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Gramatika v slovníku a slovník (aj) pre gramatiku  
(na príklade spracovania biaspektuálnych slovies  

v Slovníku sú časného slovenského jazyka)* 

Nicol Jano čková 
 
 
Gramatická informácia je jedným z najčastejších údajov, ktorý používatelia jazyka hľa-

dajú vo výkladovom slovníku alebo v inej lexikografickej príručke. Spracovanie týchto úda-
jov závisí napr. od slovného druhu hľadanej lexémy (osobitné gramatické tvary sú uvede-
né napr. pri substantívach maskulín, iné pri neutrách či slovesách), od pravidelnosti, resp. 
nepravidelnosti tvorenia príslušného gramatického tvaru a pod. Príkladom informácie 
praktického charakteru môže byť uvádzanie väzby pri slovesách, čo môžu potrebovať tak 
používatelia materinského jazyka, ako aj cudzinci pri osvojovaní si slovenčiny.  

V našom príspevku sa budeme venovať lexikografickému spracovaniu biaspektuálnych 
slovies v pripravovanom 2. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka. H – L (ďalej 
SSSJ2), konkrétne problémom spojeným s identifikáciou biaspektuálnych slovies, 
a riešeniam prijatým v rámci editačného procesu slovies, ktorý prebieha v tomto období. 
Editáciu (o editácii ako kľúčovej etape práce na slovníku porov. napr. Balážová, 2008) 
skoncipovaného textu 2. zväzku vykonáva celý autorsko-redaktorský kolektív – 13 auto-
rov, 3 redaktori, 1 správca lexikálnej bázy dát a počítačový redaktor. Pri terminológii kon-
zultujeme so 75 odbornými konzultantmi 105 odborov, spolupracujeme aj s indivi-
duálnymi poradcami z lingvistickej obce, slovník z odborného hľadiska posudzujú traja 
lingvistickí recenzenti, etymologickú aj širšiu redakčnú stránku hodnotí etymológ. Okrem 
toho sa paralelne zapracúvajú výsledky zo zasadnutí kodifikačnej komisie, ktorá rieši ne-
jednoznačné a sporné jazykové prípady.  

V prvej fáze editácie sa najprv zjednocujú spracované heslá z hľadiska slovných druhov. 
Na editácii slovies sa podieľame spoločne s kolegyňou Janou Hašanovou. V nemalej miere 
na slovníku participuje aj Miloslava Sokolová, s ktorou konzultujeme rôznorodé jazykové 
problémy. Z jej návrhov sa vychádza predovšetkým pri spracovaní numerálií, pronomín, 
deklinácie substantív, diftongizácie vokalických skupín pôvodom cudzích slov, zo sloves-
ných kategórií sa opierame o jej výsledky z oblasti genus verbi, imperatívu a aspektu. Na 
závery z výskumu M. Sokolovej (2009b, 2010) nadväzujeme aj v otázke adaptácie prevza-
tých slovies z hľadiska verbálneho aspektu, t. j. pri biaspektuálnych slovesách. 

Verbálny aspekt je údaj, pomocou ktorého sa v slovníku identifikuje sloveso ako slovný 
druh. Aspekt ako lexikálno-gramatická kategória vplýva na tvorenie niektorých gramatic-
kých tvarov (napr. absencia činného prítomného príčastia pri perfektívach), je vo vzájom-
nom determinovanom vzťahu s ostatnými verbálnymi kategóriami – čas, spôsob (porov. 
Sokolová, 2009a). Riešenie otázky biaspektuálnosti súvisí aj s celkovým nárastom biaspek-
tuálnych slovies vo výkladovom slovníku, keďže Slovník súčasného slovenského jazyka 
je veľkým typom výkladového slovníka (plánovaný rozsah okolo 200 000 jednotiek). SSSJ1 
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zachytáva 390 biaspektuálnych slovies, SSSJ2 obsahuje 248 jednotiek. Biaspektuálne slo-
vesá v SSSJ2 majú internacionálny základ (v našom súbore sme navrhli prehodnotiť na 
biaspektuálne jedno domáce sloveso hodiť sa = byť vhodný).  

Keďže biaspektuálne slovesá sú charakteristické asymetriou formy a obsahu – jednej 
forme zodpovedajú dva obsahy – imperfektívny a perfektívny, konštatuje sa pri nich, že 
v rámci adaptačného procesu sa perfektivizujú pomocou prefixácie. Hovorí sa o novej 
dokonavosti a odstraňovaní jedného typu asymetrického dualizmu (porov. Buzássyová – 
Bosák, 1984, s. 107 – 116).  

