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Vyjadrenie disjunktívnosti a eventuálnosti v normat ívnom 
texte (na pozadí všeobecného chápania  

a vyjadrenia týchto vz ťahov)* 

Mária Imrichová 
 

 
 
Disjunkcia je jednou zo systémových medzikomponentových relácií1, ktoré sú séman-

ticky dané a ktoré sú predpokladom formálnych gramatických vzťahov. Termín disjunkcia 
sa v logike definuje ako spojenie dvoch výpovedí spojkou alebo (lat. vel), pri ktorom jedna 
alebo druhá výpoveď, alebo obidve výpovede sú pravdivé (Slovník cudzích slov, 1997). 
V literatúre (napr. Čermák, 2009; Cmorej, 2001; Oravec, 1976) sa uvádzajú dva typy dis-
junkčného vzťahu: d. exkluzívna, vylučujúca, pri ktorej platí len jedna z možností (buď – 
alebo), a „slabšia“ d. inkluzívna, d. bez adverzie, nevylučujúca (nevylučujúca disjunkcia sa 
nazýva aj alternatívou2), pri ktorej platí buď len jedna možnosť, alebo aj obe. Disjunktívny 
vzťah je (rovnako ako konjunktívny) nedeterminatívny sémantický vzťah patriaci do skupi-
ny špecifických syntaktických vzťahov a J. Kačala (1998) ho v systematike syntaktických 
vzťahov definuje širšie: „disjunktívny vzťah, t. j. vylučovanie alebo prekonávanie spoločnej 
alebo rovnocennej platnosti dvoch súvzťažných prvkov, napr. záhadný, ba neúprimný, 
múdry, ale cynický, verejne alebo tajne“ (ibid., s. 78). Z definície disjunktívnych súvetí vo 
vysokoškolskej učebnici syntaxe v kapitole o typoch súvetí v slovenčine vyplýva, že dva 
komponenty v disjunkčnom vzťahu vyjadrujú fakty/deje, „ktoré sa nemôžu realizovať spo-
lu za tých istých podmienok; vylučuje sa ich koexistencia. Buď platí jeden, alebo druhý 
dej“ (Oravec – Bajzíková, 1982, s. 176). Aj tu sa však uvádzajú dva typy vylučovania: zá-
kladný a oslabený, teda eventualitný3. Oba sa v slovenčine formálne vyjadrujú synonym-
nými spájacími prostriedkami, pričom základná pre oba vzťahy je spojka alebo.4 Pri rozli-
šovaní typu disjunkcie by mal pomôcť fakt, že v prípade základného disjunktívneho vzťahu 
je syntagma uzavretá a dvojčlenná, komponenty sa nemôžu realizovať naraz a pri tých 
istých podmienkach a že predikáty v prípade súvetí majú spoločný časový plán (Oravec, 
1976). Spojka alebo sa v slovenčine druhotne využíva aj v zlučovaní a „vždy nesie so sebou 
významový odtienok eventuality“ (ibid., s. 169).  

                                                             
1 K nim nesporne patrí aj zlučovanie, stupňovanie, inklúzia, ekvivalencia a i. (Čermák, 2009). 
2 Terminológia logických spojok v slovenčine nie je ustálená (Cmorej, 2001). 
3 V eventualitnom vzťahu sa komponenty v syntagme nerušia, ale vyjadrujú striedanie možností, teda 

môže platiť jedna alebo druhá, alebo aj obe. 
4 U Orlovského (1971) sa v časti o disjunktívnych súvetiach možnosť eventuality nespomína. Vylučo-

