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Výskum antepréterita na korpusovom materiáli 
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Kategória času už bola predmetom výskumu mnohých bádateľov, prirodzene, jednotli-

ví autori k nej pristupovali z rôznych aspektov a sledovali odlišné ciele. Gramatická kategó-
ria slovesného času je kategóriou deiktickou, čo znamená, že odráža vzťah deja vyjadre-
ného slovesom k momentu prehovoru (porov. Lyons, 1977, s. 677). Moment prehovoru 
predstavuje centrum, nulový východiskový bod celej kategórie času. Označuje prítomnosť, 
ktorá je abstraktným priesečníkom oddeľujúcim minulosť od budúcnosti. Ak situujeme dej 
do časového úseku v minulosti, ide o retrospektívnu temporalitu, kde sa naša skúsenosť 
z minulosti môže premietnuť do niekoľkých vzdialeností od prítomného okamihu. Pre 
jazyky je príznačné, že sa minulosť často vyjadruje viacerými formami minulého času. 
Slovenčina má na vyjadrenie minulého deja dva slovesné časy – préteritum a antepréteri-
tum. Zatiaľ čo préteritum predstavuje základný slovesný tvar, ktorý „podáva deje, ktoré 
prebiehali/prebehli pred momentom prehovoru“ (Oravec – Bajzíková – Furdík, 1984, 
s. 148), antepréteritum sa používa „na vyjadrenie minulého deja predčasného vzhľadom 
na iný minulý dej“ (ibid.).  

 
1 Charakteristika antepréterita v gramatikách 
Antepréteritum (ďalej Aprét) reprezentuje v slovenskom gramatickom systéme verbál-

ny tvar, ktorý sa spravidla charakterizuje ako okrajový, ale pozornosť mu zatiaľ venovali 
všetky doterajšie gramatiky. Tento jav nie je terminologicky jednoznačne definovaný, 
okrem Aprét sa v slovenských gramatikách používa termín predminulý čas, ale aj dávno-
minulý čas či pluskvamperfektum, ktorý označuje predčasný dej vo vzťahu k inému deju 
alebo momentu v minulosti. Status Aprét v súčasnom slovenskom jazyku je diskutabilný. 
H. Běličová (1998) vo svojom porovnaní situácie v slovanských jazykoch konštatuje, že 
Aprét si zachovala väčšina slovanských jazykov ako zložený tvar popri préterite, ale jed-
notlivé jazyky ho používajú v rôznej miere na vyjadrenie minulého deja, ktorý predchádza 
inému minulému deju, ale aj na vyjadrenie výsledkov minulého deja vo vzťahu k minulosti 
na vyjadrenie tzv. „consecutio temporum“. Aprét sa často používa v srbčine a chorvátčine, 
ale aj v slovinčine, hornej lužičtine, bulharčine a macedónčine. Aprét v slovenčine Běličová 
charakterizuje ako „stále živý prostriedok“, na rozdiel od češtiny, kde sa tento gramatický 
tvar považuje za archaický (1988, s. 84). Na rozdiel od pomerne nejednoznačnej situácie 
v slovanských jazykoch Aprét má svoje pevné miesto v systéme slovesných časov v anglič-
tine (Past Perfect) i v nemčine (Plusquamperfektum), aj keď vzhľadom na jeho význam a 
použitie ide tiež o podstatne menej frekventovanú formu slovesného času ako préteritum. 

Hoci o živosti uvedeného gramatického javu možno pochybovať, na druhej strane tre-
ba konštatovať, že Aprét má svoje miesto v gramatikách slovenského jazyka, aj keď stupeň 
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pozornosti, ktorý mu autori venujú, je rôzny. Taktiež sa líšia postoje a konštatovania jed-
notlivých autorov vo vzťahu k funkcii a frekvencii používania skúmaného javu.  

V Slovenskej gramatike sa Aprét charakterizuje iba ako „tzv. predminulý čiže dávnomi-
nulý čas“, ako jedna z foriem minulého času na vyjadrenie minulého deja (Pauliny – Ružička 
– Štolc, 1968, s. 283). Stručnú zmienku o Aprét ako o čase predminulom, ktorý sa tvorí len 
od dokonavých slovies, nachádzame aj v učebnici morfológie z roku 1984 (Oravec – Bajzí-
ková – Furdík, 1984, s. 148). E. Pauliny (1981, s. 190 – 191) upozorňuje na odlišnosti medzi 
použitím dávnominulého času, ktorý neodkazuje na dej, ktorý sa uskutočnil pred iným 
minulým dejom, čo je úlohou Aprét (predminulého času), ale ide o dej vyjadrený spravidla 
dokonavým slovesom, ktorý sa uskutočnil v minulosti a pre minulosť aj platí.  