Na ich adaptáciu upozornila už E. Smiešková (1961), ktorá rozlišuje tri adaptačné etapy: 
1. odborné slovesá, ktoré zostávajú ešte obojvidovými (bonifikovať, elokovať); 
2. bezpredponové sloveso sa chápe ako obojvidové, ale v hovorovej reči sa objavujú 

v niektorých významoch ich prefixálne deriváty (aktivizovať – zaktivizovať); 
3. pôvodne obojvidové sloveso vystupuje už len ako nedokonavé k prefixálnemu doko-

navému slovesu (balzamovať – nabalzamovať/zabalzamovať). 
Adaptácia cudzích obojvidových slovies môže ísť podľa autorky trojakým smerom: 
– smerom k perfektivizácii:  fotografovať → sfotografovať, 
– smerom k imperfektivizácii:  citúvať, citovávať ← citovať, 
– obojsmerne:   organizúvať ← organizovať → zorganizovať. 
Akademická Morfológia slovenského jazyka (1966) sa v príslušnej kapitole venuje skôr 

výkladu obojvidových slovies domáceho pôvodu (počuť, poznať, odpovedať, vidieť, veno-
vať, pomstiť sa – oslabené vnímanie obojvidovosti tohto slovesa si všimla K. Kálmánová, 
2009, a obojvidovosť slovesa pomstiť sa v súčasnosti zamietol S. Ondrejovič, 2009), pri 
prevzatých jednotkách potvrdzuje prítomnosť predponového dokonavého pendanta, pri-
čom sa zohľadňuje výber prefixu podľa prefixu príbuzných domácich slovies. „Fakt, že 
mnoho prevzatých slovies s príponou -ovať sa používa aj ako dokonavé, možno interpre-
tovať ako prípady, keď nepríznakový člen protikladu preberá i funkciu príznakového člena. 
Podľa toho by šlo o nedokonavé slovesá používateľné aj ako dokonavé tam, kde sa 
v okruhu neprevzatých slov vyžaduje sloveso dokonavého vidu“ (Morfológia slovenského 
jazyka, 1966, s. 426). 

V českom jazykovom prostredí vyčlenila fázový priebeh adaptácie biaspektuálnych slo-
vies S. Lebeďová (1980). V type realizovať – zrealizovať hovorí o štylistickej príznakovosti 
prefixálneho perfektíva, pričom autorka berie do úvahy aj opozíciu písaný – hovorený 
jazyk. Bezpredponové sloveso môže vyjadriť aktuálny aj neaktuálny prézent (formulujem 
výpoveď) a futúrum sa vyjadruje analyticky (budem formulovať) aj synteticky (sformulu-
jem). 

S. Lebeďovej fázy straty obojvidovosti podrobil analýze na korpusovom základe 
V. Jindra (2008). V 1. type akceptovať dokonavý korelát je málo frekventovaný, nebol 
utvorený alebo ho nemožno vytvoriť. Do 2. typu ilustrovať zaraďuje V. Jindra jednotky 
s 10-percentným výskytom dokonavých korelátov, pričom ide o štylisticky príznakové 
slovesá (zminimalizovať, zhumanizovať, skonzervovať). 3. typ dokumentovať sa vyznačuje 
11- až 50-percentnou frekvenciou výskytu prefixálnych korelátov (zinscenovať, skorigovať, 
zrekapitulovať). Perfektívnosť v minulosti sa môže vyjadrovať oboma formami. Pri 4. type 
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likvidovať sa s viac ako 51-percentným výskytom prefixálnych perfektív pôvodné biaspek-
tuálne sloveso prehodnocuje na imperfektívum (ruinovať – zruinovať, kolaudovať – sko-
laudovať). Proces straty obojvidovosti je podľa V. Jindru motivovaný jednoznačnými pro-
striedkami pri domácich slovesách (písať – napísať), snahou o odstránenie knižnosti 
a exaktnejšie vyjadrenie budúcnosti. Pri niektorých slovesách strata obojvidovosti prebie-
ha dlhodobo a tento proces nemusí byť ukončený, resp. nemusí niekedy vôbec nastať. Ako 
sám autor uznal, nevýhodou jeho výskumu bol malý objem materiálu čerpaného 
z publicistických textov korpusu SYN2005 a krátke časové obdobie sledovaných textov 
(päť rokov). 

L. Veselý (2008) sa pokúšal stanoviť indikátory aspektu a vytvoriť algoritmus na určenie 
konkrétneho vidu pri biaspektuálnych slovesách. Autor zastáva názor, že obojvidové slo-
veso má dve homonymné paradigmy – imperfektívnu a perfektívnu. Stotožňujeme sa 
s jeho názorom, že podstata samotného problému spočíva v ťažkosti identifikovať perfek-
tívum v biaspektuálnom slovese. Preto autor hľadal tvary, ktorými by sa perfektívna para-
digma odlišovala od imperfektívnej (nie naopak), ďalej vplyv vidovosti na časovú súsled-
nosť deja v časovom súvetí a spájateľnosť perfektíva s časovými výrazmi. Vid považuje za 
gramatickú kategóriu a imperfektívny a perfektívny tvar za gramatické tvary jednej lexé-
my. Ako nepravé vidové dvojice a dve samostatné lexémy hodnotí dvojice s prefixálne 
utvoreným perfektívom.  

