prehrou. 
   

    voľne pripojené rozvité doplnky, 
napr.: Prišiel do školy, vychýrenej športovou činnosťou. Učiteľ sa prehnal okolo nás, ani 
nečakajúc na úctivý pozdrav. Našiel ho v triede, sediaceho v lavici.  
 

   prístavky, 
     napr.: Chlapci, žiaci nášho gymnázia, získali v biologickej olympiáde výborné umiestnenie. 

Futbalisti, hráči školského mužstva, opäť prehrali. Túžil navštíviť Sydney, metropolu 
Austrálie.    

     

  prístavky uvádzané vysvetľovacími výrazmi (ako, t. j., napr., resp., ináč, čiže, nazývaný,    
       zvaný, rodená, dnes, kedysi,   vlastným menom, alias a pod.),    

             napr.: Výtvarné umenie, napr. maliarstvo, má veľký vplyv na rozvoj umeleckého cítenia. 
             Vývin  poznania od predstavy k pojmu, resp. od abstraktného ku konkrétnemu, je  

sprostredkovaný súdom a úsudkom. U nás rastú ihličnaté  stromy, ako smrek, jedľa, 
borovica. Budem si vyberať podľa prospechu, čiže najšikovnejších.  Mária Sopková, rodená  
Mačugová, prišla neskôr. Ján  Smrek, vlastným menom Ján  Čietek,  je významný slovenský 
básnik. Trnava, kedysi kráľovské mesto, mala v našich dejinách významnú úlohu. 
                                                                                                                                                                                        

  konštrukcie s trpným príčastím vyjadrujúce isté postoje, hodnotenia, 
    napr.: To je, stručne povedané, poriadna blamáž. Logicky vzaté, tento prípad nie je nič    
    mimoriadne.       
             

  rozvité prechodníkové konštrukcie,  
      napr.: To vedeli, pravdu povediac, všetci žiaci školy. Nadväzujúc na včerajšiu diskusiu,   
      budeme sa venovať problému šikanovania žiakov. Rozbiehajúc svoj prvý školský projekt, bol  
      plný očakávania.      

 
Čiarkou sa nepripájajú: 

 
 postupne rozvíjacie prívlastky (významovo nerovnocenné), 

napr. moja rodná dedina, náš prvý slovenský romantický básnik; 

 
 tesné prívlastky, ktoré nemožno z vety vynechať, 

 napr.: Dom postavený z piesku sa ľahko zrúti. 

 
 nerozvité prechodníkové konštrukcie, 

  napr.: Z ihriska odchádzal tlieskajúc. 
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  Čiarka sa nemusí písať (lebo na signalizovanie tohto vzťahu nie je potrebná), písanie čiarky sa však 
ani nevylučuje, teda môže sa písať: 

 
    ak spojka a pripája časť viacnásobného vetného člena so  zreteľne iným významovým 

vzťahom ako zlučovacím (napr. stupňovacím, odporovacím, dôsledkovým, 
prípustkovým), 

      napr.: malý a nebezpečný; malý, a (= ale) nebezpečný; prísny a láskavý; prísny, a (= hoci) 
láskavý.  

 
V súvetiach sa čiarkami vyčleňujú: 

 

  vedľajšie vety z hlavných, prípadne nadradených viet v podraďovacom súvetí      
       (jednoduchom i zloženom),  

   napr.: Oznámili nám, že zajtra prídu. Je príjemné, že ste sa rozhodli k nám prísť. Čo nejdeš, 
keď ťa volá?  Hneval sa, lebo mu nepridelili byt, ktorý mu sľúbili. .  

 

  vedľajšie vety vsunuté do hlavných, prípadne nadradených viet (pred podraďovacou  
       spojkou, resp. spájacím výrazom),                        

     napr.: Večer, keď sa vracali domov, začalo pršať. Môžete si  predstaviť, ako sa mama 
naplašila, keď som jej povedal túto nepríjemnú správu. Všetci, ktorí odovzdali písomku, 
môžu ísť na prestávku. Podrobné výsledky vyšetrení, ktoré si dal urobiť, ukázali, že tá 
diagnóza je liečiteľná. 

 

  ak za vsunutou vedľajšou vetou nasleduje spojka a  pripájajúca ďalšiu hlavnú alebo    
      nadradenú vetu, alebo viacnásobný vetný člen,    
      napr.: Rozkázal, aby mu priviedli brata, a vydal ďalšie pokyny. Brat, ktorý sa práve vrátil, a   
      ďalší súrodenci sa rozhodli celý dom upratať.         

 

  vedľajšie vety vložené za priraďovacie spojky (a, i, ale, alebo) ľavou čiarkou sa osobitne   
       nevyčleňujú, ale čiarka sa píše pred priraďovacou spojkou,                      
     napr.: Vystúpili sme na vrchol, a keď sme sa rozhliadli, nevedeli sme nájsť ani slovko     
     obdivu. Neviem, aké tam máte povinnosti, ale ak kvôli Magdaléne, darmo sa budete ustávať. 
 

  vedľajšie vety vložené za podraďovacie spojky tak, že sa k  sebe dostávajú dve    
      podraďovacie spojky (že keď, že kto, že ak, ktorý keď, lebo keby a pod.), ľavou čiarkou   
      sa osobitne nevyčleňujú, 
     napr.: Povedal, že ak bude vhodné počasie, pôjdeme na výlet. Boli si obaja v tom istí, že kto 

prvý prekoná prekážku, vyhrá. 
      

  uvádzacie vety vsunuté do reči postáv alebo autorov 
      napr.: Pijete málo, povedal Lemnitzer, my sme navyknutí na inakšie tempo. Nezdá sa, že by    
      ste sa aj držali v tom tempe, povedal Marek. Jeden múdry človek napísal, národ nie sú len   
      spoločne odžité dejiny. 

 

  ak sa reč postavy alebo autora uvádza v úvodzovkách, ľavá čiarka uvádzacej vety sa dáva  
      pred úvodzovky (podobne ako otáznik a výkričník), 

             napr.: „Keď má takú dobrú hlavu, bude učencom,“ vyhlásila mať. „Tvoje šťastie, že   
             sa ponáhľam,“ povedal dirigent.  „Už sa aj prac!“ skríkol na syna v rozrušení. „Budeme ešte 

dlho čakať?“ spýtala sa Irena. 
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Hlavné alebo rovnocenné vety sa čiarkou pripájajú: 
 

  v bezspojkovom priraďovacom súvetí, 
            napr.: Taxík zastal, Janko taxikárovi zaplatil. Hľadí do neba, mesiac sa mu uškŕňa, hviezdy   
            padajú do hlbokej tmy. 

    

  ktoré nie sú priradené spojkami a, i, aj, ani, alebo, či,  
→  ale sú priradené inými spojkami,    

              napr.: Dopustili sme sa mnohých chýb, ale poučili sme sa z nich. Zbadala nás, lež    
              nedala to najavo. Bránka nebola zamknutá, len sa ťažko otvárala. Tam vládne ticho,   
              iba čo vietor povieva korunami stromov. Usmeje sa na mňa, ba aj ma pohladká po 

ruke. On to vie, však je vysokoškolák. Len choď, veď ja vydržím. Musíš pracovať, ináč 
tu nemôžeš zostať. 

   

  keď ich uvádzajú dvojité, resp. trojité atď. priraďovacie spojky aj – aj, i – i, ani – ani,    
      alebo – alebo, buď – alebo, či – či a pod., 

 napr.: Aj krásny dom má, aj veľa ovocia mu dáva záhrada pri dome. Ani sa ty neboj, ani sa 
   ty netras. Buď budeš poslúchať, alebo sa budeme musieť rozísť. Musí chodiť do školy, či sa 

mu to páči, či nie. 

 
Čiarka sa píše:   
 

   pred všetkými stupňovacími a odporovacími priraďovacími spojkami (okrem spojok a,   
   i, aj, ani) a pred spojkami z nepravého priraďovania, 
  napr.:  Bol to potrebný, ba (aj) nevyhnutný krok. Bola to ťažká, ale veľmi záslužná práca.    
  Janko bol mladý,  a preto (a tak, a teda) v niektorých momentoch dosť nerozvážny.  

 

  pred spojkami a spojkovými výrazmi, ktorých súčasťou je spojka a  (a preto, a tak, a   
      teda, a predsa, a jednako, a pritom) a ktoré majú iný ako zlučovací význam,    

    napr.: Bolo sa treba o lúky starať, a preto ich rozdelili  súkromným podnikateľom. Nenašiel   
    som u Vás nikoho doma, a tak som odišiel. Nemusel, a predsa na tréning prišiel.     