Morfológia slovenského jazyka (1966, s. 532 – 537; ďalej MSJ) identifikuje okrem zá-
kladného použitia Aprét aj použitie sekundárne (štylistické) na vyjadrenie dávnej (zdôraz-
nenej) minulosti. Zástancom Aprét ako živej formy, ktorá má svoje miesto a potenciál 
v súčasnom slovenskom jazyku, je G. Horák (1993), ktorý na bohatom dokladovom mate-
riáli prevažne z umeleckých textov ilustruje primárne a sekundárne použitie Aprét ako 
formy, ktorej je potrebné venovať pozornosť aj v súčasnosti. Upozorňuje zároveň aj na 
terminologickú a názorovú nejednotnosť, ktorá úzko súvisí s pohľadom autorov na úlohu 
tejto formy na vyjadrenie minulého slovesného času.  

Nasledujúca analýza korpusových dokladov sa pokúsi zmapovať aktuálnu situáciu 
v používaní Aprét, najmä jeho frekvenciu a použitie s jednotlivými typmi slovies, slovosled, 
žáner a typ textu, v ktorom boli analyzované tvary použité. 

2 Metodologické otázky 
Aprét je analytický slovesný tvar, ktorý sa tvorí pomocou gramatikalizovaného pré-

terita pomocného slovesa a l-ového tvaru plnovýznamového slovesa. Práve analytický 
charakter Aprét spôsobil, že sa pri vyhľadávaní vyskytli problémy s jeho identifikovaním, 
pretože časť tvaru je identická s kondicionálom préterita (ďalej Kprét) a bolo potrebné ho 
eliminovať. Na elimináciu sme použili negatívny filter, pomocou ktorého sme sa snažili 
vylúčiť všetky tvary s morfémou by vrátane konjunkcií a partikúl typu keby, aby, akoby, 
sťaby, (nie)žeby. Náhodné zistenie pri skúmaní širšieho kontextu (30 pozícií) odhalilo, že 
morféma by sa môže nachádzať až na pozícii –21, ak je tvar Kprét prerušený vedľajšou 
vetou alebo inou vsuvkou, ako napr.: 

... z hľadiska dopytu a ponuky po voľných menách by sa teda celý reformný scenár, na ktorého makro-
ekonomických výsledkoch teraz SR profituje (a koalícia politicky ťaží), <bol zrútil>.  

Na druhej strane sa však ukázalo, že morféma by sa môže nachádzať v tesnejšej pozícii 
pri hľadanom tvare, ale netvorí s ním Kprét, čo možno ilustrovať na nasledujúcom príkla-
de, keď sa podmieňovacia partikula by nachádza iba na pozícii –9: 

Likéry predstavujú neprehľadnú zmes najrôznejších druhov a spôsobov výroby. Keby sme chceli jed-
notlivé druhy popísať a rozčleniť, museli by sme im venovať samostatnú webovú stránku. Ako <sme si 
už boli povedali>, prvotnou surovinou je alkohol. 
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Práve uvedené zistenia poukázali na nevyhnutnosť použitia pozitívneho filtra, aby sa 
predišlo nesprávnej eliminácii tvarov Aprét v prípade súvetí. Prítomnosť l-ového tvaru vo 
forme Aprét si vyžadovala aj dôkladnú (manuálnu) filtráciu substantív ako Hrabal, Vytlačil, 
metal a pod. 

3 Frekvencia Aprét v korpuse 
Výskum Aprét v dvoch variantoch SNK naznačil potrebu overiť frekvenčnú distribúciu 

v novom vyváženom korpuse (prim-2.1-vyv 2006 – v rozsahu 55 mil. tokenov v adekvát-
nom percentuálnom pomere umeleckých, odborných a publicistických textov 20 : 20 : 60). 

