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Skriptá Lectiones grammaticae Latinae I sú primárne určené pre študentov 
1. ročníka špecializácie Latinský jazyk a literatúra na FF UPJŠ v Košiciach. Vznikli
z praktickej potreby ľahko dostupnou formou (elektronicky) sprístupniť študentom 
preberané gramatické učivo v takej postupnosti, v akej nasleduje v jednotlivých lekciách 
používanej cvičebnice latinského jazyka. Z toho dôvodu obsahujú i gramatické javy 
presahujúce oblasť latinskej morfológie, ktorá tvorí hlavnú náplň gramatického kurzu 
v 1. roku štúdia. V prípade potreby sú však využiteľné aj pre iné študijné odbory, ktoré 
majú ako súčasť študijného programu latinský jazyk. 
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ABECEDA

Abecedu prevzali Rimania od západných Grékov prostredníctvom Etruskov. 
Latinská abeceda mala od 3. storočia p. n. l. 23 písmen: 
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z 

Rimania poznali len veľké písmená (majuskuly). Malé písmená (minuskuly) 
vznikli až v stredoveku pisárskou praxou. Veľké písmená sa dnes v latinčine používajú 
na začiatku viet, na začiatku vlastných mien a slov od nich odvodených, napr.: Rōma 
(Rím), Rōmānus (rímsky), Latīnē (latinsky). 

 Písmenom I sa označovala ako samohláska i, tak polosamohláska j i a j sa v písme
nerozlišuje ani dnes a všade sa píše i: Iūlius [júlijus] - Július; iūs [jús] - právo, iānua
[jánua] – dvere.

 Písmenom V sa označovala spoluhláska v i samohláska u. Dnes sa však v a u
v písme väčšinou rozlišuje.

 Písmeno K sa čoskoro prestalo používať, zachovalo sa len v niektorých slovách:
Kalendae (prvý deň v mesiaci), Kaesō (rímske osobné meno); niekedy sa píše aj
v slove Karthāgō (ale i Carthāgō).

 Z uvedených 23 písmen nemala pôvodne latinská abeceda písmeno G, ale hláska g
i hláska k sa podľa etruštiny označovala tým istým písmenom C. Počas rozvoja
literárneho a vedeckého života sa pociťovala potreba rozlišovať i v písme znelú
a neznelú spoluhlásku, keďže vo výslovnosti sa tento rozdiel robil, a preto sa
od polovice 3. storočia začalo písmeno C v platnosti hlásky g nahrádzať jeho
(pomocou čiarky) modifikovanou podobou. Ako nové písmeno bolo potom
zaradené na 7. miesto abecedy, kde bolo písmeno Z, pre latinčinu nepotrebné. C
v platnosti g sa udržalo v skratkách: C. - Gāius, Cn. - Gnaeus (rímske osobné
mená).

 Písmená Y a Z prenikli potom v 1. storočí p. n. l. do latinského písma znova, a to
kvôli písaniu z gréčtiny prevzatých a cudzích slov, ale iba ako dodatok abecedy,
napr.: gymnasium (cvičisko), zōna (pás), pyramis (pyramída), Cyrus (perzský kráľ
Kýros).

 Vlastná abeceda sa končila písmenom X. Používa sa v cudzích slovách: Xenophōn,
Xerxēs.

 Predtým sa grécke Z nahradzovalo latinským S, napr.:                  > Saguntum; grécke 
Y sa nahradzovalo latinským v (= u), napr.:                  > cupressus. Znak Y bol 
prijatý už s platnosťou y, nie u.

 Písmeno CH v latinskej abecede nebolo. Slová začínajúce na ch sa v latinskom
slovníku nachádzajú pod c.
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VÝSLOVNOSŤ LATINSKÝCH HLÁSOK 

Nakoľko slovenská abeceda pochádza z latinskej abecedy (s výnimkou 
označovania mäkkých spoluhlások), vyslovujeme latinské znaky okrem malých 
výnimiek podobne, ako slovenské. Nejde však o pôvodnú výslovnosť, ale úzus 
vychádzajúci z výslovnosti poklasického obdobia, stredoveku a z následných 
humanistických snáh o priblíženie výslovnosti latinských hlások antickému úzu. Táto 
výslovnosť sa líši v závislosti od jednotlivých národov. Okrem nej sa presadzuje aj tzv. 
reštituovaná výslovnosť, ktorá na základe filologických výskumov rekonštruuje 
skutočnú výslovnosť latinčiny v jej klasickom období. 

 i na začiatku slova pred samohláskou vyslovujeme ako [j]: Iuppiter [jupiter], iam
[jam]; vnútri slova medzi dvoma samohláskami vyslovujeme i ako [jj]: maior
[majjor] - väčší, eius [ejjus] - jeho. V gréckych slovách je i vždy samohláskové:
Iōnes [iónes] - Iónovia. i sa vyslovuje ako [ji] v zloženinách slovesa iacere [jacere]:
dēiciō [déjició] - zhadzujem, disiciō [disjició] - rozhadzujem.

 ae a oe vyslovujeme ako [é]: Caesar [cézar], proelium [prélijum] - boj, caedō
[cédó] - porážam, poena [péna] - trest. Rímski vzdelanci však vyslovovali ae a oe
ako dvojhlásky [aj], [oj].
V niektorých slovách nie sú ae a oe dvojhláskami. Vyslovujú sa oddelene a niekedy
sa označujú rozlišovacím (diakritickým) znamienkom na druhej samohláske. Týmto
znamienkom môžu byť dve bodky alebo vodorovná čiarka: poēta (poëta) - básnik,
āēr (āër) - vzduch, coērceō (coërceō) - držím pohromade.

 c vyslovujeme ako slovenské [c] pred samohláskami e, i, y, ae, oe, eu: cēna - obed,
cibus - jedlo, Cicerō, cymba - čln, Cyrus - Kýros, Caesar, caelum [célum] - nebo,
coepī [cépí] - začal som.
V ostatných prípadoch, t. j. pred samohláskami a, o, u, pred spoluhláskou a na konci
slova vyslovujeme c ako [k]: caput [kaput] - hlava, cor [kor] - srdce, locus [lokus] -
miesto, clārus [klárus] - slávny, crēdō [krédó] - verím, lāc [lák] - mlieko.
Rimania vyslovovali každé c ako [k], napr. Cicerō [kikeró], vincere  [vinkere] -
víťaziť. Výslovnosť c ako [c] pochádza asi z 5. storočia n. l. V súčasnosti sa
rozširuje pôvodná výslovnosť s [k].

 di, ti, ni, de, te, ne vyslovujeme tvrdo: dīcō [dýkó] - hovorím, timeō [tymeó] -
bojím sa, tibi [tybi] - tebe, nihil [nyhil] - nič, decem - desať.

 ti pred samohláskou a dvojhláskou ae vyslovujeme ako [ci]: ōrātiō [órácijó] - reč,
grātia [grácija] - vďaka, dīvitiae [dývicijé] - bohatstvo.
Výnimky, v ktorých sa ti pred samohláskou vyslovuje tvrdo ako [ty]:
a) v gréckych slovách: Miltiadēs [miltyjadés];
b) po spoluhláskach s, t, x: bēstia [béstyja] - zviera, Bruttium [bruttyjum] - mesto

v Itálii, mixtiō [mixtyjó] - zmiešanina;
c) ak je i dlhé: tōtīus [tótýjus] - celého; alebo ak je prízvučné: petierant [petyjerant]

- žiadali.
Rimania vyslovovali ti tvrdo ako [ty] všade. 

 s medzi dvoma samohláskami sa obyčajne vyslovuje ako [z]: rosa [roza] - ruža,
ūsus [úzus] - používanie. To isté platí o výslovnosti s medzi spoluhláskami n, l, r
a samohláskou: mēnsis [ménzis] - mesiac, īnsula [ínzula] - ostrov, falsus [falzus] -
klamný, ūniversus [úniverzus] – celý, persōna [perzóna] - osoba.
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 x medzi dvoma samohláskami vyslovujeme ako [gz]: exāmen [egzámen] skúška,
exemplum [egzemplum] - príklad, exilium [egzilijum] - vyhnanstvo.

 ph vyslovujeme ako [f]: philosophia [filozofia], Philippus [filippus], Phoenīx
[féníks] - Feničan. Rimania vyslovovali ph ako [ph].

 ngu vyslovujeme ako [ngv]: lingua [lingva] - jazyk, sanguis [sangvis] - krv.
 qu vyslovujeme ako [kv]: aqua [akva] - voda, equus [ekvus] - kôň.
 su pred samohláskou tej istej slabiky vyslovujeme ako [sv]: suādeō [svádeó] -

radím, Suētōnius [svétónyjus] - ríms. spisovateľ, suāvis [svávis] - príjemný.
Ale suus sa vyslovuje ako [suus] - svoj, pretože každé u patrí k inej slabike.

 rh vyslovujeme ako [r]: rhētor [rétor] - učiteľ rečníctva.
 th vyslovujeme ako [th] (v slovách prevzatých z gréčtiny): theātrum [theátrum] -

divadlo.
 z vyslovujeme ako [z] (v slovách prevzatých z gréčtiny): zōna [zóna] - pás.

Okrem uvedeného sa skutočná výslovnosť Rimanov líšila od našej napríklad
i v nasledujúcich prípadoch: 

 gn sa vyslovovalo na prvom mieste s velárnym (zadopodnebným) [ŋ]1, teda [-ŋn]:
măgnus [maŋnus] - veľký, ignis [iŋnis] - oheň.

 h znelo celkom slabo, alebo sa vôbec nevyslovovalo.
 v sa vyslovovalo podobne ako angl. w: vel [uel] - alebo.
 au sa v ľudovej reči čoskoro začalo vyslovovať ako ō. Odtiaľ je Clōdius, Ciceronov

nepriateľ (bol prvým z rodu Claudiovcov - gēns Claudia - ktorý zmenil svoje meno
na plebejskú formu Clōdius).

1 Porovnaj slov. tenký [ťeŋkí]. 
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DĹŽKA SLABÍK 

Slabiky sa delia na dlhé (–) a krátke (∪). V latinských textoch sa dĺžka slabík 
neoznačuje. V učebniciach sa z praktických dôvodov označuje iba dlhá slabika. 

Slabika je krátka, keď obsahuje krátku samohlásku, po ktorej nasleduje iba 
jednoduchá spoluhláska: pŏpŭlŭs (∪ ∪ ∪) - národ. Hláska qu sa pokladá tiež 
za jednoduchú spoluhlásku. 

Slabika je dlhá: 
a) p r i r o d z e n e  (syllaba natura longa), keď obsahuje dlhú samohlásku alebo

dvojhlásku: nātūra - príroda, vīta - život, dēscrībō - popisujem, aurum - zlato,
Caesar;

b) p o l o h o u  (syllaba positione longa), keď sú v nej za krátkou samohláskou aspoň
dve spoluhlásky alebo x2: bellum (– ∪) - vojna, amplus (– ∪) - rozsiahly, arma (–
∪) - zbraň, hostis (– ∪) - nepriateľ, sex (–) - šesť, supplex (– –) - prosebný.
Spoluhláska h nevytvára polohu: anhēlus (∪ – ∪) - udychčaný, Achillēs (∪ – –).
qu má platnosť jednoduchej spoluhlásky: ăquārius (∪ – ∪ ∪) - vodný.
Ak po krátkej samohláske nasleduje skupina spoluhlások, skladajúca sa
zo záverovej (nemej) spoluhlásky (b, p, d, t, g, k, q) a plynnej spoluhlásky (l, r),
latinsky tzv. muta cum liquida3, je v próze takáto slabika pokladaná vždy za krátku:
tenebrae (∪ ∪ –) - temnota, muliebris (∪ ∪ ∪ ∪) - ženský; avšak v poézii4 sa
považuje za obojakú (syllaba anceps), t.j. podľa potreby buď za krátku, alebo
za dlhú: rĕplētur (∪ – ∪ alebo – – ∪) - napĺňa sa, rĕclūdere (∪ – ∪ ∪ alebo – – ∪
∪) - otvárať.

P o z n á m k y :
1. Samohláska pred inou samohláskou je krátka: vĭa - cesta, lăus - chvála, lĕō - lev.

Výnimka: kmeňové ī v prézentnom systéme slovesa fīō (stávam sa) zostáva pred
samohláskou vždy dlhé, okrem inf. praes. a coni. impf.: fīō, fīunt, fīēbam, ale fĭerī,
fĭerem.

2. Pred -ns-, -nf- je samohláska pravidelne dlhá: praesēns - prítomný, cōnsilium - rada,
īnsula - ostrov, īnfrā - dole.

3. Pred -nct-, -nx- býva samohláska dlhá: sānctus - svätý, fīnxī - utvoril som.
4. Pri počínavých slovesách na -scō predchádza dlhá samohláska: gravēscō -

oťažievam, īrāscor - hnevám sa.
5. Pri participiách perf. pas. slovies, ktorých kmeň je zakončený na -g, a v slovách

od nich odvodených je samohláska a a e dlhá: āctus (agō) - hnaný, lēctus (legō) –
vybraný, rēctor (regō) - riaditeľ.

6. Význam niektorých slov sa líši iba dĺžkou samohlásky: concĭdō (padám) - concīdō
(rozsekávam), dĭcō (zasväcujem) - dīcō (hovorím), ēdŭcō (vychovávam) - ēdūcō
(odvádzam), fŭgit (uteká) - fūgit (utiekol), hĭc (tento) - hīc (tu), lătus (bok) - lātus
(široký), lĕgis (čítaš) - lēgis (zákona - gen. sg.), părēs (rovnakí) - pārēs (poslúchaš),
pŏpulus (národ) - pōpulus (topoľ), vĕnit (prichádza) - vēnit (prišiel).

2 x je totiž znak pre k+s 
3 Podľa staršieho spôsobu sa k liquida zaraďujú aj spoluhlásky m, n, ktoré však nemusia tvoriť pozičnú 
dĺžku iba v gréckych slovách: cycnus (– ∪ alebo ∪ ∪) - labuť, Těcmēssa (– – ∪ alebo ∪ – ∪). 
V latinských slovách tvoria pozičnú dĺžku vždy: măgnus (– ∪) - veľký, ăgmina (– ∪ ∪) - šíky. 
4 Prozódia rímskej poézie bola (podľa gréckeho vzoru) č a s o m e r n á  (nie prízvučná) - rytmus 
vo verši vznikal zámerným striedaním dlhých a krátkych (nie prízvučných a neprízvučných) slabík. 
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PRÍZVUK 
 

 Latinské slová majú slabiky prízvučné a neprízvučné. 
Pravidlá o prízvuku: 

1. Jednoslabičné slová, okrem predložky a spojky, majú vždy prízvuk: pax - mier, ad 
hoc - k tomu. 

2. Dvojslabičné slová majú prízvuk na predposlednej slabike: iter - cesta, pater - otec, 
certus - istý, Rōma - Rím, vīta - život. 
Pri dvojslabičných slovách však býva prízvuk aj na poslednej slabike, a to 
v prípadoch: 
a) ak pri pôvodne trojslabičných slovách odpadla koncová samohláska: 
 - pri zámenných príslovkách na c-: illīc (z illīce) - tam, istīc (z istīce)- tam, illinc 

(z illince)- odtiaľ; 
 - ak sa opytovacia častica objavuje vo forme -n: dīxīn (z dīxīne) - či som  

 povedal. 
b) ak ide o stiahnuté (synkopované) tvary trojslabičných slov: 
 - v 2. os. sg. imperatívu slovies zložených od dīcere a dūcere: adduc - priveď; 
 - v nom. sg. maskulín na -ās a -īs: nostrās (z nostrātis) - našinec, Samnīs  

 (zo Samnītis) - Samniťan; 
 - v stiahnutých perfektných tvaroch: audīt (= audīvit) - počul som. 

3. Prízvuk troj- a viacslabičných slov sa riadi dĺžkou predposlednej slabiky (syllaba 
paenultima → paenultimové pravidlo): 
a) Ak je predposledná slabika dlhá (prirodzene alebo polohou), je prízvuk na nej: 

laudābam - chválil som, amīcus - priateľ, fēminārum - žien, magister - učiteľ, 
superbus - pyšný, puella - dievča. 

b) Ak je predposledná slabika krátka, je prízvuk na predchádzajúcej slabike (teda 
na tretej od konca): fēmina - žena, fīlius - syn, dominus - pán, modestia - 
skromnosť, iūstitia - spravodlivosť, tabula - doska. 

O d c h ý l k y  od paenultimového pravidla: 
a) Príklonky (enklitiky, t.j. častice, ktoré sa pripájajú k predchádzajúcemu slovu) -

que (a), -ve (alebo), -ne (či - opytovacia častica) a -met, -pte (zosilňovacie 
častice) spôsobujú, že prízvuk prechádza na poslednú slabiku slova, ku ktorému 
sa takáto príklonka pripája: armaque - a zbraň, alterave - alebo druhá, omniane - 
či všetko?, egomet - ja, suāpte manū - svojou rukou. Pri slovách s predposlednou 
slabikou dlhou a poslednou krátkou sa prízvuk nemení: mēnsaque - a stôl, 
mūsaque - a múza. 

b) Vlastné mená, ktorých posledné tri slabiky sú krátke - Valerius, Ovidius majú 
v gen. sg. Valerī, Ovidī. 

c) Vlastné mená etruského pôvodu si uchovali nelatinský prízvuk: Camillus, 
Cethēgus. 

 
Okrem slovného prízvuku má latinčina aj vetný prízvuk, ktorým hlavná prízvučná 

slabika niektorého slova vyniká nad prízvučné slabiky ostatných slov vo vete. Vetný 
prízvuk sa riadi obsahom vety. 
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TVAROSLOVIE (MORFOLÓGIA) – základné pojmy 

V latinčine rozoznávame 9 slovných druhov: 

1. podstatné meno (nomen substantivum)
2. prídavné meno (nomen adiectivum)
3. zámeno (pronomen)
4. číslovka (numerale)
5. sloveso (verbum)
6. príslovka (adverbium)
7. predložka (praepositio)
8. spojka (coniuctio)
9. citoslovce (interiectio)

Slová delíme na o h y b n é  (podstatné mená, prídavné mená, zámená, niektoré
číslovky, slovesá) a n e o h y b n é  (niektoré číslovky, príslovky, predložky, citoslovcia). 

O h ý b a n i e  (flexia - z lat. flexio) slovných druhov spočíva v pripájaní rozličných 
koncoviek ku kmeňu slova. Je dvojaké: 

a) s k l o ň o v a n i e  (declinatio) pri podstatných a prídavných menách, zamenách
a číslovkách;

b) č a s o v a n i e  (coniugatio) pri slovesách.

Pri ohybných slovách rozlišujeme koreň, kmeň a ohýbacie prípony:
1) K o r e ň  je najmenšia vydeliteľná časť slova, ktorá je nositeľom lexikálneho

významu a ktorá zvyčajne ostáva bezo zmeny v rozličných tvaroch toho istého slova
alebo v rozličných významovo a hláskoslovne príbuzných slovách: serv-us (otrok),
serv-a (otrokyňa), serv-iō (slúžiť, otročiť) – koreň je serv-; rēx (z rēgs - kráľ), reg-
īna (kráľovná), reg-ō (spravujem, riadim), reg-iō (krajina) – koreň je reg-.
Koreň sa rozširuje určitými hláskami alebo slabikami, afixami, ktoré sa vkladajú
alebo do koreňa slova (infixy), alebo pred koreň slova (prefixy), alebo za koreň
slova (sufixy). Hovoríme im odvodzovacie prvky. Napr. spoločný koreň vic- majú
slová vincō (víťazím), victus (premožený), victor (víťaz), victōria (víťazstvo),
invictus (nepremožený, nepremožiteľný), pričom -n- v slove vincō je infix, -t-or
v slove victor sú sufixy, in- v slove invictus je prefix. Niekedy pristupuje ku koreňu
viac sufixov: auc-tōr-i-tās s koreňom aug-.

2) K m e ň  je prvok spoločný všetkým tvarom tej istej flexie (t.j. skloňovania alebo
časovania). Väčšinou je ho možné ďalej rozdeliť na koreň a odvodzovacie prvky,
napr. pri flexii slovesa laudāre (chváliť) – laud-ō (chválim), laud-ā-s (chváliš),
laud-a-t (chváli), laud-ā-mus (chválime), laud-ā-tis (chválite), laud-a-nt  je:

kmeň (laudā-) 

laud–ā–re 

    koreň kmeňová samohláska 
Pri niektorých slovách je kmeň totožný s koreňom, napr. reg-ō (spravujem, riadim), 
leg-ō (čítam). 
Hláska, ktorou sa končí kmeň, sa nazýva kmeňový znak. Ak sa kmeň končí 
na samohlásku, hovoríme o kmeňovej samohláske. 



12 
 

3) O h ý b a c i e  p r í p o n y  sú premenlivé časti, ktoré sa pripájajú ku kmeňu. Pri 
skloňovaní ide o pádové prípony, ktoré označujú číslo a pád, napr.: rosā-rum (ruží - 
gen. pl.), rosā-s (ruže - akuz. pl.). Pri časovaní ide o osobné prípony, ktoré označujú 
osobu a číslo, napr.: laudā-mus (chválime - 1.os. pl.), laudā-s (chváliš - 2.os. sg.). 
Tieto gramatické koncovky vyjadrujú vzťah k ostatným vetným členom. 
Kmeňová samohláska často splynula s ohýbacou príponou, takže tieto časti slova 
nie sú dobre rozoznateľné: napr. nom. pl. serv-ī (otroci) vznikol z pôvodného serv-
o-i, teda serv- je koreň, -o- je kmeňová samohláska, servo- je kmeň a -i- je pádová 
prípona, pričom oi>oe>ei>ī. Preto sa v učebniciach z praktických dôvodov uvádza 
ako ohýbacia koncovka spojenie kmeňovej samohlásky s ohýbacou príponou, napr.: 
    

ohýbacia koncovka (-ārum) 
 
gen. pl.     ros–ā–rum (ruží) 
 
kmeňová samohláska     pádová prípona 
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PODSTATNÉ MENÁ (SUBSTANTÍVA) – ZÁKLADNÝ PREHĽAD 
 

 
Gramatickými kategóriami substantív sú r o d ,  č í s l o  a  p á d . 
a) rod (genus):  mužský (masculinum – m.) 

ženský (femininum – f.) 
stredný (neutrum – n.) 

Rod substantív je určený alebo ich významom (prirodzený rod), alebo ich 
koncovkou (gramatický rod). 
 

b) číslo (numerus): jednotné (singularis – sg.) 
    množné (pluralis – pl.) 

 
Zvyšky dvojitého čísla - duálu (numerus dualis) - sa zachovali len v duo a ambō 
(obaja).5 
Mužského rodu - maskulína - bývajú mená mužských osôb, zamestnaní a hodností 
muža, mená vetrov, riek6, hôr a mesiacov, mená národov alebo obyvateľov. 
Ženského rodu - feminína - sú mená ženských osôb, zamestnaní a hodností ženy, 
mená stromov a rastlín, mená väčšiny miest, krajín a väčšiny ostrovov. 
Stredného rodu - neutrá - sú názvy písmen, spodstatnené neurčité spôsoby 
(infinitívy), nesklonné slová a vôbec slová, ktoré nie sú ani mužského, ani ženského 
rodu.7 
 

c) Latinčina má šesť pádov (casus): 
1. pád - nominativus (nom.) 
2. pád - genitivus (gen.) 
3. pád - dativus (dat.) 
4. pád - accusativus (acc.) 
5. pád - vocativus (voc.) 
6. pád - ablativus (abl.) 
 
Nominatív a vokatív sú pády priame (casus recti), ostatné pády sú nepriame (casus 
obliqui). 1. - 4. pád zodpovedá slovenským pádom, 5. pád je oslovenie, výnimočne 
má iný tvar, než nominatív, 6. pád (ablatív) má význam slovenského lokálu 
a inštrumentálu. 
 

                                                           
5 Latinčina má aj pomnožné substantíva, tzv. pluralia tantum, ktoré sú formálne v pluráli, ale majú 
význam singuláru, napr. dīvitiae, ārum, f. - bohatstvo.  
6 Výnimkou sú názvy riek ženského rodu z predrímskeho a nerímskeho prostredia. 
7 Okrem toho sú v latinčine substantíva, ktoré sú súčasne mužského i ženského rodu (communia), napr.: 
cīvis - občan, občianka. Ďalej sú to tzv. prechýlené substantíva, ktoré majú na označenie mužského 
a ženského rodu zvláštny tvar, avšak utvorený z toho istého kmeňa (mobilia), napr.: magister - učiteľ, 
magistra - učiteľka. 
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S k l o ň o v a n i e  s u b s t a n t í v  
 

V latinčine je päť spôsobov skloňovania, t. j. d e k l i n á c i í . 
S k l o ň o v a n i e  l a t i n s k ý c h  s u b s t a n t í v  spočíva v pripájaní pádových 

prípon (označujúcich určitý pád a číslo) ku kmeňu. 
Podľa hlásky, na ktorú je zakončený kmeň, sa substantívne kmene delia 

na samohláskové a spoluhláskové. Kmeň substantíva dostaneme oddelením pádovej 
prípony genitívu plurálu -rum pri I., II. a V. deklinácii a -um pri III. a IV. deklinácii: 
 
S a m o h l á s k o v é  k m e n e : 
1. -ā-  I. deklinácia  fēminā-  (gen.pl.  fēminā-rum) 
2. -o-  II. deklinácia  dominō- (gen. pl. dominō-rum) 
      magistrō- (gen. pl. magistrō-rum) 
      exemplō- (gen. pl. exemplō-rum) 
3. -i-  III. deklinácia  cīvi-  (gen. pl. cīvi-um) 
      mari-  (gen. pl. mari-um) 
4. -u-  IV. deklinácia  exercitu- (gen. pl. exercitu-um) 
      cornu- (gen. pl. cornu-um) 
5. -ē-  V. deklinácia  diē-  (gen. pl. diē-rum) 
 
S p o l u h l á s k o v é  k m e n e :  
patria všetky do III. deklinácie: victor- (gen. pl. victor-um) 
      corpor- (gen. pl. corpor-um) 
 
 
 I., II., IV. a V. deklinácia je teda samohlásková, III. deklinácia je samohlásková 
a spoluhlásková. 

Pádové prípony boli pôvodne pri všetkých substantívach rovnaké, ale pôsobením 
rozličných hláskoslovných zákonov a preberaním prípon zo zámennej flexie podľahli 
značným zmenám. Pôvodný stav bol narušený najmä splynutím kmeňovej samohlásky 
s pádovou príponou. Z tohto dôvodu sa v učebniciach z praktických dôvodov (ako 
školská pomôcka) uvádzajú ako ohýbacie (pádové) koncovky spojenia skutočných 
pádových prípon s kmeňovými samohláskami. Skloňovanie spočíva v tom, že tieto 
pádové koncovky pripájame k tzv. základu substantíva. 

 
 
Aby sme mohli substantívum skloňovať, musíme teda poznať: 
 

a) Genitív singuláru8 - podľa zakončenia substantív v genitíve singuláru  rozoznávame, 
do ktorej deklinácie príslušné substantívum patrí: 

  
1. dekl.  2. dekl.  3. dekl.  4. dekl.  5. dekl. 

     -ae       -ī       -is       -ūs       -ēī 
 
b) Základ substantíva9, ktorý dostaneme odtrhnutím koncovky genitívu singuláru, 

napr. rosa, ae, f. (ruža) – gen. sg. rosae – základ ros- 
 

                                                           
8 Koncovka gen. sg. sa v slovníkoch uvádza na 2. mieste (za tvarom nom. sg.); na konci sa uvádza rod 
substantíva: fēmina, ae, f. - žena., dominus, ī, m. - pán, mīles, itis, m. - vojak, carmen, inis, n. - báseň, atď. 
9 Termín základ substantíva je školská pomôcka, určená na zjednodušenie skloňovania. 
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c) Pádové koncovky jednotlivých deklinácií: 
 

číslo pád/dekl. I. II. III. IV. V. 
sg. nom. 

gen. 
dat. 
acc. 
voc. 
abl. 

a 
ae 
ae 
am 

= nom. 
ā 

us; er, um 
ī 
ō 

um 
e; = nom. 

ō 

rôzna 
is 
ī 

em (im); = nom. 
= nom. 

e (ī) 

us; ū 
ūs 

uī /ū; ū 
um; ū 
= nom. 

ū  

ēs 
ēī /eī 
ēī /eī 
em 

= nom. 
ē 

pl. nom. 
gen. 
dat. 
acc. 
voc. 
abl. 

ae 
ārum 

īs 
ās 

= nom. 
īs 

ī; a 
ōrum 

īs 
ōs; a 

= nom. 
īs 

ēs;  a (ia) 
um (ium) 

ibus 
ēs; a (ia) 
= nom. 

ibus 

ūs,; ua 
uum 

ibus/ubus 
ūs; ua 
= nom. 

ibus 

ēs 
ērum 
ēbus 

ēs 
= nom. 

ēbus 
 
 

V š e o b e c n é  p r a v i d l á  o  s k l o ň o v a n í  

1. Vokatív sa vždy rovná nominatívu. Len pri substantívach II. deklinácie 
zakončených v nom. sg. na -us má voc. sg. koncovku -e, napr.: dominus, ī, m. (pán) 
– voc. sg. domine (pane). 

2. Všetky neutrá majú v nom., acc. a voc. toho istého čísla rovnaký tvar. 
3. Všetky neutrá sú v nom., acc. a voc. pl. zakončené na -a (-ia, -ua), napr.: nōmina 

(mená), maria (moria), cornua (rohy). 
4. Ablatív plurálu všetkých deklinácií sa rovná datívu plurálu. 
5. Pri feminínach a maskulínach je vo všetkých deklináciách pádová koncovka 

akuzatívu sg. zakončená na –m a akuzatívu pl. na –s. 
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SUBSTANTÍVA I. DEKLINÁCIE 
 

 Substantíva I. deklinácie sú v nom. sg. zakončené na -a, v gen. sg. na -ae. Sú to 
spravidla feminína. Maskulína sú mená mužských bytostí, najmä ak označujú určité 
zamestnania (agricola, ae - roľník, poeta, ae, m. - básnik, scrība, ae, m. - pisár), ďalej 
názvy národov (Persae, ārum, m. - Peržania) a väčšiny riek (Sēquana, ae, m. - Seina). 
 
vzor:  fēmina, ae, f. - žena 
kmeň: fēminā- 
základ: fēmin- 
gen. sg.: -ae 
 sg. pl. 
nom. fēmin-a žena fēmin-ae  ženy 
gen. fēmin-ae ženy fēmin-ārum  žien 
dat. fēmin-ae žene fēmin-īs  ženám 
acc. fēmin-am ženu fēmin-ās  ženy 
voc. fēmin-a žena! fēmin-ae  ženy! 
abl. fēmin-ā (o) žene 

  (so) ženou 
fēmin-īs   (o) ženách 
   (so) ženami 

 
 

P á d o v é  z v l á š t n o s t i  
Pri niektorých substantívach I. deklinácie sa vyskytujú aj niektoré ich staršie 

tvary: 
1. U básnikov sa vyskytuje gen. sg. na -āī, napr.: 

terrāī namiesto terrae (zeme) 
aquāī namiesto aquae (vody) 
aulāī namiesto aulae (dvora) 

2. Slovo familia (čeľaď, rodina) má v gen. sg. popri pravidelnom zakončení na -ae 
i staré na -ās v spojeniach so slovami pater (otec), māter (matka), fīlius (syn), fīlia 
(dcéra): 
pater (māter, fīlius, fīlia) familiās – otec (matka, syn, dcéra) rodiny 

3. V poézii sa vyskytuje gen. pl. na -um pri slovách zakončených na -cola, -gena, 
napr.: 
agricolum namiesto agricolārum (roľníkov) 
terrigenum namiesto terrigenārum (pozemšťanov) 
Podobne aj: 
Dardanidum namiesto Dardanidārum (Dardanovcov) 
Aeneadum namiesto Aeneadārum (Aeneovcov) 

4. Slová dea (bohyňa) a fīlia (dcéra) majú v dat. a abl. pl. zakončenie -ābus 
v spojeniach s maskulínami (kvôli odlíšeniu): 
dīs deābusque10, dīs et deābus (bohom a bohyniam) 
fīliīs fīliābusque, fīliīs et fīliābus (synom a dcéram) 

5. Pri menách malých miest a ostrovov sa zachovali zvyšky lokálu sg. (podobného 
genitívu sg.), ktorým sa označovalo miesto na otázku „kde“, napr.: 
Rōmae (z pôvodného Rōmāi) - v Ríme 
Ilvae - na Elbe 
Ithacae - na Itake 
Corcyrae - na Korkyre 

                                                           
10 -que – príklonná zlučovacia spojka „a“ 
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Podobne ustálený výraz: domī mīlitiaeque (doma a vo vojne). Vyskytuje sa aj 
samostatne mīlitiae alebo mīlitiai (vo vojne). 

 
P o z n á m k y :  
1. Niektoré substantíva, hlavne abstraktné, sa vyskytujú len v singulári, napr.: 

sapientia, ae, f. - múdrosť 
iūstitia, ae, f. - spravodlivosť 

2. Niektoré substantíva sa vyskytujú len v pluráli, napr.: 
dīvitiae, ārum, f. - bohatstvo 
angustiae, ārum, f. - priesmyk 
minae, ārum, f. - hrozba, hrozby 
tenebrae, ārum, f. - temnota, temnoty 
īnsidiae, ārum, f. - úklady 
Athēnae, ārum, f. - Atény 
Cannae, ārum, f. - Kanny 
Kalendae, ārum, f. - Kalendy (1. deň v mesiaci) 
Nōnae, ārum, f. - Nony (5. alebo 7. deň v mesiaci) 

3. Niektoré substantíva majú v pluráli iný význam ako v singulári, napr.: 
aqua, ae, f. - voda – v pl. liečivé vody 
fortūna, ae, f. - náhoda, šťastie – v pl. majetok 
cōpia, ae, f. - hojnosť, zásoba – v pl. vojenské zbory 
littera, ae, f. - písmeno – v pl. písmená; list, vedy 
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SLOVESÁ – ZÁKLADNÝ PREHĽAD 
 
 

 Všetky tvary latinského slovesa sa rozdeľujú podľa gramatického významu 
na určité slovesné tvary a neurčité slovesné tvary. 
 Určité slovesné tvary sú tie, ktoré vyjadrujú všetky gramatické kategórie, t. j. 
osobu, číslo, spôsob, čas a slovesný rod. Súhrn určitých slovesných tvarov sa nazýva 
verbum fīnītum (určité sloveso). Neurčité slovesné tvary nevyjadrujú osobu a číslo. 
Súhrn neurčitých slovesných tvarov sa nazýva verbum infinitum (neurčité sloveso). 
 

