
 
 
 

79 

 

 
 

Návrat kNávrat kNávrat kNávrat k    verbálnemu substantívu verbálnemu substantívu verbálnemu substantívu verbálnemu substantívu 
akoakoakoako    verbálnemuverbálnemuverbálnemuverbálnemu    tvarutvarutvarutvaru    

 

Miloslava SokolováMiloslava SokolováMiloslava SokolováMiloslava Sokolová    
 
 

1. Úvodom 1. Úvodom 1. Úvodom 1. Úvodom     

PPPPri spracovaní verbálneho aspektu v slovenčine sme brali do úvahy 
všetky neurčité tvary, teda aj verbálne substantívum (VS), ktoré sa 
však už samotným termínom vydeľuje spomedzi ostatných typov, zdô-
razňujúc v rámci hybridnosti infinitného tvaru silnú substantívnosť 
formy. Tá môže byť tiež jedným z faktorov uľahčujúci jeho lexikalizá-
ciu – častý slovnodruhový prechod k substantívam. Kým verbálne 
substantíva sa v MSS (1966) pokladali za verbálne tvary, na diskutabil-
nosť takéhoto jednoznačného chápania poukázal J. Furdík (1967) 
s odvolaním sa na F. Buffu (1966). V príspevku1 nadväzujeme na štúdiu 
J. Furdíka (1967), uvádzajúceho argumenty na pomenovaciu funkciu 
takých VS, ktoré prešli k substantívam, porov. obloženie, oblečenie, 
poslanie, opatrenie, opevnenie, presvedčenie. Nadväzujeme aj na štú-
diu N. Janočkovej (2009, s. 127), vychádzajúcu z lexikografického 
spracovania slovenčiny a analyzujúcu VS, „ktoré sa už v istej miere 
lexikalizovali na samostatné substantíva, čomu nasvedčuje aj ich spra-
covanie vo výkladových slovníkoch v samostatnej heslovej stati“ (po-
rov. analýzu cca 400 VS – bez sa, si, vrátane kompozít „bruchabolenie, 

                                                           
1 Príspevok vznikal v rámci riešenia grantu VEGA 1/0252/12 Morfosyntaktické a lexikálne para-
metre kolokácií v slovenčine. 
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živobytie a kvázislovesných substantív balotinovanie, činenie, diaman-
tovanie“). Z monografie K. Buzássyovej (1974), ktorá v rámci deverba-
tívnej slovotvornej paradigmy uvádza pri dejoch aj VS od reflexív, 
vyberáme na verifikáciu VS v SNK príklady typu opíjanie sa/opitie sa, 
opieranie sa/opretie sa, povyšovanie sa, správanie sa, vylodenie sa, za-
bávanie sa; povšimnutie si, zúfanie si, pri ktorých je možná retran-
sformácia na určitý verbálny tvar. Autorka (Buzássyová, 1974) uvádza 
okrem pomenovaní dejov VS aj pri názvoch výsledku (čalúnenie, 
škrabnutie, riešenie, rozlúštenie), prostriedku (viazanie), spotrebnej 
látky (balenie), objektu (pletenie, hlásenie, háčkovanie, čítanie, šitie, 
vyšívanie), pri ktorých je podľa N. Janočkovej „viditeľný pohyb od 
abstraktnosti deja ku konkrétnym metonymickým posunom, pohyb od 
transpozície k mutácii“ (Janočková, 2009) a retransformácia na určitý 
verbálny tvar možná už bez posunov nie je. V slovníkoch, porov. 
Krátky slovník slovenského jazyka (2003), resp. Slovník súčasného 
slovenského jazyka. (2006, 2011) sa nachádzajú jednak lexikalizované 
VS ako samostatné heslá a jednak VS „spracované v rámci slovesného 
hesla v jeho exemplifikačnej zóne, napr. blúznenie“ (Janočková, 2009, 
s. 115), porov. aj výklad substantív typu abstrakcia – 2173 ako „abstra-
hovanie“ – 147 a „zovšeobecnenie“ – 1038/zovšeobecňovanie – 332 
v Slovníku cudzích slov (2005). Pre úplnosť dodávame, že 
v Slovenskom národnom korpuse (ďalej aj SNK), ktorý využívame na 
výskum výskum frekvencie aj ako zdroj dokladov, sa infinitív, l-ové 
particípium a transgresív lematizujú spolu (pokladajú sa teda za grama-
tické tvary, ďalej aj GT), kým ostatné particípiá (pasívne aj aktívne), 
ale aj VS sa lematizujú osobitne len ako adjektíva alebo substantíva.  

Derivatológom (F. Buffa, J. Furdík, K. Buzássyová, N. Janočková) sa 
podarilo objasniť vlastnosti lexikalizovaných VS ako deverbatív, ktoré 
sa v textoch vyskytujú najčastejšie, my sa pokúsime sa upozorniť na 
indikátory takých VS, ktoré sa ako GT využívajú zriedkavejšie. Cieľom 
príspevku je poukázať na fakt, že VS sa správajú podobne ako ostatné 
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infinitné verbálne formy okrem infinitívu – prechádzajú k iným slov-
ným druhom, ale to neznamená, že neplnia aj svoju pôvodnú funkciu 
kondenzácie podobne ako infinitív: Prvým krokom k úspechu bude 
nemyslenie/nemyslieť na negatívne štatistiky.; Oblečenie/obliekanie 
skafandra mi trvalo dlho. V rámci uvažovania o verbálnom substantíve 
si budeme všímať a materiálovo pomocou SNK preverovať tieto jeho 
charakteristiky: pravidelnosť a špecifickosť tvorenia; tvorenie VS od 
imperfektív, perfektív a od vidových korelácií; zachovanie reflexívnos-
ti pri VS; negovanie VS; sémantika a intencia verb; komunikatívne 
a syntaktické funkcie pri kondenzácii s možnosťou retransformácie na 
iný verbálny tvar. Okrem toho využívame aj frekvenciu v SNK, preto-
že napr. vysoká frekvencia signalizuje slovnodruhový prechod jednot-
ky k substantívam2222, porov. výskyt L spasiť 1750 → L spasenie 1777, 
L spasený 1917; L spása 11177.  

 
 

2. Pravidelnosť a2. Pravidelnosť a2. Pravidelnosť a2. Pravidelnosť a    špecifickosť tvorenia VSšpecifickosť tvorenia VSšpecifickosť tvorenia VSšpecifickosť tvorenia VS    
2.1. VS sa tvorí pomocou formovej morfémy n/en/t a gramatickej 

morfémy -ie s kontrakčnými, vždy dlhými koncovkami (siatie, dianie, 
státie, viatie), ktoré sú rezistentné voči neutralizácii kvantity (rovnako 
stále sú koncovky pasívnych particípií, ale aj aktívnych particípií – 
prirodzene, v krátkej podobe – píšuci). Už. F. Buffa (1966) upozornil 
na to, že hoci využíva na tvorenie podobnú formovú morfému n/en/t, 
netvorí sa od pasívneho particípia. Vo väčšine prípadov je však medzi 
pasívnym particípiom a VS paralela (vypísanie/vypisovanie termínov). 

                                                           
2 Otázkou je, či sa vždy lexikalizujú GT alebo sa rovno tvoria deriváty (bytie – iná štýlová hodno-
ta než byť). VS ako deriváty pokladáme za výsledok slovnodruhového prechodu – okrem analo-
gického tvorenia typu diamantovanie, resp. bytie. Opierame sa tu aj o výsledky J. Kačalu (1987), 
ktorý v rámci slovnodruhových prechodov všetkých infinitných verbálnych foriem bez zmeny 
formy predstavil aj typy lexikalizovaných VS so sémantickým posunom vedenie, tesnenie, oblo-
ženie, oblečenie, stvorenie. 
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L. Dvonč (1984, s. 103) dopĺňa príklad na formálnu nezhodu medzi 
pasívnym particípiom a VS odetý – odenie a N. Janočková (2009) 
príklady na nezhodu vo vide pri motivátoch pokušenie, podozrenie 
(pokúšať – pokúšaný, porozrievať – podozrievaný). VS je viac, čo súvisí 
s častejšími obmedzeniami pri pasívnom particípiu, porov. VS 
správanie sa, šteknutie, hoci neexistuje *správaný, *šteknutý: Práve keď 
sa chystal holuby vypustiť, začul krátke šteknutiešteknutiešteknutiešteknutie. 

