
Úlohy č. 9 

I. Syntaktická rovina jazyka 

1. Charakterizujte syntaktickú rovinu jazyka so zameraním na vetné členy. 
Jazyk je abstraktný systém noriem, znakov slúžiacich na dorozumievanie. 

Konkrétnou realizáciou jazyka v praxi je reč. 

 

Jazykoveda (lingvistika) je veda, ktorá sa zaoberá skúmaním jazyka, jeho používania 

a jazykovými produktmi. Skúma štyri základné jazykové roviny: 

 

 Fonetickú (zvukovú) 

o  vnútorné usporiadaný a systémov organizovaný súbor pravidiel 

a prostriedkov, ktoré pomáhajú vytvárať podobu hlások, slabík, slov 

a celých výpovedí  

 

 Významovú (lexikálnu) 

o vnútorné usporiadaný a systémov organizovaný súbor pravidiel 

a prostriedkov, ktorý tvorí všetky pomenovacie jednotky 

 

 Tvarovú (morfologickú) 

o vnútorné usporiadaný a systémov organizovaný súbor pravidiel 

a prostriedkov, ktorým sa obmieňajú tvary slov vo výpovediach 

 

 Skladobnú (syntaktickú) 

o vnútorné usporiadaný a systémov organizovaný súbor pravidiel 

a prostriedkov, ktorými sa vyjadrujú vzťahy medzi slovami a realizuje sa 

ich skladanie do viet, súvetí 

 

Syntax je veda skúmajúca vetné členy, sklady (syntagmy), vety, súvetia a vzťahy medzi 

nimi. Je súčasťou syntaktickej stavby jazyka. 

 

A čo je to veta? 

Významovo ucelená, gramaticky usporiadaná, zvukovo a intonačne uzavretá 

jednotka reči, ktorá má dorozumievací cieľ. 

1. Rozdeľte a charakterizujte vetné členy. 
Poznáme niekoľko vetných členov: 

a) Hlavné 

 Prísudok (1) 

 Slovesný 

o  Jednoduchý (sedí, opije sa, zvracal, odhaľuje)  

o  Zložený (sadol by si, nepísali sme, začal pracovať, musí 

riešiť, bude skákať) 

 



 Neslovesný 

o  Menný (Hovoriť striebro, mlčať zlato.) 

o  slovesno-menný (je zdravý, bol učiteľom, ostávali 

dokorán, bývali šľachetní) 

o  Citoslovný (čľup, hŕŕ, žblnk) 

 

 Podmet (2) – vždy v nominatíve 

 Zamlčaný (dopĺňame vhodným zámenom) 

 Vyjadrený 

 

b) Vedľajšie 

 Predmet (3) 

 Priamy - bezpredložkový akuzatív (Zapálili piecku.) 

 Nepriamy 

 

 Príslovkové určenie (4) 

 Miesta (Kopali v záhrade.) 

 Času (Večer sa zišli.) 

 Spôsobu (Pomaly sa blížil.) 

 Príčiny (Ostrihal ho náročky.) 

 Pokiaľ sa môžeme opýtať na pádovú otázku aj príslovkovú, 

prednosť má príslovkové určenie 

o  Kopali v záhrade. (v kom? Čom?; ale aj Kde?) 

o  keďže PU má prednosť, opýtame sa kde a určíme vetný 

člen ako príslovkové určenie 

 

 Prívlastok (5) 

 Zhodný 

o zhoduje sa s podstatným menom v rode, čísle a páde 

o  vyjadrený:  

 prídavným menom (ružový panter) 

 zvratným zámenom privlastňovacím (svoje peniaze) 

 osobným privlastňovacím zámenom (jej 

rozhodnutia) 

 číslovkou (Vyhrali prvé miesto.) 

 

 Nezhodný 

o  Najčastejšie býva vyjadrený podstatným menom 

o  nezhoduje sa s podstatným menom, ktoré rozvíja 

o  boky lode (aké boky? lodné boky) 

o  Domov dôchodcov (čí domov? „Dôchodcovský“ domov.) 

 

 Doplnok (6) 

 Vetný člen, ktorý súčasne rozvíja dva vetné členy 

 Vždy podmet a prísudok alebo prísudok a predmet 

 



 Prístavok 

 Pripojený vetný člen, ktorý rozvíja podstatné meno 

 

 Tesný 

o  nemôžeme ho z vety vynechať, inak sa pozmení význam 

o  neoddeľujeme ho čiarkami 

o  Ľudia trpiaci srdcovo-cievnymi ochoreniami nesmú 

riadiť motorové vozidlo. 

