
k nadobúdaniu konkrétnych významov Tým sa špecializuje oproti slovo-
tvornému t>pu Zv + -me/-tie

Základným formantom skúmaných slovotvorných typov je tvaroslovná
substantívna paradigma a sekundárnym (sprievodným) sú slovotvorné alter-
nácie

Alternácie sú dôležitým signálom slovotvorného procesu Zmena význa-
mu pri derivácii si vynucuje alternačné modifikácie slovotvorného /ákladu
v štruktúre motivovaného slova

Skúmaním súboru 1332 slov slovotvorných typov Zv + -Rm, Zv + -Rf,
Zv + -Rn sme zistili, že najproduktívnejšie sú vokahcké alternácie
a/á (zavlažiťl závlaha, zabavili'zábava), i/í (prihodil sa/príhoda,
vypláchnut/výplach), ktoré sa vyskytujú len v prefixe Okrem kvantitatív-
nych alternácií sú pre prefix charakteristické neproduktívne alternácie o/O
(odobrať/odber). O/ú (zhrnutí súhrn), o/á (rozštiepil/rázštep)

V koreni je najproduktívnejším typom vokalická alternácia ie/e
(vliecť/vlek, tlieskal/potlesk), í/i (prehýbat/prehyb, šmýkal /šmyk), á/a (za-
chránil/záchrana, zabrániť/zábrana) Kvalitatívne a kvalitatívno-kvantita-
tívne alternácie nie sú také frekventované ako dĺženie v preftxe, ale
obmedzujú sa na niekoľko základných druhov — á/o (prevádzal/prevod),
ie/o (námestí nános), í/e (navštívil/návšleva), í/o (zbíjal/zboj), ktoré postupne
nadobúdajú silnejšie postavenie a prispievajú k oslabeniu vedomia o totož-
nosti koreňa (zavil —> závoj, zalial —» záliv, prelial —» prehv, odlieval —»
odliv, zalieval —» záliv) Pn strate synchrónnej motivovanosti sa od „býva-
lých" deverbatív často tvoria desubstantívne slovesá (bil —> boj —» bojoval,
hniť —» hnoj —¥ hnojit, strastí —» strach —» strachoval sa, viezt —» voz —>
voziť, opit (sa) —> opoj —> opojit) Z alternácií O/vokál sa v koreni najčaste]-
šie uplatňuje e-ový a o-ový vokalický typ (zabrat/zaber, vypnut va/výpon)

Pre koniec slovotvorného základu sú príznačné inverzné konsonantické
alternácie Tu sú najproduktívnejšie alternácie korelovaných konsonantov
ď/d (hodil/hod), ť/t (straníl'strata), ň/n (predklonil sa/predklon), 171 (žaba-
hl/zábal) a alternácia č/k (poskoč íl/poskok)

Samohláskové alternácie v prefixe (dĺženie) a v koreni (krátenie), spo-
luhláskové na konci deverbatíva sú symptomatické pre slovotvorné typy Zv
+ -Rm, Zv + -Rf, Zv + -Rn I tu sa prejavuje silný tlak slovotvorno-typovej
analógie

1 Uvedené alternácie sú takmer vždy prediktabilné v analogických
a prefixálno-transflexných derivátoch (platiť —> úplata, hľadiet —> výhlad,
šliepat —> vyslep)

2 Slovotvorný proces si vynucuje kríženie či prekrývanie neutralizač-
ných a alternačných zmien (typy záštita, vytah, ústup, výdych) K alternácii
dlhy vokál/krátky vokál v koreni systémovo dochádza aj napriek postaveniu
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v neutralizačnej pozícii (vrt
Záhyb <— zahýbal)

vŕtat, návrt <— navrtat, ohvb <r- ohýbať,
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Vysvetlivky
Zv — slovotvorný náklad verbálny
Rm — relačná morféma podstatných mien mužského rodu
Rf — relačná morféma podstatných mien ženského rodu
Rn — relačná morféma podstatných mien stredného rodu
Kv — koreňová morféma verbálna
Pref(cv/c) — prefixálna morféma so štruktúrou konsonant, vokál/konsonant
— — štruktúrna a sémantická motivácia
— —štruktúrna motivácia
— — sémantická motivácia

F — frekvencia slova podlá Retrográdneho slovníka slovenčiny
D — slovotvorná kategória spredmetnema deja
P — slovotvorná kategória názvov prostriedkov činnosti
Č — slovotvorná kategória čimtelskych názvov a ná/vov nositela deja
V — slovotvorná kategória názvov výsledku činnosti
O — slovotvorná kategória názvov objektu činnosti
M — slovotvorná kategória názvov miesta
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