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PPPPri zostavovaní heslára na báze korpusového výskumu do pripra-
vovaného Slovníka viacslovných pomenovaní sa stretávame s viacerý-
mi ťažkosťami, okrem iného s problémom diferenciácie voľných spo-
jení a viacslovných pomenovaní (ďalej len VP), ako aj s diferenciáciou 
jednotlivých subkategórií VP1. Neutrálne VP (ďalej len NVP) sú na 
rozdiel od ostatných skupín VP frazeologicky, terminologicky a ony-
micky nepríznakové, takže ich odlíšenie od voľných syntagiem je 
komplikovanejšie. Ťažkosti spôsobuje aj fakt, že stupeň lexikalizácie je 
v jednotlivých spojeniach rôzny. „Na tejto škále sú tak spojenia typolo-
gicky zreteľnejšie, ako aj spojenia predstavujúce prechodné zóny“ (Ja-
rošová, 2000a, s. 138), čo síce odráža kontinuálnosť jazykového mate-
riálu, ale spôsobuje značné problémy pri snahe o lexikografické spra-
covanie jednej zo skupín v rámci VP, keďže v lexikografickej praxi je 
nutné zastať jednoznačné stanovisko a konkrétne spojenie do slovníka 
buď zaradiť alebo nezaradiť.  

Niektorí autori sa na stanovenie hraníc medzi voľnými spojeniami 
a jednotlivými typmi VP pozerajú skepticky, napr. podľa P. Ďurča 
(2007, s. 5) „nie je možné spoľahlivo rozčleniť kontinuum od voľných, 
typických, bežných, uzuálnych, lexikalizovaných a v rôznej miere 

                                                           
1 Ide o neutrálne viacslovné pomenovania, viacslovné termíny, frazémy a viacslovné propriá. 
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frazeologizovaných, či idiomatických kolokácií“, iní autori hľadajú 
kritériá, podľa ktorých by bolo možné nájsť hranice medzi nimi. 

Delimitačné kritériá pre odlíšenie NVP a voľných syntagiem už 
v priestore slovenskej jazykovedy predstavili viacerí autori. A. Jarošová 
(2007, s. 81 – 102) vymedzuje kvantitatívne a kvalitatívne kritériá, 
pričom kvantitatívne kritérium je dané štatistickou mierou spoluvýs-
kytu komponentov a frekvenčným limitom ich výskytu. Kvalitatívne 
kritérium predstavuje typ funkčnej určenosti spojenia, jeho ustálenosť 
a typickosť. J. Furdík (2008, s. 51) kritériá nesystematizuje, vymenúva 
len niekoľko rozdielov medzi NVP a voľnými syntagmami. Lexikali-
zované spojenia pomenúvajú osobitný druh denotátu, jeho komponen-
ty sú na seba odkázané, nemožno ich transformovať na predikatívnu 
syntagmu, nie je možné robiť formálne operácie (napr. stupňovanie) 
s jeho komponentmi a možno ich rozvíjať a presúvať len ako celok. 
Najsystematickejší prehľad delimitačných kritérií podal v poslednom 
čase M. Ološtiak (2011, s. 103 – 118), ktorý predkladá a opisuje osem 
kritérií: ustálenosť, nominačnosť, reprodukovanosť, dispozičnosť (na 
štruktúrnej a na komunikačno-funkčnej úrovni); frekventovanosť; 
motivačná priezračnosť (obraznosť, sémantická transponovanosť); ek-
vivalentnosť s jednoslovným pomenovaním; špecifická zapojenosť do 
paradigmatických vzťahov; kategoriálnosť nadradeného komponentu; 
monokolokabilnosť; terminologickosť; onymickosť. 

Tieto kritériá však nie sú všeobecne platné, splnenie niektorého 
z kritérií, resp. skupiny kritérií v istom spojení ešte nemusí znamenať, 
že ide skutočne o NVP. Napríklad „frekventovanosť sama osebe nemá 
dostatočnú delimitačnú silu, pôsobí len ako pomocný faktor 
v súčinnosti s inými kritériami“ (Ološtiak, 2011, s. 110); sémantická 
transponovanosť nie je u NVP prototypová, ale ani príznaková vlast-
nosť; jednoslovný ekvivalent (synonymum s inou koreňovou morfé-
mou alebo univerbizát) nemajú všetky NVP; monokolokabilnosť sa 
týka len úzkej skupiny lexém; kritérium terminologickosti a onymic-
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kosti je síce stopercentne platné pri viacslovných termínocha vlast-
ných menách, tu však vyvstáva otázka, či sú tieto pomenovania aj sú-
časťou slovnej zásoby bežného používateľa, teda či sa determinologi-
zovali a deonymizovali do takej miery, že ich možno pokladať za NVP. 