V e r b u m  f ī n ī t u m  
 Určité slovesné tvary môžu byť: 
1. jednoduché - pozostávajú len z jedného slova: laudō - chválim 
2. zložené - skladajú sa z dvoch slov: laudātus sum - bol som pochválený 
 
Oba slovesné tvary vyjadrujú gramatické kategórie osoby, čísla, spôsobu, času 
a slovesného rodu: 
a) O s o b y  (personae) sú tri. 
b) Č í s l o  (numerus) je dvojaké: 

1. jednotné číslo - numerus singularis (sg.) 
2. množné číslo - numerus pluralis (pl.) 
Niektoré, tzv. neosobné slovesá (impersōnālia) sa vyskytujú len v 3. os. sg. (pluit - 
prší, tonat - hrmí). 

c) S p ô s o b y   (spôsob - modus) sú tri: 
1. oznamovací spôsob - modus indicativus (ind.) 

Vyjadruje dej skutočný v ktorejkoľvek dobe. 
2. spojovací spôsob - modus coniunctivus (coni.) 

Vyjadruje dej možný alebo neskutočný, prianie, rozkaz. 
3. rozkazovací spôsob - modus imperativus (imp.) 

Vyjadruje rozkaz, pri zápore zákaz. 
d) Č a s o v  (čas - tempus) je šesť: 

1. prítomný čas - tempus praesens (praes.) 
Vyjadruje dej trvací alebo opakovací v prítomnosti. 

2. minulý (neukončený) čas - tempus imperfectum (impf.) 
Vyjadruje dej trvací alebo opakovací v minulosti. 

3. minulý (ukončený, dokonavý) čas - tempus perfectum (perf.) 
Vyjadruje minulý dej, pre prítomnosť ukončený. 

4. minulý (dávnominulý) čas - tempus plusquamperfectum (plsqpf.) 
Vyjadruje minulý dej, ukončený pred iným minulým dejom. 

5. budúci čas - tempus futurum primum (fut. I.) 
Vyjadruje budúci dokonavý alebo nedokonavý dej. 

6. budúci čas - tempus futurum exactum (fut. II.) 
Vyjadruje budúci dej, ukončený pred iným budúcim dejom. 

e) S l o v e s n ý  r o d  (genus): 
1. činný rod - genus activum (act.) - ak je pôvodca deja podmetom vety. 
2. trpný rod - genus passivum (pas.) - ak pôvodca deja nie je podmetom vety. 

Trpné tvary majú často zvratný (reflexívny) význam (lavor - umývam sa, mutor 
- mením sa). 
V latinčine sú taktiež slovesá, ktoré majú pasívnu formu, ale aktívny, prípadne 
zvratný význam. Nazývajú sa deponentné slovesá - deponentia (hortor - 
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povzbudzujem). Slovesá, ktoré patria len časťou svojich tvarov k deponentným 
slovesám, sa nazývajú semideponentné - semideponentia. 
 
Slovenské zvratné slovesá sa v latinčine vyjadrujú: 
1. trpnými tvarmi (dēlector - bavím sa) 
2. činnými tvarmi so zvratným zámenom (iungō mē - pripájam sa) 
3. činnými jednoduchými tvarmi (timeō - bojím sa) 

 
V latinčine, podobne ako v slovenčine, sa slovesá delia na predmetové 

a bezpredmetové. Predmetové slovesá sa ďalej delia na: 
1. prechodné (trānsītīva) - majú predmet v prostom akuzatíve (tvoria úplné pasívum, 

t. j. v každej osobe); 
2. neprechodné (intrānsītīva) - majú predmet v inom prostom alebo predložkovom 

páde, ako v prostom akuzatíve (pasívum tvoria iba v 3.os. sg.). 
 

V e r b u m  i n f i n i t u m  
Neurčité (menné) slovesné tvary, nazývané aj nōminālia, delíme na substantívne 

alebo adjektívne. Patria sem: 
1. infinitivus - neurčitok (laudāre - chváliť) 
2. gerundium (ad laudandum - na chválenie)   substantívne slovesné tvary 
3. supinum (laudātum - chváliť) 
4. participium - príčastie 

(laudāns - chváliac, chváliaci; 
laudātus - pochválený;      adjektívne slovesné tvary 
laudātūrus - hodlajúci chváliť) 

5. gerundivum (laudandus - majúci byť chválený). 
 

Č a s o v a n i e  l a t i n s k ý c h  s l o v i e s   
 

Rozličné tvary toho istého slova sa v latinčine tvoria od troch slovesných kmeňov: 
1. prézentný kmeň 
2. perfektný kmeň 
3. supínový kmeň 

 
Slovesný kmeň, ktorý je týmto trom kmeňom spoločný, sa nazýva základný 

slovesný kmeň a obsahujú ho všetky tvary toho istého slovesa v tej istej, alebo 
(oslabením, zosilnením alebo rozšírením) zmenenej podobe. 
 
Od p r é z e n t n é h o  k m e ň a  sa tvorí (tzv. prézentný systém): 
a) aktívne a pasívne tvary indikatívu prézenta, imperfekta a futúra I.; 
b) aktívne a pasívne tvary konjunktívu prézenta a imperfekta; 
c) imperatív a aktívny a pasívny infinitív prézenta; 
d) particípium prézenta, gerundívum a gerundium. 
 
Od p e r f e k t n é h o  k m e ň a  sa tvorí (tzv. aktívny perfektný systém): 
a) aktívne tvary indikatívu perfekta, plusquamperfekta a futúra II; 
b) aktívne tvary konjunktívu perfekta a plusquamperfekta; 
c) infinitív perfekta aktíva. 
 
Od s u p í n o v é h o  k m e ň a  sa tvorí (tzv. pasívny perfektný systém): 
a) pasívne tvary indikatívu perfekta, plusquamperfekta a futúra II.; 
b) pasívne tvary konjunktívu perfekta a plusquamperfekta; 
c) infinitív perfekta pasíva, infinitív futúra aktíva a pasíva; 
d) particípium perfekta pasíva a particípium futúra aktíva. 
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Tieto tri slovesné kmene (prézentný, perfektný a supínový) určujeme zo štyroch 
základných tvarov, uvádzaných v slovníku, napr.: 
laudō, āre, āvī, ātum:  laudō - 1.os. sg. ind. praes. act. 

laudāre - inf. praes. act. 
laudāvī - 1.os. sg. ind. perf. act. 
laudātum - supínum 

 
Časovanie latinských slovies spočíva v pripájaní osobných prípon k príslušnému 

slovesnému kmeňu. Tento býva rozšírený o časový alebo spôsobový odvodzovací 
prvok. Osobné prípony podliehali v styku s kmeňovými samohláskami rôznym 
hláskoslovným zmenám, takže vo výsledných tvaroch často nie je možné pôvodnú 
podobu prípony rozoznať (napr. laudō z laudā-ō).  

Osobné prípony označujú osobu, číslo a rod slovesného tvaru. Sú pri všetkých 
časoch a spôsoboch všetkých slovies rovnaké. Osobitné prípony má len indikatív 
perfekta aktíva a imperatív. 

 
 

Prehľad osobných prípon: 
   

osoby ind. a coni. (všetkých časov, 
okrem ind. perf. act.) 

ind. perf. imperatív 

act. pas. act. I. II. dep. slovesá 
             1. 
sg.        2. 
             3. 

-ō/-m 
-s 
-t 

-r/-or 
-ris 
-tur 

-ī 
-(i)stī 

-it 

 
0 

 
-tō 
-tō 

 
-re 

             1. 
pl.         2. 
             3. 

-mus 
-tis 
-nt 

-mur 
-minī 
-ntur 

-imus 
-(i)stis 
-ērunt 

 
-te 

 
-tōte 
-ntō 

 
-minī 

 
 

Prehľad prípon menných slovesných tvarov: 

 
 act. pas. 

praes. perf. fut. praes. perf. fut. 
infinitív -re -isse -ūrum, am, um esse -rī/-ī -um, am, um esse -um īrī 
particípium -ns (gen. –ntis)  -ūrus, a, um  -us, a, um  

gerundium: -ndī (gen.) supínum: -um/-ū gerundívum: -ndus, a, um 
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PRÉZENTNÝ KMEŇ 
 

Podľa prézentného kmeňa rozdeľujeme pravidelné latinské slovesá do štyroch 
časovaní - konjugácií (časovanie - coniugatio). 

Prézentný kmeň dostaneme pri pravidelných slovesách tak, že pri slovesách I., II. 
a IV. konjugácie oddelíme od infinitívu koncovku -re, pri slovesách III. konjugácie 
koncovku -ere:11 
I.  samohlásková ā- konjugácia  vzor: laudā-re - chváliť 
II.  samohlásková ē- konjugácia  vzor: delē-re - ničiť 
III. a) spoluhlásková konjugácia  vzor: leg-ere - čítať 
 b) samohlásková konjugácia  vzor: tribu-ere - udeľovať 
IV.  samohlásková ī- konjugácia  vzor: audī-re - počúvať 

 
Do ktorej konjugácie sloveso patrí, poznáme podľa jeho zakončenia v inf. praes. 

act.12: 
- v I. konjugácii sa inf. praes. act. končí na   -ā-re 
- v II. konjugácii sa inf. praes. act. končí na  -ē-re 
- v III. konjugácii sa inf. praes. act. končí na  -e-re 
- vo IV. konjugácii sa inf. praes. act. končí na  -ī-re 
 
 Podľa zakončenia slovesného kmeňa v tvaroch prézentného systému rozdeľujeme 
slovesá na: 
a) príznakové (tematické, samohláskové, pravidelné), ktoré tvoria prézentné kmene 

rôznymi príznakmi (príznak - téma) a končia sa vždy samohláskou, tzv. tematickým 
vokálom, ktorý v I., II. a IV. konjugácii splynul s kmeňovou samohláskou. 

b) bezpríznakové (atematické, spoluhláskové, nepravidelné), pri ktorých prézentný 
kmeň nemá žiaden príznak (aj keď sa v tej istej paradigme objavujú aj tematické 
tvary). 

 
 

                                                           
11 Ide o zjednodušený postup zaužívaný v školskej praxi. 
12  Zakončenie inf. praes. act. v slovníku nájdeme na druhom mieste za tvarom 1.os. sg. ind. praes. act., 
napr.: laudō, āre, āvī, ātum - chváliť. 
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INDIKATÍV

Indikatív vyjadruje dej, ktorý sa pokladá sa skutočný. V jeho použití nie je medzi 
slovenským a latinským jazykom takmer žiaden rozdiel. 

SLOVESÁ I. KONJUGÁCIE 

vzor: laudō, āre, āvī, ātum - chváliť 
prézentný kmeň: laudā- 
Osobné prípony sa pripájajú bezprostredne k prézentnému kmeňu.13 

Indikatív prézenta aktíva, pasíva  (ind. praes. act., pas.) 
act. sg. pl. 

1. os. laud-ō chválim laud-ā-mus chválime 
2. os. laud-ā-s chváliš laud-ā-tis chválite 
3. os. laud-a-t chváli laud-a-nt chvália 

pas. sg. pl. 
1. os. laud-or som chválený laud-ā-mur sme chválení 
2. os. laud-ā-ris si chválený laud-ā-minī ste chválení 
3. os. laud-ā-tur je chválený laud-a-ntur sú chválení 

Latinské pasívum je možné prekladať aj zvratne: 
laudor – chválim sa

– dávam sa chváliť
prípadne aj ako: 

– chvália ma

Infinitív prézenta aktíva, pasíva (inf. praes. act., pas).
act. pas. 

laud-ā-re chváliť laud-ā-rī byť chválený 

Imperatív I.  (imp. I) 
2. os. sg. laud-ā! chváľ! 
2. os. pl. laud-ā-te! chváľte! 

Imperatív II . 14 (imp. II) 
2., 3. os. sg. laud-ā-tō!  chváľže!, nech chváli! 
2. os. pl. laud-ā-tōte! chváľteže! 
3. os. pl. laud-a-ntō! nech chvália! 

13 V skutočnosti sa osobné prípony pripájajú priamo k prézentnému kmeňu len pri niektorých, tzv. 
atematických slovesách. Väčšinou sa však pripájajú ku kmeňom rozšíreným o rôzne kmeňotvorné 
prípony - príznaky (príznak = téma): o, e (u, i), ktoré potom splývali s kmeňovou samohláskou. Len pri 3. 
konjugácii si tento tzv. tematický vokál udržal svoju samostatnosť. Pri mnohých slovesách 3. konjugácie 
sa tematická samohláska pripája priamo ku koreňu. 
14 Imperatív II. (imperativus futuri) nevyjadruje bezprostredný rozkaz, ale to, čo sa má urobiť v bližšej 
alebo vzdialenejšej budúcnosti. Preto býva hlavne vo všeobecných predpisoch, zákonoch, zmluvách 
a pod. Záporný imperatív II. sa obmedzuje iba na reč v zákonoch. 
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SLOVESÁ II. KONJUGÁCIE 
 

vzor: dēleō, ēre, ēvī, ētum - ničiť 
prézentný kmeň: dēlē- 
Osobné prípony sa pripájajú bezprostredne k prézentnému kmeňu.15 
 
Indikatív prézenta aktíva, pasíva  (ind. praes. act., pas.) 
act. sg. pl. 
1. os. dēl-e-ō  ničím dēl-ē-mus  ničíme 
2. os. dēl-ē-s   ničíš dēl-ē-tis  ničíte 
3. os. dēl-e-t   ničí dēl-e-nt  ničia 
 
pas. sg. pl. 
1. os. dēl-e-or  som ničený dēl-ē-mur  sme ničení 
2. os. dēl-ē-ris  si ničený dēl-ē-minī  ste ničení 
3. os. dēl-ē-tur  je ničený dēl-e-ntur  sú ničení 
 
Infinitív prézenta aktíva, pasíva (inf. praes. act., pas).  

act. pas. 
dēl-ē-re  ničiť dēl-ē-rī  byť ničený 
 
Imperatív I.  (imp. I) 
2. os. sg. dēl-ē!   nič! 
2. os. pl. dēl-ē-te!  ničte! 
 
Imperatív II .  (imp. II) 
2., 3. os. sg. dēl-ē-tō!  ničže!, nech ničí! 
2. os. pl. dēl-ē-tōte!  ničteže! 
3. os. pl. dēl-e-ntō!  nech ničia! 
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PREDLOŽKY 
 

 Predložky sú neohybné slová, ktoré v spojení s pádmi označujú miestne, časové, 
spôsobové a príčinné vzťahy medzi vetnými členmi. Spojenie predložky s pádom sa 
volá predložková väzba. 
 Latinské predložky sa delia na: 
a) prvotné – pôvodne sú to adverbiá (ad - k /ku, ante - pred) a spravidla sa kladú pred 

meno; 
b) druhotné – vznikli zo zmeravených pádov (causa - kvôli - z abl. causā) a spravidla 

sa kladú za meno. 
 

K najfrekventovanejším latinským predložkám patria: 
ā, ab  – od (s abl.) 
cum  – s/so (s abl.) 
dē  – z/zo, o (s abl.) 
ē, ex  – z/zo (s abl.) 
ad  – k/ku, na (s acc.) 
in  – v/vo (s abl.); do (s acc.) 
 
 Predložka vo forme a sa používa, ak sa nasledujúce slovo začína spoluhláskou. 
Ak sa nasledujúce slovo začína samohláskou alebo spoluhláskou h, používa sa 
predložka vo forme ab. Rovnako sa používa predložka e, ex. 
 

Dôležité pravidlá latinskej syntaxe a štylistiky 
1. Slovesá v latinčine majú predmet najčastejšie v akuzatíve. 
2. Zhodný prívlastok sa so substantívom, ktoré určuje, zhoduje v rode, čísle a páde. 
3. Nezhodný prívlastok je v genitíve. 
4. Latinská veta má len jeden zápor. Keď sa v latinčine stretnú dva zápory, rušia sa 

navzájom a znamenajú dôrazný klad (litotes). 
5. Pri prevode aktíva na pasívum sa predmet zmení na podmet a sloveso sa dá 

do pasíva, pričom sa s podmetom zrovná v osobe, čísle (pri menných slovesných 
tvaroch aj v rode). 
Pôvodca deja sa v pasíve vyjadruje: 
a) predložkovým ablatívom s predložkou ā/ab, ak ide o životné substantíva; 
b) bezpredložkovým ablatívom, ak ide o neživotné substantíva. 
Fēminae statuās ornant. Ženy zdobia sochy.  (act.) 
Statuae ā fēminīs ornantur. Sochy sú zdobené ženami. (pas.) 

6. Pri spájaní viacnásobných vetných členov sa v latinčine používa: 
a) asyndetické spojenie – medzi jednotlivými členmi nie sú spojky; 
b) polysyndetické spojenie – každý člen sa pripája spojkou. 

7. V latinčine sa menný prísudok vyjadruje len nominatívom: 
Som učiteľ.      Som učiteľom. 

      
Sum magister. 

8. V latinskej vete býva prísudok na konci vety. 
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SUBSTANTÍVA II. DEKLINÁCIE 
 

 Substantíva II. deklinácie sú zakončené v nom. sg. na -us (pôvodne -os), -er (-ir 
v slove vir), -um, v gen. sg. na -ī. 

Substantíva zakončené na -us sú spravidla mužského rodu. Ženského rodu sú 
mená stromov (pirus, ī, f. - hruška), rastlín (laurus, ī, f. - vavrín), zemí (Aegyptus, ī, f.), 
väčšiny miest (Corinthus, ī, f.) a ostrovov (Rhodus, ī, f.) a slovo humus, ī, f. (pôda). 
Stredného rodu je slovo vulgus, ī, n. (ľud). 
 
vzor:  dominus, ī, m. - pán 
kmeň: dominō- 
základ: domin- 
gen. sg.: -ī 
 sg. pl. 
nom. domin-us  pán domin-ī  páni 
gen. domin-ī  pána domin-ōrum  pánov 
dat. domin-ō  pánovi domin-īs  pánom 
acc. domin-um  pána domin-ōs  pánov 
voc. domin-e  pane! domin-ī  páni! 
abl. domin-ō   (o) pánovi 

      (s) pánom 
domin-īs  (o) pánoch 
   (s) pánmi 

 
 

Substantíva zakončené na -er (a tiež substantívum vir, ī, m. - muž) sú mužského 
rodu. Väčšina z nich má pohyblivé -e-, ktoré vypúšťa vo všetkých pádoch, okrem nom. 
a voc. sg. 
vzor:  magister, trī, m. - učiteľ 
kmeň: magistro- 
základ: magistr- 
gen. sg.: -ī 
 sg. pl. 
nom. magister  učiteľ magistr-ī  učitelia 
gen. magistr-ī  učiteľa magistr-ōrum  učiteľov 
dat. magistr-ō  učiteľovi magistr-īs  učiteľom 
acc. magistr-um  učiteľa magistr-ōs  učiteľov 
voc. = nom.  učiteľ! = nom.  učitelia! 
abl. magistr-ō  (o) učiteľovi 

     (s) učiteľom 
magistr-īs   (o) učiteľoch 
     (s) učiteľmi 

 
Niektoré substantíva si -e- zachovávajú: 

vzor:  puer, erī, m. - chlapec 
kmeň: puero- 
základ: puer- 
gen. sg.: -ī 
 sg. pl. 
nom. puer   chlapec puer-ī   chlapci 
gen. puer-ī   chlapca puer-ōrum   chlapcov 
dat. puer-ō   chlapcovi puer-īs  chlapcom 
acc. puer-um  chlapca puer-ōs  chlapcov 
voc. = nom.  chlapče = nom.  chlapci! 
abl. puer-ō    (o) chlapcovi  

    (s) chlapcom 
puer-īs    (o) chlapcoch 
    (s) chlapcami 
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 Substantíva zakončené na -um sú stredného rodu. 
vzor:  exemplum, ī, n. - príklad  
kmeň: exemplo- 
základ: exempl- 
gen. sg.: -ī 
 
 sg. pl. 
nom. exempl-um  príklad exempl-a  príklady 
gen. exempl-ī  príkladu exempl-ōrum  príkladov 
dat. exempl-ō  príkladu exempl-īs  príkladom 
acc. exempl-um  príklad exempl-a  príkladov 
voc. exempl-um  príklad! exempl-a  príklady! 
abl. exempl-ō   (o) príklade 

    (s) príkladom 
exempl-īs   (o) príkladoch 
   (s) príkladmi 

 
 

P á d o v é  z v l á š t n o s t i  
1. V klasickej dobe sa niekedy vyskytuje zastaraný tvar genitívu plurálu na -um miesto 

na -ōrum, a to: 
a) u básnikov de-um (bohov) v spojení: pater deum hominumque (otec bohov 

a ľudí); podobne Dana-um (Danaov, t.j. Grékov), Poenum (Púňanov), superum 
(nebešťanov), vir-um (mužov); 

b) v próze pri menách označujúcich peniaze, miery a váhy: sesterti-um (2,5 assu), 
modi-um (10, 5 litra), talent-um (26 kg); 

c) pri menách úradníkov zložených z vir: decemvir-um, triumvir-um, duumvir-um; 
podobne praefectus soci-um (veliteľ spojencov), praefectus fabr-um (veliteľ 
vojenského technického zboru), alebo aj liber-um (detí). 

2. Predovšetkým u básnikov bývajú zastaralé tvary nominatívu singuláru na -os (m.) 
alebo -om (n.) a akuzatívu singuláru na -om (m., n.): domin-os (pán), domin-om 
(pána), dōn-om (dar). 

3. Deus (boh) má vokatív singuláru deus. V pluráli býva vedľa nominatívu deī a datívu 
a ablatívu deīs buď diī, diīs alebo dī, dīs. 

4. Vo vokatíve singuláru majú vlastné mená na -ius (pôvodom rímske) koncovku -ī: 
Vergilius - Vergilī, Pompēius - Pompēī. Podobne fīlius (syn) a meus (môj) má 
vokatív mī fīlī (môj synu). 

5. V genitíve singuláru majú maskulína na -ius a neutrá na -ium miesto -iī často ī, 
napr.: Horātius - Horatī, cōnsilium (rada) - cōnsilī, imperium (vláda, moc) - imperī. 

6. Zvyšky lokálu na -ī sú zachované: 
a) pri menách miest a malých ostrovov, napr.: Corinthī (v Korinte), Tarentī 

(v Tarente), Dēlī (na Déle); 
b) pri substantíve humus, ī, f. (zem): humī (na zemi); 
c) pri substantíve vesper, ī, m. (večer) v odpovedi na otázku „kedy“: vesperī 

(večer); zriedkavejšie vyskytuje aj tvar vespere15; 
d) v ustálenom spojení domī bellīque alebo domī mīlitiaeque (doma a vo vojne); 

vyskytuje sa aj samostatne domī (doma). 
7. vulgus, ī, n. (ľud) je neutrum, používa sa len v singulári a má štyri pády: nom., acc. 

a voc. zakončený na -us a abl. sg. na -ō. V meste  
8. iūgerum, ī, n. (jutro pôdy, t. j. asi 25 árov) sa v pluráli skloňuje podľa III. 

deklinácie: nom., acc., voc. pl. iūgera, gen. pl. iūgerum, dat. pl. iūgeribus. 

                                                           
15 Vždy je prīmō vespere (za súmraku, navečer). 
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P o z n á m k y :  
1. V II. deklinácii je niekoľko substantív, ktoré sa používajú len v pluráli, napr.:  

līberī, ōrum, m. - deti 
arma, ōrum, n. - zbraň, výzbroj 
posterī, ōrum, m. - potomkovia 
spolia, ōrum, n. - korisť 
Delphī, ōrum, m. - Delfy 
Pergama, ōrum, n. - Pergamon - trójsky hrad, Trója 

2. Niektoré substantíva majú v pluráli iný význam, než v singulári, napr.: 
castrum, ī, n. - pevnosť    – v pl. tábor 
auxilium, ī, n. - pomoc    – v pl. pomocné vojská 
impedīmentum, ī, n. - prekážka   – v pl. batožina 
rōstrum, ī, n. - zobák    – v pl. rečnisko 
lūdus, ī, m. - hra     – v pl. verejné hry 

3. Niektoré substantíva sú rôznorodé, napr.: 
locus, ī, m. - miesto  – v pl. locī (m.) - rôzne miesta, miesta v knihách 
         loca (n.) - spojité miesta na zemi, v krajinách 
frēnum, ī, n. - uzda      – v pl. frēnī, ōrum, m. - oťaže 
iocus, ī, m. - žart     – v pl. iocī, ōrum, m. i ioca, ōrum, n. 
Tartarus, ī, m. - časť podsvetia, peklo – v pl. Tartara, ōrum, n. 
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PRÍDAVNÉ MENÁ (ADJEKTÍVA) – ZÁKLADNÝ PREHĽAD 
 

 Adjektíva sa podľa druhu skloňovania delia na dve skupiny: 
a) adjektíva I. a II. deklinácie 
b) adjektíva III. deklinácie 
 

ADJEKTÍVA I. a II. DEKLINÁCIE 
 

 V nom. sg. sú zakončené na -us (m.), -a (f.), -um (n.) alebo -er (m.), (-e)ra (f.), (-
 e)rum (n.). Skloňujú sa: 
a) maskulína podľa vzorov substantív mužského rodu II. deklinácie (dominus, 

magister/puer); 
b) feminína podľa vzoru substantív I. deklinácie (fēmina); 
c) neutrá podľa vzoru substantív stredného rodu II. deklinácie (exemplum). 
 
bonus, a, um - dobrý 
 
sg. m. f. n. 
nom.  bon-us  bon-a  bon-um 
gen.  bon-ī  bon-ae  bon-ī 
dat.  bon-ō  bon-ae  bon-ō 
acc.  bon-um  bon-am  bon-um 
voc.  bon-e!  = nom.  = nom. 
abl.  bon-ō  bon-ā  bon-ō 
 
pl. m. f. n. 
nom.  bon-ī  bon-ae  bon-a 
gen.  bon-ōrum  bon-ārum  bon-ōrum 
dat.  bon-īs  bon-īs  bon-īs 
acc.  bon-ōs  bon-ās  bon-a 
voc.  = nom.  = nom.  = nom. 
abl.  bon-īs  bon-īs  bon-īs 
 
 
 Väčšina adjektív zakončených na -er, -a, -um si zachováva -e- pred -r len v nom. 
a voc. sg. maskulín, napr. adjektívum pulcher, chra, chrum - pekný: 
 
sg. m. f. n. 
nom.  pulcher  pulchr-a  pulchr-um 
gen.  pulchr-ī  pulchr-ae  pulchr-ī 
dat.  pulchr-ō  pulchr-ae  pulchr-ō 
acc.  pulchr-um  pulchr-am  pulchr-um 
voc.  = nom.  = nom.  = nom. 
abl.  pulchr-ō  pulchr-ā  pulchr-ō 
 
pl. m. f. n. 
nom.  pulchr-ī  pulchr-ae  pulchr-a 
gen.  pulchr-ōrum  pulchr-ārum  pulchr-ōrum 
dat.  pulchr-īs  pulchr-īs  pulchr-īs 
acc.  pulchr-ōs  pulchr-ās  pulchr-a 
voc.  = nom.  = nom.  = nom. 
abl.  pulchr-īs  pulchr-īs  pulchr-īs 
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 Vo všetkých pádoch zostáva -e- pred -r pri adjektívach: 
 

a) līber, era, erum  – slobodný 
miser, era, erum – úbohý 
asper, era, erum – drsný 
tener, era, erum  – útly, nežný 
 

b) pri adjektívach zložených z -fer a -ger, napr.: frūgifer, era, erum – úrodný, 
armiger, era, erum – nesúci zbraň (ozbrojený); a rovnako aj pri spodstatnenom 
substantíve sīgnifer, erī, m. – zástavník. 
 

Adjektívum dexter, t(e)ra, t(e)rum (pravý) má obojaké tvary. 
 
Jediné adjektívum zakončené na -ur, -ura, -urum je: satur, ura, urum – sýty. 
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PRÍSLOVKY (ADVERBIÁ) – ZÁKLADNÝ PREHĽAD 
 

 Príslovka (adverbium) je neohybný slovný druh, ktorý vo vete bližšie určuje 
význam slovesa, adjektíva, alebo iného adverbia. 
 Príslovka vyjadrujúca spôsob (odpovedajúca na otázku „ako“) sa obyčajne tvorí 
z adjektíva, niekedy je však aj iného pôvodu16. Podľa toho, od adjektív ktorej deklinácie 
sa adverbiá tvoria, ich rozdeľujeme na:  
a) adverbiá od adjektív I. a II. deklinácie 
b) adverbiá od adjektív III. deklinácie 
 

ADVERBIÁ OD ADJEKTÍV I. a II. DEKLINÁCIE 
 

 Tvoria sa od základu adjektív I. a II. deklinácie príponou -ē: 
altus, a, um (vysoký)   – alt-ē (vysoko) 
pulcher, chra, chrum (pekný)  – pulchr-ē (pekne) 
līber, era, erum (slobodný)  – līber-ē (slobodne) 
 
Príslovky dobre a zle sa tvoria príponou -e: bene - dobre, male - zle. 
 
 Od niektorých adjektív I. a II. deklinácie sa adverbiá tvoria príponou -ō (vlastne 
príponou abl. sg. neutra), napr.: crēber, bra, brum (častý) – crēbrō (často); rārus, a, um 
(zriedkavý) – rārō (zriedka); citus, a, um (rýchly) – citō (rýchle); sērus, a, um (neskorý) 
– sērō (neskoro); falsus, a, um (chybný, mylný) – falsō (chybne, mylne). 
 
P o z n á m k y : 
1. certō - určite, certē - iste; vērō - vskutku, vērē - pravdivo; 
2. Niekedy sa v zmysle adverbia používa akuzatív sg. neutra adjektíva, napr.: multum - 

mnoho, cēterum - naostatok, prīmum - najprv, nimium - príliš. 
 

                                                           
16 Niektoré príslovky spôsobu sú ablatívmi sg. substantív, napr.: iniūriā - neprávom (iniūria,ae,f. - 
bezprávie), vulgō - všeobecne (vulgus,ī,n. - ľud), modō - iba, len (modus,ī,m. - miera, spôsob). 
Mnoho prísloviek spôsobu sa netvorí ani z adjektív, ani zo substantív, napr.: ita, sic (tak), simul 
(zároveň), clam (tajne), ferē, paene (skoro), frūstrā (márne), praesertim (najmä), palam - verejne. 
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ZÁMENÁ – ZÁKLADNÝ PREHĽAD 

 
Podobne ako v slovenčime rozlišujeme v latinčine zámená (pronomina): 

 privlastňovacie (possesiva) 
 osobné (personalia) 
 ukazovacie (demonstrativa) 
 opytovacie (interrogativa) 
 vzťažné (relativa) 
 neurčité (indefinita). 

 
PRIVLASTŇOVACIE ZÁMENÁ 

 
Skloňujú sa podľa adjektív I. a II. deklinácie. 

 
meus, mea, meum (voc. sg. m. mī)  – môj, moja, moje 
tuus, tua, tuum     – tvoj, tvoja, tvoje 
noster, nostra, nostrum   – náš, naša, naše 
vester, vestra, vestrum    – váš, vaša, vaše 
suus, sua, suum     – svoj, svoja, svoje 

 
Pre 3. os. (ak vlastník nie je podmetom vety) sa v latinčine používa genitív 

ukazovacieho zámena is, ea, id (on, ona, ono; ten, tá, to): eius (jeho, jej, jeho), eōrum, 
eārum, eōrum (ich).17 

 
Zvratné privlastňovacie zámeno suus, sua, suum (svoj, svoja, svoje) sa používa 

len pre 3. os. sg. a pl. Pre 1. a 2. os. sa používajú príslušné privlastňovacie zámená: 
 
Omnia mea mēcum portō.   Všetko svoje nosím so sebou. 
Omnia tua tēcum portās.   Všetko svoje nosíš so sebou. 
Omnia sua sēcum portat.   Všetko svoje nosí so sebou. 
Omnia nostra nōbīscum portāmus.  Všetko svoje nosíme so sebou. 
Omnia vestra vōbīscum portātis.  Všetko svoje nosíte so sebou. 
Omnia sua sēcum portant.   Všetko svoje nosia so sebou. 
 
 

Ablatívy zvratného privlastňovacieho zámena suō, suā sa často zosilňujú časticou 
-pte, v ostatných pádoch sg. a pl. môže byť zámeno suus zosilnené pomocou -met: 
suōpte pondere – vlastnou váhou, suāpte manū – vlastnou rukou. Suamet facta laudat. – 
Chváli svoje vlastné činy. 
 

                                                           
17 Pater fīlium suum amat, sed eius vitia reprehendit. Otec má rád svojho syna, ale karhá jeho chyby. 
Patrēs līberōs suōs amant, sed eōrum vitia reprehendunt. Otcovia majú radi svoje deti, ale karhajú ich 
chyby. 
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SLOVESÁ III. KONJUGÁCIE 
 
vzor: legō, ere, lēgī, lēctum - čítať 
prézentný kmeň: leg- 
Medzi prézentný kmeň a prípony sa vkladá príznaková samohláska (tematický vokál) 
i/u/e. 
 
Indikatív prézenta aktíva, pasíva  (ind. praes. act., pas.) 
act. sg. pl. 
1. os. leg-ō  čítam leg-i-mus  čítame 
2. os. leg-i-s  čítaš leg-i-tis  čítate 
3. os. leg-i-t  číta leg-u-nt  čítajú 
 
pas. sg. pl. 
1. os. leg-or  som čítaný leg-i-mur  sme čítaní 
2. os. leg-e-ris si čítaný leg-i-minī  ste čítaní 
3. os. leg-i-tur je čítaný leg-u-ntur  sú čítaní 
 
Infinitív prézenta aktíva, pasíva  (inf. praes. act., pas.) 

act. pas. 
leg-e-re  čítať         leg-ī  byť čítaný 

 
Imperatív I.  (imp. I) 
2. os. sg. leg-e!        čítaj! 
2. os. pl. leg-i-te!       čítajte! 
 
Imperatív II.  (imp. II) 
2., 3. os. sg. leg-i-tō!  čítajže!, nech číta! 
2. os. pl. leg-i-tōte!  čítajteže! 
3. os. pl. leg-u-ntō!  nech čítajú! 
 
 
 Do III. konjugácie patrí niekoľko slovies zakončených v 1. os. sg. ind. praes. act. 
na -io, ktoré tvoria niektoré tvary prézentného systému podľa IV. konjugácie (tzv. 
zmiešaná konjugácia). Sú to tvary, v ktorých sa pred samohláskou nachádza kmeňové -
i-. V ostatných tvaroch sa časujú ako legere18: 
 
Indikatív prézenta aktíva, pasíva  (ind. praes. act., pas.) 
act. sg. pl. 
1. os. cap-i-ō  chytám cap-i-mus  chytáme 
2. os. cap-i-s   chytáš cap-i-tis  chytáte 
3. os. cap-i-t   chytá cap-i-u-nt  chytajú 
 
pas. sg. pl. 
1. os. cap-i-or  chytaný cap-i-mur  sme chytaní 
2. os. cap-e-ris  si chytaný cap-i-minī  ste chytaní 
3. os. cap-i-tur  je chytaný cap-i-u-ntur  sú chytaní 
 
 

                                                           
18 V tabuľkách je tučným písmom vyznačená zachovaná kmeňová samohláska -i. 
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Infinitív prézenta aktíva, pasíva  (inf. praes. act., pas.) 
act. pas. 

cap-e-re  chytať cap-ī  byť chytaný 
 
I m p e r a t í v  I .  (imp. I.) 
2. os. sg. cap-e!        chytaj! 
2. os. pl. cap-i-te!       chytajte! 
 
