
SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN A PRÍDAVNÝCH MIEN / 
ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ТА ПРИКМЕТНИКІВ 

MUŽSKÝ ROD 

JEDNOTNÉ ČÍSLO PRÍDAVNÉ MENÁ PODSTATNÉ MENÁ 

životné neživotné 
N kto? čo? pekn-ý cudz-í chlap hrdin-a dub stroj 
G (od) koho? čoho? pekn-ého cudz-ieho chlap-a hrdin-u dub-a stroj-a 
D komu? čomu? pekn-ému cudz-iemu chlap-ovi hrdin-ovi dub-u stroj-u 

A koho? čo?  
pekn-ého cudz-ieho chlap-a hrdin-u ― ― 
pekn-ý cudz-í ― ― dub stroj 

L (o) kom? čom? pekn-om cudz-om chlap-ovi hrdin-ovi dub-e stroj-i 
I (s) kým? čím? pekn-ým cudz-ím chlap-om hrdin-om dub-om stroj-om 

 

MNOŽNÉ ČÍSLO PRÍDAVNÉ MENÁ PODSTATNÉ MENÁ 

životné neživotné 

N kto? čo? 
pekn-í cudz-í chlap-i hrdin-ovia ― ― 
pekn-é cudz-ie ― ― dub-y stroj-e 

G (od) koho? čoho? pekn-ých cudz-ích chlap-ov hrdin-ov dub-ov stroj-ov 
D komu? čomu? pekn-ým cudz-ím chlap-om hrdin-om dub-om stroj-om 

A koho? čo?  
pekn-ých cudz-ích chlap-ov hrdin-ov ― ― 
pekn-é cudz-ie ― ― dub-y stroj-e 

L (o) kom? čom? pekn-ých cudz-ích chlap-och hrdin-och dub-och stroj-och 
I (s) kým? čím? pekn-ými cudz-ími chlap-mi hrdin-ami dub-mi stroj-mi 



ŽENSKÝ ROD 

JEDNOTNÉ ČÍSLO PRÍDAVNÉ MENÁ PODSTATNÉ MENÁ 

N kto? čo? pekn-á cudz-ia žen-a ulic-a dlaň kosť 
G (od) koho? čoho? pekn-ej cudz-ej žen-y ulic-e dlan-e kost-i 
D komu? čomu? pekn-ej cudz-ej žen-e ulic-i dlan-i kost-i 
A koho? čo?  pekn-ú cudz-iu žen-u ulic-u dlaň kosť 
L (o) kom? čom? pekn-ej cudz-ej žen-e ulic-i dlan-i kost-i 
I (s) kým? čím? pekn-ou cudz-ou žen-ou ulic-ou dlaň-ou kosť-ou 

 

MNOŽNÉ ČÍSLO PRÍDAVNÉ MENÁ PODSTATNÉ MENÁ 

N kto? čo? pekn-é cudz-ie žen-y ulic-e dlan-e kost-i 
G (od) koho? čoho? pekn-ých cudz-ích žien ulíc dlan-í kost-í 
D komu? čomu? pekn-ým cudz-ím žen-ám ulic-iam dlan-iam kost-iam 
A koho? čo?  pekn-é cudz-ie žen-y ulic-e dlan-e kost-i 
L (o) kom? čom? pekn-ých cudz-ích žen-ách ulic-iach dlan-iach kost-iach 
I (s) kým? čím? pekn-ými cudz-ími žen-ami ulic-ami dlaň-ami kosť-ami 

  



STREDNÝ ROD 

JEDNOTNÉ ČÍSLO PRÍDAVNÉ MENÁ PODSTATNÉ MENÁ 

N kto? čo? pekn-é cudz-ie mest-o srdc-e vysvedčen-ie dievč-a 
G (od) koho? čoho? pekn-ého cudz-ieho mest-a srdc-a vysvedčen-ia dievč-aťa 
D komu? čomu? pekn-ému cudz-iemu mest-u srdc-u vysvedčen-iu dievč-aťu 
A koho? čo?  pekn-é cudz-ie mest-o srdc-e vysvedčen-ie dievč-a 
L (o) kom? čom? pekn-om cudz-om mest-e srdc-i vysvedčen-í dievč-ati 
I (s) kým? čím? pekn-ým cudz-ím mest-om srdc-om vysvedčen-ím dievč-aťom 

 

MNOŽNÉ ČÍSLO PRÍDAVNÉ MENÁ PODSTATNÉ MENÁ 

N kto? čo? pekn-é cudz-ie mest-á srdc-ia vysvedčen-ia dievč-atá 
dievč-ence 

G (od) koho? čoho? pekn-ých cudz-ích miest sŕdc vysvedčen-í dievč-at 
dievč-eniec 

D komu? čomu? pekn-ým cudz-ím mest-ám srdc-iam vysvedčen-iam dievč-atám 
dievč-encom 

A koho? čo? pekn-é cudz-ie mest-á srdc-ia vysvedčen-ia dievč-atá 
dievč-ence 

L (o) kom? čom? pekn-ých cudz-ích mest-ách srdc-iach vysvedčen-iach dievč-atách 
dievč-encoch 

I (s) kým? čím? pekn-ými cudz-ími mest-ami srdc-iami vysvedčen-iami dievč-atami 
dievč-encami 



ČASOVANIE SLOVIES / ЧАСИ ДІЄСЛІВ 

Neurčitok JEDNOTNÉ ČÍSLO MNOŽNÉ ČÍSLO Rozkaz. 
spôsob 

1. os. 2. os. 3. os. 1. os. 2. os. 3. os. 2. os. JČ 
chyt-ať chyt-ám chyt-áš chyt-á chyt-áme chyt-áte chyt-ajú chyt-aj! 
rob-iť rob-ím rob-íš rob-í rob-íme rob-íte rob-ia rob! 
štud-ovať štud-ujem štud-uješ štud-uje štud-ujeme štud-ujete štud-ujú štud-uj! 
rozum-ieť rozum-iem rozum-ieš rozum-ie rozum-ieme rozum-iete rozum-ejú rozum-ej! 
čes-ať češ-em češ-eš češ-e češ-eme češ-ete češ-ú češ! 
ži-ť žij-em žij-eš žij-e žij-eme žij-ete žij-ú ži! 
nies-ť nes-iem nes-ieš nes-ie nes-ieme nes-iete nes-ú nes! 
krič-ať krič-ím krič-íš krič-í krič-íme krič-íte krič-ia krič! 
stretn-úť stretn-em stretn-eš stretn-e stretn-eme stretne-ete stretn-ú stretn-i! 
vid-ieť vid-ím vid-íš vid-í vid-íme vid-íte vid-ia viď! 
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