
SJL8  Prídavné mená – PL 1 

 

V slovenskom jazyku platí pravidlo o rytmickom krátení, v ktorom sa vraví, že ak sa  
v slove nachádza slabika, ktorá je dlhá, za ňou by mala nasledovať krátka slabika. 
 

Pri prídavných menách, ktoré sa skloňujú podľa vzorov pekný a cudzí  

sa uplatňujeme pravidlo o rytmickom krátení/rytmický zákon!  

 

pekný  / dlhé -ý/      pek                 –                   ný      
                                       krátka slabika                                   dlhá slabika  

 

Aj slovo krásny sa skloňuje podľa vzoru pekný.  

 

krásny   / krátke -y, lebo /          krás             –                    ny 
                                                             dlhá slabika                             krátka slabika    

  

/Nemôže byť  krásný  podľa   pekný , lebo by nasledovali za sebou 2 dlhé slabiky; 

uplatnil sa tu rytmický zákon a druhá slabika sa skrátila – krásny. /                          
 

Podobne aj pri vzore 

cudzí   / dlhé -í /      cu                    –                dzí 
                                  krátka slabika                                   dlhá slabika 

 

Aj slovo svieži sa skloňuje podľa vzoru cudzí.  

 

svieži     / krátke -i, lebo /          svie                –                 ži 
                                                              dlhá slabika                             krátka slabika    

 
Pozor pri vzore otcov/matkin! Prídavné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru 

otcov/matkin, majú dlhé pádové prípony iba: -ých, -ým, -ými. 
 

otcov – otcovi (synovia), otcových (synov);   

matkin – matkini (synovia), matkiných (synov)  

 

Rytmický zákon platí aj pri stupňovaní: riedky – redší  (nie riedší), 
                                                              biely – belší (nie bielší),..  
 
 

Ak sú vzťahové prídavné mená utvorené od vlastných podstatných mien, píšeme ich 

s veľkým začiatočným písmenom, ak je prídavné meno súčasťou názvu: 

 

Demänovská jaskyňa, Bratislavský hrad, Súľovské skaly,...  
 

Ak sú vzťahové prídavné mená utvorené od vlastných podstatných mien, píšeme ich 

s malým začiatočným písmenom, ak je prídavné meno v spojení so všeobecným 

podstatným menom:  

 

demänovské kvaple, bratislavské námestia, súľovská flóra,... 



Prídavné meno rád (nerád), (rada, rado) má osobitné postavenie. Stupňuje sa ako 

príslovka: rád                 (rada, rado) — radšej — najradšej. Druhý a tretí stupeň má len jednu 

podobu; nezhoduje sa     s podmetom v rode a čísle.                                        

radi – muž. rod životný  (chlapi, hrdinovia  sú radi) 

rady – ostatné rody /muž. neživ., ženský a stredný/ 

/ Susedy rady vysedávajú pred domom. Deti rady čítajú rozprávky. Všetky rady spievame./ 

 
(*  rozširujúce učivo) 

* Staršie (nesklonné) tvary prídavných mien: hoden, dlžen, vinen (hodný, dlžný, vinný) sa 

používajú už zriedka, ale môžeme sa s nimi stretnúť napr. v literárnych dielach, 

frazeologizmoch,... /nie je hoden ani deravý groš – nič; nie je hoden do jeho šľapaje stúpiť – 

stojí (morálne) nižšie; čert mi to bol dlžen –  o niečom nepríjemnom; neostal nikomu dlžen –  

so všetkými sa vyrovnal;/ 

* Do skupiny akostných prídavných mien patria aj neohybné prídavné mená zväčša cudzieho 

pôvodu, ktoré sa používajú v rozličných odborných slangoch alebo majú hovorový, 

expresívny ráz, a prídavné mená z detskej reči. Sú to napr. prídavné mená: bordó, pepito, 

molet, plisé,  šik,  príma, fajn, nóbl, extra, tip-top, grogy, bezva, špeci, senzi, čača, kaka,.. 

Niektoré z uvedených prídavných mien nadobúdajú ohybné podoby, napr. fajnový, 

pepitový,... 

Precvič si učivo. Doplň do slov správnu príponu. 

1. Priatelia, rad...    chodíte do divadla? Ženy sa rad...   vyfintili do krojov. Tulene sa rad...  
vyvaľujú na slnku. Žiaci si rad...  píšu domáce úlohy v škole. Deti majú veľmi rad...  rozprávky. 
Dievčatá by ho nerad...  videli, ale ju majú rad... . Bratia sa mali stále rad... . Je rád, že ho 
majú všetci rad... . Medvede rad...  maškrtia. Líšky sa rad...  navštevujú kuríny. Vrabce často 
rad...   kradnú sliepkam zrno. Poľovnícke psy sa rad...  zúčastňujú poľovačiek. Vlky nerad...  
žijú osamote, ale rad...  sa pohybujú v skupinách. Slniečko rad...  pohládza lúčne kvety. 
Bociany nerad...  opúšťajú svoje hniezda. Kukučky veľmi rad...  kladú vajíčka do cudzích 
hniezd. Domáci psi sú rad... v spoločnosti ľudí. Spevaví vtáci rad...  nôtia v korunách stromov. 
Chlapča sa rad...  bicyklovalo. Športovci nerad...  prehrávajú. Hokejistky rad...  vyhrávajú nad 
hokejistami, ktorí  nerad...  prehrávajú. Starí rodičia majú rad...  vnúčatá, ktoré ich často 
rad...   navštevujú. Všetky sú rad...., keď  sú úspešné a nerad....,  keď sa im nedarí. Určite 
budete všetci rad... , keď budete mať toto cvičenie napísané správne. 

(i,y,y,i,y,y,y,i,i,y,y,y,y,y,y,o,y,y,i,i,o,i,y,i,i,y,y,y,i) 

2. neznám...   chlap, prísn...  pohľad, okrúhl...  mesiac, príkr...m  svahom, taliansk...  špagety, 
riečn...  prístav, s poľovníck...mi  psami, v r...dšom kroví, sú č...rnejší než kominár, v čistiac...j 
stanici, z rýdz...ho kovu, s rúč...m  mládencom, s horúc...mi novinkami, krátk...  kabát, za 
okrúhl...m  stolom, s monotónn...m  hlasom, s Betkin...mi hračkami, o Nobelov...j  cene, nad 
tetkin...mi obavami, ...túrova družina, ...túrovský  pravopis, vesmírn...  loď, nad štíhl...m  
topoľom, do úzk...j uličky, ...pišský hrad, ...pišské kroje, s baníck...m lampášom, vzácn... dar.  

(y,y,y,y,e,y,y,e,e,e,e,i,i,y,y,y,ý,e,ý,Š,š,a,y,e,S,s,y,y) 

 

http://slovniky.korpus.sk/?w=hoden&c=W31f&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=obce&d=locutio&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
http://slovniky.korpus.sk/?w=ani&c=W31f&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=obce&d=locutio&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
http://slovniky.korpus.sk/?w=derav%C3%BD&c=W31f&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=obce&d=locutio&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
http://slovniky.korpus.sk/?w=hoden&c=W31f&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=obce&d=locutio&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
http://slovniky.korpus.sk/?w=jeho&c=W31f&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=obce&d=locutio&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
http://slovniky.korpus.sk/?w=mor%C3%A1lne&c=W31f&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=obce&d=locutio&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs

