
Jazyková zložka  
 

Fonetika a fonológia 
 

Systém hlások v slovenčine 
 

 Hláska – najmenší zvukový prvok ľudskej reči. V slovenskom pravopise je každá hláska 
označená osobitným písmenom a každé písmeno označuje jednu hlásku. Výnimku tvoria 
hlásky ch, dz, dž, ktoré zapisujeme nedeliteľnou dvojicou písmen. Hláska x je zložená z 
dvoch zvukov: k + s, hláska ô je tiež zložená y dvoch zvukov: u + o.  
 
Hlásky rozdeľujeme na: 

1. Samohlásky 
2. Dvojhlásky 
3. Spoluhlásky 

 
Samohlásky – skladajú sa z tónov. Môžeme ich teda zaspievať. 
Spoluhlásky - skladajú sa zo šumov, preto ich zaspievať nemôžeme. 
Hlásky sa pri vyslovení spájajú do slabík. 
  
Slabiky sa tvoria samohláskami – samohlásky sú teda slabikotvorné, sú nositeľmi dĺžky 
slabiky v slovenčine. Spoluhlásky sú neslabikotvorné. Výnimku tvoria spoluhlásky r, (ŕ), l, (ĺ), 
ak stoja medzi dvoma spoluhláskami: srnka, vŕba, kŕmiť, vlna...  
 
Základné členenie samohlások: 
KRÁTKE - a, ä, e, i, (y), o, u 
DLHÉ - á, é, í, (ý), ó, ú 
Dlhá hláska vo výslovnosti trvá dvakrát toľko ako krátka. Nerešpektovanie dĺžky vo 
výslovnosti môže narušiť zrozumiteľnosť textu a zmeniť význam slova: kŕč - krč!, slovenský 
(aký?) – slovensky (ako?). 
  
Spojením dvoch krátkych samohlások vznikajú: 
DVOJHLÁSKY - ia, -ie, -iu, -ô 
Dvojhlásky sa vyslovujú v jednej slabike: trie – da, krie – da, pier – ko, lie – tadlo...  
Výnimku tvoria cudzie slová: astronómi – a, z morfológi – e, pre demokraci – u 
  
Rozdelenie spoluhlások z hľadiska pravopisu: 
TVRDÉ  d, t, n, l, k, g, h, ch (píšeme po nich y) 
MÄKKÉ ď, ť, ň, ľ, c, č, š, dz, dž, ž, j (píšeme po nich i) 
OBOJAKÉ      b, m, p, r, v, z, s, f (vo vybraných slovách po nich píšeme y, v ostatných i) 
 
 Rozdelenie spoluhlások podľa znelosti: 
ZNELÉ PÁROVÉ           b, d, ď, g, dz, dž, z, ž, h, v 
NEZNELÉ PÁROVÉ   p, t,   ť, k, c,   č,   s, š, ch,f 
ZNELÉ (zvučné) NEPÁROVÉ   m, n, ň, l, ĺ, ľ, r, ŕ, j 
 
Toto delenie sa uplatňuje pri znelostnej asimilácii (spodobovaní) 
1. na začiatku slov - vták (v na f, čiže znelá na neznelú, lebo t je tiež neznelá) 
2. na konci slov - chlieb (b na p, lebo za b už nie je hláska), rok opice (k na g, čiže neznelá 
na znelú, lebo pri splývavej výslovnosti je každá samohláska, a teda aj o znelá) 
3. uprostred slov - rozprávka (z na s, lebo p je neznelá), modlitba (t na d, lebo b je znelá) 
 
Výnimkami, pri ktorých nedochádza k spodobovaniu, sú tvary osobných zámen, napr. so 
mnou, s nami, s ním... (čítame so mnou, s nami, s ním, nie zo mnou, z nami, z ním).    

 



Lexikológia 
 
Štýlové rozvrstvenie slovnej zásoby 

 
- Slová zásoba je súhrn všetkých slov, ktoré existujú v jazyku a je zachytená v slovníkoch. 

- Slovnú zásobu delíme na 3 štýly: 

 
1. Vyšší štýl (knižný):  

-  archaizmy: spisovné slovo s osobitným štylistickým príznakom (historickosť, slávnostnosť), 

boli nahradené novšími výrazmi.   

 Napr. letá (roky), švec (obuvník)... 
- historizmy: staré slová typické pre historickú literatúru, kroniky a pod., pomenúvali veci 

a javy, ktoré už zanikli. Napr. dereš, hintov, gilotína, toliar... 

-  poetizmy  (básnické slová): sú slová a slovné spojenia, ktoré sa považujú za typicky básnické 

a ktoré sa tradične používajú hlavne v lyrických alebo lyricko-epických dielach. Napr. jarý, 

krásota, luna... 

- neologizmy : sú najnovšie slová, ktoré sa dostali do slovnej zásoby len nedávno. Napr. 

internet, MP3, dataprojektor... 

- termíny:  sú odborné slová alebo slovné spojenia s presne vymedzeným významom, 

používané záväzne v určitom vednom alebo pracovnom odbore. Napr. graféma  (písmeno) 

 

2. Stredný štýl 

-  neutrálne slová (základná slovná zásoba): sú to slová bez štylistickej príznakovosti. 

