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Operátory čo, kto a ktorý ako prostriedky rozvíjania výpovede 

 

Katarína PODHAJECKÁ 

 

Pojem operátory ako „prostriedky rozvíjania a rozširovania vety“ uviedol do 

slovenskej lingvistiky J. Dolník pri tvorbe koncepcie novej morfológie slovenského jazyka.. 

(Dolník, 2005, s. 209) J. Kesselová definuje operátory ako „jazykové prostriedky so spájacou 

funkciou, vytvárajúce z jazykových jednotiek nižšieho rádu (vetné členy, vety) koherentné 

výpovedné celky“. (Kesselová, 2007a, s. 354) Patria sem spojky, relatíva, korelatíva 

a spojkové výrazy. (Kesselová, 2007a, s. 354) Okrem spájacej funkcie sa však operátory 

podieľajú aj na spoluutváraní či modifikácii komunikačnej funkcie výpovede. Našou úlohou 

bude teda sledovať, ako sa mení komunikačná funkcia výpovede v závislosti od použitia 

konkrétneho operátora. Z hľadiska použitých metód i východiskového materiálu zaraďujeme 

tento príspevok medzi tzv. korpusové výskumy. Je súčasťou širšie koncipovaného 

výskumného grantového projektu VEGA 1/0169/09 Operátory na rozširovanie a rozvíjanie 

výpovede.  

Vzťažné zámeno kto je životné maskulínum, referenčne sa teda vzťahuje na osoby. 

Vzťažné zámeno čo je neutrum, ale vzťahuje sa aj na maskulína a feminína. Komunikačný 

potenciál bezrodového čo je preto podstatne širší, pričom sa obe vzťahujú na substancie. 

Svojimi lexikálno-gramatickými vlastnosťami sa podobajú substantívam, referenčne odkazujú 

na objekty alebo subjekty a najčastejšie kolokácie tvoria s verbami a pronominami. 

Keďže sa operátor ktorý svojimi lexikálnymi i gramatickými vlastnosťami podobá 

adjektívam1, referenčne odkazuje na vlastnosť objektu alebo subjektu a najfrekventovanejšie 

ľavostranné kontextové okolia tvorí so substantívami a pronominami. Pri bezprostredných 

pronominálnych kolokáciách s operátorom ktorý vo funkcii relatíva absentujú indefinitíva. 

V tejto fáze výskumu nás však zaujímali kolokácie s pronominami, teda výpovede, v ktorých 

majú operátory kto, čo a ktorý funkciu korelatíva (kolokácie s pronominami). Ukazuje sa, že 

                                                 
1 M. Komárek uvádza, že „slová ako ktorý zaraďujú svojím morfologickým charakterom (gramatický rod, pád 
a číslo sú u nich kongruenčné) i syntaktickými funkciami  (primárna je u nich atributívna) do slovného druhu 
adjektív, a preto nutne zdieľajú s adjektívom aj primárny slovnodruhový význam statického príznaku 
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maskulínne korelatíva ten – čo, ten – kto a ten – ktorý sú v súčasnej písanej slovenčine vo 

vzťahu synonymie. Zaujímalo nás, čím je použitie konkrétneho operátora v texte podmienené.  

Je zrejmé, že substantívne2 operátory tvoria najužší vzťah s odkazovacími 

prostriedkami to a ten, teda tvoria korelatíva to – čo a ten – kto. Bezrodové ukazovacie 

zámeno to je s bezrodovým operátorom čo späté najužšie. Výrazy typu to – čo označujú 

všeobecne zviera, vec alebo jav. Keďže to je bezrodové, má spomedzi všetkých ukazovacích 

zámen s operátorom čo najväčší kolokačný potenciál, a teda aj najvyššiu frekvenčnú 

distribúciu. V slovenčine nie je v súvetí uvádzanie deiktika záväzné. Záväznosť 

odkazovacieho prostriedku je závislá od predmetovosti alebo nepredmetovosti slovesa. 

V tomto príspevku sa však záväznosti, resp. fakultatívnosti odkazovacieho prostriedku 

venovať nebudeme. 

