Jazyková kultúra
Jedným z neodmysliteľných znakov národa je i jazyk. Jazyk je spoločenský jav, ktorý
je úzko spätý so spoločnosťou a jej vývinom. Je nielen nástrojom mnohorozmerného
dorozumievania, ale aj nástrojom myslenia. Preto je dôležité uvedomovať si jeho miesto
v národnej kultúre. Zvláštnou špecifickou črtou slovenského spisovného jazyka oproti
nárečiam (dialektom) a slangom je to, že sa môže realizovať dvomi formami, a to buď ústnou
(zvukovou, akustickou), alebo písanou čiže grafickou. Medzi obidvomi formami existuje istá
korešpondencia, ktorá sa vyvinula tradíciou a ustálila kodifikáciou. Grafická podoba sa však
opiera o zvukovú. To znamená, že najprv bola zvuková reč a až neskôr z potreby vyjadriť
myšlienkový obsah inými prostriedkami, vzniklo písmo.
V obidvoch formách jazykovej komunikácie sa vyžaduje dodržiavanie istých ustálených
noriem a pravidiel. Zvukový systém jazyka podlieha normám ortoepickým, grafický normám
ortografickým. V súčasnosti sú obidve kodifikované. Kodifikačnou príručkou ortoepie sú
Pravidlá slovenskej výslovnosti a kodifikačnou príručkou ortografie sú Pravidlá
slovenského pravopisu.
Jazyk ako spoločenský jav je svojím vysokým stupňom stability súčasnej vývinovej
dynamiky, nášho intelektu, nositeľom a vyjadrovateľom národných a všeľudských tradícií.
Pre spoľahlivé plnenie jazykových funkcií má osobitný význam tradícia spisovného jazyka a
kodifikačná tradícia.
J. Ružička v Smoleniciach v roku 1966 konštatoval, že termín jazyková kultúra sa
používa vo štvorakom zmysle. Po prvé sa ním chápe stav jazyka, nakoľko vyhovuje
požiadavkám, ktoré sa kladú na spisovný jazyk (vypracovanosť jazyka), po druhé ide o
cieľavedomú starostlivosť (cibrenie jazyka), ďalej je to úroveň písomného a ústneho
jazykového dorozumievania (úroveň jazykovej praxe) a štvrtou interpretáciou pojmu jazyková
kultúra je cieľavedomá starostlivosť o jazykovú prax, (jazyková výchova).1
Ábel Kráľ sa snažil terminologicky sprehľadniť túto viacvrstvovú charakteristiku
uplatnením dvoch príbuzných termínov: jazyková kultúra a kultúra jazyka. Kultúra jazyka je
predpokladom pre jazykovú kultúru.
Pod jazykovou kultúrou rozumie úroveň jazykovej praxe spoločnosti a súčasne dobový
obraz jazyka získaný hodnotiacim zovšeobecnením stavu používania jazykových prostriedkov
v praxi, t.j. v reči. Kultúru jazyka opisuje ako proces, stupeň a stav zdokonaľovania jazyka, v
širšom zmysle slova aj výsledok prejavujúci sa v rozpracovanosti a pružnej ustálenosti jeho
prostriedkov
K jazykovej kultúre neodmysliteľne patria dve skupiny činiteľov, a to používatelia jazyka
(spoločenský aspekt) a jazykovedci (lingvistický aspekt) . V rôznych obdobiach sa menil
vzťah spoločnosť – lingvisti – jazyk. V súčasnosti sa oslabuje národno-reprezentatívna
funkcia a zdôrazňuje sa dorozumievacia funkcia, ktorá sa niekedy realizuje na úkor
dodržiavania jazykových noriem.
Stúpenci
klasickej teórie spisovného jazyka žiadajú od všetkých používateľov
slovenského jazyka primeranú informovanosť o kodifikácii spisovného jazyka.
O konkrétnych jazykových prostriedkoch v lexike a gramatike rozhodujú na báze správne –
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Práve na konferencii o kultúre spisovnej slovenčiny v Smoleniciach v roku 1966 sa definoval pojem
spisovnosť na základe istej hierarchie kritérií: kritérium reprezentatívnosti, ústrojnosti, ustálenosti,
zrozumiteľnosti a vecnej funkčnosti jazykových prvkov. Podľa týchto kritérií sa vymedzili pramene
poznania normy a kodifikácie súčasnej spisovnej slovenčiny, ďalej sa definoval aj pojem úzu,
jazykového systému, jazykovej kultúry a jazykovej situácie.

nesprávne a upozorňujú na všetky prehrešky voči norme vo verejnom prejave. Zdôrazňujú
systémovosť (ústrojnosť) jazykového prejavu, jazykovú kultúru navrhujú zvyšovať prísnym
dodržiavaním spisovného jazyka, propagáciou spisovnej normy.
Stúpencom klasickej teórie spisovného jazyka ide najmä o to, aby jadro jazykových
noriem (systém), fungovalo, pričom funkčnosťou nemôžeme kráčať k nesystémovosti. Nie
všetko, čo je v úze, patrí do normy a naopak. Úzus a norma by nemali byť v rozpore so
systémom. Prípadné vybočenia zo spisovného jazyka by však mali byť funkčne odôvodnené
a aby ich aj ako vybočenia vnímal ich adresát.
V súčasnosti sledujeme vývinové výkyvy, do rozporu sa dostáva tradícia s presadzovaním
nových prvkov, ktoré narúšajú systém. Kritika sa sústreďuje najmä na chybnú zvukovú
stránku a nadmerné preberanie cudzích slov.
Sociolingvistický prístup neposudzuje zmeny v jazyku a odklony od normy ako
výsledok premeny v jazykovom systéme, ale predpokladá najmä vplyv mimojazykových
činiteľov. Tento prístup vnáša do teórie spisovného jazyka orientáciu na jazykové
spoločenstvo ako heterogénny útvar, útvar s väčším množstvom variet a noriem správania.
Tradičnú teóriu spisovného jazyka a jazykovej kultúry kriticky prehodnocujú a predkladajú
vlastnú koncepciu. Sociolingvistiku zaujíma každý používateľ jazyka a jeho sociálny status,
zdôrazňuje sa tu jazykové spoločenstvo a jeho jazyk Posudzovanie celej komunikácie
prostredníctvom jednej opozície spisovnosť -nespisovnosť sa považuje za neodôvodnenú
redukciu. Kľúčový význam tu má rozlíšenie komunikačného priestoru na typy komunikácie,
na komunikačné sféry (Bosák,1995, s.20).
Sociolingvisti vyčítajú prvej skupine jednostrannosť v nazeraní na fungovanie spisovného
jazyka, do popredia sa tak vraj dostáva len hľadisko čistej systémovosti a prísnej
normatívnosti. Prísne vnútorne štruktúrovaný je podľa sociolingvistov len písaný jazyk,
rečová komunikácia je už podmienená faktormi sociálnej povahy.
Prvoradé by malo byť vytvorenie takej atmosféry, aby každý verejne vystupujúci cítil potrebu
rešpektovať zásady jazykovej kultúry, v ktorej je dôležitý ohľad na normy (vo vecných
prejavoch) spisovného jazyka.
V priestore praktického používania jazyka účinkujú dva spôsoby kultivovania reči. Ide o
spontánny spôsob kultivovania reči alebo o uvedomenú činnosť. Niektorí jazykovedci
uznávajú len spontánne kultivovanie. ktoré je neuvedomené a je výsledkom tlaku okamžitej
potreby a nie je nijako usmerňované uvedomovaným poznaním a vplyvom teórie. (k tomu
pozri Kráľ, 2001, s.11)
Juraj Dolník upozorňuje na opodstatnenosť sociolingvistického prístupu, ktorý so
sebou prináša zároveň proces od hodnotenia variantov ako nežiadúcich odklonov od normy až
k hľadaniu sociálnych a komunikačných príčin týchto diferenciácií (Dolník, 1996,s.193).
Cieľom sociolingvistického výskumu je najmä prieskum jazykovej situácie vo
vybraných regiónoch Slovenska, prieskum postojov používateľov k rôznym variantom jazyka
sledovanie jazykovej kompetencie prestížnych skupín používateľov, kde zaraďujeme hercov,
moderátorov, redaktorov, učiteľov, spisovateľov.
František Kočiš konštatuje, že spisovný jazyk je tá forma, ktorá historicky
vznikla na báze nárečovej formy a tá najadekvátnejšie vystihuje základné zvukové,
lexikálne, slovotvorné a gramatické znaky a vlastnosti národného jazyka.
„Spisovný jazyk je tá forma národného jazyka, ktorá sa využíva vo verejnej a spoločensky
záväznej komunikácii, v tvorbe umeleckej, vedeckej a publicistickej literatúry, prebieha v nej
výchovný a vzdelávací proces na všetkých stupňoch škôl." (Kočiš, 1995, s.42)
Jedným zo znakov normy je jej variantnosť, norma teda nie je absolútne jednotná, ale
pripúšťa istú mieru izofunkčných jazykových prostriedkov. V spisovnej slovenčine však
nemožno hovoriť o variantných normách ako o regionálne vymedzených oblastiach

používania normy (Dvonč,1979,s.89-93). Podkladom na vydelenie takýchto variantov nemôže
byť napríklad taký hláskový jav, ako je nedostatok kvantity, ktorý sa objavuje vo výslovnosti
používateľov spisovného jazyka na východnom Slovensku alebo väčší výskyt kvantity vo
výslovnosti používateľov spisovného jazyka zo západného Slovenska.
U Jána Findru nachádzame príklon k širokému a štylisticky chápaniu normy ako
kolektívneho povedomia národného spoločenstva. Vyzdvihuje tvorivé narábanie s platnými
jazykovými normami. Komplexná podoba jazykového prejavu je výsledkom textotvornej
aktivity expedienta v procese komunikácie, preto požaduje väčšie pochopenie pri prijímaní
nových poznatkov sociolingvistiky (Findra, 1999, s.130).
Ján Bosák považuje za rozhodujúci faktor dynamiky a variantnosti jazyka ústne
komunikáty, ktoré nie sú tak prísne štruktúrované ako písomné texty (Bosák, 1995,s.21)
Ján Kačala vysvetľuje značnú mieru autonómnosti jazyka ako špecifického ľudského
fenoménu, ktorý prijíma iba tie zásahy, ktoré sú v súhlase s jeho vnútornými zákonitosťami.
V zjednodušovaní úloh jazyka iba na jeho dorozumievaciu funkciu autor vidí ignorujúci
postoj a upozorňuje na ďalší nový fenomén, ktorý ohrozuje jazykový systém, a to "jazykový
imperializmus", t.j. nadvládu cudzieho jazyka (Kačala, 1997,s. 124). Jazyk nemožno
regulovať, ale istým spôsobom možno usmerňovať rečové prejavy, usmerňovať používanie
niektorých jazykových prostriedkov.
Stúpenci tradičnej teórie spisovného jazyka zdôrazňujú akceptáciu platnej
kodifikácie a rešpektovanie spisovnej normy. V záujme udržania kvalitného jazykového úzu
neváhajú poradiť na báze spisovné – nespisovné. Sociolingvisti vyzdvihujú prirodzenú
variantnosť normy a nositeľa jazyka považujú za rozhodujúceho činiteľa, ktorý ovplyvňuje
jazykové podsystémy. Badateľne rezignujú na hodnotenie jazykových prostriedkov na báze
spisovné - nespisovné
Kultúru reči nemožno redukovať len na otázky jazykových noriem, lebo v reči musí byť
priestor pre to, čo neprotirečí norme, no prekračuje ju a zároveň je táto subjektívna inovácia
komunikatívne primeraná, vhodná, výstižná. Cieľovým stavom jazykovej výchovy by malo
byť tvorivé používanie spisovného jazyka v zhode s platnými jazykovými normami.

ZÁKLADY JAZYKOVEJ KULTÚRY
„Jazyková kultúra je úroveň jazykovej praxe spoločnosti a súčasne dobový obraz jazyka
získaný hodnotiacim zovšeobecnením stavu (úrovne) používania jazykových prostriedkov
v praxi, t. j. v reči“ (Kráľ – Rýzková, 1990, s. 27).
Jazykovú kultúru môžeme charakterizovať ako „kultivovanie komunikačných aktov,
komunikačnej činnosti ako procesu dorozumievania“ (Kráľ, 2001, s.11).
Jazyková kultúra je súhrnný pojem, ktorý zahŕňa
a, „úroveň kultivovanosti spisovného jazyka (stav, ktorý sa dosiahol kultivovaním jazyka),
b, proces kultivovania tohto jazyka,
c, kultúru reči (rečovú kultúru) používateľov spisovného jazyka“ (Dolník, 1999, 221).
Už samotná charakteristika pojmu jazyková kultúra nám ozrejmuje to, čo je hádam
všeobecne známe, že pri komunikácii nestačí len rozumieť si, chápať obsah výpovede.

Jazyková kultúra teda znamená, že každý jazykový prvok, ktorý v našom jazykovom
prejave použijeme, je na svojom mieste, a to z veľmi rozmanitých hľadísk, ktoré platia ako
všeobecne uznávané meradlá, ako kritéria jazykovej kultúry. Aj pri ovládaní jazyka (na
komunikačnej úrovni) sa treba sústavne zdokonaľovať, zvyšovať svoju osobnú kultúru.
Proces zdokonaľovania a sebazdokonaľovanie je neprestajný, tak ako je neprestajný vývin
jazyka a vývin hodnôt vo všeobecnosti. Jazyk sám je výsostná kultúrna a duchovná hodnota.
Napokon v našom prístupe k jazyku a jeho kultúre sa nevyhnutne prejavuje aj úcta či neúcta
k partnerovi komunikácie, k adresátovi jazykovej informácie. „Náš jazyk, naša reč musí
ukazovať aj našu osobnú, ako aj národnú kultúru a kultivovanosť a naše poznanie veci i
jazyka“ (Kačala, 1997, s. 113).

Kultivovanie jazyka
Ábel Kráľ sa v jednom článku uverejnenom v Kultúre slova, 35, 2001, č. 1 zamýšľa nad
otázkou, aké kritériá sa majú použiť v skúmaní, čo je kultivovanie jazyka, ktorý jazykový jav
patrí do progresívnej línie kultivovania a ktorý tam nepatrí . Je to vlastne otázka kvalít jazyka
a jeho používateľa, otázka podmienok, ktoré ovplyvňujú úroveň plnenia funkcií jazyka, t. j.
úroveň potenciálne daných jazykových prostriedkov. Uvádza tieto kritériá:
1) Kritériá jazykovej kultúry
a) Vnútrojazykové kritériá
b) Jazykové vzdelanie a psychologické činitele
c) Komunikačné kritériá
2) Vonkajšie činitele
Vnútrojazykové kritériá – sú vo svojej podstate kritériá organizácie jazyka. Sú to
jazykovo-systémové kritériá a kritériá jazykových noriem. V praxi by to znamenalo, že aj sa
začne častejšie a u viacerých používateľov spisovnej slovenčiny šíriť jazykový prvok, ktorý je
systémovo nenáležitý a ktorý nie je v zhode s platnou jazykovou normou, možno o ňom
povedať, že odporuje zákonitosti kultúry jazyka, lebo nezodpovedá internému jazykovému
kritériu a svojimi dôsledkami pôsobí proti kultúre jazyka. Takéto nedostatky sú prirodzene
možné preto, lebo používatelia spisovného jazyka si v nerovnakej miere osvojujú, resp.
využívajú jeho systémové prostriedky a možnosti, nie dostatočne poznajú a rešpektujú platné
jazykové normy.
Jazykové vzdelanie a psychologické činitele – sú to vonkajšie činitele používania jazyka,
ktoré pozitívne alebo negatívne ovplyvňujú jazykovú zručnosť používateľa jazyka, a teda aj
samo dorozumievanie. Takto ju totiž ovplyvňujú: úroveň školského jazykového vzdelávania,
úroveň mimoškolského jazykového vzdelávania a kultúrna úroveň súkromia, popularizácia
jazykovedných poznatkov, účinkovanie nástrojov verejnej komunikácie, ako sú televízia,

rozhlas, tlač, vysoko frekventované verejné prejavy profesionálov v rozhlase, televízii a tlači
(redaktorov, moderátorov, hlásateľov a kultúrnych pracovníkov samozrejme ovplyvňujú tieto
isté činitele). Osobitnú skupinu činiteľov ovplyvňujúcich jazykovú kultúru spoločnosti tvoria
psychologické činitele, ako sú národné vedomie, jazykové vedomie, jazykový cit a dôsledky
kultúrnej úrovne spoločnosti na jazykovú kultúre.
Komunikačné kritériá kvality rečového dorozumievania súvisia s komplexnosťou rečových
aktov. V nej sa ako dôležité ukazujú okolnosti, v ktorých sa dorozumievanie uskutočňuje
a ciele, ktoré sa dorozumievaním sledujú.
Vonkajšie činitele – Okolnosti, v ktorých sa rečový prejav uskutočňuje, môžu
odôvodňovať aj rozličné odchýlky zo spisovného jazyka (napr. využitie osobitných
fonetických javov). Ide však o to, aby takéto odchýlky boli funkčne odôvodnené, v opačnom
prípade nasleduje oprávnená kritika.

Norma, úzus, kodifikácia
Oblasť jazykovej kultúry zahŕňa široký komplex otázok, ktoré súvisia s jazykovou
teóriou i praxou. Patria sem závažné otázky súčasného úzu, normy a kodifikácie jazykových
javov. Vyvíjajú sa úzy, ktoré rozkolísavajú zaužívané a stále normy, postupne sa dostáva
jazyková norma do konfliktu s jazykovou praxou. Napätie medzi úzom a normou patrí
k dynamike jazyka.
Systém môžeme charakterizovať ako množstvo predmetov, dejov, poznatkov, ktoré presne
vymedzeným spôsobom medzi sebou súvisia, sú medzi nimi určité vzťahy. Normy sú
súhrnom všeobecne uznávaných, kolektívne prijímaných a rešpektovaných jazykových
prostriedkov, abstraktných schém a zásad na spájanie prvkov jazykového systému.
Norma jestvuje v spoločnosti, je to všeobecne záväzná podoba výrazových prostriedkov.
Norma je sociálne viazaná na určitú skupinu používateľov, pričom sa navonok manifestuje
v rozličných typoch textov. Na základe normy možno vymedziť chybu ako odchýlku od nej.
Opis normy v úradne schválenej podobe sa nazýva kodifikácia (uzákonenie). Uskutočňuje ju
vedecká inštitúcia a publikovaná je v tzv. kodifikačných príručkách. Pre zvukovú rovinu je to
ortoepická príručka Pravidlá slovenskej výslovnosti. Normami sa potom zabezpečuje
poriadok v jazyku a jednotnosť jazyka na celom území. Pražský lingvistický krúžok
vyzdvihuje pri norme práve pojem spoločenskej záväznosti. Ortoepickými normami sa
zaoberá osobitná náuka - ortoepia. Je to súhrn pravidiel správneho tvorenia (generovania) a
správneho znenia zvukových prejavov.
Úzus tvoria jazykové návyky ľudí, ktoré nie sú ešte normované a prijaté ako záväzné. Mnohé
sa postupom času ustaľujú a všeobecne prijímajú. Úzus však často rozkolísava platné normy,
vzniká tlak na ich zmenu.
Za subjektívne príčiny narúšania jazykového systému považujeme najmä neznalosť normy
alebo dodržiavanie pravidla vyslovovať tak, ako je to pre hovoriaceho ľahšie.
Jazyková norma sa prejavuje ako tlak, ktorý vychádza zo spoločenskej praxe a pôsobí na
každého používateľa jazyka. Ide o tlak, aby boli používané len ustálené jazykové prostriedky
a v celej spoločnosti sa používatelia jazyka dorozumievali jednotne, podľa ustálených
pravidiel. Norma je materiálnou formou jazyka, daná úzom a aktom reči.
Podobne ako iné javy aj jazyk sa mení v čase spolu so spoločnosťou, no nemení sa rýchlo a
prevratne. K zmene by malo dochádzať po dlhšom pozorovaní daného jazykového
prostriedku s ohľadom na jeho postavenie (a dôležitosť) v rámci jazykového systému.

Jazyková norma nie je nemenná, ale musí byť dostatočne ustálená. Ustálenosť a pružnosť
jazykovej normy je nevyhnutným predpokladom bezporuchového fungovania spisovného
jazyka.
Pre posúdenie rečových prejavov je dôležité aj to, či hovoriaci rešpektuje tzv. štýlotvorné
činitele. Tieto objektívne okolnosti vyžadujú určitý výber jazykových prostriedkov aj z
hľadiska zvukových prostriedkov spisovného jazyka. Dôležité je, aký je individuálny štýl
hovoriacich, preto nemožno stotožňovať tzv. priemerný úzus výslovnosti s neutrálnym štýlom
spisovnej výslovnosti .
Vzťah medzi jazykovou praxou a spisovným systémom je vzájomný, a preto sa žiada, aby sa
prax približovala k systému, ale aj opačne. Dve odlišné chápania jazyka v spoločnosti
vychádzajú na jednej strane z kategórie slobody individuálneho občana, ktorá by
zabezpečovala bezbrehú slobodu vo vzťahu k jazyku a výberu jazykových prostriedkov, na
druhej strane sa vyzdvihuje spisovný jazyk.
Stúpenci klasickej teórie spisovného jazyka žiadajú od všetkých používateľov slovenského
jazyka primeranú informovanosť o kodifikácii spisovného jazyka. O konkrétnych jazykových
prostriedkoch v lexike a gramatike rozhodujú na báze správne – nesprávne a upozorňujú na
všetky prehrešky voči norme vo verejnom prejave. Zdôrazňujú systémovosť (ústrojnosť)
jazykového prejavu, jazykovú kultúru navrhujú zvyšovať dôsledným dodržiavaním
spisovného jazyka, propagáciou spisovnej normy.
Pokiaľ ide o zaradenie spisovnej
slovenčiny do národného jazyka, dôrazne sa odmieta téza novej teórie, že by spisovná
slovenčina mala byť iba podsystémom národného jazyka.
Druhá skupina jazykovedcov má odlišné vnímanie systémovosti jazyka. Opierajú sa
o globálnu systematizáciu v rámci jazyka. Otázkou je, či a ako sú používatelia jazyka schopní
uplatňovaním svojho regulačného systému udržať čistotu jazyka. Sociolingvisti predpokladajú
určité mantinely vo vedomí, ktoré používatelia jazyka neprekročia.
Na stav jazykovej kultúry majú vplyv noviny, rozhlas, televízia, v poslednom období
počítačová komunikácia a rozšírenie mobilných telefónov a ich permanentné používanie.
Postupne sa znižuje jazyková spôsobilosť mladej generácie, ktorá je pasívnym príjemcom
práve spomenutých foriem jazykových prejavov.
Psychológovia potvrdili silu médií, predovšetkým televízie, ktorá vplýva na citové
reakcie, prináša nové spôsoby správania, pričom človek nielen reaguje na prijatý stimul, ale
ho aj interpretuje, formuje vlastné názory. Podobné zistenia priniesli viaceré jazykovedné
výskumy a štúdie o tom, že jazyk médií, reklama a texty populárnej hudby vplývajú na
jazykové vedomie oveľa účinnejšie ako jazykovedná teória, a to prevažne negatívne.
Kultúru reči nemožno redukovať len na otázky jazykových noriem, lebo v reči musí byť
priestor pre to, čo neprotirečí norme, no prekračuje ju a zároveň je táto subjektívna inovácia
komunikatívne primeraná, vhodná, výstižná. Cieľovým stavom jazykovej výchovy by malo
byť tvorivé používanie spisovného jazyka v zhode s platnými jazykovými normami.
Podmienky na to sú individuálne. Stále však platí, že jazyk je najspoľahlivejším zrkadlom
našej kultúry, obrazom jej záujmov a meradlom stupňa jej vyspelosti. Starostlivosť o spisovný
jazyk je meradlom vyspelosti kultúrnej a spoločenskej ako u jednotlivca i v spoločenskom
celku.
Ortoepia
Spisovný jazyk sa od nárečí odlišuje tým, že má jednotnú a ustálenú normu, má presne určené
pravidlá o používaní a spájaní hlások. Spisovný jazyk má celú sústavu pravidiel o správnej
výslovnosti. Každý používateľ je povinný ich zachovávať.

Pravidlá spisovnej výslovnosti vyplývajú zo zvukovej sústavy spisovnej slovenčiny. Spisovná
výslovnosť vychádza zo stredoslovenskej výslovnosti a čerpá z nej, pretože práve v strednej
slovenčine má spisovná slovenčina svoje korene.
Do vzniku ČSR bol základom pre spisovnú výslovnosť martinský úzus, t.j. predovšetkým
výslovnosť pracovníkov Matice slovenskej. Po Martine sa stala kultúrnym centrom
Bratislava, ale až v období tzv. prvej ČSR. Popri matičnej výslovnosti sa pokladala za
vzorovú výslovnosť aj scénická reč Slovenského národného divadla v Bratislave, pričom i
dodnes bola javisková reč považovaná za vzorovú, a to nielen v Bratislave, pretože sieť
profesionálnych divadiel sa rozšírila po celom Slovensku.
Na dosiahnutie jednoty spisovnej výslovnosti treba skúmať ortoepické zákonitosti a ustáliť
pravidlá spisovnej slovenčiny. Na pôde Slovenskej akadémie vied existuje tzv. ortoepická
komisia, ktorá na základe výskumov zisťuje a určuje jednotnú a všeobecne záväznú normu
slovenskej spisovnej výslovnosti.
Otázkami a pravidlami výslovnosti sa zaoberá praktická náuka ortoepia - náuka o správnej
výslovnosti, do ktorej zahrňujeme ortofóniu a ortoepiu.
Ortofónia sa zaoberá správnym tvorením hlások a ich spájaním v súvislej reči, hovorí o tom,
ako sa majú hlásky artikulovať. Ortofonické chyby robí ten, kto napríklad tvorí hlásky na
nesprávnom artikulačnom mieste, namiesto otvorených samohlások vyslovuje zatvorené
(vplyv maďarčiny), alebo zadné i v slove myslieť (v slovenčine nemáme rozdiel vo
výslovnosti i a y).
Ortoepia podáva pravidlá o správnom používaní hlások. Ortoepické chyby robí ten, kto síce
hlásky správne tvorí, ale používa ich na nesprávnom mieste, napríklad namiesto ľavý vysloví
„lavý“, bratov - „bratof“, diskusia - „diskúzia“ a pod.
V praxi sa častejšie stretávame s ortoepickými chybami. Pod vplyvom písaného slova sa často
nesprávne vyslovujú niektoré hlásky, ide o tzv. písmenkovú výslovnosť. Náš pravopis však
nie je a ani nemôže byť dôsledne fonetický, teda písaná podoba sa nezhoduje s hovorenou,
napríklad nam. správneho tvaru dup sa vyslovuje „dub“, nam. hamba „hanba“.
Štýlová diferenciácia
Výslovnosť slovenčiny je diferencovaná, t.j. ústna forma slovenských spisovných prejavov sa
diferencuje. Verejné prejavy sa na celom území Slovenska realizujú v spisovnej slovenčine,
napriek tomu rozlišujeme dve (respektíve tri) vrstvy ústnej podoby realizovaných prejavov:
neutrálny a vyšší, respektíve aj nižší štýl spisovnej výslovnosti.
Neutrálny štýl je
základnou a najfrekventovanejšou podobou spisovnej výslovnosti.
Používa sa vo väčšine hovorených prejavov spisovnej výslovnosti.
Vyšší (alebo vysoký) štýl sa používa v hovorených prejavoch umeleckého štýlu
a v niektorých slávnostných prejavoch (napríklad slávnostný príhovor na svadbe,
promóciách). Prvky vyššieho štýlu sa využívajú najmä v javiskovej reči. Pre vyšší štýl je
charakteristická starostlivá výslovnosť, spomalené tempo, menšia dynamika a melodické
rozpätie. Vo výslovnosti cudzích slov sa uprednostňuje ich pôvodná podoba. Vo vyššom štýle
sa na rozdiel od neutrálneho štýlu vyslovuje samohláska ä.
Chyby vo výslovnosti samohlások
Medzi najčastejšie chyby vo výslovnosti samohlások
patrí nosovosť, labializácia,
nedodržiavanie pomeru krátkych a dlhých samohlások, skracovanie dlhých a predlžovanie
krátkych samohlások.
1.) Nosová výslovnosť
Zvláštnou ortofonickou chybou vo výslovnosti samohlások je nosová výslovnosť
(nazalizácia). V slovenčine nemáme nosové samohlásky. Nazalizáciu môžeme pozorovať
v susedstve nosových spoluhlások „m, n, ň“, predovšetkým pri výslovnosti dlhých

