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POUŽÍVANIE DETERMINATÍVNYCH A INDETERMINATÍVNYCH 

SLOVIES (ANALÝZA MATERIÁLU ZO SLOVENSKÉHO  

NÁRODNÉHO KORPUSU) 
 

Martina BODNÁROVÁ 

 

1. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

nohé inšpirácie a poznatky, týkajúce sa problému, ktorý v tejto štúdii predkladáme 

a pokúšame sa riešiť, sme prevzali z publikácií o morfológii a syntaxi českého jazy-

ka, nakoľko slovenská morfológia a syntax sa daným problémom nevenujú. Okrem toho slo-

venčina a čeština sú jazyky príbuzné, na základe čoho sa domnievame, že odchýlky medzi 

nimi ani v tejto oblasti nebudú priveľké a že poznatky, ku ktorým dospela česká gramatika, 

môžu byť inšpirujúce aj pre gramatiku slovenskú. Ide predovšetkým o poznatky z oblasti 

problematiky slovesného času, vidu a hypotaktických súvetných konštrukcií. 

V dnešnej češtine sa popri časoch objektívnych (prézent, préteritum, futúrum) hovorí aj 

o tzv. pomerných či relatívnych časoch. Sú to: súčasnosť, predčasnosť a následnosť. Tie-

to časy možno vyjadriť len v rámci súvetných konštrukcií, nie v rámci jednoduchých viet, na-

koľko tu vždy ide o vzájomný pomer či konfrontáciu najmenej dvoch dejov. Vzájomný časo-

vý pomer dejov sa vyjadruje používaním časových a vidových tvarov prísudkových slovies. 

Relevantnosť týchto tvarov vystupuje do popredia zvlášť v hypotaktických súvetných kon-

štrukciách, presnejšie v hypotaktických súvetiach s časovou príslovkovou vedľajšou vetou 

(ďalej Vv). V štúdii sa budeme sústreďovať na interakciu času a vidu v uvedených hypotak-

tických príslovkových konštrukciách, a to tak v rovine teoretickej, ako i praktickej. Osobitne 

nás bude zaujímať problém používania špecifickej skupiny slovies – imperfektív tantum, a to 

determinatív a indeterminatív, ako sa tieto slovesá v bežnej komunikácii podriaďujú všeobec-

ne platným zákonitostiam. Materiál, s ktorým sme pracovali, pochádza zo Slovenského ná-

rodného korpusu (SNK). Ide o verziu prim. –2.0–public all, do ktorej sú zahrnuté všetky, teda 

aj texty z nespisovných variet. 

 

2. POMERNÉ (RELATÍVNE) ČASY 

J. Bauer (Bauer – Grepl, 1970, s. 295 – 304), od ktorého sme prevzali terminológiu aj defi-

nície, delí časové príslovkové Vv na dve skupiny: 

M 
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• Vv, ktoré odpovedajú na otázku „kedy?“ a vyjadrujú prosté časové zaradenie deja hlavnej 

vety (ďalej Hv); 

• Vv, ktoré odpovedajú na otázku „ako dlho?“ a vymedzujú nejako trvanie deja Hv. 

Ďalej autor uvádza, že oba tieto základné druhy časových okolností sa vyjadrujú tak, že sa 

dej Hv uvádza do vzťahu k deju časovej Vv, ktorý je buď: 

• súčasný: DHv = DVv; Vv odpovedá na otázku: Akú dobu trvá dej Hv?; Vv udáva jeho ča-

sový rozsah. 

• predčasný: DVv → DHv (dej Vv predchádza deju Hv); Vv odpovedá na otázku: Odkedy 

trvá dej Hv?; Vv vymedzuje jeho začiatok. 

• J. Bauer charakterizuje predčasnosť ešte i tak, že „začátek děje věty hlavní se vyjadřuje 

uvedením děje, po jehož uskutečnění může teprve hlavní děj nastat nebo platit; je tedy na 

uskutečnění děje věty časové vázán.“ (1970, s. 302). 

• následný: DHv → DVv (dej Vv nasleduje až po deji Hv); Vv odpovedá na otázku: Doke-

dy potrvá dej Hv?; Vv udáva jeho konečnú hranicu. 