vanie sa definuje ako vzájomné vylúčenie obsahu dvoch viet, a ak uznáme obsah jednej vety, popierame 
obsah druhej. Podobne J. Nižníková (1994) vylučovacie súvetie charakterizuje iba ako vzťah viet vyjadru-
júcich navzájom nezlučiteľné deje, pričom platí dej len jednej z viet. Rovnako sa tento typ vzťahu vysvet-
ľuje v Slovenskej gramatike (1968). 
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Termínom disjunkcia sa označujú dva úplne odlišné vzťahy. Prvým je vylučovanie (pra-
covne ostávame pri termíne disjunkcia) vyjadrujúce vzťah dvoch komponentov, ktoré sa 
nemôžu realizovať spoločne. Na začiatku „reakcie“ je síce možnosť výberu podobne ako 
pri eventuálnosti, ale dôležitý je zámer/cieľ/výsledok, a tým je striktný výber, resp. vylú-
čenie, a potom aj platnosť len jednej z nich. Druhým je eventuálnosť znamenajúca, že si 
vyberáme z najmenej dvoch možností niektorú, pričom to nevylučuje platnosť druhej 
alebo aj oboch, prípadne všetkých (pri viac než 2 komponentoch). Vôbec sa teda nenapĺňa 
podstata vylučovania. Výber z možností nie je vylučovaním a ani sa nikdy do tejto polohy 
nedostáva. Eventuálnosť zlučuje voľne sa striedajúce komponenty a má omnoho bližšie 
k zlučovaniu prvkov, pričom vylučovací vzťah je diametrálnym opakom zlučovacieho (Ora-
vec – Bajzíková, 1982). Zdá sa, že jediné, čo majú disjuntívnosť, eventuálnosť a kopula-
tívnosť spoločné, je spojka alebo. V charakteristikách spojky alebo sa v odbornej literatúre 
(KSSJ; Oravec, 1976; Oravec – Bajzíková, 1982) opakuje okrajové vyjadrenie eventuality 
v rámci dvoch základných, a pritom diametrálne odlišných vzťahov – zlučovaní a vylu-
čovaní. Nazdávame sa, že s eventualitným vzťahom treba „pracovať“ ako so samostatným 
typom vzťahu.  

Vzťahy sú v jazyku reprezentované charakteristickými spojkami najpresnejšie vystihu-
júcimi a ilustrujúcimi ich logicko-sémantickú povahu. Eventualitný aj disjunktívny vzťah sa 
však v slovenčine formálne vyjadruje rovnakými spájacími výrazmi a výrazným reprezen-
tantom oboch je spojka alebo.5 Tak je namieste otázka: ako to, že si rozumieme. Odpoveď 
je, zaiste, pri bežnej komunikácii v kontexte, v situácii, i v presupozícii a v kolokácii. Prob-
lematickejšie je to v legislatívnych textoch, kde sa spojke alebo zákonom prisudzuje jediný 
význam, a to eventualitnosť. V legislatívnych pravidlách tvorby zákonov určujúcich jed-
notnú legislatívnu techniku sa v časti Právny jazyk v bode 5 uvádza: „Alternatívy sa vyjad-
rujú vylučovacou spojkou ,alebo’, a kde je to vhodné, spojkou ,či’. Pri viacerých možnos-
tiach sa spojka kladie až medzi posledné dve možnosti“ (Zbierka zákonov č. 19/1997) 
a autori legislatívnych textov musia toto pravidlo dodržiavať.  

Výskumom chápania spojky alebo u 118 respondentov sme zistili (resp. sa nám potvr-
dilo naše vlastné chápanie vzťahu), že v spontánnej reči u bežného používateľa slovenčiny 
spojka alebo (výrazne, ba takmer jednoznačne) reprezentuje vylučovanie. Vete Kúp chlieb 
alebo rožky. bez akéhokoľvek ďalšieho spresnenia či „špekulácií“ rozumieme tak, že kúpi-
me jednu z možností (ak kúpime chlieb, tak nebudeme kupovať aj rožky a naopak).6 Obsah 
vety bol pre všetkých respondentov jednoznačný a využitie spojky alebo nespôsobilo ne-
dorozumenie/nepochopenie. Podobný záver (s miernymi výkyvmi) vyplýva aj z ďalších 
skúmaných viet zámerne vybratých tak, aby poskytovali aj eventuality (Rozhodnutie sa 
zmení alebo zruší. Hospitalizuje sa pre duševnú poruchu alebo alkoholizmus.). Podobné 
závery vyplývajú aj z výskumu legislatívnych textov, ktoré uvedieme nižšie.  