Svitalo.... A potom neopísateľný koncert šumov a hlasov všetkých 
zvierat a celej prírody, nekonečný počet sólistov v nej. Múkanie Múkanie Múkanie Múkanie a bbbbé-é-é-é-
kanie, fučanie, erdžanie, hrkotaniekanie, fučanie, erdžanie, hrkotaniekanie, fučanie, erdžanie, hrkotaniekanie, fučanie, erdžanie, hrkotanie ohlávkových reťazí, oblizovanieoblizovanieoblizovanieoblizovanie 
a brúsenie brúsenie brúsenie brúsenie jazyka o kameň, plieskanieplieskanieplieskanieplieskanie chvostom, krochkaniekrochkaniekrochkaniekrochkanie a krbáľkrbáľkrbáľkrbáľa-a-a-a-
nienienienie, zdúvaniezdúvaniezdúvaniezdúvanie a smradenie,smradenie,smradenie,smradenie, kvíkaniekvíkaniekvíkaniekvíkanie a pišťaniepišťaniepišťaniepišťanie, miaukot a štekot, kokokokot-t-t-t-
kodákaniekodákaniekodákaniekodákanie a kikiríkaniekikiríkaniekikiríkaniekikiríkanie, čvirikanie čvirikanie čvirikanie čvirikanie a trepotanietrepotanietrepotanietrepotanie krídlami, hlodaniehlodaniehlodaniehlodanie 
a ďobkanieďobkanieďobkanieďobkanie, lapanielapanielapanielapanie a hrabaniehrabaniehrabaniehrabanie... *múkaný, *békaný, *fučaný, *erdžaný, 
*hrkotaný, *krochkaný a *krbáľaný, *smradený, *kvíkaný a *pišťaný, 
*kotkodákaný a *kikiríkaný, *čvirikaný, *hlodaný a *ďobkaný... 

2.2. Na rozdiel od substantív má VS ako GT len 6 afirmatívnych, 
potenciálne aj 6 negovaných tvarov singuláru: 

Tento druh delfína, nazvaný podľa svojej domoviny, má na čele výraz-
ný bledosivý disk. Keďže pri nadychovnadychovnadychovnadychovaaaaníníníní/*nadychovaniach    na hladine 
sa takmer neukáže, iba zriedkavo ho možno pozorovať.  

Plurálové formy signalizujú lexikalizáciu VS (balenia, hlásenia, konšta-
tovania, obmedzenia, ocenenia, opatrenia, opevnenia, oznámenia, po-
dozrenia, pomenovania, potvrdenia, predstavenia, riešenia, spresnenia, 
tesnenia, tvrdenia, viazania, vyhlásenia). Ako lexéma môže mať úplnú 
substantívnu paradigmu 12 GT (tesnenie, stvorenie, opevnenie, viaza-
nie) ako ostatné deverbatíva okrem pravých abstrákt, porov. nadých-
nutie a nádych: 

Jedovatý nezapáchajúci plyn pacient vdýchne trubicou a smrť nastáva 
okamžite po dvoch až troch nadýchnnadýchnnadýchnnadýchnuuuutiachtiachtiachtiach/nádychoch.  
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2.3. VS má menej obmedzení než pasívne particípium či imperatív, 
ale netvorí sa od všetkých slovies: báť sa, byť – ako spona, čuť, dať sa, 
desenie1, dospieť, dozvedieť sa3x, *chutiť, hodiť sa ísť, *môcť, musieť, 
mať, *smieť; páčiť sa, *pokúsiť sa, stačiť, stávať sa, trpieť 58, zdať sa, 
znať, porov. aj Furdík, 1967, s. 69. Obmedzené tvorenie je pri imper-
fektívach tantum: *môženie, musenie 11, chcenie 617 (bližšie Ivanová, 
2009); *znamenanie, *patrenie, *nachádzanie sa ako statické 0 (bližšie 
Ivanová, 2006); frekventatíva (hrávanie 20, chodievanie 3, sedávanie 6, 
nosievanie 0). Hoci v SNK vieme dnes doložiť aj príklady na VS od 
verb, od ktorých sa podľa J. Furdíka a K. Buzássyovej netvoria, sú to 
zväčša príznakové doklady: 

Najlepšie “matiematiematiematie„ je osobné vlastníctvo.; Kde sa chcenie a musenie musenie musenie musenie roz-
chádzajú, “autenticita“ sa stráca: napríklad pri písaní “na objednávku“, 
z povinnosti atď.; Aby došlo k zmene tohto stavu, muselo by byť vaše 
otcovstvo úspešne zapreté na súde, a to v zákonnej lehote tri roky od 
narodenia dieťaťa – v prípade, ak chce otcovstvo poprieť matka, od 
dozvedenia sadozvedenia sadozvedenia sadozvedenia sa o dieťati – v prípade otca. 

 
 

3. VS a3. VS a3. VS a3. VS a    verbálny aspekt verbálny aspekt verbálny aspekt verbálny aspekt     
Pri VS sa zachovávajú vidové rozdiely viac než pri iných deverbatí-

vach (porov. príklady zo SCS, 2005: extenzia – 380 = natiahnutie – 366 
(ne- 0) /naťahovanie – 978 – 169 sa (ne- 0); realizácia – 64157 (ne- 45), 
realizovanie – 2039 (ne- 67), zrealizovanie – 773 (ne- 21) = uskutočne-
nie – 9320 (ne- 151) /uskutočňovanie – 2777 (ne- 8). N. Janočková 
(2009), ktorá preveruje verbálny aspekt pri VS ako činiteľ motivačné-
ho potenciálu, upozornila na nezhody v aspekte pri lexémach pokuše-
nie a podozrenie, čo pokladáme tiež za potvrdenie toho, že v týchto 
prípadoch ide i deverbatíva, nie o VS. Rovnako sa zachováva pomer 
medzi primárnou a sekundárnou vidovou formou v korelácii, napr. 
rozhodnutie (L rozhodnúť 386 976 W rozhodnúť 44606 X L rozhodnu-
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tie 240 287; L rozhodovať 149 577 ,W rozhodovať 24729 X L rozhodo-
vanie 32372). 

3.1. Monoaspektuálne verbá tvoria cca 53 % verbálnych lexém, sú 
imperfektíva tantum a perfektíva tantum. Imperfektíva tantum patria 
medzi najfrekventovanejšie verbá, majú štruktúru simplícií alebo sufi-
xálne utvorených motivátov, potenciálne dokonavé formy im nedovo-
ľuje vytvárať ich sémantika. Obmedzené tvorenie VS je pri imperfek-
tívach tantum týchto typov: neplnovýznamové slovesá, statické verbá, 
existenčné verbá, procesuálne nemutačné verbá a frekventatíva:  

V táboroch zažijete, samozrejme, oveľa viac ako len varenie, pracov pracov pracov pracova-a-a-a-
nie a spanienie a spanienie a spanienie a spanie – treba si to skrátka skúsiť.; Ale bátie sabátie sabátie sabátie sa/báť sa    je nezdravé.; 
Bolenie Bolenie Bolenie Bolenie hlavy majú aj výrobcovia liekov.; Otázka je iba, či má toleran-
cia hranice a aké, najmä ak skutočne ide o pasívne znášanieznášanieznášanieznášanie či ttttrrrrpenie penie penie penie 
zla.  