O následnosti sa bližšie zmieňuje takto: „Konečná mez děje věty hlavní se vyjadřuje uve-

dením děje, který jej přeruší nebo jinak ukončí; trvání hlavního děje je tedy vázáno na dobu, 

dokud se neuskuteční děj vedlejší (ten je tedy vzhledem k hlavnímu ději následný). V časové 

větě je obvyklé sloveso dokonavé.“ (1970, s. 302). 

 

3. ZÁKLADNÉ SCHÉMY A ICH VARIANTY 

 

3.1 Schéma „Keď...“ a jej varianty 

Ide o hypotaktické súvetie s časovou príslovkovou Vv, ktorá je uvedená spojkou keď. Táto 

spojka je základnou časovou spojkou, hoci popri časovom význame je kompetentná vyjadro-

vať aj mnoho ďalších významov v rámci jednotlivých druhov príslovkových Vv (bližšie Ru-

žička, 1956, s. 339). J. Bauer charakterizuje túto spojku ako „stylisticky neutrální a vhodnou 

k vyjádření jak současnosti, tak předčasnosti...“ (1970, s. 296). Poradie viet v takomto type 

súvetia nie je pevné, tzn. Vv môže hlavnej predchádzať alebo nasledovať po nej. Avšak pre-

vláda antepozícia, preto ju aj my v našej schéme uplatňujeme (pozri tab. 1). 

Typy schém A a B sme vytvorili na základe kategórie osoby. V type A je subjekt Vv aj sub-

jekt Hv totožný. Nemusí to byť, prirodzene, len tretia osoba singuláru. Rovnako pod akčným 

slovesom „robiť / urobiť“ rozumieme akékoľvek plnovýznamové sloveso. V type B subjekt 

Vv nie je totožný so subjektom Hv. Tento typ je v praxi častejší. 
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V konečnom dôsledku je počet variantov v jednom aj v druhom type rovnaký. Kategória 

osoby je relevantná v tom zmysle, že reálne je výskyt typu A v súvetiach vyjadrujúcich sú-

bežnosť – úplnú i neúplnú – dosť exkluzívny (nízka pravdepodobnosť výkonu dvoch činností 

jednou osobou v rovnakom čase). Túto kategóriu sme vyčlenili najmä kvôli názornosti 

a kompletnosti. Zásadné je pre nás spolupôsobenie času a vidu, teda kombinácia časových 

(prézent, préteritum, futúrum) a vidových (imperfektívum, perfektívum) foriem. 

Préteritálna a futurálna verzia schémy sú identické počtom svojich variantov (štyri varian-

ty). 1. a 8. variant schémy možno z hľadiska vzájomného pomeru dejov označiť termínom 

úplná súbežnosť. Znamená to, že deje vyjadrené slovesami oboch viet, hlavnej i vedľajšej, 

prebiehajú naraz, súbežne, súčasne. Z formálnej stránky sú obe slovesá imperfektívne. 2. a 9. 

variant nazývame – súhlasne s J. Bauerom – čiastočná alebo neúplná súbežnosť. Vo Vv fi-

guruje sloveso imperfektívne, v Hv perfektívne, čiže možno povedať, že dej Hv nastane 

v priebehu trvania deja Vv. 3. a 10. variant sú najproblémovejšie. Možno ich totiž chápať dvo-

jako: 

• ako neúplnú súbežnosť – dej Vv nastane v priebehu deja Hv. Z tohto hľadiska je blízky 

predošlému variantu s tým rozdielom, že úloha jednotlivých dejov je opačná. 

• ako predčasnosť – až po deji Vv nastane dej Hv. 

Tieto dva významy variantov sú zvyčajne dostatočne zreteľné z kontextu súvetia, avšak ak 

by predsa len hrozilo nedorozumenie, navrhujeme využiť substitúciu parataktickým súvetím 

„Najprv – potom“. Ak totiž variant 3. a 10. vyjadruje skutočne predčasnosť, možno ho nahra-

diť súvetím „Najprv – potom“. Napr.: 

Keď som skončil gymnázium, išiel som sem. (3) /Najprv som skončil gymnázium, potom som išiel sem./ 

Ak by išlo o neúplnú súbežnosť, uvedená substitúcia možná nie je. Napr.: 

Keď som prišiel do Benátok, snežilo. (3) /*Najprv som prišiel do Benátok, potom snežilo. / *Najprv sne-

žilo, potom som prišiel do Benátok./ 

4. a 11. variant vyjadrujú čistú predčasnosť. Aj v tomto prípade je možná substitúcia súve-

tím „Najprv – potom“. 