samohlások, najmä pri samohláske „á“, ako aj v slovách, kde je samohláska „a“ medzi
dvoma nosovými spoluhláskami, napríklad: má, máš, máme, mámiť, topánky, nádvorie,
nádherné a pod.
Nosovú výslovnosť spôsobuje „lenivá práca“ mäkkého podnebia. Mäkké podnebie vytvára
podnebno-hltanový záver a zatvára vstup do nosovej dutiny. Ak sa záver zruší, dostane
samohláska typické nosové zafarbenie. Túto výslovnosť odstránime energickejšou
artikulačnou prácou, dobrou a výraznou artikuláciou.
2.) Labializácia
V slovenčine sú labializované samohlásky „o, ó, u, ú“ a dvojhlásky „iu, ô“. Pri nich sa pery
vyšpuľujú dopredu a zaokrúhľujú sa, čo spôsobuje ich tmavšie zvukové zafarbenie. Ide
o nápadnú ortofonickú chybu, ktorá sa objavuje v reči vplyvom maďarčiny, ktorú hovoriaci
ovláda. Samohláska „a“ sa akusticky približuje k výslovnosti samohlásky „o“. Samohláska
„a“ je najotvorenejšia samohláska, ktorá sa vyslovuje bez vysunutia a zaokrúhlenia pier
a jazyk voľne leží v spodnej časti ústnej dutiny.
3.) Nedodržiavanie správneho pomeru krátkych a dlhých samohlások
Dôležitým rozdielom medzi slovenskými krátkymi a dlhými samohláskami je rozdiel v trvaní.
Dlhá samohláska sa vyslovuje asi taký dlhý čas, ako trvá vyslovenie dvoch krátkych
samohlások.
Dlhé samohlásky všeobecne trvajú asi dvakrát toľko ako krátke, no absolútne časové trvanie
sa mení podľa tempa reči. V rýchlejšom tempe je však väčší sklon zmenšovať pomer medzi
krátkymi a dlhými samohláskami a nahrádzať dlhé samohlásky krátkymi.
Dlhé samohlásky sa niekedy chybne skracujú, takže sú polodlhé alebo celkom krátke. Najviac
sa dlhé samohlásky krátia vo viacslabičných slovách, a to v koncových slabikách, najmä ak sú
v tom istom slove dve dĺžky, napríklad: národného, prechádzajú, západoslovenského,
nápadnými.
Dlhé samohlásky sa veľmi často skracujú v niektorých zámenách a v slovách, ktoré fungujú
ako spojky, napríklad: ktorý, ktorá, ktoré, akého, síce, ale ku skracovaniu dochádza aj
v ustálených výrazoch ako napríklad dobrý deň, dobré ráno, šťastlivý nový rok.
Skracovanie dlhých samohlások je v spisovnej slovenčine vážna ortoepická chyba. Táto
chyba môže spôsobovať aj problémy v dorozumievaní. Rozdiel medzi krátkymi a dlhými
samohláskami sa využíva funkčne, pretože dĺžkou samohlásky sa v slovenčine líšia slová,
napríklad sud – súd, latka – látka, dom – dóm.
Predlžovanie krátkych samohlások je zriedkavejšie. Pozorujeme ho najčastejšie na konci slov,
najmä v slovesných tvaroch typu vyčnieva, píšu, máva.
Chyby vo výslovnosti dvojhlások
1.) Prvý segment dvojhlások v slovenčine nie je šumový, nie je to ani j, ani v, nemožno preto
stotožňovať slovenské dvojhlásky so skupinami j + samohláska alebo v + samohláska.
Chybne sa vyslovuje „ja, je, ju, vo“, napríklad „bjeli, vjacerí, paňju, kvoň“. Dvojhláska sa
niekedy vyslovuje s výrazným prechodovým zvukom j, takže počujeme skupinu ija, ije, iju
v slovách „prijaťeľ, talijanski, paňiju“.
2.) Druhý segment dvojhlásky sa niekedy predlžuje, chybne sa vyslovuje „taljánski, rjétki,
muói“. Druhá zložka sa vyslovuje ako dlhá najmä na západnom Slovensku pod vplyvom
nárečí.
3.) Dvojhláska sa niekedy chybne rozkladá do dvoch slabík, keď sa prvý segment vyslovuje
ako plná samohláska, prechod k druhému segmentu je dlhší a druhý segment sa vyslovuje
s osobitným slabičným impulzom, napríklad „pri-aťeľ, ňi-je, či-ara“.
4.)Niekedy sa ô nahrádza samohláskou „o“ alebo „ó“, chybne sa hovorí „móžem, pomóžem,
doiďe“. Často sa vyskytuje chybná výslovnosť v slovách, v ktorých sa nachádza dvojhláska

na začiatku, napríklad ôsmak, ôk, ôs, chybne sa vyslovuje „osmak, ok, os“. Správne by to
malo byť [uosmak, uok, uos].
Chyby vo výslovnosti spoluhlások
1.) Chyby vo výslovnosti mäkkých spoluhlások ť, ď, ň, ľ.
Tieto chyby sa prejavujú ako nedostatočná mäkkosť spoluhlásky ľ a používanie tvrdých
spoluhlások t, d, n, l namiesto mäkkých ť, ď, ň (predovšetkým v oblasti západoslovenského
nárečového makroareálu). Ortoepické chyby súvisia so slovenským pravopisom, v ktorom
platí pravidlo neoznačovať výslovnosť ť, ď, ň, ľ, ak nasleduje i, í, e, ia, ie, iu.
2.) Chyby vo výslovnosti spoluhlásky v.
V písanej podobe poznáme len fonému v, no vo výslovnosti môže ísť o štyri hlásky:
- [v] – pernozubná nešumová sonórna spoluhláska – vyslovuje sa pred samohláskou
(voda, víla), pred slabičným r, l, ŕ, ĺ (vlk, vŕba) a pred neslabičným r, l, ľ a j (vrak,
vlákno),
- [w] – pernozubná šumová znelá spoluhláska – vyslovuje sa pred znelou párovou
spoluhláskou (vdova, vzduch),
- [f] – pernozubná šumová znelá spoluhláska – vyslovuje sa tam, kde je v pravopise
v a nachádza sa pred neznelou spoluhláskou (včela, vtrhnúť),
- [µ]- pernoperná nešumová spoluhláska (neslabičné u) – vyslovuje sa vtedy, keď je
na konci slabiky v (alebo samohláska u), a to po samohláske (krivda, polievka), po
slabičnej spoluhláske (krv, prvky). Tu sa často chybne vyslovuje f – [krf, prfki].
Hláska µ sa artikuluje tak ako samohláska u, jazyk sa však neposúva natoľko
dozadu a pery sa nevysúvajú ako pri u. Neslabičné u (polovokál) sa vyskytuje aj
v dvojhláske ô.
3.) Chyby v znelostnej asimilácii
Najčastejšie chyby vznikajú na miestach, kde sa stretávajú neznelá spoluhláska + samohláska
(samohlásky sú znelé) alebo znelá nepárová spoluhláska, napríklad
„sme, peťuholňík, k antonovi, bok loďe“,
správna výslovnosť:
zme, peďuholňík, g antonovi, bog loďe
4.) Chyby vo výslovnosti zdvojených spoluhlások a spoluhláskových skupín
Zdvojené spoluhlásky sa v spisovnej slovenčine nesmú vyslovovať ako dve oddelené
spoluhlásky s prerušením artikulácie. Nesprávne by však bolo vyslovovať zdvojené
spoluhlásky ako jednu nepredĺženú spoluhlásku, mohlo by tak v niektorých prípadoch dôjsť
k zámene významu, napríklad v prípadoch typu podaný – poddaný.
Vo výslovnosti spoluhláskových skupín sa objavuje najmä nesprávne zjednodušovanie
spoluhláskových skupín stn a zdn.
Výrazný prednes
Je potrebné uvedomiť si, aké sú rozdiely medzi hovorenou a písanou podobou jazyka, poznať
zvukové (akustické) i optické prostriedky reči, ktoré robia hovorenú reč pôsobivou
a plastickou. V písanej podobe sa dajú naznačiť nedokonale, alebo sa nedajú naznačiť vôbec.
Z tejto stránky má hovorená forma jazyka isté výhody oproti písanej forme.
Jazykový prejav by mal byť jasný a zrozumiteľný, musí vhodne vyjadrovať myšlienkový
a citový obsah, t.j. mal by byť výrazný. Výrazný prednes predpokladá tzv. dobrú dikciu
a náležitú elokvenciu.
Dikciou nazývame vlastnú techniku hovoreného slova, t.j. fonetické podmienky správneho
a dokonalého zachádzania s rečovými orgánmi a zvukovými prostriedkami reči. Ide
o dokonalé ovládanie rečových orgánov a správne i bezpečné zachádzanie so zvukovými
(fonickými) prvkami a zložkami reči, a to tak pri ich fonetickej realizácii, ako aj pri vhodnom

a účinnom využívaní pri verejných jazykových prejavoch akéhokoľvek druhu. Elokvencia je
výrečnosť, zručnosť vo výkone súvislej reči.
Gramatikou súhrnne nazývame oblasť, ktorá hovorí o ohýbaní slov a tvorení viet, je to teda
náuka o stavbe jazyka. Gramatika sa delí na morfológiu a syntax.
Morfológia čiže tvaroslovie sa zameriava na tvary slov, je to náuka o význame a používaní
gramatických tvarov. Základným členením jazyka z hľadiska morfológie je členenie na slovné
druhy. Syntax čiže skladba skúma spájanie slov do viet a viet do súvetí.

Morfológia
Podľa publikácie Morfológia slovenského jazyka (19 ) sa morfológia definuje ako
jazykovedná náuka o gramatických tvaroch slov ako aj o slovách, ktoré majú funkciu tvarov.
Je to náuka o tvarovej rovine v systéme jazyka.
Základnými a najvšeobecnejšími kategóriami sú slovné druhy (partes orationis- čiastky reči).
Výklad o tzv. gramatických slovných druhoch (spojky, predložky) niektorí jazykovedci
presúvajú do syntaxe. Vlastná problematika gramatických tvarov, ich systematiky a
morfologických kategórií je užšia, ako sa podáva v školskej gramatike, kde sa rešpektuje
trichotómia HLÁSKA – TVAR – VETA.
Slovo ako najmenšia pomenúvacia jazyková jednotka je potenciálne dvojvýznamová: má svoj
lexikálny a súčasne aj gramatický význam.
Gramatický význam je tu reprezentovaný schopnosťou slova spájať sa s inými slovami, tvoriť
s ním reťazce.
Napríklad slovo stôl –
1) Reprezentuje nejakú predstavu (kus nábytku), to je lexikálny význam
2) Vstupuje do rôznych viet, podľa toho sa vyskytuje v rôznych pádoch, má rôzne
gramatické významy (nový stôl, knihy mám na stole, kúpili sme stôl, stôl stojí pevne)
Na základe toho sa vyčlenila napr. gramatická kategória pádu.
Rozličné gramatické významy slov sa vyjadrujú veľmi často rozmanitými podobami toho
istého slova:
volá-m, volá-š, volá-te, vola-l
žena, žen-e, žen-ou
Rozmanité podoby toho istého slova sa nazývajú tvarmi (formami). Zmena tvarov, ktorá sa
využíva na zmenu gramatických významov, sa nazýva ohýbanie- flexia. Takéto flektívne
vyjadrovanie gramatických významov neprevažuje vo všetkých jazykoch. V iných jazykoch
na rozdiel od slovenčiny sa napríklad rôzne pády podstatného mena vyjadrujú pomocou
predložky alebo člena.
Gramatická forma je vonkajšia výrazová stránka:
morfologických kategórií
gramatických tvarov
syntaktických konštrukcií.
Ich obsahovú stránku tvorí gramatický význam.
Morfologická forma je morfologický, resp. gramatický tvar istého plnovýznamového slova,
ktorý ustálene vyjadruje istý morfologický význam, resp. významy.
Gramatický tvar musí mať bázu, lebo báza je fenomén lexiky:
ruk-a, ruk+áv-u, ná+uš+n+ic-a, chlap-0
Pri slovesách v rámci bázy má prechodnú, lexikálno- gramatickú úlohu tematická morféma
(písať).

V slovenčine sa tvoria tvary aj supletívne. Supletívnosť znamená, že na vyjadrenie
gramatickej kategórie (napr. číslo) sa používajú dva odlišné slovné korene: človek – ľudia;
byť – som – budem
Poznáme jednoduché (syntetické) tvary: budem, píšem a zložené (analytické) tvary: bol som,
budem písať.
Morfologická rovina predstavuje v slovenčine bohatú a rozsiahlu problematiku, jej systém
opisuje akademická Morfológia slovenského jazyka (19 ) na vyše osemsto stranách.
Nesporne to súvisí s tým, že slovenčina je flektívny jazyk s bohatou jazykovou históriou.
V tomto oddieli sa budeme venovať iba tým oblastiam slovenskej morfológie, kde sa
vyskytuje najviac prehreškov voči spisovnej norme.
Podstatné mená mužského rodu
Podstatné mená mužského rodu rozlišujú navyše aj gramatickú kategóriu životnosti, to
znamená, že životnosť sa odráža v tvare slova, porovnaj napr. životné: chlapi, ľudia, otcovia,
vidím chlapov a neživotné: stromy, kľúče, vidím stromy, kľúče. Tradične sa životné podstatné
mená zaraďujú do vzorov chlap, hrdina a neživotné do vzorov dub a stroj.
Tieto vzory sú akýmsi zovšeobecnením, ktoré platí pre väčšinu slov. Poznáme však
niektoré výnimky a nepravidelnosti, na ktoré treba upozorniť:
 Slová zakončené na -o majú v 2. a 4. páde sg. zväčša koncovku –a : dedo – deda,
Jano – Jana. No v niektorých slovách sa vyskytuje koncovka –u, je to najmä v domácich
priezviskách: Bottu, Vanču. Niektoré mená majú obe koncovky: Krasku – Kraska, Krnu –
Krna, Stanu – Stana. V súčasnosti sú viac zaužívané tvary Kraska, Krna, Stana.
 Dvojtvary sa vyskytujú v 3. a 6. páde sg. mužských životných podstatných mien
človek, čert, pán: človeku – človekovi, čertu – čertovi, pánu – pánovi, duchu, bohu (vo
frazémach máme výrazy ako bohu čertu – diablu, otcu – materi; my o vlku, vlk za dverami.
Tvary zakončené na –u (pánu, čertu) mala stará slovenčina, preto sa zachováva v prísloviach
a porekadlách (frazémach) ľudového pôvodu, ale aj v náboženskom štýle a v pôvodných
nárečiach.
 Zvieracie podstatné mená majú v pluráli koncovky neživotných podstatných mien –
y, -e: hady, zajace, orly, medvede. Len po zosobnení sa používajú tvary: smelí orli, falošní
hadi. Slová pes, vlk, vták majú koncovky životných i neživotných podstatných mien (psy,
vlky, vtáky – psi, vlci, vtáci), prípustné sú teda obe formy.
 V názvoch niektorých periodík môže byť v lok. sg. životný i neživotný tvar:
v Hlásniku / v Hlásnikovi. Pri pomenúvaní dní (najmä v ľudových pranostikách) sa vyskytujú
aj neživotné formy: o Michale, po Mateji, o Jáne.
 Pri niektorých slovách vzoru hrdina sú v nominatíve plurálu prípustné dvojtvary:
záujemci / záujemcovia, výherci / výhercovia, ale vždy iba obrancovia, správcovia.
 Podstatné mená mužského rodu zakončené na –ch, -k majú v nominatíve plurálu
koncovky i/ -ovia (Česi, valasi, leňosi, černosi ale duchovia, šachovia, Kazachovia).
 Názvy rodín majú vždy formu zakončenú na –ovci: Ťapákovci, Strmeňovci,
Jesenskovci (nie „Blanároví, -ovi), na list sa píše: rodina Kováčovcov, Strmeňovcov (nie
„rodina Kováčová, rodina Strmeňová“).
 V staršej slovenčine bol osobitným pádom tzv. 5. pád –vokatív. Dnes po ňom máme
niektoré zvyšky: švagre, synku, chlape, pane, kmotre, človeče, majstre; v náboženskom štýle:
otče, Bože. Zachoval sa tiež v niektorých nárečiach.

 Zvláštne skloňovanie majú podstatné mená mužského rodu zakončené na –r, -l. Majú
zväčša zmiešané skloňovanie i podľa vzoru dub i podľa vzoru stroj. Rozlišujeme tu dve
skupiny slov: 1) Slová s pohyblivými samohláskami –e-, -o-: liter, bicykel, debakel, kufor
majú v lok. sing. príponu –i, v nom. a akuz. pl. príponu –e: liter, v litri, litre; 2) Slová
zakončené na –er, -el, ír, -ál, v ktorých –e- nie je pohyblivé (hotel, tunel, ideál, kapitál, kanál)
majú v nom. a akuz. pl. príponu -y: hotely, tunely, ideály.
 Slová zakončené na -ar, -or, -ur, -úr, -al, -ol, -il, -yl, -ýl, -ul sa skloňujú kompletne
podľa vzoru dub: festival, na festivale, festivaly. Podobne: cukor, kôpor, autokar, ventil,
alkohol, benzol.
 Dôležité je správne skloňovať domáce slová, ktorých kmeň je zakončený na –r, -l.
Tieto majú v lok. sg. príponu –e: v diele, oddiele, podiele, popole, uzle, živle. Podobne sa
skloňujú slová dvojzmysel –slu, lok. sg.: o dvojzmysle, nom, ak. pl.: dvojzmysly, pazúr, od
pazúra, o pazúre, pazúry.
V novšej literatúre (Navrátil, 1996) sa už táto rozkolísanosť skloňovania, napríklad pri
podstatných menách zakončených na -r, -l, nechápe ako kombinácia skloňovania podľa vzoru
dub a stroj, ale všetky tieto podstatné mená mužského rodu sa zaraďujú do vzoru dub s tým,
že majú v niektorých pádoch tzv. variantné prípony. Preto sa dnes vzor dub označuje za
najvariantnejší vzor podstatných mien. Každý jazyk zaznamenáva dynamiku, preto
v poslednom období badáme aj v používaní prípon podstatných mien mužského rodu príklon
ku koncovkám vzoru stroj (v oddieli- pôv.: v oddiele; o kôpre- Ružička-Pauliny-Štolc 1968o kôpri-PSP 1973). Týka sa to len niektorých slov, preto treba mať vždy naporúdzi jazykový
cit, prípadne jazykovú príručku. Napr.
Cukor- v cukre
Kôpor- dvojtvar
Ale vždy v kufri
Podstatné mená ženského rodu
Podstatné mená ženského rodu delíme do dvoch skupín podľa zakončenia v N. sg (nedelíme
ich na životné a neživotné): 1. Podstatné mená zakončené na samohlásku -a skloňujeme podľa
vzoru žena a ulica. 2. Podstatné mená zakončené na spoluhlásku skloňujeme podľa vzoru dlaň
a kosť.
Skloňovanie podstatných mien vzoru žena
Genitív plurálu sa zvyčajne netvorí príponou, ale zdĺžením alebo úpravou poslednej
slabiky slova. Koreň je zdĺžený v slovách: motyka- motýk, vražda- vrážd, rampa- rámp,
briketa- brikiet, parketa- parkiet, bomba- bômb, niekedy sa vkladá samohláska -e-: vojnavojen; nezdĺžený koreň je v slovách: konzerva- konzerv, traverza- traverz, agenda- agend,
katakomba- katakomb, plomba- plomb, Dardanely- Dardanel, delikatesa- delikates, siluetasiluet. Ide o prevzaté slová. Dvojtvary sú v slovách: húžva- húžev i húžiev, výhra- výher i
výhier, žiabre- žiaber i žiabier.
Čo sa týka vkladných samohlások či dvojhlások, môže to byť aj
-ô-/-ie-: jamka-jamôk/jamiek, čipka-čipôk/čipiek, kvapka-kvapôk/kvapiek
-á-/-ie- handra- handár/handier, slivka-slivák/sliviek,
karát/kariet, perla- perál/periel, sestra-sestár/sestier.

ihla-

ihál/ihiel,

karta-

Slovo medaila má v genitíve plurálu tvar medailí. Túto koncovku môžu mať popri tvare so
zdĺženým (resp. nezdĺženým) koreňom aj niektoré ďalšie slová: pera- pier/perí, seansaseáns/seansí, nuansa-nuáns/nuansí, rola- rol/rolí.

Podstatné mená cudzieho pôvodu, ktoré sú v nominatíve sing. zakončené na –ea, majú
v dat. a lok. sing. príponu –i: o orchidei, v Kórei. V gen. pl. majú príponu –í: ideí.
V ostatných pádoch sa skloňujú podľa vzoru žena čiže: z Kórey, od idey, ale o Kórei, od tých
ideí.

Podstatné meno pani skloňujeme, ak stojí samostatne (napr. Zastavil som jednu paniu.),
pričom má samostatné skloňovanie (pozri tabuľku). Ak podstatné meno pani stojí v spojení s
ďalším podstatným menom, je zvyčajne nesklonné (napr. pani učiteľka, od pani učiteľky, o
pani učiteľke; pani učiteľky, od pani učiteliek, o pani učiteľkách).
N
G
D
A
L
I
sg. pa-ni pan- pan-ej pan-iu pan-ej
paň-ou
ej
pl. pan- pan-í panpan-e panpanie
iam
iach
iami
Podľa vzoru gazdiná sa skloňujú podstatné mená ženského rodu otvorené od podstatných
mien mužského rodu a sú zakončené na -á. (napr. švagriná, šľachtičná, kráľovná, cisárovná
atď.)
N
G
D
A
L
I
sg gazdin gazdin- gazdin- gazdin gazdin-ej gazdin-ou
-á
ej
ej
-ú
pl gazdin gazdín- gazdin- gazdin gazdingazdin. -é
Ø
ám
-é
ách
ami
Podstatné mená stredného rodu
Podstatné mená stredného rodu sa dajú rozdeliť do štyroch skloňovacích vzorov: mesto,
vysvedčenie, srdce, dievča.
Podľa vzoru mesto sa skloňujú podstatné mená stredného rodu zakončené v N sg. na -o. Slová
zakončené na spoluhlásku -g, -h, -ch. -k majú v L. sg. -u: o uchu, o tielku. Slovo vnútro má L.
sg. -i: o vnútri.
Zvláštnosťou tohto typu slov je to isté, čo pri vzoroch žena a ulica, že G. pl. sa tvorí zdĺžením
poslednej slabiky: miest, zŕn, pletív.
Podľa vzoru srdce sa skloňujú podstatné mená stredného rodu zakončené v N. sg. na -e.
Napr.: plece, vajce, vrece, slnce, nástupište. Nesprávne sú tvary „pleco, vajco, vreco“
Pozor na správny tvar L a I pl.: srdciach, ale srdcami.
Podľa vzoru vysvedčenie sa skloňujú podstatné mená stredného rodu zakončené v N. sg. na ie. Pri skloňovaní podľa tohto vzoru neplatí rytmický zákon: siatie-siatím, lístie-lístím.
Vzor dievča je zvláštny dvojtvarmi v pluráli typu dievčatá/dievčence. Tieto tvary majú
odlišné štylistické využitie: tvary na -atá sú neutrálne, bezpríznakové, požívajú sa vo
všetkých štýloch, tvary na -ence sa používajú prevažne v hovorovej reči.

Prídavné mená
Prídavné mená (adjektíva) pomenúvajú statické príznaky osôb, zvierat a vecí, sú teda
významovo i gramaticky späté s podstatnými menami. Tvarová zviazanosť s podstatným

menom je vyjadrená gramatickou kategóriou zhody, to znamená, že prídavné meno sa
zhoduje s nadradeným podstatným menom v rode, čísle a páde.
Prídavné mená sa delia na
1) vlastnostné (pýtame sa na ne zámenom aký)
a) akostné (primárne, napr. dobrý, biely, široký)
b) vzťahové (sekundárne, napr. strieborný, začiatočný, dnešný)
2) privlastňovacie (pýtame sa na ne zámenom čí: otcov, matkin, Štúrov)
V rámci sekundárnych prídavných mien osobitnú skupinu tvoria druhové (živočíšne)
prídavné mená (líščí, orlí, rybí, páví).
Akostné prídavné mená sú najstaršou skupinou prídavných mien. Majú vlastnosť, ktorú
nemajú ostatné skupiny prídavných mien: môžu sa stupňovať (dobrý- lepší- najlepší).
Vzťahové prídavné mená sú vždy odvodené. v súčasnosti sú to najproduktívnejšie prídavné
mená (železný, denný, zadný, palivový, hubový, kávový, okresný).
Vlastnostné prídavné mená sa skloňujú podľa vzoru pekný (tvrdé zakončenie) a vzoru
cudzí (mäkké zakončenie). Pokiaľ ide o písani i-y v gramatických príponách prídavných
mien, nezáleží na tom, ku ktorému druhu prídavného mena príslušné slovo patrí, ale je
dôležité, či sa skloňuje podľa vzoru pekný, a či podľa vzoru cudzí. Pri vzore pekný sa píše y
všade, s výnimkou mužského rodu živ. N. pl. (pekní chlapci...) a pri vzore cudzí sa bez
výnimky všade píše mäkké i (starí, cudzí ľudia).
Druhové (živočíšne, pôvodne nazývané aj zvieracie) sa skloňujú podľa vzoru páví (mäkký
vzor). Pri skloňovaní niektorých živočíšnych privlastňovacích mien sa porušuje rytmický
zákon (líščí chvost, s pávím perím).
Privlastňovacie prídavné mená majú dva vzory: otcov a matkin.
Pravopis prídavných mien
 Podľa vzoru pekný sa skloňujú prídavné mená tvrdého zakončenia: vysoký, hustý,
krátky, ale aj napríklad radové číslovky, ktoré sa skloňujú ako prídavné mená (prvý, druhý,
piaty). Tieto prídavné mená majú v príponách y/ý (pekný, s pekným, pekných, pekným,
pekných, o pekných, peknými), len v nominatíve množného čísla je i/í (pekní chlapci, vysokí
junáci). Vzor cudzí zahŕňa prídavné mená s mäkkým zakončením, tu je vo všetkých pádových
príponách len mäkké i/í (cudzími, sviežich). Skloňujú sa takto dve radové číslovky tretí a tisíci
(viac pozri v kapitole o číslovkách).
 Vo vzoroch pekný a cudzí sa pádové prípony skracujú, ak je pred nimi dlhá slabika.
Všimnite si: pekný, tmavý ale krásny, krátky; cudzí ale svieži. Toto skracovanie sa často v
bežnej reči vplyvom západoslovenských nárečí nedodržiava.
 Pri vzore páví sa uplatňuje výnimka z rytmického krátenia. Sú tu tvary, kde
nasledujú po sebe dve dlhé slabiky: páví, vtáčí, kohútí, pavúčí. V najnovších úpravách
pravidiel spisovnej slovenčiny sa však rytmický zákon posilňuje a zavádzajú sa ako spisovné
aj skrátené podoby. Pripúšťajú sa dvojtvary: kohútí/kohutí, vtáčí/vtačí, pavúčí/pavučí. Vzor
páví má vždy mäkké zakončenie: páví chvost, leví rodičia, oslích uší, orlím krídlam. Podľa
tohto vzoru sa skloňujú všetky druhové prídavné mená odvodené od živočíšnych názvov
(včelí, husí, rybí, sloní, oslí ...).
 Vzory otcov a matkin majú v príponách nepriamych pádov (nepriame pády sú všetky
pády okrem nominatívu) tvrdé ý: v I. singuláru príponu s -ým (s otcovým bratom, s matkiným
synom), podobne v pluráli v G. a A. -ých (otcových, matkiných), D -ým (otcovým, matkiným
bratom), L -ých (o otcových, matkiných synoch, I -ými (s otcovými, matkinými synmi).
 Časté chyby sa robia pri písaní prípon privlastňovacích prídavných mien. Tieto
musia byť vždy krátke: sestrina záhrada, otcove, matkine deti, Kollárova ulica, Štúrova ulica.

Často počujeme spojenia rodina Majtánová, rodina Tokárová. Tu už nejde o privlastňovacie
prídavné meno, ale o označenie príslušníkov rodiny odvodené príponou -ová. Stojí vždy za
podstatným menom čiže rodina Tokárová. Nesmieme si ich mýliť so spojeniami Kollárova
ulica, Struhárova matka, kde sa píše na konci tvaru krátke a.
 Na pomenovanie viacerých osôb z tej istej rodiny používame výlučne podobu s
príponou -ovci (manželia Kráľovci, bratia Gavorovci). Spisovná slovenčina nepozná príponu
-oví („manželia Gavoroví“), ktorá sa v hovorovej reči často používa.
 Písanie veľkých písmen je dôležité zachovávať pri privlastňovacích prídavných
menách: Štúrova družina, Jánošíkova družina, Timravina novela (zakončené sú na -ina, ova), ale pri akostných prídavných menách odvodených od vlastných mien sa už píše malé
začiatočné písmeno: štúrovský pravopis, mikulášsky večierok, hviezdoslavovský verš. Sú to
prídavné mená odvodené od vlastných mien osôb alebo zvierat príponami -ovský, -ský alebo
variantom -ký.
 Pri zložených prídavných menách sa stretneme s problémom ich písania so
spojovníkom a bez spojovníka, porovnaj: literárnohistorický (od literárna história)- výchovnovzdelávací (od výchova+vzdelávanie). Platí tu pravidlo, že spojovník sa píše pri zloženinách,
kde je medzi vlastnosťami rovnocenný vzťah, priradenie, napr. vedecko-technický rozvoj sa
týka vedy a techniky. Spojovník sa nepíše tam, kde medzi komponentmi zloženého
prídavného mena je vzťah podradenosti Veľká Morava- veľkomoravský, horná OravaHornooravský, ale aj dva prsty- dvojprstý, literárna veda-literárnovedný. Tieto tvary sú
odvodené zväčša od spojení podstatného mena s prídavným menom.
 Zvlášť treba upozorniť na rozdiel v oblasti pomenúvania farieb. Keď vyjadrujeme
jednotu, napr. pomenúvame jeden farebný odtieň, spojovník nepíšeme: modrozelený (rozumej
tyrkysový), bledoružový. Ak však pomenúvame vec, ktorá má dve farby (má napr. modré a
zelené vzory) píšeme : modro-zelený, červeno-biely a pod.
Zámená
Pri pravopise zámen je tiež niekoľko problematických okruhov. Jedným z nich je vypúšťanie
samohlások. Osobné zámená on, ono majú v G. a A. sg. nielen dlhé tvary, ale aj skrátené
(stiahnuté) tvary –ň, -ňho:
Máme tu tvarové dvojice, a síce tvary doňho, do neho, uňho, u neho, zaňho, za neho,
poňho, po neho, preňho, pre neho popri tvaroch doň, naň, zaň, poň, preň (PSP, s.72). Krátke
tvary majú v slovenčine systémové miesto odlišujú či hovoríme o živej osobe, alebo o veciach
či zvieratách. Práve tieto tvary sa veľmi často používajú nesprávne. Dôležité je jednoduché
pravidlo:
 V strednom rode sa používajú iba tvary s –ň (starať sa oň: o dieťa, nastúpiť doň -do
auta; pozri Navrátil s. 51)
 V mužskom rode pri osobách sa používa tvar –ňho (starať sa oňho – o syna, schovaj
sa zaňho- za brata; pozri Navrátil s. 51)
 V mužskom rode neosobnom (ak zámeno zastupuje zvieracie alebo neživotné
podstatné meno) má iba krátky tvar n –ň (starať sa oň- o psa, čakať naň- na vlak, choď
poň- po chlieb, schovaj sa zaň- za strom; pozri Navrátil s. 52)
Ďalej treba upozorniť na správnu výslovnosť ukazovacích zámen tí, tie, títo, tieto.
Výslovnosť týchto zámen je tvrdá, čiže výslovnosť „ťie“, „ťieto“ je nesprávna.
 Z pravopisného i výslovnostného hľadiska je zaujímavé osobné zámeno on v nom.
pl.: v mužskom rode neživotnom, v ženskom a strednom rode máme tvar ony (vyslov tvrdé