No na druhej strane, ak sa vo výpovedi odkazovací prostriedok nachádzal, sledovali 

sme aj to, ako sa komunikačný zámer výpovede modifikoval v dištančnej pozícii členov 

korelatíva, a to podľa počtu slov nachádzajúcich sa medzi členmi korelatíva to – čo. To isté 

sme sledovali aj pri korelatíve ten – kto, pričom sa nám začali javiť spoločné tendencie. 

Ukazuje sa, že ak sa medzi členmi korelatíva nachádzalo jedno slovo, zvyčajne išlo 

o hodnotiace slová. Ak bolo medzi členmi korelatíva to – čo jedno slovo, zvyčajne išlo 

o adjektíva, pronominá, adverbiá miery a iné slová, ktorých funkciou bolo zdôrazniť istú 

vlastnosť veci alebo javu, často hyperbolizovanú alebo vyjadrujúcu krajnú mieru, napr. Do 

toho prišlo  to najhoršie, čo  sa mi mohlo stať: vyhodili ma z roboty.; Kapela urobila  to 

najmúdrejšie, čo  mohla - stiahla sa.; Spotené masy ľudí a všadeprítomné šialenstvo je  to 

posledné, čo  nás v tých chvíľach zaujíma. 

Pri korelatíve ten – kto išlo prevažne o slová s významom pravý, prvý, jediný, 

spravodlivý, posledný...., rozvíjajúce ukazovacie zámeno ten, s ktorým tvorí operátor kto 

korelatívum. Autor sa nimi snaží vyjadriť to, či spomínaný podmet (na ktorý operátor 

odkazuje) disponuje určitými potrebnými kompetenciami na to, aby mohol, mal, musel, vedel 

alebo chcel niečo vykonať. Zároveň vyjadruje uprednostnenie, resp. spochybnenie schopnosti 

osoby vykonať niečo, napr. Viem, som  ten posledný, kto  by mal hovoriť na tému súkromia.; 

Pán Černák dodnes nevyvrátil svoje lobistické prepojenia so Sláviou Capital, ani nikoho 

nepresvedčil, že práve on bol ten pravý, kto  vyvedie rezort hospodárstva z recesie.; Štát, 

                                                                                                                                                         
substancie.“ Usúvzťažňuje ho so slovom aký, na rozdiel od ktorého slovo ktorý neukazuje na kvalitu, ale 
ukazuje na externý príznak, ktorým sa predmet zapája do rôznych vecných súvislostí. (Komárek, 2006, s. 76.) 
2 Pri typológii relatív a korelatív (substantívne, adjektívne, numerálne, adverbiálne) vychádzame z typológie 
opytovacích zámen na základe lexikálnych a gramatických vlastností podľa J. Šikru. 
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bohužiaľ, nie je naozaj ten pravý, kto pomáha podnikateľom.  V poslednej výpovedi sa 

stretávame s prípadom, keď sa korelatívum ten – kto referenčne nevzťahuje na životné 

konkrétum, ale na neživotné abstraktum, ktoré však v tomto kontexte označuje „štát“  ako 

živý organizmus. Pri dvoj až štvorslovných vzdialenostiach sa často vyskytovali výpovede, 

v ktorých medzeru medzi členmi korelatíva tvorili členy holého alebo rozvitého slovesno-

menného prísudku alebo vetného základu. Pri týchto typoch konštrukcií však ukazovacie 

zámeno vynechať nemožno, napr. Prilietame do Pekingu na novootvorený terminál a ten 

prekvapí každého, kto  si pri komunistickej krajine predstavuje betónovú a nevyriadenú 

budovu .; Ego – rodič je  ten v nás, kto  je autoritatívny, kto hovorí ako a čo, kto karhá, ale aj 

zhovievavo načúva a rozmaznáva. Ego – dospelý je zase ten, kto za nás koná vecne, ten 

rozumný, ktorý sa chce dohodnúť, spolupracovať. A Ego – dieťa je ten, kto je v nás ten hravý, 

bezstarostný až ľahkomyseľný, niekedy nezbedný, niekedy vzdorovitý, ale submisívny voči 

autorite, kto čaká, že bude o neho postarané. 