Keď z tej výšky zletel, zúfalo vykríkla. /Najprv z tej výšky zletel, potom zúfalo vykríkla./ 

Prézentná verzia schémy pripúšťa iba jediný variant vyjadrujúci úplnú súbežnosť.  
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Napokon nám zostali štyri varianty, dosť exkluzívne, keďže v nich dochádza k prelínaniu 

časov. Toto prelínanie je vyvolané syntetickou gramatickou formou perfektív, ktorá implikuje 

dva časové aspekty – prézentný aj futurálny. 

Varianty 6, 7 sa vyznačujú tým, že v pre nás relevantnej Vv majú imperfektívum v prézen-

te; varianty 12, 13 zasa obsahujú Vv s analytickým alebo syntetickým tvarom slovesa vo futú-

re. Variant 6 chápeme ako neúplnú súbežnosť; 7. variant ako úplnú súbežnosť. Variant 13 

postihuje opakujúci sa dej a možno mu prisúdiť význam predčasnosti: 

Keď urobím nejaký priestupok, policajti sa mi vyhrážajú. 

Variant 12 vyjadruje úplnú súbežnosť. 

 

3.2 Schéma „Kým...“ a jej varianty 

Spojka kým, ktorou je táto schéma uvedená, patrí k základným časovým spojkám a – ako 

tvrdí J. Oravec – spolu so spojkou keď „tvorí jadro časových spájacích výrazov“ (1971, s. 3). 

Ak prijmeme vyššie spomenuté Bauerovo chápanie predčasnosti a následnosti, potom musíme 

tvrdiť, že vyjadriť predčasnosť v súvetí so spojkou kým možné nie je. 

Celkový vzhľad schémy „Kým...“ a jej variantov nápadne pripomína predošlú schému 

„Keď...“ (pozri tabuľku č. 2). Významy 1. a 8., 2. a 9. variantu schémy súhlasia s významami 

schémy „Keď...“. Prvá dvojica vyjadruje úplnú súbežnosť, druhá neúplnú súbežnosť. 

3. a 10. variant treba chápať významovo ináč, hoci formálne aj tu vo Vv časovej figuruje 

perfektívum a v Hv imperfektívum. Tieto varianty majú význam následnosti, pretože dej Vv 

prebehne až po deji Hv. 

Význam následnosti má rovnako aj 4. a 11. variant schémy „Kým...“ Pre posilnenie vý-

znamu následnosti možno použiť zloženú spojku až kým. 

5. variant vyjadruje úplnú súbežnosť: Kým žijú, všetko sa vyvíja. 

Variant 6 – obdobne ako pri predošlej schéme – aj tu vyjadruje neúplnú súbežnosť, kým 

7. variant súbežnosť úplnú. Variant 12 má význam úplnej súbežnosti napriek tomu, že jedno 

sloveso je v čase budúcom a druhé v čase prítomnom. Oba deje sa chápu ako súčasne prebie-

hajúce, prekrývajúce sa. Variant 13 chápeme ako následnosť. 
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4. POUŽITIE DETERMINATÍVNYCH A INDETERMINATÍVNYCH IMPERFEKTÍV 

TANTUM V JEDNOTLIVÝCH SCHÉMACH 

Imperfektíva tantum sú slovesá, ktoré majú iba jednu vidovú formu, a to nedokonavú. Ho-

vorí sa im aj jednovidové imperfektíva alebo vždy nedokonavé slovesá. V Mluvnici češtiny III 

je táto skupina charakterizovaná ako skupina slovies, ktoré „jsou podstatou svého významu 

nedokonavá a jejich význam nepřipouští dokonavost...“ (1987, s. 319). Nás v tejto štúdii bude 

zaujímať podskupina determinatívnych a indeterminatívnych slovies. Možno o nich hovoriť aj 

ako o slovesách pohybu, resp. ako o slovesách, „která pohyb implikují. Lze u nich rozeznat 

rozdíl mezi určeností a neurčeností co do cíle pohybu.“ (1987, s. 317): 

 

Tabuľka 1 

Determinatíva Indeterminatíva 
ísť chodiť 

bežať behať 
niesť nosiť 
viezť voziť 
viesť vodiť 
letieť lietať 
vliecť vláčiť 

 

Špecifickosť tejto podskupiny slovies vystupuje do popredia v ich prímere k perfektívam 

a imperfektívam všeobecne. 

