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VVVVšeobecne sa prijíma téza, že úroveň lexikálneho bádania každého 
konkrétneho jazyka má bezprostredný vplyv na lexikografickú teóriu 
a prax, ktorá má však aj svoje špecifické problémy ako sú typy slovní-
kov, výber a rozsah hesla, štruktúra hesla, teória ekvivalentu (v pre-
kladových slovníkoch), typy exemplifikácií, spracovanie homonymie, 
vyčlenenie sémantického odtienku a pod. Z uvedeného vyplýva, že 
lexikograf nemôže pracovať bez zvládnutia lexikologickej teórie a bez 
vyrovnania sa s lexikálnymi javmi, na ktoré existujú pohľady umožňu-
júce viaceré prístupy pri ich klasifikácii a lexikografickom spracovaní. 

Profesor Ivor Ripka od začiatku svojej vedeckej kariéry i počas ce-
lého pôsobenia bol členom dialektologického oddelenia, pričom 
z dialektológie ho vždy najviac zaujímala lexikológia a lexikografia. 
Ale nie je nijakým tajomstvom, že to bola nielen nárečová, ale aj spi-
sovná a „dvojjazyčná“ lexikografia či mnohoaspektové problémy náuky 
o slovnej zásobe. Zaujímal sa o fungovanie lexiky v najširšom zmysle 
slova, no najmä o jej lexikografické spracovanie, o čom svedčí fakt, že 
jeho recenzná činnosť sa orientuje najmä na lexikografické diela. Do-
kladujú to aj/nielen prvé správy a recenzie lexikografických diel, 
v ktorých so znalosťou veci erudovane hodnotí viaceré závažné lexiko-
grafické počiny, napr. Slovensko-český a česko-slovenský slovník roz-
dílných výrazů Nečasa a Kopeckého (v r. 1964), Slovník slovenského 
jazyka (tretí zväzok v r. 1963, šiesty zväzok v r. 1968), Francúzsko- 
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-slovenský a slovensko-francúzsky technický slovník (v r. 1966), Vo-
jenský terminologický slovník (v r. 1967), Prvý retrográdny nárečový 
slovník (v r. 1977), Česko-slovenský slovník (v r. 1979), Thesaurus der 
slowenischen Volkssprache in Kärnten (v r. 1984), Orlovského Gemer-
ský nárečový slovník (v r. 1984), Slovník české frazeologie a idiomati-
ky. Přirovnání (v r. 1985), Rohárikovu Terminológiu remeselníckej 
výroby v Nadlaku (v r. 1990), Historický slovník slovenského jazyka. I. 
(v r. 1991) atď.  

Ako odborník na lexikológiu lexikografie sa v mnohých štúdiách 
venoval lexikálnym javom, ktorých vymedzenie je nevyhnutným vý-
chodiskom pri lexikografickej práci. Hoci v začiatkoch svojej práce 
uvažoval najmä o nárečových „lexoproblémoch“, vždy mali presah do 
všeobecnej lexikológie či lexikografie (v štúdiách vymedzuje a opisuje 
napríklad slovo ako lexikálnu jednotku, viacslovné spojenia a ich lexi-
kografické spracovanie, lexikálne neologizmy, problematiku enantio-
sémie, frazémy a frazeológiu, chápanie a klasifikáciu homonymie, ho-
moným a heteroným, mnohoaspektovosť proprií a ich lexikografické-
ho spracúvania atď). Nepopierateľne sa zaslúžil o vysokú lexikografic-
kú úroveň Slovníka slovenských nárečí, ktorého koncepciu vypracoval 
na základe bohatých skúseností jednak z terénnych výskumov, jednak 
z autopsie získanej pri tvorbe Vecného slovníka dolnotrenčianskych 
nárečí (1981). Bohaté lexikografické skúsenosti zúročil ako zodpoved-
ný redaktor a spoluautor 5. zväzku Celokarpatského dialektologického 
atlasu (1997) spracúvajúceho lexiku a sémantiku, ako spoluprekladateľ 
Slovníka cudzích slov, (spolu)autor jazykovedných hesiel do Encyclo-
paedie Beliany (1. – 6. zv.), Ottovej encyklopédie. Slovensko A – Ž. 
(2006), Encyklopédie jazykovedy (1996), Ottovej praktickej Encyklo-
pédie Slovenska (2008) atď.  