Relatívna platnosť a neúplnosť doposiaľ formulovaných kritérií spô-
sobuje, že cez nastavené filtre prejdú aj spojenia, ktoré buď spĺňajú isté 
kritérium, ktoré nie je všeobecne platné (napr. sú frekventované), ale-
bo nespĺňajú iné kritérium, ktoré je platné len pre obmedzenú skupinu 
lexém (napr. nie sú monokolokabilné), preto nesplnenie tohto kritéria 
nevnímame automaticky ako nepríslušnosť ku skupine NVP. 
V lexikografickej praxi sa teda stretávame aj spomenovaniami, ktoré 
napriek delimitácii na základe spomínaných kritérií podľa nášho názo-
ru nemožno hodnotiť ako NVP.  

Pozitívne delimitačné kritériá na vymedzenie NVP (t. j. kritériá, 
ktoré ak isté spojenie spĺňa, hovoria o jeho príslušnosti k NVP) sa zda-
jú nedostatočné, domnievame sa teda, že k týmto kritériám treba do-
plniť ďalšie, a to také, ktoré by eliminovali práve tú skupinu spojení, 
ktoré prejdú cez pozitívne filtre, no nie sú lexikalizovanými reprodu-
kovanými jednotkami, ktoré sú k dispozícii. Pokúšame sa navrhnúť 
ďalšie, tzv. kritériá negatívneho kritériá negatívneho kritériá negatívneho kritériá negatívneho vymvymvymvymeeeedzenia NVPdzenia NVPdzenia NVPdzenia NVP, ktoré síce stoja 
hierarchicky nižšie ako kritériá pozitívneho vymedzenia, nezaobídu sa 
bez nich a priamo na ne nadväzujú, ale sú, nazdávame sa, potrebné pre 
jednoznačnejšie vymedzenie NVP. 

V ďalšej časti príspevku stručne predstavíme tieto kritériá: 1. zákla-
dovým slovom je substantívum; 2. nekategoriálnosť základového sub-
stantíva; 3. dynamická nominačnosť a nemultiverbizovanosť; 4. obme-
dzená kolokabilita základového substantíva. 
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1. Základovým slovom je substantívum1. Základovým slovom je substantívum1. Základovým slovom je substantívum1. Základovým slovom je substantívum    
Podľa našej mienky a v súlade s tvrdením J. Furdíka (2008, s. 50), 

ktorý o VP konštatuje, že „pomenúvajú isté javy, denotáty, ktoré chápe 
jazykové spoločenstvo ako ucelené“, môžeme za NVP považovať len 
také spojenia, ktorých základovým slovom je substantívum, keďže na 
rozdiel od adjektív a verb majú nominačnú funkciu, ktorá je nezávislá 
od iného slova, a pomenúvajú samostatne chápané substancie, deje 
a vlastnosti. Túto tézu potvrdzuje absolútna dominancia substantív-
nych NVP.  

A. Jarošová (2007, s. 94) priznáva, že „pomenovacia platnosť verbo-
nominálnych lexikalizovaných spojení sa v porovnaní s nominálnymi 
spojeniami prejavuje zložitejšie“. Spojenia s kategoriálnym slovesom 
nespĺňajú niektoré aspekty ustálenosti na štruktúrnej úrovni, pričom 
ustálenosť je všeobecne vnímaná ako základná vlastnosť VP. Medzi 
komponenty verbo-nominálneho spojenia s kategoriálnym slovesom 
možno vkladať ďalšie slová (mať strach – mať veľký strach), zloženie 
komponentov je premenlivé (dať pozor – dať bacha) a slovosled kom-
ponentov je závislý od slovosledu vety. Najfrekventovanejšie verbo-
nominálne spojenia sú tvorené podľa modelu „mať X“, „dať X“, „dostať 
X“, pričom na mieste X je väčšinou abstraktné substantívum. Analógia 
tvorenia takýchto spojení a relatívne otvorená paradigma potenciál-
nych kolokátov predznamenáva produkovanosť v prehovore a nedis-
pozičnosť. Relatívna frekventovanosť takýchto spojení súvisí s tým, že 
verbo-nominálne spojenia fungujú ako sémantické synonymá k jedno-
slovným ekvivalentom (mať pocit – pocítiť/cítiť), ponúkajú obrátenú 
štruktúru logicko-sémantických rolí, teda v istom zmysle utvárajú 
konverzívne dvojice (mať strach – strašiť) alebo sú prostriedkami šty-
listickej a stratifikačnej variabilnosti (mať hlad – byť hladný – hlado-
vať). 