Porovnanie dokladov nájdených v korpuse ukázalo, že slovesá použité v príkladoch na 
ilustráciu použití Aprét v základných gramatikách slovenského jazyka nekorešpondujú 
s korpusovými zisteniami. Napríklad zo 17 príkladov slovesných tvarov uvedených v MSJ sa 
v analyzovanom korpuse vyskytol iba jeden doklad od M. Kukučína (sme pri ohníčku boli 
videli). Jedným z dôvodov je pravdepodobne skutočnosť, že vlastné korpusy, z ktorých 
autori uvedených prác v danom období čerpali, nie sú súčasťou SNK. Tieto zdroje repre-
zentujú špecifickú oblasť umeleckej prózy charakteristickú pre uvedené obdobie a často 
v súčasnosti už nespĺňajú (časové) kritériá na zaradenie do korpusu. Ide napríklad o diela 
Dobšinského, Timravy, Jégého, už spomínaného Kukučína (próza Veľkou lyžicou je v kor-
puse zaradená s rokom vydania 2005). Príklady odborného a umeleckého štýlu po-
chádzajú z prekladov originálnych zdrojov, najmä z angličtiny, tak v umeleckých, ako aj 
odborných textoch. Publicistický štýl reprezentuje domácu produkciu.  

Najviac dokladov, ktorých pôvodným jazykom nebola slovenčina, pochádzalo z ume-
leckých textov (39); reprezentovali ich románové diela, poviedky a zbierky poviedok. Nie-
ktorí autori (domáci i zahraniční) boli zastúpení viacerými prácami, napr. Bellow (2), Miku-
la (3), Habovštiak (3), Žáry (2), Hlinka (2). Osobitné postavenie majú autori, ktorí majú vo 
vzťahu k textom úlohu autora i prekladateľa. Napríklad Viktor Krupa a Jozef Kot sú autor-
mi jedného slovenského textu, ale z anglického originálu preložili 9, resp. 1 dokument, 
v ktorých sa vyskytli doklady ilustrujúce použitie Aprét. Analýza dokladov ukázala, že pô-
vodné slovenské texty sú frekventovanejšie (81 : 53), a naznačuje, že pri pôvodných slo-
venských textoch sa pravdepodobne presadzuje výraznejšie osobnosť autora, jeho idio-
lekt, čo do istej miery, ako naznačujú vyššie uvedené zistenia, platí určite aj pre prekladateľa. 

Tabuľka 1. Zastúpenie textov podľa jazyka originálu 
Jazyk originálu Počet zdrojových 

dokumentov 
Počet autorov 

 
Počet autorov prekladu 

angličtina 30 18 9 
nemčina 8 3 3 
japončina 8 2 1 
ruština 3 2 2 
bengálčina 2 1 1 
francúzština 1 1 1 
taliančina 1 1 1 
Spolu 53 28 17 
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V korpusových dokladoch na Aprét sa spolu vyskytlo 103 slovies. Takmer polovica slo-
vies (51) patrí medzi 500 najfrekventovanejších slovies v slovenčine.  

Frekventované sú slovesá komunikácie, napr. povedať (7), vyjadriť sa (7), sľúbiť (4), pri-
sľúbiť (2), riecť (2), diskutovať, dohodnúť sa, písať, napísať, požiadať, sformulovať, spome-
núť, spomínať, vysloviť sa atď., ale aj slovesá pohybu a slovesá, ktoré označujú rôzne for-
my premiestnenia objektu, napr. doniesť, odísť, pohnúť sa, položiť, poslať, postaviť, prelo-
žiť, prepadnúť sa, presťahovať sa, priniesť si, prísť, umiestniť, usadiť sa, vrátiť, vstúpiť, 
vybrať, vyjsť, vykročiť, vypraviť, vytiahnuť, zobrať si, zostupovať. Významné zastúpenie 
majú aj slovesá zmyslového vnímania a slovesá vyjadrujúce rôzne formy mentálnej aktivi-
ty, napr. dočítať sa, hnevať sa, charakterizovať, nazdať sa, pocítiť, počuť, pohnevať sa, 
poznať, privyknúť si, priznať sa, rozhodnúť sa, vidieť, všimnúť si, vypýtať, vysvetliť, vytvoriť 
si, zabudnúť, zmieniť sa a pod. 

Za zmienku stojí porovnanie distribúcie najfrekventovanejších slovies používaných so 
skúmaným tvarom v angličtine (Biber et al., 1999, s. 469) a korpusových zistení v slovenči-
ne, ktoré ukázalo, že v slovenskom materiáli mali zastúpenie všetky ekvivalenty anglických 
slovies uvedené ako najfrekventovanejšie vo všetkých štýloch (be, go, come, make, take, 
do, leave) a samostatne v umeleckých textoch (say, see, become, begin, bring, find, give, 
get, happen, hear, know, tell, turn). Zastúpenie v SNK nemalo iba sloveso mať.  