Vyjadrujú iba vecný logický význam slova. Sú základom slovnej zásoby. Môžeme ich použiť v 

ktoromkoľvek jazykovom štýle. Napr. písať, človek, môj... 

- bežné knižné výrazy aj bežné hovorové výrazy. Napr.  mikrovlnka, minerálka, panelák... 

 

3. Nižší stýl  

- profesionalizmy  (profesionálny, odborný slang):  sú to hovorové výrazy v pracovnom styku, 

napr. písomka - písomná práca, muničák - muničný sklad  

- dialektizmy:  nárečové alebo miestne slová, slovné spojenia, frazeologizmy viazané k istému 

regiónu, slúžia ako charakterizačný prostriedok. Napr. Prinésev sem ti zemáky. 

- žargón a argot:  nespisovné jazykové prostriedky, ktorých funkciou a cieľom je utajiť nimi 

vyjadrované informácie a tým zvýrazniť nadradenosť, výlučnosť jeho používateľov. Napr.  

bubáky – peniaze, tráva – marihuana 

- slang: ide o nespisovné výrazy národného jazyka, ktoré sa používajú v súkromnom alebo 

neoficiálnom prostredí v obmedzenom okruhu ľudí, ktorí sa buď zaoberajú tou istou 

činnosťou alebo majú rovnakú sféru záujmov. Napr. vegetovať, haluz, slovina 

- vulgarizmy : sú hrubé, neslušné, spoločensky neprípustné výrazy. Pre vulgarizmy je 

príznačné:  

1. pohybujú sa na okraji slovnej zásoby 2. používajú sa výlučne v hovorovom štýle v 

súkromných prejavoch  

- pejoratíva : hanlivé slová, ktoré vyjadrujú  negatívny  postoj k pomenúvanej veci, deju alebo 

vlastnosti urážlivým spôsobom. Napr. slopať, skapať, žranica, žbrnda.   

 
 



Lexikológia  
 
Spôsoby tvorenia slov  

 

 Spájaním -    vznikajú viacslovné pomenovania  
 

a) Združené pomenovania :   
 ustálené, presne pomenúvajúce spojenia 

druhá svetová vojna, triedna kniha, slovná zásoba, Lomnický štít, Gymnázium Angely Merici 

v Trnave, Slovenská republika 

b) Frazeologizmy: 

    -   ustálené slovné spojenia s preneseným významom, obrazné pomenovania. 
Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne. 

Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. 

Komu sa nelení, tomu sa zelení. 

 Odvodzovaním -  a) Slovotvornou predponou, napr. vyletieť, odpísať, predbehnúť, 

dotvoriť, nadhodiť...  Slovotvorný základ letieť, písať…   
- b) Slovotvornou príponou, napr. letisko,  čakáreň,  
- c) Predponou aj príponou, napr. námestie, pobrežie 
- d) Bezpriponovo (zo slova rozbeh(núť) vznikne rozbeh) 

 
 Skladaním – z dvoch alebo viac slov vznikne jedno, napr.  zemeguľa (zo zem a guľa) , vodo-  

pád, drevorubač, teplomilný,  celodenný,  stĺporadie.  

 

 Skracovaním   a)skratky: atď., a pod., str. (píšeme za nimi bodku) 

b) skratkové slová: POFIS, TANAP ( z 1. slabík slov, dajú sa skloňovať -  idem do TANAP-u) 

c) iniciálové slová: EÚ, SOŠE (z 1. písmen – iniciálok slov) 

d) značky: Au, H2O, l, km (nepíšeme za nimi bodku) 

e) univerbizácia: z dvoch slov jedno spisovné hovorové, napr. minerálna voda —minerálka, 

žiak piateho ročníka - piatak 

 

 
Morfológia 
 
Slovné druhy a ich gramatické kategórie: 
 
1.delenie – 1. Ohybné – podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá 
       2. Neohybné – príslovky, predložky, spojky, častice, citoslovcia 
 
2. delenie – 1. Plnovýznamové - podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, 

príslovky, 
         2. Neplnovýznamové -  predložky, spojky, častice, citoslovcia 
 

1.  Podstatné mená (Substantíva) 

Plnovýznamový slovný druh. Pomenúvajú osoby, zvieratá, rastliny, veci, vlastnosti, deje, vnútorné 
stavy človeka. Napr. chlapec, jedľa, špongia, šťastie, písanie, nevoľnosť... 

Gramatické kategórie: rod, číslo, pád, vzor 

  Gramatické kategórie rod, číslo, pád majú okrem podstatných mien prídavné mená, zámená a 
číslovky – nazývame ich menné gramatické kategórie. 
  
Napr. mamke – ženský rod, jednotné číslo, datív (3.pád), vzor žena 



2.  Prídavné mená (Adjektíva) 

Plnovýznamový slovný druh. Pomenúvajú vlastnosti osôb, zvierat, vecí, prírodných a spoločenských 
javov. Napr. pekný, cudzí, páví, otcov, matkin... 
Gramatické kategórie sú zhodné s podstatným menom. 
  