Pohybové determinatíva a indeterminatíva podobné obmedzenia 
pre tvorenie VS nemajú:  

vezenie/vozenie idenie/chodenie letenie/lietanie lezenie/lozenie vedenie/vodenie 

84/361 12/1738 2/3495 1255/89 176 140 (SUBST)/203 

Z tohto hľadiska moju anonymitu nijako neovplyvní chodeniechodeniechodeniechodenie či nnnne-e-e-e-
chodenie chodenie chodenie chodenie do školy.; Neprimäjú sa k tomu však takými nezmyslami, ako 
sú embargá na lietanielietanielietanielietanie alebo nelietanie nelietanie nelietanie nelietanie lietadiel alebo nejaké bombar-
dovanie.; pre štát je to zanedbateľná suma, ak vezmeme do úvahy, 
o koľko prídu letiská nelietaním nelietaním nelietaním nelietaním Tatra Airu, a koľko potom budú tieto 
stratové subjekty pýtať od štátu.; Podľa neho žiaden paragraf jazykové-
ho zákona nepredpokladá sankcionsankcionsankcionsankcionoooovanievanievanievanie fyzickej osoby za nevedenienevedenienevedenienevedenie 
dokumentácie v štátnom jazyku. 

Imperfektíva tantum sú aj akčné verbá biologického fungovania, verbá 
sociálneho zaradenia a postoja:  

plakanie/ 
neplakanie 

čvirikanie/ne- myslenie 
(+subst)/ne- 

riaditeľovanie/ne- kraľovanie/ne- 

33/0 109/0 28558/16 101/0 220/0 
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ŤahanieŤahanieŤahanieŤahanie/ťahať za tričko je v súčasnom futbale zvláštnym módnym 
trendom a rozhodcovia majú tieto fauly prísne trestať.; PlakaniePlakaniePlakaniePlakanie/plakať 
nepomôže. Ale prečo učíme mladých, že pracovaniepracovaniepracovaniepracovanie/pracovať na sebe 
je zbytočné?; najväčšou zábavou je víťazenievíťazenievíťazenievíťazenie./víťaziť; RiaditeľovanieRiaditeľovanieRiaditeľovanieRiaditeľovanie 
mu nie je cudzie.; Naozaj je nemyslenienemyslenienemyslenienemyslenie/nemyslieť súčasťou ruského 
charakteru? Alternatívou je ťahanieťahanieťahanieťahanie tohto člna /ťahať tento čln za 
snežným skútrom. 

3.2.    Perfektíva tantum patria medzi najmenej frekventované verbá 
v textoch, majú štruktúru prefixálne utvorených motivátov, napr. sé-
mantika intenzitných perfektív tantum (pospať si, nakričať sa) im ne-
dovoľuje vytvárať potenciálne imperfektíva tantum, ostatné typy môžu 
vytvárať korelácie (vyliezť – vyliezať). Obmedzené tvorenie VS pri 
perfektívach tantum súvisí hlavne s malým výskytom perfektív tantum 
v textoch vôbec:  

Nácvik sebaobrany sa zíde aj v bežnej situácii, akou je pošmyknutie sapošmyknutie sapošmyknutie sapošmyknutie sa 
na ľade.; Vari jedinou chybičkou duelu bolo upísknutie saupísknutie saupísknutie saupísknutie sa hlavného 
arbitra Konca, ktorý v 45. min predčasne prerušil hru.; preto je obnova, 
nové “narodenie“ sanarodenie“ sanarodenie“ sanarodenie“ sa človeka viac ako jednoduché dodržiavanie 
zákonov, je to aktivizujúce stotožnenie sa s prirodzeným mravným 
zákonom; s etickým základom prijateľným pre všetkých.; Jednou 
z možností je poohliadnutie poohliadnutie poohliadnutie poohliadnutie sa/poobhliadnuť sa po spôsobe, akým pra-
cujú filmové centrá v okolitých krajinách.;  

3.3. Vysokú frekventovanosť v textoch majú verbá s aspektovými 
koreláciami, medzi nimi sa najľahšie hľadajú doklady na VS ako pro-
striedok kondenzácie. Najmenej obmedzení pre tvorenie VS je pri 
frekventovaných aspektových koreláciách, pričom pomer výskytu VS 
kopíruje smer aspektovej korelácie (priblížiť – približovať):  

priblíženie/približovanie priblíženie sa/ 
približovanie sa 

nepriblíženie/ 
nepribližovanie 

nepriblíženie sa/ nepribližova-
nie sa 

2954/1623 867/723 0/1 1/1 
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Vzhľadom na iné násilnícke činy a platný súdny príkaz o nepribližnepribližnepribližnepribližo-o-o-o-
vaní savaní savaní savaní sa, polícia 25 – ročného muža v stredu v babičkinom byte zatkla.; 
Zodpovední tvorcovia politiky už potichu uznávajú, že limitom je ne-
priblíženie sa aliancie priamo k hraniciam Ruska. 

Pri pristávaní na thajskom ostrove Phuket havarovalo lietadlo thaj-
ských aerolínií. Pri tvrdom pristátí bolo ľahko zranených len pár ľudí.; 
Príjemnou atmosférou pôsobiace aranžmány, priamočiare presné texty, 
inštrumentálna vyspelosť a naliehavá interpretácia dáva priestor na nnnná-á-á-á-
jdenie sa jdenie sa jdenie sa jdenie sa poslucháčovi ktorejkoľvek vekovej kategórie.; Wendersova 
úvaha o vzťahu medzi obrazom a zvukom, o ich vzájomnom hľadaní 
a nachádzaní sanachádzaní sanachádzaní sanachádzaní sa, je excelentnou ukážkou sebareflexívneho filmu;.  

 
 

4. VS a4. VS a4. VS a4. VS a    reflexívnosť reflexívnosť reflexívnosť reflexívnosť     
SNK prináša množstvo príkladov na posilnenie zachovania refle-

xívnych komponentov pri VS aj v súčasnej slovenčine, porov. aj štúdiu 
M. Jelínka (1963), ktorý už vtedy upozornil na pribúdanie VS 
s reflexívnym komponentom v češtine. Je to tak napriek dlhodobému 
odmietaniu reflexívnych komponentov pri VS lingvistami, čo sa 
v súčasnosti prejavuje vo vysokej variantnosti (správanie/správanie sa, 
povšimnutie/povšimnutie si).  

Hoci niektorí lingvisti vyzývali na dereflexivizáciu pri reflexívach 
tantum3, autorky SSSJ zvolili kompromis: bátie (sa), porov. výskyt 
v SNK pousmiatie sa 5x z 59, smiatie 6x z 13. V súvislosti s používaním 
formy správanie sa na neodôvodnenosť odmietania zachovať reflexívne 
komponenty pri VS poukázal L. Dvonč (Dvonč, 1980). Oporu na použí-

                                                           
3 Porov. L. Dvonč (1980): „V praktickej jazykovede sa totiž zvratná podoba správanie sa odmieta 
ako nesprávna, nespisovná (porov. G. Horák, Správanie, nie správanie “sa", Malý jazykový me-
sačník, 3, 1976, č. 5, s. 5). Podľa nášho názoru toto prísne stanovisko, ktoré odmieta používanie 
podoby správanie sa v spisovnej slovenčine, nie je odôvodnené. Zvratná podoba správanie sa je 
bežná, a to dokonca aj na stránkach odborných jazykovedných časopisov, a preto má svoje miesto 
v spisovnej slovenčine.“ 
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vanie zvratnej aj nezvratnej podoby vidí autor aj v Morfológii slovenské-
ho jazyka (1966. s. 504): „Slovesné podstatné meno zvratných slovies 
zvyčajne nemá morfému sa, si. Ale ak treba rozlíšiť zvratné sloveso od 
nezvratného, zvratná morféma sa ponecháva aj pri slovesnom podstatnom 
mene: učenie — učenie sa, šírenie — šírenie sa, zdokonalenie — zdoko-
nalenie sa.“ Ak sa pri VS zachováva reflexívny komponent sa, si, po-
kladáme to za indikátor VS ako verbálneho tvaru, resp. indikátor kon-
denzácie, napr. opitie/ opíjanie sa, opretie/ opieranie sa; povšimnutie 
si, zúfanie si; nedostavenie sa, nepochopenie sa, nevenovanie sa, nepri-
pútanie sa, neprotivenie sa, nezúčastnenie sa, neidentifikovanie sa; 
zrieknutie sa, stiahnutie sa, vyhnutie sa, odtrhnutie sa, obzretie sa. 
Ťažko možno zdôvodniť funkciu reflexívneho komponentu sa, si pri 
substantíve: 