[n]: ony- myslíme deti, ženy, zvery), v mužskom rode pri odkazovaní na životné podstatné
mená píšeme –i (oni- myslíme chlapi, žiaci), vyslovujeme [ň].
 Pri skloňovaní prídavných mien vzoru môj v inštrumentáli jednotného čísla
mužského a stredného rodu je tvar mojím s dlhým í, kým v datíve množného čísla je tvar
mojim s krátkym i. (Bol som tam s mojím otcom.- ale Povedal som to mojim bratom.)
Číslovky
Rozlišovanie základných a radových čísloviek má veľký význam aj pri ich pravopise.
Porovnaj: vidím piatich chlapcov (počet- základná číslovka; tak isto výslovnosť je mäkká),
bol som v obidvoch piatych triedach (poradie, radová číslovka- piate triedy; tvrdá
výslovnosť). V tomto prípade by rodený Slovák nemal mať problém s písaním i-y, lebo mu
„našepkáva“ výslovnosť. Čo však s číslovkami ôsmi/ôsmy, siedmi/siedmy. Tu si treba
zapamätať:
 Základné číslovky sedem a osem sa skloňujú ako číslovka päť čiže všade je mäkké i
(piati chlapci, piatim chlapcom, siedmi chlapci, siedmim chlapcom, so siedmimi chlapcami).
 Všetky radové číslovky okrem tretí a tisíci sa skloňujú podľa tvrdého vzoru pekný
čiže ôsmych, ôsmym, ôsmymi (v poradí). Pozor však na nominatív plurálu, kde tak isto ako
prídavné mená majú tieto číslovky mäkké -i: Naši hokejisti sa umiestnili piati(na piatom
mieste). Skončili sme ôsmi(v poradí).
Písanie zložených čísloviek má tiež svoje osobitné pravidlá. Základné číslovky 25, 26
atď. sa píšu spolu: dvadsaťpäť, dvadsaťšesť, ale v podobe gramaticky zhodnej s nadradeným
slovom sa píšu jednotky a desiatky zvlášť: dvadsiati piati, päťdesiati deviati). V nepriamych
pádoch (všetky pády okrem nominatívu) sa desiatky a jednotky píšu ako dve slová: od
dvadsiatich piatich, dvadsiatim šiestim. Tisícky a stovky môžeme písať oddelene alebo spolu
(tisícdeväťstodvadsaťosem alebo tisíc deväťsto dvadsaťosem).
Slovesá
Pre ľudí, ktorí si osvojujú slovenčinu ako druhý jazyk, je ťažké naučiť sa správne používať
zvratné slovesá. Napríklad: belieť- postupne sa stávať belším, belieť sa- javiť sa bielym,
žiariť bielobou. Zvratné slovesá sa delia na dve skupiny:
1. Zvratné slovesá, ktoré môžu mať aj nezvratný náprotivok (umývať- umývať sa), tu
zvratný tvar znamená, že dej je zameraný na samotného vykonávateľa.
2. Zvratné slovesá, ktoré majú len zvratnú podobu (páčiť sa, smiať sa, obľúbiť si).
Sloveso je v slovenčine schopné vyjadriť trvanie, prípadne aj opakovanie deja. Túto
vlastnosť majú aj ostatné slovanské jazyky, no nemá ju napríklad angličtina, francúzština ani
maďarčina. Túto kategóriu označujeme ako vid. Slovesá s dokonavým vidom označujú
ohraničený dej: kúpiť, padnúť, skočiť. Opakovaný alebo neukončený dej je vyjadrený
nedokonavým vidom (kupovať, skákať, letieť).
Dokonavé slovesá nemajú prítomný čas a budúci čas tvoria jedným slovom (urobím,
pôjdem, kúpim) , nedokonavé slovesá vyjadrujú budúci čas pomocou zloženého tvaru, napr.
budem skákať, budem zvážať.
Niektoré slovesá (najmä cudzieho pôvodu) sú obojvidové, t.j. vyjadruje sa nimi aj
nedokonavý, aj dokonavý vid), napr. počuť, adaptovať, aplikovať.
Každé sloveso má určitý a neurčitý slovesný tvar (por. vediem - viesť) Základom
určitého tvaru je tzv. prítomníkový kmeň (v tomto prípade ved-) Rozkazovací spôsob sa tvorí

od 3. osoby prítomníka vynechaním osobnej prípony (-ú/-ia) (chytaj, chytajme, rob, robme,
robte). Keď sa prítomníkový kmeň končí na ťažko vysloviteľnú skupinu spoluhlások, pridá sa
k nemu -i, napr. nepadni, žni, tri, vyhni, zaťať- zatni, zastrieť- zastri, určiť- urči /urč
(dvojtvar).
Ak sa kmeň týchto slovies končí na spoluhlásku d, t, n, l, tvar rozkazovacieho spôsobu
končí na ď, ť, ň, ľ (veď, plať , nemiň, nezhyň, osoľ i príď!, šatiť- šať, vymeniť- vymeň, veliťveľ)
Sloveso byť má nepravidelné časovanie, rozkazovací spôsob je utvorený z tvaru 3.
osoby pl. budúceho času (buď, buďme, buďte). Pri slovesách jesť, vedieť sa mení spoluhláska
ď na dz (vedz, vedzme, jedz, jedzme).
Ďalším tvarom tvoreným z prítomníkového kmeňa je prechodník. Tvorí sa z tretej
osoby plurálu pridaním prípony -úc/-uc alebo -iac/-ac (chytajúc, robiac). Pri zakončení nas úc sa rešpektuje zákon o rytmickom krátení (padajúc, perúc- píšuc, skáčuc)
K pravopisu slovies
 V prípone slovesných tvarov, ktoré sa časujú, je vždy -i, -í. Zvláštnosťou sú iba
tvary rozkazovacieho spôsobu umy, prykry, vyry, skry v ktorých je y v koreni. V tvaroch,
ktoré majú podobu prídavných mien (trpné príčastie - uvarený, vypratý) platia tie isté pravidlá
ako pri skloňovaní prídavných mien.
 Záporný tvar slovesa byť tvoríme pomocou častice nie, ktorú píšeme osobitne: nie
som, nie je.
Častica nie stojí pri slovesách osobitne, napr.: Sedieť, nie kopať, Nie som sám. Častica
ne-, ktorá je už nesamostatná a pociťujeme ju ako predponu aj v iných slovných druhoch, sa
píše vždy dovedna (nešiel, nechcel, nepekný, neveľmi, Neslovák)
 Správne sú teda tvary nie som, nie si, nie je, tvary „neni som, neni si“ sú nesprávne.
 Pri slovesách vo viacerých prípadoch neplatí pravidlo o rytmickom krátení.
Výnimky z rytmického krátenia pri slovesách:
1. Neurčitok a tvary prítomného času slovies typu zmúdrieť, zdúpnieť a pod.
2. Slovesné tvary s príponami odvodenými od prípony 3. os. p. prítomníka:
a) Samotné slovesá s príponou 3. os. pl. prítomného času -ia (chvália, pália)
b) Tvary prechodníka s príponou -iac (chváliac, páliac)
c) Činné príčastie prítomné s príponou -iaci (chváliaci, páliaci), ale! píšuci (pozri vyššie)
3) V opakovacích slovesách (frekventatívach) typu trápievať, chválievať, chránievať.

Príslovky majú často formu predložkového výrazu. Postupne sa tieto výrazy stávajú
jedným slovom. Písanie týchto prísloviek zvlášť alebo dovedna predstavuje zaujímavý
pravopisný problém. Určite ste sa už často zastavili nad problémom, či napísať naležato alebo
na ležato.
Mnohé z týchto výrazov možno písať dvojakým spôsobom. V najnovších Pravidlách
slovenského pravopisu (
) sa posilňuje syntetické písanie týchto prísloviek, ktoré boli
pôvodne predložkovými výrazmi čiže sa presadzujú tvary dožerava, naživo, nabielo, dočista,
dočervena, oproti tvarom do žerava, na živo, na bielo, do čista, do červena.

Pri niektorých výrazoch už poznáme iba syntetický tvar, proces prechodu k príslovkám
je už ukončený: zarovno, zvysoka, zadobre, sťažka, stuha, poriedko, potichu.
Dôsledne oddelené písanie sa vyžaduje už len pri výrazoch týkajúcich sa
dorozumievania v nejakom jazyku, teda písať po anglicky, hovoriť po česky, po slovensky.
„Bezspojkové“ tvary „hovoriť rusky, anglicky“ sú nesprávne, ich používanie svedčí o nízkom
vzdelaní v oblasti rodného jazyka. Ako dve slová píšeme niektoré príslovkové výrazy typu na
nerozoznanie, na nepoznanie, na neuverenie, do omrzenia, do zúfania, bez prestania.
Pri príslovkách, ktoré vznikli z predložkových spojení, sa predložka z zmenila na
predponu s-, ak sa predložka pripojila k neznelej spoluhláske (sčasti, sčiastky). Keď sa pripája
k znelej alebo zvučnej spoluhláske, z sa nemení (zhora, zdola, zrána).
Pri príslovkách rešpektujeme slovný základ. Často sa robí chyba pri príslovke súčasne:
Robí súčasne dve veci. Táto príslovka je odvodená od slova čas, nie časť, preto sa nepíše
„súčastne“. (Ale pozor na správny pravopis v slovách zúčastniť, zúčastnený, ktoré majú
v základe slovo časť.)
Ku kultúre prejavu patrí správne používanie prísloviek:
SPRÁVNE

NESPRÁVNE

Treba niečo robiť.
Bolo by treba navariť.
Nebolo to veľmi dobré.
Bolo tam veľmi pekne.
Bol oveľa väčší.

Je treba niečo robiť.
Trebalo by navariť.
Nebolo to moc dobré.
Bolo tam velice pekne.
Bol ďaleko väčší.

Neplnovýznamové slovné druhy
Patria sem: predložky, spojky, častice a citoslovcia.
Zväčša majú len gramatickú funkciu, nemajú lexikálny význam, nemôžu byť vetnými
členmi (predložky, spojky), preto ich niekedy označujeme ako gramatické slovné druhy.
Zvláštne postavenia majú citoslovcia, ktoré sa považujú za amorfné („beztvaré“) slová, no
môžu byť vetnými členmi (Ozvalo sa hlasné jaj).

Predložky
Predložky vyjadrujú vzťahy medzi osobami, zvieratami, vecami, činnosťami alebo javmi.
Niekoľko upozornení týkajúcich sa predložiek a ich písania:
 Mnohé predložky sú zložené, no píšeme ich spolu (popod, spoza, pomedzi, namiesto,
napriek, kvôli)
 Poznáme aj potrojné predložky: spoza, spomedzi, sponad, spopod.
 Niektoré predložky môžu byť aj príslovkami (okolo, uprostred, naproti, poniže, blízko,
vedľa, naprieč, mimo), hovoríme im druhotné predložky.
 Niektoré predložky sa viažu iba s určitým pádom, preto je správny výraz Nachádzať sa
mimo mesta (Genitív) a nie „mimo mesto“ (Nominatív).
 Častým kameňom úrazu je správna väzba predložiek:

SPRÁVNE
odovzdať na podpis
voda na pitie
v internáte
podnet na zamyslenie
prídem o päť minút
prídem po teba
nestihli to vďaka chorobe

NESPRÁVNE
odovzdať proti podpisu
voda k pitiu
na internáte
podnet k zamysleniu,
pre zamyslenie
prídem za päť minút
prídem pre teba
nestihli to pre chorobu

 Niekedy sa preložky kladú aj tam, kde nemajú byť. Porovnaj:
SPRÁVNE
NESPRÁVNE
Píšem perom
Píše s perom
Idem autobusom
Ide s autom
Rozbiť kameňom
Rozbiť s rukou
Pri výslovnosti predložiek dochádza k spodobovaniu na hranici slov: s vaším, v kuchyni,
pred popravou, so synom, pod palmou, ku Kukučínovi vyslov: [z vaším, f kuchiňi, pret
popravou, zo sinom, pot palmou, gu kukučínovi]. Len pri spojení predložky s osobným
zámenom nenastáva spodobovanie: s ním aj vyslovujeme [s ňím] a nie „z ním“ (ako to často
počujeme vo východoslovenských nárečiach)
Spojky
Spojky sú neohybné slová, ktorými sa vyjadrujú vzťahy medzi slovami alebo vetami, no na
rozdiel od predložiek nemenia tvar slova, napr. sestra a brat (slová spojené spojkou)
Predložka si vždy vyžaduje určitý pád nasledujúceho slova: so sestrou, o bratovi.
Podľa funkcie sa spojky členia na priraďovacie (napr.: a, i, aj, ani, alebo, či, lebo, teda) a
podraďovacie (že, keď, aby...).
Dôležité je uvedomiť si rozdiel medzi spojkami akoby, žeby a spojeniami, že by, ako by.
Porovnaj: Odkáž, žeby prišiel. - Neviem, že by som také niečo povedal.; Vyzerá akoby bol
nemý. - Povedz, ako by si to urobil ty. Ak sa spojka žeby dá nahradiť spojkou aby, píše sa
dovedna, ak sa spojka akoby dá nahradiť výrazom ako keby, píše sa spolu.
Častice
Častice vyjadrujú osobný postoj hovoriaceho k obsahu výpovede, dodávajú slovu alebo vete
rôzne významové odtienky. Sú to neplnovýznamové slová, dá sa povedať, že sú „nenápadné“,
no majú vo výpovedi často zásadný význam. Časticami sú aj jedny z najfrekventovanejších
slov používaných v hovorenej komunikácii: áno, nie.
Uvádzacie častice (napr. a, nuž, vari, či, teda, no, ale, tak, však, kiež, bodaj, vari) stoja na
začiatku vety. Hovoriaci nimi vyjadruje svoj postoj k celej výpovedi. Príkaldy: Ale nezabudni.
No poď! Vari by si neplakal. Vytyčovacie častice slúžia na vyzdvihnutie, zdôraznenie,
hodnotenie nasledujúceho výrazu či časti vety: Áno, prišiel som. On, samozrejme, neprišiel.
Ona asi príde.
Ako vidíme aj na vyššie uvedených vetách, vo vete vydeľujeme čiarkou častice, ktoré
výpoveď hodnotia alebo vysvetľujú:
bohužiaľ, vlastne, pochopiteľne, samozrejme,
namojveru, pravda, skutočne; napríklad, povedzme, proste, reku, veru, slovom.
Niektoré slová môžu byť časticou, ale v inom prípade aj príslovkou, porovnaj: Dobre, urobme
to (dobre- častica); Urobme to dobre (dobre- príslovka). Skutočne, bolo to tak (častica).
Vyzeralo to tak skutočne (príslovka).

Zvláštnosťou v slovenčine sú častice, v ktorých opakujeme dvakrát to isé slovo. Píšeme ich so
spojovníkom: len-len, tak-tak, už-už.
Citoslovcia
Citové c. sú morfologicky nestvárnenou reakciou na vonkajší podnet: í, ach, jaj, och, no
ďalšie typy citosloviec môžu mať význam vo vete. Onomatopoické (zvukomalebné)
citoslovcia napodobňujú zvuky a môžu nahrádzať slovesá (A zajac šuch do krovia.) alebo iné
vetné členy (Pri dverách sa ozvalo hlasné dup-dup.). Vôľové citoslovcia majú povahu vety.
Rozkazujeme nimi väčšinou zvieratám: Pi-pi! Heš! Šic Pŕ!, ale aj ľuďom: Pst!, Kuš! Haló!

Základy syntaxe
Syntax opisuje, ako sa zo slov skladajú vety a z viet súvetia. Rozoberá vzťahy slov vo vete.
Syntax sa rozdeľuje na vetnú, súvetnú a nadvetnú. Vetná syntax analyzuje vetné členy,
súvetná sa zaoberá súvetiami a nadvetná (textová) väčšími celkami, textovými jednotkami,
medzi ktorými je určitá nadväznosť.
Čo je to vlastne vetná konštrukcia? Veta je gramaticky usporiadané spojenie slov, ktoré
vyjadruje ucelenú myšlienku.
Viac slov ešte nemusí byť syntaktickou konštrukciou, napríklad výraz stará matka je síce
gramaticky usporiadané spojenie slov, tak isto spojenie bol by som prišiel. Nie sú to však
vety- sú to gramatické tvary, ale On nepríde. je už veta, pretože tu rozlišujeme dva základné
členy, ktoré sú nositeľmi informácie. Veta musí byť vymedzená nielen syntakticky (obsahuje
informačné jadro čiže podmet a prísudok alebo vetný základ), ale aj intonačne a graficky.
K intonačnému vymedzeniu pozri kapitolu o zvukovej stránke jazyka. Vieme, že veta má
napríklad charakteristickú melódiu, ktorá signalizuje koniec vety. Melódia taktiež označuje
komunikačný zámer: oznamovacia veta končí klesavou, uspokojivou intonáciou, naopak
zisťovacia otázka má stúpavú intonáciu. Graficky je veta vyčlenená veľkým písmenom na
začiatku a bodkou, výkričníkom alebo otáznikom na konci.
Vo vete musí byť prítomný aktualizujúci člen- prisudzovacia , (predikatívna) syntagma
(on––– nepríde). Toto je základ dvojčlennej vety, no syntax pozná aj ďalšie dva typy spojení
slov:
1) Určovacia (determinatívna) syntagma- jej členy nezávisia od aktuálnej situácie
a/ Určovacia syntagma s nadradeným slovesom
objektová: pripravovať prednášku
adverbiálna: odísť zavčasu
b/ Určovacia syntagma s nadradeným menom
atributívna (prívlastková, atribút=prívlastok): nedostavaný dom
adverbiálna: veľmi vysoký
2) Keď sa rozširuje jeden člen, vzniká otvorená syntagma- priraďovacia (koordinatívna). Je
to spájanie rovnocenných jednotiek, ktoré potom tvoria viacnásobný vetný člen (napríklad:
Ľudia, zvieratá aj stroje už prejavujú únavu.) Členy koordinatívnej syntagmy, pokiaľ nie sú
pripojené spojkou, sa pripájajú čiarkou.
Vetné členy
podmet:
Chlapi kosia.
prísudok:
Chlapi kosia.
prívlastok:
Všetci chlapi kosia.
predmet:
Chlapi kosia lúky.
doplnok:
Chlapi kosia unavení.
príslovkové určenie:
V lete chlapi kosia.

Súvetia
Vety sa spájajú do súvetí. Poznáme dva základné typy súvetí: priraďovacie a podraďovacie.
V priraďovacom súvetí sa spájajú dve rovnocenné vety: Taxík zastal, Anna zaplatila. Svojou
skladbou sú samostatné, i keď významovo na seba nadväzujú: Ja by som ich bol zahnal, ale
som sa vlka bál. Podľa vzájomného významového vzťahu sa potom priraďovacie súvetia delia
na zlučovacie odporovacie, vylučovacie, stupňovacie a dôsledkové.
V podraďovacom súvetí jedna veta rozvíja niektorý vetný člen druhej, nadradenej vety: Sestra
mi povedala, že neprídeš. Tu vedľajšia veta ...že neprídeš supluje predmet prvej vety (dopĺňa
čo povedala sestra). Vedľajšie vety delíme podľa vetných členov, ktoré zastupujú. Poznáme
vedľajšie vety predmetové, podmetové, prísudkové, vetnozákladové, doplnkové, prívlastkové
a príslovkové. Príslovkové vedľajšie vety sa ďalej delia podľa toho, akú okolnosť deja
vyjadrujú na miestne, časové, príčinné, účelové, podmienkové a iné.
Vedľajšiu vetu najčastejšie signalizujú podraďovacie spojky že, aby, keď, ako, čo, lebo....
okrem spojok sa podradené vety pripájajú k hlavným vetám vzťažnými zámenami: kto, čo,
ktorý, koľko, ako, kde...
Písanie čiarky
Ako sme uviedli, pri stavbe vety je dôležité jej grafické vyčlenenie. Najmä čiarka hrá v súvetí
veľmi dôležitú úlohu. Je známy príbeh odsúdeného na smrť, ktorému tesne pred popravou
doručili správu, v ktorej dostal milosť, ale pretože pisár poplietol pravopis a namiesto
„Omilostiť, nemožno popraviť!“ napísal „Omilostiť nemožno, popraviť!“, milý neborák bol
sťatý.
Základnými funkciami čiarky v slovenčine sú vyčleňovacia a pripájacia funkcia. Čiarka a
sa vo vyčleňovacej funkcii uplatňuje vo dvojici (dve čiarky), ale ak vyčleňovaný výraz
stojí na začiatku vety, ľavú čiarku, resp. pomlčku nahrádza veľké písmeno, ak vyčleňovaný
výraz stojí na konci vety, pravú čiarku, resp. pomlčku nahrádza bodka, výkričník alebo
otáznik. Čiarka má výraznú pripájaciu funkciu, naznačuje, že za výrazom, za ktorým stojí,
bude nasledovať ďalší výraz alebo veta, signalizuje priradenie vetného člena, hlavnej alebo
vedľajšej vety.
V rámci týchto základných funkcií uvedieme len niekoľko okruhov, najmä tie prípady, pri
ktorých často dochádza k chybám:
1) Čiarkami sa vyčleňujú vety v podraďovacom súvetí (jednoduchom i zloženom). V
podraďovacom súvetí sa čiarkami vyčleňuje vedľajšia veta z hlavnej, prípadne nadradenej
vety. Ľavá čiarka sa píše pred podraďovacou spojkou, resp. pred výrazom s takouto funkciou.
Ak je vedľajšia veta vsunutá do hlavnej, prípadne nadradenej vety, vyčleňuje sa čiarkami pred
podraďovacou spojkou, resp. spájacím výrazom, a na konci, napr. Oznámili, že prídu. – Je
príjemné, že ste sa k nám unúvali. – Hneval sa, lebo mu ušiel vlak. – Čo nejdeš, keď ťa volá?
– Dôkladné expertízy, ktoré dal urobiť, ukázali, že je to nápoj veľmi zdravý.
Pozor: Čiarka sa za vsunutou vedľajšou vetou píše aj vtedy, ak za touto vetou nasleduje
spojka pripájajúca ďalšiu hlavnú alebo nadradenú vetu, alebo viacnásobný vetný člen, napr.
Rozkázal, aby mu priviedli koňa, a vydal povely.
Vedľajšia veta sa vyčleňuje ľavou čiarkou, aj keď je uvedená porovnávacími podraďovacími
spojkami ako, než, sťa, ani, napr. Je tu lepšie, ako som čakal. – Leskne sa, sťa by bola zo
zlata. – Nehlási sa ku mne, ani čo by moja nebola. No v prirovnaní, ktoré nemá podobu vety

sa pred spojkami ako, než, sťa, ani čiarka nepíše: Je to lepšie ako (než) vlani. – Je rovný ani
(sťa) jedľa.
 Čiarka sa píše aj pred zámenom ako vo funkcii spájacieho výrazu, keď uvádza
jednočlennú vetu vyjadrenú neurčitkom a prípadným ďalším vetným členom, napr. Nevedel,
ako sa zachovať. – Prišiel na to, ako prispôsobiť telo chladu.
Pozor: Čiarka sa pred zámennými spojkovými výrazmi (kto, čo, ktorý, aký, ako, kde, prečo a
pod.) nepíše vtedy, keď stoja za hlavnou vetou izolovane bez vedľajšej vety, napr. Nevedel
ako. – Nepýtaj sa prečo. – Nepovedal komu.
Čiarka sa nepíše ani pred zámenami čo, kde, kto a pod. v konštrukciách typu Mám kde bývať.
– Nemám kde spať. – Nieto čo jesť. – Je čo piť.
2) Čiarkami sa vyčleňujú tie výrazy, ktoré nie sú vetnými členmi. Sú to: citoslovcia (Beda, do
dediny sme prišli veľmi neskoro.), oslovenia (Janko, žiadam ťa o rýchlu pomoc.), hodnotiace
častice (Bohužiaľ, teraz sa musíme rozlúčiť.), kontaktové výrazy (vieš, viete, rozumieš) a
vsuvky (parentézy).
Pozor: Skupinu citosloviec a prípadne častíc na začiatku alebo na konci vety vyčleňujeme
ako celok, napr. Ach bože, ako to len mohol urobiť!
3) Dôležité je dodržiavanie správnej interpunkcie pri uvádzaní priamej reči. Uvádzacia veta sa
vždy oddeľuje čiarkami: Nezdá sa, že by ste sa aj držali v tom tempe, povedal Marek. Ak sa
reč postavy, autora uvádza v úvodzovkách, ľavá čiarka uvádzacej vety sa dáva pred
úvodzovky (podobne ako otáznik a výkričník), napr. „Keď má takú dobrú hlavu, bude
učencom,“ vyhlásila mať.- „Už sa aj prac!“ skríkol na syna v rozrušení.
Všimnite si: „Naša vlasť je ako záhrada,“ povedal pán učiteľ. -„Naša vlasť,“ povedal pán
učiteľ, „je ako záhrada.“ -Pán učiteľ povedal: „Naša vlasť je ako záhrada.“
Poznámka: Vo vetách tohto typu treba dodržiavať aj písanie veľkých písmen. Všimnite
si, že po prerušení uvádzacou vetou priama reč pokračuje malým písmenom.
4) Čiarkou sa naznačuje, že bude nasledovať rovnorodý vetný člen (to znamená časť
viacnásobného vetného člena), rovnocenná hlavná veta alebo rovnocenná vedľajšia veta
(pripájacia funkcia čiarky):
a) Čiarkou sa naznačuje pripojenie rovnorodých priradených častí viacnásobného vetného
člena, napr: Podmet, prísudok, predmet, príslovkové určenie a prívlastok tvoria štruktúru vety.
– Vo výklade boli vyložené bábiky, detské kočíky, zvieratká, stavebnice, autíčka, lopty…
Pozor: Príslovkové určenia rozličného druhu alebo toho istého druhu so širším a užším
určením sa nepripájajú čiarkou, napr. Richtár hľadel chvíľku oblokom do tmavej noci. – Do
dediny nikdy na zábavy nechodieval.
b) Čiarka sa píše pred všetkými stupňovacími, odporovacími a dôsledkovými priraďovacími
spojkami okrem spojok a, i, aj, ani a pred spojkami z nepravého priraďovania, napr. potrebný,
ba (=aj) nevyhnutný krok; ťažká, ale záslužná práca; mladý, a preto (= a tak, a teda)
nerozvážny.
c) Ak sa vo viacnásobnom vetnom člene opakuje tá istá zlučovacia alebo vylučovacia spojka
viac ráz, pred druhou a každou nasledujúcou spojkou sa píše čiarka. Ide o tzv. dvojité, trojité
atď. priraďovacie spojky i – i – i, aj – aj – aj, ani – ani, či – alebo, buď – alebo, napr. Musíš
všetko sám, aj z voza nosiť, aj dávať pozor, aj voda, aj mlyn… – Ktovie, v čom to bolo, či v
oblečení, alebo v reči… Ani pre jedno, ani pre druhé sa však netrápil.
d) Čiarka sa píše aj v spojeniach typu ani večer, ani ráno, napr. ani sem, ani tam; ani z voza,
ani na voz
Pozor: Ak spojka a pripája časť viacnásobného vetného člena so zreteľne iným významovým
vzťahom ako zlučovacím (napr. stupňovacím, odporovacím, dôsledkovým, prípustkovým),

čiarka sa pred spojkou a nemusí písať, lebo nie je na signalizovanie tohto vzťahu potrebná. V
takom prípade sa však čiarka aj môže písať, napr. malý a nebezpečný/malý, a (= ale)
nebezpečný; prísny a láskavý/prísny, a (= hoci) láskavý.
5) Čiarkou sa pripájajú aj rovnocenné vety v priraďovacom súvetí:
a) Čiarkou sa pripájajú hlavné vety v bezspojkovom priraďovacom súvetí, napr. Mama prišla,
chlapec zostal doma. – Hľadí do neba, mesiac sa mu uškŕňa, hviezdy padajú do hlbokej tmy.
b) Čiarkou sa pripájajú hlavné vety, ktoré nie sú priradené spojkami a, i, aj, ani, alebo, či,
napr. Boli by zajaca chytili, ale mal krátky chvost. – Zbadala, lež nedala to najavo. – Bránka
nebola zamknutá, len sa ťažko otvárala.
Pozor: Čiarka sa nemusí písať pred spojkami a, i, aj, ani, alebo, či, ak medzi hlavnými alebo
rovnocennými vetami je zreteľný stupňovací, odporovací alebo vylučovací významový vzťah,
lebo na signalizovanie tohto vzťahu nie je potrebná. V uvedených prípadoch však čiarku
možno aj písať, napr. Jergušova tvár sa vyjasnila aj slabý zvláštny úsmev ňou preletel. /
Jergušova tvár sa vyjasnila, aj slabý zvláštny úsmev ňou preletel. – Koniec fašiangov tu a
zima nepopúšťa. / Koniec fašiangov tu, a zima nepopúšťa.
c) Čiarkami sa pripájajú hlavné vety aj vtedy, keď ich uvádzajú dvojité, resp. trojité atď.
priraďovacie spojky aj – aj, i – i, ani – ani, alebo – alebo, buď – alebo a pod.: Aj dom má od
železnice, aj uhlie mu dáva železnica. – Ani sa ty neboj, ani sa ty netras. – Buď budeš
poslúchať, alebo sa rozídeme.
d) Čiarka sa píše pred spojkami a spojkovými výrazmi, ktorých súčasťou je spojka a, napr. a
preto, a tak, a teda, a predsa, a jednako, a pritom, napr. Bolo sa treba starať o lúky, a preto
ich rozdelili občanom. – Nenašiel som nikoho doma, a tak som odišiel. – Nemusel, a predsa
prišiel.
e) Čiarka sa píše pred spojkovým výrazom a to s vysvetľovacím (dôvodovým) významom,
napr. Ledva sme sa pomestili do autobusu, a to ešte neprišli všetci.
Pozor: Tento spojkový výraz treba odlišovať od spojenia spojky a s ukazovacím zámenom vo
funkcii vetného člena, napr. Chlapci sa za tmy pustili cez les a to sa im veru neoplatilo.
Dôležité je rozlišovať či význam spojky je zlučovací, alebo vylučovací: Chodievame sa kúpať
do rieky, na jazero alebo na kúpalisko. (spojka alebo je v zlučovacom význame, dá sa
nahradiť spojkou a.) Kde ťa nájdeme? Budeš na kúpalisku, alebo pri rieke?(tu je tá istá
spojka vo vylučovacom význame.) V prvom prípade sa čiarka nepíše v druhom áno.
No odporovací význam môže mať aj spojka a: Koniec fašiangov tu, a zima nepopúšťa.
Lietadlu, v ktorom sedel, začali vynechávať motory.
Uviedli sme len niektoré z pravidiel o písaní čiarky, problematiku komplexne
zachytávajú Pravidlá slovenského pravopisu (
). Upozorníme ešte aspoň na niekoľko
zaujímavých okruhov:
 Porovnajte súvetia: Prišli k matke, ktorá plakala, a začali ju utešovať. – Rozlúčil sa
s matkou, ktorá ho vychovala a vždy mu iba dobre chcela. V prvom súvetí veta ...,ktorá
plakala,... je oddelená čiarkami, lebo ide o vedľajšiu vetu vsunutú do priraďovacieho súvetia.
Pri druhom súvetí sa za čiarkou nachádzajú dve rovnocenné vedľajšie vety, ktoré sú pripojené
spojkou a, preto sa medzi nimi čiarka nepíše.
Podobný rozdiel je i medzi nasledujúcimi súvetiami: Vonku je zima, a keď vystrčím
ruku z idúceho vlaku, cítim chlad dvojnásobne.- Odpor prostredia cítim pri behu, v aute a
keď vystrčím (= pri vystrčení) ruku z idúceho vlaku.
 Čiarkou sa vydeľuje vždy časť, ktorá je voľne vložená do inej vety a možno ju
vynechať bez zmeny významu (voľný prístavok). Naproti tomu tesný prístavok sa čiarkou

nevyčleňuje, pretože je pre významovú správnosť vety potrebný (nemožno ho vynechať).
Porovnaj:
Voľný prístavok (označený kurzívou): Jožo, môj priateľ, a jeho sestra boli u nás.Ženy, vychádzajúce z tamtoho domu, boli na priadkach.- Ženy, pracujúce
v poľnohospodárstve, majú ťažký život. - Tesný prístavok (kurzíva): Všetky slovesá odvodené
z prídavných mien príponami sú stavové slovesá.- Hlavné mesto Slovenska Bratislava.Slovenský básnik Janko Kráľ. Srdce Európy Slovensko.
 Podobný je rozdiel medzi tesným a voľným prívlastkom:
Teplomer, zavesený na stene, ukazuje – 20. (voľný prívlastok) Dom postavený na
piesku sa ľahko zrúti. (tesný prívlastok)
 Čiarkami sa vydeľuje vsuvka (pozri vyššie): Prídeme, ak, pravda, budeme zdraví.
Žiaci sa pripravia ešte večer a, prirodzene, všetci prídu.- Niekedy tento účel spĺňa spojovník.
 Spojovník vydeľuje vetnú vsuvku: U Remeňov – to boli totiž naši susedia – bývalo
vždy veselo.
 V slovenčine jestvuje tzv. vytýčený vetný člen: V Demänovej, tam ti bolo krásne!
Žiť, to znamená bojovať.
 Prechodníkom v slovenčine nazývame neohybný slovesný tvar typu robiac, volajúc.
Dopĺňa plnovýznamové sloveso (sedel fňukajúc). Jednoduchý prechodník sa v slovenčine
neoddeľuje čiarkou: Odišiel pískajúc si.- Vstala a šomrajúc buchla dvermi. Ale keď ide o celú
prechodníkovú konštrukciu (rozvitý prechodník), oddeľuje sa čiarkou: Zúrivo fajčí,
obsluhujúc tri telefóny naraz.- Odchádzajúc do práce, poobjímal všetky deti.
Ešte jeden príklad na ilustráciu: Nariekajúc na svoj osud, poberala sa Marienka do
hory. (rozvitý prechodník). Nariekajúc pobrala sa Marienka do hory. – prechodník.
 Pred porovnávacou spojkou ako sa čiarka nepíše: Som hladný ako vlk. Ak spojka
ako spája vety, píše sa pred ňou čiarka. Dá sa nahradiť výrazmi sťa, než, ani. - Celkom zblízka
som videl ružové púčiky, ako sa trhavými pohybmi otvárajú.- Rozmýšľam, ako mám začať
písomnú prácu.- Prídem sa pozrieť, ako ste sa naučili zaobchádzať s liečivými bylinkami.