3.  Zámená (Pronominá) 

Plnovýznamový slovný druh. Dokážu vo vete zastúpiť iný slovný druh. Napr. ja, náš, niekto, všetci... 

Gramatické kategórie: 
- rod (okrem bezrodových), číslo, pád (v G, D a A majú osobné zámená aj kratšie tvary – mňa – ma..) 
- zámeno on – v G a A – jeho, neho, ho, -ňho (pri zastupovaní životných podstatných mien – poňho), -
ň (pri zastupovaní neživotných podstatných mien – poň) 
 

4.  Číslovky (Numerália) 

Plnovýznamový slovný druh. Označujú počet osôb, vecí, dejov, ich poradie a členenie. Napr. sedem, 
deväťdesiattri, dvoje, piaty, päťkrát, trojaký... Niektoré majú podobu podstatného mena (sto), 
prídavného mena (prvý), príslovky (dvojako). 

Gramatické kategórie: 
·  rod – číslovky majú osobitný tvar pre každý rod (jeden, jedna, jedno); alebo iba dva tvary (piati, päť) 
·  číslo – len plurál – okrem číslovky jeden 
·  pád – niektoré číslovky majú v niektorých pádoch viac tvarov, napr. N: jedni(ľudia), jedny(stromy) 
 

5.  Slovesá (Verbá) 

Plnovýznamový slovný druh. Slovesá pomenúvajú deje, činnosť alebo stav osôb, zvierat a vecí. Napr. 
písať, mračiť sa, blednúť... 

Slovesné gramatické kategórie: osoba, číslo, čas, spôsob, vid, slovesný rod 
 
Napr. pracovali sme – 1. osoba, množné číslo, minulý čas, oznamovací spôsob, nedokonavý vid, 
činný rod 
 

6.  Príslovky (Adverbiá)- miesta, času, spôsobu, príčiny 

Neplnovýznamový slovný druh. Vyjadrujú rozličné okolnosti deja, ako miesto (napr. hore, sprava), čas 
(napr. včera, zrána), spôsob (napr. veselo, pomaly, slovensky), príčinu (napr. náhodou, omylom). Sú 
neohybný slovný druh, nemajú gramatické kategórie. 
 

7.  Predložky (Prepozície) 

Neplnovýznamový slovný druh. Vyjadrujú vzťah medzi slovami. Vo vete nestoja samostatne, vždy v 
spojení s iným slovom. Neohybný slovný druh, nemá gramatické kategórie. Napr. na, pred, poza, 
okolo, zo, so, pri, popri...  
  

8.  Spojky (Konjunkcie) 

Neplnovýznamový slovný druh. Spájajú slová a vety. Neohybný slovný druh, nemá gramatické 
kategórie. Napr. ale, lebo, že, aby, ani, aj, keď... 
  

9.  Častice (Partikuly) 

Neplnovýznamový slovný druh. Vyjadrujú osobný postoj hovoriaceho k vete alebo jej časti. Neohybný 
slovný druh, nemá gramatické kategórie. Napr. bohužiaľ, pravdaže, áno, nie, možno... 
  

10. Citoslovcia (Interjekcie) 

Neplnovýznamový slovný druh. Vyjadrujú cit, vôľu alebo napodobňujú zvuky. Napr. jej, fuj, au, hijo, 
hav-hav, čvirik... Neohybný slovný druh, nemá gramatické kategórie. Nie je vetným členom (výnimky: 
A žaba člup do vody. – citoslovce je prísudkom). 
 

 
 
 
 
 



Literárna zložka 
 
Lyrická poézia 
 
Rým  je charakterizovaný ako zvuková zhoda slabík na konci veršov. 
Združený rým  je najjednoduchší typ rýmu, so schémou aa-bb-cc 
Prerývaný rým  vzniká pravidelným spojením  určitých veršov, pričom ostatné verše sa navzájom 
nerýmujú (napr. druhý a štvrtý verš) a-b-c-b 
Striedavý rým  je zložitejší v porovnaní s prerývaným rýmom, pretože sa rýmujú dva párne a dva 
nepárne verše. Stretáme sa s ním v sylabotonickej prozódii. a-b-a-b 
Obkročný rým  sa vyskytuje v prvých dvoch strofách sonetu alebo samostatne. V štvorverší je to 
spojenie prvého a štvrtého verša a druhého s tretím. a-b-b-a 
Postupný rým  sa vyskytuje vo väčších strofách alebo v rámci dvoch strof. Schéma abc-abc 
Gramatický rým je charakteristický pre detské rečňovanky a vyčítanky. Schéma a-a-a-a 

 

Umelecké jazykové prostriedky :  majú estetickú funkciu. Delíme ich na figúry a trópy. 