 

  pred druhou a každou nasledujúcou spojkou, ak sa vo viacnásobnom vetnom člene viac  
    ráz opakuje tá istá zlučovacia alebo  vylučovacia spojka,       

 →  ide o tzv. dvojité, trojité atď. priraďovacie spojky ani – ani, či – alebo, buď – alebo,  
       i– i – i,  aj – aj –  aj,  

                       napr.: Nedostal ani jednotku, ani dvojku. Buď dostal jednotku, alebo dvojku. I synov, 
                       i vnukov,  i brata, aj pána  učiteľa  strihám. Musím robiť všetko sám, aj trávu kosiť,   
                       aj  povyvážať do kompostoviská, aj z času načas to poprehadzovať. Ani pre jedno, ani         
                       pre druhé sa však netrápil. 

    
     Čiarka sa nemusí písať (lebo na signalizovanie tohto vzťahu nie je potrebná), písanie čiarky sa     
     však ani nevylučuje, teda môže sa písať: 

 
  pred spojkami a, i, aj, ani, alebo, či, ak medzi hlavnými alebo rovnocennými vetami je   

 zreteľný stupňovací, odporovací alebo vylučovací významový vzťah,  
     napr.: Jergušova tvár sa vyjasnila aj slabý zvláštny úsmev ňou preletel./Jergušova tvár sa    
     vyjasnila, aj slabý zvláštny úsmev ňou preletel. 
     Koniec fašiangov je tu a zima nepopúšťa./Koniec fašiangov je tu, a zima nepopúšťa. 
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V modifikáciách vetnej stavby sa čiarkou odčleňuje, 
 

   vytýčený vetný člen, 
       napr.: Odísť na štúdiá do Anglicka, to bola moja túžba od detstva. V Tatrách, tam je krásne.    
       Janko,  ten to vedel porozprávať najlepšie. Dobré vzťahy, tie by sme v súčasnosti   
       potrebovali najviac. To asi  potrebovala, vyrozprávať sa. 
 

   osamostatnený vetný člen (najčastejšie sa uvádza na konci  vety), 
             napr.: Výskum nám priniesol množstvo nových poznatkov, zaujímavých a nepoznaných. 

Konečne prišli, obaja. V zime nepočujeme, v lete hej, cez otvorené obloky. 
 

  pripojený vetný člen (najčastejšie na konci), 
      napr.: S tými už nebudem nič riešiť, s takou bandou! Konečne sa zapojili do roboty, všetci   
      štyria. 

 

  pričlenený vetný člen alebo vetná konštrukcia, 
      napr.: Zahrá, a zadarmo. Mohol žiť z nich celý rok, a nie chudobne. Kúpil som si oblek, 

 a veľmi lacný. Keď ti líce len tak horí, aké je to líčko. 

 

  vsuvky, ktoré vyjadrujú závažné hodnotiace informácie, ale na porozumenie vety nie sú 
          nevyhnutné, 

       napr.: Vaša práca, to sa nebojím povedať, má veľkú budúcnosť. 
       A práve toto, robiť a nezarobiť, trápi najviac súčasnú generáciu. 

 

     zložitejšie vsuvky sa zreteľnejšie vyčleňujú zátvorkami alebo pomlčkami; 
         napr.: Teraz – zdá sa mi – už to chápem jasnejšie. Na niektorých kolegov (je ich asi  šesť)    
         to pôsobí šokujúco. 

 
Písanie čiarky vo vetách so spojkou ako 
 
V súvetiach sa čiarkami vyčleňujú: 
 

   vedľajšie vety, aj keď sú uvedené porovnávacími  podraďovacími spojkami ako, než, sťa,                             
       ani, 

            napr.: Je tu lepšie, ako som čakal. Leskne sa, sťa by bola zo zlata. Nehlási sa ku mne, ani čo   
            by moja  nebola.  

    
Čiarka sa píše:   
 

   pred zámenom ako vo funkcii spájacieho výrazu, keď uvádza  jednočlennú vetu   
   vyjadrenú neurčitkom a prípadným ďalším vetným členom,   

               napr.: Nevedel, ako sa zachovať. Prišiel na to, ako sa dá ten príklad vypočítať.  

     
Čiarkou sa nepripájajú: 

 

 tesné prívlastky so spojkou ako, 
              napr.: Z takých ľudí ako si ty, tvoj brat a švagor si nič nerobím. 

     
Čiarka sa nepíše: 

 
 pred spojkami ako, než, sťa, ani v nevetnom prirovnaní,  

               napr.: Je to lepšie ako (než) vlani. Je rovný ani (sťa) jedľa. Je šikovnejší než jeho spolužiak. 
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   Písanie čiarky vo vetách pred spojkovým výrazom a to 
 

Čiarka sa píše:   
 

      pred spojkovým výrazom a to s vysvetľovacím (dôvodovým)  významom, 

            napr.: Ledva sme sa pomestili do autobusu, a to ešte všetci žiaci neprišli.  

    

      pred spojkovým výrazom a to s vysvetľovacím (dôvodovým)  významom, 

   napr.: Ledva sme sa pomestili do autobusu, a to ešte všetci žiaci neprišli.  

     

  pred spojkovým výrazom a to, ktorý má zvyčajne stupňovací  význam, 

      napr.: Nastáva nečakaný, a to až revolučný zlom v myslení. Viezol plný voz sena, a to (ba) aj   

      nad bočnicami mal naukladané.           

 

  pred spojkovým výrazom a to, ak sa vymenúva istý počet predmetov, 

  napr.: Učím sa tri cudzie jazyky, a to angličtinu, nemčinu a ruštinu.             

 
Čiarka sa nepíše: 

 
 pred spojením spojky a  s ukazovacím zámenom to vo funkcii  vetného člena,      

napr.: Chlapci sa za tmy pustili cez les a to sa im veru neoplatilo. 

  treba to odlišovať od spojkového výrazu a to,  

 napr.: Ledva sme sa pomestili do autobusu, a to ešte všetci žiaci neprišli. Nastáva     

 nečakaný, a to až revolučný zlom v myslení. Učím sa dva cudzie jazyky, a to angličtinu         

 a nemčinu.                     

 
  Ostatné prípady 
 
   Čiarkou sa naznačuje: 

 

  obrátené poradie v menách a v terminologických spojeniach, a to najmä v abecedných     
      registroch, 

               Tomko, Jozef                        rovnica, číselná 
               Široký, Viliam                      rovnica, kvadratická                                                          
 
Čiarkou sa oddeľujú: 
 

  desatinné hodnoty od celých čísel (za desatinnou čiarkou sa medzera nevynecháva), 
              napr.: 10,25; 0,4; 30,50 €; 

      

  jednotlivé hodnoty v radoch čísel alebo iných symbolov, 
    napr.: 3, 8, 9, 15; A, B, C, D…; 

  
Čiarka sa píše:   
 

   medzi jednotlivými údajmi v adrese uvádzanej v jednom riadku,            

    napr. Ján Kupec, Hviezdoslavova ulica č. 5, Košice. 
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Čiarkou sa neoddeľujú:    
 
 príslovkové určenia v administratívnom údaji dátumu s určením  miesta,    

          napr.: Košice 1. marca 2001; Prešov júl 2011 

 
Čiarka sa nepíše: 
 

 pred skratkou atď., ani medzi opakované skratky atď. atď.; 

 
Nikdy sa nepíše ani bodka, ani čiarka: 

 
 v telegramoch a často ani v niektorých moderných básňach, 

          napr.: Zajtra Ťa čakám príď do Košíc na autobusovú stanicu. 
 

Najčastejšie syntaktické, ale aj iné chyby pri komunikácii 
 
V snahe o rýchle vyjadrovanie sa v súčasnej dobe, najmä pod vplyvom rozširujúcej sa elektronickej 
komunikácie, najpoužívanejších  sociálnych komunikačných  sietí dnešnej doby (Facebook, 
Twitter a MySpace, zo slovenských je to hlavne Pokec), ktoré sa (hlavne medzi mládežou)  
stávajú komunikačným kanálom číslo 1,  čoraz častejšie porušujú aj pravopisne gramatické 
pravidlá (morfologické i syntaktické). Majú nepriaznivý odraz aj vo výskyte chýb v písomných 
žiackych prácach, v ústnych prejavoch žiakov, ale aj v rôznych textoch dospelých, keďže ústne texty sú 
často nepripravené a improvizované. K tomuto najnovšiemu trendu treba pristupovať veľmi obozretne. 
Zo strany učiteľov je potrebné upozorňovať žiakov (byť im vzorom), že uplatňovanie syntaktických 
zásad, pravopisných gramatických pravidiel im až tak veľmi neuberie času, ba naopak pomôže im pri 
správnej praktickej písomnej aj ústnej komunikácii v ďalšom živote.   
Medzi najčastejšie chyby, ktoré sa v súčasnosti pri  využívaní na sociálnych sieťach objavujú, patrí: 
         porušovanie akýchkoľvek pravopisne gramatických pravidiel (morfologických i   
             syntaktických, najmä interpunkcie, ale aj ďalších), 

                napr.:  Prosim poslali by ste mi poznamky z dejepisu (Správne: Prosím, poslali by ste mi       
                poznámky z dejepisu?) 
                prepačte, no nevie niekto co sme mali z FRJ za Du? (Správne: Prepáčte, no nevie niekto,     
                čo sme mali za Du z FRJ?). 
                 Napise mi dakto co ste robili dnes Anj a Sjl (Správne: Napíše mi dakto, čo ste robili dnes   
                 na Anj a Sjl?) 
                 z coho piseme pisomku z BIO (Správne: Z akého učiva píšeme písomku z BIO?) 
                 Mali sme z PZ v zadu ten projekt urobiť a učiť sa slovíčka z toho papiera (Správne:                     
                 Mali sme urobiť ten projekt z PZ vzadu a učiť sa slovíčka z toho papiera?) 