Adjektívny operátor ktorý tvorí najužší vzťah s ukazovacím zámenom ten, čím vzniká 

korelatívum ten - ktorý. Kým vo výpovediach so substantívnym operátorom prevažovali 

v dištančnej pozícii medzi členmi korelatív adjektíva 1. a 3. stupňa a slová vyjadrujúce krajnú 

mieru, takéto kontextové okolie je v prípade adjektívneho korelatíva preferované menej, napr. 

Trendov v daných sezónach je stále viac, čo umožňuje vybrať si ten najvhodnejší, ktorý 

zvýrazní naše prednosti a potlačí nedostatky. Najčastejšie sa však medzi členmi korelatíva 

nachádza substantívum, napr. Najkrajšie sa vypínal ten prútik, ktorý  bol najďalej.; Žena je  

ten tvor, ktorý  ho (muža) poľudšťuje, vždy mu zrýchli tep a rozbúši srdce večného trubadúra.  

Pomocou operátora ktorý sa tu vyjadrujú statické príznaky, pretože ide o vyčlenenie objektu 

alebo subjektu spomedzi množiny podobných prvkov na základe istej vlastnosti. 

V umeleckých textoch sa operátor podieľa na zdôraznení vlastnosti.  

Keďže sa operátor ten – ktorý referenčne vzťahuje na životné aj neživotné objekty, vyjadruje 

aj personálnu deixu, ktorá sa posilňuje explicitne použitým vlastným menom, napr. V 

parlamente čaká na schválenie návrh zákona, ktorý má výrazne posilniť právomoci šéfa 

Súdnej rady, ktorým je predseda Najvyššieho súdu Harabin. Teda  ten Harabin, ktorý tento 

návrh ešte ako minister spravodlivosti predkladal.; Problém nastal, samozrejme, okamžite, 

keď sa ukázalo, že za významom čokoľvek môže byť skutočne čokoľvek, napríklad Mečiar. A 

nielen  ten Mečiar, ktorý  hrešil v lete 1990 už ako slovenský premiér svojho koaličného 

partnera KDH za to, že sa pohrávalo s myšlienkou Česko-Slovenskej konfederácie, a na jeseň 

1990 zlikvidoval ministra vnútra za KDH Andráša. Platí to najmä pre niektoré publicistické 
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texty, ktoré disponujú značnou mierou zápornej expresivity. V týchto prípadoch deiktikum 

neidentifikuje, nepoukazuje, ale vyjadruje väčšinou záporný hodnotiaci postoj. 

Na strane druhej, v dištančnej pozícii členov korelatíva sa v náučných textoch často 

medzi nimi nachádza substantívum, na ktoré sa odkazuje v mene presnosti identifikácie, napr.   

Skúsenosti zo slovenských prezidentských volieb potvrdzujú, že ten politik, ktorý je 

konfrontačný a stavia svoju kampaň najmä na útokoch voči súperom, býva neúspešný a 

oslovuje len marginálnych voličov. 

K zaujímavému javu dochádzalo pri kolokáciách substantívnych korelatív 

s neurčitými zámenami, keď sa pomocou relatíva zmierňovala a pomocou korelatíva až 

popierala neurčitosť. (Podhajecká, 2010, s. 278 - 279) Na rozdiel od substantívnych relatív a 

korelatív, pri ktorých neurčité zámená predstavovali zo sémantického a pragmatického 

hľadiska významnú skupinu, adjektívny operátor vo funkcii relatíva bezprostredné kontextové 

okolie s neurčitými zámenami netvoril. 