Nielen tento skúsenostno-dispozičný potenciál jubilanta, ale aj cit 
či zmysel pre ortografický systém, dlhoročná práca v pravopisnej ko-
misii a dlhodobá redakčná činnosť ho prirodzene viedli aj k lexikogra-
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fickej práci na ortografickom type slovníka. Podujal sa na úlohu vypra-
covať koncepciu pravopisného a gramatického slovníka Príručka slo-
venského pravopisu pre školy a prax (ďalej len Príručka) a rovnako aj 
jej skrátenej verzie, a to Praktickej pravopisnej príručky (2008; ďalej 
len PPP). Navrhnutú koncepciu po istých spresneniach prijali aj ostat-
ní zostavovatelia slovníka. Pri koncipovaní heslára sa vychádza 
z viacerých adekvátnych referenčných zdrojov (Slovník slovenského 
jazyka, Krátky slovník slovenského jazyka, Pravidlá slovenského pra-
vopisu, Slovník cudzích slov), no čo sa týka formálnej podoby slova 
nevyhnutne sa vychádza z platných kodifikačných Pravidiel sloven-
ského pravopisu1 (2000) a z kodifikačného výkladového Krátkeho 
slovníka slovenského jazyka (2003).  

Príručka i PPP sa sústreďujú na formálnu podobu slova; v slovenči-
ne už tradične býva súčasťou pravopisného slovníka aj súpis pravopis-
ných pravidiel, preto obsahuje opis pravopisných noriem vrátane slo-
venskej morfológie a ďalšie pre prax užitočné informácie. Slovníková 
časť (tzv. heslár) okrem spisovnej lexiky vrátane frekventovaných ho-
vorových slov obsahuje na rozdiel od Pravidiel slovenského pravopisu 
mnohé neologizmy. Vzhľadom na cieľ slovníka sa výklady heslových 
slov v zásade – a to ani v prípade cudzích slov (používateľ hľadá in-
formáciu o ich pravopise) – neuvádzajú. Výnimkou sú (homonymné) 
heslá, pri ktorých výklad významu pomáha pochopiť pravopis či jed-
notlivé tvary, napr. v heslách šerpa -u mn. -ovia m. (sprievodca al. 
nosič nákladov);    šerpa    -y mn. -y G šerp ž. (stuha). Originálna je časť 
o vlastných menách, presnejšie zemepisných menách/názvoch, pri 
ktorých sa uvádzajú príslušné obyvateľské mená a ďalšie relevantné 

                                                           
1 Do vyjdenia Príručky je to jediný ortografický slovník na Slovensku. Diametrálne iná je situácia 
napríklad v Česku, kde vyšlo v posledných rokoch viacero ortografických slovníkov (kolektív-
nych i autorských), napr. Pravidla českého pravopisu pro školu, úřad a veřejnost (Fin Publishing 
2008), Pravidla českého pravopisu (Computer Press 2009), Pravidla českého pravopisu (Lingea 
2009), Pravidla českého pravopisu: studentské vydání  (Ottovo nakladatelství 2011) a ďalšie. 
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deriváty. Zemepisné názvy sú členené podľa svetadielov (názvy štátov, 
hlavných miest, obyvateľských mien a adjektív). Osobitnú, pre (histo-
rickú) prax cennú časť tvoria Historické vlastné mená vrátane grama-
tických údajov. Ivor Ripka do zoznamu zaradil mená historických 
(najmä antických) osobností a mýtických bytostí, pomenovania prí-
slušníkov kmeňov, národností, národov, historické zemepisné názvy 
a podobne, napr. AnjuovcAnjuovcAnjuovcAnjuovci -vcov mn. (panovnícky rod); AnjuovecAnjuovecAnjuovecAnjuovec -vca 
m.; anjuovskýanjuovskýanjuovskýanjuovský príd.: anjuovská dynastia; DáciaDáciaDáciaDácia -ie ž. (hist. územie); 
DáciDáciDáciDáci i DákoviaDákoviaDákoviaDákovia -ov mn. (trácky kmeň); DákDákDákDák -a m.; DákyňaDákyňaDákyňaDákyňa -ne ž.; dádádádác-c-c-c-
kykykyky -eho príd.  