 

Trópy – nepriamo, obrazne označujú javy a predmety na základe podobnosti. Patria k nim: 

 

-  Metafora – prenesenie významu na základe vonkajšej podobnosti /horela roľa, slnko plá pod 
opakovanie toho istého slova na začiatku veršov 

-  Personifikácia – zosobnenie, prenášanie ľudských vlastností na neživé predmety  /cesto rastie, 

slnko sa smeje/ 

-  Prirovnanie - /rapoce ako straka, slnko jak koráb/ 

-  Symbol – konkrétna predstava, ktorá slúži k označeniu abstraktného pojmu /srdce – láska, kríž 

kresťanstvo, topoľ - samota/ 

-  Epiteton (básnický prívlastok) – spojenie netradičného prídavného mena s podstatným menom 

/barnavé líčka, bázlivá noha/ 

- Zdrobnenina - /slniečko, vtáčik/ 

 

Figúry – vznikajú na základe opakovania slov alebo slabík vo veršoch. Patria k nim: 

 

- Anafora – opakovanie toho istého slova na začiatku veršov 

- Epifora - opakovanie toho istého slova na konci veršov 

- Epizeuxa - opakovanie toho istého slova za sebou vo verši 
 

Symbolizmus patrí medzi smery obdobia literárnej moderny. Vnáša do literatúry nové, 

moderné prvky, ale predovšetkým lyrický subjekt, ktorý sa sústreďuje na básnikovo „ja“. 

To je vo vnútornom rozpore s nehumánnosťou spoločnosti, preto prevláda osobná lyrika 

básnika – samotára, s pocitmi osamelosti a sklamania. Básne sú pesimistické, 

pochmúrne, povyšujúce ducha nad hmotu. V básňach sa využíva množstvo symbolov, 

asociácií a voľný verš. Predstaviteľ v slovenskej literatúre - I.Krasko 

IVAN KRASKO  

- predstaviteľ slovenskej literárnej moderny (začiatok 20. storočia) 

Nox et solitudo (Noc a samota) 

- zbierka básní osobnej lyriky – osobný smútok, individualizmus, subjektivizmus, 

snaha o sebapoznanie, úzkosť z pocitov, pocity viny a nenaplnenia osobnej túžby, 

hodnotenie minulého i budúceho. 

- Využíva symboly – napr. topole – samota; havran – smrť; noc – bezvýcho- 

diskovosť, kríž - kresťanstvo. 

- Básne napr. Zmráka sa, stmieva sa, Topole 

 



Zbierka básní: 

Verše – zobrazujú osobnú krízu autora, túžbu po nových istotách a hodnotách, aj 

spoločenské problémy z pohľadu lyrického subjektu 

- Otcova roľa - v tejto básni vyjadruje svoje primknutie sa k ľudu, k jeho 

sociálnym tradíciám a hodnotám. Táto báseň je akoby výčitkou vedomia básnika, 

ktorý odišiel "z otcovej role" (symbol) - z rodnej vlasti. 
  

Lyrické žánre      

      Óda – rozsiahla lyrická báseň, ktorá oslavuje nejakú osobnosť, udalosť. V slovenskej 

literatúre ódy písal napr. Ján Hollý, v nemeckej Fridrich Schiller (Óda na radosť – hymna EÚ). 

 Sonet - alebo znelka, 14-veršová lyrická báseň (4 - 4 - 3 - 3 verše - 4 strofy alebo 4 - 4 - 6 - 
3 strofy), pričom 1. strofa  (téza) naznačí tému, 2. strofa (antitéza) významovo protirečí 1. strofe 

alebo tému viac rozvinie a 3. a 4. strofa (syntéza) z predchádzajúcich strof vyvodia záver, zhrnutie, 

odkaz. 
Za prvé sonety sa považuje dielo F. Petrarcu: Sonety pre Lauru.    

 

IDEA SLOVANSKEJ VZÁJOMNOSTI 
 
Národné hnutie na Slovensku sa ocitlo vo veľmi ťažkej a nepriaznivej situácii. Z jazykovej stránky 

pokračoval rozvoj literatúry  v oboch spisovných jazykoch – v bernolákovčine (Hollý) i v češtine 

(Kollár). Spisovatelia sa usilovali utvoriť novú ideológiu, o ktorú by sa mohlo národné hnutie oprieť. 

Takúto oporu videli v slovanskej vzájomnosti, na základe ktorej sa mali spojiť všetky slovanské národy 

a zjednotiť sa pod vedením Ruska (jediné odolalo útoku Napoleona). Idea slovanskej vzájomnosti sa 

stala hybnou silou slovenského národného hnutia. Pod jej vplyvom sa zvyšuje záujem o Slovanov, 

národnú minulosť a tradície, študujú sa slovanské jazyky, literatúra a dejiny. Iniciátormi myšlienky 

slovanskej  vzájomnosti na Slovensku boli:  

Pavel Jozef Šafárik  

Ján Kollár 

Ján Hollý 

Ján Kollár  
· významný predstaviteľ klasicizmu 
· základnom jeho tvorby sa stala myšlienka slovanskej vzájomnosti, kt. bola v tých časoch oporou 
národného hnutia 
· v jeho poézii mali významné miesto nielen vlastenecké a národnobuditeľské idey, ale aj ľúbostné 
motívy, kt. neskôr naplno rozvíja v skladbe Slávy dcéra  
 