 
4 Štýlová distribúcia Aprét v korpuse 
Aprét sa v slovenských gramatikách tradične skúma na jazykovom materiáli z umelec-

kej literatúry, väčšinou od klasických slovenských autorov a z textov ľudovej slovesnosti. 
Štýlovo-žánrovej charakteristike Aprét sa spravidla nevenuje pozornosť, stručnú zmienku 
nachádzame u L. Dvonča, ktorý ho opisuje ako tvar používaný prevažne v hovorovom a 
umeleckom štýle, uplatňuje sa však aj v náučnom štýle (Dvonč, 1984, s. 148). 

Predchádzajúci výskum vo vtedy najfrekventovanejšom variante SNK (prim-01-sane1 
2004) zaregistroval nízky počet výskytov Aprét (46), pričom najväčší výskyt bol zazname-
naný v publicistickom štýle (28) (bližšie porov. Sokolová – Kášová – Stašková, 2006).  

Materiál získaný z vyváženého korpusu (prim-2.1-vyv 2006 – v rozsahu 55 mil. tokenov) 
tvorilo 134 dokladov na použitie Aprét v umeleckých, odborných a publicistických textoch. 
Predkladaná korpusová analýza preukázala najvýraznejšie zastúpenie Aprét v umeleckom 
štýle. Potvrdila to absolútna frekvencia použití, ale aj pomerná frekvencia, ktorá zohľadni-
la pomerné percentuálne zastúpenie jednotlivých štýlov 20 : 20 : 60 v korpuse (porov. 
grafy 1 a 2). Najnižšiu frekvenciu sme zaznamenali v publicistickom štýle. Podrobnejšie 
skúmanie jednotlivých dokladov potvrdilo, že na výsledku má čiastočný podiel pomerne 
vysoké zastúpenie textov reprezentujúcich umelecký a odborný štýl, ktoré boli preložené 
z iných jazykov, na rozdiel od textov z domácej publicistiky. Potvrdzuje to zrejme aj sku-
točnosť, že Aprét je zaujímavým štylistickým prostriedkom, ktorý môže svojím použitím 
oživiť umelecký text, respektíve umožní autorovi odborného textu exaktnejšie a výstižnej-
šie vyjadrenie. Na druhej strane v použitom vyváženom korpuse (prim-2.1-vyv) možno 
badať vyčistenie databázy zdrojov od textov, ktoré nezodpovedali kritériám a boli často 
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jazykovo nesprávne, Eliminácia istých zdrojov v tomto type korpusu mohla mať za násle-
dok nižší výskyt dokladov v publicistických textoch.  

Graf 1. Absolútna frekvencia Aprét v % 

 
Graf 2. Pomerná frekvencia Aprét v % 

 
5 Aprét a aspekt 
V zhode so základnou charakteristikou Aprét v odbornej literatúre možno konštatovať, 

že medzi slovesami použitými v korpuse dominovali perfektíva (porov. bližšie graf 3). Po-
tvrdzuje sa tým tvrdenie, že Aprét sa tvorí (spravidla) od dokonavých slovies na vyjadrenie 
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deja, ktorý sa uskutočnil v minulosti, jeho ukončenie predstavuje (významnú) časovú hra-
nicu, resp. výsledok, ktorý má vplyv na ďalší dej, udalosť alebo stav. Aj preto badať 
v korpuse výrazný výskyt prefixálnych perfektív: 

dočítať sa, doniesť, nakúpiť, naučiť sa, nazdať sa, odfotografovať si, odvaliť, osláviť, ostrihať, pocítiť, 
pohnevať sa, pohnúť sa, pospať si, poumývať sa, použiť, prečítať, presťahovať sa, priniesť si, priženiť 
sa, sformulovať, učiniť, ušiť, uzavrieť, vypýtať, vytvoriť si, zachrániť ap. 