I m p e r a t í v  I I .  (imp. II.) 
2., 3. os. sg. cap-i-tō!  chytajže!, nech chytá! 
2. os. pl. cap-i-tōte!  chytajteže! 
3. os. pl. cap-i-u-ntō!  nech chytajú! 
 
P o z n á m k a : 
Slovesá dīcō (hovorím), dūcō (vediem), faciō (robím), ferō (nesiem) a zloženiny slovies 
dūcō a ferō majú v 2. os. sg. synkopované imperatívy: dīc, dūc, fac, fer, ēduc, addūc, 
perfer. 
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SLOVESÁ IV. KONJUGÁCIE 
 

vzor: audiō, īre, īvī, ītum - počúvať 
prézentný kmeň: audī- 
Osobné prípony sa vo väčšine osôb pripájajú bezprostredne k prézentnému kmeňu, len 
v 3. os. pl. sa medzi prézentný kmeň a príponu vkladá samohláska u.  
 
Indikatív prézenta aktíva, pasíva  (ind. praes. act., pas.) 
act. sg. pl. 
1. os. aud-i-ō  počúvam aud-ī-mus  počúvame 
2. os. aud-ī-s  počúvaš aud-ī-tis  počúvate 
3. os. aud -i-t  počúva aud-i-u-nt  počúvajú 
 
pas. sg. pl. 
1. os. aud-i-or  som počúvaný aud-ī-mur  sme počúvaní 
2. os. aud-ī-ris  si počúvaný aud-ī-minī  ste počúvaní 
3. os. aud -ī-tur  je počúvaný aud-i-u-ntur  sú počúvaní 
 
Infinitív prézenta aktíva, pasíva  (inf. praes. act., pas.) 

act. pas. 
aud-ī-re  počúvať aud-ī-rī byť počúvaný 

 
I m p e r a t í v  I .  (imp. I.) 
2. os. sg. aud-ī!   počúvaj! 
2. os. pl. aud-ī-te!  počúvajte! 
 
I m p e r a t í v  I I .  (imp. II.) 
2., 3. os. sg. aud-ī-tō!  počúvajže!, nech počúva! 
2. os. pl. aud-ī-tōte!  počúvajteže! 
3. os. pl. aud-i-u-ntō!  nech počúvajú! 
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OSOBNÉ ZÁMENÁ 

 
Majú tvary len pre 1. a 2. os. sg. a pl. 
Zámeno 3. osoby sa nahradzuje tvarmi ukazovacieho zámena is, ea, id (on, ona, ono). 
 
 sg. 
nom. ego   ja tū   ty 
gen. meī   mňa tuī    teba 
dat. mihi   mne, mi tibi   tebe, ti 
acc. mē   mňa, ma tē   teba, ťa 
abl. mē   mnou 

mēcum  so mnou 
tē   tebou 
tēcum    s tebou 

 
 pl. 
nom. nōs   my vōs   vy 
gen. nostrī   nás 

nostrum  z nás 
vestrī    vás 
vestrum   z vás 

dat. nōbīs   nám vōbīs   vás 
acc. nōs   nás vōs   vás 
abl. nōbīs   nami 

nōbīscum  s nami 
vōbīs   vami 
vōbīscum   s vami 

 
Predložka cum (s) sa pripája k ablatívu ako príklonka. 
  

Genitívy nostrī, vestrī sú tzv. predmetové (objektívne) genitívy, napr.: amor vestrī 
– láska k vám, memoria nostrī – pamiatka na vás. 
  

Genitívy nostrum, vestrum sú tzv. celkové (partitívne) genitívy: optimus nostrum 
– najlepší z nás, quis vestrum – kto z vás. V spojení s omnium (všetkých – gen. pl. 
od omnis,e - všetok, každý) sa vždy používajú genitívy nostrum, vestrum, napr.: mater 
omnium nostrum – matka nás všetkých. 
  

K osobným zámenám patrí aj zvratné zámeno, ktoré sa v latinčine používa len pre 
3. os. Slovenské zvratné zámená pri 1. a 2. os. sa v latinčine vyjadrujú osobnými 
zámenami, napr.: škodím si – noceō mihi, bavím sa – dēlectō mē, beriem so sebou – 
capiō mēcum, a pod. 
 Zvratné zámeno (prōnōmen reflexīvum) 3. osoby nemá nominatív. Singulár 
a plurál sa nerozlišuje: 

nom. – 
gen. suī   seba 
dat. sibi   sebe, si 
acc. sē   seba, sa 
abl. sē   sebou 

sēcum   so sebou 
 
Omnia mea mēcum portō.   Všetko svoje nosím so sebou. 
Omnia tua tēcum portās.    Všetko svoje nosíš so sebou. 
Omnia sua sēcum portat.    Všetko svoje nosí so sebou. 
Omnia nostra nōbīscum portāmus.   Všetko svoje nosíme so sebou. 
Omnia vestra vōbīscum portātis.   Všetko svoje nosíte so sebou. 
Omnia sua sēcum portant.    Všetko svoje nosia so sebou. 



36 
 

P o z n á m k y : 
 
1. Osobné zámeno 1. os. sg. sa zosilňuje príklonkou -met, ktorá sa pripája ku všetkým 

tvarom, okrem gen. sg. a pl., napr.: egomet - ja sám, mihimet - mne samému, a pod. 
2. Tū sa zosilňuje príklonkou -te, napr.: tūte – ty sám, práve ty, atď. 
3. Niekedy sa zosilňuje aj zdvojením, napr.: tētē, mēmē, sēsē. 
 

 
 
 
 

Genitív partitívny 
(Genitivus partitivus) 

 
 Je to genitív vyjadrujúci celok, z ktorého sa vyberá nejaká časť. Táto časť je 
vyjadrená slovom, na ktorom je genitív závislý. Genitív celkový stojí pri substantívnych 
výrazoch, adjektívach a zámenách, komparatívoch a superlatívoch adjektív, adverbiách, 
radových číslovkách, napr.: 
multum temporis – mnoho času 
nihil novī – nič nového 
quid novī? – čo nového 
maior puerōrum – starší z chlapcov 
minor puerōrum – mladší z chlapcov 
sapientissimus omnium – najmúdrejší zo všetkých 
primus omnium – prvý spomedzi všetkých 
 
 Miesto genitívu celkového sa vyskytuje i predložkový pád, napr.: ūnus dē nostrīs 
– jeden z našich. 
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SLOVESO esse A ZLOŽENINY 
 

Sloveso sum, esse, fuī, futūrus (byť) patrí medzi nepravidelné, bezpríznakové 
(atematické) slovesá (verba anōmala). 
prézentný kmeň: es- (niekedy je oslabený na s-) 
 
I n d i k a t í v  p r é z e n t a  (ind. praes.) 
 sg. pl. 
1. os. su-m   som su-mus  sme 
2. os. e-s   si es-tis   ste 
3. os. es-t   je su-nt   sú 
 
I n f i n i t í v  p r é z e n t a  (inf. praes.) 

 
 
I m p e r a t í v  I .  (imp. I.) 
2. os. sg. es!   buď! 
2. os. pl. es-te!   buďte! 
  
I m p e r a t í v  I I .  (imp. II.) 
2., 3. os. sg. es-tō!              buďže!, nech je! 
2. os. pl. es-tōte!             buďteže! 
3. os. pl. su-ntō!             nech sú! 
 
I n d i k a t í v  i m p f e r f e k t a   (ind. impf.) 
 sg. pl. 
1. os. er-a-m   bol som er-ā-mus  boli sme 
2. os. er-ā-s   bol si er-ā-tis  boli ste 
3. os. er-a-t   bol er-a-nt   boli 

 
I n d i k a t í v  f u t ú r a  I .  (ind. fut. I.) 
 sg. pl. 
1. os. er-ō   budem er-i-mus  budeme 
2. os. er-ī-s   budeš er-i-tis   budete 
3. os. er-i-t   bude er-u-nt   budú 
 
 
P o z n á m k a : 
-s- v prézentnom kmeni sa medzi dvoma samohláskami zmenilo na -r-: erō  (budem) 
miesto esō; eram  (bol som) miesto esam. Tento jav sa nazýva rotacizmus. 
 

Zloženiny slovesa esse 
Časujú sa ako sloveso esse. 
Patrí sem: 
 absum, abesse, āfuī, āfutūrus - som vzdialený, neprítomný; 
 adsum, adesse, adfuī (affuī), adfutūrus (affutūrus) - som prítomný, pomáham; 
 dēsum, dēesse, dēfuī, dēfutūrus - chýbam; 
 īnsum, īnesse, fuī, – - som v niečom; 
 intersum, interesse, interfuī - som medzi niečím (pri niečom), zúčastňujem sa; 
 obsum, obesse, obfuī (offuī), obfutūrus (offutūrus) - škodím, prekážam; 

es-se                 byť 
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 praesum, praeesse, praefuī, praefutūrus - som (stojím) na čele; 
 supersum, superesse, superfuī - ostávam, som na žive 
 subsum, subesse, –, – - som dole, som pod niečím 
 prōsum, prōdesse, prōfuī, prōfutūrus - som užitočný, prospievam 
 possum, posse, potuī - môžem 

 
Pri časovaní slovies posse a prōdesse sú určité odchýlky: 
a) pri časoch tvorených od prézentného kmeňa slovesa posse je forma predpony pot- 

alebo pos-, podľa toho, či sa základný tvar slovesa esse začína na s- alebo e-. Pri 
tvaroch začínajúcich na s- sa totiž pôvodné -t- z predpony pot- asimilovalo na s-: 
potsum → possum (t + s = ss). 

b) pri časoch tvorených od prézentného kmeňa slovesa prōdesse je forma predpony 
prō- alebo prōd-, podľa toho, či sa základný tvar slovesa esse začína na s- alebo e-. 

 
I n d i k a t í v  p r é z e n t a  (ind. praes.) 
 sg. pl. 
1. os. possum  prōsum possumus  prōsumus 
2. os. potes   prōdes potestis  prōdestis 
3. os. potest   prōdest possunt  prōsunt 
 
I n f i n i t í v  p r é z e n t a  (inf. praes.) 
posse      prōdesse 
 
I n d i k a t í v  i m p f e r f e k t a   (ind. impf.) 
 sg. pl. 
1. os. poteram  prōderam poterāmus  prōderāmus 
2. os. poterās  prōderās poterātis  prōderātis 
3. os. poterat  prōderat poterant  prōderant 

 
I n d i k a t í v  f u t ú r a  I .  (ind. fut. I.) 
 sg. pl. 
1. os. poterō   prōderō poterimus  prōderimus 
2. os. poteris   prōderis poteritis  prōderitis 
3. os. poterit   prōderit poterunt  prōderunt 
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DEPONENTNÉ SLOVESÁ 
(Verba deponentia) 

 
 Deponentné slovesá (od dēpōnere – odložiť) sú slovesá, ktoré majú pasívnu 
formu, ale aktívny (prípadne zvratný) význam, 

 
Rozdeľujeme ich taktiež do štyroch konjugácií: 
 

I. konj. hortor, ārī, ātus sum - povzbudzovať 
  (časuje sa ako laudor) 
II. konj. vereor, ērī, veritus sum - báť sa 
  (časuje sa ako dēleor) 
III. konj. sequor, sequī, secūtus sum - nasledovať 
  (časuje sa ako legor) 
  patior, patī, passus sum - znášať, trpieť 
  (časuje sa ako capior) 
IV. konj. blandior, īrī, ītus sum - lichotiť 

(časuje sa ako audior) 
 

 
I. konj. 
I n d i k a t í v  p r é z e n t a  (ind. praes.) 
 sg. pl. 
1. os. hort-or  povzbudzujem hort-ā-mur  povzbudzujeme 
2. os. hort-ā-ris  povzbudzuješ hort-ā-minī  povzbudzujete 
3. os. hort -ā-tur  povzbudzuje hort-a-ntur  povzbudzujú 
 
I n f i n i t í v  p r é z e n t a  (inf. praes.) 
hort-ā-rī      povzbudzovať 
 
I m p e r a t í v  (imp.) 
2. os. sg. hort-ā-re!        povzbudzuj! 
2. os. pl. hort-ā-minī!        povzbudzujte! 
 
 
II. konj. 
I n d i k a t í v  p r é z e n t a  (ind. praes.) 
 sg. pl. 
1. os. vere-or  bojím sa ver-ē-mur  bojíme sa 
2. os. ver-ē-ris  bojíš sa ver-ē-minī  bojíte sa 
3. os. ver-ē-tur  bojí sa ver-e-ntur  boja sa 
 
I n f i n i t í v  p r é z e n t a  (inf. praes.) 
ver-ē-rī        báť sa 
 
I m p e r a t í v  (imp.) 
2. os. sg. ver-ē-re!          boj sa! 
2. os. pl. ver-ē-minī!          bojte sa! 
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III. konj. 
I n d i k a t í v  p r é z e n t a  (ind. praes.) 
 sg. pl. 
1. os. sequ-or  nasledujem sequ-i-mur  nasledujeme 
2. os. sequ-e-ris  nasleduješ sequ-i-minī  nasledujete 
3. os. sequ-i-tur  nasleduje sequ-u-ntur  nasledujú 
 
I n f i n i t í v  p r é z e n t a  (inf. praes.) 
sequ-ī       nasledovať 
 
I m p e r a t í v  (imp.) 
2. os. sg. sequ-e-re!        nasleduj! 
2. os. pl. sequ-i-minī!        nasledujte! 
 

- 
 

I n d i k a t í v  p r é z e n t a  (ind. praes.) 
 sg. pl. 
1. os. pat-i-or  znášam pat-i-mur  znášame 
2. os. pat-e-ris  znášaš pat-i-minī  znášate 
3. os. pat-i-tur  znáša pat-i-u-ntur  znášajú 
 
I n f i n i t í v  p r é z e n t a  (inf. praes.) 
pat-ī       znášať 
 
I m p e r a t í v  (imp.) 
2. os. sg. pat-e-re!         znášaj! 
2. os. pl. pat-i-minī!        znášajte! 
 
 
IV. konj. 
I n d i k a t í v  p r é z e n t a  (ind. praes.) 
 sg. pl. 
1. os. bland-i-or  lichotím bland-ī-mur  lichotíme 
2. os. bland-ī-ris  lichotíš bland-ī-minī  lichotíte 
3. os. bland-ī-tur  lichotí bland-i-u-ntur lichotia 
 
I n f i n i t í v  p r é z e n t a  (inf. praes.) 
bland-ī-rī       lichotiť 
 
I m p e r a t í v  (imp.) 
2. os. sg. bland-ī-re!         lichoť! 
2. os. pl. bland-ī-minī!         lichoťte! 
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Datív privlastňovací 
(Dativus possessivus) 

 
 Datív privlastňovací označuje osobu alebo vec, ktorá niečo vlastní. Býva 
pri slovese esse: 
Mihi est liber. = Mám knihu. 
Mihi sunt librī. = Mám knihy. 
 

Popri tejto väzbe môže byť aj habeō s akuzatívom: Habeō librōs. Mám knihy. 
Väzba s datívom privlastňovacím sa používa najmä na označenie vzájomného 

pomeru osôb a vecí, napr.: Est mihi cum hōc virō contrōversia. – Mám s týmto mužom 
spor. 

Datív privlastňovací sa nepoužíva, ak sa označuje telesná alebo duševná 
vlastnosť. 
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SUBSTANTÍVA III. DEKLINÁCIE 

 
Substantíva III. deklinácie majú v nom. sg. rôzne zakončenia, v gen. sg. sú 

zakončené na -is. Sú to maskulína, feminína a neutrá a v jednotlivých pádoch sú 
zakončené nasledovne: 
 
 sg. pl. 
nom. 
gen. 
dat. 
acc. 
voc. 
abl. 

rôzne 
-is 
-ī 

-em (-im); neutrá = nom. 
= nom. 
-e (-ī) 

-ēs; neutrá -a (-ia) 
-um (-ium) 

-ibus 
-ēs (-īs); neutrá = nom. 

= nom. 
-ibus 

 
 
Substantíva, ktoré dnes zaraďujeme do III. deklinácie, sa v indoeurópskej fáze 

svojho vývoja delili podľa zakončenia kmeňa na spoluhláskové (konsonantické) kmene, 
samohláskové i-kmene, diftongické, dlhé ī-kmene. Rozdiely, ktoré boli pôvodne 
v skloňovaní týchto skupín, sa postupne vplyvom analógie v značnej miere vyrovnali.19 

Podľa školských pravidiel sa substantíva III. deklinácie delia podľa zakončenia 
kmeňa na: 
– spoluhláskové kmene 
– samohláskové i-kmene20 
 
 

Podľa charakteru koncoviek (t.j. podľa prevahy konsonantických alebo i-
kmeňových koncoviek) možno substantíva III. deklinácie presnejšie rozdeliť do troch 
deklinácií: 
– konsonantická deklinácia 
– i-deklinácia (čistá) 
– zmiešaná deklinácia 

 

                                                           
19 K zjednoteniu paradigiem konsonantických kmeňov a i-kmeňov došlo v rozhodujúcej miere už 
v predliterárnom období. Pritom sa navzájom premiešali koncovky, ktorým vzhľadom na ich formu 
prisudzujeme kontinuitu s predpokladanými indoeurópskymi koncovkami konsonantických kmeňov 
a indoeurópskymi koncovkami i-kmeňov. Mnohé substantíva, ktoré sa v latinčine označujú ako i-kmene, 
nimi pôvodne neboli a naopak iné, ktoré sa (napr. v sg.) správajú ako konsonantické kmene, sú 
pokračovaním i-kmeňov. Veľmi produktívnou sa stala tzv. zmiešaná deklinácia s vlastnosťami 
konsonantických kmeňov v singulári a i-kmeňov v pluráli. 
20 Rozdelenie len na dve triedy je veľmi zjednodušené a vhodné len pre neutrá. Školské pravidlá sú 
vybudované na zovšeobecnení hlavných vývinových tendencií, smerujúcich k zjednoteniu do jednotnej 
III. deklinácie. Vyznačujú sa  redukciou veľkého počtu flektívnych tried III. deklinácie a nezohľadňujú 
komplikovaný predchádzajúci vývoj.  
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S p o l u h l á s k o v é  k m e n e  
 

Patria sem substantíva, ktorých kmeň je zakončený na spoluhlásku (väčšinou 
jednu). Väčšinou majú v gen sg. o slabiku viac, ako v nom. sg., a nazývajú sa preto aj 
nerovnoslabičné (imparisyllaba).V abl. sg. majú koncovku -e, v gen. pl. koncovku -um 
a v nom., acc. a voc. pl. neutier koncovku -a. 
 
 
 
M a s k u l í n a  a  f e m i n í n a  
vzor: victor, ōris, m. - víťaz 
kmeň: victor- 
základ: victor- 
gen. sg.: -is 
konsonantická deklinácia 
 sg. pl. 
nom. victor   víťaz victōr-ēs  víťazi 
gen. victōr-is  víťaza victōr-um   víťazov 
dat. victōr-ī  víťazovi victōr-ibus  víťazom 
acc. victōr-em  víťaza victōr-ēs  víťazov 
voc. = nom.  víťaz! = nom.  víťazi! 
abl. victōr-e  (o) víťazovi 

   (s) víťazom 
victōr-ibus  (o) víťazoch 
   (s) víťazmi 

 
a) Maskulína sú väčšinou zakončené: 

v nom. sg. -ō -ōs, -or -er, is -l 
v gen. sg. -ōnis, -inis -ōris, -is -eris, -ris -lis 

 
Napr.: homō, inis, m. - človek, mōs, mōris, m. - zvyk, color, ōris, m. - farba, carcer, 
eris, m. - väzenie, cinis, eris, m. - prach, sōl, sōlis, m. - slnko, atď. 
Iné koncovky (charakteristické skôr pre feminína) majú napr.: mīles, itis, m. - vojak, 
rēx, rēgis, m. - kráľ,  pēs, pedis, m. - noha, atď. 

 
b) Feminína sú väčšinou zakončené 
v nom. sg. -s -x -dō -gō -iō 
v gen. sg. -pis, -bis, -tis, -dis -cis, -gis -dinis -ginis -iōnis 

 
Napr.: stirps, pis, f. - rod, trabs, bis, f. - trám, vēritās, ātis, f. - pravda, fraus, dis, f. - lesť, 
pāx, pācis, f. - mier, lēx, lēgis, f. - zákon, fortitūdō, dinis, f. - udatnosť, imāgō, ginis, f. - 
obraz, ōrātiō, iōnis, f. - reč, atď. 
Iné koncovky (charakteristické skôr pre maskulína) majú napr.: arbor, oris, f. - strom, 
soror, ōris, f. - sestra, uxor, ōris, f. - manželka. 
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N e u t r á  
vzor: corpus, oris, n. - telo 
kmeň: corpor- 
základ: corpor- 
gen. sg.: -is 
konsonantická deklinácia 
 
 sg. pl. 
nom.  corpus  telo corpor-a  telá 
gen. corpor-is  tela corpor-um   tiel 
dat. corpor-ī  telu corpor-ibus  telám 
acc. corpus   telo corpor-a  telá 
voc. = nom.  telo! = nom.  telá! 
abl. corpor-e  (o) tele 

   (s) telom 
corpor-ibus  (o) telách 
   (s) telami 

 
Neutrá sú väčšinou zakončené 

v nom. sg. -men -ur -us -ūs 
v gen. sg. -minis -uris, -oris -oris, -eris -ūris 

  
Napr.: carmen, inis, n. - báseň, fulgur, uris, n. - blesk, rōbur, oris, n. - sila, tempus, oris, 
n. - čas, genus, eris, n. - rod, iūs, iūris, n. - právo. 
Iné koncovky (charakteristické skôr pre maskulína, prípadne feminína) majú napr.:  cor, 
cordis, n. - srdce, marmor, oris, n. - mramor, aequor, oris, n. - more, ōs, ōris, n. - ústa, 
iter, itineris, n. - cesta, mel, mellis, n. - med, caput, itis, n. - hlava, lāc, lactis, n. - 
mlieko, atď. 

 
Substantívum os, ossis, n. (kosť) má v gen. pl. koncovku -ium (ossium). 

 
 
 
 
 

Ablatív času 
(Ablativus temporis) 

 
 Odpovedá na otázku „kedy“. Používa sa na určenie doby a to najčastejšie pri 
výrazoch, ktoré sami osebe znamenajú čas, a spravidla bez predložky in, napr.: diē – 
vo dne, aestāte – v lete, hieme – v zime, Augustī temporibus – za Augustových čias, 
secundō bellō Pūnicō – za druhej púnskej vojny, prīmā lūce – na svitaní, atď. 
 Ablatívom sa vyjadruje aj časová miera na otázky „za ako dlho“, „o koľko skôr 
(neskôr)“: decem annīs – za desať rokov, tribus diēbus post – tri dni potom, tribus 
diēbus ante – tri dni pred, tribus annīs (tertio annō, trienniō) post/ante – tri roky 
po/pred, atď. 
 Ablatív času s predložkou in sa používa len zriedka, a to najmä vtedy, ak sa 
označuje ani nie tak čas, ako skôr stav alebo pomery (hōc in tempore – v tomto 
stave/postavení), taktiež na vyjadrenie opätovania v nejakom čase (ter in annō – trikrát 
do roka) a vyskytuje sa aj pri menách úradov (in cōnsulātū meō – za môjho konzulátu). 
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S a m o h l á s k o v é  k m e n e  
 

Patria sem substantíva, ktorých kmeň je zakončený na samohlásku -i. V abl. sg. 
majú maskulína a feminína koncovku -e, neutrá koncovku -ī, v gen. pl. všetkých rodov 
koncovku -ium a v nom., acc. a voc. pl. neutier koncovku -ia. 
 
 
 
M a s k u l í n a  a  f e m i n í n a  
vzor: cīvis, is, m., f. - občan, občianka  
kmeň: cīvi- 
základ: cīv- 
gen. sg.: -is 
zmiešaná deklinácia (väčšinou má prípony konsonantických  kmeňov, z i-kmeňov má 
koncovku -ium v gen. pl.) 
 sg. pl. 
nom. cīv-is   občan cīv-ēs   občania 
gen. cīv-is   občana cīv-i-um   občanov 
dat. cīv-ī   občanovi cīv-ibus  občanom 
acc. cīv-em   občana cīv-ēs   občanov 
voc. = nom.  občan! = nom.  občania! 
abl. cīv-e   (o) občanovi 

   (s) občanom 
cīv-ibus  (o) občanoch 
   (s) občanmi 

 
 
 
Podľa vzoru cīvis sa skloňujú substantíva zakončené: 

v nom. sg. -is, -ēs 
v gen. sg. -is 

 
 V gen. sg. majú rovnaký počet slabík, ako v nom. sg., a nazývajú sa preto aj 
rovnoslabičné (parisyllaba). 
Sú to zväčša feminína, napr.: avis, is, f. - vták, clādēs, is, f. - porážka. 
Maskulína sú napr.: hostis, is, m. - nepriateľ, anguis, is, m. - had, collis, is, m. - pahorok, 
amnis, is, m. - rieka, atď. 
Ale: niektoré rovnoslabičné substantíva, zakončené v nom. sg. na -is a -ēs majú v gen. 
pl. koncovku -um: canis, canis, m. - pes, struēs, struis, f. - hromada, vātēs, vātis, m. - 
veštec (zriedka vātium), sēdēs, sēdis, f. - sídlo (zriedka sēdium), ambāgēs, f. (pomn.) - 
okľuka. Koncovku -um i -ium majú substantíva apis, apis, f. - včela, mēnsis, mēnsis, m. 
- mesiac, volucris, volucris, m., f. - vták a pānis, pānis, m. - chlieb. 
 
Koncovku –ium v gen. pl. majú aj: 
a) Nerovnoslabičné substantíva so sigmatickým nominatívom (t.j. zakončeným na -s 

alebo -x), ktorých základ sa končí na skupinu dvoch alebo viacerých spoluhlások 
(viaceré z nich sú s veľkou pravdepodobnosťou pôvodné ide. i-kmene), napr.: pars, 
partis, f. - časť (gen. pl. partium), ars, artis, f. - umenie (gen. pl. artium), arx, arcis, 
f. - hrad (gen. pl. arcium), urbs, urbis, f. - mesto (gen. pl. urbium), serpēns, 
serpentis, f. - had (gen. pl. serpentium i serpentum), as, assis, m. - as (gen. pl. 
assium), atď. 
Ale: parēns, parentis, m., f. (rodič) má gen. pl. parentum. 
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b) Niekoľko rovnoslabičných substantív, ktorých základ je zakončený na skupinu 
spoluhlások a nominatív sg. na -ber (gen. sg. -bris) alebo -ter (gen. sg. -tris): imber, 
imbris, m. - dážď, linter, lintris, f. - čln, uter, utris, m. - mech, venter, ventris, m. - 
brucho. 
Ale: niektoré rovnoslabičné substantíva, ktorých základ je zakončený na skupinu 
spoluhlások a nom. sg. na -ter (gen. sg. -tris) majú v gen. pl. koncovku -um: māter, 
mātris, f. - matka, pater, patris, m. - otec, frāter, frātris, m. - brat, accipiter, 
accipitris, m. - jastrab. 

c) Mená národov zakončené v nom. sg. na -ās (gen. sg. -ātis) a -īs (gen. sg. -ītis): 
Arpīnās, ātis, m. - Arpiňan, Quirīs, ītis, m. - Riman, Samnīs, ītis, m. - Samnit. 
Podobne penātēs, ium, m. - penáti (domáci bôžikovia), optimātēs, ium, m. – 
šľachtici. Iné substantíva na -ās, -ātis majú častejšie  -um ako -ium: cīvitās, ātis, f. - 
obec. 

d) Rozličné substantíva: faucēs, ium, f. (pomn.) - hrdlo, līs, lītis, f. - spor, mās, māris, 
m. - samec, mūs, mūris, m. - myš. 

 
Niekoľko substantív má i-kmeňové koncovky aj v acc. sg. (-im) a abl. sg. (-ī)21: 
1. -im v acc. sg. majú: 

a) Rovnoslabičné mená miest a riek, zakončené v nom. sg. na -is: Neapolis, is, m. - 
Neapol (Neapolim), Albis, is, m. - Labe (Albim), Tiberis, is, m. - Tiber (Tiberim). 
Ale aj: Liger, eris, m. - dnes Loire (Ligerim), Arar, aris, m. - dnes Saône 
(Ararim). 

b) Vždy tieto tri substantíva: vīs, f. - sila (vim), sitis, is, f. - smäd (sitim), tussis, is, f. 
- kašeľ (tussim). 

c) Zvyčajne substantíva: febris, is, f. - horúčka (febrim, občas aj febrem), puppis, is, 
f. - zadná časť lode (puppim, občas aj puppem), secūris, is, f. - sekera (secūrim, 
občas aj secūrem), turris, is, f. - veža (turrim, občas aj turrem) , nāvis, is, f. – loď 
(nāvem/nāvim). 

2. -ī v abl. sg. majú: 
a) Substantíva, ktoré majú v acc. sg. -im: Neapolīs (Neapolī), Tiberis (Tiberī), vīs 

(vī), sitis (sitī), tussis (tussī). 
b) Častejšie -ī ako -e majú: febris (febrī, zriedkavejšie aj febre), turris  (turrī, 

zriedkavejšie aj turre), puppis (puppī, zriedkavejšie aj puppe). 
c) -ī aj -e majú: imber, bris, m. - dážď (imbrī/-e), cīvis, is, m. - občan (cīvī/-e), 

nāvis, is, f. - loď (nāvī/-e), ignis, is, m. - oheň (ignī/-e)22. 
 
V predklasickom a klasickom období mávajú niektoré substantíva aj i-kmeňovú 
koncovku -īs v acc. pl.: partīs, cīvīs, pontīs, gentīs (namiesto partēs, cīvēs, pontēs, 
gentēs). 
 
 

                                                           
21 Vzhľadom na ich malý počet pre nich v učebniciach nebýva vymedzený osobitný vzor, ale zvyčajne sú 
uvádzané ako odchýlky alebo pádové zvláštnosti. 
22 Substantívum ignis má vždy -ī v abl. sg. v spojeniach: ferrō ignīque (vastāre) - (pustošiť) ohňom a 
mečom; aquā et ignī interdīcere  - vypovedať z krajiny, dať do kliatby. 
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N e u t r á  
vzor: mare, maris, n. - more 
kmeň: mari- 
základ: mar- 
gen. sg.: -is 
i-deklinácia 
 sg. pl. 
nom. mar-e   more mar-ia   moria 
gen. mar-is   mora mar-i-um   morí 
dat. mar-ī   moru mar-ibus  moriam 
acc. mar-e   more mar-ia   moria 
voc. = nom.  more! = nom.  moria! 
abl. mar-ī   (o) mori 

   (s) morom 
mar-ibus  (o) moriach 
   (s) moriami 

 
Podľa vzoru mare sa skloňujú neutrá zakončené: 

v nom. sg.: -e -al -ar 
v gen. sg.: -is -ālis -āris 

 
Napr.: animal, ālis, n. - živočích, exemplar, āris, n. - príklad, atď. 
Neutrá zakončené v nom. sg. na -ar, v gen. sg. na -ăris však majú v abl. sg. -e a v nom., 
acc. a voc. pl -a, napr.: nectar, ăris, n. - abl. sg. nectare, nom. pl. nectara. 

 
 
 
 

Z v l á š t n e  t v a r y  
Nepravidelné tvary majú nasledujúce substantíva III. deklinácie: 

bōs, bōvis, m., f. - vôl, krava - má pl.: bovēs, boum, būbus (zriedka bōbus) 
carō, carnis, f. - mäso - gen. pl. carnium 
femur, femoris alebo feminis, n. - stehno 
iecur, iecoris alebo iecineris (iecinoris), n. - pečeň 
iter, itineris, n. - cesta 
Iuppiter, Iovis, Iovī, Iovem, Iuppiter, Iove - najvyšší rímsky boh 
nix, nivis, f. - sneh - gen. pl. nivium 
senex, senis, m. - starec - gen. pl. senum 
supellēx, supellēctilis, f. - nábytok - abl. sg. -ī/-e 
sūs, suis, f. - prasa - dat., abl. subus 
vās, vāsis, n. - nádoba - pl. podľa 2. dekl. vāsa, vāsōrum, vāsīs 
 

Zvyšky lokálu III. deklinácie sa objavujú pri niektorých menách miest, napr. 
Carthāginī (v Kartágu), Tiburī (v Tibure), a tiež rurī (na vidieku, rūs, rūris, n. - vidiek). 
 
P o z n á m k y : 
1. Niektoré substantíva III. deklinácie sa vyskytujú len v pluráli, napr.: Mānēs, ium, m. 