Napriek tomu, že korelatívum ten - čo všeobecnejšie pomenúva zviera, vec či jav 

a korelatívum ten – kto pomenúva osobu, korelatívum ten – kto býva často nahrádzané 

variantom ten – čo a ten – ktorý. Všímali sme si, ako sa mení komunikačná funkcia výpovede 

pri synonymnom zamieňaní operátorov ten – kto za ten – čo, ten – ktorý. Sledovali sme 

štylistickú príslušnosť textov, frekvenčnú distribúciu konkrétneho operátora i modifikáciu 

komunikačnej funkcie výpovede v závislosti od použitia konkrétneho operátora. 

 Z hľadiska podmetov, na ktoré sa tieto tri korelatíva v základnom tvare vzťahujú, 

možno povedať, že kým sa ten – čo a ten – ktorý môžu vzťahovať na životné aj neživotné 

podmety, ten – kto sa viaže len na životné podmety, teda vyjadruje personálnu deixu.  

Dvojica ten – kto je preferovaná pred ďalšími dvomi v prísloviach, porekadlách, 

frazeologických jednotkách a vo výpovediach s príznakom gnómickosti, napr.: Kto počtuje,  

ten gazduje, kto  si šanuje, ten má — tohto porekadla sa Tom Cutler držal odo dňa, keď 

prevzal farmu.; Kapitálový svet je neúprosný: kto platí,  ten kupuje, kto  má peniaze, ten 

prosperuje. V týchto výpovediach je príznačný aj slovosled členov korelatíva - najprv 

vzťažné zámeno, potom odkazovací prostriedok. 

Korelatívum ten – kto sa podieľa na tvorbe výpovedí texty s nízkou mierou štylistickej 

príznakovosti a je typické pre neutrálne, náučné alebo informačné (resp. publicistické) texty3, 

kým korelatívum ten – čo obsahuje príznak hovorovosti, napr. Ten, kto tento slogan presadil 

do zmluvy s občanmi, neurobil dobre.; Frustráciu Palestínčanov vie naozaj pochopiť iba  ten, 

                                                 
3 V hovorených textoch má spomedzi korelatív ten – kto, ten – čo a ten – ktorý najnižšie zastúpenie. 
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kto  dennodenne na vlastné oči vidí a na vlastnej koži cíti izraelskú okupáciu.; Nie si ty 

náhodou  ten, čo  uvádza Koleso šťastia? Ukazovacie slovo ten z prvej vety by sme z prvej 

výpovede mohli vynechať a jej význam by sa nezmenil. Jeho použitím sa však zdôrazňuje 

osoba, o ktorej sa hovorí. V druhej výpovedi už deiktické slovo ten vynechať nemožno, 

pretože tu ide o uvedenie a zdôraznenie jadra pomocou hodnotiacej častice a v poslednom 

súvetí sa pomocou operátora odkazuje na osobné zámeno. 

V korpuse písaných textov prevažuje korelatívum ten – kto, kým v korpuse 

hovorených textov4 prevláda dvojica ten – čo. V niektorých výpovediach je možné tieto dve 

korelatíva zameniť bez toho, aby sa pociťovala štylistická príznakovosť textu, napr. Keď ceny 

domu stúpajú z 20 tisíc na 200 tisíc a potom na 400 tisíc, tak  ten, čo  čaká a sporí, vlastne 

stráca sporením.;  Na lajdáctvo druhého doplatí  ten, čo  prevzatý záväzok splnil kvalitne a 

načas. Niekedy korelatívum ten – čo použije autor v snahe vyhnúť sa opakovaniu 

spoluhláskovej skupine kt, napr.: To bližšie k pravde má Friedrich Dürrenmatt, ktorý 

povedal: „Kto je vinný? Ten, kto zakazuje, alebo  ten, čo  zákaz poruší? Ten, kto vydáva 

zákony, alebo ten, čo ich porušuje. Ten, kto dáva slobodu, alebo ten, čo to využíva?“ V tomto 

príklade je striedanie operátorov spôsobené aj snahou o štylistickú variabilitu textu. 