K tradičným otázkam lexikografickej práce patrí rozhodovanie 
o výbere registra, o miere zaregistrovania a spracovania odvodenín, 
o štruktúre i obsahu heslovej state, o tom, v akom pomere a rozsahu 
uvádzať gramatické informácie, akým spôsobom odlíšiť úplné a neúpl-
né homonymá (homoformy, homografy), v akom rozsahu sa bude uvá-
dzať výslovnosť jednotiek, či treba reflektovať aj niektoré pragmatické 
aspekty a pod. Vychádzajúc z funkcie slovníka I. Ripka vymedzil 
štruktúru a obsah hesla, pričom dôraz kládol na množstvo a šírku in-
formácií v oblasti gramatických kvalifikátorov. Treba opätovne vy-
zdvihnúť fakt, že doteraz žiaden pravopisný slovník slovenčiny neob-
sahoval v rámci heslovej state také množstvo gramatických údajov. 
Autori vychádzali z potreby verejnosti mať k dispozícii podrobné údaje 
najmä o problematickejších gramatických podobách. Pri podstatných 
menách sa preto okrem prípony genitívu singuláru, ktorá sa uzuálne 
uvádza vždy, fakultatívne uvádzajú prípony ďalších pádov, pričom sa 
vždy náležite označujú (D, L, I). Za skratkou mn. sa uvádzajú tvary 
množného čísla, pričom nominatív sa skratkou (N) neoznačuje. Pri 
podstatných menách mužského rodu sa uvádza nominatív množného 
čísla povinne nielen vtedy, keď nastáva zmena kmeňovej spoluhlásky 
(vojakvojakvojakvojak -a mn. -ci m.) alebo ak vypadáva vkladná samohláska (súkmsúkmsúkmsúkme-e-e-e-
ňovecňovecňovecňovec -vca mn. -vci m.). Pravidelne sa však v slovníku uvádza nielen 
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N plurálu, ale aj I plurálu v slovách zakončených na najmenej dve spo-
luhlásky, resp. aj v slovách, pri ktorých sa v praxi pociťuje neistota; 
v maskulínach so zakončením na -r, -l sa uvádza aj prípona L singuláru 
(napr. projektprojektprojektprojekt -u mn. -y I -mi m.; pohárpohárpohárpohár -a L -i mn. -e I -mi m.; prstprstprstprst -a 
mn. -y I -ami/-mi m.). Pri všetkých ženských substantívach sa uvádza 
genitív plurálu, podrobnejšie gramatické údaje sa však týkajú najmä 
ženských substantív zakončených na -ia (lotérialotérialotérialotéria -ie D a L -ii mn. -ie G 
-ií D -iám L -iách I -iami ž.), ale aj pri všetkých mäkkých ženských 
substantívach zakončených na -ca, -ňa, -ľa, -eň, -areň/-áreň a pod. 
(napr. plťplťplťplť -te mn. -te G -tí D -tiam L -tiach I -ťami ž.; livrejlivrejlivrejlivrej -e D a L -i 
mn. -e G -í D -am L -ach I -ami ž.), ako aj pri problematickejších tva-
roch stredného rodu (napr. prepreprepreddddhoriehoriehoriehorie -ia I -ím mn. -ia G -í D -iam L -
iach I -iami s.). Tvaroslovné a gramatické údaje v takomto rozsahu 
neobsahuje žiaden doterajší pravopisný slovník slovenčiny, platné 
kodifikačné Pravidlá slovenského pravopisu nevynímajúc. Heslá 
v pravopisnom a gramatickom slovníku sú usporiadané abecedne. Vý-
nimku v abecednom usporiadaní tvoria tie (odvodené) slová, ktoré sú 
spracované v jednom spoločnom hesle formou tzv. hniezdovania. 
V spoločnom hesle sa spravidla hniezdujú prechýlené ženské podoby 
podstatných mien (samoplatkyňa v hesle samoplatca), vzťahové prí-
davné mená (pltnícky v hesle pltník), zdrobnené podstatné mená (sa-
denička v hesle sadenica), príslovky utvorené od prídavných mien 
(samostatne v hesle samostatný), abstraktné podstatné mená (pltníctvo 
v prihniezdovanom adjektíve pltnícky    v hesle    pltník) a niektoré ďalšie 
slová. Podrobné gramatické údaje podľa zvoleného systému sa uvádza-
jú aj pri prihniezdovaných slovách.  

