




ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ  

З ОСНОВНОЇ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ (СЛОВАЦЬКОЇ ) МОВИ 

 

Fonetika a fonológia slovenčiny  

Miesto fonetiky medzi jazykovými rovinami. Predmet fonetiky a fonológie. Fyziologická 

a percepčná fonetika. 

Opis a funkcia rečových orgánov.  

Funkčné vlastnosti sluchového aparátu. 

Fonetická transkripcia. Typy transkripčných systémov. Ortoepické slovníky.  

Základné fonologické pojmy. Dištinktívne znaky foném. Kombinatórne a fakultatívne varianty 

foném. 

Klasifikácia a opis slovenských hlások. 

Systém slovenských samohlások. Slovenské dvojhlásky. Výslovnosť slovenských vokálov 

a diftongov. Výslovnosť vokalických skupín. 

Systém slovenských spoluhlások. Slabikotvorné spoluhlásky. Výslovnosť spoluhláskových 

skupín. 

Modifikácia zvukov reči. Znelostná asimilácia, disimilácia, introverzia. Vokálická alternácia 

a alternácia vokál / konsonant. Konsonantické alternácie: korelovaných a nekorelovaných 

spoluhlások. 

Časová modulácia artikulačného prúdu. Kvantita. Pauza. Tempo. Rytmus, takt. 

Tónová a silová modulácia artikulačného prúdu. Intenzita hlasu. Prízvuk. Dôraz. Emfáza. 

Hlasový register. Melódia: konkluzívna kadencia, antikadencia, semikadencia. 

Hlavný a vedľajší prízvuk. Vetný prízvuk. Zvlaštnosti slovenského prízvuku. Príklonky 

(enklitiky) a predklonky (proklitiky). Pozície, v ktorých sú enklitiky a proklitiky prízvučné. 

Fonetické teórií slabík. Typy slabík v slovenčine. 

 

Pravopis slovenského jazyka  

Princípy slovenského pravopisu. 

Písanie samohlások. Písanie samohlásky ä. Písanie samohlások i, í - y, ý.  

Písanie spoluhlások. Písanie spoluhlások ť, ď, ň, ľ. Písanie spoluhlások v predponách. 

Písanie predložiek s, z a predpôn s-, z-. 

Pravopis slov cudzieho pôvodu: prevzatých slov a cudzích vlastných mien. Prepis z iných 

grafických sústav. 

Rozdeľovanie slov: na rozhraní slabík a na rozhraní morfém. 

Písanie slov osobitne, dovedna a cez spojovník. 

Pravidlo o rytmickom krátení a výnimky z neho.  

Písanie veľkých písmen. Zásady písania veľkých písmen vo vlastných menách. Písanie 

jednotlivých druhov vlastných mien: mená ľudí a živých bytostí, názvy objektov vo vesmíre a 

názvy útvarov na ich povrchu, názvy ľudských výtvorov, pomenovania časových úsekov, dejinných 

udalostí, organizácií, inštitúcií, výrobkov, podnikov, spolkov, politických strán, hnutí, akcií, 

vyznamenaní a cien.  

Písanie veľkých písmen: na začiatku viet ako základných dorozumievacích jednotiek; v 

niektorých skratkách, ktoré zastupujú viacslovné pomenovania, v ustálených značkách; v poézii na 

začiatku veršov; na vyzdvihnutie niektorých slov a častí slov alebo častí jazykového prejavu; na 

znak úcty. 

 

Morfológia slovenského jazyka  



Morfológia ako disciplína tvaru slova. Slovné druhy. Klasifikácia slovných druhov podľa 

lexikálneho významu, morfologických vlastností a podľa syntaktických vlastností.  

Morfologické kategórie. Gramatický tvar. Pojmy paradigma, báza tvaru, vzor skloňovania / 

flektívny typ. 

Gramatické kategórie podstatných mien: rod, číslo, pád. 

