
Dokonavý a nedokonavý vid slovies 

 

(Poznámky do zošita) 

Čo je slovesný vid? 

Slovesný vid je gramatická kategória slovies a vyjadruje, či dej už skončil alebo ešte trvá (prebieha). 

V slovenčine rozlišujeme: dokonavý a nedokonavý vid 

 

Dokonavý vid 

Dokonavý vid vyjadruje, že dej neprebieha, je ukončený. Slovesá, ktoré majú dokonavý vid, 

nazývame dokonavé. 

 Príklady dokonavých slovies: prečítať, nakúpiť, upiecť, povedať, urobiť, zasmiať sa 

Budúci čas dokonavých slovies sa vyjadruje jednoduchým slovesným tvarom (jedným slovom): 

prečítam, nakúpim, upečiem, poviem, urobím, zasmejem sa. 

 

Nedokonavý vid 

Nedokonavý vid vyjadruje neukončený dej, ktorý ešte prebieha. Slovesá s nedokonavým vidom 

nazývame nedokonavé. 

 Príklady nedokonavých slovies: čítať, nakupovať, piecť, rozprávať, robiť, smiať sa 

Budúci čas nedokonavých slovies vyjadrujeme zloženým slovesným tvarom (viacerými slovami): 

budem čítať, budem nakupovať, budem piecť, budem rozprávať, budem robiť, budem sa smiať. 

 

Dokonavé slovesá vs. nedokonavé slovesá 

napísať (budem napísať) – písať (budem písať = budem + neurčitok slovesa) 

prepísať (budem prepísať) – prepisovať (budem prepisovať) 

nakúpiť (budem nakúpiť) – nakupovať (budem nakupovať) 

ukryť (sa) (budem sa ukryť) – ukrývať (sa) (budem sa ukrývať) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

1.  Vypíš z viet slovesá a urči ich slovesný vid: 
 

veta sloveso slovesný vid 

Upratal som si svoju izbu.   

Čo by ste si priali k narodeninám?   

V piatok píšeme previerku.   

Radi by sme vás v sobotu navštívili.   

Nezabudnite si pomôcky na 
rysovanie! 

  

Daroval som mu niečo nezvyčajné.   

Budú sa starať o týchto psíkov.   

 
2.  Urči správny vid slovies – označ krížikom : 

 

sloveso dokonavý 
vid 

nedokonavý 
vid 

plánujeme   

prenasleduje   

štartoval   

schváli   

zbledol som   

boli by sme chválili   

ožení sa   

ochraňuje   

strážia   

 
3.  Označ v tabuľke, či je správne určený vid slovesa. Ak nie, pripíš správne: 

 

sloveso slovesný 
vid 

ÁNO NIE 

vypracovali dokonavý   

horelo dokonavý   

sťahujú sa nedokonavý   

kopali by dokonavý   

prezradili 
sme 

dokonavý   

čakáme dokonavý   

plače nedokonavý   

 
 

4.  Urči vid slovesa a pripíš sloveso opačného vidu: 
 
 

sloveso slovesný vid sloveso opačného vidu 

vystúpil som   

minuli ste   

kupovali sme   

tlačí   

padali   

predstavil si   

lepíme   

sľuboval   



 