                                                             
5 Krátky slovník slovenského jazyka (2003) pri spojke alebo uvádza tri vzťahy: vylučovací, stupňovací 

al. odstupňúvací (alebo aj) a zlučovací s významom eventuality alebo vysvetlenia (synonymné sú spojky a, či). 
6 Chápanie spojky alebo sme si overovali dotazníkom na vzorke 118 respondentov v priebehu ostat-

ných 2 mesiacov. 
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Odlišný záver chápania vzťahu prvkov spojených spojkou alebo vyplynul z výskumu vý-
voja reči detí mladšieho školského veku (6 – 10 rokov): „Spojka alebo v detskej komuniká-
cii participuje skôr na stvárnení voľnejších eventualitných vzťahov medzi sémanticky blíz-
kymi alebo súradnými pomenovaniami (...) než na vyjadrení vyhranených vylučovacích 
vzťahov“ (Kesselová, 2002). Zároveň sa však uvádza, že „...na rozdiel od predložiek 
a častíc, ktorých polyfunkčnosť sa v reči detí aj bohato realizuje, spojkami sa vzťahy koor-
dinácie a determinácie vyjadrujú symetricky (každá spojka je reprezentantom jediného 
základného vzťahu)“ (ibid.). Z uvedeného vyplýva, že spojka alebo v detskom veku repre-
zentuje viac zlučovací vzťah, presnejšie eventuálnosť. Dochádza v ďalšom vývoji reči 
k špecifikácii funkcie a chápania spojky alebo smerom k vylučovaniu? Ak áno, prečo? (Pri-
pomíname, že k eventualitnému vzťahu pri týchto uvažovaniach pristupujeme ako 
k vzťahu samostatnému.) Nám sa prechodnosť či odtienkovosť v rámci zlučovania ani 
oslabené vylučovanie pri spojke alebo nepotvrdila. Spojka alebo výrazne reprezentuje 
základnú, vylučujúcu disjunkciu. Potvrdzujú to aj niektoré ďalšie ukazovatele, ktoré sme si 
všímali v rámci legislatívnych textov. Podobne výkladový slovník slovenčiny (KSSJ, 2003) 
pri spojke alebo uvádza tri vzťahy: na prvom mieste je vylučovací vzťah, druhý sa udáva 
stupňovací al. odstupňúvací (alebo aj) a nakoniec zlučovací s významom eventuality alebo 
vysvetlenia (synonymné sú spojky a, či).  

Pokiaľ ide o legislatívne texty (ďalej LT), ich adresát sa chápe veľmi široko, pričom ob-
čan je z pohľadu zákonodarcu len potenciálny adresát. Pri skúmaní LT vychádzame aj 
z toho, že takýto text nemožno skúmať prísne vymedzene len z jazykového hľadiska ako 
text ponorený sám do seba, bez ohľadu na všetky okolnosti a jazykové špecifiká vzniku 
a funkčnosti právnej normy. Zákonodarca má pri tvorbe normatívneho textu sťaženú úlo-
hu v tom, že text, ktorý tvorí, musí obsiahnuť všetky potenciálne situácie a okolnosti prí-
padov, ktoré treba regulovať. Preto jazyková správnosť a občan ako percipient regulácie 
nie sú pre zákonodarcu prvoradým kritériom správnosti textu. 
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LT sú syntakticky náročné, a to napriek tomu, že vety sú konštruované syntakticky pre-
cízne s dôrazom na logické usporiadanie zložitých obsahovo-myšlienkových vzťahov. Na 
ukážku uvádzame syntaktickú charakteristiku legislatívneho typu textu na príklade Ob-
čianskeho zákonníka7, v ktorom zo zložených súvetí, tvoriacich takmer 50 % textu, až 30 % 
viet obsahuje 5 a viac predikácií. 