Tento lexikografický prístup zameraný na podstatné rozšírenie 
gramatických údajov pri slovách sa uplatnil aj v skrátenej verzii Prí-
ručky, a to v už spomenutej Praktickej pravopisnej príručke (2008). To 
znamená, že všetky gramatické údaje sa uvádzajú v nezmenenej šírke. 
Jej „praktickosť“ mala spočívať aj v menšom rozmere publikácie (no nie 
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v nižšom počte strán; PPP má takmer o 80 strán viac ako formálne 
väčšia Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax). Obsah sa krá-
til na úkor úvodných opisov ortografických a gramatických noriem, 
nie však na úkor heslára a gramatických informácií. Majúc na zreteli 
základné poslanie pravopisného a gramatického slovníka, Ivor Rip-
ka navrhol inovatívny a v každom smere inšpiratívny lexikografický 
prístup k spracovaniu jazykových údajov v pravopisnom slovníku, 
ktorý na menšej ploche umožňuje zachytiť a praxi ponúknuť veľký 
počet gramatických údajov pri dodržaní zásady prehľadnosti a zrozu-
miteľnosti ponúkaných informácií. Zásadne sa pritom vychádza z fak-
tu, že v pravopisnom slovníku používateľ hľadá informáciu o správ-
nom tvare slova. Úspornosť spočíva v špecifickom a netradičnom spô-
sobe zaregistrúvania (hniezdovania) slovies, a to zvratných i predpo-
nových slovies.  