Opíjanie saOpíjanie saOpíjanie saOpíjanie sa nemá s kultúrou pitia vína nič spoločné.; Na opitie rožkom 
je to málo.. Na poriadne opitie sa opitie sa opitie sa opitie sa odporúčam radšej vodku, gin, rum 
alebo borovičku.; Niekedy postačí skôr krátke povšimnutie sipovšimnutie sipovšimnutie sipovšimnutie si rušivých 
myšlienok a pocitov.; Pričom nepovšimnutie sinepovšimnutie sinepovšimnutie sinepovšimnutie si malej medzery pri za-
tváraní stanu sa rovnalo ohrozeniu života. Nie je to vec na nepovšinepovšinepovšinepovšim-m-m-m-
nutie.; nutie.; nutie.; nutie.; Píše o čakaní, dúfaníčakaní, dúfaníčakaní, dúfaníčakaní, dúfaní a zúfazúfazúfazúfaní siní siní siní si z toho: len to je produktívne, 
otvárajúce a rozširujúce, čo zneisťuje naše iluzórne istoty.; O počínaní počínaní počínaní počínaní 
sisisisi Škrtela v Anglicku ide veľmi dobrý chýr.; Niečo mi navráva, že Pa-
raguaj doplatí na typickú juhoamerickú črtu – povyšovanie sa povyšovanie sa povyšovanie sa povyšovanie sa do roly 
favorita.; A boli to, samozrejme, klasické detské hry spojené s behaním 
po lúkach, hrávaním sahrávaním sahrávaním sahrávaním sa na schovávačku, s loptou, púšťaním šarkanov, 
ale aj s pomáhaním rodičom pri sušení sena či pasení kráv.; Deti v kaž-
dom veku sú citlivé na to, aby humor bol smiatím sasmiatím sasmiatím sasmiatím sa spolu a nie smismismismia-a-a-a-
tím satím satím satím sa z nich, varuje psychologička.; Pri vyskytnutí savyskytnutí savyskytnutí savyskytnutí sa akýchkoľvek 
komplikácií je jej povinnosťou zabezpečiť prvú pomoc v najbližšej ne-
mocnici. Pomerne časté vyskytovanie savyskytovanie savyskytovanie savyskytovanie sa málo renomovaných domá-
cich spoločností mohlo súvisieť s financovaním politických strán.  
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5. VS a negovanie5. VS a negovanie5. VS a negovanie5. VS a negovanie    
Negované tvary sú vo všeobecnosti menej frekventované než afir-

matívne: L prechádzať – 66486 (6.0) – L neprechádzať – 1429 (bez fu-
túra). Ak sa pri VS vyskytuje negácia, pokladáme to tiež za indikátor 
VS ako tvaru, preto sme v príkladoch zo SNK uprednostnili negované 
VS s prítomnosťou reflexívnych komponentov, so znakmi, ktoré de-
verbatíva typu prechádzka bežne nemajú: 

prechádzanie/ nepre-
chádzanie 

prechádzanie 
sa/ ne- 

prejdenie/ne- prejdenie 
sa/ne- 

prechádzka/*neprechádzka 

836/0 49/0 430/3 1/0 15522/0 

Indická bežkyňa, ktorej odobrali medailu po neprejdení eprejdení eprejdení eprejdení /potom, keď 
neprešla testom na potvrdenie pohlavia, dúfa, že podobný osud nepo-
stihne aj Caster Semenyaovú.; Rozložte svoj čas na vašu prácu na svojej 
stoličke, ale investujte čas aj do prejdenia saprejdenia saprejdenia saprejdenia sa/aby ste sa prešli po odde-
lení a rozprávania sa s ostatnými. 

Verbálne tvary možno bez obmedzení negovať, negované GT sú však 
menej frekventované pri každom type GT (jestvovať 17296 – ne- 8078, 
existovať 130854 – ne- 53006 existujúci 28755 – ne- 3586), medzi do-
kladmi na VS z danej verzie korpusu boli najčastejšie negované VS: 
nedostavenie sa, nepochopenie, nevenovanie (sa), nepripútanie (sa), 
neprotivenie sa, nezúčastnenie sa, neidentifikovanie sa; nedohodnutie 
(sa), nezžitie sa, nezrieknutie sa. 

Na druhej strane vychladenie a vytriezvenie investorov po včerajšom 
“bujarom akciovom “večierku bude znamenať uvedomenie siuvedomenie siuvedomenie siuvedomenie si rizika ze-
lenej bankovky.; Neuvedomovanie siNeuvedomovanie siNeuvedomovanie siNeuvedomovanie si vlastnej homofóbie sa dá ilustro-
vať napríklad tým, ako sme žili v socializme.; Takmer všetci kňazi vte-
dy na žiadosť kráľa prisahali, že neuznanie neuznanie neuznanie neuznanie cudného zväzku Anny 
a Henricha a takisto nezrieknutie sanezrieknutie sanezrieknutie sanezrieknutie sa rímskeho biskupa, ktorý si osobuje 
právo hovoriť si pápež, je zrada.; Nočné cestovania zo zápasov z NHL, 
zmena herného štýlu, nezžitie sa nezžitie sa nezžitie sa nezžitie sa s tímom, to sú faktory, ktoré napokon 
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negatívne ovplyvnili olympijský výsledok.; Hrozí aj možnosť nednednednedo-o-o-o-
hodnutia sahodnutia sahodnutia sahodnutia sa. 

Od negácie tvaru treba odlišovať formálne homonymnú derivačnú 
modifikáciu, ktorá sa využíva často v kontraste ako pri iných substan-
tívach:  

Šlo totiž naozaj o otázku existencie a neexistencieexistencie a neexistencieexistencie a neexistencieexistencie a neexistencie.; Ale ako existovanie existovanie existovanie existovanie 
je príčinou pravdy kladných viet, tak je neexineexineexineexisssstovanie ptovanie ptovanie ptovanie príčinou pravdy 
záporných viet.; Nietzscheho koncepciu konfrontuje s otázkou bytia bytia bytia bytia 
aaaa    nebytianebytianebytianebytia.; Iná situácia je napríklad výskum v biológii, kde nejaká látka 
interaguje s množstvom rozličných organizmov a tam treba ísť na šta-
tistiku, hodnoty a signifikantnosť vvvvýýýýskytu alebo nevýskytuskytu alebo nevýskytuskytu alebo nevýskytuskytu alebo nevýskytu efektu. 

bytie/nebytie jestvovanie/nejestvovanie existencia/neexistencia existovanie/neexistovanie 

12547/753  2020/97 58908/1813 269/12 

 
 

6. VS a6. VS a6. VS a6. VS a    intencia intencia intencia intencia     
J. Furdík (1967) upozornil na intenčné a rekčné špecifiká VS, napr. 

zmenu paciensa v pozícii Sa na pozíciu Sg a na rovnakú formu pri vy-
jadrení agensa aj paciensa (fajčenie žien, fajčenie cigariet, obdobie 
liahnutia a kladenia mláďat). Napriek rovnakej forme analýza materiá-
lu zo SNK ukázala, že v transformácii pomocou VS sa dá pôvodná rola 
participantov v kontexte identifikovať a prekrývanie roly agensa 
a inštrumentu nie je vyššie než pri pasívnom particípiu (porov. pri VS 
zneužívanie v pozícii paciensov: deti, chlapci, moc, internet; v pozícii 
agensov: františkán, mních, klér, cirkev, otec, kňaz, učiteľ).  