Zložené súvetia

49,48 %

21,64 % 19,58 %

3,09 % 2,06 % 1,03 % 3,09 %

 
  3 vety       4 vety        5 viet         6 viet         7 viet         8 viet       10 viet 

 
Charakteristický vetný typ predstavuje zložené súvetie s komplexnou štruktúrou a 

s kondenzovanými informáciami v každej vete, a to vo forme reťazených nominálnych 
determinatívnych syntagiem a polopredikácií. Najfrekventovanejšie medzivetné vzťahy sú 
implikačný, disjunkčný a konjunkčný vzťah (porov. aj Čulenová, 2007). 

    

slovesá

 14,05 %

spojky

 13,71 %

prídavné 

mená 

12,94 %

zámená

 8,50 %

príslovky 

1,99 % častice

 1,82 %

podstatné 

mená

 45,13 %

číslovky

 1,82 %

 
 

                                                             
7 Občiansky zákonník (40/1964) obsahuje 880 paragrafov a patrí medzi legislatívne texty s veľmi širo-

kých záberom uplatnenia, lebo reguluje život každého človeka od narodenia, v niektorých prípadoch aj 
pred ním (upravuje bežné životné situácie ako majetkové vzťahy, okolnosti vlastníctva, dedenia, zmlúv, 
prenájmu, vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb a pod.).  
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Slovnodruhové rozloženie svedčí o vysokej informatívnej hodnote legislatívneho textu 
a spojky v ňom vykazujú vysokú frekvenciu (na úrovni výskytu slovies a prídavných mien). 
Spojky v tomto texte majú funkciu syntakticky presne a formálne explicitne viazať jednot-
livé komponenty. Možná odlišnosť chápania legislatívneho textu neprávnikmi súvisí aj 
s prísnou funkčnou vymedzenosťou operátorov.  

Spojky majú na rozdiel od prirodzeného jazyka, v ktorom sú polysémické, jedinú a 
presne vymedzenú funkciu, preto je aj ich register obmedzený. O jedinej funkcii spojky 
alebo (pripomíname, že zákonom určenej) však možno pochybovať, o čom doklady uvedieme.  

 
spojky zastúpenie 

ak 29,3 % 
a 27,5 % 
alebo 25,7 % 
že 6,6 % 
ktorý 3,8 % 
aby 3,3 % 
buď –alebo 0,3 % 

 
Spojka alebo v legislatívnych textoch formálne reprezentuje nevylučujúcu disjunkciu, 

ktorá umožňuje alternatívy, eventuality a značí, že zložky ňou spojené sú pravdivé a nie je 
medzi nimi súvis. To znamená, že platí aj jeden, aj druhý komponent; dodávame, že by 
mali platiť aj oba súčasne, ale to z právneho vymedzenia funkcie spojky explicitne nevy-
plýva: „Alternatívy sa vyjadrujú vylučovacou spojkou ,alebo’, a kde je to vhodné, spojkou 
,či’ (Zbierka zákonov č. 19/1997). V slovenčine sa spojka alebo najčastejšie využíva na 
vyjadrenie vylúčenia platnosti jednej vety, resp. vetného člena, čo sme si vlastným vý-
skumom dokázali. Sledovali sme výskyt spojky alebo, či, či – alebo v Občianskom zákonníku.  