Imperfektíva a slovesá vidovo obojaké alebo indiferentné majú výrazne nižšie zastúpe-
nie a majú v korpuse aj svoj perfektívny člen: čítať – dočítať sa, hnevať sa – pohnevať sa, 
kúpiť – nakúpiť, spomínať – spomenúť, zapletať si – zapliesť sa: 

Krt štedro platil oldomáš; keď mal pod črepom, pomeril sa i so ševcom, na ktorého posiaľ <sa bol hne-
val>. – Večer <sme sa boli pohnevali>, ale potom pomerili sme sa. – Skrutka hučala, traja Číňania 
vpredu sa zrazu prestali škriepiť a ten, čo <si bol zapletal> vrkoč – A na druhej strane stál Voltaire; 
práve <sa bol zaplietol> s bohatou, krásnou a učenou markízou du Châtelet do ľúbostnej aféry. 

 
Graf 3. Zastúpenie verb podľa aspektu v % 

 
Pre slovosled je príznačná inverzia, čo spôsobuje časté až idiomatické používanie spo-

jení so spojkou ako (13), a to často v parentézach. Napr. ...ako sa bola vyjadrila / ako sa 
bol vyjadril..., Ako sme si už boli povedali..., ...ako sa boli dohovorili, ... ako som ti bol 
sľúbil. Tieto spojenia sa vyskytujú spravidla v textoch označujúcich inštrukcie alebo ko-
mentáre a spájajú sa so slovesami v tvare prézenta pri imperfektívach, resp. futúra pri 
perfektívach: 

Likéry predstavujú neprehľadnú zmes najrôznejších druhov a spôsobov výroby. Keby sme chceli jed-
notlivé druhy popísať a rozčleniť, museli by sme im venovať samostatnú webovú stránku. Ako <sme si 
už boli povedali>, prvotnou surovinou je alkohol. – Na tomto mieste môžem miestoprísažne vyhlásiť: 
sherry je víno a vyrába sa, samozrejme, z hrozna. Ako <sme si už boli povedali> v našom článku o ko-
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ňaku i, V Peru panuje prezident Alberto K. Fujimori. – nový redaktor Jozef Škultéty napísal Jaroslavovi 
Vlčkovi 12. decembra 1889, že „na 1. číslo Svetozár už <bol dal> vysádzať dva hárky”.  

 
V podobných kontextoch sa vyskytujú aj slovesá vyjadrujúce vzťahy a postoje.  

A čo si sa mu ty mala žalovať? To ti je otec, či brat? A na koho si sa mu žalovala?“ „Na Jana — že ma 
nechal.“ „A to bolo pravda? Naozaj ťa nechal?“ „Večer <sme sa boli pohnevali> — ale potom pomerili 
sme sa.“  

Časté sú slovesá, ktoré sa používajú na vyjadrenie dávnejšej minulosti, resp. rezultatív-
nosti, čo zdôvodňuje aj používanie partikúl už a vraj, ako to možno ilustrovať na príkladoch: 

... ktorú už bol použil, už bol vypravil/vstúpil/vysvetlil/prisľúbil... ktorý sa už bol vyznamenal..., ... už 
bol dal vysádzať dva hárky, ... čo sa už bolo malo stať,... sa vraj bol vyjadril. 

Zaujímavé a štylisticky príznakové je použitie tvaru bol býval (.*l) v príkladoch z publi-
cistického štýlu, v ktorom možno použitie podľa modelu Kprét považovať komponent 
býval za redundantný, napr. hovorili mi, keď som im <bol býval> na plutvách nariekal; 
Podporuje to tézu o autorskom idiolekte, pretože v istom kontexte hraničia s recesiou a 
formou nadsadenia, porov. doklad: Kým však on bude plne navrátivší sa z liečebného po-
bytu, na ktorý <bol býval> odíduvší, dostal som ja za úlohu..., v ktorom sa v tejto funkcii 
vyskytuje Aprét s particípiom préterita. 

Inverzný slovosled sme opakovane zaznamenali aj v prípadoch keď sa v zvratnom spo-
jení vyskytujú časové výrazy, ako napr. práve, vtedy, kedy, kedysi. 