Pravopis a jeho princípy
Písmo je prostriedok na zaznamenávanie hovoreného jazyka, no nikdy nemôžeme
písanými znakmi zaznačiť hovorenú reč v jej presnom znení, preto musí byť v každom jazyku
dohodnutý systém na zapisovanie jednotlivých slov a tvarov. Tento systém je v slovenčine
tvorený niekoľkými princípmi:

a) Fonematický princíp je v slovenčine základným princípom, to značí, že jedna
fonéma zodpovedá jednému znaku, pravopis vychádza zo systému foném. V staršej literatúre
sa uvádzal fonetický princíp, to však nie je správne, pretože sa slovo nepíše vždy podľa
aktuálnej výslovnosti a fonetickej podoby („hrop, hrat“), ale podľa neneutralizovanej fonémy
(hrob, hrad).
b) Morfematický princíp. Podľa tohto princípu sa to isté slovo, resp. v odvodených
slovách kmeň slova píše vo všetkých tvaroch rovnako, napr.: dub, dubom, dub stojí; chlap,
chlap zápasí; predpona roz- sa píše vždy rovnako i keď sa vo výslovnosti z spodobuje
(rozbiť, roztrhať), nerešpektuje sa tu teda znelostná asimilácia.
c) Gramatický princíp sa uplatňuje pri rozlišovaní gramatických významov, napríklad
čísla: pekný chlapec, pekní chlapci; jeden pocestný, dvaja pocestní; ďalej napríklad predložka
s sa spája s inštrumentálom, predložka z s genitívom (napriek spodobovaniu v hovorenej reči).
d) Etymologický princíp je naj problematickejší, ťažko sa osvojuje, lebo nemá oporu
v súčasnom jazyku. Odráža historický vývoj jazyka, domáce slová sa píšu podľa stavu, keď sa
rozlišovala výslovnosť mäkkého a tvrdého i (byť-biť, výr-vír); slová cudzieho pôvodu sa píšu
podľa pôvodného pravopisu.

Lexikológia
Lexikológia je jazykovedná disciplína skúmajúca slovnú zásobu jazyka v súčasnom stave
i v historickom vývine.
Slovná zásoba (lexika) je vlastne súhrn slov a výrazov daného jazyka. Je to otvorený a
dynamický systém. Jeho hranice sa vcelku nedajú poznať, pretože jeho niektoré jednotky sa
menia sémanticky i slovotvorne a zostávajú v určitom zmysle vždy za hranicou súčasného
(momentálneho) stupňa poznania.
Bližšiu orientáciu umožňuje osvetlenie aspoň jeho niektorých stránok.
Sféry slovnej zásoby
Každé slovo sa vyznačuje (na základe pragmatickej a komunikatívnej funkcie a vlastnej
štylistickej hodnoty) iným stupňom integrovanosti do systému slovnej zásoby. Z tohto
hľadiska poznáme tri sféry slovnej zásoby.
a) Jadro slovnej zásoby (základný slovný fond)
Jadro slovnej zásoby je časť slovnej zásoby, ktorá je nevyhnutná v každej rečovej
komunikácii. Obsahuje asi 800 slov. Sú to najčastejšie pomenovania vecí, ich vlastností,
dejov a okolností, zámená, jednoduché číslovky a pomocné slová. Tieto slová vyčerpávajú až
73 percent akéhokoľvek slovenského textu. (Napr.: byť, on, ja, vedieť, ísť, deň, dobre, malý,
okno, stáť, dieťa, človek, pekný, otec, päť, desať a. i.)
b) Prechodná sféra slovnej zásoby
Do prechodnej sféry slovnej zásoby patrí väčšina slov slovnej zásoby. Sú to slová nepatriace
do prvej sféry (jadro), ani do tretej sféry (periféria). Popri odborných slovách (termínoch) sú
to slová väčšinou vysoko frekventované v textoch jedného štýlu (Napr.: rozhovor, tajomstvo,
osobný, letný, zákonitosť, kultúra, skúmať a. i.)
c) Periféria slovnej zásoby
Sú to slová vyznačujúce sa menším výskytom v textoch a istou okrajovosťou.
Všetky tri sféry slovnej zásoby sú navzájom v dynamickom vzťahu a môže nastať medzi nimi
posun.

Veľký význam pre používateľov slovnej zásoby slovenského jazyka má jej diferenciácia z
viacerých hľadísk. (Najmä štylistické a, sémantické hľadisko, spisovná a nespisovná lexika,
historicky príznaková lexika, frazeologická lexika).
Slovná zásoba zo štylistického hľadiska
Zo štylistického hľadiska možno slovnú zásobu rozdeliť na štyri základné vrstvy:
neutrálna lexika
hovorová lexika
knižná lexika
terminologická lexika
 Neutrálna lexika
Do neutrálnej lexiky patrí vrstva slov, ktoré vyjadrujú iba vecný logický obsah. V jazykovom
prejave vyniká ich štylistická neutrálnosť a bezpríznakovosť. Nazývajú sa tiež nocionálne,
resp. štylisticky bezpríznakové slová (kniha, čítať, zelený, tridsať, okolo a pod.)
 Hovorová lexika
Je to vrstva slov, ktoré sa vyznačujú štylistickou príznakovosťou a ohraničenosťou.
"Ohraničenosť" spočíva najmä v tom, že "hovorové" slová sa používajú v spontánnej,
nepripravenej, neoficiálnej komunikácii (medzi priateľmi, známymi, v rodinnom, resp. úzko
pracovnom kruhu).
Charakteristické rysy:
1) Hegemónia intonačnej zložky (Áno, máš to vidieť, ten ti príde! Ja sa mu budem klaňať.
Isteže!)
2) Uvoľnenosť vetnej i kompozičnej skladby
3) Nedodržiavanie štýlovej čistoty pri výbere lexikálnych jednotiek
4) Porušovanie "spisovnosti" prejavu (nedodržiavanie mäkkosti spoluhlások ď, ť, ň, ľ, resp.
neodôvodnené mäkčenie, porušovanie dĺžky slabík, nárečové a slangové slová a pod.)
5) Silné zastúpenie univerbizácie a substantivizácie príd. mien (litrovka, káblovka,
diplomovka, nočná, trvalá, pán hlavný a pod.)
6) Časté používanie expresívnych výrazov (starký, zlatko, papať,žrať, frfľoš a pod.)
 Knižná lexika
Napriek tomu, že "hovorové" slová sa používajú najmä v ústnej reči a "knižné" slová v
písomnej podobe spisovného jazyka, nemožno ich pokladať za priamy pendant vrstvy
hovorových slov. V bežnej reči by "knižné" slová vyznievali vyumelkovane, neprirodzene.
(Napr.: bázeň, šťastena, studnica, rinúť sa, tkvieť, lkať a pod.)
Patria sem hlavne:
kancelarizmy (lehota, položka, faktúra, splnomocnenie a pod.)
žurnalizmy (kampaň, opozícia, veľmoc, rozvojový a pod.)
exotizmy (harakiri, tomahavk, šerif, lady, kuli a pod.)
poetizmy (vesna, luna, tieseň, žertva, priam, bujný, prelestný)
biblizmy (svätyňa, oltár, spasenie, zatratiť, anjel, rajský a pod.)
 Terminologická lexika
Obsahuje odborné názvy (termíny). Je to teda súbor slov (pomenovaní), ktoré zaručujú
presnosť a jednoznačnosť vo vedeckom dorozumievaní.
Typickými pomenovaniami sú kalky, t.j. doslovný preklad z iného jazyka (geografia,
biografia).

Popri terminologizácii existuje i determinologizácia, keď pôvodne odborný názov v
dôsledku častého používania stráca charakter termínu (televízia, pojem, argument, telefón,
atóm).
Diferenciácia slovnej zásoby z hľadiska expresivity a emocionálnosti
Slová, ktoré sa stavajú do protikladu k neutrálnej lexike, sa môžu hodnotiť ako slová
expresívne a emocionálne..
Expresívne slová delíme na dve o dve základné skupiny:
 kladné (eufemizmy)
 záporné (dysfemizmy)
Medzi slová s kladným zafarbením patria:
Familiarizmy (starký, starká, môj, moja, zlatko a pod.)
Hypokoristiká (rodinné zdrobňujúce slová: strýčko, dedko, tetuška, Janko, Betka, Tonko,
Kubko a pod.)
Laudatíva (lichotivé slová) zlatko, miláčik, Janíčko, holúbok a pod. Patria sem i priezviská
vydatých žien s príponou -ka: Kováčka, Kráľka, Obedka a pod.
Detské (maznavé slová) bacať, bakaný, buvať, havo
Melioratíva (zjemňujúce slová, resp. eufemizmy v užšom zmysle). Ich používanie je zväčša
motivované snahou zakrývať, resp. zjemňovať nepríjemné skutočnosti. Sú to teda štylistické
synonymá "zjemňujúce drsnosť okolností": opiť sa - mať náladu, zomrieť - usnúť, odísť na
večný odpočinok, je škaredý - nie je najkrajší.
Medzi záporné slová (dysfemizmy) patria:
Pejoratíva (hanlivé slová) Sú protipólom eufemizmov: chrapúň, darebák, čaptoš a pod.,
umrieť - zdochnúť, napiť sa - byť ožratý a pod. Patria sem i vulgárne slová: lotor, sviňa, zmija
a pod.
Špecifické štylistické využitie zväčša mávajú:
Ironicky zafarbené slová: Ty si ale múdry. To sa ti podarilo a pod.
Žartovné slová: hostinec - mokrá štvrť, hodiny - cibule a pod.
Posmešné slová: kikiríkať - hovoriť vysokým tónom a pod.
Do expresívnej vrstvy slov patria i slová zdrobňujúce (deminutíva): stolček, guľka, kačiatko,
dievčatko, ručička a pod. a slová zveličujúce (augmentatíva): domisko, psisko, chlapisko a
pod.
Doplňujúci význam deminutív (kvalitatívny, kvantitatívny, resp. kvalitatívnokvantitatívny) vyplýva zväčša z kontextu. To isté platí i pre väčšinu augmentatív.
Diferenciácia slovnej zásoby zo sémantického hľadiska
V slovnej zásobe slovenčiny je približne 75 percent slov monosémantickýchjednovýznamových a asi 25 percent polysémantických- viacvýznamových.
Jednovýznamové sú najmä termíny z rozličných vedných odborov a vlastné mená.
Viacvýznamové slová majú v určitom kontexte tiež len jeden konkrétny význam.
Nové významové spojenia vznikajú prenášaním pomenovaní na základe podobnosti,
funkčnosti, vecnosti, protikladnosti, resp. na základe zosobňovania, oživovania, na základe
istej "súvzťažnosti" a pod.

Homonymia a synonymia
Pri zhode zvukovej podoby, výslovnosti a gramatickej stránky (nie významovej), ide o
homonymiu ("rovnozvučnosť") a pri rozdielnej zvukovej podobe, ale rovnakom (resp.
približne rovnakom) význame o synonymiu ("rovnoznačnosť").
Homonymá
Rozoznávame trojaké typy homoným:
 lexikálne (vlastné, pravé)
 morfologické (resp. gramatické alebo homoformy),
 fonetické (homofóny).
Lexikálne (vlastné, pravé) sa zhodujú vo zvukovej a grafickej stránke vo všetkých tvaroch:
zámok (na zamykanie, ale i druh stavby), čelo (časť hlavy, ale i hudobný nástroj), brána
(vchod, ale i nástroj na "bránenie" pôdy), august (mesiac, ale "šašo").
Morfologické (gramatické, resp. homoformy) zhodujú sa rovnakým tvarom (formou), ale
líšia sa gramatickými kategóriami: zľava (podst. meno, ale i príslovka), otcov (príd. meno, ale
i podst. meno), tri (číslovka, ale i rozk. spôsob slovesa).
Fonetické (homofóny) líšia sa gramatickými kategóriami, zhodujú sa však vo výslovnosti
(prúd - prút, plod - plot).
Poznámka:
Polysémantické slovo hlava nemožno pokladať za homonymum, lebo vo všetkých prípadoch
ide o približne rovnaké významy!
Synonymá
Sú to slová, ktoré majú rozdielnu zvukovú podobu, ale význam približne rovnaký (slová
"rovnoznačné“).
Rozoznávame: synonymické dvojice (smelosť - odvážnosť) a synonymické rady (smelo,
odvážne, hrdinsky, udatne, chrabro, resp. spať, driemať, drichmať, chrápať)
Z iného hľadiska zase poznáme synonymá sémantické (ísť, kráčať, chodiť) a synonymá
štylistické (väznica, temnica, basa, árešt).
Antonymá
Zo sémantického s štylistického hľadiska sú zaujímavé i antonymá (opozitá), lebo napriek
tomu, že označujú protikladné pojmy a predstavy, práve táto protikladnosť ich v istom zmysle
spája ("usúvzťažňuje): svetlo - tma, biely - čierny, studený - horúci, žiť - mrieť)
Spisovná a nespisovná lexika
V slovnej zásobe slovenského jazyka rozlišujeme okrem doteraz spomínanej diferenciácie i
veľké skupiny slov, ktoré možno deliť na slová všeobecne (celonárodne) používanej lexiky
a na slová s ohraničeným používaním.
Do prvej skupiny patria názvy predmetov a javov, bez ktorých by bol život v spoločnosti
nemysliteľný a majú celonárodnú kodifikovanú podobu (zem, voda, orať, tkať, sekera, otec,
matka, škola a pod.) V istom zmysle ide teda o časť slovnej zásoby, ktorú možno pomenovať
spisovnou lexikou.
Druhú skupinu slov (slová s ohraničeným používaním) možno pokladať za nespisovnú
lexiku. "Ohraničenosť" používania súvisí vo väčšine prípadov so sociálnym, resp.
regionálnym prostredím.

Z hľadiska delenia ide o dialektizmy, slang, žargón, argot.
Dialektizmy
Dialektizmami označujeme územne a funkčne vymedzený štruktúrny jazykový útvar, ktorým
spontánne komunikuje obyvateľstvo istej oblasti. Je to územný (zemepisný) variant
národného jazyka s vlastným zvukovým, gramatickým, slovotvorným a lexikálnym
systémom (stredoslovenské, západoslovenské, východoslovenské nárečia).
Slangové výrazy
Slang je štruktúrny jazykový útvar, ktorým spontánne komunikuje obmedzený okruh ľudí
zaoberajúci sa tou istou činnosťou (študenti, vojaci, športovci, poľovníci a pod.) Je to vrstva
špeciálnych nespisovných výrazov národného jazyka používaných v súkromnom
(neoficiálnom) prostredí. Najtypickejšie znaky:
 dynamickosť vzniku a zániku
 okruh používateľov je neustálený a pohyblivý
 metaforizácia (zbaliť dievča, nahodiť sa, cmogať)
 deformácia formy slova (telka, slovina, učka)
 recesia (zhovadiť niekoho, cvakať, haxne)
 zmysel pre skratku (štipko, dovi, dopo, tak ti "ď")
Podobne možno charakterizovať i ďalšie nespisovné štruktúrne jazykové útvary žargón a
argot s tým rozdielom, že žargonizmy používajú príslušníci tzv. "vyšších" vrstiev
spoločnosti (aristokracia, lekári, profesori, mešťania a pod.) v snahe deklarovať i pomocou
jazyka istú spoločenskú nadradenosť a argotizmy naopak - "nižšie" (často deklasované)
vrstvy spoločnosti, ktoré posúvaním významu slov chcú zmysel komunikácie utajiť pred
inými: bachar, mukl, mani (peniaze), spievať (prezradiť) a pod.
Diferenciácia slovnej zásoby z historického hľadiska
V slovnej zásobe slovenského jazyka existuje skupina slov, ktoré majú nadčasový charakter.
Je to časovo neutrálna lexika.
Je tu však i skupina slov, ktoré možno klasifikovať (kvalifikovať) na časovej osi. Ide o
historicky príznakovú lexiku.
Patria sem:
archaizmy
historizmy
neologizmy
Archaizmy
Archaizmy sú slová, ktoré sa prestávajú aktívne používať najmä preto, že miesto nich existuje
novšie ("modernejšie") pomenovanie: bunt - odboj, tinta - atrament, cvičba - cvičenie, bičík sláčik, biednik - úbožiak ...
Historizmy
Historizmami nazývame slová, ktoré sa prestávajú aktívne používať preto, že zanikla realita,
ktorú označovali : bíreš, hajdúch, toliar, boženík a pod.
Neologizmy
Neologizmy sú slová, ktoré vznikli z potreby pomenovať nové predmety, veci, javy.
Neologizmami zostanú dovtedy, kým neprejdú do aktívnej slovnej zásoby, čím strácajú
charakter "novosti". K takýmto slovám patria napr.: video, hovorca, počítač, fax, číp, Eurotel,

megadisk a pod. Problém, dokedy neologizmus má charakter neologizmu, nemožno presne
časovo ohraničiť.

Záver
Kultúru reči nemožno redukovať len na otázky jazykových noriem, lebo v reči musí byť
priestor pre to, čo neprotirečí norme, no prekračuje ju a zároveň je táto subjektívna
inovácia komunikatívne primeraná, vhodná, výstižná. Cieľovým stavom jazykovej
výchovy by malo byť tvorivé používanie spisovného jazyka v zhode s platnými
jazykovými normami. Podmienky na to sú individuálne. Stále však platí, že jazyk je
najspoľahlivejším zrkadlom našej kultúry, obrazom jej záujmov a meradlom stupňa jej
vyspelosti. Starostlivosť o spisovný jazyk je meradlom vyspelosti kultúrnej a spoločenskej
ako u jednotlivca i v spoločenskom celku.

Zdroj: http://www.culture.gov.sk/slovnik/ak.html

Ako nehrešiť proti slovenčine
Slovník správnych a nesprávnych výrazov v slovenčine
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A

absolutne
absolutný
aj - so záporom
aj ja nepočujem
ako..., tak i...
ako doma, tak i v zahraničí
ako taký
akonáhle
akožto
akurát hovor.
akurátny hovor.
algebraický
almužná, -ej ž
aloe s
amfóra ž
-ami (7. p. mn. č. pod. m.
vzor chlap, dub a stroj)
študentami, vrchami,
dokumentami, argumentami
Ámos m
anestéza ž
anestézológ m
ani čoby
anketný
anténny
antidatovať
anýz m
apriori
arabština ž
arch, aršík m
archívovať
arkýr m
a síce
stretol priateľa,

-

absolútne
absolútny
ani
ani ja nepočujem
tak..., ako aj...
tak doma, ako aj v zahraničí
sám osebe, vo svojej podstate
len čo, sotva, hneď ako, ledva
ako
práve, priam
presný, dôkladný, správny
algebrický
almužna, -y ž
aloa ž
amfora ž
-mi

- študentmi, vrchmi
dokumentmi, argumentmi
- ale: stromami, chlapcami, prstami
- Amos m
- anestézia ž
- anestéziológ m
- ani čo by
- anketový
- anténový
- antedatovať
- aníz m
- a priori
- arabčina ž
- hárok, hárček m
- archivovať
- arkier m
- a to
- stretol priateľa, a to Miša

a síce Miša
askét, asketa m.
atmosferický
aušus m subšt.
autentičnosť
autentičný
autolakýrnik m
avšak
až na
sú tu všetci až na Petra

-

askéta m.
atmosférický
menejcenný, partiový tovar, brak m
autentickosť
autentický
autolakovač m
lepšie ale, no, ibaže, lenže
okrem, s výnimkou
sú tu všetci okrem Petra
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B

bábatko s
babí (6. p. j. č.):
o babiom lete
baculatý, bacuľatý
bačkora:
starú bačkoru
bagáž ž hovor.
báger m
bágrovať
bacha: subšt.
daj si bacha!
báječný hovor.
balamútiť expr.
balancovať
baloňák m hovor.
barabizňa ž
barák m
Bardejovské kúpele m pomn.
baroko s
barvotisk m
bašta ž (šach.)
bašta ž slang.
baštiť slang.
bažina ž
bažinatý
bdieť:
bdi! bdite!
bečka ž
bederník m (bot.)
bederný
bedna, bedňa ž
bednár m
bednenie s
bedniť
bedovať
behom
behom platnosti zákona
behom týždňa
behún m

- bábätko s
- o babom lete
- bucľatý
-

figu drevenú
batožina; zberba, čvarga ž
bager m
bagrovať

-

daj si pozor! maj sa na pozore!
nádherný, znamenitý, veľkolepý, vynikajúc
balamutiť
balansovať
balónový plášť, hovor. baloniak m
chatrč ž, chajda ž, barak m
barak m
Bardejovské Kúpele m pomn.
barok m
farbotlač ž
veža ž
pochúťka, maškrta ž
maškrtiť
barina, močarina, bahurina ž
barinatý, močaristý, močiarovitý

-

bdej! bdejte!
bočka ž, dieža ž, súdok m
bedrovník m
bedrový
debna ž
debnár m
debnenie s
debniť
bedákať, nariekať, horekovať
za, v, počas, cez, priebehu
počas platnosti zákona
v priebehu týždňa
behúň m

Belgia ž
belobelobradý
belohlavý
belolíci
benigný
bércový
bérec m
berný:
berný úrad
brať za bernú mincu
bezbarevný, bezbarvý
bezbránkový
bezcielny
bezdeložný
bezdrótový
bezhlučný
bezjaderný
bezlodyžný
bezmezný
bezobratľovce m mn. č.
bezobratľový
bezo sporu, bezosporu
bezosporný
bezo zbytku
bezpáterný
bezpracný
bezprízorný
bezsuký
bezvadný subšt.
bezvadný
bezzákonný
bezzávadný
beženec m
bežky
bežný:
bežný (bežiaci) rok
bežné číslo
bielko s
bioložka ž
biť niekoho s niečím
bitevný
bitva ž
blábol m
bláboliť
blahodárny
blb, blbec m hovor.
blbina, blbosť ž hovor.
blbnúť hovor.
blicovať slang.
bližný
blomba ž
blombovať
bluť, bluvať
bobtnať
boček m
bohviejaký
bojácny
bolestínsky
bol, bola, bolo (je) +

-

Belgicko s
bielobielobradý
bielohlavý
bielolíci
benígny
holenný
holeň ž

-

daňový úrad
pokladať za čistú pravdu, za sväté písmo
bezfarebný
bezgólový
bezcieľny
bezmaternicový
bezdrôtový
bezhrmotný, tichý, nehlučný
bezjadrový
bezbyľový
bezmedzný
bezstavovce m mn. č.
bezstavovcový
nesporne, nepochybne
nesporný
bez zvyšku
bezchrbticový; bezzásadový
bezprácny
bezprizorný
bezhrčový, bezhrčkový
krásny, skvelý, výborný
bezchybný
nezákonný
neškodný, bezchybný
utečenec, azylant m
behom, bežkom, bežiačky
ale: bežky = bežecké lyže

-

tento rok
poradové číslo
bielok m
biologička ž
biť niekoho niečím
bojový
boj m, bitka ž
bľabot m
bľabotať, tárať
blahodarný
hlupák, chmuľo, sprosták m
somarina, hlúposť ž
vystrájať hlúposti, vyčíňať
chodiť poza školu
blížny
plomba ž
plombovať
vracať, dáviť
napučiavať, napúčať
bôčik m
bohvieaký
bojazlivý
ufňukaný, fňukavý, citlivuškársky
zvratné pasívum

trpné príčastie
bol menovaný
bolo povedané
je nájdené
boltcový
boltec m (anat.)
bortiť sa
bota, botička ž
botník m
boutique m
boxér m
boxérsky
bránka ž (šport.)
strelil tri bránky
brať:
brať lieky
brať účasť
brať v úvahu
bratček m
brebt, brept m
brebtať, breptať
brit m
brož ž
brzlík m (anat.)
bukréta ž zastar.
burčák m
burzovný
bútlavý
byť:
bolo jej osem
byť s to
byť v omeškaní
byť k dostaniu
bol ste
bola ste
bzučák m

-

vymenovali ho
povedalo sa
našlo sa
ušnicový
ušnica ž
rúcať sa, prebárať sa, boriť sa
topánka, topánočka ž
skrinka na topánky ž, topankáč m
butik m
boxer m
boxerský
gól m
strelil tri góly

-

užívať lieky
zúčastniť sa (na niečom)
brať do úvahy
braček m
brbt m
brbtať, ľapotať
ostrie s
brošňa ž
týmus m
kytica ž
burčiak m
burzový
bútľavý

-

mala osem rokov, bola osemročná
byť schopný, vedieť, vládať
meškať
dostať
boli ste
boli ste
bzučiak m
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C

Cáchy ž pomn.
candát m (zool.)
cárovna, -y ž
cavyky m pomn.
cedula ž
cele
celer m
celkom
celkom päť ľudí
celulózopapierenský:
celulózopapierenský priemysel
cesťák m hovor.

-

Aachen m
zubáč m
cárovná, -ej ž
okolky m pomn., drahoty ž mn. č.,
ceremónie ž mn. č.
ceduľa ž
celkom, vonkoncom, načisto, úplne
zeler m
spolu, dovedna, dokopy
spolu, dovedna, dokopy päť ľudí
ale: celkom = úplne, načisto

- celulózovo-papierenský priemysel
- podomový obchodník; cestovný príkaz m

cestou
cestou riaditeľstva
cestou súdu
cez
je tam cez päťdesiat ľudí
cezčas
cezčasový
cez:
cez to všetko
cez všetky upozornenia
cezčas
práca cezčas
cezčasový
cieľom
odísť cieľom zárobku
cítiť sa + príd. m. v 7. p.
cíti sa (byť) chorým
cop m
cpať (sa)
cucky m mn. č.
trhať na cucky
cúg m hovor.
cuchať
cukať, cuknúť
cukrenka ž
cupitať expr.
cvikačky ž pomn. subšt.
cypriš m

-

prostredníctvom
prostredníctvom riaditeľstva
prostredníctvom súdu, súdne
vyše, viac ako
je tam vyše, viac ako paťdesiat ľudí
nadčas
nadčasový

-

napriek tomu, jednako
napriek všetkým upozorneniam
nadčas
práca nadčas, nadčasová práca
nadčasový
za, pre
odísť za zárobkom
cítiť sa + príd. m. v 1. p.
cíti sa chorý
vrkoč m
pchať (sa), tlačiť (sa), džgať (sa)
franforce, zdrapy m mn. č.
trhať na márne kúsky, na franforce
ťah, prievan; vlak m
strapatiť, čuchrať, kmásať
šklbať, mykať, trhať, šklbnúť,
myknúť, trhnúť
- cukornička ž
- cupkať, drobčiť
- kontrolné hodiny ž pomn.
- cyprus m
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Č

čabajský, čabanský
(od mesta Čaba)
čabajská klobása
čas:
čas od času
čepec m
čepelka ž
černočernooký
černovlasý
černokabátnik
česať:
česať chmeľ
česať ovocie

- čabiansky
- čabianska klobása

Češi m mn. č.
čiastka (isté množstvo peňazí) čidlo s
čiernejší
činiť
-

z času na čas
čepiec m
čepieľka ž
čiernočiernooký
čiernovlasý
čiernokabátnik
zberať, oberať
zberať chmeľ
oberať, trhať ovocie
ale: česať vlasy
Česi m mn. č.
suma, finančné prostriedky
snímač m
černejší
lepšie robiť, konať, rovnať sa,
predstavovať, byť

suma činí
činiť sa
čiperný
čípok m
člnkovať
člupnúť
-čnosť
logičnosť
dynamičnosť
čočka ž
čo nevidieť
čumák m
čumieť subšt.