Slávy dcéra 
· vyjadril tu myšlienku slovanskej vzájomnosti  
· básnická skladba o láske k žene a slovanskej vlasti, inšpirovaná láskou autora k Frederike 
Schmidtovej, s ktorou sa zoznámil počas štúdií v Nemecku 
· ústrednými témami sú vlastenectvo a ľúbostný cit, v prvom vydaní mala 3 spevy a neskôr skladbu 
rozšíril na 5 spevov 
· 615 sonetov v 5 spevoch + predspev 
· napísaná časomierou – zachytená minulosť, prítomnosť a budúcnosť 
.dielo obsahuje žalospev nad slovanskou minulosťou, v ktorej víťazilo násilie nad spravodlivosťou.  
 

Hlavné motívy: 
-slovanské utrpenie v minulosti 
-obdiv k Rusku (Dubisko – symbol v básni) najsilnejšiemu štátu Slovanov 



-ISV (Idea slov. vzájomnosti) 
-obraz odvekého nepriateľa Slovanov – Nemecko 
-odrodilstvo 
-odsúdenie potláčaných národov 
-obraz lepšej budúcnosti Slovanov 
 

· celá skladba sa začína Předzpěvom, ktorý je jednou z najkrajších a najznámejších častí. Je písaný 
časomierou. Básnik žiali nad osudom ponemčeného slova  kmeňa Lužických Srbov. 

„Aj zde leží zem ta před okem mým slzy ronícím, 
někdy kolébka, nyní národu mého rakev.“ 

·obáva sa, aby podobný osud nestihol aj Slovensko 
 

1.Sála 
-obsahuje väčšinou ľúbostné sonety, v kt. ospevuje svoju milú, spomína si na krásne časy v Jene. Zo 
svojej milej utvoril ideál slovanskej devy, vybájenú dcéru bohyne Slávy, Mínu. Na konci spevu sa lúči s 
Mínou, sľubuje jej vernosť a zanecháva ju v krajine, v kt. s ňou bol šťastný. 
 

2. Labe, Rén, Vltava 
-prechádza územiami (sú označené riekami), kde voľakedy žili Slovania, žiali nad ich osudom. 
Spomína na Mínu so žiaľom, pretože je už ďaleko od nej. 
 

3. Dunaj 
-básnik prichádza na Slovensko, kde vidí iba biedu, krivdu a utrpenie. Ospevuje znovu svoju milovanú 
devu, zjavuje sa mu však mŕtva Mína a on túži umrieť. 
 
4. Léthé a 5. Acheron 
-Mína sa mení na vílu a sprevádza autora po slovanskom nebi (Léthé), aby oslávil všetkých 
slovanských dejateľov, a pekle (Acheron), kde zatracuje všetkých neprajníkov Slovanov a odrodilcov. 
Léthé – gr. mytológii rieka zabudnutia, Acheron – gr. mytológii rieka pretekajúca podsvetím. 
 

dejová osnova: 
-bohyňa Sláva, predstavujúca Slovanstvo, sa sťažuje v rade bohov, aké krivdy museli Slovania v 
minulosti pretrpieť, bohovia rozhodnú, aby Milek, syn bohyne Lady, stvoril dcéru Slávy, ako ideálny 
symbol slovanskej budúcnosti, ktorá by Slovanom odčinila predchádzajúce utrpenie a postavila ich 
medzi popredné národy sveta. 
 
Ján Hollý  
 

-je predstaviteľom vyššieho klasicistického štýlu 
-svoje diela písal v bernolákovčine, ale vedel pochopiť aj štúrovcov a nepostavil sa proti nim 
-je tvorcom slovenských eposov, v ktorých sa prejavil  vplyv antiky. Diela obsahujú časomieru, 
invokáciu (vzývanie múzy), propozíciu (naznačenie deja). 
Napísal 3 veľké eposy: 
1. Svatopluk  
2. Cirillo-Metodiada 
3. Sláv 
V eposoch chcel ospievať slávnu minulosť Slovanov, vyzdvihnúť cenu slobody, mieru, lásky k vlasti, 
odsúdiť otroctvo, vojny, dobyvačnosť. 
 

Epos Svatopluk: 
 

·je prvým umeleckým spracovaním časti slovenských dejín.  
·má 12 spevov – na začiatku každého spevu podáva autor jeho krátky obsah (propozícia) 



