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Ú V O D  

Abeceda, výslovnosť latinských hlások, dĺžka slabík, prízvuk, 

úvod do morfológie slovies a substantív 

 
 

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 p. n. l. 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. 

 Písmeno CH v latinskej abecede nebolo. Slová začínajúce na CH sa v latinskom slovníku 

nachádzajú pod C. 

 

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 fonetických daností toho-ktorého jazyka. Okrem nej sa stále vo väčšej 

miere 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]. 
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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. V klasickej výslovnosti sa všade vyslovovalo ako [s]. 

 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. 
 

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 , keď obsahuje dlhú samohlásku alebo dvojhlásku: nātūra – príroda, vīta – život, 

dēscrībō – popisujem, aurum – zlato, Caesar; 
b) p o l o h o u , keď sú v nej za krátkou samohláskou aspoň dve spoluhlásky alebo x1: bellum – vojna, 

amplus – rozsiahly, arma – zbraň, hostis – nepriateľ, supplex – prosebný. 

Spoluhláska h nevytvára polohu a qu má platnosť jednoduchej spoluhlásky. 

                                                           
1 x je totiž znak pre k+s 
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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. 

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, magister – učiteľ, 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. 

 

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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S L O V E S Á  –  V E R B A  
(sloveso – verbum) 

 
Určité tvary latinských slovies vyjadrujú rovnako ako v slovenčine gramatické kategórie 

o s o b y ,  č í s l a ,  s p ô s o b u ,  č a s u  a  s l o v e s n é h o  r o d u : 
 

 Osoba (persona). Osoby sú tri. 
 

 Číslo (numerus):    

jednotné – singulár (singularis – sg.) 

množné – plurál (pluralis – pl.) 
 

 Spôsob  (modus):   

oznamovací – indikatív (indicativus – ind.) 

spojovací – konjunktív (coniunctivus – coni.) 

rozkazovací – imperatív (imperativus – imp.) 
 

 Čas (tempus):   

prítomný – prézent (praesens – praes.) 

minulý (neukončený) – imperfektum (imperfectum – impf.) 

minulý (ukončený) – perfektum (perfectum – perf.) 

minulý (dávnominulý) – plusquamperfektum (plusquamperfectum – plsqpf.) 

budúci – futúrum prímum (futurum primum – fut. I.) 

budúci – futúrum druhé (futurum exactum – fut. II.) 
 

 Slovesný rod (genus): 

činný – aktívum (activum – act.) 

trpný – pasívum (passivum – pas.) 

 

Rozličné tvary toho istého slova sa v latinčine tvoria od troch slovesných kmeňov – 

p r é z e n t n é h o  kmeňa,  p e r f e k t n é h o  kmeňa a  s u p í n o v é h o  kmeňa. 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  spočíva v pripájaní prípon k príslušnému slovesnému kmeňu. O s o b n é  

p r í p o n y  označujú osobu, číslo a slovesný rod slovesného tvaru. Sú pri všetkých časoch a spôsoboch 

všetkých slovies rovnaké. Osobitné prípony má len indikatív perfekta aktíva a imperatív.  
 

Podľa p r é z e n t n é h o  kmeňa rozdeľujeme pravidelné latinské slovesá do  š t y r o c h  

časovaní – k o n j u g á c i í  (coniugatio – časovanie, časovacia trieda). Do ktorej zo štyroch konjugácií 

sloveso patrí, poznáme podľa jeho zakončenia v infinitíve prézenta aktíva. Zakončenie inf. praes. act. 

v slovníku nájdeme na druhom mieste za tvarom 1. os. sg. ind. praes. act., napr.: 

laudō, āre, āvī, ātum – chváliť. 
 
 v I. konjugácii sa inf. praes. act. končí na   -ā-re (laudāre – chváliť) 

 v II. konjugácii sa inf. praes. act. končí na  -ē-re (delēre – ničiť) 

 v III. konjugácii sa inf. praes. act. končí na  -e-re (legere – čítať) 

 vo IV. konjugácii sa inf. praes. act. končí na  -ī-re (audīre – počúvať) 

 

 

  



10 

 

P O D S T A T N É  M E N Á  –  S U B S T A N T Í V A  
(podstatné meno – nomen substantivum) 

 

Gramatickými kategóriami latinských substantív sú rovnako ako v slovenčine r o d ,  č í s l o  

a  p á d : 

 

 rod (genus):  

mužský – maskulínum  (masculinum – m.) 

ženský – feminínum (femininum – f.) 

stredný – neutrum (neutrum – n.) 

 

 číslo (numerus): 

jednotné – singulár (singularis – sg.) 

 množné – plurál (pluralis – pl.) 

 

 Latinčina má šesť pádov (casus)2: 

1. pád – nominatív (nominativus – nom.) 

2. pád – genitív (genitivus – gen.) 

3. pád – datív (dativus – dat.) 

4. pád – akuzatív (accusativus – acc.) 