Pohyby spojené s adaptáciou biaspektuálnych slovies z hľadiska ich lexikografického 
zachytenia v Pravidlách slovenského pravopisu (1991, 1998, 2000; ďalej PSP), Krátkom 
slovníku slovenského jazyka (1989, 2003; ďalej KSSJ), Slovníku cudzích slov (2005; ďalej 
SCS), SSSJ1 (2006) a Slovníku koreňových morfém slovenčiny (2005; ďalej SKMS) analyzo-
vala najnovšie M. Sokolová (2009b, 2010). Na základe toho formulovala autorka adaptač-
ný proces v týchto stupňoch: 

imperfektíva tantum (IT) → biaspektuálne slovesá (BI) → BI s prefixálnym perfektívom 
→ vidové dvojice (VD). 

Autorka konštatuje, že BI majú v slovenčine zmysel len ako medzistupeň medzi prevza-
tými imperfektívami tantum, resp. perfektívami tantum, a vidovo korelovanými dvojicami. 
Na ich adaptáciu vplýva morfematická, derivačná, valenčná a sémantická štruktúra. 
V ďalšej časti príspevku sa ešte k jednotlivým záverom M. Sokolovej vrátime.  

Editácia biaspektuálnych slovies je v podstate len jednou časťou celkového procesu, 
pričom ju nemožno realizovať izolovane, ale je nevyhnutné prihliadať aj na imperfektíva 
tantum, perfektíva tantum, vidové korelácie, na sémantickú a gramatickú štruktúru slo-
vies. S najväčšími ťažkosťami sme sa stretli pri identifikácii aspektu prevzatých slovies so 
sufixom -ovať, pri hľadaní pomôcok v podobe kontextu, gramatických tvarov, sémantickej 
charakteristiky, pri reflektovaní prefixálneho dokonavého korelátu a výbere konkrétnej 
predpony. 

Kým imperfektívnu formu v biaspektuálnom slovese vieme identifikovať relatívne ľah-
ko, problémy spôsobuje hlavne perfektívna forma, ktorá je akoby prekrytá imperfektívnou 
formou. Biaspektuálnosť sa najviac prejavuje v préterite, ktoré samo osebe indikuje pre-
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dovšetkým perfektívny dej, napr. (doklady získavame zo Slovenského národného korpusu 
– verzia prim-4.0-juls-sane): 

− viac biaspektuálne sloveso: 
Legendárneho zbojníckeho kapitána z neho [Jánošíka] urobil sám ľud, ktorý ho vo svo-

jich piesňach a povestiach idealizoval.  
− viac imperfektívne sloveso: 
Pred 60 rokmi reklama obyčajne idealizovala fajčenie, ba dokonca presviedčala o tom, 

že fajčenie prospieva.  

Biaspektuálne sloveso v prézente sa správa ako imperfektívum aj ako futúrum per-
fektíva, napr. hypnotizujem ťa. 

Biaspektuálnosť má bohaté využitie vo futúre, ktoré možno vyjadriť niekoľkými spô-
sobmi, napr.  

Hypnotizujem ťa.  (perfektívum s futurálnym významom)  
Budem ťa hypnotizovať. (analytické futúrum imperfektíva) 
Zhypnotizujem ťa.  (syntetické futúrum vyjadrené prefixálnym perfektívom) 

Pri overovaní biaspektuálnosti sme používali gramatické prostriedky signalizujúce kon-
krétny aspekt, a to (porov. Sokolová, 2009b, 2010): 

1. prostriedky signalizujúce imperfektívum: 
hydratovať 
− aktuálny prézent – v prípade slovesa hydratovať aktuálny prézent sme nenašli, ide 

skôr o neaktuálny prézent: pleťové masky v zime pokožku hydratujú, vyživujú a utišujú;  
− činné príčastie prítomné – intenzívny hydratujúci krém; Ak ste závislá od čokolády, 

doprajte si hydratujúci a upokojujúci čokoládový zábal.; 
− analytické futúrum – Ak budeme pokožku hydratovať a dodávať jej výživné látky, 

nebude proces ošupovania taký viditeľný.; 
− spájateľnosť s fázovými slovesami – Keď začnete svoje telo správne hydratovať, pocí-

tite väčší smäd.; 
− participiálne pasívum má význam pasíva – zjemnená, chránená a hydratovaná po-

kožka znovu nachádza svoju rovnováhu; 
2. prostriedky signalizujúce perfektívum (tie sú overiteľné ťažšie): 
hydratovať 
− prézent je zameraný do budúcnosti – Pokožka sa tak osvieži a stratí zimný sivastý 

nádych. Ak ju potom dobre a dôkladne hydratujete, predídete riziku nerovnomerného 
sfarbenia.; Jemná, chladivá emulzia, ktorá pleť upokojí, uvoľní a tiež hydratuje.; 

− spojenie byť + participiálne pasívum je takmer neobmedzené, v našom prípade má 
skôr význam rezultatíva – pleť je napnutá, pevná a hydratovaná; vaše pery budú plné 
a hydratované. 

