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     Slovné druhy 
 
 

Slovnými druhmi sa zaoberá jazykovedná disciplína, ktorá sa nazýva morfológia 
alebo tvaroslovie. 
 
 

 

 
 
 
 
    slovné druhy        

Slovné druhy sa rozdeľujú podľa týchto kritérií: 

podľa ohybnosti 
 
 
 
 
ohybné 
neohybné 

podľa vecného 
významu 
 
 
 
plnovýznamové  
neplnovýznamové 

 
podľa 
vetnočlenskej 
platnosti 
 
 
sú vetné členy 
nie sú vetné členy 
 

1.    podstatné mená   skloňujú sa   

2.    prídavné mená   skloňujú sa   

3.    zámená   skloňujú sa   

4.    číslovky   skloňujú sa   

5.    slovesá   časujú sa   

6.    príslovky    

7.    predložky    

8.    spojky    

9.    častice    

10.    citoslovcia    

 
 

1. Podstatné mená 
 
Definícia:                                                                                                         
 
Podstatné mená sú  slovné druhy, ktoré pomenúvajú osoby, zvieratá, veci, 
vlastnosti, deje a stavy. 
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Rozdelenie: 
 
A. Konkrétne, hmotné. Sú to názvy osôb, zvierat a vecí (  matka, Eva,  programátor,  pes,                                                          
                                             kružnica, strom, vzduch, Slnko, tabuľa ). 
     Abstraktné, nehmotné. Sú to názvy vlastností, dejov a stavov (  čestnosť, zloba, láska,  
 beh, uvažovanie, zdravie ). 
 
B. Všeobecné.  Sú to podstatné mená,  ktoré  pomenúvajú  predmet toho istého druhu  ( úľ,  
 futbalista,  speváčka,  časopis,  milosť, stroj, mačka, štát, pokoj ). 
    Vlastné.  Sú to podstatné mená,  ktoré pomenúvajú určitý a jedinečný predmet.  Píšu sa  
 s veľkým začiatočným písmenom ( Ronaldo, Shakira, Anna, Váh, 
 Slovensko, Madunice, Bravo, Mica, Zem, Compaq ). 
 
C. Podstatné mená mužského rodu sa delia na životné a neživotné. 

 
Gramatické kategórie: 
 

Rod ( mužský, ženský, stredný ) 
 

Číslo ( jednotné – singulár,Sg.,  množné – plurál, Pl. ) 
 

Pád ( nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál, inštrumentál ) 
 

Vzory: 
 

Pozor! Vzor nie je gramatická kategória. Je pomôckou na to, aby sme vedeli všetky podstatné 
mená správne ohýbať a písať. 
Podstatné mená majú 12 vzorov. Pre mužský rod chlap, hrdina, dub, stroj. Pre ženský rod 
žena, ulica, dlaň, kosť. Pre stredný rok mesto, srdce, dievča, vysvedčenie. 
 
Podľa vzoru chlap sa skloňujú životné podstatné mená mužského rodu: 
a) zakončené v nominatíve singuláru na spoluhlásku  ( brat, stolár, Štúr, vedec, Jozef, Slovák, poslucháč ) 
b) zakončené na samohlásku –o vo všeobecných podstatných menách a na –o vo vlastných rodných menách        
( dedo, ujo, Jano, Fero, Paľko ) 
c) zvieracie podstatné mená mužského rodu, ale len v singulári ( sokol, medveď, pes, vrabec ) 
 

Podľa vzoru hrdina sa skloňujú životné podstatné mená mužského rodu: 
a) zakončené na –a ( vládca, starosta, kolega, bača, Chalupka, Neruda, Gejza ) 
b) priezviská Slovákov zakončené na –o ( Krasko, Botto, Vančo, Stanko ) 
Pozor!  Prevzaté cudzie slová zakončené na –ta, -ista, -ita  sa skloňujú podľa vzoru hrdina, ale v nominatíve 
plurálu sú zakončené na –i ( poeta-poeti, futbalista-futbalisti, klavirista-klaviristi ). 
 
Podľa vzoru dub sa skloňujú neživotné podstatné mená mužského rodu: 
a) zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku ( potok, život, hrad, strom, motúz, Zvolen, utorok ) 
b) zvieracie podstatné mená zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku, ale len v pluráli ( slony, sokoly, 
hady, kamzíky, supy ) 
Pozor! Tie psy, vlky, vtáky, býky skloňujeme podľa vzoru dub. Tí psi, vlci, vtáci, býci podľa vzoru chlap. 
 