Padali aj názory, aby sa zverejňovalo hodnotenie rozhodcov inštruhodnotenie rozhodcov inštruhodnotenie rozhodcov inštruhodnotenie rozhodcov inštruk-k-k-k-
tormitormitormitormi.; Najnovšie hodnoteniehodnoteniehodnoteniehodnotenie Slovenska agentúrouSlovenska agentúrouSlovenska agentúrouSlovenska agentúrou Moody ' s krajine 
len pomôže. – HodnotenieHodnotenieHodnotenieHodnotenie kvality hviekvality hviekvality hviekvality hviezzzzdičkamidičkamidičkamidičkami sa rozbehlo až v roku 
1926 a dodnes je najuznávanejším meradlom kvality stravovacích za-
riadení.; Požaduje financovanie mesta štátom.financovanie mesta štátom.financovanie mesta štátom.financovanie mesta štátom. – To okrem iného zna-
mená i financovanie univerzity spôsobomfinancovanie univerzity spôsobomfinancovanie univerzity spôsobomfinancovanie univerzity spôsobom, ktorý by jej zabezpečil sa-
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mostatnosť a nezávislosť pri jej zakladaní i počas jej fungovania.; Ak je 
bunka v prostredí s nižšou koncentráciou látok – hypotonickom, na-
stáva osmotické nasávanienasávanienasávanienasávanie vody bunkouvody bunkouvody bunkouvody bunkou, ktorá zväčšuje svoj objem. – 
Ten zápach sa dá vysvetliť tak, že keď ste spomaľovali, spätným prú-
dom vzduchu sa splodiny z výfuku dostali dnu, cez nasávanienasávanienasávanienasávanie vzdvzdvzdvzduuuuchu chu chu chu 
vetrákmivetrákmivetrákmivetrákmi zvonka, umiestnenými vedľa kúrenia.; Premiér útočí na no-
vinárov a opozíciu, opozícia na premiéra, odbory hovoria o znznznzneeeeužívaní užívaní užívaní užívaní 
krízy zamestnávateľmikrízy zamestnávateľmikrízy zamestnávateľmikrízy zamestnávateľmi, a tí zas tvrdia pravý opak.; Do svojho poriadku 
nezahrnulo smernicu, ktorá zjednodušuje dočasné poskytovanie slslslslu-u-u-u-
žieb zubármi a lžieb zubármi a lžieb zubármi a lžieb zubármi a leeeekármikármikármikármi iných krajín EÚ. 

Pokiaľ ide o intenciu, tá obmedzuje VS menej než je to pri pasív-
nom particípiu, ktoré sa netvorí od imperfektív 8. a 7. intenčného typu 
(pršať, snežiť, hrmieť, pichať, bolieť v krku, oziabať, brieždiť sa, čkať 
sa), od nedokonavých procesných, zmyslových, pohybových a poloho-
vých slovies (starnúť, chudnúť, červenieť, šumieť, blčať, vidieť, cítiť, 
počuť, zapáchať, páchnuť).  

Deň začína už za brieždeniabrieždeniabrieždeniabrieždenia/keď sa začína brieždiť a trikrát do týždňa 
sa s kamarátkou Ankou stretávajú v telocvični. Čkanie Čkanie Čkanie Čkanie ho prinúti od-
mlčať sa.; Keďže mi zároveň iný kamarát – doktor oznámil, že rezanie, rezanie, rezanie, rezanie, 
slzenie a červenenieslzenie a červenenieslzenie a červenenieslzenie a červenenie oka môžu byť príznakmi zápalu rohovky, súhlasil 
som. 

Zachovanie reflexívnych komponentov tiež pomáha usúvzťažniť VS 
a príslušné verbum finitum: 

Odopretie siOdopretie siOdopretie siOdopretie si tejto jednej cigarety rozhodne stojí za zdravie dieťaťa.; 
Musím uznať, že odopieranie siodopieranie siodopieranie siodopieranie si sladkostí mi pomohlo – cítim sa oveľa 
čerstvejšie.; To je predpoklad na liahnutie saliahnutie saliahnutie saliahnutie sa dostatočne veľkých 
a zdravých včielok, ako aj prísľub kvalitného medu. 

 
 
 
 



Miloslava Sokolová 
 
 

91 

7. VS ako prostriedok kondenzácie7. VS ako prostriedok kondenzácie7. VS ako prostriedok kondenzácie7. VS ako prostriedok kondenzácie    
Tabuľka 1.Tabuľka 1.Tabuľka 1.Tabuľka 1. Funkcie neurčitých tvarov imperfektívnych (IF) a perfektívnych 

foriem (PF) 

Typy imperfek-
tívnych foriem 
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Typy perfektív-
nych foriem 
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Infinitív   
robiť/nerobiť 

• • • Infinitív   
urobiť/neurobiť 

 • • 

Pasívne  
particípium   
robený/nerobený 

•  • Pasívne  
particípium   
urobený/neurobený 

• • • 

Transgresív  
robiac/nerobiac 

  • Transgresív 
urobiac/neurobiac 

  • 

Aktívne particí-
pium robia-
ci/nerobiaci 

  • Aktívne  
particípium 
“urobivší“/“neurobivší“ 

  • 

Verbálne  
substantívum 
robenie/nerobenie 

  • Verbálne  
substantívum 
urobenie/neurobenie 

  • 

 

Ako každý neurčitý slovesný tvar aj VS sa vyznačuje kondenzačnou 
silou, táto ich vlastnosť sa pozoruhodným spôsobom využíva vo výkla-
dových slovníkoch, VS aj particípiá sa využívajú pri výklade 
v perifráze, ale aj pri uvádzaní synoným, napr. realizácia – uskutočne-
nie, uskutočňovanie, syn. realizovanie. Neurčité verbálne formy nema-
jú predikačné aktualizačné kategórie a prejavuje sa pri nich čiastočné 
oslabenie dynamickosti, využívajú sa: a) na tvorenie analytických 
gramatických tvarov, a to analytického futúra, préterita, kondicionálu, 
pasíva – infinitív, l-ové a pasívne particípium; b) na tvorenie syntak-
tických konštrukcií (zložených predikátov) – infinitív a pasívne parti-
cípium perfektív; c) na kondenzáciu – všetky neurčité verbálne formy 
okrem l-ového particípia.  
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Verbálne substantíva ako GT nie sú v textoch frekventované, ak sa 
ich frekvencia v SNK zvýši (je vyššia než infinitív, napr. L potvrdiť 
193 854, W potvrdiť 18 968 X L potvrdenie 29 63629 63629 63629 636 // L potvrdzovať 
45086, W potvrdzovať 1083 X L potvrdzovanie 585), je to indikátor ich 
veľmi častého slovnodruhového prechodu k substantívam (potvrde-
nie), porov. aj myslenie, hlásenie, bytie, rozhodnutie. Verbálne sub-
stantívum sa využíva na kondenzáciu textu v syntaktických funkciách 
ako infinitív, ale v spisovnej slovenčine sa využíva menej často než 
infinitív4. 