         používanie nesprávneho slovosledu, 
              napr.:  Si mas napísať info o Martinovi Razusovi. (Správne: Máš si napísať info o   
             Martinovi Rázusovi). 
         používanie nesprávnej zhody,  
              napr.:  Sestra a spolužiačka odišla na výlet. (Správne: Sestra a spolužiačky odišli na výlet). 
         používanie nesprávnej väzby, 
             napr.:  Od dvoch spolužiakoch mám rôzne návrhy. (Správne:  Od dvoch spolužiakov    
            mám rôzne návrhy). 
         používanie nesprávneho spájania viet do súvetí, 
             napr.:  Nahneval sa, ale vyhrešil ho. (Správne: Nahneval sa, ba aj  ho vyhrešil). 
         hromadenie spojok, 
             napr.: Spýtal sa ho, že či príde. (Správne: Spýtal sa, či príde). 
         používanie zlého členenia viet – príliš dlhé vety, 
               napr.:  Vyšli sme von, tam bolo oveľa príjemnejšie, spýtal som sa ho, či tu zostaneme   
              pracovať, súhlasil, a tak sme sa zapísali. (Správne: Vyšli sme von. Tam bolo oveľa   
             príjemnejšie. Spýtal som sa ho, či tu zostaneme pracovať. Súhlasil, a tak sme sa zapísali). 
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Textová syntax (nadvetná  syntax, textová lingvistika,  hypersyntax) 
 

  je vo vyučovaní pomerne nová jazykovedná disciplína, 
          → jej predmetom je spájanie vetných celkov a viet do obsahovo a formálne    
                ucelených textov, 
          →  je teda predmetom teórie výstavby textu , 
                          textom sa však venuje aj iná jazykovedná disciplína  – štylistika; 

 
Text je základná  a najvyššia jazyková jednotka, 
        je to jazykový prejav, ktorý vzniká spájaním menších syntaktických jednotiek do   
            významovo i formálne usporiadaného komunikačného celku, ktorý sceľuje (zlučuje,   
            spája) tému/obsah a rôzne iné formálne znaky, 

  textom môže byť aj jedna veta. 
 
 Rozlišujeme nasledujúce druhy textov: 

 

        hovorené a písané texty, 
   nesúvislé a súvislé texty, 
   dialogické a monologické texty, 
   pripravené a nepripravené texty, 
   subjektívne a objektívne texty,  

        vecné a umelecké texty. 
 

 Hovorené texty  
        majú formu ústnej reči, dialogický charakter v priamom kontakte medzi komunikantmi          
            (hovoriacimi),  
        ich obsah sa dá počas komunikácie meniť, 
        ich forma je jednoduchá, nedodržiava striktne kompozíciu (usporiadanie prvkov,    
            spôsob výstavby), 
        výskyt  chýb je častejší ako pri písaných textoch, 
        využívajú rôzne neverbálne prostriedky, ktoré prejav stmeľujú, 
         sú jedinečné, nedajú sa meniť, nedá sa k nim vracať (ak sa nenahrávajú), 
         nebývajú písomne zaznamenané.   

 

 Písané texty 
       sú zachytené písomne (na papieri), 
       členia sa interpunkčnými znamienkami a vonkajším členením textu, 
       majú monologický charakter, 
       sú kompozične precíznejšie, štruktúrovanejšie, využívajú menej neverbálnych   
           prostriedkov ako hovorené texty, preto musia mať dôslednejšiu formu, 
       keďže ich texty sú zapísané, dá sa k nim kedykoľvek vrátiť a opraviť ich. 
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Nesúvislé texty 
        sú to jednoduché alebo zložené texty prerušované alebo doplnené schémami,   
            tabuľkami,  nákresmi, kolónkami, mapami, ktoré s týmito textami súvisia a tvoria   
            významový celok,   
            napr. učebnice, formuláre, diplomy, plagáty, ale aj texty úloh z celoslovenského testovania, 
        texty, ktoré takéto doplnenia nemajú, sa nazývajú súvislé (napr. zákon, jednoduchá            
            správa, báseň), 
       je veľmi dôležité vedieť čítať tieto nesúvislé texty, hľadať v nich informácie a spájať ich   
           s  ostatným textom, 
       čoraz častejšie sa vyskytujú v bežnom živote (vo vyučovaní sa často využívajú pojmové    
           mapy), 
      vyskytujú sa v administratívnom, náučnom, ale aj publicistickom štýle. 

 

Dialogické texty 
        striedajú sa v nich prehovory najmenej dvoch hovoriacich, 
                →   ak sa na komunikácii zúčastňuje viac  partnerov (hovoriacich) ide o polylóg, 
                 →    môžu sa realizovať najmä ústne, no vďaka elektronickej komunikácii sa dialóg   
                        stal  aj rozšíreným písaným útvarom (tzv. chat/čet). 

 

Monologické texty 
         realizujú sa bez prerušovania inými hovoriacimi, 
         bývajú dlhšie, 
         typická realizácia monologického textu je písomná,   
         ústny monológ je dôležitou súčasťou drámy, 
         monologická môže byť aj prednáška,  
                  →  efektívnejšia je však, ak sa realizuje ako dialóg (najmä v školskom prostredí). 
 

Pripravené texty 
        texty vopred pripravené komunikantom (účastníkom komunikácie), 
            napr.: slohová práca, prednáška, 

 

Nepripravené texty 
    texty, ktoré komunikant realizuje bez prípravy, improvizuje pri nich,  
        napr. rozhovor, SMS,                

                 →  častejšie sa pri nich prejavujú rôzne  pravopisné i výslovnostné chyby, rozvláčne        
                       syntaktické konštrukcie, prevaha neverbálnych prostriedkov, nesúdržnosť   
                       textu,  nedodržiavanie kompozície, používanie štylisticky nevhodných výrazov   
                       (stáva sa, že komunikant povie/napíše to, čo neskôr oľutuje,  
                       napr. v elektronickej komunikácii. 
 

Subjektívne texty 
        osobne zaujaté texty (vychádzajúce z osobných názorov, skúseností, zážitkov), v ktorých    
            je zreteľne cítiť prítomnosť autora,  
            napr. denník,  beletria, fejtón, 
                  →  často sa realizujú v 1. osobe  (ale môžu sa realizovať aj v inej osobe), 
                  →  viac využívajú expresívne, slangové, nespisovné jazykové prostriedky. 
 

Objektívne texty 
        nezaujaté, odosobnené, nestranné texty, v ktorých sa zastiera prítomnosť autora, 
                  →  realizujú sa v 3. osobe, 
                  →  využívajú sa predovšetkým citovo neutrálne, spisovné slová, trpný rod, termíny, 
                  →  témy týchto textov sú podložené vecnými informáciami alebo argumentmi,  
                           napr.: zákon, životopis, referát. 
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Vecné texty 
        patria k nim texty s poznávacou alebo informačnou funkciou, 
             napr.: učebnica, encyklopédia,  prihláška, šek, 
        sú objektívne, realistické, faktografické, štylisticky a citovo neutrálne, 
        využívajú prostriedky náučného, administratívneho a publicistického štýlu. 

 

Umelecké texty 
        patria k nim texty s estetickou funkciou, teda s citovým pôsobením na adresáta, 
              napr.: beletristické texty, úvaha, slávnostný prejav, vtip a pod., 
        ich cieľom je rozosmiať, rozplakať, viesť k uvažovaniu, povzbudiť, 
        sú subjektívne, fiktívne, fantazijné, obrazné, expresívne, 
        využívajú prostriedky umeleckého (aj hovorového) štýlu), 
        zaraďuje sa tu beletria (krásna literatúra). 