Podľa vzoru stroj sa skloňujú neživotné podstatné mená mužského rodu: 
a) zakončené na mäkkú spoluhlásku ( dážď, kôš, máj, kameň ) 
b) zvieracie podstatné mená zakončené na mäkkú spoluhlásku, ale len v pluráli ( medvede, kone, mravce, 
komáre ) 
Pozor! Neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na –r, -l sa skloňujú buď podľa vzoru dub, buď 
podľa vzoru stroj. Ak neviete ich vzor, použite slovník. 
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Podľa vzoru žena sa skloňujú podstatné mená ženského rodu zakončené na –a, pred ktorým je tvrdá alebo 
obojaká spoluhláska  ( sloboda, ryba, sestra, lipa, slama Anna, Európa,  ale aj Kórea, Lea ). 
 

Podľa vzoru ulica sa skloňujú podstatné mená ženského rodu:                                                                                
a)  zakončené na –a, pred ktorým je mäkká spoluhláska ( ríša, lavica, baňa, Naďa, Prievidza, Venuša, knižnica )     
b)  prevzaté mená zakončené na –ia, -ya ( demokracia, akcia, Mária, Líbya ) 
 
Podľa voru dlaň sa skloňujú podstatné mená ženského rodu zakončené na spoluhlásku a v nominatíve plurálu 
majú koncovku –e ( pec, báseň, nádej, zem, haluz, diaľ, oceľ, hruď, päsť, niť, tvár, myseľ, Viedeň )  
 
Podľa vzoru kosť sa skloňujú podstatné mená ženského rodu zakončené na spoluhlásku a v nominatíve plurálu 
majú koncovku –i ( moc, cirkev, krv, hus, zver, vlasť, povesť, vec, zmes, step, obuv, Budapešť, meď, myš, voš ) 
 

Podľa vzoru  mesto sa skloňujú podstatné mená stredného rodu:                                                                                
a)  zakončené na –o ( divadlo, nekonečno, zrno, zrnko, blato, mlieko, Slovensko, Rusko, Štúrovo ) 
b)  prevzaté slová zakončené na –um, -ium, -eum, - io, -eo, -ao ( múzeum, gymnázium, Borneo, kakao ) 
 

Podľa vzoru srdce sa skloňujú podstatné mená stredného rodu zakončené na –e ( more, plece, pole, oje, líce ) 
 
Podľa vzoru dievča sa skloňujú podstatné mená stredného rodu zakončené na –a, -ä ( dieťa, chlapča, žieňa, teľa, 
pánča, vtáča, mača, medvieďa, chlápä, bábä, holúbä, žriebä )  
 

Podľa vzoru vysvedčenie sa skloňujú podstatné mená stredného rodu zakončené na –ie ( prútie, lístie, obilie, 
písanie, hnutie, skákanie, behanie, myslenie, výročie, súhvezdie, Záhorie,  Pohronie, úpätie, podhradie ) 
 
 
 
 

Pomnožné podstatné mená 
sú také podstatné mená, ktoré pomenúvajú jednu vec, ale majú tvar množného čísla    
(Madunice, Žlkovce, Košariská, Alpy, Tatry, Čechy, Vianoce, fašiangy, páračky, pašie, raňajky, prázdniny, jasle, 
hrable, nožnice, sane, vidly, ústa, gate, nohavice, plavky, osýpky ).  
  
 

Vzory a skloňovanie pomnožných podstatných mien: 
 

pomnožné 
podstatné mená 

zakončenie lokál plurálu rod vzor 

Piešťany 
okuliare 

 -y 
 -e 

 -och 
 -och 

 
      mužský 

 dub (-y) 
 stroj (-e) 

Tatry 
nohavice 

 -y 
 -e 

 -ách, -ach 
 -iach 

 
      ženský 

 žena (-y) 
 ulica (-e) 

Košariská 
prsia 

 -á, -a 
 -ia, -a 

 -ách, -ach 
 -iach, -ach 

 
      stredný 

 mesto (-á) 
 srdce (-ia) 
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Skloňovanie podstatných mien 

 

mužský rod 

chlap hrdina dub stroj 

Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. Pl. 

. chlap chlapi hrdina hrdinovia dub duby stroj stroje 

G chlapa chlapov hrdinu hrdinov duba dubov stroja strojov 

D chlapovi chlapom hrdinovi hrdinom dubu dubom stroju strojom 

A chlapa chlapov hrdinu hrdinov dub duby stroj stroje 

L chlapovi chlapoch hrdinovi hrdinoch dube duboch stroji strojoch 

I chlapom chlapmi hrdinom hrdinami dubom dubmi strojom strojmi 

 

ženský rod 

žena ulica dlaň kosť 

Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. Pl. 