 

Tabuľka 2 

Determinatíva Indeterminatíva Perfektíva Imperfektíva 
+ duratívnosť 

(komplexnosť) 
syntet. aj analyt. fut. 

+ préz. 

+ duratívnosť 
(komplexnosť) 

analyt., (syntet.) fut. 
+ préz. 

– duratívnosť 
+ komplexnosť 

syntet. fut. 
 – préz. 

+ duratívnosť 
 – komplexnosť 

analyt. fut. 
+ préz. 

 

Z tabuľky vidieť, že determinatíva aj indeterminatíva sa vyznačujú dvoma dôležitými prí-

znakmi – duratívnosť a osobitná forma na vyjadrenie prézenta – ktoré sú signálom ich prí-

slušnosti k imperfektívnym verbám. Problematická je vlastnosť komplexnosti, ktorá úzko sú-

visí s futurálnymi gramatickými formami. 
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Hlbšie sme tento problém analyzovali len v skupine determinatív. Tie pripúšťajú vo futúre 

syntetickú aj analytickú formu. Syntetická forma sa tvorí predponou po-. Avšak všetky grama-

tiky tvrdia, že aj napriek syntetickej forme ide vždy o nedokonavé futúrum, pretože od takejto 

syntetickej formy nemožno utvoriť infinitív ani préteritum (bude bežať – pobeží, bude niesť – 

ponesie, bude viezť – povezie, bude viesť – povedie, bude letieť – poletí, bude vliecť – povle-

čie). Z uvedeného zoznamu dvojíc vystupuje ako osobitný prípad sloveso ísť. To totiž podľa 

kodifikovanej normy pripúšťa vo futúre len jedinú formu, a to práve formu syntetickú (pôjde), 

hoci v praxi (najmä u používateľov spisovnej slovenčiny žijúcich vo východoslovenskom ná-

rečovom makroareáli) sa stretávame aj s formou analytickou (*bude ísť). Skupinou indeter-

minatív sme sa zatiaľ podrobnejšie nezaoberali, pretože hoci aj pri nich existujú syntetické 

futurálne formy, v rámci nich vstupuje do hry už aj kategória spôsobu slovesného deja a tá 

situáciu komplikuje. Otázka možnej distribúcie týchto tvarov v nami načrtnutých kontextoch, 

najmä však otázka ich významu zostáva teda otvorenou a provokujúcou na ďalší výskum. 

 

4.1 Determinatíva a indeterminatíva v schéme „Keď...“ 

Pri dosadzovaní týchto imperfektív do danej schémy je pre nás relevantné zloženie Vv, do 

ktorej jednotlivé slovesá umiestňujeme a sledujeme, nakoľko spĺňajú naše teoretické a vo 

všeobecnej rovine platné predpoklady (pozri tabuľku č. 3). 

Vzhľadom na to, že slovesá, s ktorými pracujeme, sú imperfektíva, je prirodzené, že sa vo 

variantoch 3. a 4. použiť nedajú. Nakoľko však vieme, že vo futúre determinatíva môžu vy-

stupovať v dvoch vidových formách, vynára sa pred nami otázka, či by sa ich syntetická for-

ma nedala použiť vo variantoch 10. a 11., prípadne aký význam by po takomto použití súvetie 

nadobudlo. Aby sme tento problém mohli lepšie preskúmať, transformovali sme základnú po-

dobu súvetia zo SNK: 

Keď poletí okolo balóna roj, matku privábi vôňa medovky a zosadne. 

do zvyšných variantov futúra, vykonali sme ich vzájomnú konfrontáciu a priradili ich 

k príslušnému vzorcu schémy. 