 
7.17.17.17.1. VS ako . VS ako . VS ako . VS ako subjektsubjektsubjektsubjekt        

Predikát dvojčlenných viet s VS v pozícii subjektu má najčastejšie ver-
bálno-mennú podobu, VS v pozícii subjektu je častejšie postponovaný 
po predikáte:  

Preponovaný subjekt v téme: FajčenieFajčenieFajčenieFajčenie/fajčiť je tu zakázané.; Klasický 
systém na kolá s tribúnami okolo dáva väčšiu výhodu jazdcom, ktorí sú 
skôr technickejšie zdatný, pretože správne prejdenie  prejdenie  prejdenie  prejdenie zákrut/prejsť zá-
kruty je základom predierania sa dopredu v pelotóne ôsmich preteká-
rov.; NekonanieNekonanieNekonanieNekonanie príslušných úradov je určite trestným činom.; 

Postponovaný subjekt v réme: Bolo príjemné takto sa prechsa prechsa prechsa prechá-á-á-á-
dzaťdzaťdzaťdzať/takéto prechádzanie sa....; Vari je dinou chybičkou duelu bolo upíupíupíupís-s-s-s-
knutie knutie knutie knutie sa hlavného arbitra Konca, ktorý v 45. min predčasne prerušil 
hru, nácvik sebaobrany sa zíde aj v bežnej situácii, akou je 

                                                           
4 Verbálne substantívum ako kondenzát sa vyskytuje častejšie než v slovenčine v poľštine (bližšie 
Sokolová et al, 2012). V slovenčine zodpovedajú poľskému verbálnemu substantívu okrem urči-
tých tvarov aj infinitív: Z tej wysokości byłoby to nie do zauważenia. – Z tejto výšky by to človek 
nezbadal., Nie posądzałem go o zainteresowania artystyczne. – Nečakal som, že ho zaujíma ume-
nie.; Twierdził, że ma do zakomunikowania coś ważnego. – Tvrdil, že chce oznámiť niečo dôleži-
té., Było to trudne do przewidzenia. – Bolo to ťažko predvídať., Mam możliwość uzyskania do-
datkowych porcji. – Mám možnosť získať dodatočné porcie., Uważasz to za rzecz do odstąpienia? 
– Považuješ to za niečo, čoho sa možno vzdať?. Porov. aj príklady: Pripravujem sa im to povedať. 
– Przygotowuję się do powiedzenia im tego., Nenahováraj ho robiť také veci. – Nie namawiaj go 
do robienia takich rzeczy., Chystal sa odísť. – Zbierał się do wyjścia. 
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pošmyknutie sapošmyknutie sapošmyknutie sapošmyknutie sa na ľade.; Prvým krokom k úspechu bude nemyslnemyslnemyslnemysle-e-e-e-
nienienienie/nemyslieť    na negatívne štatistiky.; V tomto roku odštartovali 
v Modre už 7. ročník kampane, ktorej podstatou je prejdenie  prejdenie  prejdenie  prejdenie symbolic-
kej trasy/prejsť trasu na nemotorovom kolieskovom prostriedku. Moja 
úloha je obsluhovanieobsluhovanieobsluhovanieobsluhovanie/obsluhovať hostí.; Jednou z možností je poopoopoopooh-h-h-h-
liadnutie saliadnutie saliadnutie saliadnutie sa/poobhliadnuť sa po spôsobe, akým pracujú filmové centrá 
v okolitých krajinách.  

VS podobne ako infinitív býva v slovenčine podmetom aj v dvoj-
členných vetách, v ktorých predikát vyjadruje hodnotenie istého deja: 
pomôcť/pomáhať, mrzieť, ovplyvniť, spôsobiť, chutiť, páčiť sa, trvať, 
rovnať sa, znamenať, nasledovať. 

Preponovaný subjekt: Prechádzanie sa Prechádzanie sa Prechádzanie sa Prechádzanie sa/prechádzať sa    so zvieratkom 
pomáha upokojiť nervy a ponúka okamžitú relaxáciu.; ChodievChodievChodievChodieva-a-a-a-
nienienienie/chodievať    medzi ľudí mi preto spôsobovalo nesmierne utrpenie.; 
Prejdenie Prejdenie Prejdenie Prejdenie krátkej okružnej trasy/prejsť trasu náučného chodníka trvá 
asi hodinu.; Nehrávanie v rádiách/to, že ma nehrávali ma mrzelo mož-
no pri druhom albume. 

Postponovaný subjekt: Mnohým našim pacientom však pomohlo až 
odsťahovanie sa/odsťahovať sa z takto infikovaného prostredia, “tvrdí 
Lešťan.; Preto – a myslím to úprimne – mi najviac chutilo prechádza-
nie sa /prechádzať sa po Ríme.; Nasledovalo jeho odsťahovanie sa a me-
dializovaný rozchod. 

VS je v pozícii subjektu vety aj pri pasíve: 

Klávesnica sa blokuje po určitom čase sama, odblokovodblokovodblokovodblokovaaaanie nie nie nie sa okrem 
iného realizuje zadaním kódu 159.; Štandardné fungovaniefungovaniefungovaniefungovanie aj nefungnefungnefungnefungo-o-o-o-
vanievanievanievanie častí štátneho mechanizmu/to, že časti štandardne fungujú aj ne-
fungujú sa pokladá za samozrejmosť, ak nezasiahne niektorý významný 
súkromný záujem.; Padali aj názory, aby sa zverejňovalo hodnotenie hodnotenie hodnotenie hodnotenie 
rozhodcov inštruktormi.; HodnotHodnotHodnotHodnoteeeenienienienie kvality hviezdičkami sa rozbehlo 
až v roku 1926 a dodnes je najuznávanejším meradlom kvality stravo-
vacích zariadení. 
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7.7.7.7.2. VS ako objekt pri autosém2. VS ako objekt pri autosém2. VS ako objekt pri autosém2. VS ako objekt pri autosémantických objektových verbách antických objektových verbách antických objektových verbách antických objektových verbách     
Pri verbách, po ktorých je možný objekt vyjadrený VS v réme, sa 
zriedkavejšie dá VS nahradiť infinitívom, porov. verbá, po ktorých je 
možný infinitívny objekt, ktorý sa dá nahradiť VS – báť sa, odnaučiť sa, 
mať, charakterizovať, zjednodušovať: 

Bojím sa stretnutia stretnutia stretnutia stretnutia s ním./stretnúť sa s ním. V minulosti som sa bála 
kúpaniakúpaniakúpaniakúpania/kúpať, mala som doslova fóbiu z toho, čo môže v mori okolo 
mňa plávať. Netreba sa báť experimentexperimentexperimentexperimentoooovaniavaniavaniavania /experimentovať, ale ani 
sa netreba báť povedať, že toto „ nie je moja šálka kávy ".; Či sa bojím 
lietanialietanialietanialietania/lietať?; Odnaučil ho sedávaniusedávaniusedávaniusedávaniu/sedávať na kolenách, učí ho ta-
ké chlapské veci.;.; Nietzsche vraví, že sa „ dôkladne odnaučíte mlčaniu mlčaniu mlčaniu mlčaniu 
“/mlčať, ak ste boli tak dlho ako on, sami.; Pomocou týchto hračiek sa 
psíky odnaučili štekať/štekaniu/štekaniu/štekaniu/štekaniu.; Ostrý konflikt medzi trénerom Vla-
dimírom Weissom a novinárskou obcou podľa všetkého tiež v koneč-
nom dôsledku pomohli k zomknutiu sazomknutiu sazomknutiu sazomknutiu sa mužstva./ mužstvu zomknúť sa 

Existujú aj VS, ktoré sa nedajú nahradiť infinitívom, ale dajú sa retran-
sformovať objektovú vetu s príslušným verbom finitum: 

Bojím sa oslabenia.oslabenia.oslabenia.oslabenia. Bojí sa sklamaniasklamaniasklamaniasklamania.; Priznám sa, že sa bojím mučmučmučmuče-e-e-e-
nia.nia.nia.nia.; Jeho interpretácia literárnych textov predstavuje akési samozrej-
mé prechádzanie saprechádzanie saprechádzanie saprechádzanie sa po literatúre.; Prežije aj prejdenprejdenprejdenprejdenie ie ie ie autom alebo by-
volom. Ide o kvalifikačné žitiežitiežitiežitie alebo nežitie.nežitie.nežitie.nežitie.; Poniektorí hráči mali prí-
lišné chcenie a hokejové myslenie trochu zostalo v kabíne.; Vyhnite sa 
nachladnutiunachladnutiunachladnutiunachladnutiu.; Vyhýbajte sa prechladnutiu,prechladnutiu,prechladnutiu,prechladnutiu, môže vám narobiť ťažkos-
ti.; Po odblokovaní sa uvoľní stres, ktorý spôsobil zablokovaniezablokovaniezablokovaniezablokovanie, ale 
i pochybnosti o sebe.; Obdarovaní taktiež budú vedení k aktívnemu 
pričineniu sapričineniu sapričineniu sapričineniu sa v riešení svojich životných ťažkostí.  