. žena ženy ulica ulice dlaň dlane kosť kosti 

G ženy žien ulice ulíc dlane dlaní kosti kostí 

D žene ženám ulici uliciam dlani dlaniam kosti kostiam 

A ženu ženy ulicu ulice dlaň dlane kosť kosti 

L žene ženách ulici uliciach dlani dlaniach kosti kostiach 

I ženou ženami ulicou ulicami dlaňou dlaňami kosťou kosťami 

 

stredný rod 

mesto srdce dievča vysvedčenie 

Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. Pl. 

. mesto mestá srdce srdcia dievča 
dievčatá 
dievčence 

vysvedčenie vysvedčenia 

G mesta miest srdca sŕdc dievčaťa 
dievčat 
dievčeniec 

vysvedčenia vysvedčení 

D mestu mestám srdcu srdciam dievčaťu 
dievčatám 
dievčencom 

vysvedčeniu vysvedčeniam 

A mesto mestá srdce srdcia dievča 
dievčatá 
dievčence 

vysvedčenie vysvedčenia 

L meste mestách srdci srdciach dievčati 
dievčatách 
dievčencoch 

vysvedčení vysvedčeniach 

I mestom mestami srdcom srdcami dievčaťom 
dievčatami 
dievčencami 

vysvedčením vysvedčeniami 
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2. Prídavné mená 
 
Definícia: 
 

Prídavné mená sú slovné druhy, ktoré označujú vlastnosti osôb, zvierat, 
vecí a javov. 
 
Rozdelenie: 
 

Akostné  –  vyjadrujú akosť, kvalitu  
 ( pekný, cudzí, milý, čestný, malý, zlý, súci, svieži, veselý, lenivý ) 
 
Vzťahové –  vyjadrujú vzťah k podstatnému menu 
 ( drevený, letný, madunický, slovenský, ručný, kamenný, májový ) 
 
 Živočíšne – vyjadrujú vzťah k živočíchovi 
 ( páví, motýlí, kohútí, líščí, sloní, hroší, vtáčí, orlí, ovčí )  
 
Privlastňovacie – vyjadrujú vlastníka 
 ( otcov, matkin, letuškin, priateľov, kamarátkin, líškin, slonov ) 
 
Gramatické kategórie: 
 

Prídavné mená preberajú gramatické kategórie ( rod, číslo, pád ) od svojich 
nadradených podstatných mien ( pekný človek, pekného človeka ... otcova košeľa, 
otcovej košele ... páví chvost, páviemu chvostu ... krásne ženy, krásnych žien ... ) 
 
Vzory: 
 
Akostné a vzťahové prídavné mená majú vzory pekný a cudzí. 
Živočíšne prídavné mená majú vzor páví. 
Privlastňovacie prídavné mená majú vzor otcov. 
 
Podľa vzoru pekný sa skloňujú  prídavné mená s tzv. tvrdým zakončením ,  pred poslednou samohláskou je 
tvrdá alebo obojaká spoluhláska ( letný, chladný, krátky, veľká, milá, malé, drevený, jesenné, počítačový, živý ). 
 
Podľa vzoru cudzí sa skloňujú prídavné mená s mäkkým zakončením ( svieži, horúci, rýdzi,  písací, tunajší, súci, 
vidiaci, domáci ). 
 
Podľa vzoru páví sa skloňujú živočíšne prídavné mená ( líščí, baraní, korytnačí, medvedí, škovránčí ). 
Pozor! Vo vzore páví sa neuplatňuje zákon o rytmickom krátení. 
Pozor! Nepleť si živočíšne prídavné mená a privlastňovacie prídavné mená ( líščí-líškin, baraní-baranov, 
korytnačia-korytnačkina, škovránčí-škovránkov ). 
 
Podľa vzoru otcov sa skloňujú privlastňovacie prídavné mená zakončené na –ov, -ova, -ovo, -in, -ina,-ino ( ujov, 
synova, sestrino, kamarátova, Jozefov, učiteľkin, riaditeľova, Katkin, Timravin ). 
Pozor! V prídavných menách so slovotvornou  príponou –in sa píše mäkké i aj vtedy, ak sa základ slova končí na 
tvrdú alebo obojakú spoluhlásku ( učiteľk – in, letušk – ino, gazdink –ina ). 
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Skloňovanie prídavných mien 

mužský rod 

Sg. 