 
Text môže byť:  

             prozaický  

                  horizontálne ho tvorí:   
                                    →  prozaický riadok, odsek, kapitoly, diely; 
 

  vertikálne sa člení na:   
→  pásmo rozprávača  
→  a pásmo postáv; 

 
  pásmo rozprávača, 

 

                                  text rozpráva rozprávač,  
                     →   je ústredným bodom každého epického príbehu, 
                     →   je nositeľom rozprávania, príbehu, 
                     →   sprevádza čitateľov v príbehu (zoznamuje s prostredím, postavami), 
              je to najšpecifickejšia kategória epickej literatúry, 
              existuje dvojaký spôsob vyrozprávania: 

                                      →  ja-rozprávanie, Ich-forma, (priame rozprávanie),  
                                  autor sa stotožňuje s niektorou postavou, v  príbehu je   
                                       prítomný (v 1. osobe), 

                                      →  je-rozprávanie, Er-forma, (autorské rozprávanie, autorská reč),  
  najčastejšia forma rozprávania (v 3. osobe, „priama reč   
      autora“ v 3. osobe),  
  formálne je koncipovaná v minulom čase, 

                                                  má spisovnú podobu, 
   autor ňou sám za seba alebo v stotožnení s rozprávačom,      
        navonok akoby nezainteresovane, rozvíja príbeh,  
   opisuje a komentuje konanie postáv,  
   uvádza reč postáv,  
   zobrazuje prostredie,  
   v literárnom diele sa ňou označujú komentáre autora, ktorý 
        ešte presnejšie dopĺňa vysvetlenie príbehu (textu),  
   je založená na epickej objektívnosti,  
   autor sa na príbeh pozerá z nadhľadu; 
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  podľa vzťahu k postavám sa vydeľujú 4 základné typy rozprávačov: 
 

          →  klasický = personálny (takmer vševediaci) – pohľad jedného páru očí, 
a. hlavná postava (personálny rozprávač),   
b. vedľajšia postava  

        rozprávač rozpráva príbeh v tretej osobe, ale z pohľadu    
            jednej z postáv (drží postavu za ruku, vidí jej očami),     

                                  túto postavu pozná dokonale, možno dokonalejšie ako ona  
                                      sama, no nepozná dokonale ostatné postavy,                                            
                                  postava obyčajne pozerá cez kľúčovú dierku (náhodne   
                                       sa dopočuje o dôležitých udalostiach); 

 
→  autorský (vševediaci), 

                                  príbeh rozpráva v 3. osobe sg. minulého času,                     
                               má pozíciu nezainteresovaného pozorovateľa, 
                               pozná vnútorný svet postáv, vidí ich zvonka i zvnútra, vie  
                                   o nich všetko, pozná ich najtajnejšie pohnútky a myšlienky, 

                       má obsiahle vedomosti o deji, o jednotlivých postavách, 
                       dostane sa kamkoľvek chce, vie o tajných prianiach všetkých   

                                                      postáv (vie úplne všetko, je len na ňom, koľko prezradí); 
 

→  priamy (individuálny) rozprávač, 
a. hlavná postava (priamy rozprávač), 
             zvyčajne opisuje svoje vnútorné stavy a pocity,   

                        ostatné postavy charakterizuje navonok; 
b. vedľajšia postava,  

                   rozpráva svoj vlastný príbeh v 1. os. sg. prítomného  
                  alebo minulého času; 

 
→  rozprávač „oka kamery“,                                   

a. objektívny rozprávač, 
                        stratí sa v akomsi druhu pohybujúcej sa zvukovej   

                kamery,  
                                            kamera môže ísť kamkoľvek, ale zaznamenáva iba  
                                                videné  a počuté, 
                                            nemôže sa dostať k myšlienkam jednotlivých   
                                                postáv,  
                                            často sa stretneme aj s pojmom dramatický uhol  
                                                 pohľadu,                      
                                             najčistejšia forma tohto prístupu je dialóg,  
                                             ak autor pridá nejaké vety, vstupuje do deja  
                                                  svojím vlastným prístupom zjavným z výberu   
                                                  slov,  

                                                                       je len na vonkajšie znaky, črty a činy postáv, 
                                                                       nezobrazuje vnútro, psychiku svojich postáv, len   

                                                sprostredkovane poukazuje naň cez konanie,        
                                                reakcie a dialógy; 
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  pásmo rozprávača zahŕňa: 
 

           polopriamu reč,  
                    →  súčasť pásma rozprávača, 
                    →  nepoužíva úvodzovky, 
                    →  používa 3. osobu, 
                    →  zachytí presne, čo povedala iná osoba, 

                     napr.:  
                       Eva sa rozhnevala. Prečo ani ju nepozvali? 
 
                       Jurij sa celý čas pokúšal vstať a odísť. Komisárova naivnosť ho privádzala do                
                       rozpakov. No oveľa lepší nebol ani potmehúdsky cynizmus okresného a jeho   
                       zástupcu, tých dvoch ironických, prefíkaných lišiakov. Tá hlúposť a tá prešibanosť   
                       si boli hodnotou celkom rovné. A všetko sa to valilo prúdom slov, zbytočné,   
                       neskutočné, nijaké, a život by sa bez toho tak rád bol zaobišiel! 
                        
                       Ach, ako sa človeku niekedy žiada z toho jalovo vzletného, zúfalo prázdneho            
                       ľudského chrlenia slov utiecť do zdanlivého mlčania prírody, do trestaneckej   
                       zamĺklosti dlhej urputnej lopoty, do nemoty tvrdého spánku, do čistej hudby a     
                       tichého láskyplného dotyku, čo onemel od plnosti srdca! (B. Pasternak, Doktor   
                      Živago, prel. Z. Jesenská)  
  nevlastnú priamu reč, 

                    →  je to reč postavy, ale reprodukuje ju rozprávač (zhrnie ju do svojho prejavu),  
                    →  môžu sa v nej uplatniť všetky tri slovesné osoby (najčastejšie 1. osoba), 
                    →  doslovne reprodukuje myšlienky postáv, 
                           napr.: 

                       Nič ma neprekvapovalo, ani decká, čo sa stále vypytovali, koľko je hodín, strýčko. 
 
                       Prečo ani mňa nepozvali, rozhnevala sa Eva. 
 
                       Ale bolí ju aj pustý dvor s plodonosným viničom a práve tak aj mŕtvola v židovskej    
                       škole. Matka, otec, malý Róbert, braček drahý! Kde ste? Kde ste sa podeli? Tu    
                       som, vaša Eva! Niekoľko metrov od vás a vy sa mi ani neukážete. Som vaša,   
                       panebože! - Aj Igorova, ale aj vaša! Prečo ste ma vydedili? Jaj, jaj,... mama moja!   
                       Čohosi sa bojím, strašne sa bojím... Bojím... (R. Jašík, Námestie svätej Alžbety) 
  a nepriamu reč 

                    →  rozprávač sám prerozpráva, čo povedala iná osoba, 
                    →  obyčajne aj pomenúva postavu, ktorej vyslovenú myšlienku vyjadruje, 
                    →   v uvádzacej vete sa spravidla vyskytujú slovesá (vravel, šepkal, hovoril),  
                           po ktorých nasleduje Vv predmetová so spojkou že, 
                    →   minulý čas, 3. osoba jednotného čísla: 
                                napr.:  
                                Povedal Imrovi, aby nebláznil. 

                           
                           Iba moja stará sa hneď na druhý deň vychytilo do mesta a vrátila sa iba     
                           poobede... Čo tam robila, potvora? Vravela mi síce, že bola nakúpiť potravín do     
                          zásoby, keď som sa jej pýtal, ale nebola náhodou aj na pošte?! (P. Jaroš, Kostí) 
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Postavy sa realizujú v motívoch,  
         medzi postavami sú rôzne vzťahy,  
         postava môže mať rôzne postavenie (úlohu):  
                  →  hlavnú (centrálnu), 
                  →  vedľajšiu (epizódnu); 
 
Medzi postavami vzniká konflikt, ktorý je podstatným prvkom epického a dramatického diela. 
 

Poznáme tieto typy postáv: 
 

   idealizovaný typ postavy:  
            →  autor nevykreslí postavu podľa skutočnosti, ale zovšeobecní a vyzdvihne    
                  výnimočné vlastnosti človeka (hrdinstvo, odvahu, obetavosť, mravnú čistotu,   
                  vlastenectvo), napr.: Antigona; Martin a Elena (Sládkovič – Detvan); Jánošík    
                  (idealizácia postavy); 
   charakterový typ postavy:  
             →  autor vykreslí skutočné vlastnosti postáv odpozorované z reality,  
             →  vyberie jeden charakter, vlastnosť (pozitívnu alebo negatívnu) a túto vtlačí jednej 
                   postave, napr.: Lakomec od Moliéra (typizácia postavy); 
   sociálny typ postavy:  
             →  autor predstavuje nejakú sociálnu vrstvu,  
                          do jednej postavy vtlačí autor všetky vlastnosti, ktoré charakterizujú                 
                              nejakú  spoločenskú vrstvu, napr.: Živý bič; Jozef Mak (príbeh obyčajného   

                              človeka, je každý z nás, otrasie sa a ide ďalej – človek milión); 
 

  pásmo postáv tvorí: 

            priama reč,  

                     →  je v texte naznačená a graficky vyčlenená úvodzovkami, resp.   

                           pomlčkami, 

                           napr.: Paľko jej siahol na ruku a  povedal: ,,Poď, tu zostať nemôžeš.“                       

                    →   úsek textu, ktorého nositeľom sú postavy, 

    nepriama reč  

                                       →  rozprávač alebo postava reprodukuje priamu reč, 

                   napr.: (....a povedal, že tu nemôže zostať.) 

    nevlastná priama reč  

                                        →  je typická pre vnútorný monológ v 1. osobe,   

                                            napr.: Paľko jej siahol na ruku, poď tu nemôžeš ostať. 