(Mánovia, duše mŕtvych), vīscera, um, n. (vnútornosti), atď. 
3. Niektoré substantíva III. deklinácie majú v pluráli iný význam, ako v singulári, 

napr.: fīnis, is, m. (v sg. koniec, hranica - v pl. územie), atď. 
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ADJEKTÍVA III. DEKLINÁCIE 
 

Adjektíva III. deklinácie sa väčšinou skloňujú ako substantíva III. deklinácie 
so samohláskovými i-kmeňmi, t.j. majú: 
v abl. sg. -ī 
v gen. pl. -ium 
v nom., akuz., voc. pl. neutier -ia 
 

Podľa počtu koncoviek v nom. sg. rozoznávame: 
a) trojvýchodné adjektíva: každý rod  má v nom. sg. osobitné zakončenie (maskulína -

er, feminína -is, neutrá -e): 
ācer (m.), ācris (f.), ācre (n.) – ostrý 

b) dvojvýchodné adjektíva: mužský a ženský rod má v nom. sg. rovnaké zakončenie 
(na -is). Stredný rod má osobitné zakončenie (na -e): 
brevis (m., f.), breve (n.) – krátky 

c) jednovýchodné adjektíva: všetky tri rody majú v nom. sg. rovnaké zakončenie 
(najčastejšie -x, -ēns, ale aj iné): 
fēlīx (m., f., n.) – šťastný 
prūdēns (m., f., n.) – rozumný 

 
T r o j v ý c h o d n é  a d j e k t í v a  

 
 sg. pl. 

m.  f.  n. m.  f.  n. 
nom. ācer  ācris  ācre ācrēs  ācrēs  ācria 
gen. ācris ācrium 
dat. ācrī ācribus 
acc. ācrem  ācrem  ācre ācrēs  ācrēs  ācria 
voc. = nom. = nom. 
abl. ācrī ācribus 
 

D v o j v ý c h o d n é  a d j e k t í v a  
 
 sg. pl. 

m.  f.  n. m.  f.  n. 
nom. brevis  brevis  breve brevēs  brevēs  brevia 
gen. brevis brevium 
dat. brevī brevibus 
acc. brevem brevem breve brevēs  brevēs  brevia 
voc. = nom. = nom. 
abl. brevī brevibus 
 

J e d n o v ý c h o d n é  a d j e k t í v a  
 
 sg. pl. 

m.  f.  n. m.  f.  n. 
nom. fēlīx fēlīcēs  fēlīcēs  fēlīcia 
gen. fēlīcis fēlīcium 
dat. fēlīcī fēlīcibus 
acc. fēlīcem fēlīcem fēlīx fēlīcēs  fēlīcēs  fēlīcia 
voc. = nom. = nom. 
abl. fēlīcī fēlīcibus 
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P o z n á m k y : 
1. Trojvýchodné adjektíva majú pohyblivé -e-. Samohláska -e-, ktorá je v nom. sg. 

maskulín, sa v ostatných pádoch oboch čísel (okrem voc. sg. maskulín) neobjavuje. 
Výnimkou je celer, celeris, celere – rýchly.23 

2. Niektoré jednovýchodné adjektíva sa skloňujú ako substantíva III. deklinácie 
so spoluhláskovými kmeňmi – v abl. sg. majú -e, v gen. pl. -um, v nom., acc. a voc. 
pl. -a24: 
dīves, itis – bohatý 
vetus, eris – starý 
pauper, eris – chudobný 
compos, otis – mocný 
particeps, cipis – účastný 
superstes, stitis – pozostalý 
dēgener, eris – nepravý 
dēses, idis – nečinný 
pūbēs, eris – dospelý 
sōspes, itis – zdravý 
vigil, ilis – bdelý 
caelebs, libis – neženatý 

3. Niektoré jednovýchodné adjektíva majú síce v abl. sg. -ī, ale v gen. pl. -um: 
memor, oris – pamätlivý 
immemor, oris – nepamätlivý 
supplex, icis – prosebný 
inops, opis – bezmocný 
Rovnako sa skloňujú i adjektíva zložené zo spoluhláskových kmeňov (caput, cor, 
ops, pēs): 
anceps, cipitis – dvojhlavý 
concors, dis – svorný 
inops, opis – potrebný 
quadrupēs, pedis – štvornohý 

4. Ak adjektíva nadobudnú platnosť substantíva, majú v abl. sg. obyčajne -e, napr.: 
ā supplice – od prosebníka 
ā Metellō Celere 
ā Minūciō Fēlīce 
Niektoré spodstatnené adjektíva si však -i ponechávajú: 
aequālis, is, m. – vrstovník 
affīnis, is, m. – príbuzný 
familiāris, is, m. – dôverník 
cōnsulāris, is, m. – bývalý konzul 
annālis, is, m. – letopis 
(diēs) nātālis, is, m. – narodeniny 
(nāvis) trirēmis, is, f. – trojveslica 
Athēniēnsis, is, m. – Aténčan 

                                                           
23 Pôvodne mali trojvýchodné adjektíva pre maskulína a feminína koncovku -ris. Používanie tvarov na -er 
pre maskulína a tvarov na -ris pre feminína sa ustálilo až v klasickej latinčine (potom, čo pri maskulínach 
-is odpadlo a z -r sa vyvinulo -er). Preto sa občas v staršej, miestami aj v klasickej latinčine, používajú 
koncovky nom. sg. feminína aj pre maskulínum, napr.: popri salūber (salūbris, salūbre) – zdravý, 
aj salūbris, a pod. 
24 Väčšina týchto adjektív netvorí nom. (acc., voc.) pl. neutra. 
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názvy mesiacov podľa III. deklinácie – Aprīlis, Quīntīlis, Sextīlis, Septembris, 
Octōbris, Novembris, Decembris 

 
Z v l á š t n o s t i  p r i  s k l o ň o v a n í  a d j e k t í v  

1. Niektoré adjektíva sú nesklonné (indeclinabilia), napr.: 
frūgī – poriadny 
nēquam – ničomný 

2. Niektoré adjektíva majú popri tvaroch podľa I. a II. deklinácie častejšie tvary podľa 
III. deklinácie: 
auxiliārius, a, um – auxiliāris, e – pomocný 
hilarus, a, um – hilaris, e – veselý 
inermus, a, um – inermis, e – bezbranný 
opulentus, a, um – opulēns, entis – zámožný 
sēmianimus, a, um – sēmianimis, e – polomŕtvy 

 
 

ADVERBIÁ OD ADJEKTÍV III. DEKLINÁCIE 
 

Tvoria sa od základu adjektív III. deklinácie príponami: 
-iter 
-er (pri adjektívach zakončených v nom. sg. na -ns) 
 
ācer, cris, cre → ācr-iter – ostro 
fortis, e  → fort-iter – udatne 
fēlīx, icis  → fēlīc-iter – šťastne 
sapiēns, entis → sapient-er – múdro 
ēlegans, antis → ēlegant-er – uhladene 
 
P o z n á m k a :  
Niekedy sa v zmysle adverbia používa acc. sg. neutra príslušného adjektíva: 
facile – ľahko (od facilis) 
immāne – hrozne (od immānis) 
impūne – beztrestne (od impūnis) 
sublīme – vysoko (od sublīmis) 
 

Z v l á š t n e  t v o r e n i e  a d v e r b i í  
1. Príponou -itus sa tvoria od adjektív a substantív adverbiá označujúce východisko, 

napr.: penitus – hlboko, funditus – od základu. atď. 
2. Príponou -per, napr.: nūper – nedávno, semper – vždy, atď. 
3. Niektoré príslovky sú svojím pôvodom zmeravené pády: 

a) pôvodné nominatívy, napr.: prōrsus – dopredu, rūrsus – opäť, satis – dosť, atď.; 
b) pôvodné akuzatívy, napr.: partim – čiastočne, statim – hneď, nōminātim – 

menovite, forās – von, aliās – inak, atď.; 
c) pôvodné ablatívy (lokály a inštrumentály), napr.: vesperī – večer, hodiē – dnes, 

cotīdiē – denne, vulgō – všeobecne, forte – náhodou, grātīs - bezplatne, modō – 
len, sinistrā - vľavo, atď.; 

d) zmeravené predložkové pády, napr.: anteā (z ante ea) – predtým, posteā – 
posteā – potom, proptereā – preto, imprīmīs – predovšetkým, atď. 
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PARTICÍPIÁ 
 

Particípium je menný slovesný tvar s adjektívnou formou. Jeho gramatickými 
kategóriami sú rod, číslo a pád. 

Niektoré particípiá sa stali adjektívami a preto sa môžu stupňovať. 
V latinčine rozlišujeme 3 particípiá. Aj napriek svojim názvom nevyjadrujú 

čas,  ale časový vzťah k  prísudkovému slovesu : 
a) particípium prézenta aktíva (participium praesentis activi) – vyjadruje dej súčasný 

s dejom určitého slovesa; 
b) particípium perfekta pasíva (participium perfecti passivi) – vyjadruje dej predčasný 

pred dejom určitého slovesa; 
c) particípium futúra aktíva (participium futuri activi) – vyjadruje dej následný po deji 

určitého slovesa. 
 

Vo vete sa particípium používa ako zhodný prívlastok a doplnok (tzv. spojité 
particípium – participium coniunctum) alebo v príslovkovej platnosti (tzv. nespojité 
particípium – participium absolutum). 
 

 
PARTICÍPIUM PRÉZENTA AKTÍVA 

 
Tvorí sa od prézentného kmeňa slovesa príponami 

a) -ns v nom. sg. a -nt-is v gen. sg. pri slovesách I. a II. konjugácie 
b) -ēns v nom. sg a -ent-is v gen. sg. pri slovesách III. a IV. konjugácie 
 

Prekladáme ho príčastím prítomným činným, prechodníkom, vedľajšou vetou, 
predložkovým výrazom. 
 
I. konj. laudā-ns, lauda-nt-is (gen. sg.) – chváliaci,a,e; chváliac; ten, ktorý 

chváli/chválil/bude chváliť 
II. konj. delē-ns, dele-nt-is (gen. sg.) – ničiaci; ničiac 
III. konj. leg-ē-ns, leg-e-nt-is (gen. sg.) – čítajúci; čítajúc 
  cupi-ē-ns, cupi-e-ntis (gen. sg.) – túžiaci; túžiac 
IV. konj. audi-ē-ns, audi-e-nt-is (gen. sg.) – počúvajúci; počúvajúc 

 
Particípiá prézenta aktíva sa skloňujú ako jednovýchodné adjektíva III. deklinácie. 

V platnosti adjektíva majú v abl. sg. -ī. V slovesnom význame (najmä v ablatíve 
absolútnom), alebo v platnosti substantíva majú v abl. sg. -e. 
 
 sg. pl. 

m.  f.  n. m.  f.  n. 
nom. laudāns laudantēs           laudantia 
gen. laudantis laudantium 
dat. laudantī laudantibus 
acc. laudantem   laudāns laudantēs           laudantia 
voc. = nom. = nom. 
abl. laudante/ī laudantibus 
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Zhoda s viacerými podmetmi 
 

1. Keď sú podmetom osoby a prísudok je za nimi, býva v pluráli; pri rozličnom rode 
podmetov má mužský rod prednosť; prednosť má prvá osoba pred druhou, druhá 
pred treťou: Pater et māter mortuī sunt (Otec a matka umreli). Ego et frāter valdē 
dolēbāmus (Ja i brat sme veľmi smútili). 

2. Keď je prísudok pred podmetmi (osobnými i vecnými) alebo medzi nimi, riadi sa 
najbližším podmetom: Mortuus est pater et māter. 

3. Keď sú podmetom vecné mená a prísudok je za nimi, býva v neutre plurálu: Prātum 
et ager inundāta sunt (Lúka a pole boli zaplavené). 
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INDIKATÍV IMPERFEKTA 
 

Tvorí sa od prézentného kmeňa. Znakom ind. impf. je: 
 pri I. a II. konjugácii -bā- 
 pri III. a IV. konjugácii -ēbā 
 
I. konj. act. laudā-ba-m, -bā-s, -ba-t, -bā-mus, -bā-tis, -ba-nt 
  pas. laudā-ba-r, -bā-ris, -bā-tur, -bā-mur, -bā-minī, -ba-ntur 
 
II. konj. act. dēlē-ba-m, -bā-s, -ba-t, -bā-mus, -bā-tis, -ba-nt 
  pas. dēlē-ba-r, -bā-ris, -bā-tur, -bā-mur, -bā-minī, -ba-ntur 
 
III. konj. act. leg-ēba-m, -ēbā-s, -ēba-t, -ēbā-mus, -ēbā-tis, -ēba-nt 
  pas. leg-ēba-r, -ēbā-ris, -ēbā-tur, -ēbā-mur, -ēbā-minī, -ēba-ntur 
 
  act. capi-ēba-m, -ēbā-s, -ēba-t, -ēbā-mus, -ēbā-tis, -ēba-nt 
  pas. capi-ēba-r, -ēbā-ris, -ēbā-tur, -ēbā-mur, -ēbā-minī, -ēba-ntur 
 
IV. konj. act. audi-ēba-m, -ēbā-s, -ēba-t, -ēbā-mus, -ēbā-tis, -ēba-nt 
  pas. audi-ēba-r, -ēbā-ris, -ēbā-tur, -ēbā-mur, -ēbā-minī, -ēba-ntur 
 

Indikatívom imperfekta sa vyjadruje: 
a) minulý dej v jeho priebehu, t.j. dej, ktorý v slovenčine zodpovedá minulému času 

nedokonavých slovies; 
b) dej, ktorý sa v minulosti pravidelne stával (opakoval); 
c) sprievodnú okolnosť k deju vyjadrenému perfektom. 
 

Do slovenčiny ho prekladáme slovesom minulého času, nedokonavého vidu: 
laudābam – chválil som, chválieval som 
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Ablatív miesta 
(Ablativus loci) 

 
Ablatívom miesta sa vyjadruje príslovkové určenie miesta na otázku „kde“, a to 

spravidla s predložkou in: 
Prostý ablatív sa kladie: 

a) pri substantívach locus (miesto) a pars (časť), keď sú spojené s prívlastkom 
hoc locō – na tomto mieste 
opportunō (idōneō) locō – na vhodnom mieste 
suō locō – na svojom mieste 
omnibus locīs – na všetkých miestach, všade 
altera parte – na druhej strane 
dextrā parte – na pravej strane, napravo 
(vo všetkých prípadoch je však možný, ale zriedkavejší, aj ablatív s predložkou in) 

b) pri substantívach znamenajúcich priestor alebo miesto, keď sú spojené 
s prívlastkami tōtus (celý) a medius (stredný), často aj s prívlastkom omnis (všetok, 
každý): 
tōtō oppidō – v celom meste 
tōtīs castrīs – v celom tábore 
tōtā Italiā – v celej Itálii 
mediō marī – v strede mora 
mediā urbe – v strede mesta 
omnibus oppidis – vo všetkých mestách 
(môže byť použitý aj ablatív s predložkou in) 

c) v spojení terrā marīque (na zemi a na mori) 
d) pri označení cesty, kde alebo kadiaľ sa pohyb uskutočňuje: 

rectā viā īre – ísť priamou cestou 
rectā, dextrā, sinistrā (laevā) – priamo, vpravo, vľavo 
portā introīre – vstúpiť bránou 
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SUBSTANTÍVA IV. DEKLINÁCIE 
 

Substantíva IV. deklinácie sú v nom. sg. zakončené na -us (pri maskulínach 
a feminínach) a -ū (pri neutrách). V gen. sg. majú komcovku –ūs. 
 
vzor:  currus, ūs, m. – voz 
kmeň: curru- 
základ: curr- 
gen. sg.: -ūs 
 sg. pl. 
nom. curr-us  voz curr-ūs  vozy 
gen. curr-ūs  voza curr-uum   vozov 
dat. curr-uī  vozu curr-ibus  vozom 
acc. curr-um  voz curr-ūs  vozy 
voc. = nom.  = nom. = nom.  = nom. 
abl. curr-ū   (o) voze 

   (s) vozom 
curr-ibus  (o) vozoch 
   (s) vozmi 

 
 
vzor:  cornū, ūs, n. – roh 
kmeň: cornu- 
základ: corn- 
gen. sg.: -ūs 
 sg. pl. 
nom. corn-ū   roh corn-ua  rohy 
gen. corn-ūs  rohu corn-uum   rohov 
dat. corn-ū   rohu corn-ibus  rohom 
acc. corn-ū   roh corn-ua  rohy 
voc. = nom.  = nom. = nom.  = nom. 
abl. corn-ū   (o) rohu 

   (s) rohom 
corn-ibus  (o) rohoch 
   (s) rohmi 

 
 
P o z n á m k y : 
1. V dat. sg. býva pri maskulínach a feminínach v klasickej latinčine, hlavne v poézii 

vedľa -uī tiež -ū, napr.: 
manū miesto manuī (ruke) 
exercitū miesto exercituī (vojsku) 

2. V dat. a abl. pl. majú niektoré substantíva pôvodnú koncovku -ubus: 
a) dvojslabičné, zakončené na -cus: 

arcus, ūs, m. (oblúk) – arcubus 
acus, ūs, f. (ihla) – acubus 
quercus, ūs, f. (dub) – quercubus  
Mnohé z nich však tvoria obojaké formy: 
lacus, ūs, m. (jazero) – lacubus i lacibus 

b) artus, ūs, m. (úd) – artubus 
tribus, ūs, f. (štvrť) – tribubus 
portus, ūs, m. (prístav) – portubus 

3. Substantíva zakončené na -us sú väčšinou maskulína. Feminína sú napr.: 
domus, ūs, f. – dom 
Īdus, uum, f. – Idy (13. alebo 15. deň v mesiaci) 
manus, ūs, f. – ruka 
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tribus, ūs, f. – tribua, mestská štvrť 
acus, ūs, f. – ihla 
porticus, ūs, f. – stĺporadie 
Quīnquātrūs, uum, f. – Minervina slávnosť 
anus, ūs, f. – starena 
nurus, ūs, f. – nevesta 
socrus, ūs, f. – svokra 

4. Substantívum domus, ūs, f. (dom) tvorí abl. sg., acc. pl. a zväčša aj gen. pl. podľa II. 
deklinácie: abl. sg. domō, gen. pl. domōrum aj domuum, acc. pl. domōs (zriedka 
domūs). 
Zapamätať si:  domī (starý lokál) – doma 
    domum, domōs – domov (kam?) 
    domō – z domu 
    domī bellīque (domī mīlitiaeque) – doma (v mieri) a vo vojne 

5. Niektoré substantíva sa vyskytujú len v ablatíve: 
iussū – na rozkaz 
iniussū – bez, proti rozkazu 
rogātū – na žiadosť, na prosbu 
natū – rodom, vekom 
maior nātū – vekom väčší = starší 
minor nātū – vekom menší = mladší 
maximus natū – vekom najväčší = najstarší 
minimus natū – vekom najmenší = najmladší 



57 
 

SUBSTANTÍVA V. DEKLINÁCIE 
 

Substantíva V. deklinácie sú v nom. sg. zakončené na –ēs, v gen. sg. majú 
koncovku -ēī (alebo -eī, ak pred -e- predchádza spoluhláska). 
 
vzor:  diēs, ēī, m. – deň 
kmeň: diē- 
základ: di- 
gen. sg.: -ēī 
 sg. pl. 
nom. di-ēs   deň di-ēs   dni 
gen. di-ēī   dňa di-ērum  dní 
dat. di-ēī   dňu di-ēbus  dňom 
acc. di-em   deň di-ēs   dni 
voc. = nom.  = nom. = nom.  = nom. 
abl. di-ē   (o) dni 

   (s) dňom 
di-ēbus  (o) dňoch 
   (s) dňami 

 
 
vzor:  rēs, eī, f. – vec 
kmeň: rē- 
základ: r- 
gen. sg.: -eī 
 sg. pl. 
nom. r-ēs   vec r-ēs   veci 
gen. r-eī   veci r-ērum   vecí 
dat. r-eī   veci r-ēbus   veciam 
acc. r-em   vec r-ēs   veci 
voc. = nom.  = nom. = nom.  = nom. 
abl. r-ē   (o) veci 

   (s) vecou 
r-ēbus   (o) veciach 
   (s) vecami 

 
          

P o z n á m k y : 
1. Všetky substantíva V. deklinácie sú feminína, okrem diēs, ēī, m. (deň) a jeho 

zloženiny merīdiēs, ēī, m. (poludnie), ktoré sú maskulína. Ale aj diēs je feminínum, 
ak označuje určitý deň (lehotu): 
diēs certa – určitý deň, určitá lehota 

2. Diēs a rēs sú jediné substantíva V. deklinácie, ktoré tvoria všetky pády v singulári 
a pluráli. 

3. Rēs (vec, predmet, jednanie, čin, atď.) v spojení s inými adjektívami: 
rēs pūblica  (vec verejná) – obec, štát 
rēs rūstica – roľníctvo 
rēs secundae (len pl.) – šťastie 
rēs adversae (len pl.) – nešťastie 
rēs mīlitāris – vojenstvo 
rēs bellica – vojenstvo 
rēs gestae (len pl.) – vojenské činy 
rēs familiāris – majetok 
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Genitív subjektový a objektový 
(Genitivus subiectivus et obiectivus) 

 
Subjektový a objektový genitív môže byť len prívlastkom. Prívlastok v genitíve 

býva: 
a) ak genitív určuje dejové substantívum a označuje vykonávateľa deja – genitív 

subjektový (podmetový); 
b) ak genitív určuje dejové substantívum a označuje predmet deja – genitív objektový 

(predmetový). 
amor parentum – 1. láska rodičov (parentēs amant) - gen. subj. 
     2. láska k rodičom (amāmus parentēs) - gen. obj. 
fuga hostium   – 1. útek nepriateľov (hostēs fugiunt) - gen. subj. 
     2. útek pred nepriateľmi (fugimus hostēs) - gen. obj. 
timor hostium  – 1. strach nepriateľov 
     2. strach pred nepriateľmi 
spēs victōriae  – nádej na víťazstvo - gen. obj. 
poena sceleris – trest za zločin - gen. obj. 
signum pugnae –  znamenie k bitke - gen. obj. 

 
 Kedy ide o subjektový a kedy objektový genitív, poznáme z vetnej súvislosti. 

Objektový genitív prekladáme do slovenčiny väčšinou predložkovým pádom. 
 
P o z n á m k y : 
1. Namiesto subjektového genitívu osobných zámen sa používajú privlastňovacie 

zámená: amor meus (tuus, noster, vester). 
2. Genitívy meī, tuī, nostrī, vestrī sú spravidla objektové genitívy: 

memoria meī (tuī, nostrī, vestrī) – spomienka na mňa (na teba, nás, vás) 
3. Objektový genitív býva tiež pri adjektívach znamenajúcich žiadosť, vedomosť, 

pamätlivosť, účasť, plnosť alebo ich opak a pri prézentných particípiách niektorých 
prechodných slovies, ktoré znamenajú trvalú vlastnosť a sú preto blízke adjektívam: 
cupidus (appetēns) glōriae – dychtivý po sláve, slávybažný 
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Nesklonné substantíva 
 

Niektoré substantíva sú nesklonné, napr.: fās – právo (božské); nefās – bezprávie, 
bezbožnosť; īnstar – obraz, podoba; māne – ráno 
 

 
Skloňovanie gréckych substantív 

 
Substantíva prevzaté z gréčtiny sa v staršej dobe plne polatinčili. Od Augustovej 

doby prenikajú pri gréckych slovách grécke koncovky, ale nie vždy. Tak vznikalo 
zmiešané skloňovanie. 

Z gréckych koncoviek sa v latinčine vyskytujú hlavne tieto: 
1. V I. deklinácii: nom. sg. -ē (f.), -ās/-ēs (m.); v gen. sg. -ēs (f.); acc. sg. -ēn 

(pri maskulínach tiež -an); voc. sg. -e (pri maskulínach tiež -ā); abl. sg. -ē, napr.: 
nom. mūsicē (hudba)  Aeneās (Aeneas) 
gen. mūsicēs   (Aeneae) 
acc. mūsicēn   Aenēan 
voc. mūsice   Aenēā 
abl. mūsice   (Aenēā) 
V pluráli majú všeobecné substantíva na -ēs alebo -ē latinské koncovky. 

2. V II. deklinácii: nom. sg. -os, -on; acc. sg. -on; gen. pl. pri názvoch kníh a spisov -
ōn; voc. sg. vlastných mien na -eus je -eu, napr.: 
Dēlos – Dēlon; Īlion – Īlion; (liber) Būcolicōn, Georgicōn; Promētheu. 

3. V III. deklinácii: gen. sg. -os; acc. sg. -a (pri rovnoslabičných -im alebo -in); nom. 
pl. -es; acc. pl. -as, napr.: 
gen. sg.  Pallados, Orpheos 
acc. sg.  Pallada, Orphea, Charybdim, poēsin 
nom. pl. Hyades, hēroes 
acc. pl.  Hyadas, hēroas 
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STUPŇOVANIE ADJEKTÍV 
 

Latinským adjektívom sa vyjadrujú tri stupne vlastnosti: 
I. stupeň – (gradus) positivus:  altus, a, um - vysoký 
II. stupeň – (gradus) comparativus:  altior, ius - vyšší 
III. stupeň – (gradus) superlativus:  altissimus, a, um - najvyšší 
 

Komparatív 
Tvorí sa od základu adjektíva príponou -ior (pre maskulína a feminína) a -ius 

(pre neutrá). 
 
altus, a, um (vysoký) → komp. alt-ior (m., f.), alt-ius (n.) – vyšší 
brevis, e (krátky) → komp. brev-ior (m., f.), brev-ius (n.) – kratší 
fēlīx, īcis (šťastný) → komp. fēlīc-ior (m., f.), fēlīc-ius (n.) – šťastnejší 
 

Komparatívy adjektív sa skloňujú podľa substantív III. deklinácie 
so spoluhláskovými kmeňmi: v abl. sg. majú -e, v gen. pl. -um, v nom., acc., a voc. pl. 
neutier -a: 
 
 sg. pl. 

m.  f.  n. m.  f.  n. 
nom. altior  altior  altius altiōrēs altiōrēs altiōra 
gen. altiōris altiōrum 
dat. altiōrī altiōribus 
acc. altiōrem altiōrem altius altiōrēs altiōrēs altiōra 
voc. = nom. = nom. 
abl. altiōre altiōribus 

 
P o r o v n á v a n i e  

Komparatív sa väčšinou používa na porovnávanie vlastností dvoch osôb alebo 
vecí. 

Porovnávanie sa uskutočňuje dvoma spôsobmi: 
a) pomocou adverbia quam (ako, než), pričom porovnávaný člen je v takom páde, ako 

člen, s ktorým porovnávame: 
Altior sum quam tū. Som vyšší ako ty. 
Fēmina est prūdentior quam vir. Žena je opatrnejšia ako muž. 
Marcus est celerior quam Paulus. Marek je rýchlejší ako Pavol. 

b) porovnávaný člen sa môže v latinčine vyjadriť tzv. ablatívom porovnávacím: 
Altior sum tē. 
Fēmina est prūdentior virō. 
Marcus est celerior Paulō. 
(ablatívy tē, virō, Paulō vlastne zastupujú spojenia quam tū, quam vir, quam Paulus) 
 

Ak je komparatív použitý samostatne, t.j. nemá pri sebe porovnávané 
substantívum, ale vyjadruje mieru vlastnosti, odlišnú od obvyklej miery, prekladá sa 
pozitívom s príslovkou príliš, trochu, alebo pomocou predpony pri- (absolútny 
komparatív): 
Epistula tua brevior est. Tvoj list je prikrátky, príliš krátky, trochu krátky. 

Komparatív sa môže zosilňovať pomocou etiam (ešte) a multō (omnoho, oveľa): 
etiam pulchrior – ešte krajší 
multō altior – omnoho (oveľa) vyšší 
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Superlatív 
  
Tvorí sa príponami: 
 
a) -issimus, -issima, -issimum k základu adjektíva: 

altus, a, um (vysoký) → alt-issimus, a, um – najvyšší 
brevis, e (krátky) → brev-issimus, a, um – najkratší 
fēlīx, īcis (šťastný) → fēlīc-issimus, a, um – najšťastnejší 

b) -rimus, -rima, rimum pri adjektívach zakončených v nom. sg. maskulín na -er. 
Prípony sa pripájajú k tvaru nom. sg. maskulín: 
līber, a, um (slobodný) → līber-rimus, a, um – najslobodnejší 
pulcher, chra, chrum (pekný) → pulcher-rimus, a, um – najkrajší 
ācer, cris, cre (ostrý) → ācer-rimus, a, um – najostrejší 

c) -limus, -lima, -limum pri nasledujúcich šiestich adjektívach, zakončených v nom. 
sg. maskulín a feminín na -lis. Prípony sa pripájajú k základu adjektíva: 
facilis, e (ľahký) → facil-limus, a, um – najľahší 
difficilis, e (ťažký) → difficil-limus, a, um – najťažší 
similis, e (podobný) → simil-limus, a, um – najpodobnejší 
dissimilis, e (odlišný) → dissimil-limus, a, um – najodlišnejší 
humilis, e (nízky) → humil-limus, a, um – najnižší 
gracilis, e (štíhly) → gracil-limus, a, um – najštíhlejší 
 
Ostatné adjektíva na -lis majú superlatív pravidelný: 
ūtilis, e (užitočný) → ūtilissimus, a, um – najužitočnejší 
nōbilis, e (vznešený) → nōbilissimus, a, um – najvznešenejší 

 
V ý z n a m  s u p e r l a t í v u  

Latinský superlatív môže mať význam: 
a) relatívny (vzťažný), ak je spojený s porovnávaným substantívom: 

 
vulpēs est callidissima  omnium animālium (gen. celkový) 
líška je najchytrejšia  ex (dē) omnibus animālibus    
zo všetkých zvierat   inter omnia animālia 

 
b) absolútny (samostatný), ak je bez porovnávaného substantíva (tzv. elatív). Vtedy ho 

prekladáme adjektívom s predponou -pre, alebo slovom veľmi: 
mōns est altissimus – hora je veľmi vysoká 
     hora je prevysoká 

 
V prvom prípade vyjadruje superlatív najvyšší stupeň vlastnosti, v druhom 

prípade však len veľmi vysoký stupeň vlastnosti. 
Superlatív sa v latinčine často používa na vyjadrenie chvály namiesto pozitívu: 

Sōcratēs, vir sapientissimus – múdry Sokrates 
 

Superlatív sa môže zosilňovať pomocou vel (asi, snáď, možno, zaiste), quam (čo), 
longē (ďaleko): 
quam altissimus – čo najvyšší 
longē pulcherrimus – ďaleko najkrajší 
vel facillimus – asi najľahší 
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Zapamätať  s i !  
1. Adjektíva na -dicus, -ficus, -volus tvoria komparatív a superlatív akoby boli 

zakončené na -dicēns, -fīcēns, -volēns (gen. sg. -entis): 
maledicus, a, um (hanlivý)  → komp. maledicent-ior, -ius 
       → superl. maledicent-issimus, a, um 
magnificus, a, um (veľkolepý)  → komp. magnificent-ior, -ius 
       → superl. magnificent-issimus, a, um 
benevolus, a, um (láskavý)  → komp. benevolent-ior, -ius 
       → superl. benevolent-issimus, a, um 
Rovnako aj prōvidus, a, um (prezieravý) má komparatív prōvidentior, -ius 
a superlatív prōvidentissimus, a, um. 

2. vetus, eris (starý)    → komp. vetustior, -ius (od vetustus) 
→ superl. veterrimus, a, um 

sacer, cra, crum (posvätný)  → komp. sānctior, -ius (od sānctus) 
       → superl. sānctissimus, a, um 

3. Adjektíva, ktoré majú pred koncovkou -us, a, um samohlásku, tvoria komparatív 
pomocou adverbia magis (viac) a superlatív pomocou adverbia māximē (najviac), 
ktoré sa kladú pred pozitív. 
Je to tzv. opisné stupňovanie: 
dubius, a, um (pochybný)   → komp. magis dubius, a, um 
       → superl. māximē dubius, a, um 
idōneus, a, um (vhodný)   → komp. magis idōneus, a, um 
       → superl. māximē idōneus, a, um 
arduus, a, um (strmý)   → komp. magis arduus, a, um 
       → superl. māximē arduus, a, um 
ale: antiquus, a, um (starobylý) má komparatív antīquior, -ius a superlatív 
antiquissimus, a, um, pretože -u- pred koncovkou -us sa nevyslovuje ako 
samohláska (patrí ku -q-). 

 
Nepravidelné stupňovanie 

Niektoré adjektíva tvoria jednotlivé stupne od rôznych základov: 
bonus, a, um (dobrý)  → komp. melior, -ius – lepší 
     → superl. optimus, a, um – najlepší 
malus, a, um (zlý)  → komp. peior, -ius – horší 
     → superl. pessimus, a, um – najhorší 
magnus, a, um (veľký)  → komp. maior, -ius – väčší 
     → superl. māximus, a, um – najväčší 
parvus, a, um (malý)  → komp. minor, -us – menší 
     → superl. minimus, a, um – najmenší 
multus, a, um (mnohý)  → komp. plūs (gen. sg. plūris) – viac 
     → superl. plūrimus, a, um – najviac, veľmi mnohý, 
      najpočetnejší 
P o z n á m k a : 

Plūs je substantívne neutrum, ktoré má v singulári len nom., gen. a acc. Ostatné 
pády sa nevyskytujú. V pluráli má adjektívnu formu (plūrēs, plūra) a skloňuje sa 
vo všetkých rodoch a pádoch. 
plūs (plūrimum) labōris – viac (najviac) práce 
plūris (plūrimī) aestimō25 – viac (najviac) oceňujem 
plūs (plūrimum) valeō – viac (najviac) zmôžem 
                                                           
25 aestimō, āre – (oceňovať)  sa viaže sa s genitívom 
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plūrēs (gen. -ium) – viac, viacerí, väčšina 
plūrēs hominēs – viac ľudí 
plūrimī hominēs – najviac ľudí 
complūrēs, a (gen. -ium) – niekoľko, dosť veľa (nemá porovnávací význam) 
complūrēs nāvēs – niekoľko (dosť veľa) lodí 
 

Neúplné stupňovanie 
Pri niektorých adjektívach sa nepoužíva pozitív, ale len komparatív a superlatív: 

(citrā - z tejto strany)  citerior bližší  - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - -   dēterior horší  dēterrimus najhorší 
(intrā - vnútri, dnu)  interior vnútorný  intimus najvnútornejší 
(potis - schopný)26  potior schopnejší  potissimus najschopnejší 
(prae - pred)   prior prednejší  prīmus najprednejší, prvý 
(prope - blízko, 
propinquus - blízky)  propior bližší  proximus najbližší 
(ultrā - z onej strany)  ulterior zadnejší  ultimus najzadnejší, posledný 
 

Pri niektorých adjektívach je pozitív v pluráli, v singulári sa používa len 
v obmedzenej miere: 
exterī cudzí, cudzinci  exterior vonkajší   extrēmus najzadnejší, 

          najkrajnejší 
            posledný 
īnferī dolní, podsvetie   īnferior nižší, spodneší  īnfimus najnižší 
           īmus  najspodnejší 
posterī nasledujúci,  posterior  neskorší  postrēmus posledný 

  potomkovia       postumus pohrobok 
superī horní, nebešťania superior hornejší, vyšší  suprēmus najhornejší, 

             posledný 
         summus najvyšší 
 
Niektoré adjektíva netvoria komparatív, iné zasa superlatív. V takýchto prípadoch 

sa používa opisné stupňovanie, alebo stupne iného adjektíva. 
Vzťahové adjektíva netvoria komparatív ani superlatív kvôli svojmu významu 

(napr.: aureus, a, um - zlatý, maritimus, a, um - prímorský). 
Nestupňujú sa napr. ani adjektíva, ktoré vznikli zložením s mennými alebo 

slovesnými kmeňmi, napr.: frūgifer, a, um – úrodný, discolor, ōris – rôznofarebný, 
particeps, cipis – účastný (partem capiō), atď. 

Ale adjektíva zložené zo slovesných kmeňov od dīcere (hovoriť), facere (robiť), 
velle (chcieť) a zo substantív ars (umenie), cor (srdce) a mēns (myseľ) sa stupňujú 
pravidelne, napr. dēmēns, entis (šialený). 
 