·dejovou osnovou eposu je Svätoplukova cesta k víťazstvu nad Nemcami a boje medzi slovenskými 
a nemeckými  vojskami, 
·dej je bohatý, vystupujú v ňom historické, ale aj vymyslené postavy (Zemižízeň, Všeslav,...) 
1. spev – predstavuje úvod, invokáciu, v kt. prosí Umku o pomoc pri tvorbe tohto eposu 
2. – 4. spev – opisuje historické okolnosti, ako Svatopluk zradil knieža Rastislava, vydal ho Frankom – 
Nemcom, ktorí ho uväznili a oslepili. 
5. spev – Zemižízňova reč na sneme, kde sa rozhoduje o boji za udržanie slobody. Táto reč presvedčila 
Svatopluka o potrebe brániť slobodu ľudu. 
6. spev – u Karolmana sa chystá hostina, na kt. Svatopluk rozpráva báj o príchode Slovanov do Európy 
z pravlasti Indie, o ich zvykoch a spôsobe života. 
7. – 8. spev - nemecký kráľ Karolman ho za tieto reči uvrhne do väzenia. Boh Karolmanovi vnukne 
myšlienku, aby postavil Svatopluka na čelo svojich vojsk proti Slovákom. 
9. – 11. spev – medzi oboma stranami zúri boj. Svätopluk prichádza na čele nemeckého posolstva na 
Devín prehovoriť Slovákov, aby so dobrovoľne vzdali a jeho uznali za svojho panovníka. Nastáva kríza. 
Slováci Svatopluka ústami Slavomíra odsúdia  za zradu. Po ďalších dohováraniach a Všeslavovom 
návrhu, že ho uznajú za panovníka, ak sa pridá na ich stranu, Svätopluk sa musí rozhodnúť. Pridáva sa 
na stranu Slovanov. 
12. spev – boj 2 najudatnejších Bridvalda a Svätopluka. Svätopluk ho nakoniec porazí. Keď sa má na 
sneme rozhodnúť, či slúžiť Nemcom a či svojmu rodu, neovplyvňuje ho Boh podľa vzoru antiky. 
 

Ján Chalupka –  Napísal prvé dramatické dielo v slovenskej literatúre (obdobie klasicizmu)  
Kocúrkovo. Autor vykresľuje prostredie malomesta, kde zosmiešňuje pomaďarčovanie a slovenských 
odrodilcov. 
 

PAVOL ORSZAGH HVIEZDOSLAV 

- slovenský realizmus 
- tvorba – intímna, spoločenská, prírodná, reflexívna lyrika, všeľudské problémy, zemianstvo, reakcie na 1. 

svetovú vojnu 
 

Ežo Vlkolinský : 

- Moderný epos 
- Ežo sa chce oženiť so Žofkou Bockovie 
- jeho mama Estera to však nechce – Žofka nie je pre ňu dosť bohatá 
- Ežo so Žofkou utečú, prichýli ich strýko Eliáš (Esterin brat) a usporiada pre nich veľkú svadbu (⇒ 

      pohnevá si Esteru) 

- ich spor nakoniec vyrieši Ežov syn Benko, ktorý si svojou detskou nevinnosťou podmaní starú mamu a 

      ona sa so synom uzmieri 

• Pavol Országh Hviezdoslav  sa zemianskou tematikou zaoberá najmä v spoločenských 

eposoch Ežo Vlkolinský a Gábor Vlkolinský. Vytvoril ich z rozpomienok na svoje rodisko Vyšný 

Kubín, ktorý tu nazýva Vlkolínom. Zaujal ho najmä vzťah zemianstva k ľudu. Vo Vlkolíne sa 

zemania napriek svojmu úpadku ešte nevedia zbaviť rodovej pýchy, ktorá im nedovolí splynúť 

so sedliackym ľudom. Opovrhujú ním, sú arogantní, nechcú si priznať, že sa už doba zmenila. 

Bočia od neho na priadkach, zábavách, ba aj v kostole. Pritom sa od nich líšia len oblečením 

a zvykmi.  Hlavná problematika v Ežovi Vlkolinskom je obsiahnutá v opise zemianskej matky 

Estery so synom Ežom, ktorý si chce vziať sedliacke dievča Žofku Bockovie. Matka ho vydedí a 

prichýli ho pyšný zeman – strýko Eliáš, ktorý mu vystrojí svadbu. Obraz svadby dáva možnosť 

ukázať prednosti sedliactva a jeho morálne víťazstvo nad zemianstvom. Na svadbe si začne 

vymieňať názory strýko Eliáš so starým sedliakom Blažkom a keď spor nadobudol hrozivé 



rozmery a zemania v ňom dokazujú svoju nadradenosť, Ežo sa prejaví ako zásadný odporca 

feudálnych prežitkov (Sme rovní! Áno – zeman, nezeman, v tom rozdielu viac niet). Záver 

skladby končí zmierením matky so synom zásluhou vnúčaťa a súčasne definitívnym 

víťazstvom roľníctva nad zemianstvom.  

Krátka epická próza 

V pásme postáv sa nachádza: 

 monológ – súvislý, vyslovený prejav jednej postavy, ktorá neočakáva odpoveď alebo jej 
nemá kto odpovedať, napr. Zuna ticho zakvílila: „Hory, horičky, prečo mi nerozumiete, 
prečo mi nepomôžete? Ako sa ja teraz môžem v dedine ukázať, keď mi nik neverí? Hory 
však mlčali. Ani tie nevedeli, ako jej pomôcť. 

 vnútorný monológ – nevypovedaný, myslený prehovor postavy.  Charakterizuje ho 
spontánny tok myšlienok, ktorý umožňuje čitateľovi pochopiť vnútorné pohnútky postavy 
pred nejakým činom alebo po ňom. Môže sa vyjadriť polopriamou rečou, nevlastnou 
priamou rečou, niekedy priamou rečou. napr. 