. pekný cudzí páví otcov 
G pekného cudzieho pávieho otcovho 
D peknému cudziemu páviemu otcovmu 
A pekného, pekný cudzieho, cudzí pávieho, páví otcovho, otcov 
L peknom cudzom pávom otcovom 
I pekným cudzím pávím otcovým 

Pl. 

. pekní, pekné cudzí, cudzie páví, pávie otcovi, otcove 
G pekných cudzích pávích otcových 
D pekným cudzím pávím otcovým 
A pekných, pekné cudzích, cudzie pávích, pávie otcových, otcove 
L pekných cudzích pávích otcových 
I peknými cudzími pávími otcovými 

ženský rod 

Sg 

. pekná cudzia pávia otcova 
G peknej cudzej pávej otcovej 
D peknej cudzej pávej otcovej 
A peknú cudziu páviu otcovu 
L peknej cudzej pávej otcovej 
I peknou cudzou pávou otcovou 

Pl. 

. pekné cudzie pávie otcove 
G pekných cudzích pávích otcových 
D pekným cudzím pávím otcovým 
A pekné cudzie pávie otcove 
L pekných cudzích pávích otcových 
I peknými cudzími pávími otcovým 

stredný rod 

Sg. 

. pekné cudzie pávie otcovo 
G pekného cudzieho pávieho otcovho 
D peknému cudziemu páviemu otcovmu 
A pekné cudzie pávie otcovo 
L peknom cudzom pávom otcovom 
I pekným cudzím pávím otcovým 

Pl. 

. pekné cudzie pávie otcove 
G pekných cudzích pávích otcových 
D pekným cudzím pávím otcovým 
A pekné cudzie pávie otcove 
L pekných cudzích pávích otcových 
I peknými cudzími pávími otcovými 
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Stupňovanie prídavných mien:  
 
Stupňovanie znamená zveličenie alebo zmenšenie miery vlastnosti prídavného mena 
v základnom tvare. 
Stupňujú sa iba prídavné mená akostné. 
 
Prvý stupeň je základný tvar prídavného mena. 
Druhý stupeň sa tvorí tak, že sa k slovotvornému základu pridá prípona –ší, -ejší. 
Tretí stupeň sa tvorí tak, že sa k tvaru druhého stupňa pridá predpona naj- . 
 
 pravidelné 
 slovotvorný základ sa nemení 
 1. milý          2. milší            3. najmilší 
Stupňovanie  1. veselý       2. veselší          3. najveselší 
 1. úprimný  2. úprimnejší  3. najúprimnejší 
 
 nepravidelné 
 slovotvorný základ sa mení 
 1. dobrý       2. lepší             3. najlepší 
 1. zlý            2. horší     3. najhorší 
 1. malý         2. menší          3. najmenší  
 1. veľký       2. väčší            3. najväčší 
 
 

 
Pravopisné okienko 

 
           Vzťahové prídavné mená utvorené z vlastných podstatných mien píšeme s malým 
začiatočným písmenom  ( Madunice – madunický, Slovensko – slovenský, Štúr – štúrovský ). 
           Ak je však toto prídavné meno na začiatku viacslovného názvu, píšeme ho s veľkým 
začiatočným písmenom ( Slovenská republika, Madunické ozveny ). 
           Privlastňovacie prídavné mená utvorené z vlastných podstatných mien píšeme veľkým 
začiatočným písmenom ( Štúr – Štúrov, Eva – Evin, Ján – Jánov ). 
            
           Viacslovné vlastné mená sa píšu s veľkým začiatočným písmenom na prvom slove. Ostatné 
slová sa píšu okrem vlastných mien s malým písmenom ( Ulica osloboditeľov, Ulica Janka Kráľa, 
Námestie  Slovenského národného povstania, Bratislavský hrad ). 
           Viacslovné názvy obcí a miest píšeme s veľkým začiatočným písmenom vo všetkých slovách 
okrem predložiek ( Banská Bystrica, Nové Mesto nad Váhom, Spišská Nová Ves, Biely Potok ). Pozor!  
Skutočný potok má názov Biely potok! 

           .ázvy úradov a inštitúcií s presnou adresou sa píšu s veľkým začiatočným písmenom na 
prvom slove ( Krajský úrad v Trnave, Základná škola Jána Hollého Madunice ). 
           Názvy týchto úradov sa píšu s malým začiatočným písmenom, ak sa hovorí o nich všeobecne 
a bez presnej adresy ( základné poznatky o živote sa učí mladý človek v základnej škole, v hociktorom 
krajskom úrade sa to dá vybaviť ).  
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3. Zámená 
 
Definícia: 
 
Zámená sú slovné druhy, ktoré majú všeobecný význam, odkazujú na mená 
a naznačujú osobu, zviera, vec a vlastnosť. 
 