Blesk odhalil na jediný zlovestný, prchavý okamih dodriapanú masu nízko letiacich mračien dlhé kon-
túry nachýlenej lode, čierne postavy chlapov, čo stáli na mostíku s hlavami nachýlenými dopredu, sťa-
by boli skameneli vo chvíli, keď <sa práve boli pohli>. – Tieto vyhliadky však pôsobili nanajvýš chabo a 
úspech bol dosť nepravdepodobný. Navyše, taoistický mních sa práve <bol vybral> na jednu zo svojich 
častých obchôdzok, aby zbieral peniaze na zamýšľanú renováciu svätyne. – Keď neskoršie na tom 
mieste dakto kopal a hľadal zvyšky po drevenom hrádku, vždy naďabil iba na veľké skaly. Vraj to sú tie 
kamene, čo ich furmani navozili na nový zámok a čo <sa vtedy boli prepadli>. – a slepý žobrák dúfal, že 
zažije pár dobrých dní. Mali byť však oveľa lepšie, než sa kedy <bol nazdal>. Ježiš prišiel do Jeruzalema a 
učil v chráme. Židia od Neho, samozrejme, nechceli nič počuť. – na novú solmizáciu si nijako nevedel 
zvyknúť. Preto radšej solmizoval tak, ako sa kedysi <bol naučil>. Deti boli s výsledkom úplne spokojné 

 
6 Lexikálne vzťahy Aprét 
Aprét ako jeden z minulých časov vyjadruje retrospektívnu temporálnosť. Tento vzťah 

je kontextovo závislý a pre svoje vyjadrenie potrebuje vyjadrenie signálu v minulosti, bo-
du, ku ktorému sa vzťahuje. Tento predchádza momentu prehovoru, ktorý je momentom 
teraz a odvolávame sa naň výrazom vtedy, bližšie špecifikovanom v širšom kontexte. Spra-
vidla sú to temporálne adverbiá alebo situácia vyjadrená vedľajšou vetou (porov. Biber et 
al., 1999, s. 469 – 470; Povolná, 2000). 

Analýza skúmaného korpusového materiálu odhalila typy lexikálnych vzťahov, ktoré 
slúžia na vyjadrenie časových vzťahov v minulosti. Najčastejšie sa Aprét vyskytuje v hlav-
nej vete (41 dokladov) a vo vedľajšej vete atributívnej (41) a adverbiálnej (40). Nominálne 
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vedľajšie vety sú menej časté (porov. tabuľku 2). V príkladoch zámerne uvádzame širší 
kontext, aby sa časové vzťahy v minulosti odhalili v plnom rozsahu. 

Tabuľka 2. Absolútna frekvencia Aprét podľa typu vety 
ABSOLÚTNA FREKVENCIA APRÉT PODĽA TYPU VETY 

HLAVNÁ 
VETA 

VEDĽAJŠIA VETA 
atribút objekt subjekt PRÍSLOVKA 

tempus locus modus koncesívnosť kauza 
41 41 11 1 11 1 25 1 2 

 
Hlavná veta: Keď už peniaze boli na účte, zaplatili pár zameškaných šekov, vyplatili telefóny. No znova 
ich nezapojili. Tak <si bola zobrala> na PAUŠAL mobil LG u konkurencie. Telefón za korunu ... aj to si 
už bola pýtať peniaze odo mňa! – Nechcem sa vystatovať, ale našiel. A nielen jednu. S jednou som si 
písal vyše mesiaca, aj fotku mi <bola poslala> imejlom. Ale chudera bola taká škaredá, že ju normálne 
antivírák rozpoznal. – "Vtedy <som si nebol všimol> krutú apodickosť delenia ľudí na hrdinov a mrchy, 
zrejme som to považoval za lyrickú ozdobu. Napokon, k jeho mladosti takáto mravná rigorozita pristala 
– Dievčatko sa rozplakalo, pretože Fusako jej ho podala dosť bezohľadne. Fusako si to ani nevšimla a 
odišla. Vtedy vošla dnu Jasuko. Práve <sa bola poumývala>. – aj tých niekoľko vrások z „čiernych dní” 
akoby mu boli vyhladili nádeje v nastupujúcu epochu. Nedávno <sa bol presťahoval> do nového bytu 
na Heydukovej ulici, s novou, mladou ženou pani Valikou – Ten možno ani tak veľmi necíti, no zato vie. 
Aj na tému „starých gruntov“ <sa bol vyslovil> dávnejšie pred Bodenekom, takže čo zásadnejšie už 
môže tento tu? – Nikdy nepísal listy a zrejme ani odnikiaľ nečakal zprávy. Raz <sa bol zmienil> o West 
Hartlepoole, ale aj to mimoriadne roztrpčene a len v súvislosti s nekresťanskou dražobou v akomsi 
penzióne. 

Ako ilustrujú uvedené príklady, vzťah k času v minulosti vyjadruje predchádzajúci kon-
text alebo adverbiá v hlavnej vete, ako napr. vtedy, práve, nedávno, dávnejšie, raz, častej-
šie nejde o bod realizovaný dávno v minulosti. 