Podstatné mená (substantíva): definícia, význam, delenie. Konkrétne a abstraktné (primárne a 

sekundárne), životné a neživotné, osobné a neosobné, všeobecné a vlastné (apelatíva a propriá), 

hromadné (kolektíva), látkové podstatné mená a pravé abstraktá, skupinové a pomnožné podstatné 

mená (pluráliá tantum). 

Všeobecná charakteristika systému skloňovania podstatných mien v súčasnom slovenskom 

jazyku. Kategória životnosti / neživotnosti a jej gramatické vyjadrenie.  

Skloňovanie životných podstatných mien mužského rodu. Vzor chlap. Skloňovanie zvieracích 

podstatných mien, vlastných mien zvierat. Vokatív v slovenčine: zvláštnosti používania. Vzor 

hrdina.  

Skloňovanie neživotných podstatných mien mužského rodu. Vzor dub,  stroj.  

Skloňovanie podstatných mien ženského rodu. Vzor žena, ulica, dlaň, kosť. Zvláštnosti tvorenia 

genetívu plurálu ženských podstatných mien. Aktuálne tendencie unifikácie pádových prípon. 

Rytmický zákon slovenčiny a sklоňovanie ženských podstatných mien. 

Adjektívno-substantívne skloňovanie ženských podstatných mien. Vzor gazdiná. Nepravidelné 

skloňovanie podstatných mien ženského rodu. Vzor pani, mať.  

Skloňovanie podstatných mien stredného rodu. Vzor mesto, srdce, vysvedčenie, dievča. 

Zvláštnosti tvorenia genetívu plurálu podstatných mien stredného rodu. Zvláštnosti skloňovania 

substantív oko, ucho. Dvojaké tvary v množnom čísle podstatných mien vzoru dievča.  

Skloňovanie cudzích podstatných mien. Vzor kuli. Zvláštnosti skloňovaniа cudzích substantív 

podľa jednotlivých slovenských vzorov. 

Definícia prídavného mena. Gramatická kategória zhody v rode, čísle a páde. Lexikálno-

gramatická kategória stupňovania. Klasifikácia prídavných mien podľa významu, stupňovateľnosti, 

vonkajšej formy. 

Vlastnostné prídavné mená: akostné a vzťahové. Privlastňovacie adjektíva. 

Stupňovanie prídavných mien. Nepravidelné stupňovanie. Stupňovanie adjektív z cudzích 

základov. Nestupňovateľné prídavné mená.  

Typy skloňovania prídavných mien v slovenčine. Tvrdý vzor pekný. Mäkký vzor cudzí. Vzor 

živočíšnych prídavných mien páví. Vzor privlastňovacích prídavných mien otcov (matkin). 

Morfologické znaky a syntaktická funkcia slovenských zámen. Klasifikácia zámen podľa 

vecného významu (osobné, zvratné, ukazovacie, opytovacia, neurčité a vymedzovacie) a podľa 

gramatických významov (substantívne, adjektívne, numerálne, adverbiálne).  

Osobné zámená: význam, používanie, skloňovanie. Základné osobné zámená. Osobné 

privlastňovacie zámená. Zvratné zámená: základné zvratné zámeno seba / sa, privlastňovacie 

zvratné zámeno svoj. Ich používanie a skloňovanie. Zvláštnosti používania dlhších a kratších tvarov 

zvratného zámena. 

Ukazovacie, opytovacie, neurčité a vymedzovacie zámená. Ich tvorenie, používanie 

a skloňovanie v slovenskom jazyku. 

Číslovky ako slovný druh. Ich klasifikácia a kategórie.  

 Základné číslovky: určité a neurčité. Zvláštnosti skloňovania. Zlomkové číslovky. 

Skupinové číslovky, ich použévanie. Druhové číslovky: určité a neurčité.  

Radové číslovky: určité a neurčité. Násobné číslovky: určité a neurčité. Zvláštnosti skloňovania. 



Definícia a klasifikácia slovies. Lexikálnogramatické a gramatické kategórií slovies. Predmetové 

a bezpredmetové slovesá. 