Zvratnosť je formálny príznak slovies, ktoré majú v svojich tvaroch 
samostatnú súčasť sa alebo si plniacu v slovenčine niekoľko funkcií. 
V PPP sú zvratné slovesá zjednodušene rozdelené do dvoch skupín. Do 
prvej patria zvratné slovesá, ktoré majú popri sebe nezvratné slovesá 
(nezvratné pendanty), napr. tešiť –  tešiť sa, škvariť – škvariť sa, unaviť 
– unaviť sa, sedieť – posedieť si a pod., do druhej zvratné slovesá, ktoré 
nemajú popri sebe nezvratné slovesá (tzv. reflexíva tantum), napr. báť 
sa, čudovať sa, modliť sa, smiať sa a pod. Pri prvej skupine slovies sa 
zvratné formanty sa, si kladú do hranatých zátvoriek, napr. vŕšiť vŕšiť vŕšiť vŕšiť [[[[sasasasa], ], ], ], 
uspokojiť [sa], vyvliekať [sa], uspokojiť [sa], vyvliekať [sa], uspokojiť [sa], vyvliekať [sa], uspokojiť [sa], vyvliekať [sa], začínať začínať začínať začínať [[[[sa, sa, sa, sa, si] si] si] si] atď. Znamená to, že ne-
zvratné i zvratné sloveso sa rovnako časuje. Reflexíva tantum sa uvá-
dzajú bez osobitných ukazovateľov, napr. heslo smiať sasmiať sasmiať sasmiať sa, spamätať sa spamätať sa spamätať sa spamätať sa, 
poradiť siporadiť siporadiť siporadiť si. Napriek tomu, že ortografický typ slovníka je v prvom rade 
zameraný na formálnu podobu slov, rešpektuje sa aj sémantický aspekt 
(lexikálny význam slova). V prípade homonymie, čiže zhodnej zvrat-
nej i nezvratnej podoby slovies (vrátane totožných gramatických mor-
fém) s odlišným významom, sa slová spracúvajú v osobitných heslách 
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so stručným výkladom významu v zátvorke na konci hesla, príp. uve-
dením odlišných slovesných väzieb: pretekaťpretekaťpretekaťpretekať    -á -ajú nedok. (tiecť, pre-
lievať sa); pretekať [sa]pretekať [sa]pretekať [sa]pretekať [sa]    ----á -ajú -aj! nedok. (zúčastňovať sa na prete-
koch)2; topiť [topiť [topiť [topiť [sa]sa]sa]sa]    -í -ia nedok. (vo vode, vodou) // po  po  po  po [sa][sa][sa][sa], u , u , u , u [sa][sa][sa][sa] vy vy vy vy----, za, za, za, za----    
dok.    –––– topiť  topiť  topiť  topiť [sa][sa][sa][sa]    -í -ia nedok. (teplom rozpúšťať) // roz roz roz roz----    [sa][sa][sa][sa], s, s, s, s----, vy, vy, vy, vy----    
dok.; radiťradiťradiťradiť [sa][sa][sa][sa]    ----í -ia nedok. (komu, čo) // po  po  po  po [sa[sa[sa[sa, si, si, si, si]]]]    dok.    –––– radiť  radiť  radiť  radiť [sa][sa][sa][sa]    -í  
-ia nedok. (koho, čo) // nad nad nad nad----, pod, pod, pod, pod----, pre, pre, pre, pre----, pri, za, pri, za, pri, za, pri, za----    [sa][sa][sa][sa]    dok.         

Značná úspora miesta bez redukcie pravopisných údajov sa dosiahla 
hniezdovaním predponových slovies k nedokonavým bezpredpono-
vým slovesám, čo umožnil fakt, že oba tvary majú totožné časovanie 
i ortografickú podobu.3 Dokonavý predponový tvar sa prihniezdúva po 
dvojitej lomke na konci hesla, pričom naň odkazuje len predpona vy-
značená tučným písmom: bozkávaťbozkávaťbozkávaťbozkávať -a -ajú nedok. // vyvyvyvy---- dok.; proppropproppropa-a-a-a-
govaťgovaťgovaťgovať -uje -ujú nedok. (čo) // ssss---- dok. Ak je predponových slovies utvo-
rených od toho istého heslového slovesa viac, predpony sa prihniez-
dúvajú za sebou abecedne: rásťrásťrásťrásť rastie rastú rasť/-ti! rástol nedok. // dodododo----, 
nananana----, obobobob----, odododod----, popopopo----, podpodpodpod----, prepreprepre----, pripripripri----, rozrozrozroz---- sa sa sa sa, vvvv----, vyvyvyvy----, vzvzvzvz----, zazazaza---- dok. Rovna-
ko sa prihniezdúvajú predponové dokonavé slovesá k dokonavým slo-
vesám: skočiť skočiť skočiť skočiť -í -ia dok. // dodododo----, nananana----, odododod---- [si] [si] [si] [si], popopopo----, pod pod pod pod----, pre pre pre pre----, pri pri pri pri----, u u u u----,    
vyvyvyvy----, za za za za---- [si] [si] [si] [si], zo zo zo zo----    dok. Predponový tvar slovesa sa už na príslušnom 
(abecednom) mieste v slovníku nenachádza/nespracúva, a to ani 
v podobe odkazového hesla. Rovnako sa postupuje pri kombinovanom 
hniezdovaní, teda v prípade, že sloveso má zvratný aj predponový tvar 
s rovnakým časovaním aj pravopisom: pracovať pracovať pracovať pracovať -je -ujú -uj! nedok. //  //  //  // 
dodododo----, nad, nad, nad, nad----, od, od, od, od----, po, po, po, po----, pre, pre, pre, pre---- [sa],  [sa],  [sa],  [sa], rozrozrozroz----, s, s, s, s----, vy, vy, vy, vy---- [sa]  [sa]  [sa]  [sa] dok. Znamená to, že 
rovnako ako heslové sloveso pracovaťpracovaťpracovaťpracovať sa časujú (a píšu) dokonavé slo-
vesá dopracovať, nadpracovať, odpracovať, popracovať, prepracovať, dopracovať, nadpracovať, odpracovať, popracovať, prepracovať, dopracovať, nadpracovať, odpracovať, popracovať, prepracovať, dopracovať, nadpracovať, odpracovať, popracovať, prepracovať, 