Atributívne vety vyjadrujú spravidla vedľajší dej, ktorý sa realizoval pred momentom si-
tuácie v nadradenej vete.  

„Nebojte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného? Vstal, niet Ho tu, ajhľa miesto, kde Ho 
<boli položili>.” – Túto významnú úlohu zveril Basiliovi, senátorovi hispánskeho pôvodu, ktorý sa už 
<bol vyznamenal> v správe provincií, a Jánovi, prvému tribúnovi notárov, ktorý vynikal obratnosťou v 
úradovaní a kedysi sa priatelil – Preto vláda bola donútená použiť toto účinnejšie opatrenie na tlme-
nie obchodného deficitu ako pomerne komplikované dovozné depozitá, o ktorých sa sama <bola vy-
jadrila>, že ich chápe ako „trucpodnik“ k takmer zhodnému niekoľko dní predtým zavedenému čes-
kému opatreniu. – Obidve obetavé orientalistky si vlastne zaumienili, že budú odolávať úskaliam ang-
lického podnebia a zimu 1895 — 1896 strávia doma v Cambridgei. Tešili sa na mesiace plodnej práce 
na palestínsko-sýrskych rukopisoch, ktoré <si boli odfotografovali> na Sinaji – Mr. Jukes vyskočil, ani 
čo by ho bol niekto štuchol pod rebrá. Sedel na stolčeku, ktorý <si bol priniesol> na mostík  

Najfrekventovanejšou adverbiálnou vetou je modálna veta, často používa lexikalizova-
né spojenia, ktoré majú vplyv aj na slovosled jednotlivých častí slovesného tvaru a jeho 
okolia. Uvádzacou spojkou je ako. 

A to veru ani hory, ani doly nepadali, iba sa čerti rovno z pekla k nemu zbiehali. Keď už boli všetci na 
dvore, skričí sám Lucifer: „No, ber sa s nami a budeš slúžiť, ako <si bol sľúbil> – Prezident Fujimori, 
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ako <som sa bol dočítal> v New York Times, kontroluje v krajine všetko – Ako <sa boli dohodli>, Rep-
nin sa zberal k Čičerinovi do Smoľného, kde mal tiež pracovňu, ale v poslednej chvíli mu zavolal a po-
vedal, že ho čaká na Palácovom – Pretože ostrov sa práve vznášal nad horou vari dve míle od mesta, 
spustili ma z najspodnejšej galérie takým istým spôsobom, ako ma <boli vytiahli>. 

Temporálne adverbiálne vety majú podstatne nižšiu frekvenciu. Vo všetkých dokladoch 
ich uvádza základná časová spojka keď: 

Salome mámi Herodesa, ktorý je už vlastne opitý, a tento stav pripomínajúci námesačníctvo ho privá-
dza k osudnému sľubu. Podobné to bolo so Samsonom, ktorého oslepila Dalila, keď mu <bola ostriha-
la> vlasy – No jeho vášne roznecovali zaliečavé návrhy ministra Rufina, a keď Theodosius už <bol vy-
pravil> poslov smrti, pokúsil sa prekaziť výkon vlastných rozkazov – príslovkovým určením okolo nich 
umiestňuje topole do geografického stredu zobrazovanej skutočnosti, keď ich už predtým v prvom 
verši <bol umiestnil> do citového stredu básne.  

7 Aprét a reflexívnosť 
Ako ilustruje tabuľka 3, zvratné slovesá sa v písaných textoch najčastejšie používajú 

v tretej osobe singuláru (vo všetkých troch rodoch) a plurálu. Výrazne prevláda inverzný 
slovosled v spojení s časovými výrazmi a partikulami, ktoré sú typické pre použitie tohto 
zloženého slovesného tvaru. V druhej osobe singuláru a plurálu sa Aprét v skúmanom 
materiále nevyskytlo ani raz, čo zrejme súvisí jednak so skutočnosťou, že predmetom 
analýzy nie je konverzačný štýl, ale písomný prejav v umeleckom, odbornom a publicistic-
kom štýle, ale aj s predpokladom, že v priamom dialógu komplexné vzťahy v minulosti nie 
sú častým predmetom diskusie. 