Podľa M. Sokolovej verbá, ktoré majú trpné príčastie, sú buď korelované vo vidových 
dvojiciach, alebo sú biaspektuálne. Imperfektíva tantum teda vo väčšine prípadov netvoria 
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pasívum. V podstate iba vtedy, ak sú objektovými slovesami. Podľa autorky sú vtedy tieto 
slovesá kandidátmi na biaspektuálne slovesá (niektoré z nich sú však prehodnotené práve 
z BI na IT: harpúnovať, chlórovať). Imperfektíva tantum, ktoré majú pasívum, sú v SSSJ2 
napr. hamovať, harpúnovať, historizovať, hláskovať, hlasovať, hlavičkovať, hliadkovať, 
hniezdovať, chaotizovať, chlórovať, implikovať, inhalovať, intimizovať, jamkovať, jódovať, 
káblovať, kádrovať. V našom súbore vo väčšine prípadov biaspektuálne slovesá utvárajú 
trpné príčastie, výnimkou sú: infarktovať, interagovať, kapitulovať, karanténovať, kondo-
lovať, kulminovať. 

Pomôckou pri identifikovaní perfektívnej formy pri BI by mohlo byť spojenie: 
byť + participiálne pasívum, ktoré môže mať dvojakú interpretáciu – v imperfektívnej 

forme ako pasívum, v perfektívnej forme ako rezultatívna konštrukcia (RK). 

Príklad na biaspektuálne sloveso: 
hospitalizovať  
pacient je hospitalizovaný 
1. pasívum – práve, v tejto chvíli ho hospitalizujú → z imperfektíva 
2. RK – hospitalizovali ho a ešte aj teraz je hospitalizovaný → z perfektíva. 
V tomto obojvidovom slovese prevažuje skôr perfektívum nad imperfektívom, hospita-

lizovať bolo pôvodne perfektívne (ako BI je iba v SCS, 2005). V SSSJ2 navrhujeme biaspek-
tuálnosť, lebo je zopár dokladov na imperfektívnu podobu. Doklady v podobe hospitalizo-
vaný nasvedčujú o prevahe RK. No našli sme doklad na imperfektívum, ktoré vyjadruje 
neaktuálny prézent: 

Žiak zároveň poprel, že by II. detská klinika, ktorá hospitalizuje zväčša patologických 
novorodencov, nemala k dispozícii dostatok lôžok a potrebných priestorov. 

Príklad na imperfektívne sloveso: 
hodnotiť 
Samostatne boli hodnotené tance štandardné a latinsko-americké. 
pasívum – hodnotili ich → z imperfektíva 
 
Pri overovaní aspektovej hodnoty nám poslúžil aj algoritmus L. Veselého (2008), ktorý 

však neplatí absolútne, pretože spochybnil niektoré jednoznačné prípady: 

Súvetie: vedľajšia veta s časovou spojkou keď + sloveso v (aktuálne použitom) préterite 
a hlavná veta s (aktuálne použitým) perfektívom v minulom čase, napr. Keď sme heroizo-
vali minulosť, spustila sa na nás vlna kritiky. 

1. ak má veta dvojakú interpretáciu – simultánnosť a sukcesívnosť dejov → biaspektu-
álne sloveso: 

heroizovať 
Keď sme heroizovali minulosť, spustila sa na nás vlna kritiky. 
Dvojaká interpretácia: 
simultánnosť dejov – zároveň s heroizovaním minulosti sa spustila na nás vlna kritiky 
sukcesívnosť dejov – po tom, ako sme heroizovali minulosť, spustila sa na nás vlna kritiky 
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2. ak má veta jednu interpretáciu → imperfektívum tantum: 
improvizovať 
Keď herec improvizoval, vtedy sa najviac zapáčil divákom. 
a) simultánnosť dejov – počas improvizácie sa herec zapáčil divákom 
 
Ale otázne je napr. sloveso inhalovať. Test ukazuje dvojakú interpretáciu, ktorá signali-

zuje biaspektuálnosť, no napriek tomu je v doterajšom slovníkovom spracovaní klasifiko-
vané ako imperfektívum tantum. Perfektívum indikuje jeho morfematická štruktúra in-hal-
-ov-a:ť s cudzím prefixom in- (podľa Morfematického slovníka slovenčiny, 1999).  