 
buď – alebo  9- krát 
či 15-krát 

priraďovacie 3-krát 
podraďovacie 12-krát 

alebo 787-krát 
 
Z výsledkov vyplýva, že spojka buď – alebo, ktorá vyjadruje disjunkciu jednoznačne, sa 

využíva minimálne, rovnako spojka či v priraďovacom vzťahu sa vyskytuje iba 3-krát, no 
výskyt spojky alebo je omnoho vyšší. Pri úvahách o týchto súvislostiach si uvedomujeme, 
že zákonodarca musí pripraviť text dostatočne „široko“, aby pokryl všetky možné typy 
situácií a kontextov, ktoré daný paragraf reguluje, a preto musí (a je to v poriadku) dané 
obmedzenie či zásadu, podľa ktorej sa máme správať, formulovať širšie, a pritom zrozumi-
teľne, a to všetko v hraniciach prirodzeného jazyka. Preto v prípade spojok zákonodarca 
formalizuje a tak zjednocuje viacero možností do jedného formálneho tvaru. Aj keď však 
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má zákonodarca k dispozícii formálny prostriedok (z inventára slovenských spojok) na 
vyjadrenie zreteľného vzťahu, využíva ten prostriedok (alebo), ktorým „nič nepokazí“, 
prostriedok, ktorý v prípade spojky alebo neobmedzí voľnejšiu „prácu“ so zložkami ňou 
spojenými. To však môže viesť k tomu, že sa spojka alebo aj právnikmi chápe ako aj dis-
junkčná a aj kopulatívna. Napríklad vo vete „Súd pozbavenie alebo obmedzenie spôsobi-
losti zmení alebo zruší, ak sa zmenia alebo ak odpadnú dôvody, ktoré k nim viedli.“ (Ob-
čiansky zákonník, § 10 ods. 32) druhá spojka alebo spája dve možnosti, ktoré sú jednak 
svojím obsahom v protirečení a jednak nejde o eventuálnosť, pri ktorej platí jeden kom-
ponent, prípadne druhý, alebo aj oba komponenty súčasne (ak sa niečo zruší, tak sa ne-
bude meniť a naopak: buď platí jedna možnosť, alebo druhá). Potvrdil nám to aj výskum, 
v ktorom mali respondenti vo vete Rozhodnutie sa zmení alebo zruší z 8 možností označiť 
tie, ktoré podľa nich z vety vyplývajú. Z opýtaných sa k eventualitnému vzťahu medzi zlož-
kami nepriklonil nikto, veta sa chápe jednoznačne ako vylučujúca disjunkcia. V takýchto 
prípadoch by sa zákonodarca mohol prikloniť k jednoznačnému formálnemu prostriedku 
buď – alebo, lebo použitím spojky alebo oslabuje jej jedine eventualitnú povahu, akú jej 
sám prisúdil.  

O tom, že tak zákonodarca, ako aj sudcovia či vykladači práva majú s týmto vzťahom 
v zákonoch problémy, svedčia aj odvodené legislatívne dokumenty a pokyny na ich vypra-
covanie. V prílohe k uzneseniu Ústavnoprávneho výboru NR SR č. 508 z 18. 11. 2008 sa 
v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu uvádza: „Navrhuje sa spresniť, že ide o použitie 
zlučovacej a nie vylučovacej spojky ,alebo’.“ Podobne v pokynoch štátnych orgánov, ktoré 
implementujú zákony do svojich vnútorných noriem, sa musia vydať pokyny o vypracúvaní 
a o vydávaní interných predpisov, v ktorých nachádzame znenie z legislatívnotechnických 
pokynov: „Alternatívy sa vyjadrujú vylučovacou spojkou ,alebo’ a kde je to vhodné spojkou 
,či’.“ (Pokyn prezidenta..., 2002); „Ak treba použiť alternatívu, použije sa spojka ,alebo’.“ 
(Zbierka rozkazov..., 2006).8 