 Petrovi preblesklo hlavou: „Ak splním tie tri úlohy, Magdaléna bude moja. Len moja. Už navždy.“ 

Myšlienky mu však ďalej prúdili hlavou. 

Vnútorný monológ môže, ale nemusí byť označený úvodzovkami ako priama reč (pozri 
predchádzajúci príklad), môže byť graficky odlíšený napr. iným typom písma, napr. 
kurzívou – Magdaléna sa nevládala ani pohnúť. Všetko ju bolelo. Prečo to Jano urobil? 
Vari mu nie som dobrou ženou, že sa ku mne tak správa?     

 replika – prehovor jednej postavy v rámci dialógu 
 dialóg – rozhovor najmenej dvoch osôb, repliky dialógu sa zapisujú priamou rečou . 

Dialóg môže byť a) symetrický – pravidelne sa striedajú repliky postáv A a B, bez 
prerušovania rečou rozprávača. (Uvádzacia veta je súčasťou priamej reči.) .) Napr. 
 

Ondráš bol omámený. O chvíľu vstal oslobodený, zamával rukami vo vzduchu. 

„No a teraz poďme. I večer nás zosobášia.“ 

„Ale ja som už – s Janom Dúbravovie,“ zháčila sa Zuzka. 

„Ozaj – ozaj! Už mi povedali – zabudol som. Oneskoril som sa...šak ma dlho čakali?  

 

Alebo  

ANTIGONA    Je hanbou ctiť si brata? 

KREÓN    A ten, koho zabil, to ti nebol brat? 

ANTIGONA    Bol, obaja boli z tej istej krvi ako ja! 

KREÓN  A prečo uctievaš tak bezbožne len jedného? 

 
b) asymetrický – reč postáv v podobe priamej reči je prerušovaná rečou, komentovaním  rozprávača 

(netýka sa to uvádzacích viet k priamej reči). Napr. 

- Vy ste nie chlap, - zaťal Hlavaj nahnevaný, že mu nedal dokončiť. 

- Teda čo som? 

- Stará baba. 

  Okolický očervenel, chcel vyskočiť, ale zlovestný pohľad Hlavajov pritlačil ho k zemi. 

- Prečo? - vyhŕklo z neho. 

- Bojíte sa povedať pravdu. 

Tie slová dotkli sa Okolického ako úder päsťou.  

 



Dramatická literatúra 

Dráma ako literárny druh : Dráma je základný literárny druh. Vznikla v 

starovekom Grécku z náboženských osláv Dionýza, boha plodnosti a vína. Vyvinula sa z 

dialógu medzi hercom a zborom. Aischylos neskôr pridal 2. herca a Sofokles herca tretieho. 

Dráma má dej, ktorý posúvajú herci prostredníctvom dialógov a monológov. Vnútorne sa 

dráma členení na : expozíciu, kolíziu, peripetiu, krízu a rozuzlenie (pokiaľ ide o komédiu), 

alebo katastrofu (keď ide o tragédiu).  

Dráma ako literárny žáner : Drámu ako základný žáner dramatickej tvorby poznáme od 

19. storočia. Viac sa zameriava na vážne než komické situácie. Z obsahového hľadiska tvorí 

prechod medzi tragédiou a komédiou. Jej zrod sa viaže na obdobie kritického realizmu v 

literatúre. Tragédia a komédia poskytovali iba jednostranné zobrazenie spoločnosti a 

sociálnych pomerov. Dráma sa sústreďuje na vykreslenie obyčajných ľudí, autori sa tak 

usilujú vytvárať isté typy postáv, viazaných na určite prostredie, soc. skupinu. Väčšina diel 

má vážny obsah. V dráme sa pod vplyvom realistického zobrazenia skutočnosti uvoľňuje aj 

kompozičná výstavba deja. Do popredia sa dostáva psychologizácia postáv.  

Príklady – J.G.Tajovský (predstaviteľ realizmu): Statky-zmätky – príbeh o túžbe po majetku 

a nezhodách, ktoré kvôli nemu vznikajú. Bezdetní manželia Pálčikovci presvedčia Ďura Ľavka 

a Zuzku Kamenskú, aby sa zobrali a pracovali na ich gazdovstve a za odmenu získajú po ich 

smrti celý majetok. Ďuro je však nedočkavý a žiada, aby majetok prepísali čím skôr. Keď mu 

jeho požiadavku nesplnia, začne zanedbávať prácu na gazdovstve aj Zuzku a tá ho opustí - aj 

so synom sa vráti k rodičom. Ďuro si k Palčíkovcom privedie bývalú frajerku Betu, ale ani tá 

gazdu nepresvedčí, aby prepísal majetky, tak Ďura opustí aj ona. Ďuro prosí Zuzku, aby sa 

k nemu vrátila, ale ona odmietne, dovolí mu však navštevovať syna.    