                            polopriama reč  

                                       →   vnútorný monológ v 3. osobe, 

                                           napr.: Paľko jej siahol na ruku, ona tu nemôže zostať. 

 

    prehovory postáv môžu byť vyslovené:     
                               nahlas (dialóg, vonkajší monológ), 

              dialóg môže byť:  
                         symetrický (otázka – odpoveď), 
                         asymetrický (priama reč je prerušená uvádzacou vetou) 
  alebo môžu byť myslené, ale nahlas nerealizované (vnútorný monológ);  
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    autor môže dramatizovať, oživiť rozprávanie formou:  
a. monológu (prehovor jednej postavy),                   
b. dialógu  (rozhovor 2 a viacerých postáv), 

  tvoria ho repliky postáv (prehovory – jedna časť dialógu, vyjadruje sa 
   priamou  rečou),  

  môže uplatňovať rôzne funkcie (rozvíjať príbeh, stupňovať konflikt  
      alebo  charakterizovať postavy; 

 
Netradičná epická próza – prúd autorovho vedomia 
 

        vznikla v anglickej literatúre (V. Woolfová a J. Joyce, W. Faulkner; J. Kerouac; W. Styron), 
         vplyvy na ňu mala  Freudová psychoanalýza, Darwinova teória a teória relativity. 

 
Technika prúdu autorovho vedomia 

 

        je novou technikou rozprávania,  
→   využíva vnútorný monológ  (veľmi často ho využíva  aj Dušan Dušek a Franz   
        Kafka), 

    →   snaží sa o zachytenie ľudskej psychiky, aká v skutočnosti je v jej surovej podobe, 
    →   zobrazuje spomienky, pocity a myšlienky tak, ako prichádzajú (nie logicky    
           usporiadané), 

       →   prelieva rozprávanie z témy do témy, 
    →   využíva slobodné plynutie času  (autor sa v čase slobodne pohybuje vpred i vzad), 
    →   využíva nekonkretizované postavy (do príbehu vstupujú a voľne miznú bližšie    
            neurčené postavy, 
    →    nekonkretizuje prehovor (niektoré prehovory sa ťažko priraďujú konkrétnej    
            postave – zdanlivá chaotickosť v dialógu, resp. monológu), 
    →    myšlienky a pocity sú podáva zlomkovite, čiastkovo (sťažuje to zrozumiteľnosť    
            textu a jeho čítanie), 
    →    vnútorný monológ  (témou a jazykom) uvoľnený, 

              →    nevyužíva vševediaceho rozprávača, ale rozprávača v 1. osobe. 
 
Znaky moderného románu: 

 

   redukcia (obmedzovanie, zmenšovanie) deja,  
          dôraz na reflexiu (mimovoľnosť, neuvedomenosť), 

   prehlbovanie subjektívnosti  (autori sa vzdali absolútneho, objektívneho a dokonalého    
       zobrazenia reality), 
   technika prúdu autorovho vedomia je novou technikou rozprávania, využívajúca   
       vnútorný monológ, 
   odmieta sa vševediaci rozprávač,  
   zavádza sa viac rozprávačov, 
   často dochádza k prelínaniu tematických a časových pásem, čím sa kompozícia diela    
       stáva chaotická, 
   moderné romány sú pre náročného čitateľa  (predstavitelia: Kafka, Joyce...). 
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  Text môže byť aj: 
 

  básnický – základnými jednotkami sú strofy a spevy, 

  strofa je uzavretý významový, rytmický, syntaktický (veršový) a intonačný celok    

      s určitou rýmovou schémou,  

→  jedná sa teda o relatívne samostatný celok a jeho samostatnosť sa vyznačuje       

      aj graficky (jedna strofa od druhej je jasne oddelená), 

                       skladá sa z veršov (z dvoch a viacerých),  

                       verš – je jeden riadok básne,  

                                 verše, ktoré stoja samostatne, sa v poézii vyskytujú ojedinele,  

                                  väčšinou sa  spájajú do vyšších celkov, ktoré nazývame strofy,    

                                       resp. slohy, 

  strofy sa väčšinou vyskytujú s počtom do 14 veršov,  

   viac ako štrnásťveršové sa v poézii vyskytujú menej často; 

                       nie všetky básne sa členia na strofy. 
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Rozlišujeme preto básne (túto časť uvádzam len ako informatívnu): 
   strofické – členené na strofy, 
           →  druhy strof:  

                     tercina:  
                  trojveršová strofa, 
                  má desať až jedenásťslabičné verše – jambické, 
                  spájajú sa pomocou rýmu podľa schémy: a b a, b c b, c d c,... 
                  k poslednej strofe sa pripája samostatný verš – ukončuje rýmovú   
                      schému (rýmuje sa s druhým veršom poslednej strofy) a  báseň     
                       myšlienkovo uzatvára; 

                     oktáva (stanca): 
                               osemveršová strofa, 

                  jej verše sú najčastejšie päťstopové jambické, 
                  verše sa rýmujú podľa schémy a b a b a b c c. 

                     madrigal: 
                  päť až jedenásťveršová strofa, 
                  jej rýmové usporiadanie býva rôzne, 
                  máva trochejské alebo jambické verše, 
                  nemá teda úplne pevné pravidlá, umožňuje experimentovať, je            
                      preto obľúbený;  

                     triolet: 
   väčšinou má osem veršov, z ktorých prvý, štvrtý a siedmy sa 

zhodujú;  
                     gazel: 
                                má ľubovoľný počet veršov, jej hlavnou črtou je rým, ktorý sa   
                                    tiahne celou básňou s ňou: a a b a c a d a e a; 

   vyššie strofické útvary: sestína, sonet, francúzska balada (Villonova),  rispet,   
       ritornel, rondel,... 

          sonet (znelka):  
                      patrí medzi významné veršové formy, ktoré nachádzame v literatúre, 

        názov sonet je odvodený od slova talianskeho pôvodu – sonetto –   
            jemný zvuk (resp. z provensálskeho slova sonet – pesnička), 
        má záväzný počet veršov (14) – pôvodne so schémou   
            abba/abba/cdc/dcd, 
        člení sa na dve štvorveršia (kvartetá) a dve trojveršia (tercetá), 
        uvedené členenie má vplyv aj na obsahovú stránku sonetov: 

                                prvé štvorveršie obsahuje tézu (nastolenie problému), 
                                druhé štvorveršie obsahuje antitézu (negáciu problému), 
                                posledné dve trojveršia tvoria syntézu; 

        na konci básne sa vždy nachádza výrazná pointa (môže dokonca    
            zmeniť zmysel predchádzajúcich častí), 
       sonety sa niekedy spájajú do vyšších celkov (cyklus 15 zneliek tvorí      
            tzv. znelkový veniec a obsahuje 210 veršov), 
        osobitným typom sonetu je tzv. shakespearovský sonet (anglický   
            sonet),   
                   má 3 štvorveršia a 1 dvojveršie,  
                   dvojveršie (couplet) prináša nečakaný tematický alebo    
                       obrazový obrat; 

  nestrofické – nečlenené na strofy (uvedený typ sa najčastejšie vyskytuje v epickej    
       poézii a v lyrickoepickej poézii,  

  →  takéto básne sa členia na menšie časti – odseky, kapitoly,  
                             kapitoly takýchto básní sa nazývajú spevy. 
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Lyrický hrdina v básni je podobný pojmu rozprávač v epickom texte, 
        lyrický subjekt nie je totožný (úplne zhodný) s autorom,  
                →  v básnickej štruktúre prispôsobuje všetky znaky funkcii výpovede: 

                   priamy lyrický subjekt v 1. osobe (Ja), 
                   lyrická výpoveď s priamym adresátom v 2. osobe (Ty), 
                   transformácia (premena, pretvorenie) priameho lyrického subjektu z 1.   
                       osoby do 2. alebo 3. osoby jednotného čísla; 

 
Text môže byť tiež: 

 

  dramatický,  
            horizontálne sa člení sa na výstupy, dejstvá a scény, 
                       dejstvo – celok, ktorý má svoju čiastkovú expozíciu, zápletku i jej čiastkové   
                           rozuzlenie  
                               →  časti hry sú oddelené zvyčajne dvíhaním a spúšťaním opony, mení                           
                                     sa javisko,  
                       scéna (obraz) – uzavretá, dejovo rozvedená časť, širšia ako výstup, ale   
                           užšia než dejstvo,  
                                →  zmena dekorácií, osvetlenia i hercov na javisku, 
                       výstupy – zmena počtu osôb na scéne (príchod alebo odchod ďalšej osoby), 

                   replika – prehovor jednej osoby alebo literárnej postavy (zákl. jednotka    
                       dialógu), 
                   dialóg (polylóg): rozhovor medzi dvoma alebo viacerými osobami (aspoň 2    
                        repliky),  