Rozpory vyplývajúce z odlišnosti chápania spojky alebo mávajú aj súdne dohry. Ako 
príklad uvedieme publikované rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, v ktorom sa odvolala TV 
spoločnosť proti rozhodnutiu nižšieho súdu v súvislosti so žalobou Rady pre vysielanie 
a retransmisiu o odvysielaní upútavky (podľa Rady PR pre deti nevhodnej) pred 22. hodi-
nou. V odvolaní TV ich právnik tvrdil, že „Upútavku nebol povinný odvysielať po 22.00 
hodine, lebo v ustanovení § 20 ods. 3 zákona sú použité dva pojmy ,program alebo iné 
programové služby’ s uvedením vylučovacej spojky ,alebo’.“ Odporkyňa (zástupkyňa RPR) 
namietala, že „spojka ,alebo’ v ustanovení § 20 ods. 3 zákona je významovo identická so 
spojkou ,a’.“  

V rozsudku Najvyššieho súdu SR sa uvádza: „Pokiaľ sa navrhovateľ namietal, že spojka 
,alebo’ má v § 20 ods. 3 zákona charakter vylučovacej spojky, s týmto jeho názorom ne-
možno súhlasiť. Z obsahu ustanovenia § 20 ods. 3 zákona podľa názoru súdu totiž logicky 

                                                             
8 O problematickosti využívania spojky alebo a o jej diametrálne odlišnom chápaní v prirodzenom ja-

zyku svedčia usmernenia zákonodarcov a aj aplikátorov a „vykladačov“ LT. O formálnom vyjadrení, 
a dokonca o usmernení chápania či výkladu iného typu vzťahu nenachádzame takéto inštrukcie.  
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vyplýva, že v čase od 6.00 hodiny do 22.00 hodiny nemožno vysielať nielen nevhodné prog-
ramy, ale aj iné nevhodné programové zložky, napríklad upútavky. Slovo ,alebo’ v danom 
ustanovení má preto význam slova ,a’, spájajúceho viac možností.“ Nedorozumeniu by sa 
v tomto prípade predišlo použitím spojky a, prípadne spájacím výrazom a ani iné (prog-
ramové služby). Prísne obmedzenie počtu spájacích prostriedkov a v prípade spojky alebo 
aj vysoká miera formalizácie jej chápania, ktoré je v prirodzenom jazyku diametrálne od-
lišné, možno uberá schopnosti vyjadriť sa presnejšie; slovenčina má bohatý inventár spo-
jok, ktoré tieto jednotlivé vzťahové odtienky (v LT také dôležité) vedia vyjadriť presne 
a zreteľne.  

Záver 
Dynamika je príznačná pre všetky oblasti spoločnosti. I jazyka. Legislatívne texty sú 

v niektorých prípadoch skostnatené, petrifikujú sa v nich neživé lexikálne výrazy 
a štruktúry, ktoré spôsobujú pri ich percepcii ľuďom bez právnického vzdelania ťažkosti. 
Potenciál prirodzeného jazyka je obrovský, umožňuje pokryť všetky požiadavky používate-
ľov na presné vyjadrovanie najrozmanitejších životných situácií. Jazyk legislatívnych textov 
sa obmedzením využitia jazykových prostriedkov ochudobňuje, niekedy na úkor porozu-
menia reálneho (nie ideálneho) používateľa jazyka. Nazdávame sa, že je nevyhnutný sys-
tematickejší záujem lingvistov o v súčasnosti vari v najväčšej miere produkované texty.  
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Expressing disjunction and possibility in a normative text (on the basis of general 
understanding of these relations) 

Disjunction is a systemic inter-componential relation which in accordance with the 
present theories has two forms – strong and weak. In the Slovak language relations of 
disjunction and possibility [exclusive combination of alternatives] are expressed by the 
same conjunction – alebo. The present research study explores these relations in legislati-
ve texts in which the above given conjunction expresses a single meaning, namely possibi-
lity, which results in ambiguity of legal documents. The present study claims that compo-
nents joined by means of the conjunction in question are generally understood as mutually 
exclusive alternatives. In addition, the present research study has not confirmed the use 
of the conjunction alebo in additive function and expression of possibility in everyday 
conversations.  
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