inhalovať 
Keď sme inhalovali výfukové plyny, prišlo nám zle. 
Dvojaká interpretácia: 
a) simultánnosť dejov – počas inhalovania výfukových plynov nám prišlo zle 
b) sukcesívnosť dejov – po inhalovaní výfukových plynov nám prišlo zle 
 
Medzi najčastejšie BI slovesá v SSSJ2 patria jednotky s (potenciálnymi) prefixmi i-/im-/ 

in-. Tieto prefixy indikujú perfektívum, spájateľnosť s fázovými slovesami a analytické 
futúrum zase indikujú imperfektívum.  

i-matrikulovať, i-migrovať: 
Nových študentov budú imatrikulovať v pondelok o 8:30 v aule EBF UK, kde dostanú aj 

študijné indexy a imatrikulačné listy. 
Pri slovese imigrovať sa futúrum vyjadruje prézentnou formou:  
Aké budú frekvencie výskytu krvných skupín v ďalšej generácii, ak 400 ľudí druhej popu-

lácie imigruje do prvej populácie? 
No je možné činné príčastie imigrujúce obyvateľstvo, ktoré rovnako signalizuje imper-

fektívum. 

im-plantovať, im-portovať: 
Individuálne protézy, vyrobené na mieru špičkovou nemeckou firmou v hodnote približ-

ne 120-tisíc korún, budú implantovať v tejto nemocnici ďalším trom pacientom už v au-
guste tohto roka. 

Z ostatných krajín sveta budú viac pšenice importovať Egypt, Nigéria, Čína, Irán a Brazília. 
 
in-dukovať, in-korporovať, in-seminovať, [in]zerovať, in-scenovať: 
Pravdepodobnosť, že štiepenie neutrónu s počiatočnou energiou 1 MeV bude induko-

vať štiepenie, je veľmi malá. 
Zo systematického hľadiska by sa zákon mal členiť na tri časti, keďže sa do neho budú 

inkorporovať i ustanovenia upravujúce pôsobnosť verejných obhajcov. 
Poradcovia pre výber pracovníkov budú inzerovať vo vašom mene. Sú odborníkmi na 

zostavovanie inzerátov, môžu zaobstarať lacnejšie miesto na inzerciu a majú základňu 
určenú na spracovanie veľkého počtu odpovedí. 
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Stále však nie je isté, ktoré divadlo bude hru inscenovať. 

V tabuľke prinášame prehľad slovies, pri ktorých sme v priebehu editácie prehodnotili 
ich aspektovú hodnotu: 

 

 SSJ 
(1959 – 1968) 

PSP 
(2000) 

KSSJ 
(2003) 

SCS 
(2005) 

VSCS 
(2003) 

SSSJ2 

heroizovať IT – – IT IT BI 
hydratovať (sa) – – – – BI BI 
chemizovať – – – – – BI 
kandidovať IT IT IT IT 1. uchádzať sa o úrad, 

hodnosť IT 
2. navrhovať za kandi-

dáta BI 
 

BI 

karamelizovať BI – – IT 1. potrav. IT 
2. tech. BI 

BI 

karbonizovať IT IT – BI BI BI 
harmonizovať  IT IT IT IT 1. byť v súlade IT 

2. uvádzať do súladu 
IT 

3. hud. PT 

1. IT 
2. – 4. 

BI 

hospitalizovať PT PT PT BI BI BI 
harpúnovať – IT – BI BI IT 
chlórovať IT IT IT BI IT IT 
improvizovať BI BI BI BI BI IT 
intoxikovať (sa) – – – – – PT 

 
kandidovať [-d-] -duje -dujú -duj! -doval -dujúc -dujúci -dovaný -dovanie nedok. i dok. <lat.> 1. (za 

koho; na čo; do čoho; ø) prejavovať, prejaviť záujem, uchádzať sa o nejaký úrad, funkciu, 
hodnosť, členstvo; byť kandidátom: k. za prezidenta republiky, za poslanca, za starostu 
obce, za rektora; k. na post primátora; k. do akademického senátu; k. ako nezávislý, ob-
čiansky kandidát; v komunálnych voľbách nekandiduje; Celkovo aj do regionálnych parla-
mentov kandidovalo veľmi málo žien. [Slo 2002]  

2. (koho) navrhovať, navrhnúť niekoho na zvolenie: k. člena strany za poslanca; k. do 
Európskeho parlamentu aj nezávislého poslanca; zástupca kandidovaný opozíciou 

