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ORTOGRAFIA A ORTOEPIA 
 

 
Akademický rok:  2012/2013 
Študijný program: slovenský jazyk a literatúra (SJLb) 
Stupeň štúdia:  prvý (bakalársky) 
Ročník:    prvý 
Semester:   zimný 
Forma výučby:  cvičenie 
Rozsah výučby:   2 hodiny týždenne 
Spôsob hodnotenia:  hodnotený zápočet 
Počet kreditov:  3 
Vyučujúca:   Mgr. Stanislava Zajacová, PhD. 
Pracovisko:  Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií FF PU 
Číslo miestnosti:  374 
E-mail:    stanislava.zajacova@gmail.com 
 
 
Obsahová náplň cvičení: 
 
1. cvičenie  
Oboznámenie sa s cieľom cvičení a s podmienkami na získanie zápočtu.  
Vzťah ortoepie a ortografie. 
Úvodný diktát. 
  
Podmienkou účasti na cvičeniach je domáca príprava formou štúdia jednotlivých tém z predpísanej 
literatúry. Hodiny ortografie a ortoepie sú zamerané na praktické precvičenie danej problematiky.  
 
Vybrané témy z ortografie    
2. – 3. cvičenie 
Písanie i/í, y/ý. Písanie základných a radových čísloviek. Vybrané slová. 
Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, s. 29 – 31.  
 

4. cvičenie 
Písanie veľkých písmen. 
Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, s. 50 – 75. 

 
Písanie slov osobitne a dovedna.  
Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, s. 45 – 46. 
 
Rytmické krátenie. 
Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, s. 124 – 126. 
 
5. – 6. cvičenie 
Interpunkcia s dôrazom na používanie čiarky.  
Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, s. 92 – 118. 
 
7. cvičenie 
Písanie slov cudzieho pôvodu. Tvorenie ženských priezvisk cudzieho pôvodu.   
Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, s. 38 – 44, 128 – 130. 
 
Samoštúdium: 
a) Rozdeľovanie slov.  
Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, s. 47 – 49. 
 
b) Zmeny, opravy a doplnky v Pravidlách slovenského pravopisu z roku 2000. 
Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, s. 19 – 20. 
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Vybrané témy z ortoepie 
8. cvičenie 
Krátke a dlhé vokály. Diftongy. Slabičné r, l, ŕ, ĺ.  
Sabol, J. – Bónová, I. – Sokolová, M.: Kultúra hovoreného prejavu, 2006, s. 20 – 43.    
Kráľ, Á.: Pravidlá slovenskej výslovnosti, 1996, s. 91 – 96. 

 
Šumové (znelé a neznelé) konsonanty. Sonórne (zvučné) konsonanty. 
Sabol, J. – Bónová, I. – Sokolová, M.: Kultúra hovoreného prejavu, 2006, s. 44 - 57.    
Kráľ, Á.: Pravidlá slovenskej výslovnosti, 1996, s. 104 – 111. 

 
9. – 10. cvičenie 
Znelostná asimilácia v slovenčine. Výslovnosť predložiek v spojení s osobnými a privlastňovacími 
zámenami. 
Sabol, J. – Bónová, I. – Sokolová, M.: Kultúra hovoreného prejavu, 2006, s. 61 – 69.    
Kráľ, Á.: Pravidlá slovenskej výslovnosti, 1996, s. 111 – 131. 

 
11. cvičenie 
Kombinácie hlások. Výslovnosť konsonantov d, t, n, l/ď, ť, ň, ľ pred e, i, í, ia, ie, iu. 
Sabol, J. – Bónová, I. – Sokolová, M.: Kultúra hovoreného prejavu, 2006, s. 57 – 60, 70 – 76.    
Kráľ, Á.: Pravidlá slovenskej výslovnosti, 1996, s. 139 – 153, 156 – 159. 
 

Samoštúdium: 
a) Jazyková norma, kodifikácia, úzus. Definícia ortoepie. Z dejín slovenskej ortoepie. Štýly výslovnosti. 
Kráľ, Á.: Pravidlá slovenskej výslovnosti, 1996, s. 13 – 35.   

 
b) Spisovná výslovnosť a jazyková kultúra.  
Sabol, J. – Bónová, I. – Sokolová, M.: Kultúra hovoreného prejavu, 2006, s. 9 – 19. 
 

12. cvičenie  
Priebežné hodnotenie I.  
Domáca príprava jazykového okienka približujúceho ľubovoľný ortoepický problém z praxe.  
Maximálny počet bodov – 10. Hodnotí sa: ortografia, invencia, štylizácia, kompozícia, formálna stránka.  
Odporúčaná literatúra: jazykové okienka v jednotlivých číslach zborníka Slovo o slove. Dostupné na: 
<http://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta/sos>.  
 