Rozdelenie: 
                               
                        osobné            základné  ja    ty     on   ona  ono  my   vy  oni  ony   

                                 
                                               privlastňovacie   môj  tvoj  jeho  jej  jeho  náš  váš  ich  ich

   
                        zvratné  základné  seba / sa 

 
  privlastňovacie       svoj 
Zámená 
                            ukazovacie    ten, onen, taký, toľký, tá, oná, taká ... 
       

                              opytovacie kto? čo? aký? ktorý? čí? koľký? aká?...  
  
                            neurčité       dakto, dajaký, niekto, nejaký, niektorý, ktorýkoľvek, bárskto  
  niečo, bársčo, čísi, čiesi ... 

                        vymedzovacie    ten istý,  iný, inakší, nikto, nijaký, tenže, sám, všetok ...     
 
 
 
 

Skloňovanie zámen 

. ja ty on ona ono my vy oni ony 

G mňa,ma teba,ťa 
jeho,neho, ho, 
-ňho,-ň  

jej,nej 
jeho,neho,ho,  
-ňho,-ň 

nás vás ich,nich ich,nich 

D mne,mi tebe,ti jemu,nemu,mu jej,nej jemu,nemu,mu nám vám im,nim im,nim 

A mňa,ma teba,ťa 
jeho,ho,neho,  
-ňho,-ň 

ju,ňu ho,-ň nás vás ich,nich ich,ne 

L mne tebe ňom nej ňom nás vás nich nich 

I mnou tebou ním ňou ním nami vami nimi nimi 

. môj moja moje moji moje tvoj jeho náš ich 

G môjho mojej môjho mojich mojich tvojho jeho nášho ich 

D môjmu mojej môjmu mojim mojim tvojmu jeho nášmu ich 

A môjho,môj moju moje mojich moje tvojho,tvoj jeho nášho,náš ich 

L mojom mojej mojom mojich mojich tvojom jeho našom ich 

I mojím mojou mojím mojimi mojimi tvojím jeho naším ich 
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. - svoj ten tá to tí tie taký čí čia 

G seba,sa svojho toho tej toho tých tých takého čieho čej 

D sebe,si svojmu tomu tej tomu tým tým takému čiemu čej 

A seba,sa svojho,svoj toho,ten tú to tých tie takého,taký čí,čieho čiu 

L sebe svojom tom tej tom tých tých takom čom čej 

I sebou svojím tým tou tým tými tými takým čím čou 

. dakto niečo čosi čiesi sám sama samá sami samy oná 

G dakoho niečoho čohosi číchsi samého samej samej samých samých onej 

D dakomu niečomu čomusi čímsi samému samej samej samým samým onej 

A dakoho niečo čosi čiesi samého,sám samu samú samých samy onú 

L dakom niečom čomsi číchsi samom samej samej samých samých onej 

I dakým niečím čímsi čímisi samým samou samou samými samými onou 

 
Pozor! Rozlišuj vymedzovacie zámená: 
V byte som bol sám. Si tu sama? To dieťa tu samo nemôže zostať. Žiaci v triede pracovali 
sami. Ženy, prišli ste samy? 
To víno je samý ocot! Byt je samá mucha! Som samé ucho! V kine boli samí mladí ľudia. 
Máme pre vás samé dobré správy. 
 
Zámeno oni je mužského rodu životné ( Boli tu tvoji spolužiaci. Oni sa mi zapáčili. ). Toto 
zámeno používame aj vtedy, keď nevieme, koho označuje, alebo označuje všetkých - mužov, 
ženy a deti. 
Zámeno ony je buď mužského rodu neživotné, buď ženského, buď stredného rodu. ( Sú vaše 
deti doma? Veď ony dnes vôbec nekričia! ) 
 
 

4. Číslovky 
 
Definícia: 
 
Číslovky sú slovné druhy, ktoré pomenúvajú množstvo, poradie i členenie 
osôb, zvierat, vecí, vlastností a dejov. 
 
