
Slovesá 
Prosím, urobte si poznámky!

Ďakujem, Liptáková

Termín: 25. 5. 2020



Čo sú to slovesá?
• slová, ktoré pomenúvajú, čo osoby, zvieratá a veci robia alebo čo sa s nimi deje

• plnovýznamové ohybné slovné druhy (ohýbanie slovies sa volá ČASOVANIE)

Slovesá vyjadrujú:

a) činnosť – keď niekto niečo koná (napr. utekať, maľovať, variť, nakupovať, chodiť,

...) = môžeme ich ovplyvniť ČINNOSTNÉ

b) stav niekoho, niečoho (napr. rásť, blednúť, chorľavieť, vädnúť, kvitnúť, ...) =

nemôžeme ich ovplyvniť STAVOVÉ

• základný tvar slovies nazývame NEURČITOK a končí sa na –ť (napr. písať, čítať,

kresliť, hovoriť, ...)



Gramatické kategórie slovies
• osoba – 1., 2., 3.

• číslo – jednotné (singulár), množné (plurál)

• čas – prítomný, minulý, budúci

• spôsob

• rod

• vid

tieto sa budeme učiť neskôr



Osoba a číslo

OSOBA:

• jednotné číslo – 1. osoba (ja), 2. osoba (ty), 3. osoba (on, ona, ono)

• množné číslo – 1. osoba (my), 2. osoba (vy), 3. osoba (oni, ony)

ČÍSLO:

• slovesá môžu byť vyjadrené:

a. v jednotnom čísle – napr. píšem, kreslí, hovorí, chodíš, ...

b. v množnom čísle – napr. píšeme, kreslia, hovoria, chodíte, ...



Slovesný čas

• môže byť:

a. prítomný – teraz robím činnosť, napr. volám, pracuje, kopú, číta,

kričí, vládne, ...

b. minulý – včera alebo v minulosti som robil činnosť, napr. zavolal

som, čítal, kričala, vládli, pracovali sme, ...

c. budúci – ešte len budem činnosť robiť, napr. budem volať, budeme

pracovať, budú vládnuť, bude kričať, ...



Časovanie slovies

• Slovesá menia svoj tvar – časujeme ich.  NAPR.: čítať – neurčitok

Jednotné číslo: Množné číslo

1. (ja) čítam 1. (my) čítame

2. (ty) čítaš 2. (vy) čítate

3. (on, ona, ono) číta 3. (oni/ony) čítajú



Časovanie slovesa BYŤ

singulár

1. ja som bol(a) 

2. ty si bol(a) 

3. on bol / ona bola / 

ono bolo 

plurál

1. my sme boli

2. vy ste boli

3. oni/ony boli

MINULÝ ČAS



Časovanie slovesa BYŤ

singulár

1. ja som 

2. ty si

3. on je / ona je / 

ono je

plurál

1. my sme

2. vy ste

3. oni/ony sú

PRÍTOMNÝ ČAS



Časovanie slovesa BYŤ

singulár

1. ja budem

2. ty budeš

3. on bude / ona bude 

/ ono bude

plurál

1. my budeme

2. vy budete

3. oni/ony budú

BUDÚCI ČAS



• Sloveso byť je súčasťou slovies v minulom a budúcom

čase!!! Podľa neho určujeme osobu!: pracoval som (ja – 1.

os., sg), pracovali ste (2. os. pl.), budeš pracovať (ty - 2. os.,

sg.), budú pracovať (3. os. pl.)

• Pri časovaní slovies sa vo všetkých ohýbacích príponách píše

mäkké i/í !!! (robí, robíte, robil,...)

• Pozor!!! na výnimky pri vybraných slovách UMY, PRIKRY



Tykanie
• tykáme zvyčajne deťom a neplnoletým osobám, svojim

priateľom a členom najbližšej rodiny. Tykajú si aj deti medzi

sebou, študenti a príbuzní v užšej i širšej rodine.

• pri tykaní používame tvar slovesa v 2. osobe jednotného čísla

(napr. TY hovoríš, TY kreslíš, ...)



Vykanie
• vykanie je aj prejavom rešpektu a úcty k osobám s významnejším spoločenským

postavením, starším, ženám, alebo neznámym a cudzím ľuďom.

• pri vykaní používame tvar slovesá v 2. osobe množného čísla, aj keď sa

obraciame len na jednu osobu (napr. VY kreslíte, VY hovoríte, ...)

• POZOR!!!

Nesprávne vykanie: Pani učiteľka, mohla by ste mi to vysvetliť?

Správne vykanie: Pani učiteľka, mohli by ste mi to vysvetliť?