-

suma predstavuje, je
lepšie usilovať sa, usilovne pracovať
vrtký, obratný, rezký, šikovný
čapík m
člnkovať sa
čľupnúť
-ckosť
logickosť
dynamickosť
šošovka; šošovica ž
čochvíľa, čoskoro, onedlho
ňufák, rypák, nos, ňucháč m
vyvaľovať, vypliešťať oči, okáliť, zízať
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D

ďaleko:
ďaleko viac
ďaľší
Damašek m
damašk m
damaškový
daň:
daneprostý
databanka ž
ďatelovina ž
ďatla ž
ďatlový
dátovaný
dažďovka ž
dedictvo s
dehet, deht m
deka:
liezť ako z chlpatej deky
dekel m
deloha ž
deložný
deložný lupeň
deň:
deň zo dňa
je to nabieledni/nabíledni
des m
desne
desný
desiata, -y ž
design m
designer m
designerský
designový
desina ž hovor.
diaľkopis, diaľnopis m
diel m (súčiastka)
náhradný diel

-

omnoho viac, oveľa viac
ale: býva ďaleko
ďalší
Damask m
damask m
damaskový

-

oslobodený od dane
banka dát (údajov) ž
ďatelinovina ž
datľa ž
datľový
datovaný
dážďovka ž
dedičstvo s
decht m

-

treba to (z neho) kliešťami ťahať
vrchnák m, veko s, príklop m
maternica ž
maternicový
klíčny list

-

zo dňa na deň
je to nad slnko jasnejšie
lepšie hrôza ž, úžas m
veľmi, hrozne, strašne
strašný, príšerný, hrozivý, ohromný
desiata, -ej ž
dizajn m
dizajnér m
dizajnérsky
dizajnový
desiatka ž
ďalekopis m
dielec m
náhradný dielec

dielči, dielčí
dielčí rozpočet
dielom
dieta ž
dietný
difuzor m
diléma s
diskúzia ž
diskúzny
div:
niet divu
diváň m
na diváni
divokrásny, divukrásny
divoký
divoký kôň
dľa
dľa potreby
dlaždič m hovor.
do budúcna
dneská
doba ž
po dobu
premlčacia doba
záručná doba
výpovedná doba
pracovná doba
skúšobná doba
doba sucha
dobyť pohľadávku
dobytná pohľadávka
docieliť niečoho
dodržovať
dohazovač m
dohazovať
dojčenec m
dojčenecký
dojčenecká výbavička
dojednať
dokazateľný
dokazovací (materiál)
Dolejší, Dolejšího...
doličný
doličný predmet (dôkaz)
dolík m
dolupodpísaný
doluuvedený
domok, domek m
domky (1. p. mn. č.)
donútra
dopad m
dopad na štátny rozpočet
dopadnúť:
dopadnúť niekoho
dopis m
dopisnica ž

-

čiastkový, čiastočný
čiastkový rozpočet
čiastočne, sčasti
diéta ž
diétny
difúzor m
dilema ž
diskusia ž
diskusný

-

nie div, nečudo
diván m
na diváne
čarokrásny
divý
divý kôň
podľa
podľa potreby
dláždič m
do budúcnosti
dnes
čas m, obdobie s, lehota ž
počas
premlčacia lehota
záručná lehota
výpovedná lehota
pracovný čas
skúšobná lehota
obdobie sucha
ale: fyz. doba kyvu, hist. železná doba
hud. ľahká, ťažká doba
- vymôcť pohľadávku
- vymožiteľná pohľadávka
- docieliť niečo
- lepšie dodržiavať
- dohadzovač, sprostredkovateľ m
- dohadzovať, sprostredkovať
- dojča s
- dojčenský
- dojčenská výbavička
- dohodnúť, dohovoriť
- ale: dojednať sa s niekým o cene
- dokázateľný
- dôkazný (materiál)
- Dolejší, Dolejšieho...
- usvedčujúci, dôkazný
- usvedčujúci predmet (dôkaz)
- jamka ž
- podpísaný
- uvedený
- domček m
- domčeky
- dovnútra, dnu
- dosah m, vplyv m, následok m,
účinok m, pôsobenie s
- vplyv na štátny rozpočet
- ale: dopad na obe nohy
- dolapiť, chytiť niekoho
- list m
- lístok m, karta ž

dopisný
dopisovať si s niekým
doplížiť sa
doplňkový
dopoludnia
dopoludnie s
doporučenie s
doporučený
doporučiť, doporučovať
doposiaľ
doprevadiť, doprevádzať
doprevádzať delegáciu
doprovod m
doprovod prezidenta
doprovodný
doprovodné vozidlo
dorastlý, dorostlý
dosažiteľný
dosažiteľný cieľ
dosiahnuť niečoho
doska ž
gramofónová doska
pamätná doska
dostáť slovu kniž.
doškolovanie s
doškolovať
došľapať, došľapnúť
došlý:
došlá pošta
dotančiť
dotčený (predmet)
dotyčný
dovažok m
dovolávať sa (predpisov)
dovoliť sa od niekoho
dozadu:
niekoľko rokov dozadu
doznať:
projekt ešte dozná zmeny
doznať vinu
dózňa, dóznička ž
dozorčí m
dozorčí
dôstojný s 3. p.
dôstojný tradíciám
dráha ž
húsenková dráha
dráp m
drápať, driapať perie
drásajúci
drásať
drát m
drátenka ž
drátkovať
dres (kuchynský) m

-

listový
písať si, korešpondovať s niekým
ale: dopisovať list
doplaziť sa
doplnkový
lepšie predpoludním
lepšie predpoludnie s
odporúčanie s
odporúčaný
ale: doporučený list
odporučiť, odporúčať
doteraz, dosiaľ
odprevadiť, odprevádzať,
sprevádzať
sprevádzať delegáciu
sprievod m
sprievod prezidenta
sprievodný
sprievodné vozidlo
odrastený, dorastený
dosiahnuteľný
dosiahnuteľný cieľ
dosiahnuť niečo
platňa, tabuľa ž
gramofónová platňa
pamätná tabuľa
ale: rysovacia doska
dodržať slovo, splniť sľub
doškoľovanie s
doškoľovať
došliapať, došliapnuť

-

lepšie prijatá pošta
dotancovať
dotknutý (predmet)
lepšie príslušný, spomenutý, tento
dôvažok m
odvolávať sa na (predpisy)
vypýtať sa od niekoho

- pred niekoľkými rokmi
-

projekt ešte prejde zmenami
priznať sa k vine, uznať vinu
dóza, dózička ž
dozorca m
dozorný
dôstojný s 2. p.
dôstojný tradícií
železnica; trať; cesta ž
vlnovka
ale: dostihová, bežecká dráha
pazúr m
lepšie párať perie
ničiaci, trhajúci
driapať, trhať, šklbať, rozrývať
drôt m
drôtenka ž
drôtikovať
drez m
ale: cvičíme v drese

drn m
drogistický (tovar)
droliť
drolivý
drót m
drótovať
drť, drtina ž
drtič m
drtička ž (stroj.)
drtidlo, drtítko, drvítko s
drtiť
drtivý
držať:
držať hydinu
držať reč
držať službu
držať v patrnosti
držátko s
dudel, dudlík m
dupľovať hovor.
dusať
dusičňan m
dusot m
dušnosť ž
dušný
dutnať
dva:
dva deci
dvatisíc, dva tisíc
dvanástorník m
dvetisíci
dvojarch m
dvojdeložná rastlina ž
dvojkolový (vozík)
dvojo
dvojo detí
dvojplotenka ž
dvojramený (svietnik)
dvojstopý
dvomi
dýha ž

-

mačina, šúplata ž
drogériový
mrviť, drobiť, meliť
drobivý, melivý
drôt m
drôtovať
drvina ž
drvič m
drvička ž
drvidlo s (nástroj), drvič m (stroj)
drviť
drvivý

-

chovať hydinu
rečniť
slúžiť
evidovať, mať na mysli, viesť v evidencii
držadlo s
cumeľ, cumlík m
opakovať, zdvojovať
biť, stĺkať, stláčať
dusičnan m
dupot m
dýchavičnosť ž, záduch m
dýchavičný
tlieť, slabo horieť

-

dve deci
dvetisíc
dvanástnik m
dvojtisíci
dvojhárok m
dvojklíčna rastlina ž
dvojkolesový (vozík)
ale: dvojkolová súťaž
dvoje
dvoje detí, dve deti
dvojplatnička ž
dvojramenný (svietnik)
dvojstopový
dvoma
dyha ž
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E

-ecký
lučenecký (od Lučenec)
hlohovecký (od Hlohovec)
vršatecký (od Vršatec)
egzém, ekcém m
-ený
plátený (od plátno)
súkený (od súkno)

-

-ský
lučenský
hlohovský
vršatský
ekzém m
-enný
plátenný
súkenný
ale: sklený, drevený

ero-:
erolinky ž mn. č.
esej m
Eskymák m
eventuelný
exelencia ž
exelovať
existencionalizmus m
expresso s

-

aero-:
aerolínie ž mn. č.
esej ž
Eskimák m
eventuálny, prípadný
excelencia ž
excelovať
existencializmus m
espresso s

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T U V Z

F

fajans m
fald m, falda ž hovor.
fantaskno s
fantaskný
fanúšek, fanda m
fasovať subšt.
fena, fenka ž
ferc m hovor.
fercovať hovor.
fest hovor.
filoložka ž
fór m
robiť fóry
fotbal m
fotbalista m
fotiť hovor.
fotka ž hovor.
frmol m hovor.
fronta ž
fuga ž hovor.

-

fajansa ž
záhyb m, sklad ž
fantazijnosť ž
fantazijný
fanúšik m
dostávať niečo (ako prídel)
suka, sučka ž
stehovka ž
stehovať
pevne, poriadne
filologička ž
prednosť m, výhoda ž, žart,
slovný vtip, trik m
- vykrúcať sa, okolkovať
- futbal m
- futbalista m
- fotografovať
- fotografia, snímka ž
- rozruch, zmätok, poplach m
- front; rad, zástup m
- medzera, škára ž
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G

garád, garát m hovor.
globál:
v globáli
gr (gram)
grád m hovor.
gramafón m
grékokatolícky
grékokatolík m
-gský
hamburgský

- priekopa ž, jarok m
-

v globále
g
stupeň m
gramofón m
gréckokatolícky
gréckokatolík m
-ský
hamburský

štrasburgský
pittsburgský
salzburgský
honkongský
gula ž
gulatý
gulatý chlieb
gulka ž
gulkový
gulička ž
guličkové pero
guľometčík m
gumenný
gyps m hovor.
gypsová hlava

-

štrasburský
pittsburský
salzburský
honkonský
guľa ž
guľatý
okrúhly chlieb
guľka ž
guľôčkový
guľka, guľôčka ž
guľôčkové pero
guľometník m
gumový
sadra ž
tvrdohlavec, hlupák
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H

haagský (od Haag)
Habeš m
habsburgský (od Habsburg)
halas m
halasný
hamburgský (od Hamburg)
hamižný
hárať
fena hára
harmančok, hermánek m
hecovať subšt.
heft m hovor.
helfnúť hovor.
hihňať sa
hlad:
mať hlad
hliníkáreň ž
hlomoz m
hlučať
hmoždinka ž
hnetač (cesta) m
hociaký
hollywoodský (od Hollywood)
hongkongský (od Hongkong)
hopsať
horespomenutý
horeuvedený
horkokrvný
horký
horké mlieko
horúčka:
merať si horúčku
hovoriť nemecky, anglicky
hranolok m

-

haagsky
Etiópia ž
habsburský
krik, hurhaj m
hrmotný
hamburský
chamtivý, skúpy, lakomý
honcovať
suka sa honcuje
rumanček, harmanček m
doberať si, podpichovať
žart, vtip; steh m (odev.)
pomôcť
chichúňať sa

-

byť hladný
hlinikáreň ž
lomoz m
hrmotať, hučať, lomoziť
príchytka, spona, kotva ž,
kolík, klátik, tŕň m
miesič m
hocaký, hocijaký
hollywoodsky
hongkonský
hopkať, poskakovať, skackať; tancovať
spomenutý
uvedený
prchký, prudký, vznetlivý
horúci
horúce mlieko
ale: horká čokoláda, horké slzy

- merať si teplotu
- hovoriť po nemecky, po anglicky
- hranolček m

hranolky (1. p. mn. č.)
hrať na niečo
hrať si
deti si hrajú
hrebíček m
hriadel ž
hrisko, hrište s
hromada:
valná hromada
hroznýš m
humrový
húpací
húpačka ž
húpať (sa)
húpavý (krok)
hýčkať

-

hranolčeky
hrať na niečom (napr. na gitare)
hrať sa
deti sa hrajú
klinček m
hriadeľ m
ihrisko s

-

valné zhromaždenie
boa s, veľhad americký m
homárový
hojdací
hojdačka ž
hojdať (sa)
hojdavý, kolísavý
ale: huplo mu do hlavy, hupol medzi nás
maznať

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T U V Z

CH

chápať niečomu
chcieť po niekom niečo
chcípať
chcíply
chovanie s
chovať sa
chrastenie s
chrastiť
chrastítko s
chrbát, chrbáta, chrbátu... m
chudokrvnosť ž subšt.
chudokrvný subšt.
chutnať
chutná mi obed, robota
chválabohu
chváliť sa s niečím
chvastún m
chvíľa:
malá chvíľa
chybiť
niečo mi chybí
chytlavý

-

chápať niečo
chcieť niečo od niekoho
zdochýnať
zdochnutý
správanie s
správať sa
chrapčanie, chrčanie s
chrapčať, chrčať; štrkať, štrkotať
hrkálka ž
chrbát, chrbta, chrbtu... m
málokrvnosť ž
málokrvný
chutiť
chutí mi obed, robota
ale: chutnať = ochutnávať
chvalabohu
chváliť sa niečím
chvastúň m

-

chvíľa
chýbať
niečo mi chýba
ale: chybiť = spraviť chybu alebo minúť,
nezasiahnuť (cieľ)
- chytľavý, nákazlivý
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I

-i (6. p. j. č. pod. m.
vzor dub)
v Priori
v Juri
v Zohori
-í, -oví
(súhrnné pomenovanie rodiny)
Králikoví
Jesenskí
-iami (7. p. mn. č. pod. m.
vzor srdce)
srdciami
poliami
moriami
-ičký
celičký
každičký
-ičnosť
elastičnosť
dynamičnosť
identičnosť
idyličnosť
iluzorný
ináče, ináčej
inekcia ž
inzitný
iont
iontoforéza
ísť k duhu
išias m
-ište
bludište
letište

-

-e
v Priore
v Jure
v Zohore
-ovci

- Králikovci
- Jesenskovci
-

-ami
srdcami
poľami
morami
-učký
celučký
každučký
-ickosť
elastickosť
dynamickosť
identickosť
idylickosť
iluzórny
ináč, inak
injekcia ž
insitný
ión m
ionoforéza ž
osožiť, byť na osoh
ischias m
-isko
bludisko
letisko
ale: stanovište = vyhradené miesto
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J

jabloňka ž
jaderný
jak, jako
jak-tak
jakosi, jaksi
jalovec m
jalovec obecný
janský (od Ján)
janské ohne
jaro s
jasmín m
jaterný, jatrový
jatrová paštika
játra s pomn.
jazdný (poriadok)

-

jablonka ž
jadrový
ako
ako-tak
akosi
borievka ž
borievka obyčajná
jánsky
jánske ohne
jar ž
jazmín m
pečeňový
pečeňová paštéta
pečeň ž
cestovný (poriadok)

- ale: jazdný pruh
jazykovedný:
jazykovedná príručka
jazykovedná porada
je:
je na bielom dni
je pravdou, že
je rovné nule
je tomu tak
je to na kočku
je treba
je vidieť
jeden každý
jedná sa o niečo
jednací
jednací poriadok
jednacie číslo
jednanie s
jednať
vie jednať s ľuďmi
jedná sa o...
jednateľ m
jednateľstvo s
jednička ž hovor.
jednobránkový (náskok)
jednorázový
jednostopý
jesť s niečím
ješitnosť ž
ješitný
jilm m
jímací
jímať
jímka ž

- jazyková príručka
- jazyková rada
- ale: jazykovedné poznatky = poznatky
z jazykovedy
- je ako na dlani; je jasné, nad slnko
jasnejšie
- je pravda, že
- rovná sa nule
- je to tak
- je to nanič
- treba
- vidieť
- každý, všetci
- ide o niečo
- rokovací
- rokovací poriadok
- poradové číslo, číslo spisu
- rokovanie; počínanie, konanie; dejstvo s
- konať, robiť, počínať si; rokovať,
diskutovať, zaobchádzať
- vie zaobchodiť s ľuďmi
- ide o...
- ale: jednať sa (o cene)
- konateľ, tajomník, zástupca m
- zastupiteľstvo s, agentúra ž
- jednotka ž
- jednogólový
- jednorazový
- jednostopový
- jesť niečím
- márnomyseľnosť, samoľúbosť, márnivosť ž
- márnomyseľný, samoľúby, márnivý
- brest m
- záchytný, zberný
- zachytávať
- záchytka; ohrádzka; nádržka; objímka ž
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K

k (účel. význam)
vzhľadom k niečomu
návod k niečomu
ísť k zápisu
byť k smiechu
dôvod k niečomu
pokyn k niečomu
súhlas k niečomu
povolaný k niečomu
odsúdený k niečomu
určený k niečomu
pripraviť k rokovaniu

-

na
vzhľadom na niečo
návod na niečo
ísť na zápis
byť na smiech
dôvod na niečo
pokyn na niečo
súhlas na niečo
povolaný na niečo
odsúdený na niečo
určený na niečo
pripraviť na rokovanie

kaboniť sa
kácať (stromy)
kadeaký
kaderiť zastar.
kalfas m hovor.
kaloše ž pomn.
kamarád m
kamarádiť sa
kamaše ž pomn.
kamenolom m
kamený
kanovník m
kapalina ž
kapať
kapaná káva
kapátko s
kapesné s
kapesník m
kapka ž
kapkať
kapraď, kapradina ž
kapradie s
kapsa (na obleku) ž
kapuca ž
kárať kniž. zastar.
karbanátok m
karbaniť
kareláb m
karetný (od karta)
kartáč, kartáčik m
kartáčovať
kasa ž hovor.
káva:
to je iná káva
kázeň ž
kdeaký
kecať
kedy (čas. spojka)
časy, kedy sme študovali
v deň, kedy sa to stalo
rok, kedy vznikol štát
kelímkový
kelímok m
kenguru m
kisňa ž subšt.
kľakátko s
klamra, kramľa ž hovor.
klavírista m
- klaviristka ž
klávesa ž
kĺb:
prísť niečomu na kĺb
klásť rovnítko
klep m
kliadba ž
klik m šport.

-

chmúriť sa, mračiť sa
rúbať, ťať, vytínať
kadejaký
kučeraviť
maltovnička ž
galoše ž pomn.
kamarát m
kamarátiť sa
gamaše ž pomn.
kameňolom m
kamenný
kanonik m
kvapalina ž
kvapkať
ale: kapať = strácať sa, miznúť, hynúť
filtrovaná, prekvapkávaná káva
kvapkadlo s
vreckové s
vreckovka ž
kvapka ž
kvapkať
papraď, papradina ž
papradie s
vrecko s
kapucňa ž
karhať, napomínať, trestať
karbonátka, fašírka ž
náruživo kartovať
kaleráb m
kartový
kefa, kefka ž
ale: kartáč = delová guľa naplnená
olovenými guľkami
- kefovať
- pokladnica ž
-

to je tuhý tabak
disciplína ž, poriadok m
ale: nedeľná kázeň, mať kázeň
kdejaký
tárať, hovoriť do vetra, tliapať
keď
časy, keď sme študovali
v deň, keď sa to stalo
rok, keď vznikol štát
téglikový
téglik m
kengura ž
debna ž
kľačadlo, kľakadlo s
skoba ž
klavirista m klavíristka ž

- kláves m
-

dostať sa niečomu na koreň
klásť znamienko rovnosti, porovnávať
klebeta ž
ale: klep = znak napodobňujúci klepanie
kliatba ž
kľuk m

klobúčnik m
klopať (na stroji)
klopňa ž
klopýtať
klovať sa
kľud m
kľudne
kľudný
klzište s
kmín m hovor.
knedla ž, knedlík m
knihkupec m
knihkupectvo s
knihovňa ž
knoflík m
kocovina ž
má kocovinu
kočka ž
koho:
koho je to lopta
kojenec m subšt.
kojenecký subšt.
kojiť subšt.
kokŕhať
kolečko s
kolo s
kolomdokola
kolona ž
kolonka ž
kolový
kolová vojenská technika
končiť (podmetové sloveso)
film končí
konferenciér m
konopnište s
kontraverzia ž
konva, konvica, konvička ž
kopaná ž
kopec (roboty) m hovor.
kopriva ž
kopytnaté (o zveri)
korešpodencia ž
korešpodent m
kornatenie (tepien) s
kornatieť
koryto:
boj o korytá/byť u koryta
kosienok m
kostenný
Kostolany m pomn.
kostýmik m
kostýmikový, kostýmkový
koštovať hovor.
kotník m

-

klobučník m
klepať
ale: klopať na dvere
chlopňa ž
potkýnať sa
kľuvať sa, kľuť sa, ďobať sa
pokoj m, ticho s
pokojne
pokojný
klzisko s
rasca ž; zlodej m
knedľa ž
kníhkupec m
kníhkupectvo s
knižnica ž
gombík m, gombička ž
pľuštenie s
pľuští mu
mačka ž
ale: kočka = pekné dievča, pekná žena
čí, čia, čie
čia je to lopta
dojča s
dojčenský
dojčiť, pridájať
kikiríkať
koliesko s; fúrik m
koleso s; bicykel m
ale: zabehnúť dve kolá, prvé kolo
súťaže, krútiť sa v kole
- dookola, zôkol-vôkol
- kolóna ž
- kolónka ž
- kolesový
- kolesová vojenská technika
- ale: kolový = príd. m. od kolo, kôl
- končiť sa
- film sa končí
- ale: končiť niečo (predmetové sloveso)
- konferencier m
- konopnisko s
- kontroverzia ž
- kanva, kanvica, kanvička ž
- futbal m
- kopa, hŕba, hromada (roboty) ž
- pŕhľava, žihľava ž
- kopytníky
- korešpondencia ž
- korešpondent m
- kôrnatenie, vápenatenie s
- kôrnatieť
- boj o válovy/byť pri (plnom) válove,
pri mastnom hrnci
- mládza, otava ž
- kostený
- Kostoľany m pomn.
- kostýmček m
- kostýmčekový
- ochutnávať; stáť (o cene)
- členok m

kotníkový
- členkový
kovadlina ž
- nákova ž
kozlík lekársky (bot.) m
- valeriána lekárska ž
koželuh m
- garbiar m
koželužňa ž
- garbiareň ž
kra ž
- kryha ž
krabica, krabička ž
- škatuľa, škatuľka ž
krajka ž
- čipka ž
krajkárka ž
- čipkárka ž
krajkovina ž
- čipkovina ž
krajkový
- čipkový
kráľovna, -y ž
- kráľovná, -ej ž
krásnejší
- krajší
kraťučký, kraťunký
- kratučký, kratunký
kravatľa ž
- kravata, viazanka ž
krecht m
- hrobľa ž
krechtovať
- hrobľovať
krémeš m hovor.
- krémovník m
krídielko s
- krídelko s
kriklavý
- krikľavý
kriklún m
- krikľúň m
krmelec m, kŕmitko s
- kŕmidlo s
krnieť
- krpatieť, zakrpatievať
kropenatý
- bodkavaný, prskaný, jarabý, jarabatý
krošna ž
- krošňa, skrinka ž, kôš m
kručať
- škŕkať, škvrčať
krunier m
- pancier m, škrupina ž, brnenie s
kružítko s
- kružidlo s
krvežíznivý, krvižíznivý kniž. - krvilačný
krychľa ž
- kocka ž
krychlenie (dreva) s
- kubíkovanie (dreva) s
krychľový
- kockový
meter krychľový
- meter kubický
kryštálový
- krištáľový
kryštálové sklo
- krištáľové sklo
- ale: kryštálový = týkajúci sa
kryštálu, v tvare kryštálu
kudrlinky, kudrny ž mn. č.
- kučery, kučierky, vlny ž mn. č.
kudrnatý
- kučeravý
kuchať (hydinu)
- pitvať
kuchyňský
- kuchynský
kukátko s
- ďalekohľad; priezor m
kuker m
- ďalekohľad m
kuľhať
- krívať, pokrivkávať
kuľhavka ž
- krívačka ž
kuľhavý
- krivý, pokrivkávajúci
kúpalište s
- kúpalisko s
kupiť (sa)
- kopiť (sa), hromadiť (sa), vŕšiť (sa)
kupodivu, ku podivu
- napodiv, napočudovanie
kupredu
- napred, vopred
kupríkladu
- napríklad
kúsať
- hrýzť
kúsavý
- hryzavý, pichľavý, štipľavý
kutil m
- domáci majster, majstrovač m
kúžel, kužel m
- kužeľ m
kvalt m expr.
- zhon m, naháňačka ž
kvapať
- kvapkať
kvapiť
- náhliť sa, chvátať, bežať
čas kvapí
- čas letí
kvapný
- rýchly, unáhlený, chvatný
kvedlať
- habarkovať

kvetúci
kvíčala ž (zool.)
kvôli:
robí to kvôli peniazom
kvôli chorobe
kýbel m, kýbeľ hovor.
kýčel m
kýčelný, kýčlový
kýla ž (lek.)
kymácať sa
kynúť
kyselý

- kvitnúci
- čvíkota ž
-

robí to pre peniaze
pre chorobu
vedro s
bedro s
bedrový
prietrž ž
zmietať sa, knísať sa, tackať sa
kývať; kysnúť
kyslý
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laboratorný
lad:
ležať ladom
ľahkostraviteľný
ľahúčko
lajsňa ž hovor.
lajstro s hovor.
lakýrnik m
laňský
lanýž m (bot.)
laškovať expr.

- laboratórny
-

ležať úhorom, prielohom
ľahko stráviteľný
ľahučko
lata, latka ž
listina ž, doklad m
lakovač m
lanský, vlaňajší, minuloročný
hľuzovka ž
žartovať, doberať (si), robiť samopaš,
huncútstva
laťka ž
- latka ž
laťkový
- latkový
látková výmena ž
- látková premena ž
laťovka ž
- latovka ž
-lavý
- -ľavý
kriklavý
- krikľavý
šmyklavý
- šmykľavý
ledabyle
- ledabolo
legitimne
- legitímne
legitimný
- legitímny
lehátko, ležátko s
- ležadlo s
lehátkový
- ležadlový
leják m
- lejak m
lechtať
- štekliť
lechtivý
- šteklivý
leknín m
- lekno s
lekorica ž (bot.)
- sladké drievko s
lesák, lesný m slang.
- lesník m
letište s
- letisko s
letištný
- letiskový
letlampa, letovačka ž hovor. - spájkovačka ž
letorost m
- letorast m
letovať hovor.
- spájkovať
- ale: letovať = tráviť letné prázdniny

letúň m
ležačky
leženie s
lexikon m
líco s
líčenie s
líčiť zastar.
liekáreň ž
liezť:
lezie to z neho ako
z chlpatej deky
lichý
liknavec m
liknavý
límec m
linóleum m
lízatko s
ľnúť kniž. zastar.
lodyha ž
logičnosť ž
loch m slang.
lok m
lokať
lokeť m
loketný
loknúť si
ľúbivý
ľúbozvučný
lucerna ž
lučenecký (od Lučenec)
lučina ž
lúdiť
lúdiť sa, vlúdiť sa
lusk m
luskovina, luštenina ž
lútka ž
lútkový
ľví
ľvica ž,
ľvíča s.