Keď bude letieť okolo balóna roj, matku bude vábiť vôňa medovky a bude sadať na kvety. (8) 

Keď bude letieť okolo balóna roj, matku privábi vôňa medovky a zosadne. (9) 

Keď poletí okolo balóna roj, matku bude vábiť vôňa medovky a bude sadať na kvety. (10) 
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Porovnanie uvedených príkladov ukazuje, že význam súvetia sa mení spolu so zmenou 

syntetickej formy determinatíva na analytickú, a to v zmysle zmeny úplnej či neúplnej súbež-

nosti na predčasnosť. Determinatíva tým, že disponujú dvojakou formou vo futúre, mali by sa 

dať použiť aj v súvetiach s významom súbežnosti, aj v súvetiach s významom predčasnosti. 

Korpusový materiál však vykazuje takúto frekvenciu analytického futúra: 

 

Tabuľka 3 

DET Absolútny vý-
skyt 

Výskyt 
v súvetí 
„Keď...“ 

INDET Absolútny vý-
skyt 

Výskyt 
v súvetí 
„Keď...“ 

ísť 1  –  chodiť 758 5 
viesť 771 1 vodiť 29 0 
niesť 370 1 nosiť 212 4 
bežať 85 1 behať 64 2 
letieť 26 0 lietať 136 0 
viezť 125 1 voziť 71 0 
vliecť 18 1 vláčiť 18 0 

 

Uvedený materiál potvrdil takmer výlučne len výskyt syntetického futúra determinatív, 

ktoré sa v kontexte našej schémy podieľa na konštituovaní významu neúplnej, resp. úplnej 

súbežnosti. 

Keď poletí guľočka, ja odskočím. 

Keď povezú Führera z ríšskej kancelárie k palácu, uprostred námestia rozostavia hŕby bariér. 

Keď nám zasa raz poletí anjel na pomoc, zhoria mu krídla. 

 

4.2 Determinatíva a indeterminatíva v schéme „Kým...“ 

Pri dosadzovaní týchto slovies do schémy je opäť pre nás relevantná skladba Vv daných 

súvetí (pozri tabuľku č. 4). 

Kvôli dôkladnej demonštrácii si teraz prenesieme do schémy „Kým...“ analyzovaný prí-

klad zo schémy „Keď...“: 

Kým bude letieť roj, matku bude vábiť vôňa medovky a bude sadať na kvety. (8) 

Kým bude letieť roj, matku privábi vôňa medovky a zosadne. (9) 
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Kým poletí roj, matku bude vábiť vôňa medovky a bude sadať na kvety. (10) 

Kým poletí roj, matku privábi vôňa medovky a zosadne. (11) 

Kombinácia spojky kým s predponou futúra po-, ktorá nám takto v 10. a 11. variante vznik-

la, veľmi výrazne signalizuje konečnú hranicu – dôležitý prvok následnosti. 

Teda aj v rámci schémy „Kým...“ sa nám potvrdilo zistenie, že determinatíva vďaka svojej 

dvojakej forme sú schopné vyjadriť vo futúre význam súbežnosti aj význam následnosti. Ako 

je tomu však v praxi? Korpusový materiál opäť neposkytuje lepšie výsledky: 

 

Tabuľka 4 

DET Výskyt v súvetí 
„Kým...“ INDET Výskyt v súvetí 

„Kým...“ 
ísť  –  chodiť 0 

viesť 1 vodiť 0 
niesť 0 nosiť 1 
bežať 0 behať 0 
letieť 0 lietať 1 
viezť 0 voziť 0 
vliecť 0 vláčiť 0 

 

Prijateľné podmienky poskytuje len v podobe syntetických futurálnych tvarov, ktoré v kon-

texte schémy „Kým...“ s určitosťou vyjadrujú buď iba význam následnosti, alebo je ich vý-

znam diskutabilný, jednoznačná súbežnosť sa však vylučuje: 

Zaplatíš Jacobovi jeho päťdesiat percent, kým pobeží táto hra. 

Práve žula hrianku s džemom a narýchlo si, kým pobeží do školy, písala sloh o Mercutiovi. 