Z a p a m ä t a ť  s i ! 
Gallia citerior, ulterior – predná, zadná Galia 
Italia superior, īnferior – horná, dolná Itália 
mare īnferum – dolné more (Tyrrhenské) 
mare superum – horné more (Jadranské) 
dī superī – nebešťania (najvyšší bohovia) 
posterō diē – druhého dňa 

 
                                                           
26 zastarané 
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Prívlastky summus, a, um; medius, a, um; prīmus, a, um; īnfimus, a, um; extrēmus, 
a, um môžu mať dvojaký význam: 
a) ak stoja za substantívom, vyjadrujú jednotlivú vec celú: 

mōns summus – najvyššia hora 
b) ak stoja pred substantívom, označujú len časť tejto veci: 

summus mōns – vrchol hory 
īnfimus collis – úpätie pahorku 
in extrēmō ponte – na konci mosta 
prīmō mēnse – na začiatku mesiaca 
in mediā urbe – v strede mesta 

 
 

STUPŇOVANIE ADVERBIÍ 
 

Komparatív adverbia je totožný s tvarom acc. sg. neutra komparatívu adjektíva. 
Superlatív sa tvorí od základu superlatívu adjektíva príponou -ē. 

altē (vysoko)    altius – vyššie  altissimē  – najvyššie 
pulchrē (pekne)    pulchrius – krajšie pulcherrimē – najkrajšie 
ācriter (ostro)    ācrius – ostrejšie  ācerrimē – najostrejšie 
breviter (krátko)    brevius – kratšie  brevissimē – najkratšie 
facile (ľahko)    facilius – ľahšie  facillimē – najľahšie 
bene (dobre)    melius – lepšie  optimē – najlepšie 
male (zle)     peius – horšie  pessimē – najhoršie 
multum (mnoho)    plūs – viac   plūrimum – najviac 
prope (blízko)    propius – bližšie  proximē – najbližšie 
diū (dlho)     diūtius – dlhšie  diūtissimē – najdlhšie 
saepe (často)    saepius – častejšie saepissimē – najčastejšie 
 

Niektoré adverbiá nemajú pozitív, alebo majú pozitív od iného kmeňa, napr.: 
magnopere, valdē (veľmi)  magis – viac  māximē – najviac 
parum, paulum, nōn multum   minus – menej  minimē – najmenej 
(málo)     dēterius – horšie  dēterrimē – najhoršie 
      ōcius – rýchlejšie  ōcissimē– najrýchlejšie 
      potius – skôr  potissimum – najskôr 
      prius – prv   prīmum – najprv, po prvé 
        
 
 Niektoré adverbiá nemajú komparatív, napr.: 
meritō (zaslúžene)   ––   meritissimē – najzaslúženejšie 
nūper (nedávno)    ––   nūperrimē – celkom nedávno 
 
 Niektoré adverbiá nemajú superlatív, napr.: 
satis (dosť)     satius – lepšie   –– 
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INDIKATÍV FUTÚRA I. 
 

Tvorí sa od prézentného kmeňa. Vyjadruje budúci dej trváci, opätovací alebo 
jednodobový. 
 

I n d i k a t í v  f u t ú r a  I .  s l o v i e s  I .  a  I I .  k o n j u g á c i e  
 
Futúrum I. má pri slovesách I. a II. konjugácie znak -b- (v 3. os. pl. act. a pas. je 

rozšírený o -u-; v 2. os. sg. pas. o -e-; v ostatných osobách o -i-; koncovky ind. fut. I. sú 
totožné s koncovkami ind. praes. III. konjugácie). 
 
I. konj. act. laudā-b-ō, -bi-s, -bi-t, -bi-mus, -bi-tis, -bu-nt 
  pas. laudā-b-or, -be-ris, -bi-tur, -bi-mur, -bi-minī, -bu-ntur 
 
II. konj. act. dēlē-b-ō, -bi-s, -bi-t, -bi-mus, -bi-tis, -bu-nt 
  pas. dēlē-b-or, -be-ris, -bi-tur, -bi-mur, -bi-minī, -bu-ntur 
 

 
 

I n d i k a t í v  f u t ú r a  I .  s l o v i e s  I I I .  a  I V .  k o n j u g á c i e  
 
Futúrum I. má pri slovesách III. a IV. konjugácie znak -e- (v 1. sg. os. act. a pas. -a-). 

 
III. konj. act. leg-a-m, -ē-s, -e-t, -ē-mus, -ē-tis, -e-nt 
  pas. leg-a-r, -ē-ris, -ē-tur, -ē-mur, -ē-minī, -e-ntur 
 
  act. capi-a-m, -ē-s, -e-t, -ē-mus, -ē-tis, -e-nt 
  pas. capi-a-r, -ē-ris, -ē-tur, -ē-mur, -ē-minī, -e-ntur 
 
IV. konj. act. audi-a-m, -ē-s, -e-t, -ē-mus, -ē-tis, -e-nt 
  pas. audi-a-r, -ē-ris, -ē-tur, -ē-mur, -ē-minī, -e-ntur 
 

Futúrum I. do slovenčiny prekladáme budúcim časom nedokonavého 
a dokonavého vidu: 
laudābō – budem chváliť, pochválim 
laudābor – budem chválený/pochválený 
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UKAZOVACIE ZÁMENÁ 
 

Gen. sg. ukazovacích zámen má koncovku -ius, dat. sg. koncovku -ī. V ostatných 
pádoch sa ukazovacie zámená mužského a stredného skloňujú podľa II. deklinácie, 
ženského rodu podľa I. deklinácie. 
 
h i c ,  h a e c ,  h o c  –  t e n t o ,  t á t o ,  t o t o  
 sg. pl. 

 m.  f.  n.  m.  f.  n. 
nom. hic  haec  hoc hī  hae  haec 
gen. huius hōrum  hārum  hōrum 
dat. huic hīs 
acc. hunc  hanc  hoc hōs  hās  haec 
abl. hōc  hāc  hōc hīs 
 
Zámeno hic, haec, hoc označuje bytosti a veci, ktoré sú veľmi blízke hovoriacej osobe. 
 
Spoluhláska -c, ktorou sú zakončené niektoré tvary tohto zámena, je zvyšok starej 
častice -ce, ktoré zosilňuje ukazovaciu platnosť zámena. Vo forme -ce sa vyskytuje 
v pádoch  zakončených na -s (huiusce, hōsce, hāsce, hīsce). Môže sa vyskytovať aj 
vo forme -ci, a to v pádoch zakončených na -c pred príklonnou opytovacou časticou -ne 
(hicine, haecine, hocine). 
 
 
i l l e ,  i l l a ,  i l l u d  –  o n e n ,  o n á ,  o n o  
 sg. pl. 

 m.  f.  n.  m.  f.  n. 
nom. ille  illa  illud illī  illae  illa 
gen. illīus illōrum illārum illōrum 
dat. illī illīs 
acc. illum  illam  illud illōs  illās  illa 
abl. illō  illā  illō illīs 
 
Zámeno ille, illa, illud označuje bytosti a veci, ktoré sú neprítomné, vzdialené 
od hovoriacej osoby. Niekedy označuje známu, slávnu osobu a v tomto prípade je 
obyčajne za menom: Sōcratēs ille – onen slávny Sokrates. 
 
Častica -c pristupuje aj k niektorým tvarom tohto zámena: illic, illaec, illuc (illoc); acc. 
sg. illunc, illanc, illuc; abl. sg. illōc, illāc, illōc, atď. 
 
 
i s t e ,  i s t a ,  i s t u d  –  t e n t o h ľ a ,  t á t o h ľ a ,  t o t o h ľ a  
 sg. pl. 

 m.  f.  n.  m.  f.  n. 
nom. iste  ista  istud istī  istae  ista 
gen. istīus istōrum istārum istōrum 
dat. istī istīs 
acc. istum  istam  istud istōs  istās  ista 
abl. istō  istā  istō istīs 
 
Častica -c pristupuje aj k niektorým tvarom tohto zámena, napr.: istic, istaec, istoc 
(istuc). 
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i p s e ,  i p s a ,  i p s u m  –  s á m ,  s a m a ,  s a m o  
 sg. pl. 

 m.  f.  n.  m.  f.  n. 
nom. ipse  ipsa  ipsum ipsī  ipsae  ipsa 
gen. ipsīus ipsōrum ipsārum ipsōrum 
dat. ipsī ipsīs 
acc. ipsum  ipsam  ipsum ipsōs  ipsās  ipsa 
abl. ipsō  ipsā  ipsō ipsīs 
 
ipse Caesar – sám (samotný) Caesar 
mē ipsum – mňa samého 
eō ipsō tempore – práve v tom čase 
hōc ipsō – práve tým 
meā ipsīus operā – mojím vlastným pričinením 
 
 
i s ,  e a ,  i d  –  t e n ,  t á ,  t o  
 sg. pl. 

 m.  f.  n.  m.  f.  n. 
nom. is  ea  id iī (eī, ī) eae  ea 
gen. eius eōrum  eārum  eōrum 
dat. eī iīs (eīs, īs) 
acc. eum  eam  id eōs  eās  ea 
abl. eō  eā  eō iīs (eīs, īs) 
 
Zámeno is, ea, id má tiež význam on, ona, ono, ak zastupuje osobné a privlastňovacie 
zámeno 3. osoby: 
Librum tuum habeō. Brevī tempore eum legam. Mám tvoju knihu. V krátkom čase ju 
prečítam. 
Parentēs Paulī scriptōrēs sunt; librī eōrum pulchrī sunt. Pavlovi rodičia sú spisovatelia; 
ich knihy sú pekné. 
 
 
ī d e m ,  e a d e m ,  i d e m  –  t e n  i s t ý ,  t á  i s t á ,  t o  i s t é  
 sg. pl. 

 m.  f.  n.  m.  f.  n. 
nom. īdem  eadem  idem iī (eī, ī)dem eaedem eadem 
gen. eiusdem eōrundem eārundem eōrundem 
dat. eīdem iīs (eīs, īs)dem 
acc. eundem eandem idem eōsdem eāsdem eadem 
abl. eōdem  eādem  eōdem iīs (eīs, īs)dem 
 
Zámeno īdem, eadem, idem vzniklo spojením zámena is, ea, id a príklonky -dem. 
Skloňuje sa len prvá časť. Pred d sa m mení na n (acc. sg. m., f.; gen. pl. všetkých 
rodov). 
 
Īdem často znamená zároveň, súčasne, tiež: 
Fortis fuit Ulixēs īdemque callidus. Odysseus bol statočný a zároveň chytrý. 
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OPYTOVACIE ZÁMENÁ 
 

Zámená quis? (kto?) a quid? (čo?) majú substantívnu platnosť a pýtame sa nimi na 
osobu alebo vec. Skloňujú sa len v singulári. 
 
 kto? čo? 
nom. quis   kto quid   čo 
gen. cuius   koho cuius reī  čoho 
dat. cui   komu cui reī   čomu 
acc. quem   koho quid   čo 
abl. quō   kým, (o) kom 

quōcum  (s) kým 
quā rē   čím, (o) čom 
    

 
Quis venit? Kto prichádza? Quid bibis? Vīnum. Čo piješ? Víno. 
 
 
 
Zámená quī? (ktorý, aký?), quae? (ktorá, aká?), quod? (ktoré, aké?) majú adjektívnu 
platnosť, keď sa pýtame na určitejšie označenie alebo vlastnosť osoby alebo veci. 
 
 sg. pl. 

 m.  f.  n.  m.  f.  n. 
nom. quī  quae  quod quī  quae  quae 
gen. cuius quōrum quārum quōrum 
dat. cui quibus 
acc. quem  quam  quod quōs  quās  quae 
abl. quō  quā  quō 

quōcum quācum quōcum 
quibus 

quibuscum 
 
 
P o z n á m k y : 
1. Všetky pády týchto opytovacích sa môžu zosilniť pripojením častice -nam: 

quisnam? (ktože), quīnam? (ktorýže), cuinam? (komuže), atď. 
2. Ako opytovacie zámeno sa používa aj zmeravený starý ablatív quī? (=quō modō) – 

ako? 
Quī possum? Ako môžem? 

3. Ako ablatív pre quid sa v niektorých výrazoch používa aj quī: Quī fit? Čím sa 
stáva? 

4. K opytovacím zámenám patrí aj uter, utra, utrum? – kto, ktorý (z oboch, obidvoch). 
Má substantívnu i adjektívnu platnosť: uter oculus – ktoré z očí, ktoré oko. 

5. K opytovacím zámenám patria aj (súvzťažné) zámenné adjektíva a zámenné 
príslovky: 
quālis, e? –  aký? (skloňuje sa podľa adjektív III. deklinácie) 
quantus, a, um? – aký veľký? (skloňuje sa podľa adjektív I. a II. deklinácie) 
quotus, a, um? – koľkáty? (skloňuje sa podľa adjektív I. a II. deklinácie) 
quot? – koľko (je nesklonné) 
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VZŤAŽNÉ ZÁMENÁ 
 

Patria sem: 
1. (Určité) Vzťažné zámená, zámenné adjektíva a príslovky – sú tvarovo totožné 

s opytovacími: 
quī, quae, quod – ktorý; kto, čo27 
uter, utra, utrum – kto, ktorý (z oboch) 
quālis, e –  aký 
quantus, a, um – aký veľký 
quotus, a, um – koľkáty 
quot – koľko 

2. Neurčité vzťažné zámená, zámenné adjektíva a príslovky. Tvoria sa: 
a) zdvojením jednoduchých zámen: 

quisquis, quidquid – ktokoľvek (každý, kto), čokoľvek (všetko, čo)28 
quotquot (neskl.) – koľkokoľvek 

b) pripojením nesklonnej častice -cunque (slov. -koľvek)29: 
quīcunque, quaecunque, quodcunque – ktorýkoľvek, akýkoľvek 
utercunque, utracunque, utrumcunque – ktorýkoľvek 
quantuscunque, quantacunque, quantumcunque – akokoľvek veľký 
quantuluscunque, quantulacunque, quantulumcunque – akokoľvek malý 
quāliscunque, quālecunque – akýkoľvek 
quotuscunque, quotacunque, quotumcunque – koľkýkoľvek 
quotcunque (neskl.) – koľkokoľvek 

 

                                                           
27 V ablatíve sa v spojení s predložkou cum obyčajne používajú tvary quōcum, quācum, quibuscum, ale 
vyskytujú sa (zriedkavejšie) aj tvary cum quō, cum quā, cum quibus. 
U básnikov sa miesto dat. a abl. pl. quibus vyskytuje aj tvar quīs. 
28 Má substantívnu platnosť. Vyskytuje sa len v nom. sg. a v tvare quōquō v spojení s modus: quōquō 
modō – akýmkoľvek spôsobom. 
29 Skloňuje sa len prvá časť takejto zloženiny, napr.: cuiuscunque, utrīuscunque, quantīcunque, atď. 
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NEURČITÉ ZÁMENÁ 
 

1. quis (quī), quid – (nie)kto, (nie)čo 
quī (quis), qua (quae), quod – (nie)ktorý 
Skloňujú sa ako tvarovo rovnaké opytovacie zámená.30 Používajú sa najmä vo vedľajších 
vetách, a to po spojkách sī (ak, keby), nisi (ak nie, keby nie), nē (aby nie), po opytovacej 
častici num (či) a po vzťažných adverbiách quō (čím), quantō (o koľko), napr.: sī quis (ak 
niekto), sī quid (ak niečo), nē quis (aby nikto), sī quī homō (ak nejaký človek), num quis 
venit? (či niekto prichádza?), a pod. 

2. aliquis, aliquid – niekto, niečo 
aliquī (aliquis), aliqua, aliquod – niektorý, nejaký 
Skloňuje sa len druhá časť: alicuius, alicui, aliquem, aliquō, atď31. Používajú sa len 
v kladných vetách. 

3. quisquam, quidquam (quicquam) – niekto, niečo 
Skloňuje sa len prvá časť: cuiusquam, atď. Používa sa len v záporných vetách alebo 
vo vetách záporného zmyslu, napr.: neque quisquam (a nikto), neque quicquam (a nič), 
a pod. Numquam āmīsī quicquam (Nikdy som nič nestratil). 

4. ullus, ulla, ullum – niektorý 
Gen. sg. ullīus, dat. sg. ullī pre všetky tri rody. Používa sa len v záporných vetách alebo 
vo vetách záporného zmyslu, napr.: neque ullus (a nijaký), nē ullus (aby nijaký) a pod. 
Multōs librōs habet neque ūllum legit (Má veľa kníh, ale žiadnu nečíta). 

4. quispiam, quidpiam (quippiam) – niekto, niečo; ktokoľvek, čokoľvek 
quispiam, quaepiam, quodpiam – niektorý, nejaký 
Skloňuje sa len prvá časť: cuiuspiam, atď. 

5. quīdam, quiddam – ktosi, čosi 
quīdam, quaedam, quoddam – ktorýsi, akýsi 
Skloňuje sa len prvá časť: cuiusdam; acc. sg. quendam, quandam; gen. pl. quōrundam, 
quārundam, atď. 

6. quisque, quidque – každý, každé 
quisque, quaeque, quodque – každý 
Skloňuje sa len prvá časť: cuiusque, atď. Toto zámeno sa kladie hlavne po radovej číslovke, 
superlatíve a po vzťažnom alebo zvratnom zámene: Quīntus quisque accessit (Každý piaty 
sa pridal). Quod quisque habet, dēfendit (Každý bráni, čo má). Optimus quisque periit 
(Každý najlepší zahynul. Práve tí najlepší zahynuli). Suam quisque fāmam tuētur (Každý 
chráni svoju povesť). 

7. ūnusquisque, ūnumquidque – jedenkaždý, jednokaždé (každý jeden, každé jedno) 
ūnusquisque, ūnaquaeque, ūnumquodque – jedenkaždý 
Skloňujú sa len prvé dve časti: ūnīuscuiusque, ūnīcuique, atď. 

8. quīvīs, quidvīs – ktokoľvek, čokoľvek 
quīvīs, quaevīs, quodvīs – ktorýkoľvek, akýkoľvek 
Skloňuje sa len prvá časť: cuiusvīs, atď. 

9. quīlibet, quidlibet – hocikto, hocičo 
quīlibet, quaelibet, quodlibet – hociktorý 
Skloňuje sa len prvá časť: cuiuslibet, atď. 

10. Zámenné adjektíva s gen. sg. na -īus a dat. sg. na -ī (inak sa skloňujú podľa adjektív 
I. a II. deklinácie): 
alius, alia, aliud – iný (gen. sg. alterīus, dat. sg. aliī) 
alter, altera, alterum – druhý (gen. sg. alterīus, dat. sg. alterī) 

                                                           
30 V nom. sg. f. a v nom. a acc. pl. n. je častejšie tvar  qua než quae. 
31 V nom. a acc. pl. n. sa vyskytuje aj tvar aliqua. 
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neuter, neutra, neutrum – ani jeden z oboch; ani jeden, ani druhý (gen. sg. neutrīus, 
dat. sg. neutrī) 
nūllus, nūlla, nūllum – nijaký (gen. sg. nūllīus, dat. sg. nūllī) 
sōlus, sōla, sōlum – samojediný (gen. sg. sōlīus, dat. sg. sōlī) 
tōtus, tōta, tōtum – celý (gen. sg. tōtīus, dat. sg. tōtī) 
ūnus, ūna, ūnum – jeden (gen. sg. ūnīus, dat. sg. ūnī) 
uterque, utraque, utrumque – jeden i druhý, obaja (gen. sg. utrīusque, dat. sg. 
utrīque) 
utervīs, utravīs, utrumvīs – ktorýkoľvek z oboch (gen. sg. utrīusvīs, dat. sg. utrīvīs) 
uterlibet, utralibet, utrumlibet – hociktorý z oboch (gen. sg. utrīuslibet, dat. sg. 
utrīlibet) 
alteruter, alterutra, alterutrum – jeden alebo druhý (gen. sg. alterīus utrīus, dat. sg. 
alterī utrī, alebo alterīusutrīus, alterīutrī) 

11. ambō – oba, obaja, obidvaja (zároveň). Je to pôvodný duál a skloňuje sa ako 
číslovka duo (dva). 

13. 
 nikto nič 
nom. nēmō   nikto nihil   nič 
gen. nūllīus   nikoho nūllīus reī  ničoho 
dat. nēminī   nikomu nūllī reī  ničomu 
acc. nēminem  nikoho nihil   nič 
abl. nūllō   nikým,  

   (o) nikom 
nūllā rē  ničím,  
   (o) ničom 

 
Nēmō vzniklo z nē-homō (ani človek, ani človiečik). 
Nihil vzniklo z nē-hīlum (= nē fīlum – ani niť). V ustálených spojeniach má nihil 
vlastný gen. (nihilī), acc. (nihilum) a abl. (nihilō). 

 
 

SÚVZŤAŽNÉ ZÁMENÁ, ZÁMENNÉ ADJEKTÍVA A PRÍSLOVKY 
1. Súvzťažné zámená a zámenné adjektíva 

quī – hic, is, ille, iste  kto (ktorý) – tento, ten, onen, tentohľa 
quantus – tantus   aký veľký – taký veľký 
quālis – tālis    aký – taký 
 

2. Súvzťažné zámenné príslovky 
quot – tot    koľko – toľko 
ubi – ibi, hīc    kde – tu, tam 
ut, utī – ita, sīc   ako – tak 
quō – eō    kam – tam 
quā – eā, hāc    kadiaľ – tadiaľ 
quotiēns – totiēns   koľkokrát – toľkokrát 
quandō – tum, tunc   kedy – vtedy 
unde – inde, hinc   odkiaľ – odtiaľ 
quam – tam    ako – tak 
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PERFEKTNÝ KMEŇ 
 

Od perfektného kmeňa sa tvoria aktívne tvary indikatívu perfekta, 
plusquamperfekta a futúra II., konjunktívu perfekta a plusquamperfekta a infinitívu 
perfekta (tzv. aktívny perfektný systém). 

 
Pretože nemáme jednotné pravidlá uľahčujúce tvorenie perfektného kmeňa, 

uvádza sa v každom latinskom slovníku vedľa tvaru 1. os. sg. ind. praes. act. a inf. 
praes. act. aj tvar 1. os. sg. ind. perf. act. Perfektný kmeň dostaneme  odtrhnutím 
osobnej prípony 1. os. sg. ind. perf. act. -ī: 
 
laudō, āre, āvī – chváliť 
laudāv-ī  – pochválil som (1. os. sg. ind. perf. act.) 
laudāv-  – perfektný kmeň 

 
Ak v slovníku pri nejakom slovese nie je uvedený tvar 1. os. sg. ind. perf., 

znamená to, že toto sloveso perfektum netvorí. 
 

Perfektný kmeň sa tvorí niekoľkými spôsobmi: 
 

1. znakom -v- (najmä pri slovesách I. a IV. konjugácie) 
laudō, āre  chváliť  laudā-v-ī 
dēleō, ēre  ničiť   dēlē-v-ī 
petō, ere  žiadať  petī-v-ī 
audiō, īre  počúvať  audī-v-ī 
 

2. znakom -u-: 
cubō, āre  ležať   cub-u-ī 
vetō, āre  zakazovať  vet-u-ī 
moneō, ēre  napomínať  mon-u-ī 
taceō, ēre  mlčať  tac-u-ī 
aperiō, īre  otvárať  aper-u-ī 
colō, ere  ctiť   col-u-ī 
 

3. znakom -s- (tzv. perfektum sigmatické), pričom dochádza k hláskoslovným 
zmenám32: 
augeō, ēre  rozmnožovať au-x-ī (z aug-s-ī) 
suādeō, ēre  radiť   suā-s-ī (zo suād-s-ī) 
dicō, ere  hovoriť  dī-x-ī  (z dīc-s-ī) 
scrībō, ere  písať   scrīp-s-ī (zo scrīb-s-ī) 
mittō, ere  posielať  mī-s-ī  (z mit-s-ī) 
cēdō, ere  ísť   ce-ss-ī (z cēd-s-ī) 
claudō, ere  zatvárať  clau-s-ī (z claud-s-ī) 
trahō, ere  ťahať   trā-x-ī (z trah-s-ī) 
saepiō, īre  ohradiť  saep-s-ī 
 
 

                                                           
32 c alebo g+s = x 
    p pred s sa mení na p 
    d, t  pred s mizne 
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4. Predĺžením kmeňovej samohlásky, pričom sa táto niekedy aj mení (a > ē): 
videō, ēre  vidieť  vīd-ī 
caveō, ēre  chrániť sa  cāv-ī 
legō, ere  čítať   lēg-ī 
agō, ere  robiť   ēg-ī 
faciō, ere  robiť   fēc-ī 
veniō, īre  prichádzať  vēn-ī  
 

5. Reduplikáciou (zdvojením) počiatočnej spoluhlásky, pričom sa kmeňová 
samohláska často oslabuje: 
tondeō, ēre  strihať  to-tond-ī 
cadō, ere  padať   ce-cid-ī 
tangō, ere  dotýkať sa  te-tig-ī 
pellō, ere  vyháňať  pe-pul-ī 
fallō, ere  klamať  fe-fell-ī 
currō, ere  bežať   cu-curr-ī 
 
Zložené slovesá väčšinou reduplikáciu strácajú : 
occidō, ere  padať   occid-ī 
dēcidō, ere  spadnúť  dēcid-ī 
accurrō, ere  pribehnúť  accur-ī 
 

6. Pri niektorých slovesách sa perfektný kmeň rovná prézentnému kmeňu: 
dēfendō, ere  brániť  dēfend-ī 
tribuō, ere  udeľovať  tribu-ī 
solvō, ere  rozviazať  solv-ī 
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INDIKATÍV PERFEKTA AKTÍVA 
 

Tvorí sa od perfektného kmeňa osobnými príponami: 
 
 sg. pl. 
1. -ī -imus 
2. -istī -istis 
3. -it -ērunt 
 
Napr.: 
laudō, āre  laudāv-ī, -istī, -it, -imus, -istis, -ērunt 
cubō, āre  cubu-ī, -istī, -it, -imus, -istis, -ērunt 
dēleō, ēre  dēlēv-ī, -istī, -it, -imus, -istis, -ērunt 
legō, ere  lēg-ī, -istī, -it, -imus, -istis, -ērunt 
scrībō, ere  scrīps-ī, -istī, -it, -imus, -istis, -ērunt 
tribuō, ere  tribu-ī, -istī, -it, -imus, -istis, -ērunt 
capiō, ere  cēp-ī, -istī, -it, -imus, -istis, -ērunt 
audiō, īre  audīv-ī, -istī, -it, -imus, -istis, -ērunt 
veniō, īre  vēn-ī, -istī, -it, -imus, -istis, -ērunt 
pellō, ere  pepul-ī, -istī, -it, -imus, -istis, -ērunt 
dēfendō, ere dēfend-ī, -istī, -it, -imus, -istis, -ērunt 
a pod. 
 

Indikatívom perfekta sa najčastejšie vyjadruje minulý dej, ktorý sa v minulosti stal 
(perfectum historicum) alebo trval. Zvyčajne sa do slovenčiny prekladá minulým časom 
dokonavého (prípadne nedokonavého) vidu, napr.: Vēnī, vīdī, vīcī. – Prišiel som, uvidel 
som, zvíťazil som. 

Indikatívom perfekta sa vyjadruje i prítomný stav, ktorý vznikol z minulého deja 
(tzv. perfectum praesens), pričom vtedy sa zvyčajne prekladá prítomným časom, napr.: 
nōvī – poznal som = viem; meminī – pamätám sa; cōnsuēvī – zvykol som si = som 
zvyknutý; ōdī – nenávidím. 
 
 
 
P o z n á m k a : 

Perfektné tvary so znakom -v- sa niekedy skracujú vynechaním slabiky -ve- a -vi- 
pred r alebo s: 
laudāvērunt – laudārunt 
laudāvistis – laudāstis 
audīvistī – audīstī 
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Indikatív perfekta slovesa esse 
 

sum, esse, fuī – byť 
 sg. pl. 
1. os. fu-ī   bol som fu-imus  boli sme 
2. os. fu-istī   bol si fu-istis   boli ste 
3. os. fu-it   bol fu-ērunt  boli 
 

Z l o ž e n i n y  s  e s s e  
absum, abesse, āfuī – byť neprítomný, vzdialený 
adsum, adesse, adfuī (affuī) – byť prítomný, pomáhať 
dēsum, dēesse, dēfuī – chýbať 
praesum, praeesse, praefuī – stáť na čele 
obsum, obesse, obfuī (offuī) – prekážať, škodiť 
supersum, superesse, superfuī – byť na žive, ostať 
intersum, interesse, interfuī – zúčastniť sa (s gen.) 
possum, posse, potuī – môcť 
prōsum, prōdesse, prōfuī – prospievať, pomáhať, byť prospešný 
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SUPÍNOVÝ KMEŇ 
 

Supínový kmeň sa tvorí (od slovesného koreňa alebo prézentného kmeňa) znakom 
-t- alebo -s-33: 

praes. kmeň perf. kmeň   sup. kmeň 
(chváliť)  laudā-  laudāv-   laudāt- 
(počúvať)  audī-   audīv-   audīt- 
(ničiť)  dēlē-   dēlēv-   dēlēt- 
(vidieť)  vidē-   vīd-    vīs- 
(zatvárať)  claud-  claus-   claus- 
(posielať)  mitt-   mīs-    miss- 
(upevňovať) fīg-   fīx-    fīx- (z fīgs-) 
 

Od supínového kmeňa sa tvorí particípium perfekta pasíva a particípium futúra 
aktíva; pasívne tvary indikatívu perfekta, plusquamperfekta a futúra II.; pasívne tvary 
konjunktívu perfekta a plusquamperfekta; infinitív perfekta pasíva; infinitív futúra 
aktíva a pasíva (tzv. pasívny perfektný systém). 

Supínový kmeň dostaneme odtrhnutím koncovky supína. 
 

SUPÍNUM 
 

Supínum je nesklonný slovesno-menný tvar. Latinčina má dvojaké supínum: 
a) Supínum zakončené na -um. Je to vlastne zmeravený akuzatív substantíva IV. 

deklinácie, utvoreného od slovesného kmeňa. 
 Supínum na -um označuje cieľ alebo účel pri slovesách pohybu, ako: 
īre –ísť, venīre – prichádzať, proficīscī – tiahnuť, mittere – posielať, a pod. 
 Do slovenčiny ho prekladáme neurčitkom (alebo vedľajšou vetou účelovou, 

prípadne predložkovým výrazom): 
Veniō tē hortātum. Prichádzam ťa povzbudiť. (Prichádzam, aby som ťa povzbudil.) 
Laudātum tē venīmus, nōn castīgātum. Prišli sme ťa pochváliť (aby sme ťa 
pochválili), nie pokarhať (nie aby sme ťa pokarhali). 
Vēnit orātum. Prišiel prosiť (Prišiel, aby prosil. Prišiel s prosbou.) 
 Supínum na -um môže mať pri sebe aj predmet: 
Lēgātī vēnērunt pācem petītum. Vyslanci prišli žiadať (so žiadosťou) o mier. 
 Ustálené väzby so supínom na -um sú napr.: 
aliquem salūtātum īre, venīre – ísť, prísť niekoho pozdraviť 
pābulātum mittere – poslať po krmivo 
cubītum īre – ísť spať 
nuptum dāre (locāre) – dať za manželku 

b) Supínum na -ū. Je to vlastne zmeravený datív alebo ablatív substantíva IV. 
deklinácie, utvoreného od slovesného kmeňa. Vyskytuje sa len pri niektorých 
substantívach a adjektívach, napr.: 
fās est, nefās est (je dovolené, nie je dovolené), facilis (ľahký), difficilis (ťažký), 
crēdibilis (uveriteľný), incrēdibilis (neuveriteľný), honestus (čestný), turpis 
(hanebný), mīrābilis (podivuhodný), optimus (najlepší), atď. 
 Supínum na -ū sa tvorí len od niektorých slovies, napr.: 
audīre (počúvať) – audītū 
cognōscere (poznať) – cognītū 

                                                           
33 -s- sa môže zmeniť na -x- 
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dīcere (hovoriť) – dīctū 
facere (konať, robiť) – factū 
invenīre (nájsť) – inventū 
memorāre (pripomínať) – memorātū 
vīdere (vidieť) – vīsū 
 Do slovenčiny ho prekladáme obyčajne neurčitkom: 
difficile dīctū – ťažké povedať 
horribile vīsū – hrozné vidieť, hrozné na pohľad 
facile factū – ľahké urobiť 
maior (minor) nātū – starší (mladší) 

 
Supínum sa v slovníku uvádza ako posledný slovesný tvar: laudō, āre, āvī, ātum. 
Ak pri niektorom slovese supínum nie je uvedené, znamená to, že ho sloveso netvorí. 
Vtedy sa supínové tvary nahradzujú infinitívom. 

 
PARTICÍPIUM PERFEKTA PASÍVA 

 
Tvorí sa od supínového kmeňa príponami adjektív I. a II. deklinácie -us, -a,  -um, 

podľa ktorých sa aj skloňuje. Prekladáme ho príčastím minulým trpným, vedľajšou 
vetou, predložkovým výrazom. 
laudātus, a, um – pochválený, á, é 

Part. perf. pas. vyjadruje obyčajne dej predčasný pred dejom určitého slovesa: 
Ab omnibus exspectātus venis (veniēs, vēnistī). – Prichádzaš (prídeš, prišiel si) všetkými 
očakávaný. 
amōre adductus (īnflammātus) – privedený (zapálený) láskou 

Part. perf. deponentných slovies má spravidla aktívny význam. Miesto prekladu 
pomocou príčastia minulého činného s archaickou koncovkou –vší sa v súčasnosti dáva 
prednosť prekladu prechodníkom minulým (predčasným): 
hortātus, a, um – povzbudivší, povzbudiac 
 Niektoré particípiá perfekta deponentných slovies majú význam particípia prézenta aktíva: 

arbitrātus, a, um (arbitror, ārī) – domnievajúc(i) sa 
ratus, a, um (reor, rērī) – domnievajúc(i) sa 
veritus, a, um (vereor, ērī) – bojac(i) sa, obávajúc(i) sa 
fīsus, a, um (fīdō, ere) – dôverujúc(i) 
diffīsus, a, um (diffīdō, ere) – nedôverujúc(i) 
ūsus, a, um (ūtor, ūtī) – užívajúc(i) 
verītus, a, um (vereor,ērī) – bojac(i) sa 

 Niektoré particípiá perfekta deponentných slovies majú i pasívny význam: 
meditātus, a, um (meditor, ārī) – premyslený 
populātus, a, um (populor, ārī) – spustošený 
adeptus, a, um (adipīscor, ī) – dosiahnutý 
partītus, a, um (partior, īrī) – rozdelený 
sortītus, a, um (sortior, īrī) – vylosovaný 
testātus, a, um (testor, ārī) – dosvedčený 
cōnfessus, a, um (cōnfiteor, ērī) – priznaný 
dīmēnsus, a, um (dīmētior, īrī) – vymeraný 

 Niektoré particípiá perf. pas. činných slovies majú činný (alebo zvratný) význam: 
cēnātus, a, um (cēnō, āre) – naobedovavší sa, naobedujúc sa 
coniūrātus, a, um (coniūrō, āre) – zaprisahavší sa, zaprisahajúc sa 
iūrātus, a, um (iūrō, āre) – odprisahavší, odprisahajúc 
pōtus, a, um (pōtō, āre) – napivší sa, napijúc sa 
prānsus, a, um (prandeō, ēre) – naraňajkovavší sa, naraňajkujúc sa 
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PARTICÍPIUM FUTÚRA AKTÍVA 
 

Tvorí sa od supínového kmeňa34 príponami -ūrus, -ūra, -ūrum. Skloňuje sa 
podľa adjektív I. a II. deklinácie. 

Part. fut. act. vyjadruje dej následný po deji určitého slovesa. Prekladá sa ako 
zamýšľaný dej pomocou výrazov: h o d l a j ú c ( i ) , c h c e j ú c ( i )  niečo robiť: 
laudātūrus, a, um (laudō, āre) – hodlajúc(i), chcejúc(i) chváliť 

Niekedy možno part. fut. act. preložiť pomocou výrazu m a j ú c ( i )  niečo robiť; 
ďalej vedľajšou, obyčajne vzťažnou vetou s použitím slovies hodlať, chcieť, mať, 
prípadne pomocou budúceho času: 
moritūrus, a, um   – hodlajúc(i), chcejúc(i), majúc(i) zomrieť 
(morior, morī, mortuus sum) – ten, ktorý hodlá/chce/má zomrieť  
   – ten, ktorý zomrie 
   – ten, ktorý ide/idúci na smrť 
ventūrus, a, um   – hodlajúc(i), chcejúc(i), majúc(i) prísť; 
(veniō, īre, vēnī, ventum)  – ten, ktorý hodlá/chce/má prísť 

– ten, ktorý príde; budúci 
Urbem vēnālem et mātūre peritūram. Predajné mesto, ktoré čoskoro zahynie. 
 