-

letún m
ležiačky, po ležiačky
vojenský tábor m
lexikón m
líce s
opis m
opisovať
ale: líčiť (bieliť) dom, líčiť hercov
lekáreň ž

-

treba to z neho kliešťami ťahať
nepárny; nepravý, nepravdivý, klamný
pomalý, nepružný, ťarbavý človek
pomalý, váhavý, ťarbavý, mľandravý,
nepružný, zdĺhavý
- golier m
- linoleum (-ea, -eu) m
- lízanka ž
- lipnúť
- byľ, stonka ž
- logickosť ž
- diera, jama, pivnica ž, väzenie s
- glg, log m
- logať, glgať
- lakeť m
- lakťový
- glgnúť si, lognúť si
- páčivý
- ľubozvučný
- lampa ž, lampáš m
- ale: lucerna = lúčna rastlina
- lučenský
- lúčina ž
- prosiť, drankať, žobroniť, mámiť,
- vábiť, lákať
- prikrádať sa, zakrádať sa
- struk m
- strukovina ž
- bábka ž
- bábkový
- leví, levský
- levica ž, levíča s
- levíča s
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mačkadlo s
mačkanica ž
mačkať
madlo s
madrac m
máchať
majetko- právny

-

stláčadlo, pučidlo s
tlačenica ž, stisk, nával m
tlačiť, krčiť, žmýkať
držadlo s
matrac m
mávať, kývať; rozháňať sa; plákať
- majetkovoprávny

majland m slang.
majsterkyňa, majstryňa ž
majzel m hovor.
makať hovor.
malér m hovor.
maligný
malorážka ž
Malorus m
maloruský
management m
manager m
managerský
managerstvo s
mandarinka ž
mandelinka zemiaková ž
manikýra ž
manikýrka ž
mančaft, manšaft m subšt.
maratónka ž (o žene)
margecanský (od Margecany)
maselný
masný (priemysel)
mastek m
mašírovať hovor.
mať:
mať (niečo) k dobru
mať
mať
mať
mať

hlad
smäd
za následok
za to

má sa za to, že...
má to čosi do seba
mal som na mále
matečný
materinský
materinská dovolenka
materinské šaty
materinský prístav
materinská škola
materinská bunka
materinská hornina
materský
materská reč
materský jazyk
materská škôlka ž
matka ž hovor.
mávatko s
mazaný subšt.
mazátko s
mazlíček m
mazliť sa
mazlivý
mäkkučký
mäť, mnúť (ruky)
medajla (mn. č. medajle) ž
meďoryt m
meďotlač ž

-

hŕba, hromada, kopa ž (peňazí, bohatstv
majsterka ž
sekáč m
ťažko robiť, drieť, (usilovne) pracovať
nešťastie s, nepríjemnosť, nehoda ž
malígny
malokalibrovka ž
Ukrajinec m
ukrajinský
manažment m
manažér m
manažérsky
manažérstvo s
mandarínka ž
pásavka zemiaková ž
manikúra ž
manikérka ž
mužstvo, družstvo s, skupina, spoločnos
maratónkyňa ž
ale: maratónky = druh športovej obuvi
margeciansky
maslový
mäsový
mastenec m
pochodovať

- mať navyše; mať (niečo) u
niekoho (schované)
- byť hladný
- byť smädný
- spôsobovať, zapríčiňovať
- myslieť, nazdávať sa, predpokladať,
byť toho názoru
- predpokladá sa, že...
- na tom čosi je
- veľa mi nechýbalo
- materský
- materský
- materská dovolenka
- materské šaty
- materský prístav
- materská škola
- materská bunka (biol.)
- materská hornina (geol.)
- materinský
- materinská reč
- materinský jazyk
- materská škola, škôlka ž
- stroj. matica ž, anat. maternica ž
- mávačka ž, mávadlo s
- prefíkaný, prešibaný
- mazadlo, mastivo, mazivo (tech.) s
- maznáčik, maznák m
- maznať sa
- rozmaznaný, maznavý
- mäkučký
- ale: mäkký, mäkkosť, mäkko
- mädliť, šúchať
- medaila (mn. č. medaily) ž
- mediryt m, medirytina ž
- meditlač ž

medzibunečný
menedžer m
menedžerský
menedžment m
menovať (do funkcie)
menovať docentom
menovite
merítko s
meritorný
metodejský
miestopredseda m
miestopredsedkyňa ž
miešaný, zmiešaný tovar
milerád
milostný
milostná poézia
mimo so 4. p.
mimo hru
mimo dosah
mimo prevádzku
mimo
mimo zásobovania
mimo MHD
otvorené mimo pondelka
mimo iného
mimodeložný
miniaturný
mínometčík m
mlha ž
mlhovina ž
mlhový, mlhavý
mls m, mlsačka ž
mlsať
mlsný
mluvčí m
mnohočetný
mnoho razy
mnúť (napr. ruky)
moc hovor.
modlidba ž
modzog m
moment:
malý moment m
morkací
morkacie prsia
more:
moriami (7. p. mn. č.)
morek, morok m
do morku kostí
movitý (majetok)
mozgomiechový, mozgomiešny
možná
mravenčenie s
mravenčí
mravenčia usilovnosť
mravenec m

-

medzibunkový
manažér m
manažérsky
manažment m
vymenovať (do funkcie)
vymenovať za docenta
najmä, hlavne, predovšetkým
ale: menovite = podľa mena
mierka ž, meradlo s, rozsah m, rámec m,
miera ž
- zásadný, vecný, meritórny
- metodský, metodovský
- podpredseda m
- podpredsedníčka ž
- rozličný tovar
- ochotne, s radosťou, veľmi rád
- ľúbostný
- ľúbostná poézia
- mimo s 2. p.
- mimo hry
- mimo dosahu
- mimo prevádzky
- okrem
- okrem zásobovania
- okrem MHD
- otvorené okrem pondelka
- okrem iného
- mimomaternicový
- miniatúrny
- mínometník m
- hmla ž
- hmlovina ž
- zahmlený, hmlistý
- maškrta ž
- maškrtiť
- maškrtný
- hovorca, tlmočník, tlačový
tajomník, zástupca m
- mnohonásobný, početný, mnohoraký,
viacnásobný
- mnoho (veľa) ráz
- mädliť
- mnoho, veľa
- modlitba ž
- mozog m
- moment m
- morčí, morčací
- morčacie prsia
-

morami
špik m, (kostná) dreň ž
do špiku kostí
hnuteľný
mozgovomiechový
možno; pravdepodobne, asi,
azda, hádam, môžbyť
- mravčenie s
- mravčí
- mravčia usilovnosť
- mravec m

mravenište s
mrňavý
mrštiť
mrštný
msta ž básn. zastar.
mstiť (sa) básn. zastar.
mstiteľ m básn. zastar.
mšica ž
mučedník m
muchlať
multikar m
muslim m
muslimský
muzejný
muzický
myčka ž
mýtina ž
mýtiť
mžik m
mžikať

-

mravenisko s
drobný, nepatrný, maličký
hodiť, vrhnúť
hybký, šibký, vrtký
pomsta ž
pomstiť (sa), pomstievať (sa)
pomstiteľ m
voška ž
mučeník m
krkvať, žvachlať, gniaviť
multikára ž
moslim m
moslimský
múzejný
múzický
umývačka ž
rúbaň ž, rúbanisko s, čistina ž
stínať, rúbať
mih m, žmurknutie, mihnutie s
mihať
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na
na
na
na
na

družstve
izbe
školách
inštitúciách

na každý pád
nabehnúť subšt.
nabehnúť na plán
nabobtnať
nabrzlý hovor.
nabrznúť (o mlieku) hovor.
nabubrelý
nabulíkať
nabývací
nabývacia cena
nabývať
nacpať
nacpatý
načechraný expr.
načechrať expr.
načernalý
načervenalý
načpelý
nádavkom
nádejeplný
nadelenie s
nadchýňať sa
nádievka ž
nadmierny

-

vo význame v
v družstve
v izbe
v školách
v inštitúciách
ale: na dedine, na Kysuciach a pod.
v každom prípade, určite
začať vykonávať nejakú činnosť
začať pracovať podľa plánu
ale: nabehli mu žily
napučať, napuchnúť, naliať sa
začínajúci kvasiť, kyslastý
začať kvasiť, kysnúť
nafúkaný, nadutý
nabaláchať, natárať
nadobúdací
nadobúdacia cena
nadobúdať
napchať, natlačiť
napchatý, natlačený
našuchraný, našuchorený
načuchrať, postrapatiť, zriasiť
černastý, počerný
červenkastý, červenkavý
napáchnutý
na dôvažok
nádejný
smola ž, nešťastie s, údel m, osud m
nadchýnať sa
plnka ž
nadmerný

nadmúť sa kniž.
nadobývať
nádražie s
železničné, autobusové
nádražie
nádražný
nadsázka ž
nadsídlištný
nadto
nafialovelý
nahlúply
nahnedlý
nahnilý
náhodile, náhodilo zastar.
náhodilý zastar.
nahorklý
náhražka ž
náhražkový
nahýňať sa
nachladený, nachladlý
nachladiť sa, nachladnúť sa
náchylný k niečomu
najmúť (sa)
najmutý
najoptimálnejší
nakaderiť
nakapkať
nakecať
náklaďák m
nakúsnuť
nakynulý
nakyslý
náľadie s
nálevkovitý
nalezenec m
namačkať hovor.
námatkou, nahmátkou
námatkový, nahmátkový
námatková, nahmátková
nahmátková kontrola
námestok m
namlsať sa
namodralý
namôcť si sval
namrzlý
namýšľavý
nanášať, naniesť
(problém) subšt.
naplat:
nič naplat
nápodobne
napomáhať, napomôcť s 3. p.
napomáhať, napomôcť
dobrej veci
naprosto
naprostý

- vzduť sa, vypnúť sa, naduť sa,
nafúknuť sa
- nadobúdať
- stanica ž
- železničná, autobusová stanica
- ale: nádražie (žel.) = obvod stanice
s koľajovou skupinou a zariadením na
isté druhy úkonov
- staničný
- nadsádzka ž, zveličenie s, hyperbola ž
- nadsídliskový
- navyše, okrem toho
- fialkový, fialkastý
- nasprostastý
- hnedastý
- nahnitý
- náhodne
- náhodný
- horkastý, nahorkastý
- náhradka, náhrada ž
- náhradkový
- nahýnať sa
- prechladnutý
- lepšie prechladnúť
- náchylný na niečo
- najať (si)
- najatý
- optimálny
- nakučeraviť, naondulovať
- nakvapkať
- natárať
- nákladiak, nákladniak m,
- nákladné auto s
- nahryznúť
- nakysnutý
- kyslastý
- poľadovica, ľadovica ž
- lievikovitý
- nájdenec m
- natlačiť, napchať
- skusmo, náhodne, náhodou, nepravidelne
- náhodný, nepravidelný
- náhodná, nepravidelná
- náhodná, nepravidelná kontrola
- námestník m
- namaškrtiť sa
- modrastý
- natiahnuť si sval
- namrznutý
- namyslený
- predostrieť, nastoliť, nadhodiť,
predložiť, predniesť, vysloviť
-

darmo je, nič sa nedá robiť, raz darmo
podobne
napomáhať, napomôcť so 4. p.
napomáhať, napomôcť dobrú vec

- celkom, úplne, naskrze, vonkoncom
- úplný

nárameník, náramenník m
náramka ž
nárt m
naružovelý
nasládly
nasledovne
nasledovný
nastieniť
nástin m
nastydlý, nastydnutý
nastydnúť
našedivelý
našedlý
našponovať hovor.
našraubovať hovor.
naštelovať subšt.
nátisk m
natrpklý
naťukať (na stroji) expr.
natvrdlý (o človeku)
náväznosť ž
náväzný
naväzovať
navážka ž
naviac
naviazať (na tradíciu)
naviják m
navlhlý
navodiť (atmosféru) kniž.
navykať k niečomu
navyklý
nazbyt
mať niečo nazbyt
nazelenalý
nažhavený
nažlklý, nažltlý
nebetyčný
nebezpečie s
nebojácny kniž.
nedobytné pohľadávky
nedokrvný
nedokrvnosť ž
nedomykavosť (srdečných
chlopní) ž
nedomykavý
nedostižný kniž.
nedozierny
nedozrelý
nehet, nechet m
nechápať niečomu
nechať:
nechať si predpísať
nechať predviesť
nechať pozdravovať
nechať si prejsť hlavou
neísť
nejapný

-

náplecník m
náramok m
priehlavok m
ružovkastý
sladkastý
lepšie takto
lepšie tento, takýto, nasledujúci
načrtnúť, naskicovať
náčrt m, nákres m, skica ž
prechladnutý
prechladnúť
šedivastý, sivastý
šedivastý, sivastý
napnúť
naskrutkovať
nastaviť
nápor m, nátlak m; nátlačok m
trpkastý
naklepať
natvrdnutý, nasprostastý
nadväznosť ž
nadväzný
nadväzovať
ale: naväzovať = viazaním zhotoviť,
nahromadiť
- návažka ž
- lepšie navyše
- nadviazať
- ale: naviazať = viazaním zhotoviť,
nahromadiť
- navijak m
- navlhnutý
- spôsobiť, vyvolať, vzbudiť
- navykať, privykať na niečo
- navyknutý
- nazvyš
- mať niečo nazvyš
- zelenkastý
- rozpálený
- žltkastý
- nebotyčný
- nebezpečenstvo s
- lepšie smelý, odvážny
- nevymožiteľné pohľadávky
- nedokrvený
- nedokrvenosť ž
-

nedovieravosť (srdcových chopní) ž
nedovieravý
lepšie nedosiahnuteľný, nedostihnuteľný
nedozerný
nedozretý
necht m
nechápať niečo

-

dať si predpísať
dať predviesť
dať pozdravovať
rozmyslieť si, zvážiť si, pouvažovať
nejsť
neprístojný, nevkusný, nevhodný,

nekalý kniž.
nekľud m
nekľudný
nelíčený
nemačkavý
nemať:
nemať nič na práci
nemoc ž kniž.
nemocný (človek) kniž.
nemocný m kniž.
nemovitosť ž
nemovitý (majetok)
neni subšt.
neodčiniteľný
neohrožený
neomalený
neomezený
neomluvený
neomluviteľný
nepostrádateľný subšt.
nepredložený (čin)
nepredyšný
nepríliš
neregulérny
nerez m
neriedky
nescudziteľný
nesčetný
nesnadný
nespočitateľný
nestraviteľný
nestudný
nestydatý
neštovice ž pomn.
netečný
neudržiteľný
neupresnený
neurvalý
neustále kniž.
neustály kniž.
nevysýchajúci
nezabúdka ž
nezapomenuteľný
nezávadnosť ž
nezávadný
nezávadné potraviny
zdravotne nezávadný
nezávisieť na niečom
nezávisle na niečom
nezávislosť na niečom
nezávislý na niečom

nemiestny, neogabaný
- lepšie nečestný, nedobrý, nemorálny,
podlý
- nepokoj m
- nepokojný
- úprimný, nepredstieraný, prirodzený
- nekrčivý
-

nemať čo robiť, nemať nijakú robotu
choroba ž
chorý
chorý m
nehnuteľnosť ž
nehnuteľný
nie je
nenapraviteľný
neohrozený, smelý, odvážny
neokrôchaný, grobiansky
neobmedzený
neospravedlnený
neospravedlniteľný
nevyhnutný, potrebný
neuvážený, nerozmyslený, nerozvážny,
prenáhlený
- nepriedušný
- lepšie neveľmi
- neregulárny
- antikoro s
- nezriedkavý, častý
- neodcudziteľný, neodňateľný
- nespočetný, nesčíselný, nespočítateľný
- neľahký, ťažký
- nespočítateľný, nezrátateľný,
nesčíselný
- nestráviteľný
- necudný, nehanblivý
- nehanebný, nehanblivý
- kiahne ž pomn.
- nevšímavý, netýkavý, ľahostajný
apatický
- neudržateľný
- lepšie nespresnený
- grobiansky, surový, hrubý
- lepšie stále, ustavične, neprestajne,
jednostaj
- lepšie stály, neprestajný, ustavičný,
jednostajný
- nevysychajúci
- ale: nevyschýnajúci
- nezábudka ž
- nezabudnuteľný
- bezchybnosť, bezporuchovosť,
neškodnosť ž
- bezchybný, bezporuchový, neškodný
- bezchybné potraviny
- zdravotne vhodný, vyhovujúci,
neškodný
- nezávisieť od niečoho
- nezávisle od niečoho
- nezávislosť od niečoho
- nezávislý od niečoho

nezbytne
nezbytnosť ž
nezbytný
nezbývať
iné mi nezbýva
nezletilý
nezlúčiteľnosť ž
nezlúčiteľný
neznateľný
nezriadený
nezriadená zábava
nezvyklý
nežiadúci
ničmenej
nič naplat
niekoľko razy
niekto, niečo, niekym,
niečim (7. p. j. č.)
niet divu
nikdo
nikedy
Nitrančan m
Nitrančanka ž
nižepodpísaný
nižeuvedený
nižšieuvedený
nosítka s pomn.
nosný:
nosné kvapky
nosná prepážka

- -ňský
kodaňský
plzeňský
viedeňský
nula celá päť desatín

O

o:

-

nevyhnutne
nevyhnutnosť ž
nevyhnutný, nevyhnuteľný, potrebný
ostávať
iné mi neostáva
maloletý, neplnoletý
nezlučiteľnosť ž
nezlučiteľný
nebadateľný
neviazaný, nespútaný
neviazaná, nespútaná zábava
nezvyčajný, neobyklý; nenavyknutý
nežiaduci, neželaný, neželateľný,
nevítaný
- skôr ako, jednako, predsa však
- darmo je, nič sa nedá robiť
- niekoľko ráz
-

niekým, niečím
nečudo, nie div
nikto
nikdy
Nitran m
Nitrianka ž
podpísaný
uvedený ďalej, uvedený
uvedený ďalej, uvedený
nosidlá s pomn.

- nosové kvapky
- nosová priehradka
- ale: nosné dierky,
nosná konštrukcia, nosná myšlienka,
nosné plemeno
- -nský
- kodanský
- plzenský
- viedenský
- nula celých päť desatín
(podobne päť celých päť desatín)
- ale: jedna celá päť desatín,
dve, tri, štyri celé päť desatín

o prázdninách
o priemere
o veľkosti
o rozmeroch
obaľač jablčný m
obalamútiť expr.
obarviť
obdivovať sa niečomu
obdržať subšt.
obdržaný (materiál)
obecný
obhájca m
obhrublý
obchod obuvou
obchod textilom
obchod s miešaným tovarom
obchodovať niečím
obilina, obilovina ž
oblázok s
oblázok m
oblbnúť subšt.
obloha (na jedle) ž
studená misa s oblohou
obnášať
fľaša obnáša dva litre
účet obnáša
obnos m
obor m
v tomto obore sa vyzná
obora ž
oborový (k obor)
oborový (k obora)
oboslať (stránku) slang.
obrastlý, obrostlý
obratľovce m mn. č.
obsažený
obschlý
obsielka ž
obstrik m
obtiaž ž
obtiažnosť ž
obtiažny
obvykle
obvyklý
obzvlášť kniž.
očerniť expr.
od:
od prípadu k prípadu
čas od času
odbytište s
odbyť (niekoho)
odčiniť kniž.
oddenkový
oddenok m (bot.)

-

cez prázdniny
priemeru, s priemerom
veľkosti, s veľkosťou
rozmerov, s rozmermi
obaľovač jablčný m
obalamutiť, oklamať, zmiasť
ofarbiť, nafarbiť
obdivovať niečo
lepšie dostať, prijať, dosiahnuť,
získať
- prijatý (materiál)
- všeobecný, zool. obyčajný
- ale: obecný = týkajúci sa obce
- obhajca m
- (trochu) drsný, hrubý, grobiansky
- obchod s obuvou
- obchod s textilom
- obchod s rozličným tovarom
- obchodovať s niečím
- obilnina ž
- obvínadlo s
- obliak, okruhliak m
- osprostieť, ohlúpnuť
- príloha ž, obloženie s
- studená misa s prílohou, s obložením,
obložená studená misa
- obsahovať, mať hodnotu
- fľaša obsahuje, má obsah dva litre
- účet je
- suma ž
- odbor m, oblasť ž, odvetvie s
- v tomto odbore sa vyzná
- ale: obor = rozprávková bytosť, mat.
skupina čísel
- zverník m, zvernica ž
- odborový
- zverníkový, zvernicový
- predvolať, zúčastniť sa na niečom
- obrastený
- stavovce m mn. č.
- obsiahnutý, nachádzajúci sa
- obschnutý
- predvolanie s
- obstrek m
- ťarcha, ťažkosť, ťažoba ž
- ťažkosť, namáhavosť ž
- ťažký, namáhavý
- lepšie obyčajne, zvyčajne, bežne
- lepšie obyčajný, zvyčajný, bežný
- lepšie najmä, zvlášť, hlavne; osobitne,
výnimočne, mimoriadne
- očierniť, očierňovať (ohovoriť)
- ale: očernieť = stať sa čiernym
-

z prípadu na prípad
z času na čas
odbytisko s, odbytová oblasť ž
odbiť
lepšie napraviť, odrobiť, odstrániť
pakoreňový, územkový
pakoreň m, územok m

odchýlka:
odchýliek (2. p. mn. č.)
oddiaľovať
odiv m
odkap m
odkapkať
odkojiť
odkuľhať
odkúsnuť
odkvitlý
ododávna
ododnes
odomkýňať
odozva ž kniž.
odplížiť sa
odporaziť (dobytok)
odposluch m
odposlúchať
odpovednosť ž
odpovedný (za niečo)
odrastlý
odrazište s
odrýpnuť
odstavec m
odstieľať, odostieľať
odstonať (chorobu)
odstúpiť (spisy)
odsúdený k niečomu
odsúdiť k smrti
odšalovať s hovor.
odšraubovať,
odšroubovať hovor.
odtisk m
odtisknúť
oduševnelý
odvážlivý
odvyklý
odzdola
ohľadne, ohľadom zastar.
ohlašovať
ohnište s
ohnivzdorný, ohňuvzdorný
ohorelý
ohŕnať
ohrožovať
ohýňať (sa)
ochablý
ochočený
ochočiť
ochoz m
okamžik m
okap m
okapový
okartáčovať
okázalý zastar.
okopírovať
okoralý
okostnica ž

-

odchýlok
odďaľovať
obdiv m, počudovanie s
odkvap m
odkvapkať
oddojčiť
odkrivkať, odkrívať
odhryznúť
odkvitnutý
oddávna, dávno
oddnes
odomkýnať
ohlas m, ozvena ž
odplaziť sa
(naliehavo, nevyhnutne) zabiť
odpočúvanie s
odpočúvať
zodpovednosť ž
zodpovedný
ale: odpovedná zásielka
odrastený, vyrastený
odrazisko s
odrypnúť
odsek m
odostlať, odostielať
odležať si, ochorieť
postúpiť, dať, odovzdať, poslať
odsúdený na niečo
odsúdiť na smrť
oddebniť

odskrutkovať, odkrútiť
odtlačok m
odtisnúť, odtlačiť
oduševnený
odvážny, smelý
odvyknutý
zdola, oddola
pokiaľ ide o ..., čo sa týka ...,
vzhľadom na ...
- ohlasovať
- ohnisko s
- ohňovzdorný
- ohorený, obhorený
- ohŕňať
- ohrozovať
- ohýnať (sa)
- ochabnutý
- skrotený
- skrotiť, zdomácniť
- ochodza ž, ambit m
- okamih m
- odkvap m
- odkvapový
- okefovať
- slávnostný, nádherný, veľkolepý,
parádny, honosný; nápadný
- odkopírovať
- vysušený, skôrnatený, obschnutý
- okostica ž

okún, okúň m (zool.)
okyseliť
olezlý
olíznuť
omaľovánka ž
omedziť
omezený, omedzený
omládly, omladlý
omluva ž
omluvenka ž
omluviť
omoc hovor.
omrzelý
omrzlý
onemocnenie s kniž.
onemocnieť kniž.
opadlý
opatriť kniž.
opatriť niečo niečím
tlačivo opatriť razítkom
opelichať
opilý
opis (listiny) m
opisovať (v škole)
oplatiť subšt.
oplátka ž
na oplátku
oplechavieť, opelichavieť
opodiaľ
opomenúť
opozdilec m
opozdiť sa
opoznanie s
predvolanie za účelom
opoznania
oprátka ž
opravdový
opravdu
oprávniť k niečomu
opŕchlý
oprostiť (sa) kniž.
opuchlý
Oravčan (od Orava) m
Oravčanka ž
oraziť
orazítkovať
ortuťnatý
osaďovať
osamotelosť ž
osiralý, osirelý
osivelý
osleplý
osmahlý
osmička (masla) ž

- ostriež m
- okysliť
- vypĺznutý, ošúchaný
- oliznúť
- maľovanka, vymaľovanka ž
- obmedziť
- obmedzený
- omladnutý
- ospravedlenie s
- ospravedlnenka ž, ospravedlnenie s
- ospravedlniť
- omnoho, oveľa
- omrzený, mrzutý, namrzený
- omrznutý
- ochorenie s
- ochorieť
- poopadávaný, opadnutý; schudnutý
vybaviť, vystrojiť; zadovážiť,
zaopatriť, obstarať (si)
- vybaviť niečo niečím
- tlačivo vybaviť, doplniť pečiatkou,
opečiatkovať
- vypĺznuť
- opitý, spitý
- odpis m, kópia ž
- ale: umelecký opis
- odpisovať
- odplatiť, vrátiť
- odplata, odveta ž
- ako odplatu
- oplešivieť; vypĺznuť
- obďaleč, neďaleko
- zanedbať, nevšimnúť si, zabudnúť,
premeškať
- oneskorenec m
- oneskoriť sa
- spoznanie s
-

predvolanie na spoznanie
povraz m, slučka ž
opravdivý, naozajstný, pravý
naozaj, vskutku
oprávniť na niečo
opŕchnutý
oslobodiť (sa), uvoľniť (sa),
zbaviť (sa)
- opuchnutý
- Oravec m
- Oravka ž
- opečiatkovať
- opečiatkovať
- ortutnatý
- osadzovať
- osamotenosť ž
- osirotený, osirený
- osivený, ošedivený
- oslepnutý
- opálený, počerný, ohorený
- osmina ž
- ale: osmička = vec označená
číslom osem, číslica osem

osmiosmidenný
osmihodinový
osmiveslica ž
ostárnuť
ošalovať hovor.
otázny kniž.
oťaželý
otlačok ž
otok m
otrlý
otupelý
-ová (ulica pomenovaná @@
I
podľa osoby)
Hviezdoslavová
-ova (ulica pomenovaná
podľa niečoho)
Tulipánova, Kvetinova
ulica
ovar m
ovarový
ovdovelý
ovesný
ovislý
ovlivniť
ovšem
ožehavý
oživlý
ožlklý, ožltlý
ožlknúť

-

- osemosemdňový
osemhodinový
osemveslica ž
ostarnúť, zostarnúť
odebniť
lepšie sporný, neistý,
problematický
oťažený
odtlačok m
opuch m, opuchlina ž
bezcitný, surový, hrubý
otupený
-ova
Hviezdoslavova ulica
ale: pani Hviezdoslavová
-ová

- Tulipánová, Kvetinová ulica
-

obar m
obarový
ovdovený
ovsený
ovisnutý
ovplyvniť
pravda, pravdaže, však
pálčivý, chúlostivý
oživený, oživnutý
ožltnutý, zožltnutý
ožltnúť, zožltnúť
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P

pád:
v páde potreby
v tom páde, že...
na každý pád
padnúť:
šaty jej dobre padnú
pádiť
padrť
rozbiť, rozdrviť na padrť
padúch m
pájačka ž
pájadlo s
pájanie s

- v prípade potreby, ak bude treba
- v prípade, že...
- v každom prípade, istotne
-

šaty jej pristanú, sadnú, svedčia
uháňať, trieliť, fujazdiť
na márne kúsky, načisto
rozbiť, rozdrviť načisto, na márne
kúsky
- ničomník, podliak m
- spájkovačka ž
- spájkovadlo s
- spájkovanie s

pájať
pajdať
pajdavý
pájka ž
pájkovať
palačinka ž
pálivý
pálivá bolesť/palivá
paprika
pamäť (ľudská)
2. p. j. č.
1. p. mn. č.
pamäť (počítačová)
2. p. j. č.
1. p. mn. č.
pánev, pánva ž
pani:
pani doktor
pánsky:
pánsky dom
parapeta ž
parenište s
parez m
parkovište s
pás:
(vyzliecť sa) do pol pása
pastrnák m
pasť ž
pašienok m
paštika, pašteka ž
patník m
patrne
patrnosť ž
mám to v patrnosti
patrný
pečiaci:
pečiaca rúra
pečienka:
elektrická pečienka
pelichať
perej ž
perenospóra ž
perný
perná robota
perná chvíľa
pestebný
pestík m (bot.)
pestiteľ m
pestovať zvieratá
petržel m hovor.
pianino s
piéta ž
piétny, pietný
pichačky ž pomn. slang.
pikírovať

-

spájkovať
krívať, zakášať
čaptavý, šmatlavý
spájka ž
spájkovať
palacinka ž
pálčivý, páliaci
ostrá bolesť/štipľavá paprika

- pamäti
- pamäte
-

pamäte
pamäte
ale: pamäti (zápisky)
panva ž

- pani doktorka
-

panský dom
ale: pánsky oblek
parapet m
parenisko s
peň, klát m
parkovisko s

-

(vyzlieť sa) do pása
paštrnák m
pasca ž
pasienok m
paštéta ž
pätník m
zrejme, zjavne; asi
zreteľ m
mám to na zreteli
zrejmý, viditeľný, očividný

- rúra na pečenie
-

elektrický pekáč
pĺznuť
riečny prah m, kaskáda ž, katarakt m
peronospóra ž
ťažký, namáhavý, horúci
ťažká robota
horúca chvíľa
pestovateľský
piestik m
pestovateľ m
chovať zvieratá
petržlen m
pianíno s
pieta ž
pietny
kontrolné hodiny ž pomn.
záhr. rozsádzať, odev. tužiť,
stužovať
pikle m pomn.
- úklady m mn. č., nástrahy ž mn. č.
pilčík m (pracovník na píle) - piliar m
píliar m
- piliar m

pílnik m
pilót m
pilota ž
pilótka ž
pilotný:
pilotný film
pilotný projekt
písmeno:
písmien (2. p. mn. č.)
pivoňka ž
placačka,
plácačka ž (o fľaši)
placačka,
plácačka ž (na muchy)
planírovať
plastelina ž
platebný
plátený
plávať:
plávem, pláveš, pláve...
plecatý
plecko s
pleco s
plemeník m
pletárňa ž
plevel, pleveľ m
plieseň ž
pliesňový
plížiť sa, plúžiť sa
plíživý, plúživý
plnomocenie, plnomocnenie s
plnomocenstvo s
plnomocník m
plochý:
plochší (2. st.)
ploška ž
pluť
pľuvátko s
plznúť
plž m (zool.)
po:
po dobu
po zásluhe
po vzore
po každé
pobledlý
poblíž
počernelý
podbehlý
podiv m
ku podivu
podívaná ž
podivín m zastar.
podiviť sa
podivný
podludný
podnapilý
podozieravý
podozrelý

-

pilník m
pilot m
pilóta ž (v stavebníctve)
pilotka ž

- úvodný, uvádzajúci film
- modelový projekt
- písmen
- pivonka ž
- tľapka, tľapuška
-

muchárik
vyrovnávať
plastelína ž
platobný
plátenný

-

plávam, plávaš, pláva...
plecnatý, plecitý
pliecko s
plece s
plemenník m
pletiareň ž
burina ž
pleseň ž
plesňový
plaziť sa, zakrádať sa
plazivý, zakrádavý
splnomocnenie s
splnomocnenie s
splnomocnenec m

-

plochejší
plôška ž
plávať, plaviť sa
pľuvadlo s, pľuvák m
pĺznuť
pĺž m

-

počas, v čase, za, v
podľa zásluhy, zaslúžene
podľa vzoru
zakaždým
poblednutý, zblednutý, bledý
blízo, blízko, neďaleko
černastý, sčernetý
podbehnutý, podliaty
počudovanie, prekvapenie s
na počudovanie
predstavenie s, divadlo s, pohľad m,
pastva pre oči ž
- čudák m
- lepšie začudovať sa, prekvapiť sa
- lepšie čudný, čudesný, nezvyčajný
- nezákonný, tajný; ľstivý, zákerný,
falošný, pašerácky
- podpitý, podnapitý
- podozrievavý
- podozrivý

podriemkávať
podsaditý
podstať ž
podškrtnúť
podvržený
pohádka ž
pohádkový
pohľadný
pohmoždenina ž
pohmoždený
pohmoždiť
pohorenište s
pohraničiar m
pohrešovaný
pohrešovať:
pohrešuje sa
pohúpať (sa)
pohýňať (sa)
pochopiť niečomu
nemôžem tomu pochopiť
pojednanie s
pojednávanie s
pojednávať
v článku sa pojednáva
pojiť
pojítko s
pokárať
pokaždé
pokiaľ sa týka...
pokleslý
poklička ž
poklopec m
poklznúť sa
pokrutiny ž pomn. (poľ.)
pokuľhávať
pokúsať
pokvitnúť:
tam ešte pokvitnú ruže
polaškovať expr.
poležačky
políčiť (pascu)
polopolokruh
polooblúk
poloostrov
poloos
polopriamka
polpolgule (mozgové)
poloos
polobotka
pomačkať hovor.
pomágať hovor.
pomazánka ž
pomlsať si
pomoc:
s pomocou niečoho

-

podriemkavať
územčistý, zavalitý
postať ž
lepšie podčiarknuť
falšovaný, podvrhnutý, podhodený
rozprávka ž
rozprávkový
pekný, driečny, fešný
pomliaždenina ž
pomliaždený
pomliaždiť
zhorenisko, pohorenisko, spálenisko s
pohraničník, hraničiar m
nezvestný