 

 Voľný 

o  môžeme ho z vety vynechať, zmysel sa zachováva 

o  vyčleňujeme ho čiarkami 

o  Alexander Dubček, významný slovenský politik 

a nositeľ Sacharovej ceny za slobodu myslenia, sa 

narodil v tom istom dome ako Ľudovít Štúr. 

 

Vetné skladby (syntagmy) a gramatická závislosť: 

Syntagma najjednoduchšia syntaktická jednotka. Vzniká spojením dvoch 

plnovýznamových slov: 

 Do skladov spájame iba holé vetné členy a slová s úplným lexikálnym významom 

 Náuka o spájaní slov do skladov sa nazýva syntagmatika 

Druhy skladov (syntagiem): 

 Prisudzovací (predikatívna syntagma) 

o  medzi rovnocennými, hlavnými vetnými členmi (podmetom a 

prísudkom) = zhoda (gramatická väzba; vysvetlené nižšie) 

o  graficky [Peter]=[básnil] 

 

 Určovací (determinatívna syntagma) 

o  nadradené a podradené vetné členy (možná zhoda, väzba aj primkýnanie, 

vysvetlíme nižšie) 

 podmet (podstatné meno) + zhodný prívlastok = ZHODA 

 podmet (podst. m.) + prívlastok nezhodný = PRIMKÝNANIE 

 podmet (podst. m.) + doplnok = ZHODA  

 

 Priraďovací (koordinatívna syntagma) 

o  viacnásobné vetné členy = ZHODA 

 

 Rozľahli sa tóny hobitej piesne. 

o  tóny piesne – má zmysel, určovací sklad 

o  hobitej piesne – má zmysel, určovací sklad 

o  rozľahli sa tóny – má zmysel, prisudzovací sklad 

o  tóny hobitej – nemá zmysel 

o  rozľahli sa hobitej – nemá zmysel 

 



Gramatická závislosť: 

 Zhoda = kongruencia 
o V prisudzovacom sklade ju chápeme ako vzájomnú závislosť 

 zhody v osobe, čísle, minulom čase, rode 
o V určovacom sklade je to vzájomný vzťah medzi 

 Podstatným menom a zhodným prívlastkom 
 Podstatným menom a slovesom, doplnkom 

 

 Väzba = rekcia 
o  v určovacom sklade, je to vzájomný vzťah: 
o  prísudok a predmet = silná väzba 

 Dosiahol úspechy, prednáška o Kraskovi (predložkový L), myslím 

na brata (predložkový A), verí všetkému (D) 
o  prísudok a príslovkové určenie = slabá väzba 

 chodí po lese, leží v posteli, položím na stôl, idem do školy 
 

 Primkýnanie = adjunkcia 
o  vzťah medzi nadradeným a podradeným vetným členom sa nevyjadruje 

pomocou pádu, čísla a rodu 
o  v určovacom sklade je to vzájomný vzťah: 

 prísudku a príslovkového určenia 
 prišiel včera, krásne spieva, vykračuje rázne 

 podstatného mena a nezhodného prívlastku 

 ulice miest, národy sveta 

2. Určte všetky vetné členy a sklady v ukážke č. 1  
Tiene súmrakov večer potichučky zakrývali obrysy tatranských grúňov.  

 

Vetné členy: 

 Čo robili? – zakrývali – slovesný prísudok 

 Kto, čo zakrývali? – tiene – podmet 

 Koho, čo, zakrývali? – obrysy – predmet priamy (bezpredložkový akuzatív) 

 Kedy zakrývali? – večer – príslovkové určenie času 

 Ako zakrývali? – potichučky – príslovkové určenie spôsobu 

 Aké obrysy? – obrysy grúňov – nezhodný prívlastok 

 Akých grúňov? – tatranských – zhodný prívlastok 

 Aké tiene? – tiene súmrakov – nezhodný prívlastok 

 

Sklady: 

 Tiene zakrývali – prisudzovací sklad 

 Zakrývali obrysy – určovací sklad 

 Potichučky zakrývali – určovací sklad 

 Večer zakrývali – určovací sklad 

 Obrysy grúňov – určovací sklad 

 Tatranských grúňov – určovací sklad 

 Tiene súmrakov – určovací sklad  



3. Pomenujte slovný druh, ktorým je vo vetách z ukážky č. 2 vyjadrený podmet. 
Podmet (tučné písmo) je vyjadrený: 

Mohutné hurá (vlastným citoslovcom = interjekciou) zaznelo štadiónom.  