 Part. fut. act. deponentných slovies má aktívny význam: 
hortatūrus, a, um – hodlajúc(i), chcejúc(i) povzbudiť 
 Part. fut. act. sa v latinčine najčastejšie používa v spojení s tvarmi slovesa esse – tzv. 

opisná konjugácia činná. 
 

OPISNÁ KONJUGÁCIA ČINNÁ 
(coniugatio periphrastica activa) 

 
Vzniká spojením part. fut. act. s tvarmi slovesa esse. Opisnou konjugáciou činnou 

sa vyjadruje, že niekto h o d l á ,  c h c e ,  m á  (v úmysle) niečo urobiť: 
laudātūrus,a,um sum, es, est, ...  – chcem, hodlám, mám v úmysle chváliť 
laudātūrus,a,um eram, erās, erat, ... – chcel som, hodlal som, mal som v  

úmysle chváliť 
laudātūrus,a,um erō, eris, erit, ...  – budem chcieť, hodlať, mať v úmysle  

chváliť 
laudātūrus,a,um fuī, fuistī, fuit, ...  – chcel som, hodlal som, mal som v  

úmysle chváliť 
 

INDIKATÍV PERFEKTA PASÍVA 
 

Tvorí sa spojením part. perf. pas. s tvarmi ind. praes. slovesa esse. 
 sg. pl. 
1. os. laudātus,a,um sum bol som pochválený laudātī,ae,a sumus boli sme pochválení 
2. os. laudātus,a,um es  bol si pochválený laudātī,ae,a estis boli ste pochválení 
3. os. laudātus,a,um  est bol pochválený laudātī,ae,a sunt boli pochválení 
 

Pasívne tvary indikatívu perfekta deponentných slovies majú aktívny význam: 
hortātus sum – povzbudil som 

                                                           
34 Je niekoľko slovies, ktoré netvoria particípium futúra aktíva od supínového kmeňa. Ich part. fut. act. sú 
uvedené v slovníkoch. 
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INDIKATÍV PLUSQUAMPERFEKTA 
 

Používa sa predovšetkým vo vedľajších vetách. 
Vyjadruje dej ukončený v minulosti, spravidla taký, ktorý bol ukončený skôr, než 

nastal iný minulý dej (vyjadrený perfektom alebo imperfektom). Plusquamperfektum 
vyjadruje dej vo vzťahu k inému minulému deju predčasný (relatívne používanie). 

Plusquamperfektum možno do slovenčiny preložiť predminulým časom35, 
zvyčajne sa však prekladá minulým časom dokonavým. 
 
I n d i k a t í v  p l u s q u a m p e r f e k t a  a k t í v a  (ind. plsqpf. act) 
Tvorí sa od perfektného kmeňa príponami: -eram, -erās, -erat, -erāmus, -erātis, -erant  
 sg. pl. 
1. os. laudāveram   pochválil som, 

    (bol) som pochválil 
laudāverāmus  pochválili sme, 
   (boli) sme pochválili 

2. os. laudāverās     pochválil si, 
    (bol) si pochválil 

laudāverātis   pochválili ste, 
   (boli) ste pochválili 

3. os. laudāverat    pochválil, 
    (bol) pochválil 

laudāverant   pochválili, 
   (boli) pochválili 

 
 

I n d i k a t í v  p l u s q u a m p e r f e k t a  p a s í v a  (ind. plsqpf. pas.) 
Tvorí sa spojením part. perf. pas. s tvarmi ind. imperf. slovesa esse: 
 sg. pl. 
1. os. laudātus,a,um eram  bol som (býval) 

      pochválený 
laudātī,ae,a erāmus boli sme (bývali)  
   pochválení 

2. os. laudātus,a,um erās   bol si (býval)  
    pochválený 

laudātī,ae,a erātis boli ste (bývali)  
   pochválení 

3. os. laudātus,a,um  erat  bol (býval)  
    pochválený 

laudātī,ae,a erant boli (bývali)   
   pochválení 

       
 
V hlavných vetách sa plusquamperfektum používa vo význame imperfekta pri 

slovesách, ktoré tvoria perfectum praesens, napr.: memineram – pamätal som si, ōderam 
– nenávidel som, didiceram – vedel som, cōnsuēveram – bol som zvyknutý. 

                                                           
35 Použitie tohto času je v slovenskom jazyku len okrajové. 
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INDIKATÍV FUTÚRA II. 
 

Indikatív futúra II. (exacta) sa používa predovšetkým vo vedľajších vetách. 
Vyjadruje budúci dej, ktorý je predčasný vzhľadom na iný budúci dej (tzv. 

relatívne používanie). 
 
I n d i k a t í v  f u t ú r a  I I .  a k t í v a  (ind. fut. II. act) 
Tvorí sa od perfektného kmeňa príponami: -erō, -eris, -erit, -erimus, -eritis, -erint 
 sg. pl. 
1. os. laudāverō  (až) pochválim laudāverimus  (až) pochválime 
2. os. laudāveris    (až) pochváliš laudāveritis   (až) pochválite 
3. os. laudāverit   (až) pochváli laudāverint   (až) pochvália 
        

 
I n d i k a t í v  f u t ú r a  I I .  p a s í v a  (ind. fut. II. pas.) 
Tvorí sa spojením part. perf. pas. s tvarmi ind. fut. I. slovesa esse: 
 sg. pl. 
1. os. laudātus,a,um erō (až) budem pochválený laudātī,ae,a erimus (až) budeme pochválení 
2. os. laudātus,a,um eris  (až) budeš pochválený laudātī,ae,a eritis (až) budete pochválení 
3. os. laudātus,a,um  erit (až) bude pochválený laudātī,ae,a erunt (až) budú pochválení 
        

 
 Futúrum II. (exactum) pôvodne vyjadrovalo dej dokonavý na rozdiel od fut. I., ktoré 

označovalo budúci dej nedokonavý. V tomto význame sa niekedy vyskytuje aj 
v hlavných vetách: 
Antōnium, quī oppresserit, is bellum cōnfēcerit. 
Ten skončí vojnu, kto potlačí Antónia. 

 Nevyhnutne býva pri slovesách, ktoré tvoria perfectum praesens: ōderō – budem 
nenávidieť, meminerō – budem pamätať, atď. 

 Inak sa používa iba vīderō s príslovkami mox (skoro), post (potom), aliās (inokedy). 
Časté je potuerō, voluerō = poterō (budem môcť), volam (budem chcieť). 
Quae fuerit causa mox vīderō. Čoskoro uvidím, aká bola príčina. 
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R e l a t í v n e  p o u ž í v a n i e  č a s o v  
 

Časy je možné používať: 
a) absolútne (samostatne) – ak dej neuvádzame do časového vzťahu k inému deju; 
b) relatívne (vzťažne) – ak dej uvádzame do časového vzťahu k inému deju. 
 
 O relatívnom používaní času platí: 
 
a) súčasnosť s dejom  – prítomným vyjadruje prézent 
     –  minulým vyjadruje imperfektum 
     –  budúcim vyjadruje futúrum I. 
 
b) predčasnosť pred dejom –  prítomným vyjadruje perfektum 
     –  minulým vyjadruje plusquamperfektum 
     –  budúcim vyjadruje futúrum II. 
 
c) následnosť po deji  –  prítomnom vyjadruje prézent opisnej  konjugácie  

činnej 
– minulom vyjadruje imperfektum opisnej konjugácie 

činnej 
– budúcom vyjadruje futúrum opisnej konjugácie 

činnej 
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ČÍSLOVKY 
 
 

Číslovky (numeralia) sa delia na: 
a) základné (cardinalia) – na otázku „koľko?“ 
b) radové (ordinalia) – na otázku „koľký?“ 
c) podielové (distributiva) – na otázku „po koľko?“ 
d) násobné (multiplicativa) –  na otázku „koľkonásobný?“ 

číslovkové príslovky násobné – na otázku „koľkokrát?“, „koľko ráz?“ 
e) druhové (proportionalia) 
 

 
Z á k l a d n é  č í s l o v k y  

 
 

1-10 11-20 desiatky 10-100 stovky 100-1000 
1 
I 

ūnus, a, um 
 

11 
XI 

ūndecim 10  
X 

decem 100 
C 

centum 

2 
II   

duo, ae, o 12 
XII 

duodecim 20 
XX 

vīgintī 200 
CC 

ducentī, ae, a 

3 
III 

trēs, tria 
 

13 
XIII 

trēdecim 30 
XXX 

trīgintā 300 
CCC 

trecentī, ae, a 

4 
IV 

quattuor 14 
XIV 

quattuordecim 40 
XL 

quadrāgintā 400 
CD 

quadringentī, ae, a 

5 
V 

quīnque 
  

15 
XV  

quīndecim 50 
L 

quīnquāgintā 500 
D al. IϽ 

quīngentī, ae, a 

6 
VI 

sex 16 
XVI 

sēdecim 60 
LX 

sexāgintā 600 
DC 

sescentī, ae, a 

7 
VII 

septem 17 
XVII 

septendecim36 70 
LXX 

septuāgintā 700 
DCC 

septingentī, ae, a 

8 
VIII 

octō 18 
XVIII 

duodēvīgintī 80 
LXXX 

octōgintā 800 
DCCC 

octingentī, ae, a 

9 
IX 

novem 19 
XIX 

ūndēvīgintī 90 
XC 

nōnāgintā 900 
CM 

nōngentī, ae, a 

10 
X 

decem 20 
XX 

vīgintī 100 
C 

centum 1000 
M al. ϹIϽ 

mīlle 

 
 

od 200037 
2000 
MM 

duo mīlia 

3000 
MMM 

tria mīlia 

5000 
DϽ al. IϽϽ 

quīnque mīlia 

10 000 
ϹϹIϽϽ al. X 

decem mīlia 

100 000 
ϹϹϹIϽϽϽ al. C 

centum mīlia 

1 000 000 
ϹϹϹϹIϽϽϽϽ 

deciēs centum (centēna) mīlia 

                                                           
36 Okrem korektného tvaru septendecim sa vyskytuje sa i tvar septemdecim. 
37 Každé Ͻ umiestnené za IϽ (500) daný počet zdesaťnásobuje; rovnaký počet Ϲ umiestnených pred IϽ 
(500) daný počet zdvojnásobuje. Tisícky sa označovali aj vodorovnou čiarou nad číslovkou. 
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Skloňujú sa len číslovky 1 – 3, číslovky označujúce stovky (od dvesto) a tisícky 

(od dvetisíc). 
 
ū n u s ,  ū n a ,  ū n u m  –  j e d e n ,  j e d n a ,  j e d n o  

 m. f. n. 
nom. ūnus ūna ūnum 
gen.  ūnīus  
dat.  ūnī  
acc. ūnum ūnam ūnum 
abl. ūnō ūnā ūnō 

    
 
d u o ,  d u a e ,  d u o  –  d v a j a ,  d v a ,  d v e  

 m. f. n. 
nom. duo duae duo 
gen. duōrum duārum duōrum 
dat. duōbus duābus duōbus 
acc. duōs duās duo 
abl. duōbus duābus duōbus 

    
 
t r ē s ,  t r ē s ,  t r i a  –  t r a j a ,  t r i  

 m. f. n. 
nom. trēs trēs tria 
gen.  trium  
dat.  tribus  
acc. trēs trēs tria 
abl.  tribus  

    
 
 Plurál ūnī, ūnae, ūna sa používa hlavne pri pomnožných substantívach: 

ūna castra – jeden tábor 
ūnae litterae – jeden list 

 Ako duo sa skloňuje aj ambō, ae, ō (obaja, obe). Koncové -o pri duo a ambō je 
zbytok starého duálu. 

 Číslovky od 4 – 100 a číslovka mīlle (tisíc) sú n e s k l o n n é . Majú adjektívnu 
platnosť a funkciu zhodného prívlastku, takže substantíva, ktoré určujú, sú v tom 
páde, ktorý si vyžaduje vetná stavba. 

 
nom. quattuor mīlitēs mille mīlitēs 
gen. quattuor mīlitum mille mīlitum 
dat. quattuor mīlitibus mille mīlitibus 
acc. quattuor mīlitēs mille mīlitēs 
abl. quattuor mīlitibus mille mīlitibus 

 
 
 Videō quīnque puellās. Vidím päť dievčat. 
 Mīlle captīvī occīsī sunt. Bolo zabitých tisíc zajatcov. 
 Mīlle captīvīs pepercit. Ušetril tisíc zajatcov. 
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 Základné číslovky označujúce stovky, počínajúc 200 (ducentī, ae, a), sú tvarovo 
zhodné s adjektívami I. a II. deklinácie v pluráli, podľa ktorých sa aj skloňujú, 
a majú funkciu zhodného prívlastku. 

    
 m. f. n. 

nom. ducentī mīlitēs ducentae fēminae ducenta verba 
gen. ducentōrum mīlitum ducentārum fēminārum ducentōrum verbōrum 
dat. ducentīs mīlitibus ducentīs fēminīs ducentīs verbīs 
acc. ducentōs mīlitēs ducentās fēminās ducenta verba 
abl. ducentīs mīlitibus ducentīs fēminīs ducentīs verbīs 

 
 
 Číslovka mīlia, označujúca tisíce, sa skloňuje podľa vzoru mare v pluráli. Má 

substantívnu platnosť a preto je počítaný predmet, ktorý nasleduje bezprostredne 
po nej, vždy v genitíve:   

 
nom. duo mīlia hominum dve tisíc ľudí 
gen. duōrum mīlium hominum dvoch tisíc ľudí 
dat. duōbus mīlibus hominum dvom tisícom ľudí 
acc. duo mīlia hominum dve tisíc ľudí 
abl. duōbus mīlibus hominum dvoma tisícmi ľudí 

 
Tria mīlia captivōrum occīsa sunt. Bolo zabitých 3000 zajatcov. 
Tribus mīlibus captīvōrum pepercit. Ušetril 3000 zajatcov. 

 
V ostatných prípadoch sa pád počítaného predmetu riadi pádom predchádzajúcej 
číslovky: 
Prichádza 3300 vojakov. 
Tria mīlia mīlitum et trecentī (alebo tria mīlia trecentī mīlitēs) veniunt. 

 Pri tvorení zložených čísloviek od 21 do 99 sa jednotky kladú buď pred desiatky 
a spájajú sa spojkou et, alebo sa kladú za ne bez spojky: 

32 – duō et trīgintā alebo trīgintā duo 
Dve posledné číslovky pri desiatkach (18, 19; 28, 29; 38, 39, atď. až 88, 89) sa 
tvoria odčítaním od nasledujúcej desiatky: 

18 – duodēvīgintī     28 – duodētrīgintā 
19 – ūndēvīgintī     29 – ūndētrīgintā 

ale: 98 – nōnāgintā octō    99 – nōnāgintā novem 
 Od 101 sa zložené základné číslovky tvoria obyčajne zostupne bez spojky, 

s jednotkami na poslednom mieste (zriedkavejšie sa kladie spojka et a zriedka sa 
vyskytuje aj vzostupné poradie so spojkou et): 

163 – centum sexāgintā trēs 
1126 – mīlle centum vīgintī sex 
2040 – duo mīlia (et) quadrāgintā (quadrāgintā et duo mīlia) 

 Určenie času na otázku „ako dlho?“ sa vyjadruje akuzatívom: 
Decem annōs Trōia ā Graecīs oppugnābātur. 
Desať rokov bola Trója obliehaná Grékmi. 

 Určenie času na otázku „za ako dlho?“ sa vyjadruje bezpredložkovým ablatívom, 
pomocou predložky in s ablatívom, alebo pomocou predložky intrā s akuzatívom: 
za desať rokov – decem annīs, intrā decem annōs 
za tri hodiny – tribus horīs 
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 Vek sa vyjadruje akuzatívom a genitívom vlastnosti: 
Quot annōs nātus es? Koľko máš rokov? 
Vīgintī annōs nātus sum. Mám 20 rokov. 
puer septem annōs nātus (puer septem annōrum - gen. vlastnosti) – sedemročný 
chlapec 
puer maior (minor) septem annōs nātus – chlapec starší (mladší) ako sedem rokov; 
chlapec, ktorý má viac (menej) ako sedem rokov; chlapec má cez/vyše (ešte nemá) 
sedem rokov; vyše sedemročný (ani nie deväťročný) chlapec 
Puer nōnum annum agit. Chlapcovi ide na deviaty rok (chlapec bude mať deväť 
rokov). 

 
 

R a d o v é  č í s l o v k y  
 

Radové číslovky sú tvarovo zhodné s adjektívami I. a II. deklinácie, podľa 
ktorých sa aj skloňujú. 
 

 
1.-10. 11.-20. desiatky 10.-100. stovky 100.-1000. 

1. 
I 

prīmus, a, um 
 

11. 
XI 

ūndecimus, a, um 10.  
X 

decimus 100. 
C 

centēsimus 

2. 
II   

secundus, a, um 12. 
XII 

duodecimus, a, um 20. 
XX 

vīcēsimus 200. 
CC 

ducentēsimus 

3. 
III 

tertius, a, um  13. 
XIII 

tertius decimus 30. 
XXX 

trīcēsimus 300. 
CCC 

trecentēsimus 

4. 
IV 

quārtus, a, um 14. 
XIV 

quārtus decimus 40. 
XL 

quadrāgēsimus 400. 
CD 

quadringentēsimus 

5. 
V 

quīntus, a, um 
  

15. 
XV  

quīntus decimus 50. 
L 

quīnquāgēsimus 500. 
D 

quīngentēsimus 

6. 
VI 

sextus, a, um 16. 
XVI 

sextus decimus 60. 
LX 

sexāgēsimus 600. 
DC 

sescentēsimus 

7. 
VII 

septimus, a, um 17. 
XVII 

septimus decimus 70. 
LXX 

septuāgēsimus 700. 
DCC 

septingentēsimus 

8. 
VIII 

octāvus, a, um 18. 
XVIII 

duodēvīcēsimus 80. 
LXXX 

octōgēsimus 800. 
DCCC 

octingentēsimus 

9. 
IX 

nōnus, a, um 19. 
XIX 

ūndēvīcēsimus 90. 
XC 

nōnāgēsimus 900. 
CM 

nōngentēsimus 

10. 
X 

decimus, a, um 20. 
XX 

vīcēsimus 100. 
C 

centēsimus 1000. 
M 

mīllēsimus 

 
 

od 2000. 
2000. 
MM 

bis mīllēsimus 

3000. 
MMM 

ter mīllēsimus 

5000. 
DϽ al. IϽϽ 

quīnquiēs mīllēsimus 

10 000. 
ϹϹIϽϽ al. X 

deciēs mīllēsimus 

100 000. 
ϹϹϹIϽϽϽ al. C 

centiēs mīllēsimus 

1 000 000. 
ϹϹϹϹIϽϽϽϽ 

deciēs centiēs mīllēsimus 
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 Pri tvorení zložených čísloviek od 13. do 17. sa kladú väčšie číslovky za menšími: 
15. – quīntus decimus 

 Zložené číslovky od 21. do 99. sa tvoria rovnako, ako základné: 
24. – quartus et vīcēsimus alebo vīcēsimus quartus 

Dve posledné číslovky pri desiatkach (18., 19.; 28., 29.; 38., 39., atď. až 88., 89.) sa 
tvoria podobne, ako základné číslovky (odčítaním od nasledujúcej desiatky): 

18. – duodēvīcēsimus    19. – ūndēvīcēsimus 
ale: 98. – nōnāgēsimus octāvus   99. – nōnāgēsimus nōnus 

 Od 101. sa zložené radové číslovky tvoria zostupne bez spojky, s jednotkami na 
poslednom mieste (zriedka sa kladie spojka et): 
1956. – mīllēsimus nōngentēsimus quīnquāgēsimus sextus 
Vyskytuje sa aj vzostupné poradie so spojkou et: 
rok 514 – annus quārtus decimus et quīngentēsimus 

 Radovými číslovkami sa vyjadrujú aj menovatele zlomkov. Keď je čitateľ jednotka, 
vyjadruje sa menovateľ radovou číslovkou so slovom pars. 

1/3 – tertia pars     1/6 – sexta pars  
Keď je menovateľ iba o jedno číslo väčší ako čitateľ, kladie sa partēs so základnou 
číslovkou: 

2/3 – duae partēs     3/4 – trēs partēs 
  7/8 – septem partēs    9/10 – novem partēs  

  polovica – dīmidium, iī, n. alebo dīmidia pars 
Pri ostatných zlomkoch sa čitateľ vyjadruje základnou číslovkou a menovateľ 
radovou číslovkou (s vynechaním partēs): 

3/7 – trēs septimae (t.j. partēs)  2/5 – duae quīntae 
 Radovými číslovkami sa tiež udáva počet hodín: 

Quota hora (nom.) est? Quarta. Koľko je hodín? Štyri. 
Quotā horā (abl.)? Tertiā.  Kedy (o ktorej)? O tretej. 

 Letopočty a časové údaje na otázku „kedy?“ sa vyjadrujú ablatívom s radovou 
číslovkou: 
v roku 1985 – annō mīllēsimō nōngentēsimō octōgēsimō quīntō 

 
 

P o d i e l o v é  č í s l o v k y  
 

Podielové číslovky sú tvarovo zhodné s adjektívami I. a II. deklinácie v pluráli, 
podľa ktorých sa aj skloňujú. Okrem číslovky singulī, ae, a však majú v gen. pl. 
koncovku -um (bīnum, trīnum). Skladať ich možno podobne ako základné číslovky. 
 Do slovenčiny sa prekladajú pomocou predložky po s lokálom základnej číslovky: 

singulī, ae, a – po jednom, jednotliví 
bīnī, ae, a – po dvoch 
ternī, ae, a (trīnī, ae, a) – po troch 
Rōmae bīnī cōnsulēs creābantur. V Ríme boli volení dvaja konzuli. 
(dosl.: V Ríme sa volilo po dvoch konzuloch.) 

 Podielovými číslovkami sa v latinčine vyjadruje násobiteľ: 
Quot sunt bis bīna?  Koľko je dva krát dva? 
Bis bīna sunt quattuor. Dva krát dva sú štyri. 
 Podielové číslovky sa používajú pri pomnožných substantívach, ktoré majú 

význam jednotného čísla. Namiesto singulī sa však používa ūnī a namiesto ternī sa 
používa trīnī: ūna castra – jeden tábor; bīna castra – dva tábory; trīnae litterae – tri 
listy. 
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N á s o b n é  č í s l o v k y  
 

 Z násobných čísloviek, zakončených na -plex, gen. -plicis sa najčastejšie vyskytujú: 
simplex – jednoduchý    quīnquiplex – päťnásobný 
duplex – dvojnásobný (dvojitý)   septemplex – sedemnásobný 
triplex – trojnásobný (trojitý)   decemplex – desaťnásobný 
quadruplex – štvornásobný (štvoritý) 
Prekladajú sa tiež ako druhové číslovky (jednoduchý, dvojaký, trojaký, štvoraký, 
pätoraký, šestoraký, sedmoraký, atď.). 

 Číslovkové príslovky násobné sa okrem prvých štyroch, ktoré sú napravidelné 
(semel – raz; bis – dva razy, dvakrát; ter – tri razy, trikrát; quater – štyri razy, 
štyrikrát), tvoria koncovkou -iēs (alebo -iēns): 
quīnquiēs – päť ráz, päťkrát 
sexiēs – šesť ráz, šesťkrát 

 Na otázku „po koľký raz?“ sa ako číselná príslovka používa n. sg. radovej číslovky, 
prípadne sa používa príslovka na -ō: 
prīmum (prīmō) – po prvé (najprv) 
iterum – po druhé 
tertium (tertiō) – po tretie 
quartum (quartō) – po štvrté 
quīntum (quīntō) – po piate 

 Pri vypočítavaní sa používajú tieto adverbiá: 
prīmum – najprv      
deinde – po druhé (ďalej) 
tum – po tretie (potom) 
dēnique (postrēmō) – konečne, napokon, nakoniec 

 
Prehľad podielových a násobných čísloviek 

1 – 10 11 – 20 
podielové násobné podielové násobné 

singulī, ae, a - po jednom semel - raz  ūndēnī, ae, a ūndeciēs 
bīnī, ae, a  - po dvoch bis - dva razy  doudēnī, ae, a duodeciēs 
ternī (trīnī), ae, a ter ternī dēnī ter deciēs 
quaternī, ae, a quater quaternī dēnī quater deciēs 
quīnī, ae, a quīnquiēs quīnī dēnī quīnquiēs deciēs (quīndeciēs) 
sēnī, ae, a sexiēs sēnī dēnī sexiēs deciēs (sēdeciēs) 
septēnī, ae, a septiēs septēnī dēnī septiēs deciēs 
octōnī, ae, a octiēs duodēvīcēnī duodēvīciēs 
novēnī, ae, a noviēs ūndēvīcēnī ūndēvīciēs 
dēnī, ae, a deciēs vīcēnī vīciēs 
 

desiatky 10 – 100 stovky 100 – 1000 
podielové násobné podielové násobné 

dēnī deciēs centēnī centiēs 
vīcēnī vīciēs ducēnī ducentiēs 
trīcēnī trīciēs trecēnī trecentiēs 
quadrāgēnī quadrāgiēs quadringēnī quadringentiēs 
quīnquāgēnī quīnquāgiēs quīngēnī quīngentiēs 
sexāgēnī sexāgiēs sescēnī sescentiēs 
septuāgēnī septuāgiēs septingēnī septingentiēs 
octōgēnī octōgiēs octingēnī octingentiēs 
nōnāgēnī nōnāgiēs nōngēnī nōngentiēs 
centēnī centiēs singula mīlia mīliēs 
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od 2000 

podielové násobné 
bīna mīlia - po dvetisíc bis mīliēs - dvetisíc ráz 
terna mīlia ter mīliēs 
quīna mīlia quīnquiēs mīliēs 
dēna mīlia deciēs mīliēs 
centēna mīlia centiēs mīliēs 
deciēs centēna mīlia deciēs centiēs mīliēs 

 
 

 
D r u h o v é  č í s l o v k y  

 
Častejšie sa vyskytujú len číslovky: 
 
simplus, a, um – jednoduchý 
duplus, a, um – dvojaký 
triplus, a, um – trojaký 
quadruplus, a, um – štvoraký 
quīncuplus, a, um – pätoraký 
secuplus, a, um – šestoraký 
septuplus, a, um – sedmoraký 
octuplus, a, um – osmoraký 
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RÍMSKY KALENDÁR 
(Fasti Romani) 

 
 Rímska epocha vychádzala z legendárneho založenia Ríma, ktoré sa podľa Varrona 

udialo v apríli tretieho roku VI. olympiády (753 p. n. l.). 
 Rok mal podľa reformy J. Caesara z roku 46. p. n. l. (odtiaľ juliánsky kalendár) 

rovnako ako dnes 365 a 1/4 dňa. Roky boli označované: 
a) menami úradujúcich konzulov v ablatíve: 

M. Tulliō C. Antōniō (alebo Tulliō et Antōniō) cōnsulibus 
za konzulátu M. Tullia a C. Antonia (t.j. r. 63 p. n. l.) 

b) letopočtom vo vzťahu k založeniu Ríma: 
sescentēsimō nōnāgēsimō prīmō annō Urbis conditae 
alebo 
annō sescentēsimō nōnāgēsimō prīmō ab Urbe conditā 
v 691. roku od založenia Ríma, v roku 691 od založenia Ríma 

 Mesiacov bolo ako dnes dvanásť. Názvy mesiacov boli pôvodne adjektíva a píšu sa 
s veľkými počiatočnými písmenami: 
Iānuārius      Quintīlis (júl) 
Februārius      Sextīlis (august) 
Mārtius       September 
Aprīlis       Octōber 
Maius       November 
Iūnius       December 
Názov mesiaca mohol byť spojený s výrazom mensis (mesiac): Iānuārius mēnsis 
(alebo len Iānuārius) – január. 

 Názvy mesiacov zakončené na -us sa skloňujú ako adjektíva I., II. deklinácie, názvy 
mesiacov zakončené na -is, -er sa skloňujú ako adjektíva III. deklinácie. 

 Názvy mesiacov Quintīlis až December (piaty až desiaty) dokazujú, že pôvodne (až 
do r. 153) rímsky rok začínal marcom. Quintīlis bol potom v r. 44 p. n. l. na počesť 
Iulia Caesara nazvaný Iūlius a Sextīlis v r. 8 p. n. l. na počesť cisára Augusta 
Augustus. 

 Sedem mesiacov roka malo po 31 dní, štyri mesiace po 30 dní a jeden mesiac mal 
28 dní. 1/4 dňa sa vyrovnávala každý štvrtý rok vo februári (pôvodne to bol 
posledný mesiac roka) prestupným dňom. Február mal vtedy 29 dní. 

 Jednotlivé dni počítali Rimania podľa troch hlavných dní každého mesiaca: 
Kalendae, ārum, f. (K., Kal.) – 1. deň v mesiaci 
Nonae, ārum, f. (Nōn.)   – 5. deň v mesiaci 
      – 7. deň v mesiacoch marec, máj, júl, október38 
Īdūs, uum, f. (Īd.)   – 13. deň v mesiaci 
      – 15. deň v MMILO 

 Názvy týchto troch dní v ablatíve sa spájali s názvami mesiacov: 
Kalendīs Iānuāriīs – 1. januára 
Nōnīs Februāriīs – 5. februára 
Nōnīs Mārtiīs – 7. marca 
Īdibus Iūniīs – 13. júna 
Īdibus Iūliīs – 15. júla 
Ostatné dni určovali Rimania tak, že odčítali od najbližšieho z týchto troch dní. 

                                                           
38 mnemotechnická pomôcka: MMILO 
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 Prvý deň pred nimi bol označovaný slovom prīdiē s akuzatívom názvu hlavného dňa 
a adjektíva označujúceho mesiac: 
prīdiē Kalendās Iūliās (prīd. Kal. Iūl.) – 30. júna 
prīdiē Kalendās Aprīlēs (prīd. Kal. Apr.) – 31. marca 
prīdiē Nōnās Februāriās (prīd. Nōn. Febr.) – 4. februára 
prīdiē Nōnās Maiās – 6. mája 
prīdiē Īdūs Septembrēs – 12. septembra 
prīdiē Īdūs Octōbrēs – 14. októbra 

 Nasledujúci deň po nich sa nazýval postrīdiē: 
postrīdiē eius diēī – druhého dňa, nasledujúceho dňa 
s akuz. postrīdiē Īdūs – deň po Idách 

 Ostatné dni sa vyjadrovali výrazom ante diem (a. d.) spojeným s akuzatívom 
radovej číslovky a akuzatívom dňa a mesiaca. Pritom sa počítal i hlavný deň, i deň, 
ktorý sa mal určiť: 
27. január je 6. deň pred februárovými Kalendami → ante diem sextum Kalendās 
Februāriās (a. d. VI. Kal. Febr.) 
(Niekedy sa používala aj iná forma: septimō diē ante Kalendās Februāriās.) 

 Prevod rímskeho dátumu na náš: 
a) Pri Nonách a Idách k nim pripočítame jeden deň a potom odčítame počet dní 

rímskeho dátumu: 
a. d. V. Nōn. Mart. = (7+1) – 5 = 8 – 5 = 3. marec 
a. d. IV. Īd. Nov. = (13+1) – 4 = 14 – 4 = 10. november 

b) Pri Kalendách pripočítame k počtu dní predošlého mesiaca dva dni a potom 
odčítame počet dní rímskeho dátumu: 
a. d. VI. Kal. Sept. = (31+2) – 6 = 33 – 6 = 27. august 
a. d. III. Kal. Iul. = (30+2) – 3 = 32 – 3 = 29. jún 

 V stredoveku sa toto počítanie udržiava, ale dátum sa formuluje inak, napr.: quārtō 
(abl.) Nōnīs (abl.) Mārtiī (gen.) – číslovka je v ablatíve, meno mesiaca býva 
v genitíve, výraz ante diem je vypustený. 

 Občiansky deň (diēs cīvīlis) sa počítal ako dnes, t.j. od polnoci do polnoci. Delil sa 
na skutočný deň, od východu do západu slnka, a na noc, od západu do východu 
slnka. Deň i noc mali spolu 24 hodín (hōra, ae, f.), ktorých dĺžka sa riadila ročným 
obdobím. V zime teda boli hodiny cez deň kratšie a v lete dlhšie. Len siedma hodina 
začínala vždy na poludnie (merīdiēs, ēī, m.) alebo o polnoci (media nox). Dlhú dobu 
prichádzal na rímske fórum jeden z konzulov ohlasovať poludnie.39 
Noc bola pre vojakov rozdelená na štyri hliadky (vigilia, ae, f.), ktoré boli v zime 
dlhšie a v lete kratšie; tretia hliadka začínala vždy o polnoci. 

                                                           
39 Ak napr. prekladáme „secundā hōrā“ (doslova „o druhej hodine“), mohlo to byť o 6., 7. alebo 8. 
hodine ráno. 
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VÄZBA MIESTNYCH MIEN 
 

Pri menách miest a malých ostrovov sa používa: 
a) na otázku „kde?“: 

– pri menách I. a II. deklinácie genitív (pôvodne lokál sg., ktorý zanikol): 
 Romae – v Ríme, Corinthī – v Korinte, Dēlī – na Déle; 

(podobne je starý lokál zachovaný pri substantívach: domī – doma, humī – na 
zemi, rūrī – na vidieku); 

– pri menách III. deklinácie a pri pomnožných menách ablatív miesta (locī): 
 Carhāgine – v Kartágu, Athēnīs – v Aténach; 
– ak je pri týchto menách zhodným prívlastkom adjektívum alebo zámeno,  

používa sa ablatív s predložkou in alebo bez predložky: 
in ipsā Samō alebo ipsā Samō – na samom Same 

b) na otázku „kam?“ akuzatív bez predložky: Rōmām – do Ríma, Corinthum – do 
Korintu, Dēlum – na Délos, Carthāginem – do Kartága, Athēnās – do Atén; 
(podobne: domum, rūs venīre – prichádzať domov, na vidiek)40; 

c) na otázku „odkiaľ?“ ablatív bez predložky: Rōmā – z Ríma, Corinthō – z Korintu, 
Dēlō – z Délu, Carthāgine – z Kartága, Athēnīs – z Atén. 

 
 Ak je však pri mene mesta alebo malého ostrova všeobecné meno (urbs, oppidum, 

īnsula), býva predložkový pád: 
in urbe Rōmā – v meste Rīme 
in īnsulā Dēlō – na ostrove Délos 
Rōmae, in urbe celeberrimā – vo veľmi slávnom (meste) Ríme 
Carthāgine, ex urbe Āfricae – z afrického mesta Kartága 
Iugurtha Thalam pervēnit, in oppidum magnum et opulentum. 
Iugurta prišiel do veľkého a bohatého mesta Thala. 