Pomocné slovesá: fázové, limitné, modálne, sponové slovesá. 

Osobné a neosobné slovesá. Neosobné tvary slovies. Neosobné konštrukcie. Neosobné modálne 

spojenia. 

Zvratné a nezvratné slovesá. 

Kategória času (Tempus). Prítomný čas. Minulý čas. Predminulý čas. Budúci čas.  

Kategória slovesného rodu (Genus verbi). 

Kategória spôsobu (Modus). Oznamovací spôsob (indikatív). Podmieňovací spôsob 

(kondicionál) prítomného času. Podmieňovací spôsob minulého času. Podmieňovací spôsob 

dávnominulého času. Rozkazovací spôsob (imperatív). Aktívne a pasívne tvary imperatívu.  

Slovesný vid (Aspekt). Vzťah vidu k iným kategóriám. Kritériá vidovej príslušnosti. Charakter 

vidovej opozície. Jedno- a obojvidové slovesá. 

Zameranie slovesného deja (Intencia slovesného deja). Intenčné typy. 

Slovesné triedy. Triedenie podľa neurčitkovej a prítomníkovej tematickej morfémy.  

Neurčité slovesné tvary. Neurčitok (infinitív): zvratný pasívny a opisný pasívny infinitív. 

Prechodník (transgresív). Činné príčastie prítomné (aktívne participium prézenta). Činné príčastie 

minulé (aktívne participium préterita). Trpné príčastie (pasívne participium). 

Definícia, význam a delenie prísloviek. Pravidelné a Nepravidelné stupňovanie akostných 

prísloviek. 

Definícia, význam a delenie predložiek. Vokalizácia predložiek. 

Definícia, význam a delenie spojok. 

Definícia, význam a delenie častíc. 

Definícia, význam a delenie citosloviec. 

 

Slovenská slovotvorba 

Slovotvorba náuka o slovotvornej motivácii. Miesto derivatológie v systéme jazykovedných 

disciplín. Diachronický a synchronický aspekt slovotvorby. Základné tendencie slovotvorného 

vývinu slovenčiny.   

Chápanie onomaziologickej kategórie. Klasifikácia onomaziologických kategórií. 

Onomazilogická štruktúra slova. 

Základné spôsoby tvorenia slov v súčasnom slovenskom jazyku. 

Chápanie slovotvorného typu, slovotvornej kategórie a slovotvorného významu. Slovotvorná 

motivácia. Motivované a nemotivované slová. Slovotvorné hniezda. 

Slovotvorný základ. Morfologické zmeny v slabike slova. Alternácie foném.  

Slovotvorné formanty a ich funkcia pri tvorení nových slov v slovenčine.  

Morfematická štruktúra slova. Chápanie morf a morfém. Klasifikácia morfém slovenského 

jazyka. Morfematický švík. 

Zvláštnosti tvorenia podstatných mien,  slovies, prídavných mien a prísloviek. 

Slovotvorná a morfematická analýza slova. 

 

Lexikológia ako nauka o slovnej zásobe slovenčiny 

Lexikálna rovina a jej miesto v sústave jazykových rovín.  

Slovo ako jednotka lexikológii. Lexikálny a gramatický význam slova. Pojem a lexikálny 

význam slova. Signifikácia, designácia, denotácia.  

Štruktúra významu slova. Intelektuálny, pojmový, perceptívny a relačný obsah. 



 Základné druhy lexikálneho významu slova. Druhy prenesenia významu na základe 

uvedomovanej podobnosti, vnútornej väzby a kvantitatívnych vzťahov. Klasifikácie metafor.  

Lexikálna polysémia. Druhy lexikálnej polysémie: derivačná polysémia, kosémia, multisémia. 

Typy derivačnej polysémie. Klasifikácia a implikácia ako základy sémantického odvodzovania.  

Sémantická obmena slova a homonymia. Typy homoným v súčasnom slovenskom jazyku. 