Priebežné hodnotenie II. 
Prednes vopred pripraveného informačného rečníckeho prejavu na ľubovoľnú tému v trvaní 5 – 8 minút. 
Maximálny počet bodov – 15. Hodnotia sa tieto zložky: obsahová (max. 3 body), kompozičná (max. 3 
body), výrazová (max. 3 body), prednesová (6 b.). 
Odporúčaná literatúra: Slančová, D.: Základy praktickej rétoriky. Prešov: Náuka, 2001. 
 
Plagiátorstvo sa chápe ako neprijateľný štýl práce a hodnotí sa známkou FX.  

Pozri: <http://www.unipo.sk/public/media/14733/09_smernica_plagiatorstvo_2011.pdf>.  
 

13. cvičenie 
Záverečné hodnotenie 1  
Kontrolný diktát. Maximálny počet bodov – 15. Požadovaný minimálny počet bodov – 10. 
Hodnotenie diktátu: 15 b. – do -2 b. za jednotlivé chyby (pozri poznámku nižšie) 

   14 b. – do -4 b. 
   13 b. – do -6 b. 
   12 b. – do -8 b. 
   11 b. – do -10 b. 
   10 b. – do -12 b. 

(Poznámka: 3 b. sa strhávajú za hrúbky (y, ý namiesto i, í a naopak); 2 b. za chyby v písaní čiarok, dĺžňov, malých/veľkých písmen, 
v písaní slov osobitne/dovedna, za chyby spôsobené vplyvom znelostnej asimilácie (napr. z mojou sestrou), za vynechané/zmenené 
slová; 1 b. za chyby z nepozornosti – napr. zmena slovosledu) 
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Študent, ktorý nezíska stanovený minimálny počet bodov z diktátu (10 b.) v prvom skúškovom termíne, 
má právo na dva opravné termíny. V prípade, že ani v druhom opravnom termíne nezíska stanovený 
minimálny počet bodov, nie je pripustený k záverečnému hodnoteniu 2 (test) a je hodnotený známkou 
FX.  

 

Záverečné hodnotenie 2 (počas vypísaných skúškových termínov vyučujúcej) 

Test z predpísanej látky z celého semestra (teória, ortoepické a ortografické cvičenia). Maximálny počet 
bodov – 30. Požadovaný minimálny počet bodov – 22. 
 
Študent, ktorý nezíska stanovený minimálny počet bodov z testu (22 b.), má právo na jeden opravný 
termín.  
 
Podmienkou na získanie hodnoteného zápočtu je úspešné zvládnutie všetkých častí priebežného a 
záverečného hodnotenia.  

      
_________ 
 
LITERATÚRA 
Základná: 
SABOL, J. – BÓNOVÁ, I. – SOKOLOVÁ, M.: Kultúra hovoreného prejavu. Prešov: FF PU, 2006.  
KRÁĽ, Á.: Pravidlá slovenskej výslovnosti. Systematika a ortoepický slovník. Martin: Vydavateľstvo Matice 
slovenskej, 2005.  
KRÁĽ, Á.: Pravidlá slovenskej výslovnosti. 3. vyd. Bratislava: SPN, 1996.  
Pravidlá slovenského pravopisu. 3. vyd. Bratislava: Veda, 2000. 
 
Odporúčaná: 
KRÁĽ, Á. – SABOL, J.: Fonetika a fonológia. 1. vyd. Bratislava: SPN, 1989. 
RIPKA, I. – IMRICHOVÁ, M. – SKLADANÁ, J.: Praktická pravopisná príručka. Bratislava: Ottovo 
nakladateľstvo, s. r. o., 2008. 
DVONČOVÁ, J. – JENČA, G. – KRÁĽ, Á.: Atlas slovenských hlások. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1969.  
KRÁĽ, Á. – RÝZKOVÁ, A.: Základy jazykovej kultúry. Bratislava: SPN, 1990.  
PISÁRČIKOVÁ, M. a kol.: Jazyková poradňa odpovedá. Bratislava: SPN, 1988. 
SLANČOVÁ, D.: Základy praktickej rétoriky. Prešov: Náuka, 2001. 
 
Odporúčané www stránky: 
http://www.juls.savba.sk/ 
http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf 
 
Podmienky na získanie hodnoteného zápočtu: 
Priebežné hodnotenie 1 – 10 bodov  
Priebežné hodnotenie 2 – 15 bodov  
Záverečné hodnotenie 1 – 15 bodov 
Záverečné hodnotenie 2 – 30 bodov 
Aktívna účasť na seminároch  – 5 bodov (0,5 b. za každú účasť) 
Maximálny počet bodov  – 75 bodov  
 
Hodnotenie: 
75 – 71  bodov  A (výborne) 
70 – 66 bodov  B (veľmi dobre) 
65 – 61 bodov  C (dobre) 
60 – 56 bodov   D (uspokojivo) 
55 – 50 bodov  E (dostatočne) 
49 – 0 bodov   FX (nedostatočne) 
 