 Ďalším korelatívom, ktoré sa môže synonymne zamieňať s korelatívom ten – kto, je 

ten - ktorý. Jeho použitím sa v texte posilňuje opisnosť, napr. Americkí odborníci zostrojujú 

pojazdné kolesové laboratórium, nazvané ROVER, sovietski s väčšími skúsenosťami zas 

MARSOCHOD. A ten, ktorý  bude lepší, sa v rámci kozmickej spolupráce ZSSR — USA vydá 

pravdepodobne už v roku 1981 k Marsu; Pocestný zo sveta (...) má byť podľa šikovnej Babice 

šťastím pre Adama a Evu, lebo pole, ktoré nedokáže obrobiť Adam, poľahky zvládne  ten, 

ktorý  u nej strávil celú noc, ten, ktorý vie dobre narábať slákom, aj keď nemá husle. 

V takýchto výpovediach sa pomocou operátora porovnávajú, resp. dávajú do kontrastu 

objekty/subjekty.  

Adjektívne korelatívum ten – ktorý bolo veľmi často uvádzané neplnovýznamovými 

slovami, ako napr. ako, práve, nie, len, iba, že, teda, ale, aj, a, ... Uvedenie jadra výpovede 

pomocou partikúl a konjunkcií upriamuje pozornosť na sémantiku jadra: napr. Jeden z troch 

podpredsedov je práve ten, ktorý  má na starosti ekonomiku!; Článok ponúka iný pohľad  než 

ten, ktorý  nám predostreli mienkotvorcovia.;  

 V odborných teologických textoch obsahujúcich citáty z Biblie má korelatívum ten – 

ktorý nielen funkciu skonkrétnenia vlastnosti, ale aj príznak výlučnosti, napr. Pavol píše: 

                                                 
4 Pracovali sme s verziou s-hovor-2.0. 
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„Verný je ten, ktorý vás povolal.“; Ty si  ten, ktorý  má prísť, alebo máme čakať iného?“ 

V takýchto výpovediach sa sémantika operátora neobmedzuje len na vyčlenenie objektu 

z množiny podobných objektov, ale poukazuje na jedinečnú vlastnosť osoby, o ktorej sa 

hovorí. Obzvlášť vysokému zastúpeniu sa korelatívum ten - ktorý tešilo práve v teologických 

textoch, no najmä v biblických citátoch pri odkazovaní na osobu Boha. Predpokladáme, že to 

môže súvisieť aj s povahou sémantiky osoby Boha. Boh ako nezhmotnená, metafyzická 

postava, ktorú nie je možné spoznať na základe zmyslov, je identifikovaná na základe istých 

vlastností, ktorými sa odlišuje od všetkých ostatných, napr. (...) ale ako svätý je  ten , ktorý  

vás povolal , buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní; Je obľúbeným operátorom 

v biblických textoch, napr.: Ten, ktorý je,  ten, ktorý  sa obetoval a ten, ktorý nám priniesol v 

Duchu Svätom úžasné dary a milosti. Uprednostnením tohto korelatíva nielenže ukazujeme na 

vykonávateľa deja, resp. nositeľa stavu, ale ho aj vyčleňujeme z radu viacerých potenciálnych 

podmetov, napr.: Hugo sa obráti a vidí na schodoch policajta, iného než bol  ten, ktorý  

Pamele požičal sako.  

 

Na základe kolokačných preferencií operátorov možno konštatovať, že použitie 

vybraných substantívnych a adjektívnych relatív a korelatív je podmienené sémanticky, 

pragmaticky, štylisticky i ortoepicky. Napriek tomu, že substantívne korelatívum ten – kto 

vyjadruje len životnosť, jeho distribúcia spomedzi korelatív ten - kto, ten - čo a ten - ktorý je 

v rámci textov SNK najvyššia. Je to zároveň jediný operátor, ktorý má približne rovnakú 

frekvenciu v umeleckých aj náučných textoch. Korelatívum s bezrodovým zámenom čo5 je 

príznačné pre umelecké a hovorovejšie texty. Adjektívny operátor vzťahujúci sa na životné aj 

neživotné objekty a subjekty dominuje umeleckým textom, pričom takéto výpovede s týmto 

operátorom tvoria asi jednu tretinu z celkového výskytu operátora ten – ktorý.  
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