                    →  symetrický dialóg (striedajú sa repliky A,B), 
                    →  asymetrický dialóg (postavy prestanú komunikovať – vnútorný   
                          monológ.), 

                   monológ (neprerušovaný prehovor jednej postavy, nie je súčasťou dialógu), 
                           → vnútorný monológ, 

                                          v modernej próze sa v pásme rozprávača často objavuje                   
                                               myslený, nahlas nevyslovený prehovor postavy, spontánny   
                                               tok myšlienok (umožňuje čitateľovi pochopiť vnútorné   
                                               pohnútky postavy),  
                                          vyjadruje sa polopriamou rečou, nevlastnou priamou rečou,    
                                              niekedy aj priamou rečou, 

                                                poznáme tri druhy vnútorného monológu: 
                                        úvahový, 
                                        spomienkový, čiže retrospektívny, 
                                        dejový  (postava preberá funkciu rozprávača); 

         scénické poznámky (v zátvorkách, osvetľujú miesto deja, konanie a pohyb postáv). 
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Vonkajšie (horizontálne) členenie textu 
 

       slúži na: 
                →  na sprehľadnenie textu, 
                →  orientáciu v texte, 
                →  rozlíšenie dôležitých informácií od menej dôležitých, 
                →  rozčlenenie hlavných a vedľajších motívov textu;   

       

  aby text plnil svoju základnú komunikačnú funkciu, musí byť aj zreteľne členený do    
            menších významových celkov, najmä ak je dlhší alebo zložitejší na pochopenie;   

 

           čím je text zložitejší, rozsiahlejší, tým je jeho členenie bohatšie. 

 
V niektorých kompozične zložitejších textoch rozlišujeme: 
 
        predhovor 
 

                  je to základná charakteristika práce, 
                  vkladá sa pred začiatok hlavného textu, 
                  môže obsahovať: 
                            →  úvodné slová autora k čitateľom textu, 
                            →  rôzne informácie o práci; 

 
  menný a vecný register 

 

                   abecedný zoznam mien alebo názvov (s číslom strany, na ktorej boli v uvedenej    
                       publikácii spomínané), 
                   bývajú na konci odbornej knihy, 
                             →  slúžia na rýchlu orientáciu v texte; 

 
       marginálie 
 

                    poznámky za ľavým alebo pravým okrajom strany (zväčša s odborným textom), 
   za okraj sa píšu kľúčové slová, ktoré sú rozvíjané v texte vedľa kľúčového slova, 
       napr.: ak bude za okrajom kľúčové slovo secesia, v texte pred okrajom sa bude   
       hovoriť o tomto umeleckom smere; 
   slúžia na rýchlu orientáciu v texte; 

 
  vysvetlivky 
 

   zoznam skrátených, cudzích, inojazyčných slov a termínov, ktoré sa vyskytujú v   
       odbornej alebo umeleckej knihe (pripája sa k nim ich vysvetlenie alebo aj ich   
       výslovnosť); 
            →  veľmi často sa v odbornej literatúre uvádza zoznam skratiek (s vysvetlením), 

                                  aby sa v texte nemuseli často opakované pojmy vypisovať v celom znení; 
 →   môžu byť uvedené na začiatku alebo na konci publikácie; 
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  zoznam použitej literatúry (zoznam bibliografických údajov) 
 

  je abecedný zoznam informačných prameňov, ktoré boli použité pri tvorbe práce; 
             zápis jedného použitého informačného prameňa sa nazýva bibliografický odkaz; 
                      →  má normou stanovenú podobu, 
                      →  obsahuje meno autora/autorov, názov publikácie, miesto vydania,     
                            vydavateľstvo, rok vydania, ISBN, 

                                    napr.: Ološtiak, M. – Glanitsová-Ološtiaková,L.: Slovenský jazyk.     
                                    Vydavateľstvo Fragment, s. r. o., Bratislava.1. vydanie, 2007. 
                                    ISBN 978-80-8089-066-7. 

 
  abstrakt 
 

   krátka a výstižná charakteristika obsahu odbornej práce,  
→  slúži ako prvá informácia pre adresáta, čitateľa, posudzovateľa; 
→  nachádza sa v úvode odbornej práce, 
→  nahrádza resumé (zhrnutie) v starších odborných prácach, ktoré sa pridávalo    
      v slovenskom a cudzom jazyku na koniec); 

   skladá sa: 
             →   z bibliografickej identifikácie práce, 
                          má normou určenú presnú podobu (ňou sa riadi aj písanie                
                               interpunkcie); 
             →   z vlastného abstraktu textu, 
                          obsahuje  informáciu o práci, 
                          naznačuje jej ciele, 
                          metódy  pri jej tvorení;           
                          bližšie nič nevysvetľuje, nehodnotí, iba vecne informuje, referuje; 
                           píše sa súvislo, bez odsekov;           

→   a z kľúčových slov, 
             obsahujú najdôležitejšie termíny, ktorým sa venovala v práci     
                 pozornosť; 

  píše sa na jednej strane v slovenskom jazyku, na ďalšej strane v cudzom jazyku; 

 
Príklad abstraktu v diplomovej práci v slovenskom jazyku 
 
Abstrakt 
(1 riadok vynechaný) 
MRKVIČKA, Jozef, Bc.: Vplyv plyometrických cvičení na zmeny úrovne výbušnej sily   
dolných končatín 15- až 18-ročných chlapcov. [Diplomová práca]. Univerzita Komenského v 
Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu; Katedra atletiky. Vedúci práce: doc. PaedDr. Peter 
Krejer, PhD. Komisia pre obhajoby – predseda: doc. PhDr. Eugen Laczo, PhD. Stupeň odbornej 
kvalifikácie: bakalár. Bratislava : FTVŠ UK, 2017. 56 s. 
(1 riadok vynechaný) 
Text abstraktu 
Obsahuje výstižnú informáciu o cieľoch, obsahu, výsledkoch a význame diela. Píše sa súvisle ako 
jeden odsek a jeho rozsah je spravidla 100 až 500 slov. 
napr.: Cieľom práce bolo... Predpokladali sme... Zistili sme... Výsledkom riešenia danej    
problematiky je... Navrhujeme aplikovať do praxe... 
Jazykové verzie abstraktov – v slovenskom jazyku a v cudzom jazyku, sa uvádzajú na samostatných 
stranách. 
 (1 riadok vynechaný) 
Kľúčové slová: 
3 – 5 slov, ktoré vyjadrujú tému, vecný obsah práce. 



80 
 

  obsah 
 

  je zoznam kapitol s číselne označenými stranami, na ktorých sa nachádzajú, 
  slúži na rýchle vyhľadávanie informácií a tém v texte zhrnutých v kapitolách, 
  strany s obsahom sa nečíslujú a nepočítajú sa do rozsahu práce, 
  jednotlivé kapitoly sa číslujú, 
  číslovanie rozlišuje aj hlavné kapitoly od podkapitol; 

 
       prológ 
 

  úvodná časť zväčša literárneho diela, predkapitola, naznačenie témy diela,   
      naznačenie deja, predslov; 

 
  epilóg 
 

  ukončenie zväčša literárneho diela, dodatočná kapitola po záverečnej kapitole,    
      dorozprávanie deja, doslov; 

 
  nadpis/titulok/názov 

 

              je najcharakteristickejšou a najvýraznejšou časťou textu, 
              začína sa ním väčšina písaných textov,  
                       →  v ústnych textoch je to titulok, tému textu povie autor/prednášajúci), 

                zachytáva, naznačuje hlavnú myšlienku alebo funkciu textu, 
               obsahovo väčšinou súvisí s textom, ku ktorému patrí (súvisieť s ním nemusí  
                   v umeleckej literatúre, príp. v bulvárnom spravodajstve), 
               je vysunutý nad text a graficky sa odlišuje od zvyšného textu      
                   väčším/tučným/farebným písmom), 
               má informačnú a pútajúcu funkciu (v publicistických a v umeleckých textoch), 
               môže mať podnadpis, nadtitulok, podtitulok, ktoré prehlbujú jeho informačný    
                   charakter, 
                          →  nadtitulky a podtitulky sa používajú v publicistických textoch,  

        →  podnadpisy aj v náučnom štýle,  
        →  nadpisy v odbornom štýle sa číslujú, čím sa naznačuje vzťah  podriadenosti   
              kapitol a podkapitol, 

                                napr.:  1. Vety 
                                                 1.1. Vety podľa obsahu 
                                                 1.2. Vety podľa členitosti 
                                                 1.3.  Vety podľa zloženia   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 
 

   odsek – časť, výsek textu, 
 

               je najmenšou nadvetnou  jednotkou textovej syntaxe,  
                      →  je to formálne, teda graficky, vyčlenená a významovo (obsahovo) ucelená   
                            textová  jednotka, 

      →  pri vyčleňovaní odseku sa uplatňujú rôzne kritériá:  
                  tematické (jeden odsek – jedna téma),  
                  postoje autora, logiky,  
     →  nový odsek vyznačuje novú významovú časť textu,  
           napr. nový motív, novú postavu, časový alebo priestorový posun deja,  
     →  správne členenie textu na odseky má veľký význam na prehľadnosť textu,         
           jeho zrozumiteľnosť, zdôraznenie niektorých myšlienok,.. 