 

4.3 Determinatívne sloveso „ísť“ vo futurálnych variantoch schém „Keď...“ a „Kým...“ 

Na základe vyššie prevedenej analýzy sme dospeli k záveru, že determinatíva disponujú 

jednou osobitnou schopnosťou: hoci sú imperfektívne, vo futúre sa pripúšťajú ich analytické 

aj syntetické gramatické formy, ktoré dávajú týmto slovesám schopnosť vyjadriť v budúcom 

čase nielen význam súbežnosti, ale aj predčasnosti / následnosti, teda spochybňujú ich defini-

tívnu imperfektívnosť. 
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Vynára sa pred nami otázka, ako je to so slovesom ísť, ktoré síce vo futúre existuje tiež 

v dvoch formách, ale za korektnú sa pokladá iba jeho syntetická forma pôjde. Riešeniu nasto-

leného problému by sme sa chceli venovať práve v tejto kapitole. 

Najskôr musíme rozlíšiť: 

použitie slovesa ísť vo futurálnych variantoch schémy „Keď...“ 

použitie slovesa ísť vo futurálnych variantoch schémy „Kým...“ 

V prvom prípade vyvstáva otázka, či má súvetie po dosadení syntetickej formy pôjde vý-

znam súbežnosti alebo predčasnosti? K odpovedi na túto otázku sme sa pokúšali dospieť po-

mocou analýzy rôznych korpusových súvetí. Zistili sme, že prevažná väčšina súvetí so štruk-

túrou „Keď + pôjde“ mala podmienkový význam. V súvetiach s časovým významom vždy 

figuroval tvar pôjde, pričom v Hv sa veľmi často vyskytovalo perfektívne sloveso. Vo všet-

kých uvedených súvetiach sme sa pokúsili nahradiť syntetický tvar pôjde tvarom analytic-

kým. Niektoré prípady ukázali, že takáto transformácia je možná, iné ju, naopak, vylučovali. 

Výsledky tohto pokusu by sa dali zhrnúť do nasledujúcej tabuľky: 

 

Tabuľka 5 

pôjde / *bude ísť pôjde 
dôraz je kladený na dej v jeho priebehu; dej 

ponímaný ako nekomplexný 
dej sa poníma v jeho celistvosti, uzavretosti, 

komplexnosti 
spojenia slovesa ísť vo fut. s príslovkou oko-
lo, príslovkovými určeniami typu tade, ta-

diaľ, autom... 

príslovka preč, miestne príslovkové určenia 
typu do Ríma, do divadla, na Manhattan... 

predložkové spojenia typu cez niečo samostatne stojace futúrum slovesa ísť 
 

Napr.: 

Keď pôjdeš v kuchyni okolo mňa, pobozkáš ma na líce. 

Keď pôjdeš okolo, určite sa mi ohlás. 

Keď pôjde Dedo Mráz okolo, začuje naše želania.  

Tieto prípady chápeme ako neúplnú súbežnosť, tzn., že tvar pôjde sa správa ako imper-

fektívum. (variant 9) Napr.: 

Keď najbližšie pôjdeš do Mariazellu, tak sa choď hneď vyspovedať. 

Keď pôjdeš najbližšie do CB – klubu, tak sa tam zdrž trocha dlhšie. 

Keď pôjdete do Ríma, nezabudnite u Svätého Otca vybaviť tú moju žiadosť. 
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V týchto prípadoch uvažujeme o predčasnom význame súvetí, čo teda znamená, že synte-

tický tvar pôjde poníma dej ako komplexný. (variant 11) 

V druhom prípade – v rámci schémy „Kým...“ – sme dospeli k záveru, že použitím synte-

tického tvaru pôjde v podstate úplnú súbežnosť ani nemožno vyjadriť. Tento poznatok sa 

vzťahuje predovšetkým na prípady, keď sa časová Vv so spojkou kým vyskytuje v antepozícii: 

Kým pôjde do penzie, všetko sa nejako utrasie. (11) 

Kým pôjde nejaké auto, ešte raz si ten list prečíta. (11) 

Kým pôjdeme, vyberte si z nich. (11) 

Kým pôjdem domov, ešte niečo porobím. (11) 

Kým pôjdeme, prejde to. (11) 

Vv s tvarom pôjde v postpozícii sme zaregistrovali len v troch prípadoch s analogickou 

štruktúrou: 

 

 

 

Ide o tieto prípady: 

Mienil ich využívať, kým to len pôjde. 

Bude užívať svoje šťastie, kým to pôjde. 

Budeme sa snažiť udržať dovtedy, kým to pôjde. 