 

                                                           
40 Ojedinele býva bezpredložkový akuzatív aj pri menách väčších ostrovov a prímorských krajín 
(Siciliam, Sardiniam, Aegyptum – na Sicíliu, Sardíniu, do Egypta). 
Zapamätať si: Corinthum in Graeciam venīre – prísť do Korintu v Grécku. 
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SEMIDEPONENTNÉ SLOVESÁ 
(Verba semideponentia) 

 
Semideponentné (polodeponentné) slovesá  sú tie, ktoré majú deponentné tvary: 

a) buď len v systéme prézentnom 
b) alebo len v systéme perfektnom 
Sú to nasledujúce slovesá: 
a) revertor, revertī, revertī – vracať sa 

ale: reversus, a, um (part. perf. pas.) – vrátivší sa 
b) audeō, ēre, ausus sum – odvažovať sa 

gaudeō, ēre, gāvīsus sum – radovať sa 
soleō, ēre, solitus sum – mať vo zvyku 
fīdō, ere, fīsus sum – veriť, dôverovať 
cōnfīdō, ere, cōnfīsus sum – veriť, dôverovať 
diffīdō, ere, diffīsus sum – nedôverovať 
taedet, ēre, taesum (pertaesum) est – hnusí sa 

 
NEOSOBNÉ SLOVESÁ 
(Verba impersonalia) 

 
Vyskytujú sa len v 3. os. sg. všetkých časov a spôsobov a v infinitíve. Patria sem: 
1. Slovesá, ktoré sa používajú vždy len neosobne. Používajú sa: 
a) na označenie prírodných javov: 

pluit, pluere, pluit – prší 
ningit, ningere, ninxit – sneží 
tonat, tonāre, tonuit – hrmí 
lūcet (lūcēscit), lūcēre, lūxit – svitá 
illūcēscit, illūcēscere, illūxit – svitá 
advesperāscit, advesperāscere, advesperāvit – stmieva sa, zvečerieva sa 
fulgurat, fulgurāre, fulgurāvit – blýska sa 
fulminat, fulmināre, fulmināvit – blýska sa 
lapidat, lapidāre, lapidāvit – padá kamenie 
grandinat, grandināre, grandināvit – padajú krúpy 

b) na vyjadrenie duševného stavu a pojmov nutnosti a slušnosti: 
miseret mē, miserēre – je mi ľúto (gen. - tuī – teba) 
pudet mē, pudēre, puduit – hanbím sa (gen. - factī – za čin) 
paenitet mē, paenitēre, paenituit – ľutujem (gen. - alicuius reī – čo) 
piget mē, pigēre, piguit – mrzí ma (gen. - stultitiae tuae – tvoja hlúposť) 
taedet mē, taedēre, pertaesum est – hnusí sa mi (gen. - avāritiae – lakomosť) 
decet, decēre, decuit – sluší (patrí) sa (akuz. - frātrem – bratovi) 
dēdecet, dēdecere, dēdecuit – nesluší (nepatrí) sa 
licet, licēre, licuit – je dovolené 
libet, libēre, libuit – páči sa 
oportet, oportēre, oportuit – je slušné, je treba 

2. vo zvláštnom význame (inak sú to slovesá úplné, t.j. majú všetky tvary): 
appāret, appārēre, appāruit – je zjavné, zrejmé 
liquet, liquēre, licuit – je zjavné, zrejmé 
patet, patēre, patuit – je zjavné, zrejmé 

condūcit, condūcere, – hodí sa, zíde sa, osoží 
expedit, expedīre, – hodí sa, zíde sa, osoží 
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praestat, praestāre, praestitit – je lepšie 
cōnstat, cōnstāre, cōnstitit – je známe 
placet, placēre, placuit (aj placitum est) – páči sa (mihi – mne) 
accēdit, accēdere, accesit – k tomu pristupuje 
accidit, accidere, accidit – stáva sa 
ēvenit, ēvenīre, ēvēnit – stáva sa 
contingit, contingere, contigit – stáva sa, darí sa 
fit, fierī, factum est – stáva sa, deje sa 
interest, interesse, interfuit – záleží 
rēfert, rēferre, rētulit – záleží 
iuvat (mē), iuvāre, iūvit – teší (ma) 
fugit (mē), fugere, fūgit – je (mi) neznáme, neviem, uniká (mi) 
fallit (mē), fallere, fefellit – je mi neznáme, neviem, uniká mi 
praeterit (mē), praeterīre, praeteriit – je mi neznáme, neviem, uniká mi 
restat, restāre, restitit – ostáva, zostáva 
convenit, convenīre, convēnit – hodí sa 

3. Ako neosobné slovesá sa vyskytujú aj neprechodné slovesá v pasíve (iba v 3. os. 
sg.): itur – ide sa, pugnātur – bojuje sa, ventum est – prišlo sa, vivitur – žije sa, atď. 

 
NEÚPLNÉ SLOVESÁ 

(Verba defectiva) 
 

Sú to slovesá, ktoré tvoria len niektoré časy alebo tvary. Patria sem: 
1. Slovesá, ktoré netvoria tvary prézentného systému: 

 
coepī, coepisse, coeptum41 – začal som 
meminī, meminisse – pamätám si 
ōdī, ōdisse, ōsus, ōsūrus – nenávidím 
 
Uvedené slovesá tvoria len tvary perfektného systému, pričom pri slovesách meminī 
a ōdī majú tieto tvary význam tvarov prézentného systému (odtiaľ názov 
perfectopraesentia), t.j. ich perfektum sa prekladá prézentom, plusquamperfektum 
imperfektom a futúrum II. futúrom I. 42: 
 
meminī, meminisse 
ind. perf.: meminī, meministī, meminit, ... – pamätám si 
ind. plsqpf.: memineram, meminerās, meminerat, ... – pamätal som si 
ind. fut. II.: meminerō, memineris, meminerit, ... – budem si pamätať 
imperatív: mementō – pamätaj (si); mementōte – pamätajte (si) 
infinitív: meminisse – pamätať (si) 
coni. perf.: meminerim, memineris, meminerit, ... – nech (si) pamätám 
coni. plsqpf.: meminissem, meminisses, meminisset, ... – pamätal by som (si) 
 

                                                           
41 V archaickej latinčine sa vyskytujú aj tvary prézentného systému (coepiō, ere, coepī, coeptum). 
42 Perfectum praesens tvoria aj slovesá: 
nōscō, ere, nōvī, nōtum – poznávať: nōvī – spoznal som, t.j. viem, poznám; 
cognōscō, ere, nōvī, nōtum – poznávať: cognōvī – spoznal som, t.j. viem, poznám; 
suēscō, ere, suēvī, suētum – zvykať si: suēvī – zvykol som si, t.j. mám vo zvyku, zvyknem; 
assuēscō, ere, suēvī, suētum – zvykať si: assuēvī – zvykol som si, t.j. mám vo zvyku, zvyknem; 
cōnsuēscō, ere, cōnsuēvī – zvykať (si): cōnsuēvī – zvykol som si, t.j. mám vo zvyku, zvyknem; 
discō, ere, didicī – učiť sa: didicī – naučil som sa, t.j. viem 
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ōdī, ōdisse 
ind. perf.: ōdī, ōdistī, ōdit, ... – nenávidím 
ind. plsqpf.: ōderam, ōderās, ōderat, ... – nenávidel som 
ind. fut. II.: ōderō, ōderis, ōderit, ... – budem nenávidieť 
imperatív: nie je 
infinitív: ōdisse – nenávidieť 
part. fut. act.: ōsūrus, a, um – chcejúc (i,a,e) nenávidieť 
coni. perf.: ōderim, ōderis, ōderit, ... – nech nenávidím 
coni. plsqpf.: ōdissem, ōdisses, ōdisset, ... – nenávidel by som 
 

2. Slovesá, ktoré sa vyskytujú len v niektorých tvaroch: 
aiō – hovorím 
ind. praes. aiō, aīs, ait, –, –, aiunt (ain? = aīsne? – myslíš?, naozaj?); ind. impf. 
aiēbam, aiēbas, aiēbat, ...; ind. perf. aistī, ait; coni. praes. aiat; 
inquam – vravím, hovorím 
ind. praes. inquam, inquis, inquit, –, –, inquiunt; ind. impf. inquiēbat; ind. fut. 
inquiēs, inquiet; ind. perf. inquit; 
quaesō – prosím 
ind. praes. quaesō, quaesumus 
for, fārī, fātus sum – hovorím 
ind. praes. fātur; ind. fut. fābor; imper. fāre; inf. praes. fārī; ind. perf. fātus sum; ind. 
plsqpf. fātus eram; gerundium fandō; 
(vyskytuje sa takmer len v básnickej reči) 
(h)avē! – buď zdravý!, buď vítaný! (aveō, ēre alebo haveō, ēre) 
(h)avēte! – buďte zdraví!, buďte vítaní! 
(používa sa na privítanie a pri rozlúčke) 
salvē! – buď zdravý! (salveō, ēre) 
salvēte! – buďte zdraví! 
(používa sa len na privítanie) 
apage! – odíď!, choď preč! 
cedo! (pl. cette) – daj sem!, dajte sem!, sem s tým!, ukáž!, povedz! 

 
 

NEPRAVIDELNÉ SLOVESÁ 
(Verba anomala) 

 
Nepravidelné slovesá sú tie, ktoré sa v tvaroch prézentného systému odchyľujú 

od pravidelných tvarov štyroch konjugácií. Ide o slovesá: 
sum, esse, fuī, futūrus – som  (a jeho zloženiny) 
ferō, ferre, tulī, lātum – nesiem (a jeho zloženiny) 
eō, īre, iī, itum – idem   (a jeho zloženiny) 
fīō, fierī, factus sum – stávam sa 
volō, velle, voluī – chcem 
nōlō, nōlle, nōluī – nechcem 
mālō, mālle, māluī – radšej chcem 
edō, ēsse (edere), ēdī, ēsum – jem (a jeho zloženiny) 
 
ferō, ferre, tulī, lātum – niesť 
Časuje sa celkom pravidelne podľa III. konjugácie, až na niektoré tvary prézentného 
systému, v ktorých sa pôvodná koncovka pripája priamo k slovesnému kmeňu: 
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ind. praes. act. ferō, fers, fert, ferimus, fertis, ferunt 
  pas. feror, ferris, fertur, ferimur, feriminī, feruntur 
ind. impf. act. ferēbam, ferēbās, ferēbat, ferēbāmus, ferēbātis, ferēbant 
  pas. ferēbar, ferēbāris, ferēbātur, ferēbāmur, ferēbāminī, ferēbantur 
ind. fut. I. act. feram, ferēs, feret, ferēmus, ferētis, ferent 
  pas. ferar, ferēris, ferētur, ferēmur, ferēminī, ferentur 
inf. praes. act. ferre 
  pas. ferrī 
imperatív I.  fer!, ferte! 
imperatív II. fertō!, fertōte!, feruntō! 
part. praes. act. ferēns, entis 
coni. praes. act. feram, ferās, ferat, ferāmus, ferātis, ferant 
  pas. ferar, ferāris, ferātur, ferāmur, ferāminī, ferantur 
coni. impf. act. ferrem, ferrēs, ferret, ferrēmus, ferrētis, ferrent 
  pas. ferrer, ferrēris, ferrētur, ferrēmur, ferrēminī, ferrentur 
gerundium  ferendī, ferendō, (ad) ferendum, ferendō 
 Tvary od perfektného a supínového kmeňa sú celkom pravidelné (tulī, tuleram, 

tulerō, ...; lātus sum, eram, erō, ...). 
 Ako ferō sa časujú aj jeho zloženiny: 

adferō (afferō), adferre (affere), attulī, allātum – donášať, prinášať 
auferō, auferre, abstulī, ablātum – odnášať 
cōnferō, cōnferre, cōntulī, collātum – znášať, prispievať, porovnávať 
dēferō, dēferre, dētulī, dēlātum – donášať 
differō, differre, distulī, dīlātum – odkladať 
efferō, efferre, extulī, ēlātum – vynášať 
īnferō, īnferre, īntulī, īllātum – vnášať 
offerō, offerre, obtulī, oblātum – podávať, ponúkať, poskytovať 
perferō, perferre, pertulī, perlātum – trpezlivo znášať 
prōferō, prōferre, prōtulī, prōlātum – vynášať 
referō, referre, rettulī, relātum – späť niesť, oznamovať 
sufferō, sufferre, –, – – znášať43 

 
eō, īre, iī, itum – ísť, chodiť 
ind. praes.  eō, īs, it, īmus, ītis, eunt 
ind. impf.  ībam, ībās, ībat, ībāmus, ībātis, ībant 
ind. fut. I.  ībō, ībis, ībit, ībimus, ībitis, ībunt 
inf. praes.  īre 
imperatív I.  ī!, īte! 
imperatív II. ītō!, ītōte!, euntō! 
part. praes.  iēns, euntis 
coni. praes.  eam, eās, eat, eāmus, eātis, eant 
coni. impf.  īrem, īrēs, īrēt, īrēmus, īrētis, īrent 
gerundium  eundī, eundō, (ad) eundum, eundō 
 V perfektnom systéme sa tvary tvoria pravidelne. Zdvojené iī sa pred s sťahuje na ī: 
ind. perf.  iī, īstī, iit, iimus, īstis, iērunt 
ind. plsqpf.  ieram, ierās, ierat, ierāmus, ierātis, ierant 
ind. fut. II.  ierō, ieris, ierit, ierimus, ieritis, ierint 
inf. perf.  īsse 
coni. perf.  ierim, ieris, ierit, ierimus, ieritis, ierint 
                                                           
43 perfectum a supinum sustulī, sublātum sa používa pri tollō, ere, sustulī, sublātum 
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coni. plsqpf. īssem, īssēs, īsset, īssēmus, īssētis, īssent 
 Tvary od supínového kmeňa sa tvoria pravidelne. 
 Pasívne tvary sa používajú obyčajne len neosobne (v 3. os. sg.): ītur – ide sa; ībitur 

– pôjde sa; ībātur – šlo sa, chodilo sa; itum est – šlo sa, išlo sa. 
 Prechodné slovesá zložené s īre majú úplné pasívum (t.j. vo všetkých osobách), 

napr.: circumeor – som obkľučovaný, adeor – som dožadovaný, a pod. 
 Ako eō sa časujú aj jeho zloženiny: 

abeō, abīre, abiī, abitum – odchádzať 
adeō, adīre, adiī, aditum – prichádzať 
circumeō, circumīre, circumiī, circumitum – obchádzať 
coëō, coīre, coiī, coitum – schádzať sa, spájať sa 
exeō, exīre, exiī, exitum – vychádzať 
ineō, inīre, iniī, initum – vchádzať 
intereō, interīre, interiī, interitum – zachádzať, hynúť 
introeō, introīre, introiī, introitum – vchádzať 
obeō, obīre, obiī, obitum – obchádzať, umierať 
pereō, perīre, periī, peritum – hynúť 
praetereō, praeterīre, praeteriī, praeteritum – obchádzať, ísť pomimo 
prodeō, prodīre, prodiī, proditum – predstupovať 
redeō, redīre, rediī, reditum – vracať sa, ísť späť 
subeō, subīre, subiī, subitum – podstupovať, podujímať sa 
trānseō, trānsīre, trānsiī, trānsitum – prechádzať, prekračovať 
vēneō, vēnīre, vēniī, – byť predávaný, byť na predaj 

 Podľa eō tvoria tvary prézentného systému slovesá: 
queō, quīre, quīvī – môcť 
nequeō, nequīre, nequīvī – nemôcť 

 
fīō, fierī, factus sum – stávať sa 
Väčšina tvarov do prézentného kmeňa sa tvorí podobne, ako pri IV. konjugácii: 
ind. praes.  fīō, fīs, fit, fīmus, fītis, fīunt 
ind. impf.  fīēbam, fīēbās, fīēbat, fīēbāmus, fīēbātis, fīēbant 
ind. fut. I.  fīam, fīēs, fīet, fīēmus, fīētis, fīent 
inf. praes.  fierī 
imperatív  fī!, fīte!, fītō! 
coni. praes.  fīam, fīās, fīat, fīāmus, fīātis, fīant 
coni. impf.  fierem, fierēs, fieret, fierēmus, fierētis, fierent 
part. fut.  nahradzuje sa tvarom futūrus, a, um 
inf. fut.  nahradzuje sa tvarom futūrum, am, um esse alebo fore 
 Tvary perfektného systému sú celkom pravidelné (factus sum, eram, erō, atď.). 
 Fiō sa tiež používa ako pasívum k faciō, ere, fēcī, factum – robiť, konať (v tomto 

prípade má inf. fut. factum īrī a gerundívum faciendus, a, um). 
 Fiō nahradzuje pasívum aj v zloženinách slovesa faciō, kde -faciō ostalo 

nezmenené: 
assuēfaciō - navykám (niekoho) – assuēfīō, fierī, factus sum - privykám si 
calefaciō - zahrievam, ohrievam – calefīō, fierī, factus sum - som zahrievaný 
commonefaciō - pripomínam – commonefīō, fierī, factus sum - pripomínam si 
patefaciō - otváram – patefīō, fierī, factus sum - som otváraný 
 



97 
 

 Zloženiny, kde sa faciō zmenilo na -ficiō, majú pasívum -ficior44: 
afficiō – afficior, afficī, affectus sum 
cōnficiō – cōnficior, cōnfīcī, cōnfectus sum 

 
volō, velle, voluī – chcieť   
ind. praes.  volō, vīs, vult (volt), volumus, vultis (voltis), volunt 
ind. impf.  volēbam, volēbās, volēbat, volēbāmus, volēbātis, volēbant 
ind. fut. I.  volam, volēs, volet, volēmus, volētis, volent 
inf. praes.  velle 
imperatív  – 
part. praes.  volēns, entis 
coni. praes.  velim, velīs, velit, velīmus, velītis, velint 
coni. impf.  vellem, vellēs, vellet, vellēmus, vellētis, vellent 
 Tvary perfektného systému sa tvoria celkom pravidelne (voluī, volueram, voluerō, 

atď.). 
 sīs (ak chceš) vzniklo zo sī vīs 

sultis (ak chcete) vzniklo zo sī vultis 
vīn (chceš?) vzniklo z vīsne45 

 
nōlō, nōlle, nōluī – nechcieť 
(sloveso nōlō vzniklo z ne-volō) 
ind. praes.  nōlō, nōn vīs, nōn vult (volt), nōlumus, nōn vultis (voltis), nōlunt 
ind. impf.  nōlēbam, nōlēbās, nōlēbat, nōlēbāmus, nōlēbātis, nōlēbant 
ind. fut. I.  nōlam, nōlēs, nōlet, nōlēmus, nōlētis, nōlent 
inf. praes.  nōlle 
imperatív I.  nōlī!, nōlīte! 
imperatív II. nōlītō!, nōlītōte!, nōluntō! 
part. praes.  nōlēns, entis 
coni. praes.  nōlim, nōlīs, nōlit, nōlīmus, nōlītis, nōlint 
coni. impf.  nōllem, nōlles, nōllet, nōllēmus, nōllētis, nōllent 
 Tvary perfektného systému sa tvoria celkom pravidelne (nōluī, nōlueram, nōluerō, 

atď.). 
P o z n á m k a : 
Záporný imperatív vyjadruje zákaz a máva záporku -nē. Vyskytuje sa len u básnikov 
(Nē laudā! Nechváľ! Nē laudāte! Nechváľte!). Častejšie býva zákaz vyjadrovaný 
opisom - imperatívom slovesa nōlle s infinitívom: 
Nōlī laudāre! Nechváľ! 
Nōlīte laudāre! Nechváľte! 
 
mālō, mālle, māluī – radšej chcieť 
(sloveso mālle vzniklo stiahnutím z magis-volō) 
ind. praes.  mālō, māvīs, māvult (māvolt), mālumus, māvultis (māvoltis),  

mālunt 
ind. impf.  mālēbam, mālēbās, mālēbat, mālēbāmus, mālēbātis, mālēbant 
ind. fut. I.  mālam, mālēs, mālet, mālēmus, mālētis, malent 
inf. praes.  mālle 
imperatív  – 
                                                           
44 Len výnimočne sa aj u nich objavujú tvary s -fiō: cōnfierī, dēfit (dēficiō - chýbam) a defektívne īnfit - 
začína (hovoriť). 
45 Opytovacia častica -ne (či) sa pripája ako príklonka. 
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part. praes.  mālēns, entis 
coni. praes.  mālim, mālīs, mālit, mālīmus, mālītis, mālint 
coni. impf.  māllem, māllēs, māllet, māllēmus, māllētis, māllent 
 Tvary perfektného systému sa tvoria celkom pravidelne (māluī, mālueram, māluerō, 

atď.). 
 
edō, ēsse (edere), ēdī, ēsum – jesť 
Toto sloveso (a jeho zloženiny) sa časuje jednak pravidelne podľa III. konjugácie 
(od doby cisárskej), jednak má (v staršej a klasickej latinčine) niektoré (pôvodné) 
osobitné tvary, ktoré vznikli tým, že pôvodné osobné prípony sa pripojili priamo 
ku kmeňu a pritom vznikli rozličné hláskoslovné zmeny (takže sa takto utvorené tvary 
líšia od tvarov slovesa sum, esse len dĺžkou): 
ind. praes.  edō, ēs, ēst, edimus, ēstis, edunt 
ind. impf.  edēbam, edēbās, edēbat, edēbāmus, edēbātis, edēbant 
ind. fut. I.  edam, edēs, edet, edēmus, edētis, edent 
inf. praes.  ēsse 
imperatív I.  ēs!, ēste! 
imperatív II. ēstō!, ēstōte!, eduntō! 
coni. praes.  edim, edīs, edit, edīmus, edītis, edint 
coni. impf.  ēssem, ēssēs, ēsset, ēssēmus, ēssētis, ēssent 
part. praes.  edēns, edentis 
gerundium  edendī, edendō, (ad edendum), edendō 
 Z pasívnych tvarov sa vyskytujú ako osobitné tvary len ēstur – je sa (popri editur) 

a ēssētur – jedlo by sa (popri ēderetur). 
 Tieto osobitné tvary sa vyskytujú aj v zloženinách: comedere – zjesť (comēs, 

comēst, comēstis, comēssēs); exedō – vyjedať (exēst, exēsse). 
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INFINITÍVY A INFINITÍVNE VÄZBY 
 

 
Infinitív môže byť (ako v slovenčine) podmetom a predmetom (i doplnkom, ak je 

podmetom infinitív: Doctō hominī vīvere est cōgitāre. Pre vzdelaného človeka žiť 
znamená premýšľať.). 

 
1. Infinitív je p o d m e t o m : 

a) pri slovesách est, vidētur, putātur (je, zdá sa, pokladá sa za) spojených 
s menným doplnkom, napr.: aequum est (vidētur, putātur), iūstum est (vidētur, 
putātur), pulchrum est (vidētur, putātur), honestum est (vidētur, putātur), pār 
est, fās est, nefās est, a pod.: 
Dulce et decōrum est prō patriā morī. Je sladké a čestné zomrieť za vlasť. 

b) pri neosobných slovesách (piget, pudet, paenitet, miseret, decet, dēdecet, 
necesse est, oportet, opus est, licet, placet, iūvat, praestat, interest, rēfert, 
a pod.): 
Pārēre legibus necesse est. Je potrebné poslúchať zákony. 

 Doplnok pri podmetovom infinitíve býva v akuzatíve: 
Bene erudītum esse utile est. Byť dobre vzdelaný je užitočné. 
 
 

2. Infinitív je p r e d m e t o m  pri slovesách: 
posse (môcť), nequīre (nemôcť), velle (chcieť), nōlle (nechcieť), mālle (radšej 
chcieť), cupere (túžiť), dēbēre (mať, musieť), statuere (ustanoviť), cōnstituere 
(ustanoviť, rozhodnúť, rozhodnúť sa), cōnsilium capere (rozhodnúť sa), dēcernere 
(ustanoviť, rozhodnúť, nariadiť, rozhodnúť sa), studēre (snažiť sa, usilovať sa), 
cōnārī (pokúšať sa, usilovať sa), contendere (usilovať sa, ponáhľať sa), audēre 
(odvážiť sa), dubitāre (váhať), cūnctārī (váhať), cogitāre (pomýšľať), in animō 
habere (mať v úmysle), neglegere (nedbať), nōn curāre (nestarať sa), ommitere 
(opomínať), praetermittere (opomínať), docēre (učiť), discere (učiť sa), pergere 
(pokračovať), persevērāre (pokračovať), dēsinere (prestať), dēsistere (prestať), 
fēstināre (ponáhľať sa), mātūrāre (ponáhľať sa), properāre (ponáhľať sa), incipere 
(začať), īnstituere (začať), parāre (pripravovať), solēre (mať vo zvyku), a pod. 
Praeterita mutāre nōn possumus. Minulé veci (minulosť) nemôžeme zmeniť. 
 Pri pasívnom infinitíve majú slovesá coepisse a dēsinere v perfekte pasívne 

tvary coeptus sum a dēsitus sum namiesto činných (pripodobňovanie rodov): 
ōrātiō legī coepta (dēsita) est – reč sa začala (prestala) čítať 
pugnārī coeptum est – začalo sa bojovať 

 V poézii a v poklasickej dobe priberajú podľa particípií uvedených (a im 
podobných) slovies predmetový infinitív aj adjektíva s podobným zmyslom: 
certus morī – rozhodnutý zomrieť; perītus cantāre – znalý spevu; audāx omnia 
perpetī – odhodlaný všetko pretrpieť, a pod. 
Niekedy sa infinitívom určujú i také adjektíva, ktoré nemajú slovesný význam: 
fortis tractāre serpentēs – (statočná na branie do rúk = ) statočne berúca do rúk 
hadov; manifestus dissentīre – dávajúci najavo nesúhlas, a pod. 
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Latinčina má infinitívy troch časov: 1. infinitív prézenta aktíva a pasíva 
2. infinitív perfekta aktíva a pasíva46 
3. infinitív futúra aktíva a pasíva47 

 
1. a) i n f .  p r a e s .  a c t .  sa tvorí od praes. kmeňa príponou -re, pri III. konjugácii 

príponou -ere48: 
laudā-re – chváliť 
b) inf. praes. pas.  sa tvorí od praes. kmeňa príponou -rī, pri III. konjugácii 
príponou -ī: 
laudā-rī – byť chválený 
leg-ī – byť čítaný 
 

2. a) i n f .  p e r f .  a c t .  sa tvorí od perf. kmeňa príponou -isse49: 
(mē) laudāv-isse – že som chválil 
b) i n f .  p e r f .  p a s . sa tvorí spojením akuzatívu50 [alebo nominatívu]51 particípia 
perf. pas. príslušného rodu a čísla s infinitívom esse: 
(mē) laudātum, -am -um (-ōs, -ās, -a) esse – že som bol pochválený 
[laudātus, -a, -um (-ī, -ae ,-a) esse – že som bol pochválený] 
 

3. a) i n f .  f u t .  a c t .  sa tvorí spojením akuzatívu52 [alebo nominatívu]53 particípia 
fut. act. príslušného rodu a čísla s infinitívom esse: 
(mē) laudātūrum, -am, -um (-ōs, -ās, -a) esse – že budem chváliť, že pochválim 
[laudātūrus, -a, -um (-ī, -ae, -a) esse – že budem chváliť, že pochválim] 
b) i n f .  f u t .  p a s .  sa tvorí spojením supína a infinitívu -īrī54: 
(mē) laudātum īrī – že budem chválený (platí pre všetky rody a čísla) 
 Inf. fut. slovies sum, esse, fuī, futūrus a fīō, fierī, factus sum je: 

futūrum, -am, -um (-ōs, -ās, -a) esse alebo len fore 
[futūrus, -a, -um (-ī, -ae, -a) esse alebo len fore] 

 
 
 

 act. pas. 
prít. laudāre laudārī 
min. laudāvisse laudātum, am, um; ōs, ās, a    esse 

[laudātus, a, um; ī, ae, a    esse] 
bud. laudātūrum, am, um; ōs, ās,a   esse 

[laudātūrus, a, um; ī, ae, a    esse] 
laudātum īrī 

 
P o z n á m k a : 
Deponentné slovesá tvoria inf. fut. aktívnymi tvarmi: 
(mē) veritūrum esse – že sa budem báť  

                                                           
46 Používa sa len vo väzbách akuzatívu s infinitívom a nominatívu s infinitívom. 
47 Používa sa len vo väzbách akuzatívu s infinitívom a nominatívu s infinitívom. 
48 -re je pôv. -se – zachovalo sa pri es-se 
49 is – časový príznak, -se – pôvodná koncovka inf. praes. act. 
50 v prípade väzby akuzatívu s infinitívom 
51 v prípade väzby nominatívu s infinitívom 
52 v prípade väzby akuzatívu s infinitívom 
53 v prípade väzby nominatívu s infinitívom 
54 inf. praes. pas. slovesa eō, īre, iī, itum 
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AKUZATÍV S INFINITÍVOM 
(Accusativus cum infinitivo) 

 
Väzba akuzatívu s infinitívom sa v obmedzenej miere po niektorých slovesách 

vyskytuje aj v slovenčine: 
 
Vidím otca prichádzať. ← Videō patrem venīre. → Vidím, že otec prichádza. 
      
  väzba ACI   väzba ACI 
 
Na rozdiel od slovenčiny sa však v latinčine táto väzba rozšírila na oveľa väčší počet 
slovies a v závislosti od nich má buď funkciu predmetu alebo podmetu. 
1. Predmetom býva: 
a) po slovesách slovného prejavu, myslenia, cítenia a zmyslového vnímania (verba 

dīcendī et sentiendī), napr.: dīcere (hovoriť), affírmāre (tvrdiť), respondēre 
(odpovedať), negāre (popierať; hovoriť, že nie), narrāre (rozprávať), nuntiāre, 
trādere, ferre, certiōrem facere55 (oznamovať), vidēre (vidieť), audīre (počuť), 
animadvertere (pozorovať), putāre, exīstimāre (myslieť si, domnievať sa), 
cōgnōscere (poznať), intellegere (rozumieť, chápať), sentīre (cítiť), scīre (vedieť), 
nescīre (nevedieť), crēdere (veriť), spērāre (dúfať), pollicērī (sľubovať), a pod.; 

b) po slovesách prejavu vôle (verba voluntātis) – napr. velle (chcieť), nōlle (nechcieť), 
mālle (radšej chcieť), cupere (túžiť), studēre (usilovať sa), postulāre (žiadať), a pod. 
– ak podmet infinitívu nie je totožný s podmetom riadiaceho slovesa (pri rovnakých 
podmetoch býva obyčajne len infinitív); po týchto slovesách býva v slovenčine 
spojka „aby“; 

c) po slovesách iubēre (rozkazovať, prikazovať), vetāre (zakazovať), sinere, patī 
(nechať, dovoľovať, zniesť, strpieť); 

d) po slovesách vyjadrujúcich nejaký pocit (verba affectuum) – napr. gaudēre (radovať 
sa), dolēre (smútiť), mīrārī (čudovať sa), a pod. – ak sa označuje predmet pocitu (ak 
sa označuje príčina pocitu, býva veta s quod; 

e) veľmi zriedka po slovesách spôsobovania (verba faciendī), napr.: facere,  efficere 
(spôsobovať), a pod. 

 
2. Podmetom býva: 
a) po slovesách est, putātur, habētur s menným doplnkom, napr.: aequum est, pār est, 

iūstum est (je slušné, spravodlivé), honestum est (je čestné), turpe est (je hanebné), 
fās est (sluší sa), nefās est (nesluší sa), apertum est, manifestum est (je zrejmé), 
nōtum est (je známe), spēs est (je nádej), opīniō est (je mienka), vērum est (je 
pravda), fāma est (je povesť, rozpráva sa), vērisimile est (je pravdepodobné), mōs 
est (je zvykom), satis est (stačí), a pod.; 

b) po neosobných slovesách, napr.: cōnstat (je známe), nōtum est (je známe), inter 
omnēs cōnstat (je všeobecne známe), appāret (je zrejmé), oportet, opus est, necesse 
est (je potrebné, je nevyhnutné), expedit (prospieva, je na osoh), convenit (sluší sa), 
praestat (je lepšie), iuvat (teší), decet (sluší sa), dēdecet (nesluší sa), interest 
(záleží), prōdest (prospieva), placet (páči sa, uznáva sa za dobré), licet (je 
dovolené), a pod.; 

c) po pasívnych tvaroch neosobných slovies dīcendī et sentiendī (najmä pri zložených 
tvaroch), napr.: nuntiātur (oznamuje sa), certiōrem fierī56 (dozvedať sa), dīcī potest 

                                                           
55 certiōrem faciō aliquem – oznamujem niekomu 
56 certior fīō (factus sum) – dozvedám sa (dozvedel som sa, bolo mi oznámené) 
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(môže sa povedať), dictum est (povedalo sa), trāditum est (bolo oznámené), 
memoriae prōditum est (bolo zaznamenané), dīcendum est (treba povedať), a pod.; 

d) po slovesách vyjadrujúcich výsledok myšlienky, napr.: efficitur, sequitur (vyplýva), 
a pod. 

 
 
 Z latinčiny do slovenčiny teda možno túto väzbu preložiť pomocou akuzatívu 

a infinitívu, ale častejšie len v e d ľ a j š o u  v e t o u  s o  s p o j k o u  ž e  (niekedy 
aby), v ktorej je podmetom osoba alebo vec v latinčine vyjadrená akuzatívom 
a prísudkom dej v latinčine vyjadrený infinitívom. 

 Keďže sa v latinčine táto väzba chápe ako vetná časť, neoddeľuje sa čiarkou. 
 Vo väzbe akuzatívu s infinitívom sa používajú všetky latinské infinitívy. Keďže 

slovenčina nemá minulý a budúci infinitív, prekladajú sa tieto infinitívy 
do slovenčiny vedľajšou vetou (so spojkou „že“) v minulom a budúcom čase. 

 
 
 
 
Dīcō puerum 
Hovorím, že chlapec 

laudāre 
chváli 

laudārī 
je chválený 

laudāvisse 
(po)chválil 

laudātum esse 
bol (po)chválený 

laudātūrum esse 
bude chváliť 

laudātum īrī 
bude (po)chválený 

 
 
 Všetko, čo sa vzťahuje na podmet infinitívu (zhodný prívlastok, doplnok, prístavok), 

je tiež v akuzatíve. 
 
Nōtum est Marcum, frātrem tuum, librum scrībere (scrīpsisse; scrīptūrum esse). 
Je známe, že tvoj brat Marek píše (napísal; bude písať) knihu. 
 
Iné spôsoby prekladu: 
– O tvojom bratovi Marekovi je známe, že píše (napísal; bude písať) knihu. 
– Tvoj brat Marek, ako je známe, píše (napísal; bude písať) knihu. 
 
Tento spôsob prekladu je nevyhnutný pri vzťažných vetách: 
Marcus, frāter tuus, quem librum scrīpsisse nōtum est, herī in urbem vēnit. 
Tvoj btat Marek, ktorý, ako je známe, napísal knihu, prišiel včera do mesta. 
Tvoj brat Marek, o ktorom je známe, že napísal knihu, prišiel včera do mesta. 
 