Nazdávame sa teda, že frekventované spojenia verba so substantí-
vom nie sú prejavom lexikalizovanosti takéhoto spojenia, ale sú dô-
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sledkom pôsobenia sémantických (sémantické synonymá), štylistic-
kých (variabilnosť použitia v rôznych štýloch), logických (vytváranie 
konverzívnych dvojíc) a gramatických faktorov (nevyhnutnosť va-
lenčného doplnenia objektových verb). 

 
 

2. Nekategoriálnosť základového substantíva2. Nekategoriálnosť základového substantíva2. Nekategoriálnosť základového substantíva2. Nekategoriálnosť základového substantíva    
Napriek všeobecne uznávanej myšlienke, že kategoriálnosť jedného 

komponentu predznamenáva lexikalizovanosť2 spojenia (porov. Kačala, 
1997, s. 194; Ološtiak, 2011, s. 115 – 117), prichádzame s názorom, že 
práve spojeniam s kategoriálnym slovom (v tomto bode budeme hovo-
riť najmä o kategoriálnych substantívach) chýbajú najzákladnejšie 
vlastnosti NVP na komunikačno-funkčnej úrovni, a to dispozičnosť, 
reprodukovanosť a následne aj frekventovanosť. Jednotky s kategoriál-
nym komponentom stoja na dolnej hranici lexikalizovanosti (porov. 
Jarošová, 2000a, s. 146, 147). Kategoriálne slová ako „podstatné mená 
a slovesá s veľmi všeobecným významom“ (Jarošová, 2000c, s. 483) sú 
pre túto svoju vlastnosť takmer vždy abstraktné3 a polysémantické, 
a tak v dôsledku motivačných vzťahov medzi sémantickým motivan-
tom a motivátom (porov. Ološtiak, 2012b) samy osebe nadobúdajú istý 
prenesený význam (napr. lexiu kruhy ako komponent spojenia podni-
kateľské kruhy nájdeme v KSSJ pod heslom kruh v piatom význame 
a iba plurálovej podobe sémantizovanú ako skupinu ľudí spojenú pro-
fesionálnymi záujmami a jej predstaviteľov). Všeobecnosť tohto výz-
namu sa síce konkretizuje v spojení s iným plnovýznamovým slovom 
(podnikateľské kruhy), no táto všeobecnosť zároveň otvára možnosti 
pre všetky členy danej paradigmy vytvárať spojenia s týmto katego-

                                                           
2 Máme na mysli lexikalizáciu v užšom zmysle, teda proces, pri ktorom vznikajú NVP (porov. 
Ološtiak 2011, s. 120). 
3 „Kategoriálne podstatné meno je také meno, ktoré má všeobecný až abstraktný lexikálny vý-
znam“ (Kačala, 1997, s. 196). 
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riálnym slovom, čo by znamenalo, že ak by sme toto spojenie považo-
vali za NVP, potom by sme za NVP mali na základe rovnakého nomi-
načného modelu považovať aj spojenia lekárske kruhy, učiteľské kru-
hy, účtovnícke kruhy, elektrikárske kruhy, kúrenárske kruhy, železni-
čiarske kruhy, kuchárske kruhy a mnoho ďalších spojení (v SNK ná-
jdeme aj také kolokácie vzťahových adjektív utvorených od názvov 
povolaní so substantívom kruhy, ktoré majú len jeden výskyt, napr. 
kynologické kruhy, poľnohospodárske kruhy, archeologické kruhy, 
právnické kruhy, vyšetrovateľské kruhy, ochranárske kruhy, odborár-
ske kruhy, poľovnícke kruhy, kňazské kruhy, pedagogické kruhy, 
spravodajské kruhy, záchranárske kruhy, herecké kruhy atď.), ktoré 
možno v reči nikdy reálne nevznikli alebo vznikajú len raritne, a to 
odporuje kritériu frekventovanosti (hoci kritérium frekventovanosti je 
samo osebe nepostačujúce) a zároveň kritériu dispozičnosti, pretože ak 
existuje taký početný diapazón možných slov, ktoré by sa s kategoriál-
nym slovom spájali, nemožno už uvažovať, že sú v dispozícii4 ako ho-
tové jednotky5, pretože hovoriaci si musí v parole vybrať z tohto dia-
pazónu tú správnu možnosť. Všeobecnosť základového slova otvára 
príliš veľkú6 paradigmu možných kolokátov, a tak znemožňuje lexika-
lizáciu. 