Zaujímavé je, že gramatické jadro Vv týchto súvetí vždy môžeme substituovať gramatic-

kým jadrom so slovesno – menným predikátom „to bude možné“. Zrejme aj s touto okolnos-

ťou súvisí súbežný význam daných súvetí. 

 

5. RIEŠENIE PROBLÉMOV SYNTETICKÉHO FUTÚRA DETERMINATÍV 

V predchádzajúcom texte sme nastolili niekoľko problémov, ktoré by sa dali sformulovať 

do takýchto otázok: 

Ako vysvetliť dvojvýznamovosť syntetických futurálnych foriem determinatív, ktorá nabá-

da k vnímaniu týchto slovies ako obojvidových? 

Ako ilustrovanú významovú nejednoznačnosť odstrániť? 

Akoby sme sa mali vyrovnať so spôsobom riešenia daného problému v zmysle použitia 

analytickej formy *bude ísť? 

IMPFpredikát v Hv + Vv s kým + subjekt „to“ (vzťahujúci sa na dej Hv) + pôjde 
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Pri odpovedi na prvú otázku si vypomôžeme zisteniami českej historickej gramatiky. 

I. Němec (1956, s. 496 – 534) poukázal na to, že kategória determinovanosti / indeterminova-

nosti (ďalej DET/INDET) – existujúca už v praslovančine – vzťahovala sa v tomto období na 

oveľa širší okruh slovies než je tomu dnes. Pôvodne sa vymedzovala na základe opozície de-

jovosť – stavovosť. Neskôr sa kategória DET/INDET prehodnotila na kategóriu komplexnosti / 

nekomplexnosti a tá sa postupne gramatikalizovala do vidovej opozície perfektívnosť / imper-

fektívnosť. Dôležitým prostriedkom perfektívnosti či posilňovania komplexnosti sa v tomto 

procese stala desémantizovaná predpona po-. Syntetické futúrum, ktoré sa pomocou nej tvorí 

aj pri pohybových slovesách, sa používalo v staročeských pamiatkach veľmi často, pričom 

dokonavá platnosť týchto tvarov bola nesporná. Popri nej sa však presadzovala aj nedokonavá 

platnosť identifikovateľná najmä v tých prípadoch, kde syntetickú formu bolo možné substi-

tuovať analytickou formou, od pôvodu nedokonavou. Dokonavá platnosť syntetických tvarov 

súvisela s tým, že v préterite istý čas existovali aj tvary typu poniesol som (oproti niesol som) 

chápané ako dokonavé. I. Němec spolu s F. Kopečným napokon dospeli k názoru, že syntetic-

ké futurálne tvary determinatív boli v čase konštituovania vidu obojvidové, no „v procesu od-

straňování obojvidovosti se [...] ustálili ve vidu nedokonavém. Stará funkce dokonavá, ingre-

sívnost, ustoupila tak do pozadí a tvary dříve ji vyjadřující [...] mohly ji nadále vyjadřovat již 

jen jako význam kontextový.“ (1962, s. 33) 

Domnievame sa, že táto formulácia dostatočne zdôvodňuje aj naše korpusové zistenia. 

Kontextom vhodným na vyjadrenie dokonavosti determinatív vo futúre sa ukazuje hypotak-

tické súvetie so spojkou kým. Ak tieto syntetické formy použijeme v hypotaktickom súvetí so 

spojkou keď, ponímajú dej primárne ako nekomplexný. 

Uvedenému zdôvodneniu je blízka aj odpoveď na druhú nastolenú otázku. Významovú ne-

jednoznačnosť syntetických tvarov môžeme odstrániť v prvom rade striktným používaním 

analytického futúra na vyjadrenie súbežnosti a syntetického na vyjadrenie následnosti či pred-

časnosti. Takéto riešenie však – ako ukázala korpusová databáza – používatelia spisovnej slo-

venčiny v súčasnosti nevyužívajú. V nami exponovaných kontextoch sa používajú vo všet-

kých významoch syntetické tvary, čo môže byť príznakom súčasnej tendencie po ekonomizá-

cii vyjadrovania. Iné zdôvodnenie môžeme nájsť v histórii, totiž v procese konštituovania ka-

tegórie vidu, v rámci ktorého tvorenie determinatívnych kmeňov pomocou predpony po- bolo 

veľmi produktívne. Ak akceptujeme túto alternatívu, potom je nevyhnutné posilniť príslušný 

súbežný alebo následný / predčasný význam lexikálnymi prostriedkami, napr. rôznymi prí-

slovkami (vždy, okolo...), časticami (až, už, ešte...), prípadne pomocou negácie (posilňuje 

význam následnosti). K posilneniu súbežného významu syntetických tvarov prispieva často aj 
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použitie analytického futúra slovesného prísudku v Hv hypotaktického súvetia (Budem užívať 

svoje šťastie, kým to pôjde.). 