Signifikatívna a denotatívna homonymia.  

Vymedzenie synonymie. Klasifikácia synoným z hľadiska ich sémantickej a štylistickej 

odlišnosti. Synonymický rad. Diskusia o synonymii v slovenskej jazykovede.  

Antonymia (opozitnosť). Druhy antoným podľa sémantiky a štruktúry. Vnútroslovná antonymia.  

Parameter spisovnosť. Spisovná lexika: štandardná lexika, profesionalizmy. Nespisovná lexika: 

subštandardné výrazy, slangizmy, argotizmy, nárečová lexika (dialektizmy, etnografizmy).  

Parameter štýl. Odborná lexika. Odborný a lexikálny pojem. Termín a názov. Termín a netermín. 

Terminologizácia a determinologizácia. Optimálne vlastnosti termínu. Hovorová lexika 

(kolokvializmy). Charakteristické vlastnosti hovorových lexém. Publicistická lexika (publicizmy, 

žurnalizmy). Сharakterizačné (nie definičné) vlastnosti publicizmov. Administratívna lexika 

(administrativizmy). Charakteristické vlastnosti administrativizmov. Knižná lexika. 

Сharakterizačné vlastnosti knižných lexikálnych jednotiek. 

Parameter čas. Nové slová. Neologizmy, neosémantizmy. Okazionalizmy. Postupy formálneho 

obohacovania slovenskej lexiky. Antikvarizmy. Zastarávajúce slová a zastarané slová. Archaizmy. 

Historizmy. Revitalizmy. 

Parameter pôvod. Lexika cudzieho pôvodu, lexikálne prevzatia. Kalky, druhy kalkov. 

Internacionalizmy, opakované internacionalizmy. Exotizmy. Problematika bohemizmov 

v slovenčine. 

Konfrontačná lexikológia. Konfrontačná semaziológia. Konfrontačná onomaziológia. 

Xenolexikológia. 

Diferenciácia slovnej zásoby z hľadiska expresivity a emocionálnosti. Pomenovania s kladným 

zafarbením: familiárne slová, hypokoristiká (laudatíva), detské slová, eufemizmy (melioratíva). 

Slová so záporným citovým zafarbením: pejoratíva (hanlivé slová), vulgarizmy (hrubé slová), 

ironicky zafarbené slová. Žartovné slová, posmešné slová. Deminutíva a augmentatíva. 

 

Syntaktický systém súčasnej slovenčiny 

Skladba medzi jazykovými rovinami. Sklad (syntagma) ako základná jednotka syntaxe. 

Syntaktické vzťahy a ich vyjadrenie: koordinácia, determinácia. Spôsoby spájania slov do skladov: 

zhoda (kongruencia), väzba (rekcia), primkýnanie (adjunkcia).  

Modálna stavba viet. Postojová, istotná (persuazívna) a voluntatívna (vôľová) modálnosť. 

Kladné a záporné vety.  

Gramatická stavba viet. Základné znaky vety. Výpoveď.  

Slovesné vety. Dvojčlenné a jednočlenné vety. Dvojčlenné a jednočlenné slovesno-menné vety. 

Slovesné vety. Sponové a nesponové typy viet. Agentné a deagentné vety.  

Neslovesné vety (jednočlenné): infinitívne, substantívne, adjektívne, príslovkové, časticové, 

vokatívne a citoslovné vety.  

 Vetný člen z hľadiska zloženia, spôsobu vyjadrenia a hierarchizácie. 

Hlavné vetné členy. Podmet. Podmet v nominatíve. Podmet v genetíve. Neurčitok ako podmet. 

Podmetová vedľajšia veta v úlohe podmeta. Všeobecný a nulový podmet. 

Hlavné vetné členy. Prísudok. Klasifikácia prísudka v slovenčine. Minimálny (holý) 

a maximálny prísudok.  

Vetný základ. Neslovesné vetné základy: jednoduchý a zložený. Citoslovcový vetný základ. 