Rozdelenie: 
                                                         určité                                neurčité 
  
                              základné    jeden, dva, tri, štyri, päť, sto, tisíc            veľa, málo, mnoho 
                              skupinové      dvoje, trojo, štvoro, desatoro                    viacero 
 
Číslovky               radové        prvý, druhý, tretí, tisíci, miliónty              niekoľký 
 
 
                             násobné      trikrát, tri razy, šesť ráz, dvojnásobný      veľa ráz, mnohokrát 
 
 
                         druhové     dvojaký, pätoraký, storaký                        mnohoraký, niekoľkoraký 
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Skloňovanie čísloviek 

. jeden jedna jedno jedni jedny dvaja dva 

G jedného jednej jedného jedných jedných dvoch dvoch 

D jednému jednej jednému jedným jedným dvom dvom 

A jedného,jeden jednu jedno jedných jedny dvoch dva 

L jednom jednej jednom jedných jedných dvoch dvoch 

I jedným jednou jedným jednými jednými dvoma,dvomi dvoma,dvomi 

. tri štyri piati, päť sedem sto tisíc milión 

G troch štyroch piatich siedmich sto,sta tisíc,tisíca milióna 

D trom štyrom piatim siedmim sto,stu tisíc,tisícu miliónu 

A tri štyri piatich,päť  sedem sto tisíc, milión 

L troch štyroch piatich siedmich sto,ste tisíc,tisíci milióne 

I troma,tromi štyrmi piatimi siedmimi sto,stom tisíc,tisícom miliónom 

. miliarda tretí (Sg.) tretí (Pl.) tretie (Pl.) piaty (Sg.) piati (Pl.) trojnásobný 

G miliardy tretieho tretích tretích piateho piatych trojnásobného 

D miliarde tretiemu tretím tretím piatemu piatym trojnásobnému 

A miliardu tretieho,tretí tretích tretie piateho,piaty piatych trojnásobného 

L miliarde treťom tretích tretích piatom piatych trojnásobnom 

I miliardou tretím tretími tretími piatym piatymi trojnásobným 

 
 
Základné číslovky jeden, dva, tri, štyri majú samostatné skloňovanie. 
 

Základné číslovky päť až deväťdesiatdeväť sa skloňujú podľa vzoru päť. 
 

Základná číslovka sto sa neskloňuje, ak stojí pri nej podstatné meno ( sto chlapov, sto 
chlapom ). Ak stojí sama, buď sa neskloňuje, buď sa skloňuje podľa vzoru mesto. 
 

Základná číslovka tisíc sa skloňuje podľa vzoru stroj, keď stojí samostatne. Ak stojí pred 
podstatným menom, skloňuje sa ako číslovka päť, alebo sa neskloňuje. 
 

Základná číslovka milión sa skloňuje podľa vzoru dub, píše sa vždy oddelene. V spojení 
s podstatným menom býva aj nesklonná. 
 

Základná číslovka miliarda sa skloňuje podľa vzoru žena. 
 

Skupinové číslovky sa neskloňujú ( počítané predmety za nimi sú vždy v G Pl.). 
 

Radové číslovky tretí, tisíci skloňujeme podľa vzoru cudzí. 
 

Radové číslovky prvý, druhý, štvrtý, piaty... desiaty... osemnásty...stý...skloňujeme podľa 
vzoru pekný. 
 

V násobných číslovkách jeden raz, dva razy, päť ráz, desať ráz ... píšeme slová oddelene. 
 

Násobné číslovky dvakrát, trikrát, viackrát, mnohokrát píšeme spolu. 
 

Násobné číslovky dvojnásobný, stonásobný ... píšeme spolu a skloňujeme podľa vzoru 
pekný. 
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Pravopisné okienko 

 
  Číslovky môžeme písať aj číslicami. Vtedy platia tieto pravidlá: 
 

  Za radovými číslovkami píšeme bodku. 
  Pretekár na 3. mieste je z nášho mesta. Pretekár na treťom mieste je z nášho mesta. 
  Páči sa mi hudba 80. rokov. Páči sa mi hudba osemdesiatych rokov. 
  Za základnými číslovkami nepíšeme bodku. 
  Mám 20 rokov. Mám dvadsať rokov. 
  Dobrých spolužiakov mám v 7 triedach. Dobrých spolužiakov mám v siedmich triedach. 
 
  Pozor na takéto vety! 
  V siedmich siedmych triedach sa dnes neučilo.  
 
                           Číslovka siedmich je základná a znamená počet  tried. 
 
 
                                     Číslovka siedmych je radová a oznamuje nám, že sa neučili siedmaci . 
 
 
 

5. Slovesá 
 
 
Definícia: 
 

Slovesá sú slovné druhy, ktoré vyjadrujú dej, činnosť a stav osôb, zvierat 
a vecí. 
 