 
Čo sa týka samotného adaptačného procesu, nahradili by sme ho pojmom špecifikácia 

aspektovej hodnoty v rámci významovej štruktúry. Jednotlivé adaptačné fázy vyčlenené 
M. Sokolovou (2009b, 2010) sa môžu realizovať v takej podobe, no sú prípady, keď 
k adaptácii doteraz nedošlo. Porovnali sme vidové hodnotenie v SSJ, SCS, PSP, KSSJ, 
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v ktorých sa tieto slovníky zhodovali. Zachovaná (dosiaľ nezmenená) biaspektuálnosť je 
v nasledujúcich slovesách: 

hektografovať, hermetizovať, hungarizovať, chronologizovať, identifikovať, iluminovať, 
ilustrovať, imigrovať, imobilizovať, importovať, imprimovať, imputovať, imunizovať, inak-
tivovať, inaugurovať, indexovať, indikovať, individualizovať, indoktrinovať, indosovať, 
infiltrovať, inhibovať, injikovať, inkorporovať, inkriminovať, inkrustovať, inkubovať, inse-
minovať, inšpirovať, inštrumentovať (skladbu), inštruovať, intabulovať, intelektualizovať, 
intenzifikovať, interiorizovať, internovať, interpelovať, interpolovať, intervenovať, intono-
vať, introdukovať, intronizovať, intubovať, inundovať, invalidizovať, investovať, inzerovať, 
inzultovať, iritovať, islamizovať, izolovať, jarovizovať, judaizovať, judikovať, junktimovať, 
justifikovať, kalcifikovať, kanalizovať. 

Tieto slovesá teda neboli v minulosti imperfektívami tantum (na 1. stupni adaptácie), 
no nie je vylúčené ich potenciálne prehodnotenie buď na imperfektíva tantum, perfektíva 
tantum alebo imperfektíva vo vidových dvojiciach. 

 
Špecifikácia imperfektívnosti tantum v rámci biaspektuálneho slovesa 
Špecifikácia IT súvisí väčšinou so sémantickou deriváciou statického významu (statické 

slovesá sú vždy IT; porov. Ivanová, 2006; Sokolová, 2009b). Statické predikáty odpovedajú 
na otázku „aký alebo v akom vzťahu, kde, kedy, čí je participant x „statuál““, majú séman-
tickú štruktúru s príznakmi: -Dynamickosť, -Akčnosť, -Mutačnosť, +/-Relačnosť,  
+/-Rozčlenenosť. Nie je však isté, či pohyb prebiehal v smere BI → IT, alebo IT → BI. Prí-
kladom tohto typu aspektovej špecifikácie v rámci BI sú napr. slovesá kódovať (4. význam) 
a charakterizovať (2. význam): 

 

kódovať -duje -dujú -duj! -doval -dujúc -dujúci -dovaný -dovanie nedok. i dok.  

1. odb. (čo (do čoho)) upravovať, upraviť al. utvárať, utvoriť podľa kódu, systému znakov; 
prevádzať, previesť informáciu do daného kódu (často na utajenie obsahu); op. dekódovať: 
k. správy, odkazy; k. reč na polovičnú rýchlosť; kódujeme myšlienky do slov 

2. (čo) vybavovať, vybaviť al. označovať, označiť kódom na identifikáciu al. na ochranu: 
k. tovar; televízia kódovala hudobný kanál; hosť si sám kóduje hotelový trezor 

3. inform. (čo) programovať, utvoriť text v určitom kóde: k. informácie v dvojkovej sústa-
ve; k. zvuk do digitálnej podoby 

4. iba nedok. odb. (čo) uchovávať kód, informáciu v podobe kódu; fixovať v genetickom 
kóde: gény kódujúce bielkoviny, proteíny; deoxyribonukleová kyselina kóduje genetické 
informácie jedinca; správanie človeka je v určitej miere kódované; 

dok. i k 1 – 3 -> zakódovať 
 
charakterizovať [-t-] -zuje -zujú -zuj! -zoval -zujúc -zujúci -zovaný -zovanie nedok. i dok. (koho, čo) 

1. podávať, podať opis podstatných, typických znakov, vlastností osoby al. veci, bližšie 
určovať, určiť, definovať: stručne, výstižne ch. osobu, postavu; ch. dielo niekoľkými slova-
mi; situáciu charakterizujem ako kritickú; pokúsili sa ch. dobrého učiteľa; trojuholník cha-
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rakterizovaný jedným pravým uhlom je pravouhlý trojuholník; Starší profesori sa na Pova-
žana ešte pamätali a charakterizovali ho ako nadaného, premýšľavého, no vzdorovitého 
študenta. [Š. Žáry] 