 
7.7.7.7.3. VS ako adverbiále 3. VS ako adverbiále 3. VS ako adverbiále 3. VS ako adverbiále     
Častý je výskyt VS v tejto syntaktickej funkcii, napr. ako príčina, 

prostriedok, účel, spôsob, čas:  
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Ak teda k ich zneužitiu naozaj prišlo, muselo sa to stať buď hrubým 
nedodržiavaním nedodržiavaním nedodržiavaním nedodržiavaním nastavených pravidiel, alebo vďaka ich neskorším 
zmenám. Len v jednom prípade sa tak stalo nepoužívaním nepoužívaním nepoužívaním nepoužívaním ochranných 
prostriedkov.; Nám sa zdá, že sa to bude môcť najlepšie stať neuskutoneuskutoneuskutoneuskutoč-č-č-č-
nením nením nením nením projektu.; Chorobe sa dá predísť nefajčením,nefajčením,nefajčením,nefajčením, pestovanímpestovanímpestovanímpestovaním zdra-
vého životného štýlu.; Od smiatia smiatia smiatia smiatia dostávam kŕče do oboch líc.; O koľ-
ko prídu letiská nelietaním nelietaním nelietaním nelietaním Tatra Airu, a koľko potom budú tieto stra-
tové subjekty pýtať od štátu.; Zastavil sa kvôli oddýchnutiuoddýchnutiuoddýchnutiuoddýchnutiu.; O tie sme 
prišli vlastným pričinením sapričinením sapričinením sapričinením sa.; Najprv sa tak stalo nnnneeeenominovanímnominovanímnominovanímnominovaním 
útočníka Raúla.; Z fajčeniafajčeniafajčeniafajčenia mi nebolo ešte nikdy tak zle, ako mi je 
teraz.; Bolí ma hlava z toho učeniaučeniaučeniaučenia.; Chvíľu mi trvá, kým sa preorien-
tujem z hrabkania sahrabkania sahrabkania sahrabkania sa vo svojom vnútri na reálny svet.; Na odsťahodsťahodsťahodsťahoooovanie vanie vanie vanie 
sasasasa človek musí mať istú dávku gulí.;, OdblokovanímOdblokovanímOdblokovanímOdblokovaním sa dajú vyliečiť 
napríklad alergie získané z minulých životov, Na jej doriešeniedoriešeniedoriešeniedoriešenie sa v ro-
ku 1973 uskutočnila celoštátna urbanisticko-architektonická súťaž, za 
účasti popredných architektov. 

Pri temporálnom adverbiále možno sledovať aj vzťah simultánnosti 
(pri + VS nedokonavej formy) a sukcesívnosti (po, pred + VS často do-
konavej formy):  

Za brieždeniabrieždeniabrieždeniabrieždenia nás zobúdza mohutné bubnovanie dažďa.; Vrešťali mač-
ky a fagani, ktorí na ulici so špinavými rukami predávali praclíky a me-
lóny už počas brieždeniabrieždeniabrieždeniabrieždenia.; A pri nejestvovaní nejestvovaní nejestvovaní nejestvovaní obete sa nekonečná sa-
mota obetníka stáva ešte neznesiteľnejšia a úplná.; Keď som ho pri prpri prpri prpri pre-e-e-e-
chádzaníchádzaníchádzaníchádzaní vestibulom videla a počúvala, bolo to ako vo sne.; Lenže 
hmyz pri štipnutípri štipnutípri štipnutípri štipnutí/keď nás štipne vylučuje do nášho tela rôzne látky – 
napríklad obranný jed a látky proti zrážanlivosti krvi.; Burza o rozhod-
nutiach komory informuje vždy tri hodiny po skončenískončenískončenískončení zasadnutia pro-
stredníctvom nielen tlačených, ale aj elektronických médií.; Po šliašliašliašliap-p-p-p-
nutínutínutínutí na plynový pedál sa auto svižne rozbehlo.; Svoj život by som rád 
videl nielen ako rad svojvoľných náhod, ktoré nasledovali po mojom 
narodenínarodenínarodenínarodení.; Ešte pred brieždenímbrieždenímbrieždenímbrieždením sa pobral k rybníku./predtým než sa 
začalo brieždiť.; Pred pricestovanímpricestovanímpricestovanímpricestovaním do Berlína sa členovia európskej 
delegácie stretli s ukrajinskými predstaviteľmi.; 
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7.7.7.7.4444. VS ako nekongruentný . VS ako nekongruentný . VS ako nekongruentný . VS ako nekongruentný atribútatribútatribútatribút    
Pri substantívach, ktorými sa vyjadruje modalita, je VS ako atribút 

v konkurenčnom vzťahu s infinitívom (Ivanová, 2011:93), ktorý má 
v tejto funkcii viac obmedzení než VS. Z materiálu SNK sa ukazuje, že 
v pozícii atribútu je infinitív pri substantívach so všeobecným vý-
znamom, ktoré akoby kopírovali typy adverbiále: možnosť, schopnosť, 
snaha, právo, šanca, potreba, povinnosť, ale aj iné typy: priestor, čas, 
príčina, dôsledok, dôvod. 

Ide o to, že nahor sa ľahšie hľadajú potrebné stupy, možnosť zošmyošmyošmyošmyk-k-k-k-
nutianutianutianutia/pošmyknúť sa je oveľa menšia.; Schopnosť vnímania vnímania vnímania vnímania je tiež ab-
normálne silná.; U dojčaťa, hoci medzi ním a vonkajším svetom pre-
biehajú rozličné interakcie, je schopnosť rozlišovaniarozlišovaniarozlišovaniarozlišovania minimálna, ne-
rozvinutá.; Narušované sú práva zhromažďovania sazhromažďovania sazhromažďovania sazhromažďovania sa atď.; Právo vystvystvystvystú-ú-ú-ú-
peniapeniapeniapenia z tohto zväzku nemožno obmedziť. To môže poskytnúť čas na 
nadýchnutienadýchnutienadýchnutienadýchnutie/nadýchnuť sa/, aby sa nadýchli    istým zahraničným 
protihráčom.; po dlhých prosbách sa zrieka konotácií kľakania si kľakania si kľakania si kľakania si 
k modlitbám.; Európa vidí dostatok dôvodov na ponosovanie saponosovanie saponosovanie saponosovanie sa na 
Bushovu vládu.; Naliehavá interpretácia dáva priestor na nájdenie sa nájdenie sa nájdenie sa nájdenie sa 
poslucháčovi ktorejkoľvek vekovej kategórie.; Analyzovali sme vzťahy, 
hľadali sme príčiny nefungovanianefungovanianefungovanianefungovania.; Kapitán prezidentského špeciálu sa 
bál dôsledkov nepristátianepristátianepristátianepristátia.; Dôvody nechodenia  nechodenia  nechodenia  nechodenia a menej častého chodchodchodchode-e-e-e-
nia nia nia nia do kina. 

Okrem toho v pozícii atribútu je infinitív často pri substantívach 
s významom niektorých typov rečových aktov: príkaz, zákaz, rozkaz, 
otázka, dovolenie, súhlas, sľub. 