                                                           
2 Slovesá zatekaťzatekaťzatekaťzatekať, vytekaťvytekaťvytekaťvytekať, obtekaťobtekaťobtekaťobtekať sú samostatné heslá, pretože ide o predponové slovesá 
s nejestvujúcim motivantom a tzv. viazaným slovotvorným základom. 
3 Ak má dokonavá a nedokonavá podoba slovesa odlišnú časovaciu paradigmu, spracúvajú sa 

v osobitných heslách (previniť sapreviniť sapreviniť sapreviniť sa -í -ia dok.; previňovať sapreviňovať sapreviňovať sapreviňovať sa -uje -ujú nedok.). 
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prprprpreeeepracovať sa, rozpracovať, spracovať, vypracovať, vypracovať sapracovať sa, rozpracovať, spracovať, vypracovať, vypracovať sapracovať sa, rozpracovať, spracovať, vypracovať, vypracovať sapracovať sa, rozpracovať, spracovať, vypracovať, vypracovať sa. 
Podobne praskaťpraskaťpraskaťpraskať -á -ajú nedok. // dodododo----, do, do, do, do---- sa, po sa, po sa, po sa, po---- sa, ro sa, ro sa, ro sa, rozzzz---- sa, za sa, za sa, za sa, za---- dok.; 
prosiťprosiťprosiťprosiť [sa][sa][sa][sa] -í -ia nedok. // dodododo---- sa, na sa, od, po sa, na sa, od, po sa, na sa, od, po sa, na sa, od, po----, u, u, u, u----, vy [si], vy [si], vy [si], vy [si]    dok.    a i. 