2. iba v 3. os. nedok. byť charakteristický pre niekoho, pre niečo, byť príznačným znakom 
niekoho, niečoho, vyznačovať sa niečím: ten prejav ho úplne charakterizoval; starobu čas-
to charakterizujú choroby; modernú krajinu charakterizuje vysoký stupeň elektronizácie; 

dok. i k 1 -> ocharakterizovať 

Špecifikácia perfektívnosti tantum v rámci biaspektuálneho slovesa 
V SSSJ2 nemáme prípad postupnej perfektivizácie biaspektuálneho slovesa bez jeho 

formálnej zmeny, ako je to v SSSJ1 pri slovesách akceptovať, artikulovať, explodovať, gra-
duovať: 

akceptovať... 
2. iba dok. fin. (čo) súhlasiť so zaplatením; právoplatne uznať záväzok: a. zmenku, faktú-

ru, inkasný príkaz; a. platbu 

artikulovať... 
2. iba dok. publ. (čo) jasne a zrozumiteľne vyjadriť, sformulovať názory, myšlienky, posto-

je, predstavy: a. svoj názor; verejne a. požiadavky ochranárov; a. politický záujem 

explodovať... 
2. iba dok. hovor. expr. prudko, búrlivo zareagovať; syn. vybuchnúť: myslel si, že nevydrží 

a exploduje; Ľudia šomrú, netrpezlivo prekračujú z nohy na nohu, podaktorí aj explodujú. 
[Vč 1971] 

graduovať -uuje -uujú -uuj! -uoval -uujúc -uujúci -uovaný -uovanie nedok. i dok. ‹lat.›  

1. (koho) dosahovať, dosiahnuť istý stupeň kvalifikácie vysokoškolského učiteľa, vedec-
kého pracovníka: g. nových absolventov vysokej školy; bol graduovaný na magistra farmá-
cie; splniť podmienky na graduovanie; iba dok. g. na Trnavskej univerzite dosiahnuť istý 
stupeň kvalifikácie vysokoškolského učiteľa... 

SSSJ zachytáva aj prípady formálnej perfektivizácie biaspektuálnych slovies. Ako naj-
častejšie prefixy, ktoré sa podieľajú na perfektivizácii biaspektuálnych slovies, reflektuje-
me: 

z-  z/hypnotizovať, z/inventarizovať, z/legalizovať, z/lynčovať,  
s- s/kompletizovať, s/kompromitovať, s/konzumovať,  
za- za/kamuflovať, za/konzervovať, 
o- o/charakterizovať, o/komentovať, 
po- po/chrómovať, po/informovať, 
na- na/impregnovať, na/infikovať, na/inštalovať,  
vy- vy/kompenzovať, vy/lobovať. 
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Formálna perfektivizácia sa môže dotýkať (a) všetkých významov polysémického bias-
pektuálneho slovesa, alebo sa môže vzťahovať iba na (b) konkrétne významy: 

a) 
humanizovať [-n-] -zuje -zujú -zuj! -zoval -zujúc -zujúci -zovaný -zovanie nedok. i dok. <lat.> (čo; ø) 

prispôsobovať, prispôsobiť životné a pracovné podmienky človeka jeho potrebám; zlepšo-
vať citovú stránku medziľudských vzťahov a vzájomnej komunikácie; poľudšťovať, poľud-
štiť, zľudšťovať, zľudštiť; op. dehumanizovať: h. pracovné prostredie, výkon trestu; 
h. prostredie v nemocniciach; h. ľudskú spoločnosť, vzťahy na pracovisku; architekti sa 
usilujú h. aj naše sídliská; humanizovanie vyučovacieho procesu; Osvietenci predpokladali, 
že poznanie humanizuje, zlepšuje a vychováva. [E. Farkašová — M. Marcelli]; 

dok. i -> zhumanizovať 
b) 

inštalovať -luje -lujú -luj! -loval -lujúc -lujúci -lovaný -lovanie nedok. i dok. <lat.> 1. (čo) zavádzať, 
zaviesť nejaké zariadenie, obyč. technické, montovať, namontovať: i. vodovod, elektrické 
vedenie; i. meracie prístroje; i. tlačiareň, zvukovú kartu; i. na budovu bezpečnostný, kame-
rový systém; inštalovanie bankomatov v nákupných centrách; neinštalujte nič neoverené; 
v závode inštalovali nové výrobné linky  

T eltech. inštalovaný výkon súčet všetkých výkonov, na ktoré je zariadenie navrhnuté, 
obyč. na trvalú prevádzku 

2. výtvar. (čo) umiestňovať, umiestniť, usporadúvať, usporiadať obrazy al. iné vystavo-
vané predmety; verejne predstavovať, predstaviť exponátmi: i. výstavu fotografií, plastík, 
známok; obdivovať inštalovaný muzeálny materiál; maliar inštalujúci obrazy do netradič-
ného prostredia; Z priestorových dôvodov sa všetky rozmernejšie sochy inštalovali na tráv-
nik na nádvorí galérie. [LT 1998] 

3. (koho; čo) slávnostne uvádzať, uviesť do úradu, do funkcie: i. biskupa, rektora; inštalu-
júci senior evanjelickej cirkvi; Vedúci úradu ministerstva má už v pondelok inštalovať do 
funkcie nové vedenie. [Sme 1998]; 

dok. i k 1, 2 -> nainštalovať 

Na základe doterajšej editácie slovies sa nazdávame, že rozdielne aspektové hodnote-
nie prevzatých slovies so sufixom -ovať v lexikografických príručkách odráža okrem adap-
tačného procesu aj ťažkosti spojené s identifikovaním vidu samotnými autormi slovníkov, 
s ich subjektívnou skúsenosťou s použitím lexémy či neprítomnosťou presnejších testova-
cích pravidiel a hlavne ťažkosti spojené s overením perfektívnej paradigmy v biaspektuál-
nom slovese. 