Málokto (neurčitým zámenom - pronomynon) sa mi môže silou vyrovnať.  

Dotýkať sa (neurčitkom slovesa = infinitívom verba) exponátov v múzeu je zakázané. 

Chromý(spodstatnené prídavné meno = adjektívom) kráčal po cestičke, opierajúc sa 

o palicu.  

Štyria (základnou číslovkou = numeráliou) z triedy idú študovať do zahraničia. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Martin Kukučín 

1. Charakterizujte tvorbu Martina Kukučína s tematikou dedinského 

prostredia. 
Martink Kukučín, vlastným menom Matej Bencúr, bol vrcholným predstaviteľom prvej 

vlny slovenského realizmus, prozaik, dramatik, publicista. Bol lekárom, žil v Chorvátsku 

(na ostrove Brač), kde sa aj oženil. 

Vyrastal na dedine, takže v svojej tvorbe sa venoval predovšetkým dedinskému 

prostrediu a jednoduchému človeku. 

Obdobie realizmu datujeme v slovenských dejinách od roku 1875 – 1905. Medzi hlavné 

problémy sužujúce slovenský národ patrili: 

 maďarizácia škôl (všetci museli ovládať maďarčinu, neskôr bolo aj náboženstvo 

v maďarčine – Aponyiho školské zákony z roku 1905) 

 nárast sociálneho útlaku a šliapanie národnej slobody zo strany Rakúsko-Uhorska 

 boli zatvorené 3 slovenské gymnáziá 

o  Kláštor pod Znievom 

o  Martin 

o  Revúca 
 Roku 1875 pozastavená činnosť Matice slovenskej (vznikla roku 1863) 

 

 Slovenská buržoázia bola pasívna 

 Ako reakcia vznikali nové robotnícke hnutia 

 V 70. Rokoch sa najvýznamnejším centrom kultúry stal Martin 

o  tlačiareň (polygrafický priemysel) 

o  tlačili sa noviny časopisy v slovenčine (Orol, Národné noviny, 

Slovenské pohľady, Černokňažník) 

 

 Začiatky ochotníckeho divadla  

 Vznikali spolky, napr. Živena (ženský spolok, jeho úlohou bolo obrodiť národ) 

 Nastupuje nová, mladá generácia 

 Vydáva almanach NAPRED 

 Zakladateľmi sú Pavol Országh Hviezdoslav, Koloman Banšel 

 

 1. vlna  - opisný realizmus 

o  autori nadväzujú na štúrovskú tvorbu (myšlienky slobody, revolúcie) 

o  Témou bolo zobrazenie pravdivej skutočnosti (typické postavy 

a konflikty medzi nimi) 

o  Poézia: 

 Sylabotonický veršový systém 

 Založený na striedaní prízvučných a neprízvučných slabík 

 Stopovo-organizovaný 

 Ustálený počet slabík 

 Veršový presah (opak syntakticko-rytmického paralelizmu 

= viacero viet vo verši alebo veta vo viacerých veršoch) 

 

 Žánre: 



 Lyricko-epické skladby 

 Lyrické cykly 

 Veršované eposy (moderné = reflexívne eposy) 

o  Próza: 

 Hrdinom sa stáva dedinský človek používajúci jednoduchý jazyk 

 Ústrednú tému tvorili: 

 Materiálne bohatstvo 

 Zemianstvo, jeho rozklad a úpadok 

 Neskazenosť ľudu 

 Odsúdenie pasivity 

 Odlúčenie skupiny od ľudu alebo jadra národa 

 

 Hlavný konflikt predstavoval: 

 Vzťah spoločenských tried a ich predstaviteľov 

k národnooslobodzovaciemu zápasu 

 

 Svetozár Hurban Vajanský zobrazoval tému prežitia zemianstva 

a jeho účasti na národnom živote 

 Martin Kukučín rozoberal budúcnosť zemianstva, jeho spojenie 

s ľudom 

 P. O. Hviezdoslav opisoval ako zemianstvo dohralo svoju úlohu 

a ťažisko spoločnosti sa prenieslo na ľud 

 

o  Žánre: 

 Kratšia próza 

 Kresba 

 Črta 

o  Kratší epický útvar 

o  opisuje dej, osobu, miesto 

o  nemusí mať dej, je založená na opise 

 