Vetný základ. Slovesné vetné základy: pôvodné a odvodené. Bezagentné slovesné základy. 

Deagentné (odvodené) slovesné základy.   

Vedľajšie (rozvíjacie) vetné členy. Predmet. Sémantická a gramatická klasifikácia predmetov. 

Klasifikácia predmetov podľa morfologického kritéria. Klasifikácia predmetov podľa spôsobu 

vyjadrenia (predmet vyjadrený substantívom, predmet v infinitíve, predmet vyjadrený vedľajšou 

vetou).  

Vedľajšie (rozvíjacie) vetné členy. Prívlastok. Druhy prívlastkov podľa spôsobu. Druhy 

prívlastkov podľa významu. Výstavba a poloha prívlastkov. 

Vedľajšie (rozvíjacie) vetné členy. Príslovkové určenie. Základná klasifikácia príslovkových 

určení (vnútorné a okolnostné). Klasifikácia podľa významu (miestne, časové, príčinnostné 

a spôsobové). Práslovkové určenie spôsobu (vnútorné). Okolnostné príslovkové určenia (miesta, 

času, príčinnosti). 

Polopredikatívne konštrukcie. Doplnok. Syntagmatická, syntaktická a sémantická stránka 

doplnku. Rozdelenie doplnkov. Výstavba doplnku. Prístavok. Delenie prístavkov.  

Súvetie v súčasnom slovenskom jazyku. Priraďovacie (parataktické) súvetia, ich delenie.  

Pravá parataxa. Zlučovacie, odporovacie, konfrontačné, vylučovacie, stupňovacie 

a odstupňúvacie súvetia. Nepravá parataxa. Dôsledkové, príčinné a prípustkové súvetia. Pričlenenie. 

Podraďovacie (hypotaktické) súvetia, ich delenie. Pravé podraďovacie súvetia (pravá hypotaxa). 

Predmetové, podmetové, prísudkové, vetnozákladové vedľajšie, prívlastkové a doplnkové vety. 

Píslovkové vedľajšie vety, ich typy. 

Nepravé podraďovacie súvetia (nepravá hypotaxa). Zlučovacie a odporovacie nepravé 

podraďovacie súvetia, ich typy.   

Zložené súvetia. Zložené súvetia s prvou, druhou a treťou štruktúrou. 
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ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

Освітній рівень перший   (бакалаврський) рівень 

Спеціальність    035 Філологія 

Освітня програма   Словацька мова і література 

Начальна дисципліна   Основна слов’янська (словацька) мова 

 

ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 

 

1. Slabičná dĺžka a rytmický zákon. Prízvuk a jeho druhy v slovenčine. 

2. Skloňovanie podstatných mien ženského rodu.  

3. Praktická úloha.  

     3.1. Napíšte transkripciu uvedeného slovného spojenia: v požiarnej zbrojnici. 

     3.2. V uvedených slovných spojeniach doplňte y/i, ý/í: zv_šenie dop_tu, chrán_me hm_z, 

blahob_t na dovolenke, hr_zie aj br_ndzu, v_   si nepestujte zlé náv_k_.  

    3.3. а) Urobte morfologický rozbor uvedeného slovného spojenia: uvarenú kávu. 

           b) Utvorte gen. sg. týchto slov: močiar, jelša, lesť, foxtrot, huspenina, džús, moratórium, 

elektráreň, impérium, mliekarstvo. 

   3.4. a) Určte druh viet: Alebo sa budeš správať ako patrí, alebo ťa pošlem preč.  

          b) Vo vetách určte vetné členy: Mlčať o spáchanej krivde je nečestné.  

   3.5. K uvedeným cudzím slovám uveďte slovenské náprotivky: expertíza, glóbus, homonymný, 

import, intelektuál. 

Затверджено на засіданні кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона 

Свєнціцького 

Протокол № ___  від _________________. 

 

Завідувач кафедри ____________________  

Екзаменатор __________________________ 

 