Na záver ako určité lexikografické odporúčania pre biaspektuálne slovesá sa nám uka-
zujú tieto návrhy: 

– uplatňovať testovacie pomôcky pre imperfektívum aj perfektívum;  
– exemplifikovať slovesá v konkrétnych gramatických tvaroch, aby sa ukázala ich bi-

aspektuálnosť, napr. srdce hypertrofuje; niektoré časti tváre sú hypertrofované; žlté spóry 
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infikujúce spodné strany listov ostružín; literárna kritika bude hierarchizovať: z toho 
množstva, ktoré Bukowski stvoril, to nebude ľahké; 

– zachytávať statické významy, ktoré sú vždy IT; 
– reflektovať prefixálny korelát; 
– overiť, či prefixálnej perfektivizácii neodolávajú hlavne terminologizované významy 

(hypertrofovať lek., katapultovať sa voj.).  
V našom príspevku sme priniesli pohľad na problémy, s ktorými sa stretávame pri edi-

tácii SSSJ2. Hoci biaspektuálnosť sa z aspektologického hľadiska vníma ako určitá anomá-
lia, ktorá sa postupne odstraňuje (najčastejšie perfektivizáciou pomocou prefixácie), vzni-
ká otázka, či táto kategoriálna dvojznačnosť nie je v podstate výhodou týchto slovies, keď-
že biaspektuálne slovesá jednou formou vedia komunikovať dvojaký obsah – perfektív-
nosť, jednorazovosť deja a priebehovosť deja. Niektoré slovesá (hlavne úzko odborné) si 
obojvidovosť ponechávajú, iné zvýrazňujú jeden alebo druhý vid. No v préterite akoby sa 
aspekt neutralizoval. Nazdávame sa preto, že pojem adaptácia biaspektuálnych slovies 
môžeme okrem pritvárania prefixálnych perfektív chápať aj ako špecifikáciu, kryštalizáciu 
aspektovej hodnoty jednotlivých slovies v smere k biaspektuálnosti (BI: heroizovať vlastné 
dejiny) aj v smere od biaspektuálnosti (IT: koberec harmonizuje s nábytkom; PT: amoniak 
intoxikuje pečeň a následne mozog). 

Ak sme názov príspevku formulovali ako Gramatika v slovníku a slovník (aj) pre grama-
tiku, chceli sme ukázať na vzájomnú podmienenosť gramatiky a lexiky, na to, že opis gra-
matických javov (gramatické kategórie, tvary a pod.) a ich čiastočné prehodnocovanie 
súvisí s reflektovaním aktuálneho stavu jazykovej situácie. Jedným z indikátorov tohto 
stavu je aj výkladový slovník, ktorý v spracovanom hesle prináša informácie od zvukovej 
stránky lexémy po štylistickú či jazykovo-pragmatickú oblasť. 
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The grammar in the dictionary and the dictionary (also) for grammar (biaspectual 
verbs processing in the monolingual Dictionary of contemporary Slovak language) 

The paper deals with editing of biaspectual verbs with suffix -ovať and their adaptation 
process in the second volume of monolingual Dictionary of Contemporary Slovak Langua-
ge. The aim of our survey is to distinguish biaspectual verbs from imperfective tantum or 
perfective tantum; at identification of perfective paradigm in biaspectual verb; at revalua-
tion of verbal aspect, e. g. hospitalizovať (hospitalize) perfective → biaspectual verb. Sta-
tic verbs are always imperfective tantum (according to M. Ivanová, 2006; M. Sokolová, 
2009b, 2010), e.g. gény, ktoré kódujú bielkoviny (the genes coding albumen). The process 
of biaspectual verbs adaptation is considered to be realised by means of revaluation of 
verbal aspect towards biaspectualism (imperfective → biaspectual: heroizovať vlastné 
dejiny – to heroize one’s own history) or the revaluation from biaspectual verbs towards 
perfective tantum or imperfective verbs (biaspectual → imperfective: popáleniny klasifi-
kujeme podľa hĺbky poškodenia – the burns are being classiffied according to the depth of 
the demage). The adaptation is realised also by formal means just as perfectivization by 
prefixation (hypnotizovať – zhypnotizovať; hypnotize) or by suffixation (enterovať – enter-
núť; to enter). 

 
 
* Príspevok bol vypracovaný v rámci grantového projektu VEGA č. 2/0007/08 Slovník 

súčasného slovenského jazyka – 3. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel 
a s tým súvisiaci lexikologicko-lexikografický výskum). 
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