5. pád – vokatív (vocativus – voc.) 

6. pád – ablatív (ablativus – abl.)  

 

 

V latinčine je p ä ť  spôsobov skloňovania, t. j. d e k l i n á c i í  (declinatio – skloňovanie, 

skloňovacia trieda). 

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 koncoviek 

(označujúcich určitý pád a číslo) k tzv. základu substantíva.3 

 

 

Aby sme mohli substantívum skloňovať, musíme poznať: 
 

a) Genitív singuláru – podľa zakončenia substantív v genitíve singuláru  rozoznávame, do ktorej 

deklinácie príslušné substantívum patrí. Koncovka genitívu singuláru sa v slovníkoch uvádza 

na 2. mieste (za tvarom nominatívu singuláru); na konci sa uvádza rod substantíva, napríklad:  

fēmina, ae, f. – žena., dominus, ī, m. – pán, mīles, itis, m. – vojak, carmen, inis, n. – báseň. 

b) Základ substantíva, ktorý dostaneme odtrhnutím koncovky genitívu singuláru, napríklad: 
rosa, ae, f. (ruža) – gen. sg.: rosae → základ: ros-. 

 

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  

 Vokatív sa vždy rovná nominatívu. Len pri substantívach II. deklinácie zakončených v nominatíve 

sg. na -us má vokatív sg. koncovku -e, napr.: dominus, ī, m. (pán) – voc. sg. domine (pane). 

 Všetky neutrá majú v nominatíve, akuzatíve a vokatíve toho istého čísla rovnaký tvar. 

 Všetky neutrá sú v nominatíve, akuzatíve a vokatíve pl. zakončené na -a (-ia, -ua), napr.: nōmina 

(mená), maria (moria), cornua (rohy). 

 Ablatív plurálu všetkých deklinácií sa rovná datívu plurálu. 

 Pri feminínach a maskulínach je vo všetkých deklináciách pádová koncovka akuzatívu sg. 

zakončená na -m a akuzatívu pl. na -s. 

 

                                                           
2 1. – 4. pád zodpovedá slovenským pádom, 5. pád je oslovenie a výnimočne má iný tvar ako nominatív, 6. pád 

(ablatív) má význam slovenského lokálu a inštrumentálu. 
3 Pozn. pre filológov: výrazy „základ substantíva“ a „pádové koncovky“ sú tu použité ako zjednodušujúca školská 

pomôcka, keďže skutočnú hranicu kmeňa a pádovej prípony často nemožno identifikovať z dôvodu 

hláskoslovných zmien, ktoré prebehli počas historického vývoja. 
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1 .  L E K C I A  –  L E C T I O  I  

Prézentný kmeň; slovesá I. konjugácie (indikatív a infinitív prézenta aktíva a pasíva, 

imperatív); substantíva I. deklinácie 

 
PRÉZENTNÝ KMEŇ 

 
P r é z e n t n ý  k m e ň  dostaneme pri pravidelných slovesách tak, že pri slovesách I.,  II. 

a IV. konjugácie oddelíme od infinitívu prézenta aktíva koncovku -re, pri slovesách III. konju-

gácie koncovku -ere. Od prézentného kmeňa sa tvoria tvary tzv. prézentného systému. 
 

▪▪▪ 
I n d i k a t í v  (oznamovací spôsob) vyjadruje dej, ktorý sa pokladá za skutočný. V jeho 

použití nie je medzi slovenským a latinským jazykom takmer žiaden rozdiel. 

I n d i k a t í v  p r é z e n t a  sa tvorí z prézentného kmeňa. Pripájajú sa k nemu nasledujúce 

osobné prípony, ktoré sú spoločné pre väčšinu určitých slovesných tvarov: 
 

act. sg. pl.  pas. sg. pl. 

1. os. -ō  -mus  1. os. -or -mur 

2. os. -s -tis  2. os. -ris -minī 

3. os. -t -nt  3. os. -tur -ntur 
 

SLOVESÁ I. KONJUGÁCIE 
 
vzor: laudō, āre chváliť 

prézentný kmeň: laudā- 

Osobné prípony sa pripájajú bezprostredne k prézentnému kmeňu.4 
 

I n d i k a t í v  p r é ze n t a  a k t í v a ,  p a s í v a  (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:           chvália ma 
 

I n f i n i t í v  p r é ze n t a  a k t í v a ,  p a s í v a  (inf. praes. act., pas.) 

act. pas. 

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

I m p e r a t í v  I .  (imp. I) 

2. os. sg. laud-ā!  chváľ! 
2. os. pl. laud-ā-te! chváľte! 

 

I m p e r a t í v  I I . 5 (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! 

                                                           
4 V 1. os. sg. act. a pas. kmeňová samohláska -ā- splynula s osobnou príponou. 
5 Imperatív II. (imperativus futuri) býva hlavne vo všeobecných predpisoch, zákonoch, zmluvách a pod.  
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SUBSTANTÍVA  I. DEKLINÁCIE 
 

S u b s t a n t í v a  I .  d e k l i n á c i e  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, m. – roľník, poēta, ae, m. – básnik,), ďalej názvy národov (Persae, 

ārum, m. – Peržania) a väčšiny riek (Sēquana, ae, m. – Seina). 