 
 

3. Dynamická nominačnosť a nemultiverbizovanosť3. Dynamická nominačnosť a nemultiverbizovanosť3. Dynamická nominačnosť a nemultiverbizovanosť3. Dynamická nominačnosť a nemultiverbizovanosť    
A. Jarošová (2000a, s. 146) napriek nedispozičnosti a nereproduko-

vanosti považuje menné spojenia s kategoriálnym substantívom za 
NVP, pretože disponujú istou mierou nominačnosti. Podľa nášho ná-

                                                           
4 Analógiu pri tvorení takýchto spojení považuje aj A. Jarošová (2000a, s. 147) za popretie ich 
jedinečnosti a nedispozičnosť. Spojenia s kategoriálnym substantívom zaraďuje medzi NVP len 
s výhradami (Jarošová, 2000a, s. 140). 
5 Ustálené spojenia existujú v slovnej zásobe ako hotový produkt (Jarošová, 2000a, s. 141). 
6 Otázka kvantitatívneho vyjadrenia početnosti paradigmy kolokátov je zatiaľ otvorená. 
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zoru však nominačnosť ako taká neurčuje zaradenosť spojenia medzi 
NVP, ale len do širšej skupiny slovných spojení. Nominačnosť treba 
vnímať v dvoch podobách, a to ako aspekt statický, ktorý hovorí 
o aktuálnej vlastnosti pomenovania, ale aj ako aspekt dynamický, kto-
rý hovorí o procese vzniku pomenovania. Súhlasíme s autorkou, že 
menné spojenia s kategoriálnym substantívom majú statickú nominač-
nosť, no dynamickú nominačnosť majú podľa našej mienky len tie VP, 
ktoré vznikajú preto, lebo na istej hranici už jednoslovné pomenovanie 
nie je schopné niesť všetky sémantické príznaky denotátu7 (porov. 
Furdík, 2008, s. 50). Spojenie podnikateľské kruhy nevzniklo z potreby 
uchopiť ďalšie významy8, kategoriálne substantívum je sémanticky 
vyprázdnené. Medzi týmto spojením a jednoslovným pomenovaním 
podnikatelia nedochádza k žiadnej špecifikácii významu, všeobecné 
kategoriálne slovo kruhy neprinieslo do spojenia žiaden ďalší séman-
tický príznak, a preto je jednoslovný výraz synonymný s viacslovným 
spojením. Nazdávame sa teda, že vznik spojenia podnikateľské kruhy 
môžeme definovať ako multiverbizáciu, ktorej funkciou je len štýlovo 
odlíšiť tieto nominačné jednotky9. A. Jarošová (2007, s. 94) a autori 