Vzhľadom na príkaz o nepribližovaní sanepribližovaní sanepribližovaní sanepribližovaní sa, polícia muža zatkla.; Existuje 
dohoda o nepribližovanío nepribližovanío nepribližovanío nepribližovaní strategických zbraní smerom k ruským hrani-
ciam.;  

Poslednou nápadnou skupinou sú substantíva z metatextu: termín, 
pojem, idea, slovo.  
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Termín vymrznutia vymrznutia vymrznutia vymrznutia je mierne zavádzajúci.; Hlavná sila pasíva spočíva 
v neutrálnej konjugácii a jeho spojenie s pojmom idenia idenia idenia idenia označuje pre-
dovšetkým chodenie samo osebe ako vnútorný akt, neorientovaný do-
vnútra, ale navonok atď.; Idea túlania satúlania satúlania satúlania sa nadobudla obrovský význam 
pri chápaní fenoménu urbanity a modernity.; V dnešnej situácii nek nek nek neko-o-o-o-
naniananiananianania súdov majú u nich firmy zablokované peniaze, ktoré chýbajú v 
podnikaní.; Zavše stačí dobré slovo, napomenutie, no niekedy treba 
uložiť aj pokuty tým, ktorí nerešpektujú zásady náležitého správania sasprávania sasprávania sasprávania sa 
v horských oblastiach. 

 
7.7.7.7.5. VS ako súčasť zloženého predikátu5. VS ako súčasť zloženého predikátu5. VS ako súčasť zloženého predikátu5. VS ako súčasť zloženého predikátu    

S kopulou byť v tvare nominatívu alebo inštrumentálu môže fungovať 
VS ako súčasť predikátu:  

Naša práca nie je bezduché prechádzanie saprechádzanie saprechádzanie saprechádzanie sa so psom, ale je užitočným 
poslaním a hľadaním hľadaním hľadaním hľadaním tých najlepších spôsobov a metód nácviku.; Spo-
mienka na utrpenie Rómov počas II. svetovej vojny je ohliadnutím saohliadnutím saohliadnutím saohliadnutím sa 
za inštitucionálnymi tlakmi, davovou psychózou, strachom, no i osob-
nou odvahou.; Relaxačná pauza je nadýchnutím sanadýchnutím sanadýchnutím sanadýchnutím sa pred ďalším pono-
rením!; Najlepšie “matiematiematiematie„ je osobné vlastníctvo.; Deti v každom veku sú 
citlivé na to, aby humor bol smiatím sasmiatím sasmiatím sasmiatím sa spolu a nie smiatím sasmiatím sasmiatím sasmiatím sa z nich, 
varuje psychologička. 

 
 

8. Závery 8. Závery 8. Závery 8. Závery     
Napriek tomu, že v textoch sa vyskytuje podstatne častejšie lexika-

lizované verbálne substantívum, nachádzame v nich aj verbálne sub-
stantíva s vlastnosťami infinitného verbálneho tvaru. S verbami spája 
verbálne substantíva rovnaká sémantika, intencia a verbálny aspekt, 
ako je to pri iných neurčitých tvaroch. V príkladoch zo SNK sa pouka-
zuje aj na zachovanie reflexivity pri verbálnych substantívach a na 
možnosť negovania (neplnenie, neuvedomenie si/neuvedomovanie si, 
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nezabezpečenie). Pri VS je modifikácia rekcie, ale nie intencie (anga-
žovanie žien = angažovať ženy, angažovanie sa žien = ženy sa angažu-
jú). Korpusový výskum VS pomohol definovať presnejšie než v existu-
júcich gramatikách a učebniciach formu, obsah aj kondenzačnú funk-
ciu tohto jazykového prostriedku v súčasnom slovenskom jazyku, kto-
rá je rovnaká ako pri infinitíve a ostatných neurčitých verbálnych 
tvaroch. Touto sondou do korpusu sme chceli overiť aktuálnosť infor-
mácií o VS a možnosti jeho použitia ako prostriedku zjednodušovania 
vyjadrenia, kondenzácie a ekonomizácie vyjadrenia. 

Používateľ môže cielene využívať vlastnosti lexikalizovaných VS 
(nomináciu, výskyt v singulári aj v pluráli, možnosť rozvíjania atri-
bútmi, výskyt v lexikalizovaných spojeniach, zapájanie do synonymic-
kých radov (porovnaj u N. Janočkovej, 2009: žitie – život, stravovanie 
– strava, vyučovanie – výučba, spasenie – spása, oblečenie – odev). 
Naopak, na kondenzáciu textu sa môžu využívať vlastnosti VS, ktoré je 
neurčitým tvarom slovesa, nemá predikačné aktualizačné kategórie, 
slúži len na kondenzáciu textu v syntaktických funkciách ako infinitív 
a prejavuje sa pri ňom čiastočné oslabenie dynamickosti. Kým pri no-
minácii je dereflexivizáciu, pri kondenzácii je zachovávanie reflexív-
nych komponentov sa, si bežné a funkčné (opitie sa/opíjanie sa, opre-
tie/opieranie sa; povšimnutie si, zúfanie si; nedostavenie sa, nepocho-
penie sa, nevenovanie sa, nepripútanie sa, neprotivenie sa, nezúčas-
tnenie sa, neidentifikovanie sa; zrieknutie sa, stiahnutie sa, vyhnutie 
sa, odtrhnutie sa, obzretie sa.). Verbálne substantíva ako neurčité tvary 
zvyčajne nie sú frekventované, ak sa ich frekvencia v SNK zvýši, je to 
indikátor ich častého prechodu k substantívam, porov. myslenie, hlá-
senie, bytie.  

Verbálne substantívum spolu s ostatným neurčitými verbálnymi 
tvarmi sa často využíva v administratívnych textoch: 
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Návrh navrhovateľa  

Návrhom na začatie konania sa navrhovateľ domáhal, aby súd odporcu 
zaviazal na povinnosť zaplatiť navrhovateľovi sumu 8 800 Sk s príslu-
šenstvom a náhradu trov konania z dôvodu nesplácania dohodnutých 
splátok zo zmluvy o úvere.  

Zistený skutkový stav  

Navrhovateľ uzavrel s odporcom zmluvu o úvere, predmetom ktorej 
bolo poskytnutie hotovostného úveru v sume 8 000 Sk a poplatku ako 
odplaty za poskytnutie úveru vo výške 3 200 Sk , z čoho 1/3 tejto sumy 
predstavovala vypočítaný úrok z poskytnutého úveru a 2/3 tejto sumy 
predstavovali odmenu za poskytnutie úroku. Odporca sa zaviazal úver 
v sume 8 000 Sk + príslušný poplatok zaplatiť navrhovateľovi v týž-
denných splátkach s termínom splátky vždy každý piatok príslušného 
týždňa s tým, že pre prípad omeškania dlžníka s platením splátok sa 
stáva splatným celý dlh. Pre prípad takéhoto omeškania si strany do-
hodli úrok z omeškania z nezaplatenej sumy vo výške 0,5 % denne. 
Odporca zaplatil navrhovateľovi pred začatím pojednávania tri splátky 
(po 800 Sk) až po lehote ich splatnosti, čím sa so splácaním splátok 
oneskoril (a to oneskoreným zaplatením druhej splátky), a teda sa na 
základe tohto oneskorenia odporcu stal splatným celý zostatok neza-
plateného úveru (dlhu).  
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The paper analyses the characteristics of verbal noun as a grammatical form on 
the basis of material gained from the Slovak National Corpus. In the examples 
keeping reflexive forms within the verbal nouns from reflexives, their negation, 
no changes in semantics and verbal aspect that are typical of other indefinite 
forms are demonstrated as well as the modifications in rection but not in 
semantic valency, and especially the condensation function of verbal nouns that 
is analogical to infinitive and other indefinite forms. Verbal nouns as the 
condensation means can be retrospectively transformed to explicit definite verbal 
forms or substituted by synonymous infinitive.  
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