             jeho rozsah sa nedá presne vymedziť,  
        môže byť v rozsahu od jedného slova (vo veľmi citovom umeleckom texte)  po jednu    

          stranu textu  (v odbornej literatúre); 
        má svoj obsah a svoju ucelenú formu  (tlačiarom norma prikazuje, ako začať odsek,                   
             aby  sa na prvý pohľad mohol identifikovať); 

              členenie textu na odseky je potrebné  dobre premyslieť,  pretože odsek robí text    
                    prehľadným a zrozumiteľným,  

         častou chybou v žiackych slohových prácach je to, že delia text len na úvod, jadro  
           a záver, ale nerešpektujú vnútorné  –  obsahové delenie jadra; 

 
   kapitola 
 

              je časť, úsek, pomerne samostatný oddiel spisu, knihy, 
            je to vyššia jednotka ako odsek, rozsiahlejšia a tematicky uzavretejšia,  

      nie je tak presne vymedzená obsahom a formou ako odsek,  
           zvyčajne sa skladá z viacerých odsekov,  
           text môže byť členený na niekoľko kapitol, 

      istá samostatnosť kapitoly sa prejavuje aj tým, že má (aj v umeleckej, aj v odbornej    
       literatúre) samostatný názov alebo číslovanie, 

                napr. Ladislav Mňačko v diele Smrť sa volá Engelchen  pomenúva kapitoly názvom,                    
                 ktorý nás dopredu informuje,  o čom bude reč v kapitole: 
                 (1. Noc víťazstva, 2. Marta a generál, 7. Ticho na Ploštine).  
                 Z odbornej učebnice alebo príručky si často vyberieme len tú kapitolu, ktorú práve pri     
                 učení (štúdiu) potrebujeme, napr. Lexikológia; 

   
Poznáme tieto typy kapitol: 
 

         kľúčová – prináša v deji veľký zvrat, ktorý ovplyvní aj ďalšie udalosti v deji; 
  kulminačná – dej v nej vrcholí, kulminuje; 
  digresívna – predstavuje vybočenie z dejovej línie; 
  otvorené – dej plynule prechádza z jednej kapitoly do druhej; 
  rámcujúce – v nich sa zopakuje kľúčový moment, motív,  

                   zvyčajne sa tento typ kapitol nachádza na začiatku a na konci diela, 
  paralelné – dej sa v nich rozvíja súbežne; 

     
  diel 

 

             často samostatná časť knihy,  
             kniha môže mať niekoľko dielov (dva, tri, štyri). 
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            tabuľka 
 

                  geometricky usporiadaný a ohraničený grafický prostriedok, ktorý slúži: 
                           →  na prehľadné usporiadanie a podanie istých údajov, informácií bez nutnosti                 
                                 vypisovania rozsiahleho textu, 
                           →  na zvýraznenie dôležitých informácií, ich porovnávanie alebo na doplnenie   
                                 textu, 
                           →  vytvára sa v textovom editore, 
                           →  môže obsahovať nielen slová, ale aj vety, 
                           →  často sa v nej vyskytujú číselné údaje. 

 
Text je súvislý jazykový prejav,  

 

       skladá sa z obsahových častí, viet, ktoré na seba nadväzujú, hovoríme o konexii       
            (nadväznosti  textu), 

                       →  je to cieľavedomé usporiadanie textových jednotiek,  
  jednotlivé častí obsahu sa za sebou radia zámerne, je medzi nimi (napríklad   
       motívmi témy)  súvislosť. 

 
Nadväznosť sa v texte realizuje: 

 

   retrospektívne  (najčastejšie smerom dozadu),  
   na štýl jednotlivca pôsobia subjektívne štýlotvorné činitele,   
            →  najdôležitejšia  z nich je autorova intelektuálna vyspelosť,   
   zámeno nich spája obsah druhej vety s obsahom prvej vety, lebo z kontextu vieme,               
        že hovorí o štýlotvorných činiteľoch, 

                           napr.:  Hemingway písal postojačky a korektúry robil posediačky. Hemingway                                        
                          začínajúcim autorom radil, aby cvičili štylizáciu na telegramoch  – v príkladoch máme                           
                         nevyjadrený podmet, ktorý identifikujeme podľa prísudku , napr. sloveso v 3.os. sg.   
                          (autor ho nemusel vyjadriť, lebo z kontextu je jasné,  že hovorí o Hemingwayovi     
                           alebo o začínajúcich  autoroch); 

   perspektívne  (smerom dopredu), 
              napr.:  Dnes ti čosi prezradím. Necestujem, zostávam doma. / Ja sa odplatím. Kúpim vám     
              nové hrnce. 
              (počúvajúci spočiatku netuší, čo mu hovoriaci povie, slovo čosi  avizuje, že niečo bude     
              nasledovať); 
          mimotextovo  na  iný text  a situáciu, 

napr.:  Už v kapitole o zámenách sme upozornili, že opytovacie zámená získavajú vete vzťažnú    
                funkciu. Zo spomienok autora poznáte jeho vrúcny vzťah k starému otcovi. 

 
Konektory  (spájacie prvky medzi vetami), 

 

        sú to prostriedky, ktoré robia text  kompaktným,  zovretým,   
                →  najčastejšími konektormi (jazykovými prostriedkami ) sú zámená, nevyjadrený        
                       podmet, opakovanie  slov, synonymický výraz, oslovenie atd'.,  
                →  z mimojazykových prostriedkov je to  napríklad celková situácia,  
                  →  pri hovorenom texte aj mimika a gestikulácia,  

            pri štylizovaní textu si musíme tieto konektory uvedomovať a efektívne s nimi narábať. 
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Vnútorné členenie textu (obsahová stránka) 
 

Text musí byť usporiadaný aj z hľadiska obsahu, teda z hľadiska jeho vnútornej stránky, aby    
 bol tematický súdržný a zrozumiteľný. Zároveň sa mu tým dáva štruktúra, ktorá spája    
 čiastkové témy a motívy do významovo vyšších celkov. 

 
Základné vnútorné členenie prozaického textu (kompozícia) pozostáva z troch zložiek: 
 

    Úvod – začiatok textu, ktorého obsahom môže byť: 
 

        naznačenie témy, opis postáv, opis prostredia, prihovorenie sa adresátovi,    
            pomenovanie cieľov textu, základné myšlienky, názor/-y na tému, historické súvislosti   
            témy, retrospektíva (pohľad do minulosti), privítanie, otázka, úvaha, príbeh zo života,       
            konkrétny príklad a pod.   
 

       obsah úvodu závisí od: 
                →  od témy, útvaru/žánru, jazykového štýlu, od ústnej či písomnej podoby a pod. 
 

  nie všetky texty musia mať úvod, 
                →  nemajú ho napr. administratívne alebo  publicistické texty; 
 

  z umeleckých textov nemajú úvod tie, ktoré využívajú princíp in medias res      
      (doprostred deja), 

    →   ich dej sa začína jadrom (nemá úvod, alebo má úvod posunutý), 
          napr.: román o vojne sa môže začínať bojom a až po tomto jadre nasleduje text s   
          funkciou úvodu; 

 

  rozsah úvodu nie je určený, no čím je text zložitejší, tým je rozsiahlejší a zložitejší aj   
           úvod, 
                →  mal by súvisieť s témou, ktorá ho rozvíja v jadre textu.   

 
   Jadro 

 

                 tvorí podstatu práce, 
                          →  rozpracováva hlavnú tému do jednotlivých odsekov, kapitol alebo dielov,  
                          →  spracúva tému podľa jej cieľa,  žánru/útvaru,  jazykového štýlu,  slohového   
                                  postupu, 
                          →  téma nemusí byť uzavretá, vyčerpaná v rámci textu  (môže sa rozvíjať aj v ďalších   
                                   častiach textu, príp. pokračovať v iných textoch), 

      →   tému si môže autor určovať sám, alebo mu ju môžu určovať iní, 
      →   v rámci jednotlivých kapitol i odsekov sa téma udržiava odkazovaním na jej   
              motívy v  texte, teda vraciame sa stále k ústrednej téme práce prostredníctvom   
              čiastkových tém,  
      →   môže obsahovať aj viac tém. 
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  Záver 
 

        koniec práce, ktorého obsahom môže byť: 
                  →  zhrnutie témy a zistení o nej, zhrnutie hlavných myšlienok, rozlúčenie sa s   
                        adresátom a poďakovanie za pozornosť, zhodnotenie naplnenia cieľov práce,  
                        humorná poznámka, otázka na ďalšie uvažovanie, zistenia pre prax,                        
                        vyriešenie zápletky alebo pointa (hlavná myšlienka), poučenie a pod. 
                 →   záver sa v podstate vracia k úvodu práce, nadväzuje naň, no je rozšírený  
                          o poznatky,  ku ktorým sa dospelo v jadre práce, 
                 →   nie všetky texty musia mať záver (literárne diela napríklad môžu mať otvorený   
                          koniec), 

 
Poznáme nasledujúce kompozičné postupy (jednotiace princípy výstavby textu), 

 

        chronologický – kronikársky (epický príbeh sa rozvíja v časovej následnosti, dej sujetu      

             sa rovná deju fabuly); 

   retrospektívny –  autor naznačí udalosť a potom sa vráti do minulosti, aby ju objasnil (A. 