V časti 4. 3 sme otvorili okruh problémov, ktoré sa vynárajú pri používaní syntetického fu-

túra slovesa ísť v oboch typoch hypotaktického súvetia, a ponúkli sme i niekoľko riešení. Pri-

tom sme uvažovali aj o alternatíve *bude ísť. Tá je síce ako prostriedok na vyjadrenie súbež-

nosti systémová, no súčasne sa hodnotí ako nespisovná. Korpusová databáza potvrdila analy-

tické futúrum len v jedinom prípade: 

Pokiaľ * bude ísť naďalej tým správnym smerom, nepostihne ju podobný osud. 

Podobne I. Němec (1962, s. 32) sa zmieňuje o neexistencii futúra *budu jíti v ním analy-

zovaných staročeských pamiatkach. V dôsledku tejto absencie analytickej formy futúra slove-

sa ísť v spisovnej slovenčine mohli by sme vnímať toto sloveso oproti ostatným determinatí-

vam ako defektné. Nakoľko však korpusové zistenia potvrdili takmer nulový výskyt tohto ty-

pu futúra aj pri ďalších determinatívach, prezentuje sa nám tento jav ako prirodzená tendencia 

vlastná celej skupine spomínaných slovies. 

 

6. ZÁVER 

Naša štúdia sa pokúšala vniesť istý terminologický poriadok do problematiky súčinnosti 

slovesných kategórií času a vidu. V slovenskej gramatike totiž terminológia vzťahujúca sa na 

túto problematiku nie je ešte celkom ustálená. Dochádza k viacerým nepresnostiam. Ich príči-

nou je odlišné chápanie javov súbežnosti, predčasnosti a následnosti u jednotlivých jazyko-

vedcov. Inak povedané, všetci uvažujú o tých istých alebo podobných javoch, no pomenúvajú 

ich inými pojmami. Niektorí napr. používajú terminologickú triádu súbežnosť, následnosť, 

konečná hranica (Sokolová, 1995); iní okrem pojmov súbežnosť, predčasnosť a následnosť 

hovoria ešte o tzv. koncovom úseku súčasnosti a o prípade „zrkadlového obrazu významu 

predčasnosti“ (Oravec, 1971). Preto sme siahli po koncepcii a terminológii českého jazyko-

vedca J. Bauera. Vidí sa nám prehľadná a presná. Vyplýva z nej potreba striktného významo-

vého odlíšenia súbežnosti, predčasnosti a následnosti dejov a rovnako aj fakt, že u nás často 

používaný termín konečná hranica možno podľa vyššie uvedenej definície stotožniť s termí-

nom následnosť, lebo termín konečná hranica je v ňom implicitne obsiahnutý. 

Ďalej sa naša štúdia pokúšala upozorniť na dôležité miesto skupiny determinatív a inde-

terminatív v systéme slovenských slovies. Vyplýva to – ako sme ilustrovali vyššie – z rele-

vantnej úlohy kategórie DET/INDET v procese konštituovania vidu, „čerešničky na torte slo-
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vanského slovesa“. Naša skúsenosť je však taká, že študenti slovenčiny nemajú o tejto prob-

lematike takmer nijaké vedomosti. Vyplýva to, prirodzene, z jej absencie v základnej vysoko-

školskej učebnici morfológie (Oravec, 1988). Morfológia slovenského jazyka (1966, s. 411) 

síce venuje týmto slovesám istý priestor, načrtáva problém „dvoch synonymných tvarov bu-

dúceho času“ determinatív, no ďalej sa ním nezaoberá. Preto bolo ambíciou tejto štúdie zma-

povať používanie determinatívnch sloves komplexnejšie. 
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