                                                           
7 To znamená, že význam NVP je vždy o čosi konkrétnejší a špecifickejší ako význam samostat-
ných jednoslovných komponentov. „Z onomaziologického hľadiska sa VP oproti jednoslovným 
pomenovaniam vyznačujú väčšou mierou onomaziologickej explicitnosti“ (Ološtiak, 2009, s. 25). 
8 O tom svedčí aj prílišná všeobecnosť komponentu kruhy. Z praxe vychádza, že čím je základové 
substantívum abstraktnejšie (a v súvislosti s tým viacvýznamovejšie, a teda schopné samo v sebe 
pojať množstvo významov), tým menšia je pravdepodobnosť, že tvorí NVP, keďže podstatou 
tvorenia NVP je uchopenie špecifického významu (napr. odborná verejnosť= odborníci, priro-
dzenou cestou = prirodzene, dať súhlas = súhlasiť; ale plynová maska = prostriedok na ochranu 
tváre a hlavne dýchacích ciest v prípade použitia bojových plynov, plošný spoj = mechanické 
pripevnenie a súčasne elektrické prepojenie elektronických súčiastok v elektronike, ploché 
nohy= pomn. ortopedická porucha nôh, pri ktorej prirodzené klenby chodidla poklesnú a človek 
našľapuje na celé chodidlo). Na druhej strane ak je substantívum konkrétne a už ako jednoslovné 
pomenúva konkrétny denotát, ktorý sa postupne ešte viac špecifikuje, častým spôsobom pomeno-
vania špecifikovaného denotátu je práve lexikalizácia syntagmy a vznik NVP.  
9Jednoslovné pomenovanie v pluráli podnikatelia sa viac používa v hovorovom štýle, multiverbi-
zácia podnikateľské kruhy je typickejšia pre publicistický štýl. Spojenie podnikateľské kruhy sa 
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SSSJ (2006, s. 40) tiež považujú spojenia s kategoriálnym substantívom 
za multiverbizované spojenia, uvádzajú ich ako „typograficky odsade-
né lexikalizované spojenia v hesle príslušného substantíva alebo adjek-
tíva“ (SSSJ, 2006, s. 40) a ich význam uvádzajú pomocou synonyma, 
ktorým je ich jednoslovný náprotivok (jednoslovný motivant). Multi-
verbizačné spojenia preto nepovažujeme za NVP, ale za osobitnú sku-
pinu slovných spojení10. Rovnako možno opísať spojenia s kategoriál-
nym slovesom11, ktoré sú v synonymickom vzťahu s jednoslovným 
variantom s ohľadom na štýl (hovor. pitvať – admin./publ. vykonať 
pitvu), resp. ide len o typické spojenie12 slovesa a objektu v rámci va-
lenčného doplnenia slovesa13 (prejaviť záujem, prejaviť dôveru, prejaviť 
sústrasť, prejaviť odpor, prejaviť obavu, prejaviť ochotu atď.). 

 
 

4. Obmedzená kolokabilita základového substantíva4. Obmedzená kolokabilita základového substantíva4. Obmedzená kolokabilita základového substantíva4. Obmedzená kolokabilita základového substantíva    
Samotná kategoriálnosť komponentu alebo multiverbizačný proces 

nie sú jedinou prekážkou lexikalizácie NVP, keďže „nie všetky VP vo 
svojej štruktúre obsahujú kategoriálne slovo“ (Ološtiak, 2011, s. 117). 
Niektoré substantíva ako základové komponenty NVP však tiež otvá-
rajú príliš veľkú paradigmu možných kolokátov14. Nazdávame sa teda, 

                                                                                                                                   
v hovorenom korpuse s-hovor-4.0 nenachádza ani raz, v publicistickom korpuse prim-5.0-public-
inf sa toto spojenie nachádza 455-krát (ak odrátame výskyty v singulári).  
10 Multiverbizačné spojenia sú tiež syntakticky motivované, avšak ich syntaktickým motivantom 
je jednoslovné pomenovanie, čím sa odlišujú od ostatných typov VP, ktorých motivantom je 
„prototypovo viacslovný komplex“ (Ološtiak, 2011, s. 98). Na základe toho sa nazdávame, že 
multiverbizačné spojenia vytvárajú osobitnú kategóriu slovných spojení. 
11 Slovesný kolokát v podobe kategoriálneho slovesa je spravidla len jeden z viacerých, s ktorými 
sa abstraktné substantívum spája (porov. Jarošová, 2007, s. 94). 
12 O typických spojeniach ako o určitom medzistupni medzi NVP a voľnými syntagmami pozri 
Jarošová, 2007, s. 96 a n.: „Typické spojenia nemajú pomenovaciu platnosť, ale vyznačujú sa 
silnou sémantickou kohéznosťou prvkov, a teda určitým druhom dispozičnosti.“ 
13 Autori kombinatorického slovníka angličtiny (in Jarošová, 2007, s. 83) nazývajú tieto spojenia 
gramatickými kolokáciami. 
14 M. Ološtiak (2012b, s. 3) označuje tieto slová ako polykolokabilné.  
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že ak je prívlastkový komponent15 členom takej početnej paradigmy 
v rámci istej sémantickej kategórie16, že aj všetky ostatné neopozitné 
členy17 potenciálne tvoria s daným základovým substantívom spojenia, 
nejde o lexikalizované NVP, pretože inak by sme na základe analógie 
mali počítať s toľkými NVP, koľko prívlastkových členov v rámci pa-
radigmy existuje (tu však do hry vstupujú ďalšie faktory, najmä nomi-
načnosť, viazanosť s denotátom, dispozičnosť). Takéto chápanie by sa 
na jednej strane vzpieralo kritériu frekventovanosti, na druhej strane 
by sa mohlo stať, že by sme za NVP analogicky považovali aj také spo-
jenia, ktoré sa v jazyku (langue) reálne nevyskytujú, iba sa neustálym 
výberom z diapazónu všetkých možných členov skupiny onomaziolo-
gickej kategórie stále nanovo produkujú v reči (parole). Spojenie slov, 
v ktorom je základový komponent polykolokabilný vzhľadom na istú 
sémantickú kategóriu18, prestáva byť vnímané ako reprodukované (ho-
ci otázka určenia hraníc polykolokability je zatiaľ otvorená). Ak je 
teda spojenie len vecou aktuálneho textu a nie je k dispozícii ako sys-
témová jednotka v jazyku, jeho lexikografické zachytenie by nebolo 
adekvátne.  