Rozdelenie: 
 
A. Plnovýznamové ( písať, opravovať, učiť, naraziť, blednúť, hazardovať, skákať, piť ). 
    
    .eplnovýznamové: a) pomocné alebo sponové ( byť, bývať,zdať sa,ostať, javiť sa ) 
  b) fázové  ( začať, skončiť, pokračovať ) 
  c) modálne ( musieť, chcieť, mať, môcť, smieť ) 
 
 

B. Zvratné  ( existujú iba so zámenom sa,si – smiať sa, všímať si, báť sa ) 
    
    .ezvratné  ( krúžiť, lietať, mávať, písať, horieť ) 
 
Plnovýznamové slovesá sa delia na  a) stavové ( blednúť, šedivieť, vyzdravieť ) 
   b) činnostné ( ležať, kričať, píliť, horekovať ) 
Činnostné slovesá sa delia na: a) bezpredmetové ( skákať, visieť, ísť ) 
   b) predmetové ( kupovať, dať, milovať, čítať ) 
Predmetové slovesá delíme na a) prechodné ( predmet s nimi spojený je v A bezpredložkovom, kupovať knihu,  
 dať milosť, milovať ženu, čítať časopis ) 
 b) neprechodné ( predmet je v predložkovom A alebo v iných pádoch, hrať sa  
 s bratom, obávať sa búrky,  pomáhať spolužiakom ) 
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Gramatické kategórie: 
 
Osoba ( 1.2.3.) 
Číslo ( jednotné, množné ) 
Čas ( minulý, prítomný, budúci )  
Spôsob ( oznamovací, rozkazovací, podmieňovací ) 
Rod ( činný, podmet činnosť vykonáva, trpný, podmet je činnosťou zasahovaný )  
Vid ( dokonavý, dokončený dej, nedokonavý, nedokončený dej )  
 
Určovanie gramatických kategórií slovies:   Mesto sa upratuje, lebo prídete k nám na návštevu. 
 
                                                                                      upratuje sa            prídete 
 osoba: 3. 2. 
 číslo: jednotné množné 
 čas: prítomný budúci 
 spôsob: oznamovací oznamovací 
 rod: trpný činný 
 vid: nedokonavý dokonavý 
 
  
» Ak nemáš istotu, aký má sloveso vid, daj si ho do budúceho času. Ak k slovesu musíš pridať pomocné sloveso 
byť v budúcom čase (  budem, budeš, bude...), je sloveso nedokonavé ( písať-budem písať, hovoriť-budete 
hovoriť ). 
» Dokonavé slovesá nemajú prítomný čas. Pozor! Dokonavé je napríklad sloveso skočiť. Nemá prítomný 
čas.Nepleť si ho však s nedokonavým slovesom skákať, ktoré tvar prítomného času má ( skáčem, skáčeme...) . 
 
 
 
 

Slovesné tvary 

 
Ak je sloveso vyjadrené jedným slovom, je to jednoduchý tvar. Ak je vyjadrené viacerými    
slovami, je to zložený tvar. 
Ak  môžeme v slovesnom tvare určiť osobu, číslo, čas a spôsob, je to určitý slovesný tvar. 
Ak slovesný tvar nevyjadruje slovesné gramatické kategórie, je to neurčitý slovesný tvar. 
  

Určité slovesné tvary .eurčité slovesné tvary 

1. prítomný čas píšem 1. neurčitok písať 

2. rozkazovací spôsob píš! 2. prechodník píšuc 

3. minulý čas písal som 3. činné príčastie 
prítomné 

píšuci 

4. budúci čas budem písať 4. trpné príčastie písaný 

5. podmieňovací spôsob 
prítomného času 

písal by som 5. slovesné podstatné 
meno 

písanie 

6. podmieňovací spôsob 
minulého času 

bol by som písal    
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Časovanie slovies 