Typické znaky :  

a) Jej základnými vlastnosťami sú: 

 dialogická forma - dialóg musí byť dramatický, prostredníctvom neho sa vytvárajú 

charaktery postáv (najmenšou jednotkou je replika) 

 dramatický konflikt - ktorý vyvoláva dramatické napätie. 

Kompozícia drámy :  
 vonkajšia 

 dejstvá - prestávka, výmena kulís, posun v čase 
 scény - výmena osôb 
 výstupy - zmena počtu osôb 

 vnútorná 

 1.úvod = expozícia 
 2.zápletka = kolízia 
 3.vyvrcholenie = kríza 
 4.dejovy obrat  
 5.rozuzlenie  

 



V dramatickom umení  sa uplatňujú aj mimojazykové prostriedky ako sú kulisy -

veľkoplošné predmety na scéne, vytvárajúce predstavu prostredia, v ktorom sa dej 

odohráva (napr. ilúzia lesa, dediny, vnútorného priestoru chalupy a pod.) a času 

(historické obdobie, prítomnosť, ilúzia budúcnosti). Rekvizity – predmety, s ktorými 

narábajú herci na scéne, napr. metla, hrnce, fajka, dáždnik... Mimojazykovú výpovednú 

hodnotu majú aj kostýmy hercov, hudba , osvetlenie... 

 

Tragédia je dramatický žáner. Základným znakom je obraz boja človeka 
s nepriateľskými silami, ktoré sú silnejšie ako on. Konflikt deja sa nedá vyriešiť 

iným spôsobom ako smrťou postavy alebo postáv, tzn. že človek v tomto boji 
zahynie. 

 Obraz hlavného hrdinu – silný jednotlivec, bojujúci za vyššie dobro – sa udržal 

v tomto žánri do dnešných čias. Nikdy nepristupuje na kompromis. Mení sa však 
charakter nepriateľských síl, proti ktorým musí bojovať – bohovia, spoločenské 

predsudky, nespravodlivosť, spoločenský útlak a pod. 

V humanistickej a renesančnej literatúre sa znovu prinavracajú k životu 
antické dramatické žánre. Štruktúra Sofoklovej tragédie ožila počas renesancie aj 

v tvorbe Wiliama Shakespeara. Jeho tragédie sú osnované na konfliktoch 
dobra a zla, ľudskosti a podlosti – Romeo a Júlia (generačná nenávisť  dvoch 

rodov Montekovcov – Romeo a Kapuletovcov – Júlia, ktorú zamilovaní porušia) , 
Hamlet (pomsta dánskeho princa Hamleta za smrť svojho otca namierená proti 

strýkovi Claudiovi, vymrie celý rod), Othello, Macbeth … 

Idea : Neľútostný boj osamoteného jedinca so svetom intríg a zločinu. 

Komédia - na rozdiel od tragédie sú postavy komédie zo skromných pomerov, komédia má 

šťastné rozuzlenie a jej zámerom je rozosmiať divákov. Venuje sa každodennej realite ľudí. 

Zobrazuje sa v nej smiešnosť, komickosť a nezmyselnosť niektorých stránok ľudského života. 

Ostrie jej humoru je zacielené hlavne na negatívne rysy ľudských charakterov, prípadne na 

záporné javy spoločenského života. Je významným prostriedkom boja proti zlu.  

Ak sa komickosť sústreďuje na charaktery, vzniká charakterová komédia, ak na situáciu – 

situačná komédia. Komédie bývajú veršované i neveršované. Uplatňuje sa v nich komika. 

Pojmy : dramatizácia -  a) je stvárňovanie príbehu alebo témy slovom a pohybom, 

pričom sa môžu použiť aj pomôcky, napríklad bábky a rekvizity. Cieľom dramatizácie je 
dosiahnuť, aby si hráči uvedomili charakteristické vlastnosti postavy, ktorú stvárňujú, 

b)premena nedramatického (prozaického, veršovaného) na dramatický .  

  Inscenácia -  realizácia dramatického textu (scenára) na scéne.      

 Inscenačné formy -  a)    divadelná hra dramatický žáner realizovaný na divadelnej 

scéne (kulisy, rekvizity), audio –vizuálne vnímanie, bezprostredný kontakt herci - 

diváci 

                                           b) film dramatický žáner, ktorý v sebe spája obraz, slovo, hudbu a 

zvuk, dôležité sú vizuálne efekty, môže byť celovečerný, krátky, hraný, 

animovaný, prírodopisný, dokumentárny... 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Trag%C3%A9dia


                                     c) televízna hra dramatický žáner, technické audiovizuálne umenie, 

dôraz sa kladie na sluchové (audiálne) vnímanie textu, v porovnaní s filmom, je 

viac založená na slove, vyznačuje sa malým časovým a priestorovým rozpätím, 

menší počet postáv, tematicky spracováva domáce, rodinné príbehy, spoločenské 

udalosti. 

                       d) rozhlasová hra je literárno - dramatický žáner využívajúci iba 

zvukové prostriedky, je to audiálne umenie (sluchové), bez možnosti využitia 

zrakového princípu, hlavným prvkom je zvuk a zvukové efekty 

 


