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VZORY PODSTATNÝCH MIEN MUŽSKÉHO RODU

singulár (sg.) plurál (pl.)
N chlap N chlap-i
G chlap-a G chlap-ov
D chlap-ovi D chlap-om
A chlap-a A chlap-ov
L (o) chlap-ovi L (o) chlap-och
I  chlap-om I chlap-mi

singulár (sg.) plurál (pl.)
N dub N dub-y
G dub-a G dub-ov
D dub-u D dub-om
A dub A dub-y
L (o) dub-e L (o) dub-och
I dub-om I dub-mi

singulár (sg.) plurál (pl.)
N hrdin-a N hrdin-ovia
G hrdin-u G hrdin-ov
D hrdin-ovi D hrdin-om
A hrdin-u A hrdin-ov
L (o) hrdin-ovi L (o) hrdino-och
I hrdin-om I hrdin-ami

singulár (sg.) plurál (pl.)
N stroj N stroj-e
G stroj-a G stroj-ov
D stroj-u D stroj-om
A stroj A stroj-e
L (o) stroj-i L (o) stroj-och
I stroj-om I stroj-mi

VZOR CHLAP 
(napr. brat, brankár, spisovateľ, Slovák, strýko, dedo, Mišo, Pejko...)

VZOR DUB 
(napr. zošit, hrad, buk, strom, vtip, chlieb, klavír, mráz...)

VZOR HRDINA 
(napr. sprievodca, sudca, obranca, starosta, Gejza, hokejista... 
+ domáce priezviská zakončené na -o: Botto, Krasko...) 

VZOR STROJ 
(napr. kameň, kopec, kraj, lúč, kôš, topoľ, žaluď, Kriváň...)

Podstatné mená Vzor Zakončenie

ŽIVOTNÉ
chlap

– na spoluhlásku
– na samohlásku -o

hrdina – na samohlásku -a

NEŽIVOTNÉ
dub –  na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku

stroj –  na mäkkú  spoluhlásku

Zvieracie podstatné mená mužského rodu – skloňovanie
Vzor singulár Vzor plurál

chlap

zakončené 
na spolu-
hlásku
(had, vlk, 
pes, lev, 
jeleň, kôň, 
mrož, 
medveď)

chlap psi, vlci, vtáci 
pri zosobnení (smelí orli)

dub
zakončené v zákl. tvare na tvrdú 
alebo obojakú spoluhlásku 
(hady, vlky, psy, levy)

stroj
zakončené v zákl. tvare 
na mäkkú spoluhlásku 
(jelene, kone, mrože, medvede)

V N pl. je základná prípona -i: žiaci, maliari;
variantné prípony -ovia: dedovia, otcovia; 
 -ia: priatelia, bratia.
V I pl. je prípona -mi: žiakmi, priateľmi; 
výnimočne -ami*: chlapcami, ekonómami. (*kvôli výslovnosti)

V G sg. býva aj prípona -u: pohľadu, výsledku, hradu. 
V L sg. býva aj prípona -u: (v) mozgu, krku, behu, prachu; 
 aj prípona -i: (v) hoteli, (na) klavíri. 
V I pl. je prípona -mi, výnimočne -ami*: domami, výsledkami.

V N pl. je prípona -ovia: sudcovia, predsedovia; 
v podstatných menách cudzieho pôvodu zakončených 
na -ita, -ista prípona -i: hokejisti, huslisti. 
V I pl. je prípona -ami: sudcami; niekde -mi: poetmi.

V I pl. je prípona -mi, výnimočne -ami*: dažďami, strapcami. 
(deň v pluráli: dni, dní, dňom, dni, (o) dňoch, dňami)

singulár (sg.) = jednotné číslo           plurál (pl.) = množné číslo

NOMINATÍV 
Kto? Čo? 

DATÍV
Komu? Čomu?

LOKÁL
O kom? O čom?

GENITÍV
Koho? Čoho? 

AKUZATÍV
Koho? Čo?

INŠTRUMENTÁL
(S) Kým? (S) Čím?
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