 Vo väzbe akuzatívu s infinitívom m u s í  b y ť  v ž d y  v y j a d r e n ý  p o d m e t  

i n f i n i t í v u (v akuzatíve). Ak je podmet infinitívu vyjadrený osobným zámenom57, 
do slovenčiny ho nie je potrebné prekladať: 
 Audiēbāmus tē aegrōtum fuisse. Počuli sme, že si bol chorý. 
Sentiō mē aegrōtum esse. Cítim, že som chorý. 
 

 Podmet infinitívu nebýva vyjadrený len pri neosobných slovesách: 
Vidēbant fulgurāvisse. Videli, že sa zablyslo. 

                                                           
57 mē – že ja, tē – že ty, nōs – že my, vōs – že vy, eum – že on/ten, eam – že ona/tá, id – že ono/to, eōs – 
že oni/tí, eās – že ony/tie, ea – že tie 
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 Akuzatívy mē, tē, nōs, atď. sa niekedy vypúšťajú, ak sa dajú ľahko doplniť 
zo súvislosti: 
Pudet mē (mē) errāvisse fatērī. Hanbím sa priznať, že som sa pomýlil. 
 

 Často sa vypúšťa aj esse, najmä pri inf. perf. pas., inf. fut. act. a pri gerundíve: 
Sciō mē nōn reditūrum (esse). Viem, že sa nevrátim. 
 

 Ak je podmet infinitívu totožný s podmetom riadiaceho slovesa v 3. os., vyjadruje 
sa zvratným zámenom sē. V tomto prípade sa používa namiesto privlastňovacieho 
genitívu (eius, eōrum, eārum) privlastňovacie zámeno suus, sua, suum: 
Sestra si myslí, že je chorá. Soror putat sē aegrōtam esse. 
 
Biás, jeden zo siedmych mudrcov povedal, že všetko svoje nosí so sebou. Biās, ūnus 
ē septem sapientibus, dīxit sē omnia sua sēcum portāre. 
 

 Zápor prislúchajúci k infinitívu sa v lat. kladie k slovesu nadradenej vety: 
Dēmocritus negat quidquam esse sempiternum. Demokritos tvrdí, že nič nie je 
večné. 
 

 Niekedy sa infinitív futúra nahradzuje opisom (vždy vtedy, ak sloveso nemá 
supínum a netvorí part. fut.). Inf. fut. možno opísať: 
a) pomocou posse, velle, dēbēre s inf. praes.: 

Veril som, že odpoviete. Crēdēbam vōs respondēre posse (velle, dēbēre). 
Namiesto: Crēdēbam vōs respōnsūrōs esse. 

b) pomocou fore (futūrum, am, um esse), ut (zápor – ut nōn) s coni. praes. alebo 
impf. (účinkových viet podstatných): 
Dúfam (dúfal som), že prídeš. Spērō (spērābam) fore, ut veniās (venīrēs). 
Namiesto: Spērō (spērābam) tē ventūrum esse. 
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NOMINATÍV S INFINITÍVOM 
(Nominativus cum infinitivo) 

 
Niektoré latinské prechodné slovesá, po ktorých prichádza väzba akuzatívu 

s infinitívom, majú v pasíve tzv. osobnú väzbu (t.j. pasívum vo všetkých osobách). Aj 
v pasíve pri nich môže stáť infinitív, ale podmet tohto infinitívu je v pasívnej väzbe 
totožný s podmetom riadiaceho slovesa a preto je vyjadrený nominatívom. Vzniká tak 
väzba nominatívu s infinitívom. Podobne, ako väzba akuzatívu s infinitívom, sa chápe 
ako súčasť vety a preto sa neoddeľuje čiarkou. 

 
Väzba nominatívu s infinitívom teda prichádza: 

a) po slovese vidērī s pasívnou osobnou väzbou;  
b) po pasívnych slovesách dīcendī et sentiendī (bez adverbia a len v nezložených 

tvaroch) s pasívnou osobnou väzbou, napr.: dīcor – hovorí sa (o mne), putor, 
exīstimor – myslí sa (o mne), narror – rozpráva sa (o mne), crēdor – verí sa 
(o mne), audior – počúva sa (o mne), iūdicor –  súdi sa (o mne), reperior, invenior – 
zisťuje sa (o mne), atď.; 

c) po pasívnych slovesách iubēre, vetāre, cōgere, prohibēre, a pod.; 
d) po výrazoch fertur, feruntur, trāditur, trāduntur (hovorí sa, vraj) – len v 3.os. 

 
Keďže v slovenčine tieto slovesá väčšinou v pasíve osobnú väzbu nemajú, 

prekladajú sa neosobne, t.j. 3. osobou sg. + zvratným zámenom „sa“. Samotná väzba 
nominatívu s infinitívom sa, podobne ako väzba ACI, prekladá vedľajšou vetou 
so spojkou že. 
NCI: Pater venīre dīcitur. Hovorí sa, že otec prichádza. Otec vraj prichádza. 
(ACI: Dīcō patrem venīre. Hovorím, že otec prichádza.) 
 
NCI: Pater venīre vidētur. Zdá sa, že otec prichádza. 
(ACI: Videō patrem venīre. Vidím, že otec prichádza.) 
 
 Aj pri väzbe nominatívu s infinitívom sa niekedy inf. fut. nahradzuje opisom (vždy 

vtedy, ak sloveso nemá supínum a netvorí part. fut.). 
Hovorí sa (hovorilo sa), že dievča chváli (chválilo, bude chváliť). 
Puella laudāre (laudāvisse, laudātūra esse; opisne laudāre posse/velle/dēbēre) dīcitur 
(dīcēbātur). 
 
Hovorí sa (hovorilo sa), že dievča je (bolo, bude) chválené. 
Puella laudārī (laudāta esse, laudātum īrī; opisne laudārī posse/velle/dēbēre) dīcitur 
(dīcēbātur). 
 
 Zámenný podmet ego, tū, nōs, vōs, is, atď. sa nevyjadruje (je totiž vyjadrený osobou 

riadiaceho slovesa) a všetko, čo sa vzťahuje na podmet (zhodný prívlastok, doplnok, 
prístavok), je tiež v nominatíve. 
Videor fēlīx esse.   Zdá sa, že som šťastný (á, é). 

Zdám sa byť šťastný (á, é). 
Dīceris  aegrōta esse.  Hovorí sa, že si chorá. Vraj si chorá. 
Vidētur trīstis esse.   Zdá sa, že je smutný (á). 
Vidēmur fēlīcēs esse.  Zdá sa, že sme šťastní (é). 
Vidēminī aegrōtī esse.  Zdá sa, že ste chorí. 
Dīcuntur frūgifera esse.  Hovorí sa, že sú úrodné. Vraj sú úrodné. 
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Homērus caecus fuisse dīcitur (trāditur, fertur). 
Hovorí sa, že Homér bol slepý. 
Homér bol vraj slepý. 
O Homérovi sa hovorí, že bol slepý. 
 
Rōmānī hostēs victūrī esse vidēbantur. 
Zdalo sa, že Rimania porazia nepriateľov. 
 
Vidēminī omnia intellegere. 
Zdá sa, že všetkému rozumiete. 
 
Disciplīna druidum in Britanniā reperta esse trāditur. 
Vraví sa, že náuka druidov bola vynájdená v Británii. 
Náuka druidov vraj bola vynájdená v Británii. 
 
Carmina huius poetae pulcherrima esse dīcuntur. 
Vraví sa, že básne tohto básnika sú prekrásne.  
Básne tohto básnika sú vraj prekrásne. 

 
Väzba ACI a NCI po slovesách iubeō, vetō 

 
iubeō, ēre, iussī, iussum – prikazovať, rozkazovať 
vetō, āre, vetuī, vetitum – zakazovať 
 

Osoba, ktorej sa niečo rozkazuje alebo zakazuje, sa vyjadruje akuzatívom a to, čo 
sa rozkazuje alebo zakazuje, sa vyjadruje infinitívom praes. act.: 
Caesar iussit (vetuit) mīlitēs pontem dīruere. Caesar rozkázal (zakázal) vojakom zničiť 
most (aby zničili most). 
 
 Ak nie je vyjadrená osoba, ktorej sa niečo rozkazuje alebo zakazuje, vyjadruje sa 
to, čo sa rozkazuje alebo zakazuje, infinitívom praes. pas.: 
Caesar iussit (vetuit) pontem dīruī. Caesar rozkázal (zakázal) zničiť most (aby bol 
zničený most). 
 

Tú istú väzbu majú slovesá sinō, ere, sīvī, situm a patior, patī, passus sum 
(nechávať, dovoľovať, znášať, trpieť): 
Dux mīlitēs ē castrīs exīre nōn sīvit. Vodca nedovolil vojakom odísť z tábora. 
 

V pasíve majú slovesá iubēre, vetāre osobnú väzbu: 
iubeor – rozkazuje sa mi 
vetor – zakazuje sa mi 
Mīlitēs iussī (vetitī) sunt pontem dīruere. Vojakom sa rozkázalo (zakázalo; bolo 
rozkázané, zakázané) zničiť most. 
 

Sloveso sinere má osobnú väzbu zriedka: 
Accusāre aliōs per senātum nōn est situs. Nebolo mu dovolené žalovať iných 
prostredníctvom senátu. 
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ABLATÍV ABSOLÚTNY 
(Ablativus absolutus) 

 
Samotný ablatív substantíva sa vyskytuje predovšetkým vo význame: 

a) časovom: vēre – na jar; posterō diē – nasledujúceho dňa, na nasledujúci deň; prīmō 
bellō Pūnicō – za prvej púnskej vojny, v prvej púnskej vojne, a pod. 

b) príčinnom: timōre –  zo strachu; gaudiō – z radosti, a pod. 
c) spôsobovom: hōc mōdō – týmto spôsobom; tantā dīligentiā – s tak veľkou 

starostlivosťou; lēge – podľa zákona, a pod. 
 

A b l a t í v  a b s o l ú t n y  je spojenie ablatívu substantíva a ablatívu particípia. 
Takáto väzba nadobúda slovesný význam a používa sa na vyjadrenie dejovej okolnosti 
iného (hlavného) deja, vyjadreného prísudkom. 

Vēre ineunte flōrēs appārent (appārēbant, appārēbunt). 
[ineō, īre, iī, itum – vchádzať, začínať] 
Na začiatku jari (keď začína jar; so začínajúcou jarou) sa objavujú (objavovali, budú 
objavovať) kvety. 
 
Väzba ablatívu absolútneho stojí zdanlivo mimo spojenia s ostatnou vetou, pretože 

podmet tejto väzby nie je gramatických členom hlavnej vety (odtiaľ absolūtus – 
nezávislý, nespojitý). 
 

Vo väzbe ablatívu absolútneho sa používa: 
a) part. praes. act. – ak sa vyjadruje dejová okolnosť súčasná s dejom prísudkového 

slovesa, pričom dej vyjadrený particípiom je aktívny; 
b) part. perf. pas. – ak sa vyjadruje dejová okolnosť predčasná pred dejom 

prísudkového slovesa, pričom dej vyjadrený particípiom je pasívny. 
 
Keďže slovenčina nemá obdobnú väzbu, prekladá sa ablatív absolútny 

do slovenčiny: 
 

a) v e d ľ a j š o u  v e t o u , a to podľa zmyslu (časovou, príčinnou, prípustkovou, 
podmienkovou): 
Mīlitēs urbe expugnātā in castra revertērunt. Keď vojaci dobili mesto, vrátili sa do 
tábora. 
Omnēs pugnāre cupiēbant mē clamante nihil esse bellō cīvīlī miserius. Všetci túžili 
bojovať, hoci (aj keď) som volal, že nie je nič horšieho, ako občianska vojna. 
Epistulā perlēctā magnopere gāvīsus sum. Keď som prečítal list (keď bol list 
prečítaný), veľmi som sa zaradoval. 
Latīnō tenente rēgnum Aenēās Trōiā ā Graecīs expugnātā in Italiam vēnit. Keď mal 
vládu (keď vládol) Latinus, Aeneas po dobytí Tróje Grékmi prišiel do Itálie. 
Cognitō Caesaris adventū Ariovistus legātōs ad eum mīsit. Keď sa Ariovistus 
dozvedel o Caesarovom príchode, poslal k nemu poslov. 
Crēscente perīculō crēscunt (crēscēbant, crēscent) vīrēs. Keď (pretože, ak) rastie 
(rástlo, bude rásť) nebezpečenstvo, rastú (rástli, budú rásť) sily. 
 

b) p r e d l o ž k o v ý m  v ý r a z o m : 
sōle oriente – pri východe slnka; sōle ortō – po východe slnka; sōle occidente – 
pri západe slnka; Rōmulō rēgnante – za Romulovej vlády; scrīptā epistulā – 
po napísaní listu; signō datō – na dané znamenie; paucīs dēfendentibus – napriek 
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malému počtu obrancov; nōbis adiuvantibus – s našou pomocou; vōbis absentibus – 
za (vo) vašej neprítomnosti, a pod. 
Mīlitēs urbe expugnātā in castra revertērunt. Po dobytí mesta sa vojaci vrátili do 
tábora. 
Omnēs pugnāre cupiēbant mē clamante nihil esse bellō cīvīlī miserius. Všetci túžili 
bojovať napriek môjmu volaniu, že nie je nič horšieho, ako občianska vojna. 
Epistulā perlēctā magnopere gāvīsus sum. Po prečítaní listu som sa veľmi 
zaradoval. 
Pythagorās Tarquiniō rēgnante in Italiam vēnit. Pytagoras prišiel do Itálie 
za Tarquiniovej vlády. 
Coniūrātiōne oppressā coniūrātī punītī sunt. Po potlačení sprisahania boli 
sprisahanci potrestaní. 
Sēditiō vī adhibitā oppressa est. Povstanie bolo potlačené s použitím násilia. 
 

c) h l a v n o u  v e t o u , takže vznikne priraďovacie súvetie: 
Hīs litterīs perlēctīs magnopere gāvīsus sum. Prečítal som tento list a veľmi som sa 
zaradoval. 

 
 Namiesto particípia praes. sa vo väzbe ablatívu absolútneho niekedy používa 

substantívum (zvyčajne vyjadrujúce činnú osobu, zamestnanie, úrad, vek) alebo 
adjektívum a substantívum môže byť niekedy nahradené zámenom, napr.: 
Cicerōne cōnsule – za Ciceronovho konzulátu, keď bol Cicero konzulom 
Hannibale duce – za Hannibalovho vodcovstva, keď bol Hannibal vodcom 
Augustō imperātore – za Augustovej vlády, keď vládol Augustus 
frātre adiūtōre –  s bratovou pomocou 
amīcō auctōre – na priateľovu radu 
tē teste – za tvojho svedectva 
mē puerō – za môjho detstva, keď som bol chlapec 
patre vīvō – za otcovho života, keď otec žil 
Tiberiō sene – za Tiberiovej staroby, keď bol Tiberius starcom 
mē invītō – proti mojej vôli [invītus, a, um – nedobrovoľný, proti vôli, nerád] 
patre ignārō – bez vedomia otca 
lūce prīmā – na úsvite, na svitaní 
salvīs lēgibus – bez porušenia zákonov, a pod. 
 
M. Messālā et M. Pīsōne cōnsulibus Orgetorīx coniūrātiōnem nōbilitātis fēcit. 
Za konzulátu Marca Messalu a Marca Pisona Orgetorix zosnoval sprisahanie 
šľachticov. 
 
Myšlienkový podmet particípia niekedy nie je vyjadrený, ak je možné doplniť si ho 
zo súvislosti: 
Hannibal Hibērum cōpiās trāiēcit praemissīs, quī Alpium trānsitūs speculārentur. 
Keď poslal dopredu tých, ktorí by preskúmali alpské prechody, prepravil Hannibal 
vojsko cez Iber. 
 

 Ablatívom absolútnym je možné vyjadriť dejovú okolnosť hlavného deja len vtedy: 
a) ak myšlienkový podmet dejovej okolnosti nie je obsiahnutý v žiadnom inom člene 

vety: 
Po porážke nepriateľa sa naši vojaci vrátili do vlasti. Hoste victō mīlitēs nostrī in 
patriam revertērunt. 
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Ale vetu: 
„Po porážke nepriateľa (keď bol nepriateľ porazený) ho naši vojaci prenasledovali.“ 
možno preložiť napr.: Cum hostis victus esset, mīlitēs nostrī eum persequēbantur., 
prípadne: Hostem victum mīlitēs nostrī persequēbantur., ale nie väzbou ablatívu 
absolútneho. V tejto vete je totiž myšlienkový podmet dejovej okolnosti (podmet 
vedľajšej vety časovej) „nepriateľ“ (hostis) obsiahnutý v predmete hlavnej vety „ho“ 
(eum). 
 

b) ak dejová okolnosť vyjadruje aktívny dej súčasný s dejom prísudkového slovesa: 
Omnibus timentibus  vir fortis nōn dēterrēbitur. Aj keď sa všetci budú báť, statočný 
muž sa nedá zastrašiť. 
 

c) ak dejová okolnosť vyjadruje pasívny dej predčasný pred dejom prísudkového 
slovesa, alebo je možné dej takto upraviť (aktívny význam pri predčasnom deji majú 
iba deponentné slovesá): 
Keď Gréci dobyli Tróju, vrátili sa domov. → Keď bola Trója dobytá, Gréci sa vrátili 
domov. Po dobytí Tróje sa Gréci vrátili domov. 
Trōiā captā Graecī domum revertērunt. 

 
 V platnosti ablatívu absolútneho sa niekedy používa aj samotný ablatív particípia 

perf. pas. (v neutre a bez mena), alebo samotné substantívum, napr.: 
compertō – po zistení (keď zistil, keď sa zistilo) 
audītō – po počutí 
cognitō – po poznaní 
nuntiātō – po správe, na správu 
impetrātō – po dosiahnutí 
dominātiōne – za vlády 
 

 Pôvodcu deja vyjadreného väzbou ablatívu absolútneho možno naznačiť 
slovosledom, a to tak, že sa vloží medzi substantívum a particípium (takýto 
slovosled využíval najmä Caesar, Livius a Tacitus): 
Receptō Caesar Ōricō Apollōniam proficīscitur. Keď Caesar dobyl Oricum, tiahne 
k Apollónii (po dobytí Orika tiahne Caesar k Apollónii). 
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KONJUNKTÍV 
 

Konjunktívom latinčina vyjadruje dej, ktorý sa pokladá za odlišný od skutočnosti. 
Táto odlišnosť môže byť rôzneho druhu a významu. Najčastejšie sa konjunktív používa 
na vyjadrenie možnosti, neskutočnosti, želania a vôle. 

Konjunktív sa vyskytuje vo vetách hlavných i vedľajších. 
 
K o n j u n k t í v  v o  v e t á c h  h l a v n ý c h  vyjadruje: 
– želanie 
– prípustku 
– rozkaz, zákaz 
– možnosť 
– neskutočnosť 
 
K o n j u n k t í v  v o  v e t á c h  v e d ľ a j š í c h  sa používa: 
a) samostatne – ak by veta mala konjunktív, aj keby sa stala hlavnou (konjunktív je 

vyžadovaný jej zmyslom); 
b) závisle – ak sa konjunktív nachádza vo vedľajšej vete, ktorá je pôvodom 

indikatívna. 
 
Pokiaľ ide o čas konjunktívu vo vedľajších vetách, používa latinčina čas: 
a) samostatne (absolútne) – t.j. bez ohľadu na čas riadiaceho slovesa v nadradenej 

(hlavnej) vete; 
b) vzťažne (relatívne) – ak sa čas konjunktívu vedľajšej vety riadi časom slovesa 

riadiacej (nadradenej, hlavnej) vety. 
V mnohých druhoch vedľajších viet konjunktívnych sa používajú konjunktívy podľa 
pravidla o tzv. súslednosti časov (consecutio temporum). 
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T V O R E N I E  K O N J U N KT Í V O V 58 
 

 
K o n j u n k t í v  p r é z e n t a  

(coni. praes.) 
 

Tvorí sa od prézentného kmeňa. 
Znakom coni. praes. je – pri slovesách I. konjugácie -e- 
    – pri slovesách II., III., IV. konjugácie -a- 
 
I. konjugácia: 
act. sg. pl. 
1. os. laud-e-m  nech chválim laud-ē-mus  nech chválime 
2. os. laud-ē-s  nech chváliš laud-ē-tis  nech chválite 
3. os. laud-e-t  nech chváli laud-e-nt  nech chvália 
 
pas. sg. pl. 
1. os. laud-e-r  nech som chválený laud-ē-mur  nech sme chválení 
2. os. laud-ē-ris  nech si chválený laud-ē-minī  nech ste chválení 
3. os. laud-ē-tur  nech je chválený laud-e-ntur  nech sú chválení 
 
 
II., III., IV. konjugácia: 

 sg. pl.  
dēle- 
leg- 

capi- 
audi- 

 
-am, -ās, -at 

 
-āmus, -ātis, -ant 

 
act. 

-ar, -āris, -ātur -āmur, -āminī, -antur pas. 

 
 

 
 

K o n j u n k t í v  i m p e r f e k t a  
(coni. impf.) 

 
Tvorí sa od prézentného kmeňa. Znakom coni. impf. je -re-: 
 

 sg. pl.  
laudā- 
dēle- 
leg- 

capi- 
audi- 

 
-rem, -rēs, -ret 

 
-rēmus, -rētis, -rent 

 
act. 

-rer, -rēris, -rētur -rēmur, -rēminī, -rentur pas. 

 
laudārem – chválil by som 
laudārer – bol by som chválený 

 
 

                                                           
58 Preklad konkrétneho konjunktívu závisí od významu, v akom je konjunktív použitý v konkrétnej 
hlavnej alebo vedľajšej vete. Z toho dôvodu sú preklady v tabuľkách len orientačné a nemožno ich 
používať univerzálne. 
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K o n j u n k t í v  p e r f e k t a  
(coni. perf.) 

 
Konjunktív perfekta aktíva sa tvorí od perfektného kmeňa príponami: 
-erim, -eris, -erit, -erimus, -eritis, -erint: 
act. sg. pl. 
1. os. laudāv-erim  nech som pochválil laudāv-erimus nech sme pochválili 
2. os. laudāv-eris  nech si pochválil laudāv-eritis  nech ste pochválili 
3. os. laudāv-erit  nech pochválil laudāv-erint  nech pochválili 
 
 
 
Konjunktív perfekta pasíva sa tvorí  spojením part. perf. pas. s tvarmi coni. praes. slovesa 
esse: 
pas. sg. pl. 
1. os. laudātus,a,um sim nech som bol pochválený laudātī,ae,a sīmus nech sme boli pocvhálení 
2. os. laudātus,a,um sīs nech si bol pochválený laudātī,ae,a sītis nech ste boli pochválení 
3. os. laudātus,a,um sit nech bol pochválený laudātī,ae,a sint nech boli pochválení 

 
 
 
 

K o n j u n k t í v  p l u s q u a m p e r f e k t a  
(coni. plsqpf.) 

 
Konjunktív perfekta aktíva sa tvorí  od perfektného kmeňa príponami: 
-issem, -issēs, -isset, -issēmus, -issētis, -issent: 
act. sg. pl. 
1. os. laudāv-issem  bol by som pochválil laudāv-issēmus boli by sme pochválili 
2. os. laudā-issēs  bol by si pochválil laudāv-issētis  boli by ste pochválili 
3. os. laudāv-isset  bol by pochválil laudāv-issent  boli by pochválili 
 
 
Konjunktív perfekta pasíva sa tvorí spojením part. perf. pas. s tvarmi coni. impf. slovesa 
esse: 
pas. sg. pl. 
1. os. laudātus,a,um essem  bol by som býval 

    pochválený 
laudātī,ae,a essēmus  boli by sme  
    bývali pochválení 

2. os. laudātus,a,um essēs  bol by si býval 
       pochválený 

laudātī,ae,a essētis  boli by ste bývali
    pochválení 

3. os. laudātus,a,um esset  bol by býval   
       pochválený 

laudātī,ae,a essent  boli by bývali 
       pochválení 
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K o n j u n k t í v  p r é z e n t a  s l o v e s a  e s s e  
 sg. pl. 
1. os. sim   nech som sīmus   nech sme 
2. os. sīs   nech si sītis   nech ste 
3. os. sit   nech je sint   nech sú 
 

 
K o n j u n k t í v  i m p e r f e k t a  s l o v e s a  e s s e  
 sg. pl. 
1. os. essem   bol by som essēmus  boli by sme 
2. os. essēs   bol by si essētis   boli by ste 
3. os. esset   bol by essent   boli by 
 
Niekedy sa (najmä u básnikov) vyskytujú aj tvary: 
forem, forēs, foret, forent (od kmeňa fu-). 
 
K o n j u n k t í v  p e r f e k t a  s l o v e s a  e s s e   
 sg. pl. 
1. os. fuerim   nech som bol fuerimus  nech sme boli 
2. os. fueris   nech si bol fueritis  nech ste boli 
3. os. fuerit   nech bol fuerint   nech boli 
 

 
K o n j u n k t í v  p l u s q u a m p e r f e k t a  s l o v e s a  e s s e     
 sg. pl. 
1. os. fuissem  bol by som býval fuissēmus  boli by sme bývali 
2. os. fuissēs   bol by si býval fuissētis  boli by ste bývali 
3. os. fuisset   bol by býval fuissent  boli by bývali 
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K O N J U N K T Í V Y  V  H L A V N Ý C H  V E T Á C H 
 
 

R o z l i š u j e m e : 
 
– konjunktív vôle (coniunctivus voluntatis) 
– konjunktív želací (coniunctivus optativus) 
– konjunktív možnosti (coniunctivus potentialis) 
– neskutočnosti (coniunctivus irrealis) 
– rozvažovací (coniunctivus deliberativus, dubitativus) 
 
 

KONJUNKTÍV VÔLE 
 

Vyjadruje prejav vôle hovoriaceho. Podľa charakteru tohto prejavu rozlišujeme: 
 

– konjunktív vyzývací (coniunctivus hortativus) 
– konjunktív rozkazovací (coniunctivus imperativus, iussivus) 
– konjunktív zabraňovací (coniunctivus prohibitivus) 
 
Konjunktív vyzývací 
Nahradzuje imperatív v 1. os. pl. Vo význame vyzývacieho konjunktívu sa používa len 
konjunktív p r é z e n t a  Záporka je nē: 
Eāmus! Poďme! 
Fugiāmus! Utekajme! 
Nē revertāmur! Nevracajme sa! 
Nē crēdāmus omnia! Neverme všetkému! 
Konjunktív rozkazovací 
Nahradzuje imperatív v 3. os. (zriedka v 2. os.). Vo význame rozkazovacieho 
konjunktívu sa používa len konjunktív prézenta. Záporka je nē: 
Quisque lēgibus pāreat! Nech každý poslúcha zákony! 
Omnēs ad tempus veniant! Nech všetci prídu včas! 
Sīs fortis! Buď statočný! 
Tento konjunktív býva zosilňovaný pridaním imperatívu fac, facite (prípadne curā, curāte, 
po ktorom tento konjunktív stráca svoju samostatnosť a stáva sa vedľajšou vetou účelovou): 
Fac eās. [Rob, nech ideš! =] Choď! Facite eātis. Choďte! 
Curā, ut veniās! Staraj sa, aby si prišiel. Príď! 
To, čo mal niekto urobiť v minulosti, vyjadruje v staršej latinčine coni. impf., v klasickej 
latinčine aj coni. plsqpf.: 
Nōn redderēs argentum. Nemal si vyplatiť peniaze. 
Mortem pugnāns oppetīvissēs. Mal si v boji (bojujúc) podstúpiť smrť. 
Konjunktív zabraňovací 
Vyjadruje zákaz v 2. os. Vo význame zabraňovacieho konjunktívu sa používa 
konjunktív p e r f e k t a  (zriedka prézenta). Záporka je nē: 
Nē rīseris! Nē rīseritis! Nesmej sa! Nesmejte sa! 
Nihil dīxeris! Nič nehovor! 
Dē mē nihil timueris. Neboj sa o mňa (Nič sa o mňa neboj)! 
Tento konjunktív býva zosilňovaný pridaním imperatívu fac alebo cavē59 (coni. praes. vtedy 
stráca svoju samostatnosť a stáva sa vedľajšou vetou účelovou): 

                                                           
59 caveō, ēre, cavī, cautum – dávať si pozor, mať sa na pozore 
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Cavē crēdideris. Never! 
Cavē responderis. Neodpovedaj! 
Fac, nē quid aliud cūrēs. [Rob, aby si sa nestaral... =] Nestaraj sa o nič iného! 
Cavē, nē cadās. Daj pozor, aby si nespadol! Nespadni! 

KONJUNKTÍV ŽELACÍ (ŽELACIE VETY) 

Vyjadruje splniteľné alebo nesplniteľné želanie. Uvádza sa časticou utinam (môže 
chýbať iba v 3. os. sg.). Záporka je nē: 

– želanie sp ln i teľné  v  pr í tomnos t i  (alebo budúcnosti) sa vyjadruje konjunktí-
vom prézenta :
Utinam laudēs. Kiež chváliš.
Utinam laudēris. Kiež si chválený.

– želanie sp ln i teľné  v  minulos t i  sa vyjadruje konjunktívom perfek ta:
Utinam laudāveris. Kiež si chválil.
Utinam laudātus sīs. Kiež si bol chválený.

– želanie nespln i teľné  v  pr í tomnos t i  (alebo budúcnosti) sa vyjadruje konjunktí-
vom imperfek ta :
Utinam laudārēs. Kiež by si chválil.
Utinam laudārēris. Kiež by si bol chválený.

– želanie nespln i teľné v  minulos t i  sa vyjadruje konjunktívom plusquam-
perfek ta :
Utinam laudāvissēs. Kiež by si bol (býval) chválil.
Utinam laudātus essēs. Kiež by si bol býval chválený.

 Namiesto častice utinam môžu byť pri splniteľnom želaní aj konjunktívy velim,
nōlim; pri nesplniteľnom želaní vellem, nōllem:
Utinam adveniās. Velim adveniās. Kiež prídeš.
Utinam nē adveniās. Nōlim adveniās. Kiež neprídeš.
Utinam advēneris. Velim advēneris. Kiež si prišiel.
Utinam nē advēneris. Nōlim advēneris. Kiež si neprišiel.
Utinam advenīrēs. Vellem advenīrēs. Kiež by si prišiel.
Utinam nē advenīrēs. Nōllem advenīrēs. Kiež by si neprišiel.
Utinam advēnissēs. Vellem advēnissēs. Kiež by si bol prišiel.
Utinam nē advēnissēs. Nōllem advēnissēs. Kiež by si nebol prišiel.
Utinam nē dīxissem. Nōllem dīxissem. Kiež by som nebol povedal.

KONJUNKTÍV MOŽNOSTI (POTENCIÁLNY) 

Vyjadruje možný dej. Záporka je nōn. 

a) konjunktívom prézenta  a  perfek ta  sa vyjadruje dej možný v prítomnosti
a budúcnosti (časový rozdiel medzi týmito konjunktívmi nie je):
exīstimem (exīstimāverim) – myslel by som, mohol by som myslieť
dīcās (dīxeris) – povedal by si, mohol by si povedať
dīxerit aliquis – niekto by povedal, niekto by mohol povedať
crēdās? – veril by si?
quis hoc crēdat? – kto by tomu veril?
velim, nōlim, mālim – chcel by som, nechcel by som, radšej by som chcel
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b) konjunktívom imperfek ta  sa vyjadruje dej možný v minulosti (používa sa
spravidla len v 2. os. sg. a len pri niektorých slovesách):
cernerēs – bol by si videl
vidērēs – bol by si videl
crēderēs – bol by si veril
putārēs – bol by si myslel
dīcerēs – bol by si povedal
scīrēs – bol by si vedel
quis putāret? – kto by si bol (po)myslel?
V 3. os. sg. sa používa len ak má podmet vyjadrený vo vzťažnej vete:
Mīrāretur, quī cerneret. Bol by sa čudoval, kto by to videl.

c) potenciálnym konjunktívom sa vyjadruje aj skromný alebo opatrný úsudok
(spravidla v 1. a 2. os. sg.):
Hoc ego numquam laudāverim. Toto by som ja nikdy nepochválil.

Potenciálny konjunktív sa najčastejšie používa v podmienkových vetách. 

KONJUNKTÍV NESKUTOČNOSTI (IREÁLNY) 

Vyjadruje neskutočný dej. Záporka je nōn. 

a) konjunktívom imperfek ta  sa vyjadruje dej neskutočný v  pr í tomnos t i :
laudārem – (po)chválil by som nōn laudārem – ne(po)chválil by som 
dīcerem – povedal by som nōn dīcerem – nepovedal by som 
Sī scīrem, dīcerem. Keby som vedel, povedal by som.

b) konjunktívom plusquamperfek ta  sa vyjadruje dej neskutočný v  minulos t i :
laudāvissem – bol by som (po)chválil
nōn laudāvissem – nebol by som (po)chválil
dīxissem – bol by som povedal
nōn dīxissem – nebol by som povedal
Sī scīvissem, dīxissem. Keby som bol vedel, bol by som povedal.

Ireálny konjunktív sa najčastejšie používa v podmienkových vetách. 

KONJUNKTÍV ROZVAŽOVACÍ

Vyjadruje neistotu hovoriaceho, a to najmä v 1. os. sg. v opytovacej vete. Záporka je 
nōn. 

a) rozvažovanie v prítomnosti sa vyjadruje konjunktívom prézenta :
Quid faciam (agam)? Čo mám robiť?
Quō mē vertam? Kam sa mám obrátiť?

b) rozvažovanie v minulosti sa vyjadruje konjunktívom imperfek ta :
Quid facerem (agerem)? Čo som mal robiť?

Niekedy takáto otázka neznamená neistotu hovoriacej osoby, ale jej nevôľu alebo údiv: 
Huius hominis cōnsiliīs pāreāmus? Rady tohto človeka máme poslúchať? 



116 

KONJUNKTÍV PRÍPUSTKOVÝ

Vyjadruje dej, ktorý sa len pripúšťa (pričom je v rozpore s hlavným dejom). 
Niekedy sa uvádza spojkou ut (vedľajšia veta prípustková). Konjunktív býva spravidla na 
prvom mieste. Záporka je nē. 

a) prípustka v pr í tomnos t i  sa vyjadruje konjunktívom prézenta
b) prípustka v minulos t i  sa vyjadruje konjunktívom perfek ta

Multa sciās, nōn scīs omnia. Aj keď (hoci) vieš mnoho (mnohé veci), nevieš všetko. 

ut dēsint – hoci (aj keď) chýbajú  nē dēsint – hoci (aj keď) nechýbajú 
ut dēfuerint – hoci (aj keď) chýbali  nē dēfuerint – hoci (aj keď) nechýbali 

P o z n á m k a  k u  k o n j u n k t í v o m : 
Priradený záporný konjunktív sa pripája k predchádzajúcemu nē pomocou nēve, inak 
pomocou neque (nec): 

Nē fugeris nēve perīculum timueris! Neutekaj a neboj sa nebezpečenstva! 
Audiāmus et alteram partem neque rixāmur. Vypočujme si i druhú stranu a neškriepme sa. 
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