-

je nezvestný, hľadá sa
pohojdať (sa)
pohýnať (sa)
pochopiť niečo
nemôžem to pochopiť
úvaha ž, rozprava ž, výklad m
rokovanie s
ale: súdne pojednávanie
hovoriť, písať, zaoberať sa, rozoberať
v článku sa rozoberá
ale: pojednávať = viesť pojednávanie
spájať, pútať
puto, spojivo s
pokarhať, vyhrešiť
zakaždým
čo sa týka..., pokiaľ ide o...
poklesnutý, sklesnutý, opadnutý,
skľúčený
- pokrievka, pokrývka ž
- rázporok m
- pokĺznuť sa
- výlisky m pomn.
- pokrivkávať, krívať, krivkať;
zaostávať
- pohrýzť
-

tam ešte budú kvitnúť ruže
požartovať, pošpásovať
poležiačky
nastražiť, nastaviť (pascu)
polpolkruh
poloblúk
polostrov
polos
polpriamka
polopologule (mozgové)
polos
poltopánka
pokrčiť
pomiagať
nátierka ž
pomaškrtiť si

- pomocou niečoho

urobiť tvojou pomocou
pomuchlať
ponáhľať
ponurý kniž.
popravčí
popravčia čata
poprhliť (sa)
porada:
idem si po poradu
porade
poraziť:
poraziť dobytok
poraziť strom
porcovaný
porcovať
poriadať
poriadateľ m
poriaďovacia cena
poriešiť
portfolio m
posadlosť ž
posadlý
posedačky
posiliť, posilovať
posilovňa ž
posledne
postižený,
postižiteľný
postonávať
postrádať subšt.
postrádateľný
pošetilosť ž
pošetilý
pošimrať expr.
poškádliť
poškľabok m
pošľapať
pošlý
poťažne
potencionálny
potiaž ž
potierať (chyby,
nedostatky, zločin)
potkýňať sa
potmešilosť ž
potmešilý
potrebný:
potrebný k niečomu
potreštenec m
potrhlý
potuchlý
potýkať sa
poukázka ž
použiť:
použiť k niečomu
použiť liek

-

urobiť s tvojou pomocou
pokrčiť, pohúžvať
ponáhľať sa
lepšie pochmúrny, tmavý; chmúrny,
nevľúdny
- popravný
- popravná čata
- popŕhliť (sa)
- idem si po radu, idem sa poradiť;
- ale: porada (pracovníkov)
- lepšie postupne, zaradom, rad- radom
-

zabiť dobytok
zoťať, zrúbať strom
ale: poraziť v boji
porciovaný
porciovať
konať, usporadúvať
usporiadateľ m
obstarávacia cena
vyriešiť
portfólio m
posadnutosť ž, šialenstvo s
posadnutý
posediačky
posilniť, posilňovať
posilňovňa ž
naposledy, minule, naostatok
postihnutý
postihnuteľný
chorľavieť
ale: postonať (si),
postonávať si = občas, chvíľu stenať
- trpieť nedostatkom, chýbať, nemať
- nahraditeľný, nie nevyhnutne potrebný
- pochabosť ž
- nerozumný, pochabý
- poštekliť
- poprekárať
- úškľabok, úškrn m
- pošliapať
- zašlý; uhynutý, zdochnutý
- prípadne, respektívne, alebo
- potenciálny
- ťažkosť ž
- ničiť, kynožiť, premáhať,
prenasledovať, prekonávať, odstraňovať
- potkýnať sa
- potmehúdstvo s, pretvárka ž
- potmehúdsky
-

potrebný na niečo
pojašenec, pochábeľ m
pochabý, bláznivý; pojašený
potuchnutý
zápasiť, bojovať, boriť sa
poukážka ž

- použiť na niečo
- užiť liek

poväčšinou
povesiť
povetrný
povolenie k niečomu
povyhŕnať
povyk m
povyrazenie s
povyraziť si
povyschýňať
pozamkýňať
pozažíňať
pozbierať (úrodu, riad)
pozde
pozdejší
pozdiť sa
pozdnobarokový
pozdnogotický
pozdnorománsky
pozdný
pózer m
pózerstvo s
pozostávať kniž.
požiadavok m
požitok m
poživačník m
poživačný
poživatina ž
pracnosť ž
pracný
prádelňa ž
prádelník m
prádlo s
ložné prádlo
praktičnosť ž
prám m
prapodivný expr.
prápor m
práporečník m
prasklý
prašník m
pravoslavný
pražec m
pre
ísť pre mlieko
pre
pre začiatok
pre túto chvíľu
pre ilustráciu
pre určenie daní
určený pre niečo
ambície pre niečo
argumenty pre niečo
dôvod pre niečo
odborník pre niečo
podmienky pre niečo
predpoklady pre niečo
smernice pre niečo
vhodný pre niečo

-

poväčšine, zväčša, väčšinou
lepšie zavesiť, obesiť
poveternostný, veterný
povolenie na niečo, povolenie
niečoho
- povyhŕňať
- hurhaj, krik, rev m
- zábava ž
- zabaviť sa, vyhodiť si z kopýtka
- povyschýnať
- pozamkýnať
- pozažíhať
- pozberať
- neskoro
- neskorší
- oneskorovať sa, meškať
- neskorobarokový
- neskorogotický
- neskororománsky
- neskorý
- pozér m
- pozérstvo s
- lepšie skladať sa, spočívať
- požiadavka ž
- pôžitok m, slasť ž, rozkoš ž
- ale: požitky m mn. č. (služobné požitky
- požívačník m
- požívačný
- požívatina ž
- prácnosť ž
- prácny, namáhavý, ťažký
- práčovňa ž
- bielizník m
- bielizeň ž
- posteľná bielizeň
- praktickosť ž
- pontón, prievoznícky čln m
- veľmi čudný, prečudesný
- zástava ž
- ale: prápor = voj. útvar
- zástavník m
- prasknutý, puknutý
- peľnica ž
- pravoslávny
- podval m
- po
- ísť po mlieko
- na
- na začiatok
- na túto chvíľu
- na ilustráciu
- na určenie daní
- určený na niečo
- ambície na niečo
- argumenty na niečo
- dôvod na niečo
- odborník na niečo
- podmienky na niečo
- predpoklady na niečo
- smernice na niečo
- vhodný na niečo

pre:
hlasovať pre a proti
byť pre niečo
prebdelý
prebor m
prebornický
preborníčka ž
preborník m
prebujnelý
precitlivelý
precpať (sa)
pred a po niečom
pred a po jedle
predaj:
predaj cez ulicu
predajná doba
predať:
predať funkciu, úrad
predať skúsenosti
predčiť
výsledky predčili
očakávanie
predčiť súpera
predkus m
predloktie s
predloni
predloňský
predom
zaplatím predom
predsedkyňa ž
preduchovnelý
preháňka ž
prehlásenie s
prehlásiť, prehlasovať
prehmat m
prehnilý
prehoz m
prechladený
prechladiť sa
prechod m (miesto)
prechodný dom m
prejať, prejímať
prejednať, prejednávať
prejednávanie s
prejemnelý
prejímací
prejímač m
prejímadlo s
prekérny
prekladište s
preklep (kópia) m

-

hlasovať za a proti
byť za niečo
prebdený
preteky m pomn., súťaž ž,
majstrovstvá s mn. č.
- majstrovský
- majsterka ž
- majster m
- veľmi bujný, prebujnený
- precitlivený
- prepchať (sa), prejesť sa
- pred niečím a po niečom
- pred jedlom a po ňom
- predaj (do domu)
- čas predaja
- odovzdať funkciu, úrad
- odovzdať skúsenosti
- predstihovať, prevyšovať, prekonávať
predstihnúť, prevýšiť, prekonať
-

výsledky prevýšili očakávanie
prevýšiť súpera
predhryz m
predlaktie s
predvlani
predlanský
vopred, najprv
zaplatím vopred
predsedníčka ž
zduchovnený, preduchovnený
prehánka ž
vyhlásenie, osvedčenie s
vyhlásiť, vyhlasovať
ale: prehlasovať pri hlasovaní
a prehlásiť pobyt
- prechmat, podvod m
- ale: prechmat = zmena chmatu
- prehnitý, preniknutý hnilobou;
(mravne) porušený, skazený
- prikrývka ž, pléd m, deka ž
- prechladnutý
- ale: prechladené pivo
- prechladnúť
- priechod m
- ale: prechod = činnosť, napr.
- prechod Tatrami
- priechodný dom m
- prevziať, preberať
- prerokovať, prerokúvať
- prerokúvanie s
- prejemnený, priveľmi zjemnený
- preberací
- preberač m
- preháňadlo s
- zložitý, ťažký, nepríjemný
- prekladisko s
- prieklep
- ale: preklep = chyba

prekliestiť
prekližka ž
prekotný
prekúsať (sa)
prelíčenie s
preľstiť kniž.
preluka ž (stav.)
premiera (slov, sĺz) ž
premoklý
premrzlý
prepadlý
prepážka ž
prepážkový
prepichovanie s (poľn.)
preplatiť (faktúru)
preplniť (plán)
preredlý, preriedly
presiakly
preslov m
preslulý
prespríliš, prezpríliš
prestárly, prestarlý
prestáty
prestáte nebezpečie
preš m hovor.
prešedivelý, prešedlý
prešovať hovor.
pretiahly
pretučnelý
preukázka ž
prevádzací
prevádzacie predpisy
prevádzať
prevádzať opravu
prevádzať stavbu
prevedenie s
v javiskovom prevedení
v exportnom prevedení
previesť

prevolanie s
prevolať
prevždy
prezatýmny
prezčas
prezčasový
preziabnutý
prezúvky ž mn. č.
prežilý
priblblý subšt.

-

prekliesniť, preraziť, prerúbať
preglejka ž
rýchly, náhlivý, chvatný
prehrýzť (sa)
(súdne) konanie s, pojednávanie
oklamať, dobehnúť, prekabátiť
prieluka ž
nadmiera ž, presila ž, primnoho,
priveľa
- premoknutý
- premrznutý
- prepadnutý
- priehradka ž, priečinok m, okienko s
- priehradkový
- rozsádzanie s
- zaplatiť, vyplatiť, uhradiť
- ale: preplatiť = zaplatiť viac,
ako je náležité
- prekročiť
- prerednutý, zrednutý
- presiaknutý
- prejav m, reč ž, príhovor m
- chýrny, vychýrený
- priveľmi
- prestarnutý, ostarený, zostarnutý
- prekonaný
- prekonané nebezpečenstvo
- lis m
- prešedivený, sivastý
- lisovať
- pretiahnutý, podlhovastý; ťahavý
- pretučnený
- preukážka ž
- vykonávací
- vykonávacie predpisy
ale: prevádzacie práva = týkajúce sa
prevodu (majetku a pod.)
- vykonávať, realizovať, robiť,
uskutočňovať
- robiť opravu, opravovať
- stavať
- vykonanie, vyhotovenie, zhotovenie,
stvárnenie, predvedenie, podanie s
- v javiskovom predvedení, podaní,
stvárnení
- v exportnom vyhotovení,
v exportnej úprave
- urobiť, vykonať, uskutočniť,
realizovať
- ale: previesť niekoho cez ulicu,
previesť dom na deti
- výzva ž, vyhlásenie s
- vyhlásiť
- navždy, naveky
- dočasný
- nadčas
- nadčasový
- uzimený, vyziabnutý, vyzimený
- prezuvky ž mn. č.
- prežitý, prekonaný, zastaraný
- nasprostastý

pribývať
priedyšný
priesečík m
prihlúply
prichvátať
prikuľhať
priľnúť kniž.
primkýňať
primoc hovor.
pripozdiť sa
prisálať
prischlý
prislúchať kniž.
príslušať
prístielka, prísteľka ž
prišľapnúť
pritisknúť
privčasu
privykať k niečomu
procento m
profesný
prostopašný
prostosrdečný
prostý:
prostý viny
daneprostý
proťajší
proťajšok m
proti:
proti podpisu
proti odmene
proti potvrdeniu
provaz m
provizorný
pruh m (lek.)
prúser m slang.
prvotisk m
pryskyrica ž
pryž ž
pryžový
psačí
psačia búda
psinec m
zima ako v psinci
psotník m
púhy
púha náhoda
puklý
pulec m
punčocha ž
putko s
púzdro s
pyľ m
pyľový
pytel m
pytlovina ž

-

pribúdať
priedušný
priesečník m
nasprostastý
prihnať sa, pribehnúť
prikrivkať, prišmatlať
lepšie prilipnúť
primkýnať
primnoho, priveľa
zvečeriť sa, zotmiť sa, oneskoriť sa
prisáľať
prischnutý
lepšie patriť
patriť podľa zákona
prístelka ž
prišliapnuť
pritisnúť, pritlačiť
privčas
privykať na niečo
percento s
profesiový, profesijný,
profesionálny
- samopašný, neviazaný
- úprimný, srdečný a prostý
-

bez viny
oslobodený od dane
protiľahlý, náprotivný
náprotivok, protipól m

-

na podpis
za odmenu
na potvrdenie
povraz m
provizórny
prietrž ž
nešťastie s, galiba ž,
opletačky ž mn. č.
- prvotlač ž
- živica ž
- guma ž
- gumový
- psí
- psia búda
- psiareň ž
- zima ako v psiarni
- zrádnik m, padúcnica ž, epilepsia ž
- len, iba; číry, holý, jednoduchý
- iba náhoda
- puknutý
- žubrienka ž
- pančucha ž
- pútko s
- puzdro s
- peľ m
- peľový
- vrece s
- vrecovina ž
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račľovať rada ž siedma rada v kine rákos m rákosie s rámeček m rámečkový rámečkový papier ramenatý rameno s vziať nohy na ramená ramienko s rámus m hovor.
rámusiť hovor.
ranný ranné zemiaky ranná zelenina
rapík m rásocha ž rašiť razítko s razítkovať ráž ž malorážka ž ražba ž regulérny respektívne réva (vinná/vínna) ž révokaz m (zool.)
rezavý reziduum s režný režné plátno režucha ž (bot.) riadítko s rifle:
v riflách, s riflami
riflový
riečište s rízek m rizlink m rodilý rodište s rohlíček m rohlík m rohovník m (šport.) rokyta ž -

ráčkovať
rad m
siedmy rad v kine
ale: dám ti dobrú radu
tŕstie s, šašina ž; stav. tŕstie s,
palach m
trsť, trstina ž, tŕstie s
rámček m
rámčekový
rámčekový papier
plecnatý
plece s
vziať nohy na plecia
ale: rameno = horná časť ruky,
časť niečoho vybiehajúca do boku
(rameno kružidla)
pliecko s; vešiak m
lepšie lomoz, hurhaj, krik m
lepšielomoziť
raný
skoré, včasné zemiaky,
raná zelenina
ale: ranný = príd. meno od ráno
listová stopka ž
rázsocha ž
pučať
pečiatka ž
pečiatkovať
kaliber m
malokalibrovka ž
razba ž
regulárny
respektíve, prípadne, vlastne
vinič (hroznorodý) m
fyloxéra ž
hrdzavý
rezíduum s
ražný, zrebný
zrebné plátno
žerucha ž
volant m, kormidlo, riadidlo s
v rifliach, s rifľami
rifľový
riečisko s
rezeň m
rizling m
rodený
rodisko s
rožtek m
rožok m
pästiar, boxer m,
rakyta ž

rokytník m (bot.)
roľa ž vystúpil v titulnej roli rolnička ž rosol m rovne rovnítko s rozcestie s rozcitlivelý rozcuchaný, rozčechraný rozcuchať, rozčechrať rozdivočelý rozdrásaný rozdrásať rozdroliť rozdrtiť rozhúpať (sa) rozhýčkaný rozhýčkať rozklížený rozkuchať rozkúsať rozkvitlý rozlosovať rozmáchnuť sa rozmarilý rozmazlenec m rozmelniť rozmoklý rozodma (pľúc) ž rozochvelý rozospalý rozoznelý rozpadlý rozplietať (sa) rozporcovať rozprávať česky,
nemecky atď. rozpustilý rozsápať rozsocha ž rozstonať sa rozšľapaný rozšľapať rozštep m roztančený roztančiť (sa) roztekaný rozumieť:
rozumia (3. os. mn. č.) rozviklaný rozviklať rozvleklý rozvrzať rozzeleňať sa rozžhavený rozžhaviť (sa)

rakytník m
rola, úloha ž
vystúpil v titulnej role, úlohe
ale: poorať roľu
zvonček m, spiežovec m, hrkálka ž
rôsol m
rovno
znamienko rovnosti s
rázcestie s
rozcitlivený
rozstrapatený, rozčuchraný
rozstrapatiť, rozčuchrať
zdivený, rozzúrený
roztrhaný, rozdriapaný
rozškriabať, rozdriapať, dotrhať; rozryť
rozmrviť, rozdrobiť
rozdrviť
rozhojdať (sa)
rozmaznaný
rozmaznať
rozglejený
rozpitvať
rozhrýzť, rozžuť
rozkvitnutý
lepšie vyžrebovať, rozžrebovať
rozohnať sa, zahnať sa
márnotratný, rozmarný, hýrivý
rozmaznanec, maznák, maznáčik m
rozdrobiť, rozomlieť
rozmoknutý, rozmočený, presiaknutý
rozdutie s
rozochvený, vzrušený
rozospatý, rozospaný
rozzvučaný, rozoznený
rozpadnutý
rozpletať (sa)
rozporciovať
rozprávať po česky, po nemecky atď.
samopašný, neviazaný, rozpustený,
nezbedný
roztrhať, rozšklbať
rázsocha ž
ochorieť
ale: rozstonať sa = začať stonať,
stenať
rozšliapaný
rozšliapať
rázštep m
roztancovaný
roztancovať (sa)
roztržitý, nesústredený
rozumejú
rozheganý, rozkývaný
rozhegať, rozkývať
rozvláčny, rozťahaný, nudný
rozvŕzgať
rozzelenať sa, rozzelenieť sa
rozžeravený
rozžeraviť, rozpáliť (sa)

rôzniť sa kniž.
rôznobarevný rtuť ž rubovať rudimentálny rvať rvať sa rys (povahový) m kniž.
ryzlink m -

lepšie odlišovať sa, líšiť sa
mnohofarebný, viacfarebný,
pestrofarebný
ortuť ž
štepiť
rudimentárny
trhať, ničiť; brať
biť sa, zápasiť
lepšie črta ž
rizling m
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sáček, sáčik, sáčok m subšt. vrecko, vrecúško s
sáčkovanie s subšt.
vreckovanie s
sáčkovať subšt.
ukladať do vrecúšok, vreckovať,
vrecúškovať
sáčkové mlieko vreckové mlieko
sada ž súprava (nástrojov) ž, set m
(šport.)
sádelnatý sadlovitý, obrastený sadlom, tučný
sadlina ž usadenina ž
sádlo s sadlo s, masť ž
sadlý sadnutý, usadnutý
sadlé mlieko sadnuté mlieko
sádra ž sadra ž
sádzať na útok (v športe) - stavať na útok
sádzka (v kartách) ž stávka ž
ale: sádzka = vsádzka (hut.)
sádzkový stávkový
sál m sála ž
salám m saláma ž
samet m zamat m
sametový zamatový
sámik m zámik m
samorost m samorast m
samorostlý samorastlý, svojský
samosebou pravdaže, prirodzene
samotinký samučičký, samulinký
sápať sa driapať sa, vrhať sa, dorážať
sať lepšie cicať
ale: sať = vstrebať vlhkosť, vlahu
savec m cicavec m
savý (hmyz)
cicavý
savý (papier)
pijavý
saxafón m saxofón m
sázka ž stávka ž
scvrklý scvrknutý, vysušený, zošúverený
sčernalý sčernetý, sčernený
sčernať sčernieť
sčerveňať sčervenieť

sebalepší sebamenší sebechvála ž sebevrah m sebevražda ž sereďský (od Sereď) sfercovať hovor.
show ž schátralý, schátraný kniž.
schátrať kniž.
schématický sídlište s sídlištný sinalý skácať (strom) skaderiť skamenelý skapalniť skelný skleslý kniž.
skok o tyči skončiť (podmetové sloveso)
láska skončila tragicky skornatelý skornatieť skrblík, skrbloš m skrbliť skulina, škulina ž skus m skutočnosť:
skyslý slaďučký slamenný slinivka brušná ž slintavka ž sluchátko s slupka ž smečka ž smerodatný smetie s smirk, smirek m smirkový (papier) smrčina ž smrž m (bot.) smyčcový smyčec m smyčka ž snáď snedý Snehurka ž snílek, snilko, snílok m snímok m sobec m sobecký Soňa:
od Soni (2. p. j. č.)
sós, zós m subšt.
sotnina (voj. útvar) ž spadnúť:

čo ako dobrý, čo najlepší, čím lepší
čo ako malý, čo najmenší
samochvála ž
samovrah m
samovražda ž
seredský
zostehovať
šou ž
lepšie spustnutý, ošarpaný
lepšie spustnúť
schematický
sídlisko s
sídliskový
sinavý, sivý, obelasený, modrastý
zoťať, zrúbať, vyťať
skučeravieť
skamenený
skvapalniť
sklený
lepšie skľúčený, sklesnutý; ochabnutý
skok o žrdi
skončiť sa
láska sa skončila tragicky
- ale: skončiť niečo (predmetové
sloveso)
skôrnatený
skôrnatieť
lakomec, skupáň m
prepiato sporiť, byť skúpy
škára, štrbina ž
zhryz m
skysnutý
sladučký
slamený
podžalúdková žľaza ž
slintačka ž
slúchadlo s
šupka, kožka ž
svorka ž
smerodajný, rozhodujúci
smeti ž pomn.
šmirgeľ m
šmirgľový
smrečina ž
smrčok m
sláčikový
slák, sláčik m
slučka ž
lepšie azda, hádam, možno, vari, nebodaj
počerný
Snehulienka ž
rojko, blúznivec, fantasta m
snímka ž
sebec, egoista m
sebecký
od Sone
omáčka ž
stotina ž

je to na spadnutie dážď je na spadnutie spála ž spalničky ž pomn. spanštelý spár m obyč. mn. č. spárkatý spatriť spieť kniž.
spiklenec m spiknúť sa spiknutie s splanúť spľaslý splesnelý, splesnivelý spĺzly spodstatnelý spochabelý spokojiť sa spoliehať spolieham na teba spoloviny spoluzavazadlo s sporiadaný spozdenie:
vlak má spozdenie -

už*už, čochvíľa (sa to stane), (je
to) za dverami
dažďu nohy visia
šarlach m
osýpky ž pomn.
spanštený
pazúr m obyč. mn. č.
raticový
zazrieť, zbadať, spozorovať
lepšie smerovať, postupovať (k
vytýčenému cieľu)
sprisahanec m
sprisahať sa
sprisahanie s
vzbĺknuť
spľasnutý
plesnivý, splesnený, splesnetý
vypĺznutý
spodstatnený
spochabený
uspokojiť sa
spoliehať sa
spolieham sa na teba
spolovice, spoly
spolubatožina ž
usporiadaný, poriadny

vlak sa oneskoruje, vlak mešká, má
meškanie
spozdilec m oneskorenec m
spozdilý oneskorený
spozdiť sa oneskoriť sa, zmeškať, prísť neskoro
spôsobilý kniž.
lepšie schopný, kvalifikovaný, súci
spôsobný kniž.
lepšie vychovaný, slušný
spráchnivelý spráchnivený, práchnivý
spravedlivosť ž
spravodlivosť ž
spravedlivý spravodlivý
spravedlnosť ž
spravodlivosť ž
spraviť sa pribrať
spravil sa o 5 kíl
pribral 5 kíl
spravodaj m spravodajca m (osoba), správy ž mn. č
(časopis)
sprepadený naničhodný, prekliaty
sprepitné prepitné, obslužné
spŕchly, sprchlý spŕchnutý
sprostiť (niekoho niečoho) - zbaviť, odňať
sprostiť viny zbaviť viny
spružina ž pružina ž
spuchlý spuchnutý
spupný kniž.
lepšie nadutý, (veľmi) pyšný, povýšený,
arogantný
spústa subšt.
množstvo s, hŕba ž, záľaha ž, kopa ž,
hromada ž
spustlý spustnutý; skazený, nemravný;
zanedbaný, opustený
sranda ž subšt.
zábava ž, huncútstvo, pestvo s
vtip, žart m
srdečnica ž, srdečník m srdcovnica ž, osrdcovník m
stárnuť starnúť
stať sa slávny (1. p.) stať sa slávnym (7. p.)
stav (tkáčsky) m
krosná s pomn., tkáčsky stroj m

stávajúci -

súčasný, terajší, jestvujúci,
platný
stavár m slang.
študent alebo absolvent školy
stavebného zamerania
stavarina, stavbarina ž slang.stavbárčina ž, staviteľstvo s,
štúdium staviteľstva m
stávka ž štrajk ž
stávkokaz m štrajkokaz m
stávkový štrajkový
sťažovať si sťažovať sa
stejný, stejnaký rovnaký, jednaký
steláž, šteláž ž polica ž
stezka ž chodník m, cestička ž
stežejný základný, podstatný
stíhať niekoho pre niečo stíhať niekoho za niečo
stín m tôňa ž, tieň m
stínitko s tienidlo s
stínny tônistý, tienistý
stonať chorieť, byť chorý
ale: stonať = stenať
stonok m (bot.) stonka, os, byľ ž
stoprocentný stopercentný
strádať kniž.
lepšie biediť, trpieť núdzu, živoriť
straniť kniž.
lepšie nadŕžať, podporovať, byť na
strane niekoho, niečoho
strednotechnický stredný technický
strednotechnické kádre stredné technické kádre
stredopoliar m strednopoliar m
stremcha ž (bot.)
čremcha ž
streštenec m pojašenec, pochábeľ m
strik m strek m
strižňa ž striháreň ž
strnulý kniž.
lepšie meravý, nepružný,
konzervatívny
strnúť kniž.
lepšie stŕpnuť, zmeravieť
stromek, stromok m stromček m
stromkovitý stromčekovitý
stroska, struska ž (hut.) - troska ž
stŕply stŕpnutý, meravý, zmeravený
strúhatko, struhátko s strúhadlo s, struhák m
strúchnivelý spráchnivený
strup, strupok m chrasta, chrastička ž
strupatý, strupovitý chrastavý, chrastovitý
studiť studeniť, chladiť
stuhlý stuhnutý
stuchlý stuchnutý, potuchnutý
stupátko s stúpadlo s, schodík m
subtilný subtílny
súčastník m súčasník m
súčastný súčasný
sudca m (futbalový, hokejový) - rozhodca m
súdobý kniž.
lepšie súčasný, terajší
suk (v dreve) m hrča, uzlina ž
súkený súkenný
súkolie s súkolesie s
sukovitý hrčovitý, hrčavý, uzlovitý
sulc m rôsol m
sústo s subšt.
hlt, kúsok (jedla) m
je to priveľké sústo je toho priveľa, priveľký kus
suť ž sutina ž
svár m kniž.
lepšie spor m, hádka ž,

sváriť sa kniž.
svárlivý kniž.
sverepý kniž.
sviečôčka ž svitok m (papyrusový) sýčkovať sylván m sylvánsky syr:
tavený syr syrovátka ž sytič m -

škriepka ž, zvada ž
lepšie škriepiť sa, hádať sa, vadiť sa,
prieť sa
lepšie hádavý, neznášanlivý,
škriepny, hašterivý
lepšie divý, krutý, bezuzdný, prudký
sviečočka ž
zvitok m
kuvikať
silván m
silvánsky
topený syr
srvátka ž
sýtič m

>

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T U V Z

Š

šafrán m šahiansky (od Šahy) šála ž šalovanie s, šalung m šalovať šanc:
vydať niekoho v šanc dať sa v šanc šarkaň m šatnár m, šatnárka ž šedo*
šedobiely šedomodrý šedý šesti* šestimesačný šestisten šetrenie s previesť šetrenie šetriť s niečím šibovať subšt.
šicí (stroj) šimrať expr.
šipka ž širokoramený, širokoramenný
škádliť škebľa ž škica ž hovor.
škicár m hovor.
škicovať hovor.
škrabátko s škralúp m, škralupa ž škreklavý škreklún m -

šafran m
šahanský
šál m
debnenie s
debniť
ohroziť niekoho
niesť kožu na trh
šarkan m
šatniar m, šatniarka ž
lepšie sivo*
lepšie sivobiely
lepšie sivomodrý
lepšie sivý, šedivý
šesť*
šesťmesačný
šesťsten
vyšetrovanie, zisťovanie s
vyšetriť, zistiť, vykonať vyšetrenie
šetriť niečím
posunovať; zdĺhavo vybavovať,
dávať putovať
šijací
štekliť
šípka ž
širokoplecí, širokoplecnatý
uťahovať si, prekárať, doberať (si)
mušľa ž
skica ž
skicár m
skicovať
škrabadlo s, škrabák m
kôra ž, prísušok m
škrekľavý
škrekľúň m

škulavý škvára ž škvárový
šlacha ž šľapací šľapať šňupať špak, špaček m subšt.
špalek, špalík m špalta ž slang.
špára ž špáratko s špargla ž špárovať špatný je mu špatne špekáček m šperhák m hovor.
šporiteľňa ž hovor.
šporovlivý hovor.
špulka ž šrób, šróf, šroub m hovor.
šróbovák m hovor.
šróbovať hovor.
štandart m štandarta ž štandartný šťav, šťovík m (bot.)
štegliť, štegoliť štelovať subšt.
*ština albánština švédština štós m hovor.
štrajchnúť subšt.
štrikovať hovor.
štvanica (na zver) ž štvorečný štvrťka ž štyr* štyrčlenný štyrka štyrkár štyrlístok štyrnásobok šúpatko, šupátko s šupom expr.
poslali ho šupom šustiť
šustivý švagrová ž švanda ž subšt.
švandovný subšt.
švorc, švorcový -

škuľavý
škvara ž
škvarový
šľacha ž
šliapací
šliapať
šnupať
ohorok m
klát, klátik m
stĺpcový obťah
lepšie škára, štrbina ž
špáradlo s
špargľa ž
škárovať
zlý, planý
je mu zle
ale: špatný = mrzký, škaredý
špekáčik m
pakľúč m
sporiteľňa ž
šetrný, sporovlivý
cievka ž
skrutka ž
skrutkovač m
skrutkovať
štandard m
štandarda ž
štandardný
štiav m, šťaveľ m
štekliť
nastavovať, chystať, pripravovať
*čina
albánčina
švédčina
ale: čínština, ruština, čeština
štôs m, hŕba, hromada ž
škrabnúť
pliesť
poľovačka ž, pohon m
štvorcový
štvrtka ž
štvor*
štvorčlenný
štvorka
štvorkár
štvorlístok
štvornásobok
posúvač m
rýchlo
poslali ho rýchlo
šuštiť, šuchotať
šušťavý, šuchotavý
švagriná ž
pestvo s, psina ž, žart m,
huncútstvo s
zábavný, smiešny
bez groša
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tác m -

tácka ž, tácňa ž, tácnička ž,
podnos m
taký, taká, také + príd. meno
taký dobrý
taká dobrá
také dobré

tak + príd. meno tak dobrý tak dobrá tak dobré Tále:
z Tálov, na Táloch
tamtiež Táňa:
od Táni tančiť tárať piate cez deviate tarif m tavený:
tavený syr -

z Táľov, na Táľoch
tamže, na tom istom mieste
od Táne
tancovať
trepať dve na tri, tárať do sveta
tarifa ž
topený syr
ale: tavený kov = vzniknutý
tavením
lepšie výprava ž; boj m, kampaň ž
ťaháreň m
ťažidlo s
dotyčnica ž
teda
tečúci
tematický
tematika ž
tmavomodrý
tmavooký
ten istý, rovnaký