                                                           
15 Keďže sme v bode a) vylúčili spomedzi NVP verbo-nominálne spojenia, ďalej pracujeme 
s navrhnutým modelom, že základovým slovom NVP je vždy substantívum. Lexikalizácia teda 
prebieha od substantíva a jeho prívlastku k NVP. Pôvodný prívlastok substantíva je majoritne 
zhodný (čo potvrdzuje aj absolútna dominancia anteponovaných adjektív, adjektiválií a numerálií 
v dvojčlenných NVP), menšia časť prívlastkov je nezhodná. 
16 Napr. komponent pistáciový v spojení pistáciová zmrzlina patrí do skupiny „príchute“, kam 
patria aj adjektíva čokoládový, citrónový, jahodový, banánový, kokosový, orieškový a veľké 
množstvo ďalších. Za osobitný druh zmrzliny a za NVP možno považovať spojenia vodová zmrz-
lina (zmrzlina, ktorá sa vyrába mrazením ovocnej alebo sirupovej zmesi s vodou) a smotanová 
zmrzlina (zmrzlina, ktorá sa vyrába mrazením mliečnej zmesi, resp. smotanového krému 
s príchuťami). 
17 Ak sú prívlastkové komponenty v antonymickom vzťahu, netvoria mnohopočetné paradigmy 
a môžu označovať osobitný druh denotátu (napr. svetlé pivo – tmavé pivo).  
18Porov. spojenia zelená farba, červená farba, tyrkysová farba atď. (sémantická kategória „označe-
nie jednotlivých farieb a odtieňov“) so spojeniami temperové farby, vodové farby (sémantická 
kategória „druh farieb“). 
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Existencia spojení, ktoré z akéhokoľvek dôvodu neradíme k VP, no 
vďaka istej miere nominačnosti a dispozičnosti ich nemôžeme považo-
vať ani za voľné syntagmy, nás motivuje hľadať všeobecnejší pojem, 
ktorý by bol hyperonymom pre celú škálu rozlične vyčleňovaných 
a označovaných spojení. Pre potreby tohto príspevku používame ozna-
čenie slovné spojenie19. Zaradenie multiverbizovaných a verbo-nomi-
nálnych spojení medzi slovné spojenia vedľa VP poukáže na ich špeci-
fické postavenie mimo voľných syntagiem, ale tiež mimo VP. Multi-
verbizované a verbo-nominálne spojenia považujeme za slovné spoje-
nia s aktuálnou syntagmatickou štruktúrou20, pri VP sa podľa J. Dolní-
ka (2003, s. 152 – 153) lexikalizácia „vzťahuje na proces deaktualizácie 
syntagmatickej štruktúry“, pričom deaktualizácia syntagmatickej 
štruktúry tu nie je považovaná za zánik syntaktických vzťahov, ale za 
posun od produkovanosti k reprodukovanosti. Schematicky by vzťah 
voľných syntagiem a rôznych typov slovných spojení mohol vyzerať 
takto: 
 

Voľné  
syntagmy 

 