Doklady ilustrujúce použitie kongruencie maskulín a feminín boli uvedené na inom 
mieste, preto sa teraz sústredíme na pomerne neočakávaný výskyt dokladov ilustrujúcich 
použitie reflexívnych foriem neutra: 

Hneď po schválení ústavnej novely, tak ako <sa bolo sľúbilo>, zasadol koaličný manažment na refor-
mu verejnej správy (RVS). – V Mrhanove niet síce blázna, čo by šiel ruky potískať; no keď silnejší vietor 
zafučí, kratšia pohne sa aj o dve hodiny ďalej. To je niekedy aj nepríjemné a má špatné následky. Na-
príklad ako vlani na Ondreja <sa bolo stalo>. – „Nuž rob si, ako vieš.“ I zmizlo mu z tváre, čo <sa bolo 
usadilo> na ňu. – On sa pobral za vidna!“ „Nuž dosť dobre sa už <bolo zmrklo>, keď som sa hýbal.  

 
Tabuľka 3. Zvratný verbálny komponent SA/SI v Aprét 

osoba*/tvar neinverzný 
slovosled 

neinverzná 
negácia 

inverzný 
slovosled 

inverzná 
negácia 

1. os. sg. 0 0 3 0 
2. os. sg. 0 0 0 0 
3. os. sg. 1 (M) 0 28 (M) 7 (F) 4 (N)  
1. os. pl. 0 0 3  
2. os. pl. 0 0 0  
3. os. pl. 0 0 8 81 
CELKOM – tvary 1 0 53 1 
CELKOM 55 (41 %) 

* V tabuľke sú rody vyznačené za údajom o frekvencii (M/F/N). 
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Tabuľka 4. Zastúpenie antepréterita v slovosledných modeloch 
osoba*/tvar neinverzný 

slovosled 
neinverzná 

negácia 
inverzný 
slovosled 

inverzná 
negácia 

1. os. sg. 20 (M) 0 1 (F) 0 
2. os. sg. 0 0 0 0 
3. os. sg. 47 (M)  8 (F)  3 (N) 0 26 (M) 7 (F) 4 (N) 0 
1. os. pl. 0 0 3 0 
2. os. pl. 0 0 0 0 
3. os. pl. 6 0 8 1 
CELKOM – tvary 84 0 49 1 
CELKOM 134 

* V tabuľke sú rody vyznačené za údajom o frekvencii (M/F/N). 
 
 
Závery 
Doterajší výskum potvrdzuje, že antepréteritum je síce javom okrajovým, v korpuse 

málo frekventovaným, prípadne používaným len v určitých typoch textov, aj napriek tomu 
si zaslúži pozornosť nielen ako štylisticky príznakový prostriedok. Antepréteritum je po-
trebné skúmať v najpočetnejších korpusoch. Parciálne výsledky tejto štúdie sa využijú pri 
vymedzení nových či spresnených definícií pre pripravovanú korpusovú gramatiku sloven-
ského jazyka (Sokolová, 2005). Napriek nízkemu výskytu antepréterita v textoch SNK táto 
fáza analýzy jeho frekvencie a použitia ukázala, že hoci ide o okrajový jav, vykazuje širokú 
paletu použití v rôznych kontextoch a pri komplexnom opise jazyka stojí za to venovať mu 
pozornosť. Absolútna aj pomerná frekvencia preukázala najvyšší výskyt v umeleckých a 
odborných textoch. Ide o verbálny tvar, ktorý dokáže „oživiť“ texty všetkých štýlov písa-
ného aj hovoreného jazyka. Z tohto dôvodu súhlasíme s G. Horákom, že nejde iba o knižný 
tvar, a preto by sa nemalo použitie Aprét podceňovať a zanedbávať, ale skôr použiť tento 
tvar na vyjadrenie rozmanitosti vzťahov a na obohatenie slovenského jazyka.  
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Past perfect: corpus-based research 
This paper is an attempt to contribute to the existing grammatical research of the Slo-

vak verb tense and aspect forms, and to offer new perspectives regarding the use of past 
perfect through the verification of corpus material in the Slovak National Corpus (SNK). 
Existing research confirms that the past perfect represents a marginal linguistic pheno-
menon that has low frequency in the corpus and is typically used only in specific contexts. 
Nevertheless, it can be argued that it still deserves to be examined as a stylistically mar-
ked form in contemporary Slovak. Research has also indicated that although it is a margi-
nal linguistic phenomenon, the past perfect displays a wide range of uses in different con-
texts. It is a verbal form that can express a variety of relations and thus enrich the Slovak 
language and make both written and spoken texts of all styles “livelier“.  
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