ťaženie s kniž.
ťažiareň (rúr) m ťažítko s tečna ž tedy tekúci tématický tématika ž temnomodrý kniž.
temnooký kniž.
ten samý
tento, toto:
tohoto (2. p. j. č. )
teplotomer m tepluvzdorný terciálny tesnopis m zastar.
tesnopisný zastar.
teteliť sa tiež:
tiež ja prídem prišiel tiež Jano -

tohto
teplomer m
teplovzdorný
terciárny
lepšie rýchlopis m, stenografia ž
lepšie rýchlopisný, stenografický
chvieť sa, triasť sa, kmitať sa

*tich (rad. čísl.) v päťdesiatich rokoch
nášho storočia
tichúčko tisk m tiskopis ž tiskovina ž tkaň, tkáň ž tkáňový
*tko -

aj ja prídem
prišiel aj Jano
ale: Jano prišiel tiež
*tych
v päťdesiatych rokoch
nášho storočia
ale: vo svojich päťdesiatich rokoch (zákl
čísl.)
tichučko
tlač ž
tlačivo s
tlačovina ž
tkanivo s
tkanivový
*dlo

merítko s lehátko s tkvieť kniž.
problém tkvie v biede tlačítko s tlačová porada ž
tlačový hovorca m tlampač m tlstostenný tonúť kniž.

meradlo s; mierka ž
ležadlo s
spočívať, byť
problém spočíva, je v biede
tlačidlo s
tlačová beseda ž
hovorca, tlačový tajomník m
amplión, reproduktor m
hrubostenný
lepšie topiť sa, potápať sa,
ponárať sa na dno
topinka ž hrianka ž
topný výhrevný, vyhrievací, vykurovací
topný olej vykurovací olej
topolčanský (od Topoľčany) - topoľčiansky
Topolčany m pomn. Topoľčany m pomn.
toporný kniž.
nemotorný, meravý, ťarbavý, nepružný
tovar:
drogistický tovar drogériový tovar
miešaný tovar rozličný tovar
trafiť sa trafiť
trafiť sa do lopty trafiť do lopty
transfér m transfer m
transférlistina ž transferová listina ž
trapný trápny
tratolište (krvi) s kaluž ž
trebalo by bolo by treba, žiadalo by sa
trenér m tréner m
trenérsky trénerský
trepať piate cez deviate trepať dve na tri, tárať do sveta
tresť ž výťažok, extrakt m
trestať pre niečo trestať za niečo
treštiť šalieť, bláznieť
ale: trešťať = praskať; bolieť
trhovište s trhovisko s, trh m
tri* troj*
trikráľový trojkráľový
tristovka trojstovka
trištvrťový trojštvrťový
tríbiť (sa)
cibriť (sa), zošľachťovať (sa),
zjemňovať (sa)
trieslo s slabina, slabiny ž
trnúť kniž.
lepšie tŕpnuť
trnúť strachom tŕpnuť strachom
trojčetný trojpočetný, trojnásobný, potrojný
trôniť tróniť
trúba:
trúba na pečenie rúra na pečenie
ale: trúba = dychový hudobný nástroj
trúchnatenie s práchnivenie s
truska ž troska ž
trysk m kniž.
lepšie (prudký) cval, galop m
tryska ž slang.
dýza, hubica ž
tryskáč m
prúdové lietadlo s
tryskové lietadlo s
prúdové lietadlo s
tržište s trhovisko s, trh m
tržný trhový
tržné hospodárstvo trhové hospodárstvo
- ale: tržná rana
tuch m pach, zápach m
tvár:

na tvári miesta tvorčí tyč:
skok o tyči tým:
tým lepší tým horší tým väčší tymián m typ (v hre) m typovať (výsledok) -

na mieste
tvorivý
skok o žrdi
lepšie o to
o to lepší
o to horší
o to väčší
tymian m
tip m
ale: typ jazyka, človeka
tipovať
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u (pri neživ. pod. m.) u telefónu u cieľa u Trenčína u tohto zákona
ubývať
ucpať účastniť sa účel:
za účelom (predl. výraz) za účelom zlacnenia výroby
účet:
účtovný register učiniť kniž.
udenáč m údes m kniž.
údesný udiať sa kniž.
udidlo s udomácnelý udusaný udusať uhol:
uholný prach uhlová farba uhoľ m uhoľná rýchlosť uhoľný kameň (literatúry) uhynulý úchyľka ž duševná úchyľka -

pri, v
pri telefóne
pri cieli, v cieli
pri Trenčíne
v tomto zákone
ale: u človeka
ubúdať, miznúť
upchať, zapchať
zúčastniť sa, zúčastňovať sa
s cieľom
- s cieľom zlacniť výrobu
účtový register
ale: účtovná uzávierka = uzávierka
účtovania
lepšie urobiť, spraviť, vykonať
údenáč m
lepšie hrôza ž, strach m, zdesenie s
strašný, príšerný, hrozný
lepšie stať sa, prihodiť sa,
pritrafiť sa, odohrať sa
zubadlo s
udomácnený, zdomácnený
ubitý, vtlačený
ubiť, utĺcť
uhoľ m
uhoľný prach
uhľová farba
ale: uhol v geometrii
uhol m
uhlová rýchlosť
uholný kameň
ale: zhorieť na uhoľ
uhynutý
úchylka ž
duševná úchylka
ale: rozmerová odchýlka = odchýlka
od rozmerov

ujednanie s ujednaný ujednať (sa) ujednotiť (sa)
újma ž ukájať sa (nádejou) kniž.
ukazateľ m ukázka ž ukľudniť (sa) ukľudňujúci ukúsnuť uľahlý uľpieť
umelá hmota ž umelohmotný umienený umieniť si umocniť kniž.

dohovor m, dohoda ž
dohovorený, dohodnutý
dohovoriť (sa), dohodnúť (sa)
zjednotiť (sa)
ujma ž
uspokojovať sa, utešovať sa
ukazovateľ m
ukážka ž
upokojiť (sa), utíšiť (sa)
upokojujúci
odhryznúť
uľahnutý
lepšie prilipnúť, priľnúť
plast m
plastový
hlavatý, zaťatý, zanovitý
zaumieniť si, upevniť sa (v názore)
lepšie urobiť účinnejším, posilniť,
zintenzívniť
ale: umocniť = vyrátať mocninu
unylý
clivý, tklivý
upínatko s upínadlo s
uplatiť podplatiť, dávať úplatok
uplatiteľný podplatiteľný
úplavica ž zastaráv.
lepšie dyzentéria, červienka ž
upomienka ž
spomienka, pamiatka ž
ale: upomienka za telefón
upomienkový (darček) spomienkový, pamiatkový
uposlúchnuť kniž.
lepšie poslúchnuť, počúvnuť
upovedomelý uvedomelý
upresniť lepšie spresniť
urastlý urastený
urvať uchmatnúť, oddrapiť, odtrhnúť
usilovať o niečo usilovať sa o niečo
uspokojiť sa málom uspokojiť sa s málom
ustaviť (spolok, inštitúciu) - ustanoviť, založiť
ustavujúci ustanovujúci, zakladajúci
ustrnúť kniž.
lepšie stŕpnuť, znehybnieť, zmeravieť;
zastaviť sa, prestať
ustrnutý kniž.
lepšie meravý, nehybný; stŕpnutý,
zhrozený
ušľapaný ušliapaný, pošliapaný
ušľapať ušliapať, pošliapať
ušlý ujdený, zmarený
ušlý kôň ujdený kôň
ušlý zisk zmarený zisk
ušmudlaný ufúľaný, zašpinený, zamazaný
ušporiť hovor.
nasporiť, usporiť, ušetriť
útisk m útlak m, utláčanie s
utlumiť stlmiť, oslabiť, utlmiť
utnúť sa:
aj majster tesár sa utne - aj dobrý kuchár presolí, aj dobrej
kuchárke sa jedlo pripáli,
to sa stane aj ženatému
utržiť utŕžiť
uvažovať s niečím uvažovať o niečom
uvädlý uvädnutý
uzamklý uzamknutý
uzamkýňať uzamkýnať
užaslý užasnutý
užitý, užitný úžitkový

užité umenie -

úžitkové umenie
ale: užitý liek

užívať:
užívať prostriedky -

používať prostriedky
ale: užívať liek, dovolenku
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v:
v sedem hodín václavka ž vada ž telesná vada vada dreva vadný vadný výrobok válenda ž valný valún m vápený varianta ž várnica ž včetne vedeckotechnický vedro s veľa razy vele* veledielo velehory velechrám velezradca velice veliko* velikodušný velikomyseľný velikonočný veliký veľkopánsky veľkopánske spôsoby
vesliar m vesliarstvo s vetrný víčko s víčko kelímka
viď vida vieryhodný viesť si vedieš si dobre vikír m -

o siedmej hodine
podpňovka ž
chyba ž, kaz m, porucha ž, nedostatok m
telesná chyba
kaz dreva
chybný, poruchový, poškodený
chybný výrobok
váľanda ž
lepšie značný, veľký, mohutný
ale: valné zhromaždenie, valný Dunaj
okruhliak m
vápenný
variant m
varnica ž
vrátane, včítane
vedecko*technický
horúčava, spara ž
ale: vedro = nádoba (na vodu)
veľa ráz, veľakrát
veľ*
veľdielo
veľhory
veľchrám
veľzradca
veľmi
veľko*
veľkodušný
veľkomyseľný
veľkonočný
veľký
veľkopanský
veľkopanské spôsoby
veslár m
veslárstvo, veslovanie s
veterný
vrchnáčik m, viečko s, mihalnica ž
vrchnáčik téglika
pozri
pozrimeže, ľala, aha
vierohodný, hodnoverný
počínať si, správať sa, držať sa
dobre sa obraciaš
vikier m

viklať (sa) vilný vínar m vindra ž hovor.
nemá ani vindru vinná, vínna réva ž
vinný (od vína)
vinný ocot vinná pivnica vinobranie s kniž.
vínorodý visiaci visiaca zámka vítať:
vítaj! vítajte!
vitaj! vklíniť vlákienko s vlať kniž.
zástava vlaje vleklý kniž.
vleklá choroba vliv m vlívať vlivný vlúpať sa vmestnať sa voči s neživ. pod. m. vzťah voči mestu -

kývať (sa)
necudný, chlipný, smilný
vinár m
groš m
nemá ani groš
vinič hroznorodý m
vínny
vínny ocot
vínna pivnica
ale: vinný človek (od vina)
oberačka ž, oberačkové
slávnosti ž mn. č
hroznorodý
visací
visacia zámka
ale: visiaca odlomená haluz
vitaj! vitajte! (pozdrav)
vítaj! (pozdravuj prichádzajúceho)
vkliniť
vlákenko s
viať
zástava veje
lepšie zdĺhavý, vlečúci sa,
ťahavý, sústavný,
dlhotrvajúci
dlhotrvajúca choroba
vplyv m
vplývať
vplyvný
vlámať sa
vpratať sa, vteperiť sa, vmestiť sa
k
vzťah k mestu
ale: úcta voči rodičom
vodcovský, vedúci
vôdzka ž, vodidlo s
lepšie presvitka ž

vodčí vodítko s vodotlač ž zastaráv.
voňať:
voní (3. os. j. č.
vonia
voštený voskový
voštené plátno voskové plátno
voz:
Postupujte ďalej do voza! - Postupujte ďalej do vozňa, do vozidla!
v páde v prípade
v páde potreby v prípade potreby
vpadlý vpadnutý
vpluť vplávať, vplaviť sa
vplúžiť sa, vplížiť sa plazením sa prikradnúť, priplaziť sa
vrásčitý vráskavý, zvráskavený
vrátiť:
vrátiť proti odmene vrátiť za odmenu
vrátny m vrátnik m
vrzať vŕzgať
vsadiť (sa) staviť (sa)
vsadiť peniaze do hry staviť peniaze do hry
ale: vsadiť (diamant do prsteňa) = vsunúť,
vložiť
vsadiť na to krk dať na to krk
vsádzka ž vklad m (do hazardnej hry), stávka ž
ale: vsádzka, sádzka =
materiál sypaný do pece na jednu

vsede vstrik m vstrikovať všenárodný
všesvetový
všetcia vybarviť (sa) vybledlý vybrdnúť vycpať vycpávka ž vyčínať vyčnelý výdaj m vydobyť pohľadávku výduť ž vyhaslý vyheň, výheň ž vyhladovelý výhliadka ž vyhroťovať (sa) vyhrožovať vyhúkly vyhynulý vyhynulý rod vychladlý vychlípiť sa (o viečku) (o pučiacom liste)
východ:
Blízky Východ Ďaleký Východ východzí východzí bod
vychrtlý vychytralosť ž vychytralý
vyjmúc niečo, niečoho vyjmúť výjsť vykuchaný vykuchať vylepšiť hovor.
vylíčenie s vylíčiť vylíčiť príbeh -

tavbu
posediačky
vstrek m
vstrekovať
celonárodný
celosvetový
všetci
vyfarbiť (sa)
vyblednutý
vybŕdnuť
vypchať
vypchávka ž
vyčíňať
vyčnievajúci, čnejúci
výdavok m
ale: výdaj (vydávanie) stravy
vymôcť pohľadávku
vydutina ž, vydutie s
vyhasnutý
vyhňa ž
vyhladovaný, vyhladnutý
vyhliadka ž
vyhrocovať (sa)
vyhrážať sa
vyhúknutý
vyhynutý
vymretý rod
vychladnutý
vyduť sa
vytlačiť sa
Blízky východ
Ďaleký východ
východiskový, začiatočný, pôvodný
východiskový bod
vychudnutý, vyziabnutý, kosť a koža
chytráctvo s, prefíkanosť ž,
úskočnosť ž
prefíkaný
okrem niečoho
vyňať, vybrať
vyjsť
vypitvaný
vypitvať
zlepšiť
opísanie s
opísať, zobraziť
opísať príbeh
ale: vylíčiť izbu
výklad m
výdavky m pomn.
lepšie vyžrebovať
vylúhovať
vytlačiť

výloha ž výlohy ž pomn. vylosovať vyluhovať vymačkať (citrón) výmena:
látková výmena látková premena, metabolizmus
vymenovať niečím (prezidentom) - vymenovať za niečo (za
prezidenta)
vymstiť sa kniž.
vypomstiť sa
vymýtiť vyrúbať; vyničiť
vynadiviť sa vynačudovať sa

vynaliezavý vypadať vypadá dobre vypleť vyplúžiť sa vyporiadať sa vyprahlý vyprostiť (sa) vyprosťovací
vyprovodiť vypršať:
dovolenka nám vypršala vypúliť (oči) expr.
vyrážkový chlieb -

vynachádzavý
vyzerať
vyzerá dobre
ale: vlasy mu vypadali
vyplieť
vyplaziť sa
vyrovnať sa, porátať sa; odstrániť,
napraviť, vybaviť si, poradiť si
vyprahnutý
uvoľniť (sa), vyslobodiť (sa)
vyslobodzovací, vyťahovací
vyprevadiť, odprevadiť
lepšie dovolenka nám ubehla,
dovolenka sa nám skončila
vyvaliť, vytreštiť
výražkový chlieb (od slova
výražok)

vyriadiť:
vyriadiť pozdrav odovzdať pozdrav
vyriadiť si (niečo s niekým) - vybaviť si
vyrúbiť vyrubiť, predpísať
vyrúbiť daň vyrubiť daň
výseč ž výsek m
vyschlý vyschnutý
vyslúchať, vyslýchať vypočúvať
vyslúžilý vyslúžený
vyslyšať kniž.
lepšie vypočuť, vyhovieť
vysporiadať sa vyrovnať sa, porátať sa;
zvládnuť, poradiť si
výstielka ž výstelka ž
výstroj ž výstroj m
vyšeuvedený, vyššie uvedený uvedený
vyšlý vyjdený
vytápací vyhrievací, výhrevný, vykurovací
výtisk m výtlačok m
vytisknúť vytlačiť
výtopňa ž výhrevňa ž
vytrezvieť vytriezvieť
vytríbený vycibrený, vybrúsený
vytríbiť vycibriť, vybrúsiť
využiť niečoho k niečomu využiť niečo na niečo
využite našich služieb využite naše služby
vyvenčiť (psa) vyviesť, vyvetrať
vyvstať vynoriť sa, zjaviť sa, vystúpiť
výzbroj m výzbroj ž
vyziably
vyziabnutý, vymrznutý, uzimený
vyziably
vychudnutý, vysušený
vyzmetkovať:
vyzmetkovať tovar odpísať, zlikvidovať, odstrániť
tovar
vyznať sa do niečoho vyznať sa v niečom
vyžadovať:
vyžadovať na niekom niečo - vyžadovať od niekoho niečo
vyžlklý, vyžltlý vyžltnutý, zožltnutý
vzdor:
vzdor tomu napriek tomu, jednako, predsa
vzdor zákazu proti zákazu
vzhľadom k tomu vzhľadom na to, so zreteľom na to,
s prihliadnutím na to
vzišlý vzídený, vyrastený, vyjdený

vzkrsnúť vzňať sa kniž.
vzniklý vzorok m vzpamätať sa vzpláť vzpurný -

skrsnúť
lepšie rozhorieť sa, vzbĺknuť
vzniknutý
vzorka ž
spamätať sa
vzbĺknuť
spurný, vzdorný, priečny
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Z

za za a za prvé za
prísť za hodinu za pár dní za účelom, za cieľom spievať za účelom zárobku
zabavený zabaviť (o tovare) zabedniť zablúdilý začať, začínať (podmetové
sloveso)
začína program schôdza začala načas
začernelý, začernetý zaďakovať z funkcie zadať si zadĺžiť sa zádrhel m zadržať (poradu) zagypsovať hovor.
zahájenie s zahájiť zahájiť výstavu
zahajovať schôdzu zahajovací zahorklý zahradníčiť zahrdzavelý zahúpať sa zahustlý zachádzať s niečím zachríply zachripnúť zachroptiť -

po
po a
po prvé
o
prísť o hodinu
o pár dní
ale: vybaviť niečo za hodinu, teda
v priebehu hodiny
pre
spievať pre zárobok
zhabaný, skonfiškovaný
zhabať, skonfiškovať
zadebniť
zablúdený, zatúlaný
začať sa, začínať sa
začína sa program
schôdza sa začala načas
ale: začať niečo (predmetové sloveso)
začiernený, sčernený
zriecť sa, vzdať sa funkcie
nezaostať, vyrovnať sa, znevážiť sa
zadlžiť sa
zádrh m, zaseknutie s, zauzlenie s,
zadretie s
usporiadať, konať
ale: zadržať páchateľa
zasadrovať
začatie, otvorenie s
začať, otvoriť
otvoriť výstavu
začínať, otvárať schôdzu
otvárací
zahorknutý, zatrpknutý
záhradníčiť
zahrdzavený
zahojdať sa
hustý, zhustnutý
zaobchádzať s niečím
zachrípnutý, chripľavý
zachrípnuť
zachrčať

zajíkať sa zajíkavý zakabonený zakaboniť sa zakálačka ž zákazka, zakázka ž zákazkový tovar, odev zakrnieť, zakrnúť zakrnelý zakrpatelý zakrslý zákrsok m
zakúsnuť (sa) zakusovať sa
zakvitlý zakymácať sa zakyslý
záloha ž (ako zaistenie
pohľadávky)

zadŕhať sa, lapať dych
zajakavý, jachtavý, zadŕhavý
zachmúrený, zamračený
zamračiť sa
zakáľačka ž
lepšie objednávka ž
tovar, odev na objednávku
zakrpatieť
zakrpatený
zakrpatený
zakrpatený
zákrpok
zahryznúť (sa)
zahrýzať sa
zakvitnutý
zaknísať sa, zakývať sa
kyslastý, vykysnutý, skysnutý
záloh m
ale: záloha = závdavok, preddavok,
záruka
záludný zákerný, nečestný, zradný
zalykať sa zadúšať sa
zamáchať (šatkou, klobúkom) - zamávať, zakývať
zamerovač m zameriavač m
zamerovať zameriavať
zamĺkly zamĺknutý, málovravný, mlčanlivý
zamručať zamrnčať, zašomrať, zamrmlať
zamuchlaný pozakrúcaný
zámysel m úmysel m
zamžikať (očami) zamihať, žmurknúť
zaneprázdnený lepšie zaujatý, zamestnaný,
v časovej tiesni
zánet m zápal m
zanietenie s kniž.
lepšie nadšenie, oduševnenie s
zanietený kniž.
lepšie nadšený, oduševnený, zapálený
zaniklý zaniknutý, vymretý
zaoberať sa s niekým,
zaoberať sa niekým, niečím
s niečím
zapadlý zapadnutý
zapadlé oči vpadnuté oči
zaplevelený zaburinený
zapleveliť zaburiniť, zamoriť burinou
započať sa
začať sa
započatý lepšie začatý
zapotreby lepšie treba
zapožičať kniž.
úradne požičať
zardenky ž pomn.
rubeola ž
zariaďovacia cena obstarávacia cena
zarputilý tvrdohlavý, vzdorovitý,
tvrdošijný, zanovitý
zasedať zasadať
zaschlý zaschnutý
zasmušilý zamračený, zachmúrený
zastaralý zastaraný
zastaváreň, zastavárňa ž záložňa ž
zastaviť založiť, dať do zálohu
ale: zastaviť vlak
zástavka ž (autobusu) zastávka ž
ale: zástavka = malá zástava
zástavné právo záložné právo
zastieniť zatôniť, zatieniť, zacloniť

zašľapnúť zašlý kniž.

zašliapnuť
lepšie dávno minulý, dávny, slávny;
zdochnutý, mŕtvy
zašpuntovať hovor.
zazátkovať
zašraubovať hovor.
zaskrutkovať, zakrútiť
zatančiť (si)
zatancovať (si)
zatápať podkurovať
zatápať obrane podkurovať obrane
ale: zatopiť, zatápať = zaplaviť
zatisknúť zatlačiť, zatisnúť
zatrpklý zatrpknutý
zatuchlý zatuchnutý, stuchnutý
zatvrdilý
neústupný, hlavatý, zaťatý, tvrdohlavý
zatvrdlý zatvrdnutý, tvrdý
zatým zatiaľ, potom, nato, dovtedy
hodinu zatým o hodinu, hodinu nato
závada ž chyba ž, kaz m, porucha ž, nedostatok m
závada tovaru
chyba, kaz tovaru
závada telefónu
porucha telefónu
závadný chybný, poruchový, kazový, škodlivý
hygienicky závadný hygienicky nevyhovujúci,
nevhodný, škodlivý
zavazadlo s batožina ž
zavazadlový batožinový
záveť ž závet, testament m
závierka ž uzávierka ž
účtovná závierka účtovná uzávierka
závisieť na niekom, na niečom závisieť od niekoho, od niečoho
závislosť na niekom, na niečom závislosť od niekoho, od niečoho
v závislosti na niečom
v závislosti od niečoho
závislý závislý od iekoho, od niečoho,
odkázaný na niekoho, niečoho
zavlhlý zvlhnutý
závodiť pretekať (sa)
závodnícky
pretekársky
závodník m, závodníčka ž pretekár m, pretekárka ž
závody m pomn. (šport.) preteky m pomn.
ale: závody = podniky
závrať ž závrat m
zavšivelý zavšivavený, všivavý
zavšiviť zavšivaviť
zážeh m zážih m
zažlklý, zažltlý zažltnutý, žltkastý
zažlknúť zažltnúť, zožltnúť
zbaviť od niečoho zbaviť niečoho
zbav nás od zlého zbav nás zlého
zbehlý kniž.
lepšie skúsený, zručný, majúci prax
zbesilý zbesnený, zúrivý, divý
zbierať (taniere zo stola) - zberať
ale: rana sa zbiera
zblbnúť subšt.
osprostieť, zhlúpnuť
zbledlý zblednutý
zblúdilý zablúdený, poblúdený
zblúdiť kniž.
lepšie zablúdiť, poblúdiť
zbobtnať napučať, napuchnúť
zbohatlý zbohatnutý
zbrklý pochabý, splašený, neuvážený,
pojašený
zbrusu celkom, načisto, úplne
zbytkový zvyškový
zbytnelý (úrad) prebujnený

zbytkový
zbytok m zbývajúci zbývať
zdať sa:
zdá sa byť unavený zdá sa byť zamračené zdejší zdelenie s zdeliť zdeľovací zdialiť sa zdieľať kniž.

zvyškový
zvyšok m
zvyšný, ostávajúci, ostatný
zvyšovať, zostávať
zdá sa unavený
zdá sa zamračené
tunajší
správa ž, oznam m, oznámenie s
oznámiť
oznamovací
vzdialiť sa
mať, znášať, prežívať;
sprostredkovať
zhovorčivý

zdielny zdivelý:
zdivočelý zdivený
zdivočieť (sa)
zdivieť (sa)
zdochlý zdochnutý
zdochýňať zdochýnať
zdomácnelý zdomácnený
zdravotnícky (týkajúci
zdravotný
sa zdravia)
zdravotnícka prehliada zdravotná prehliadka
zdravotnícka sestra zdravotná sestra
zdravotný (týkajúci sa zdravotníctva) zdravotnícky
zdravotný personál zdravotnícky personál
zdravotná škola
zdravotnícka škola
zdrcujúci zdrvujúci
zdrevenelý zdrevenený, stŕpnutý, zmeravený
zdrhovadlo s zips m
zdrobnelina ž zdrobnenina ž
zdrobnelý zdrobnený
zdrtený zdrvený
zdrtiť zdrviť
zdurelina ž zdurenina ž
zem ž krajina
zem pod Tatrami krajina pod Tatrami
historické zeme historické krajiny
ale: zem = pôda
zháňať sa po niečom zháňať sa za niečím
zhliadnuť zbadať, zazrieť, uvidieť
zhmoždenina ž zmliaždenie s, pomliaždenina ž
zhnilý zhnitý
zhostiť sa (úlohy) kniž.
lepšie zvládnuť, úspešne zavŕšiť,
splniť
zhrdzavelý zhrdzavený
zhýčkanec m maznáčik m
zhýčkaný rozmaznaný
zhýčkať rozmaznať
zimomrivý zimomravý, uzimený, vyziabnutý
zjednať (si):
zjednať nápravu dosiahnuť nápravu
zjednať poriadok zabezpečiť, urobiť poriadok
zjednať si rešpekt vynútiť si rešpekt
ale: zjednať si murárov,
zjednať sa na polovicu
zľahúčka zľahučka
zľavnieť
zlacnieť
zľudovelý zľudovený
zmačkať (sa) pokrčiť (sa), zhúžviť (sa)

zmačknúť zmäkčilý zmätočný zmes:
benzínalkoholová zmes zmetkový zmetok, zmetek m zmierčí zmierčí sudca
zmocnenec m
zmocnenie s
zmocniť niekoho
zmodralý zmodrávanie s zmoklý zmrzlý znalý znekľudniť (sa) znesnadniť zobecniť, zobecnieť zomdletý zomrelý kniž.
zoradiť (stroj) zoslablý zostaviteľ m (pri dedičstve
formou závetu)
zosúladiť zošedivelý, zošedlý zošlý (vekom) -

stlačiť, stisnúť
precitlivený
zmätený, neplatný, nezákonný
benzínovo*alkoholová zmes
nepodarkový
nepodarok m
zmierovací
zmierovací sudca
splnomocnenec m
splnomocnenie s
splnomocniť niekoho
zmodrený, obelasený, osinený
zmodrievanie s
zmoknutý
zmrznutý
lepšie poznajúci, ovládajúci
znepokojiť (sa)
sťažiť
zovšeobecniť, zovšeobecnieť
zomdlený
zomretý, mŕtvy, nebohý
nastaviť
ale: zoradiť = usporiadať do radu
zoslabnutý
poručiteľ m

lepšie zladiť, dať do súladu
zosivený, zošedivený
vyčerpaný, vysilený, spustnutý,
zostarnutý
zoženštelý zoženštený
zožltlý, zožlklý zožltnutý
zralý zrelý, dozretý
zrovna zastar.
lepšie práve, priam
zrovnať, zrovnávať porovnať, porovnávať
v zrovnaní s tým v porovnaní s tým
ale: zrovnať = vyrovnať
zrovnávacia jazykoveda porovnávacia jazykoveda
zrudnúť sčervenieť, začervenať sa
zružovelý zružovený, ružový
zúčastniť sa niečoho lepšie zúčastniť sa na niečom
zúčastniť sa porady zúčastniť sa na porade
zúčastniť sa konferencie - zúčastniť sa na konferencii
zuholnatelý zuhoľnatený
zúžitkovať
zužitkovať
zvarovací zvárací
zvarovanie s zváranie s
zvarovať zvárať
zvädlý zvädnutý
zverokruh m novšie zvieratník m
zviklať
otriasť, podryť
zvlášte zvlášť, najmä, osobitne, oddelene, osve
zvlčilý expr.
zvlčený
zvlhlý zvlhnutý
zvonkovitý zvončekovitý
zvráskavelý zvráskavený, vráskavý
zvyklý zvyknutý
zvyknúť:
zvykne hovoriť hovorieva
zvykne robiť robieva

zženštilý kniž.

zoženštený

Ž žáha ž žaluzia ž žampión m žardiniera ž že máš sa dobre, že? je tu pekne, že? že áno je to tak, že áno? že aby povedal, že aby som
prišiel
žemla ž
žemlovka ž žhavieť, žhaviť žhaviaci
žhavý žiadúci žiarovečka ž životodárny žížala ž
žlkastý žlknúť žĺtko s žuť:
rozk. spôsob: žuvaj!,
žuvajte!
žvýkať -

Ž
záha ž
žalúzia ž
šampiňón m, pečiarka ž
žardiniéra ž
však, všakže, všakver
máš sa dobre, však?
všakže je tu pekne?
všakáno, všakver, všakhej
je to tak, všakver?
aby
povedal, aby som prišiel
žemľa ž
žemľovka ž
žeravieť, žeraviť
žeraviaci
žeravý
žiaduci
žiarovôčka ž
životodarný
dážďovka ž
žltkastý
žltnúť
žĺtok m
žuj! žujte!
žuť, prežúvať, žviakať