V lexikografickej praxi sa vždy rešpektuje lexikálno-gramatický as-
pekt slovesného vidu, čo sa, prirodzene, zohľadňuje aj v tejto úspornej 
technike. Predponové tvorenie dokonavého tvaru umožňuje zmenu 
lexikálneho významu slovesa až  tak, že sa sémantická súvislosť so zá-
kladným slovesom nepociťuje a sloveso nadobúda osobitný/nový vec-
ný význam. Tento fakt sa zohľadňuje aj v pravopisnom slovníku 
a takéto slovesá tvoria samostatné heslá aj v prípade, keď majú totožné 
časovanie a pravopis. Teda ak predpona mení význam bezpredponové-
ho slovesa, neprihniezdúva sa, ale spracúva sa ako samostatné heslo, 
napr. vetraťvetraťvetraťvetrať -á -ajú nedok. // pre [pre [pre [pre [sa]sa]sa]sa], vy , vy , vy , vy [sa][sa][sa][sa]    dok.    –––– zvetrať  zvetrať  zvetrať  zvetrať -á -ajú    dok.;    
raziť – doraziť, vážiť – uvážiť, riadiť – zriadiť a i. Z uvedeného vyplýva, 
že v pravopisnom slovníku sa hniezdujú tzv. čisto vidové predpony, 
ktoré nemenia význam základného (nedokonavého i dokonavého) 
slovesa tvoriaceho heslo (modifikačná kategógia), teda slovesá typu na-
zbierať, pre-čítať, za-kričať, u-robiť a pod., resp. tie slovesá, ktoré pri-
bratím predpony vyjadrujú rozličné spôsoby priebehu deja, napr. loka-
lizáciu (doletieť, obletieť, odletieť, vletieť, vyletieť), čas (dovariť, pre-
spať, posedieť si, rozkričať sa), spôsob (doliať, preceniť, prerezať, prepí-
liť) atď. Desubstantívne a deadjektívne slovesá tvorené aj/už prefixom 
sa nehniezdujú (obraz – zobraziť, hudobný – zhudobniť a i.). 

Vyššia úspora miesta (presnejšie, vytvorenie miesta pre nové slová) 
sa dá v pravopisnom slovníku zameranom na formálnu stránku slova 
dosiahnuť spracovaním slov z čisto formálneho aspektu bez ohľadu na 
sémantiku predponových slovies. Pri akceptovaní sémantického as-
pektu (takýto prístup volil kolektív spracovateľov PPP) je spracúvanie 
predponových i zvratných slovies náročnejšie (i priestorovo menej 
úsporné) a formálne (čo sa týka štruktúr hesiel) rôznorodejšie. Značnú 
úsporu miesta, no na druhej strane spracovanie väčšieho počtu slov 
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v slovníku by umožnilo aj hniezdovanie intenzitných modifikačných 
adjektívnych derivátov prefixálnych, negačných i relačných (predra-
hý, predlhý, predlanský, predsezónny, primalý, priveľký, pripovrcho-
vý; nehlučný, neférový, neefektívny, nedvojzmyselný, necelý, nepár-
ny, nepekný; protištátny, protiterorostický, protivládny), pri substan-
tívnych derivátoch možno hniezdovať pri minimálnych slovotvorných 
znalostiach negatíva a relatíva (neochota, neľubozvuk, nepokoj, neslo-
boda, neúcta, paumenie, paveda; protijed, protinávrh, protiakcia, pro-
tiotázka, protivietor, protitlak), rovnako aj modifikačné deadverbiálne 
príslovkové deriváty (priďaleko, prichytro, privčas, priveľa, priveľmi). 
Ako perspektívne sa javí najmä hniezdovanie kompozít s numerálnym 
prvým slovotvorným základom, a to najmä adjektív už raz prihniezdo-
vaných pri substantíve, napr. poschodie – poschodový – dvojposcho-
dový; trieda – triedny – dvojtriedny; rozsah hniezdovania by sa mohol 
rozšíriť aj na neurčité číslovky (viacposchodový, málotriedny). 

O perspektívnosti špeciálneho (ekonomického) hniezdovania 
v pravopisnom type slovníka najmä vzhľadom na pribúdanie 
a rozširovanie lexiky v ostatnom období nemožno vari pochybovať. 
Navrhnutá, v praxi uplatnená a vyššie opísaná úsporná lexikografická 
technika má nesporné perspektívy a mohla by byť inšpiráciou aj pre 
ďalšie vydania Pravidiel slovenského pravopisu, primárne zameraných 
na slovnú formu. 
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The author in the text describes efficiant and innovative lexicographical 
approach to process the language data in spelling dictionary, invented by Ivor 
Ripka. This new approach was accepted by the collective of authors of Praktická 
pravopisná príručka. The efficiency consist of specific and nontraditional way of 
registering of verbs (nesting), namely reflexive verbs and prefix verbs. 
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