Multiverbizované spojenia 
Verbo-nominálne spojenia 

Aktuálna  
syntagmatická 

štruktúra 

Frazémy 
Termíny 
Propriá 

Slovné 
spojenia Viacslovné pomenova-

nia Neutrálne via-
cslovné pomeno-

vania 

Deaktualizovaná 
syntagmatická 

štruktúra 

 

                                                           
19 Uvedomujeme si však, že pracovný termín slovné spojenie je príliš všeobecný a málo motivo-
vaný. Termín kolokácia je chápaný veľmi variabilne (porov. Jarošová, 2007). 
20 Aktuálnosť syntaktických vzťahov medzi členmi týchto typov slovných spojení je daná produ-
kovanosťou a dispozičnosťou. 
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Jednotlivé typy VP možno odlíšiť na základe (ne)prítomnosti istých 
typov motivácií21, verbo-nominálne spojenia možno od VP diferenco-
vať jednoznačne (základové slovo je verbum), multiverbizované spoje-
nia a NVP možno rozlíšiť na základe troch kritérií: 
1. MotivantMotivantMotivantMotivant. Motivantom multiverbizovaných spojení je jednoslovné 

pomenovanie, motivantom NVP je (reálna alebo virtuálna) voľná 
syntagma. 

2. Vzťah kVzťah kVzťah kVzťah k    jednoslovnému pomenovaniu. jednoslovnému pomenovaniu. jednoslovnému pomenovaniu. jednoslovnému pomenovaniu. Multiverbizované spojenie 
a jeho jednoslovný motivant sú komunikačno-pragmatickými sy-
nonymami s ohľadom na štýl, (príp. sémantickými synonymami). 
„Multiverbizačné spojenia sú charakteristické pre isté komunikačné 
sféry. V odbornej, publicistickej a administratívnej sfére sú pro-
striedkom na dosahovanie väčšej abstraktnosti a explicitnosti vo vy-
jadrení,“ (Dynamika slovnej zásoby slovenčiny; Ondrejovič, 1989, s. 
251). NVP je vždy onomaziologicky explicitnejšie ako základové 
substantívum osamote. 

3. Motivácia utvorenia. Motivácia utvorenia. Motivácia utvorenia. Motivácia utvorenia. Multiverbizované spojenia vznikajú z potreby 
štylistickej variabilnosti, NVP vznikajú preto, lebo jednoslovné po-
menovanie už nie je na istej hranici schopné niesť všetky sémantic-
ké príznaky. 
 
Vychádzajúc z vyššie spomenutých poznámok, nazdávame sa, že do 

pripravovaného Slovníka viacslovných pomenovaní by nemali byť 
zaradené slovné spojenia s kategoriálnym slovom (verbo-nominálne 
a multiverbizované spojenia) a pri utváraní heslára treba upúšťať od 
spojení s polykolokabilným komponentom. 

                                                           
21 Frazémy – frazeologická + syntaktická motivácia; Termíny – terminologická + syntaktická 
motivácia; Propriá – onymická + syntaktická motivácia; NVP – len syntaktická motivácia; porov. 
Teória motivácie v lexikálnej zásobe (Furdík, 2008; Ološtiak, 2011, s. 123). Pri tomto porovnávaní 
ide len o tie typy motivácie, ktoré stoja v pozadí funkčnej separácie daných typov VP (Ološtiak, 
2011, s. 123). 
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On differentiation of neutral multiOn differentiation of neutral multiOn differentiation of neutral multiOn differentiation of neutral multi----word naming units and free syntactic word naming units and free syntactic word naming units and free syntactic word naming units and free syntactic 

constructionsconstructionsconstructionsconstructions    
 
Identification of the limit between neutral multi-word naming units and free 
expressions is one of the main lexicographic tasks by the drafting of Dictionary 
of multi-word naming units. There exist some delimitation filters, but they seem 
to be incomplete, so that we try to add another criteria for delimitation of those 
groups of collocations. We suggest not to include substantive and verbal 
expressions with cathegorial word, multiverbation expressions and also 
expressions with the polycollocabile component. Topicality of the syntagmatic 
structure is the most important factor for delimitation of neutral multi-word 
naming units and free expressions. According to the Theory of lexical 
motivation, cooperation among different types of motivation is determinative for 
the delimitation of neutral multi-word naming units and another types of multi-
word naming units.  
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