 byť volať padnúť 

čas minulý  prítomný  budúci  minulý  prítomný budúci  minulý  prítomný  budúci  

ja bol som som budem 
volal 
som 

volám 
budem 
volať 

padol 
som 

_ padnem 

ty bol si si budeš volal si voláš 
budeš 
volať 

padol si _ padneš 

on bol je bude volal volá 
bude 
volať 

padol _ padne 

my boli sme sme budeme 
volali 
sme 

voláme 
budeme 
volať 

padli 
sme 

_ padneme 

vy boli ste ste budete volali ste voláte 
budete 
volať 

padli ste _ padnete 

oni boli sú budú volali volajú 
budú 
volať 

padli _ padnú 

 robiť rozumieť môcť 

čas minulý  prítomný  budúci  minulý  prítomný  budúci  minulý  prítomný  budúci  

ja robil 
som 

robím 
budem 
robiť 

rozumel 
som 

rozumiem 
budem 
rozumieť 

mohol 
som 

môžem 
budem 
môcť 

ty robil si robíš 
budeš 
robiť 

rozumel 
si 

rozumieš 
budeš 
rozumieť 

mohol si môžeš 
budeš 
môcť 

on robil robí 
bude 
robiť 

rozumel rozumie 
bude 
rozumieť 

mohol môže 
bude 
môcť 

my robili 
sme 

robíme 
budeme 
robiť 

rozumeli 
sme 

rozumieme 
budeme 
rozumieť 

mohli 
sme 

môžeme 
budeme 
môcť 

vy robili ste robíte 
budete 
robiť 

rozumeli 
ste 

rozumiete 
budete 
rozumieť 

mohli ste môžete 
budete 
môcť 

oni robili robia 
budú 
robiť 

rozumeli rozumejú 
budú 
rozumieť 

mohli môžu 
budú 
môcť 

 
 
 

6. Príslovky 
 
 
Definícia: 
 
Príslovky sú slovné druhy, ktoré vyjadrujú okolnosti alebo vlastnosti deja. 
 
Rozdelenie: 
 

príslovky 

miesta kam? kde? odkiaľ? kade? 
hore, hlboko, blízko, doma, 
von, dnu, preč, zhora, spredu 

času kedy? odkedy? dokedy? 
dnes, zajtra, vždy, zriedka, 
včas, medzitým, náhle, dávno 

spôsobu ako? 
dobre, zle, milo, rušno, ticho, 
živo, sucho, nahlas, naoko 

príčiny prečo? naschvál, preto, nato,náhodou 
 



Základná škola Jána Hollého s materskou školou Madunice                                                     Zdroj: Zones.sk a Zmaturuj.sk 
                                                                                           

   
 

25 

Stupňovanie prísloviek: 
 
Stupňovať môžeme príslovky utvorené z akostných prídavných mien. Aj príslovky majú 
pravidelné a nepravidelné stupňovanie. 
 
1. stupeň: milo, rezko, tuho, priateľsky, slovensky, zle, dobre  
2. stupeň: milšie, rezkejšie, tuhšie, priateľskejšie, slovenskejšie, horšie, lepšie 
3. stupeň: najmilšie, najrezkejšie, najtuhšie, najpriateľskejšie, najslovenskejšie, najhoršie,    
   najlepšie 
 
 

Pravopisné okienko 
 

  Pozor! .ezamieňaj si niektoré príslovky a predložkové spojenia. U oboch je totiž výslovnosť rovnaká. 
   
  Vtom som uvidel svojho kamaráta. V  tom hrade vraj straší. 
  Zasmial sa nahlas. Spevák si musí dávať pozor na hlas.             
  Vieš tú báseň spamäti? Z pamäti vyhrabal spomienku na prvú jednotku. 
  Medzitým, ako čakal na otca, sa zotmelo. Medzi tým špinavým riadom nájdeš aj čistý hrniec.  
  Tváril sa naoko spokojne. Priložil si dlaň na oko. 
          
   

 
 

7. Predložky 
 

 
Definícia: 
 
Predložky sú slovné druhy, ktoré vyjadrujú vzťahy medzi slovami.  
Samostatne sa nepoužívajú, len v spojení s podstatnými menami, zámenami a číslovkami 
v istých pádoch. 
 
Rozdelenie: 
 
A. Prvotné – majú len funkciu predložky ( v, s, nad, pod, po, za ) 
     Druhotné – majú aj inú funkciu, napríklad príslovky  ( okolo, vedľa, poniže, uprostred )  
 

B. Jednoduché ( pred, na, pri, za, v, vo, od ) 
     Zložené ( pomedzi, popod, spoza, uprostred ) 
 
Vokalizácia predložiek je jav, keď sa kvôli lepšej výslovnosti a zrozumiteľnosti pridáva 
k predložkám s, z, v, k  samohláska ( vokál ) –o alebo –u ( so sebou, zo školy, vo vode,         
ku knihe ). 
 
Spodobovanie predložiek je jav, keď sa kvôli lepšej výslovnosti mení spoluhláska 
v predložke na znelú alebo neznelú ( podľa zásad spodobovania  v predchádzajúcej časti tohto súboru ). 
Výnimku tvoria spojenia predložiek s osobnými zámenami ( so mnou,  s ním,  s ňou,  s vami,  ku mne,  k nim,  k nám ). 
 
 


