
SJL5 Mgr. Nikola Lesňáková -  Opakujeme v januári – podstatné mená 
1. V každom riadku je v jednom podstatnom mene pravopisná chyba. Nájdi ho, napíš 
správne a urči vzor.                                                                                         

   SPRÁVNE VZOR 

nad čiarov slabiky s hokejistami   

biskupy nákupy pokuty   

z morí  od husy dva kusy   

sily v kŕdly od víly   

bez mamy v čaši zlé časi   

víťazi zipsy s prítmým   

zmesy kusy vlasy   

na reťazy dva úkazy nové výrazy   
 

2. K podstatnému menu napíš, či je konkrétne K alebo abstraktné A.  

počítač  nálada  sviečka  trpezlivosť  

smútok  lekárnik  čistota  zdravie  

drzosť  šikovnosť  pavučina  zdravotník  
 

3. Pravidlo o rytmickom krátení sa uplatňuje v slove v možnosti: 
a) sviecam                b) húsatám                c) moriam                  d) kačkám 
 

4. Rytmický zákon je porušený v slovách v možnosti: 
a) piesňach, básňach         b) prútie, v tŕní         c) očí, husí        d) chlebík, psík 
 

5. V ktorej možnosti tvorí dvojicu slov abstraktné aj konkrétne podstatné meno? 
a)  plagát, fľaša         b) oko, nos        c) krt, okno        d) hvizd, pysk    
 

6. Na dvore baču voňalo seno a v tmavej izbici klobásy. Vypíš podstatné mená 

z uvedenej vety a urči ich podľa zadania. 

podstatné meno rod číslo pád vzor 

     

     

     

     

     

7. V ktorej z možností sa podstatné mená skloňujú podľa rovnakého vzoru? 
a)  hvizd, pysk             b) oko, nos          c) vrt, okno          d) plagát, fľaša  

 

8. Podstatné meno krovie napíš v L sg.  ............................... 
 

9. Správny vzor je pri podstatnom mene v možnosti: 
a) višňa  – žena          b) letec  – hrdina         c) súťaž – dlaň        d) dedo – mesto 
 

10. Podstatné meno obuv bude mať v nominatíve plurálu tvar: ............................ 



ROZDELENIE PODSTATNÝCH MIEN: 

1. všeobecné 

názvy skupín predmetov (otec, pes, smrek, ministerstvo, ulica, škola) 

2. vlastné 

vlastné mená (Peter, Dunčo, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Ulica SNP) 

1. konkrétne 

majú hmotnú povahu (voda, stôl, drevo, chlapec) 

2. abstraktné 

sú nehmotné, pomenúvajú vlastnosti, deje, abstraktné javy, duševné stavy (dobro, láskavosť, beh, 
dych, myšlienka, hnev) 

 

ČO URČUJEME 

1. rod 

mužský, ženský, stredný 

2. číslo 

jednotné (singulár), množné (plurál) 

3. pád 

nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál, inštrumentál 

4. vzor 

chlap, hrdina, dub, stroj, žena, ulica, dlaň, kosť, mesto, srdce, vysvedčenie, dievča, kuli, 
gazdiná 

5. životnosť (v mužskom rode) 

životné 
(osoby a zvieratá v sg.) 

neživotné 
(ostatné) 

 

VZORY PODSTATNÝCH MIEN 

mužský rod 

životné 
zakončené na spoluhlásku alebo -o chlap 

zakončené na -a hrdina 

neživotné 
zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhl. dub 

zakončené na mäkkú spoluhlásku stroj 

ženský rod 

samohláskové 
pred "a" tvrdá alebo obojaká spoluhl. žena 

pred "a" mäkká spoluhláska ulica 

spoluhláskové 
v G sg. prípona -e dlaň 

v G sg. prípona -i kosť 

stredný rod   

zakončené na -o mesto 

zakončené na -e srdce 

zakončené na -ie vysvedčenie 

zakončené na -a, -ä dievča 

 
vzor gazdiná -slová gazdiná, stryná, ujčiná, testiná, šľachtičná, kňažná, princezná, kráľovná, cárovná, 
cisárovná 



 
podstatné mená mať a pani majú osobitné skloňovanie 

 

VZORY POMNOŽNÝCH PODSTATNÝCH MIEN 

zakončenie v N sg. zakončenie v L sg. rod vzor 

-y (Piešťany) 
-och (v Piešťanoch, v kúpeľoch) 

mužský dub 

-e (kúpele) mužský stroj 

-y (Tatry) 
-ách, -ach (v Tatrách), -iach (v nohaviciach) 

ženský žena 

-e (nohavice) ženský ulica 

-á, -a (pľúca)   stredný mesto 

-ia (prsia)   stredný srdce 

 

VZORY ZVIERACÍCH PODST. M. MUŽSKÉHO RODU 

chlap 

všetky v jednotnom čísle 

dub 

v množnom čísle tie, ktoré sú zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku (holuby, orly) 

stroj 

v množnom čísle tie, ktoré sú zakončené na mäkkú spoluhlásku (ježe, medvede) 

p.m. vlk, pes, vták 

v množnom čísle sa môžu skloňovať ako životné (chlap) alebo neživotné (dub) (napr. poľovnícke psy, 
poľovnícki psi) 
 
POZOR! Ak sa zosobňuje zvieracie p.m. na človeka, skloňuje sa ako životné (Štúrovci boli smelí 
orli.) 

 

VZORY CUDZÍCH PODSTATNÝCH MIEN 

chlap 

grécke a latinské p.m. (životné) s príponami -as, -os, -es, -us, -is (Sofokles- od Sofokla) a cudzie 
priezviská s príponami -o, -ó, -u, -ú, a nemé -e (Galileo-od Galilea, Moliére-od Moliéra) 

dub 

cudzie p.m. (neživotné) s príponami -us, -os, -es (realizmus-o realizme) 

kuli 

všeobecné p.m. (životné) a priezviská s príponami -i, -í, -y, -ü, -e, -é, -ö, -ä, -ě (Pálfy-od Pálfyho-
Pálfyovia) 

žena 

p.m. (ženského rodu) s príponami -ea, -oa, -ua (idea- dve idey) 

ulica 

p.m. (ženského rodu) s príponami -ia, -ya (Mária-od Márie) 

mesto 

p.m. (stredného rodu) s príponami -um, -on (gymnázium-z gymnázia, epiteton-dve epitetá) 
 
podľa L.Navrátil: Skloňovanie podstatných mien 

 

 



POZOR NA PRAVOPIS 

v I pl. píšeme vždy -mi, -ami (dubmi, ženami) 

v L píšeme vždy -i, -í (na papieri, na tanieri, v hoteli) 

prípona -ov býva v mužskom rode, -ou v ženskom rode 

vzory chlap, hrdina 

rytieri, inžinieri, huslisti 
o rytierovi, o inžinierovi, o huslistovi 

vzor dub 

stromy, lesy, vozy 
stromami, lesmi, vozmi 

vzor žena 

od ženy, od Lucky, od mamy 
dve ženy, dve Lucky, dve mamy 
so ženami, s Luckami, s mamami 

vzory dlaň, kosť 

v stepi, na osi, na reťazi 
stepi, osi, reťaze 

vzory srdce, vysvedčenie 

na svedomí, na mori, pri zábradlí, v kroví 
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