Bednár - Kolíska, L. Mňačko – Ako chutí moc, J. D. Salinger – Kto chytá v žite); 

   reťazový – jedna udalosť voľne nadväzuje na ďalšiu, pričom ich spája postava hlavného 

hrdinu (Cervantes – Don Quijote, Hašek – Švejk);  

            →  jednotlivé príbehy sú pospájané ako oka reťaze hlavnou postavou; 

   kompozícia prúdu vedomia,  

  →  radenie udalostí nie je lineárne (nasledujúce za sebou v rade) a kauzálne   

        (vyplývajúci zo vzťahu príčiny a následku),  

   →  ale asociatívne – spájajúce, združujúce (rozprávanie sa presúva z témy do témy,    

         vpred i nazad v čase),  

             →  odráža sa tu realita samotného vedomia a podvedomia, ktoré narúšajú tradičné   

                   kategórie románu (zápletku, dej, charakteristiku postáv a opis prostredia),  

                   napr.: u G. Apollinairea, V. Chlebnikova, J. Cíger-Hronského: Pisár Grač, F. Kafku:   

                   Premena, D. Dušeka,  M. Prousta, J. Joycea, V. Woolfovej, Faulknera; J. Kerouaca); 

   paralelný – uplatňuje sa medzi dvoma dejovými líniami,  

            →  častý v lyrizovanej próze (vzťahy medzi postavou a prostredím, vonkajšou  

                  a vnútornou charakteristikou postavy); 

   in medias res (vpadnutie priamo do deja, bez úvodu); 

   repetičný (je založený na funkčne a významovo dôležitom opakovaní); 

   motivický – základnou jednotkou tohto princípu je motív,  

            →  v určitej fáze literárneho diela (zvyčajne na začiatku) sa zjaví, následne sa stráca, 

                  no modifikovaný (obmenený, prispôsobený) sa objaví ešte niekoľkokrát a v   

                  záverečnej časti zaznie naplno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 
 

Vnútorné členenie prozaického textu (kompozícia) má dve roviny: 

a. rovinu deja (dej sa vyvíja vďaka konfliktu, ktorý má niekoľko fáz): 
  expozícia (úvod do deja, oboznámenie s prostredím, dejom), 
  kolízia (zápletka, konflikt, zauzlenie deja), 
  kríza  (vyvrcholenie zápletky, konfliktu, vyostrenie vzťahu medzi postavami),   
  peripetia (obrat v deji, nečakaný, prekvapujúci dejový zvrat), 
  rozuzlenie (záver, vyriešenie zápletky, konfliktu); 
             ak sa dej divadelnej hry končí smrťou hlavnej postavy alebo viacerých postáv,    
                 vtedy sa táto fáza nazýva katastrofa;  

b. rovinu významu (čo chce autor povedať, autorovo posolstvo); 
 
  Pri komunikácii prozaického textu je dôležité: 
 

       aby sme sa držali obsahu a témy, 
       aby sme zbytočne neodbočovali od témy, nepreskakovali z témy na tému,  
       aby sme správne volili vety,  
       aby sme nepriraďovali k sebe slová, vety, ktoré sa k sebe nehodia,  
       aby sme takýmto spôsobom neporušovali koherenciu (súvislosť) alebo konexiu (viazanosť)   
           textu. 
             
Koherencia  textu 
 

         je súvislosť, spojitosť textu, ktorá sa udržiava: 
                 →  prostredníctvom témy, 
                 →  časovej,  priestorovej  alebo logickej následnosti častí textu,  

  k odbočeniu od témy dochádza najmä v nepripravených textoch;  
   text je preto potrebné:  
            →  vždy vopred pripraviť,  
                         napísať si koncept  
                         a niekoľkokrát skontrolovať aj z hľadiska nadväznosti jednotlivých motívov, 
                             čiastkových tém,  ktoré  tvoria  ústrednú tému;  
           →  dávať si treba pozor, aby sa tam nedostali vety, ktoré by obsahovo narušovali   
                 zvyšný text, a tým narušovali jeho koherentnosť. 

   
Veľmi dôležitým faktorom koherencie je vetosled textu, 
 

         je to poradie viet v rámci textu, ktoré vypovedajú o danej téme textu v logickom,   
             príčinno-následnom alebo časovo postupnom poradí; 
         potrebné je preto všímať si: 
                  →  či je stanovené správne poradie viet v texte,  
                  →  či netreba niektorú vetu meniť, prehodiť, úplne inde umiestniť, aby bol text   
                         zrozumiteľnejší, koherentnejší; 
          prísne zachovanie vetosledu je nevyhnutné v nasledujúcich slohových útvaroch:  
                  →  opise pracovného postupu, receptu, návodu na použitie, recenzii, výklade, životopise. 

 
Intertextovosť 
 

      jav, keď  v rámci jedného textu spomíname, citujeme (doslovne uvádzame), parafrázujeme 
          (voľne obmieňame cudzie myšlienky), vkladáme iný text. 
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Konexia (viazanosť textu) 
 

    ide o súdržnosť textu, ktorú zabezpečujú rôzne jazykové prostriedky – konektory               
       (spájacie  prvky medzi vetami). 
       Najčastejšími konektormi sú: 
             →   spojky (viažu sa k vetám a súvetiam), 
                    napr.:  Začalo snežiť a prudko sa aj ochladilo.  
                             môžu mať však aj  funkciu pripájacích častíc, keď súvetie rozdelíme na dve,                       
                         napr.: Napokon neprišiel. Hoci sľúbil. 
                                          spojka hoci je v tomto prípade (vo funkcii pripájacej častice) textovým   
                                              konektorom, ktorým sa vyjadruje, že  vety k sebe patria, i keď             
                                             netvoria jeden vetný celok; 
             →   zámená (ukazujú alebo odkazujú na slová v ktorejkoľvek časti textu, a tým    
                    zabezpečujú konexiu), 
                    napr.: Museli sme sa schovať do stanu. Tam na nás nepršalo. Kto sa prvý vrátil?   
                    Jankov brat. 
             →   ohýbacie prípony a tvary slov (súdržnosť sa vyjadruje zhodou a väzbou), 
             →   budúci čas – najmä v opytovacích vetách, kde sa predpokladá, že text bude   
                    pokračovať, a tým sa jednotlivé vety viažu k sebe, 

                        napr.: Čo budeme zajtra robiť? Môžeme sa ísť lyžovať. 
                →    ostatné slovesné časy – aj minulý a prítomný čas sú konektormi,  
                                ak sa veta začne  v prítomnom/minulom čase, spravidla sa pokračuje v       
                                     tomto slovesnom čase aj v pokračujúcom textu, čo zabezpečuje súdržnosť;                             
                                     napr.: Vtedy sa stávalo, že muži odchádzali do vojny. Ženy a deti museli tvrdo 
                                     pracovať.   
                                            konektorom.je minulý čas; 
                                                Ocko, píšem úlohy z matematiky. Môžem to urobiť neskôr. 
                                            konektorom je prítomný čas; 
                →  synonymia, 
                             využíva sa, keď nechceme opakovať tie isté slová v texte, 
                                  napr.: Môj spolužiak Janko je vo všetkom veľmi spoľahlivý. Tento chlapec         
                                  vždy do bodky splní všetko, čo sľúbi. Robili na tom celý rok. Výsledok ich   
                                  práce bol znamenitý. 
                              taktiež zabezpečuje konexiu (viazanosť textu); 
                →  elipsa (výpustka), 
                            isté slová sa vďaka kontextu nemusia opakovať vo všetkých vetách, preto ich   
                                 môžeme vynechať, 
                                         ostatné slová sa tvarom v nasledujúcej vete prispôsobujú   
                                              vynechanému slovu 
                                              napr.: Toto nie je najlepšie riešenie. Vedel by som si predstaviť aj   
                                              rozumnejšie (riešenie); 
                →  zvukové konektory, 
                            k nim patria intonačné prostriedky (prízvuk, pauza, melódia vety), 
                                       podľa nich vieme, že vety ústneho textu patria k sebe a tvoria súvislý    
                                           intonačný celok, čím zabezpečujú súdržnosť textu. 

 
  V žiackych prácach sa často stretávame s tým, že sa nedodržiava konexia (viazanosť) textu     
  prostredníctvom slovesného času a bez účelu sa strieda prítomný, minulý i budúci čas, 
   napr.:  Otvoril som si učebnicu dejepisu. Čítam si v nej. Tak ma zaujala, že som si                
   neuvedomil plynúci čas. Napokon ju zatváram. 
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