 Poviedka 

o epický útvar malého rozsahu s jednoduchým dejom 

a malým počtom postáv, ktorých charaktery sa už 

nemenia  

o statické opisy 

 

 Novela 

o epický útvar malého stredného rozsahu s malým 

počtom postáv, ktorý končí nepredpokladane 

o opisy slúžia na dynamizáciu 

 

 Väčšia próza 

 Román 

o  epický útvar veľkého rozsahu 



o  zachytáva veľké časové rozpätie (niekedy aj 

niekoľko generácií) 

o  Spracúva tematiku z rôznych oblastí života 

o  charaktery postáv sa počas deja menia 

 

 Autori písali slovenčinou upravenou Samuelom Csambelom 

[cambelom] v roku 1902 (vydal dielo Rukoväť spisovnej reči 

slovenskej) 

 

o  Dráma: 

 Len málo rozvinutá v dielach  

 Pavol Országh Hviezdoslav : Herodes a Herodias 

 Herodes bol kráľom, ktorý nechal vyvraždiť 

betlehemských kojencov 

 

 Predstavitelia: 

o  Svetozár Hurban Vajanský 

o  Pavol Országh Hviezdoslav (Krvavé sonety, Zuzanka Hraškovie) 

o  Terézia Vansová 

o  Elena Maróthy-Šoltésová (Moje deti) 

o  Martin Kukučín 

 

 

2. Vysvetlite, akým spôsobom rieši autor problematiku zemianstva a jeho 

postavenia v spoločnosti v poviedke Keď báčik z Chochoľova umrie. 
 Autor sa stavia k zemianstvu ako k dinosaurovi pred vyhynutím 
 Nie je schopné sa prispôsobiť novým podmienkam, už len prežíva na svojej sláve 

z minulosti 

 Na scénu sa dostáva nová kapitalistická vrstva, produktívny a živý obchodníci, 

ktorí sa neštítia novôt 
 Neschopnosť zemianstva zasahovať do diania je v popredí 

 

 Keď báčik z Chochoľova umrie 
o Dejová línia je jednoduchá, nevýrazná  

o Dôraz sa kladie na opis prostredia, vykreslenie charakteru postáv 
o Využíva slovný a situačný humor 

 

o Dej: 
o Pán Aduš Domanický z Domaníc (príznačné meno), zeman, dávno 

premrhal svoj majetok, ale dúfa, že si získa dedičstvo po báčikovi z 

Chochoľova. Navonok vystupuje pyšne, ako boháč, v skutočnosti sa jeho 

kaštieľ rozpadá, majetok mu hynie. Ostáva mu len chvastúnstvo, 

šudierstvo a honosenie sa tým, čo už nemá, a fráza: „Keď báčik 

z Chochoľova umrie...“ Jeho protipólom je Ondrej Tráva, nový typ 

dedinčana, dedinský kupec, ktorý zanechal gazdovstvo a začal sa venovať 

obchodu. Je predstaviteľ nastupujúcej buržoázie, so všetkými znakmi: 



dravosť, bezohľadnosť, špekulantstvo. Aduš mu ponúka na predaj jačmeň 

a zoberie si zaň zálohu. Keď sa Ondrej nevie dočkať jačmeňa, rozhodne sa 

Aduša vyhľadať. Po príchode na Adušovo „panstvo“ v Domaniciach zistí, 

že Aduš nič nemá, a preto žiada, aby mu vyrúbal staré jasene okolo 

cintorína. V Adušovi sa ozve svedomie, lebo pod tými jaseňmi sú 

pochovaní jeho predkovia, a tak po týždni radšej vráti Ondrejovi všetky 

peniaze, len aby nemusel zhanobiť hrob svojich rodičov. 

 

3. Porovnajte stvárnenie hlavných postáv poviedky Aduša Domanického a 

Ondreja Trávu.  
 

 Protiklad 
1. Chudobný Aduš Domanický z Domaníc, čo nemal doma nic 

o predstaviteľ neschopného zemianstva 

o  pyšný 
o  nechopný sa dostať z dlhov 
o  neustále opakuje klišé „Vrátim, všetko vám vrátim. Keď báčik 

z Chochoľova umrie.“ (Na konci sa dozvedáme, že báčik umrel, ale 

Adušovi nezanechal nič.) 
o  vystupuje suverejne a sebavedome 

 

2. Ondrej Tráva 
o  mladý 

o podnikavý 
o zanechal gazdovstvo 
o začal sa venovať obchodu 

o predstaviteľ novej vrstvy 
o  dravý obchodník 

 