 

vzor:  fēmina, ae, f. žena 

gen. sg.:  -ae 

základ:   fēmin- 
 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    (so) ženou, 

    (o) žene 

fēmin-īs   (so) ženami, 

   (o) ženách 

 

 

 

D ô l e ž i t é  p r a v i d l á  l a t i n s k e j  s y n t a x e  a  š t y l i s t i k y  
 

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. 

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 klasickej 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. 

 

 

Syntax latinskej vety vo veľkej miere zodpovedá slovenskej. Pri preklade je potrebné 

všímať si, akú funkciu majú vo vete jednotlivé slová, t. j. či ide o prísudok, podmet, predmet, 

zhodný a nezhodný prívlastok atď. V prípade substantív sú preklady uvedené v tabuľkách sčasti 

len orienačné (v tabuľke nie je možné uviesť všetky alternatívy). Preklad substantíva v texte totiž 

závisí od jeho funkcie vo vete a slovenskej slovesnej (a predložkovej) väzby. 
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Pozorujte: 

 

Žena chváli dievča.            Dievča je chválené ženou. 
 

 

Fēmina puellam laudat.            Puella ā fēminā laudātur. 
podmet 

nom. sg. 
predmet 

acc. sg. 
prísudok 

3. os. sg. 

ind. praes. act. 

 podmet 

nom. sg. 

činiteľ deja 

(životný) 

abl. sg. 

prísudok 

3. os. sg. 

ind. praes. pas. 
   
dievča puella, ae, f. 

chváliť laudō, āre 

žena fēmina, ae, f. 

 

 

 

Básnici sú oslavovaní obyvateľmi,  pretože  ospevujú  dejiny  vlasti. 
 

 

Poētae ab incolīs celebrantur, quod historiam patriae cantant. 

podmet 

nom. pl. 
činiteľ deja 

(životný) 
prísudok 

3. os. pl. 

ind. praes. pas. 

spojka predmet 

acc. sg. 
nezhodný 

prívlastok 

gen. sg. 

prísudok 

3. os. pl. ind. 

praes. act. 

 
básnik poēta, ae, m. 

dejiny historia, ae, f. 

obyvateľ incola, ae, m. 

oslavovať celebrō, āre 

ospevovať cantō, āre 

pretože quod (dôv. spojka) 

vlasť patria, ae, f. 

 

 

 

 

 

Niektoré latinské slovesá však majú predmet v inom páde ako slovenské. 

 

Pozorujte: 

  predmet 

acc. sg. 

Dievča poslúcha učiteľku. 
 

 
 

 

         
 

poslúchať obtemperō, āre (s dat.) 

učiteľka magistra, ae, f. 

 

Puella magistrae obtemperat. 
podmet 

nom. sg. 
predmet 

dat. sg. 
prísudok 

3. os. sg. 

ind. praes. act. 
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1 .  C V I Č E N I E  –  E X E R C I T A T I O  I  
 

 

Slovná zásoba 
 

ā, ab od (predl. s abl.; ā  sa používa pred spolu-

hláskou, ab pred samohláskou a hláskou h) 

agricola, ae, m. roľník 

amō, āre milovať, mať rád 

ancilla, ae, f. slúžka 

aqua, ae, f. voda 

bene dobre 

cantō, āre spievať, ospevovať 

celebrō, āre sláviť, oslavovať 

cēna, ae, f. hlavné jedlo, obed 

dē o; z, zo; podľa (predl. s abl.) 

dea, ae, f. bohyňa 

dēlectō, āre tešiť, robiť radosť, baviť, zabávať; pas. 

dēlectārī zabávať sa niečím, tešiť sa z niečoho 

(s. abl.) 

domina, ae, f. pani 

ēducō, āre vychovávať 

epistula, ae, f. list 

et a, i, aj (zluč. spojka) 

exspectō, āre čakať, očakávať 

fābula, ae, f. báj, bájka, povesť, rozprávka, 

legenda, príbeh 

fēmina, ae, f. žena 

hodiē dnes 

in v, na (predl. s abl. na otázku kde?); do, na (predl. 

s acc. na otázku kam?); (vzťah) k, ku, na, proti, voči 

incola, ae, m. obyvateľ 

industria, ae, f. usilovnosť 

laudō, āre chváliť 

magistra, ae, f. učiteľka 

opera, ae, f. práca 

parō, āre pripravovať, chystať; pripravovať sa, 

chystať sa; získať (si) 

poēta, ae, m. básnik 

portō, āre niesť, prinášať 

post po (predl. s acc.) 

properō, āre ponáhľať sa 

prōvincia, ae, f. provincia, kraj 

puella, ae, f. dievča 

pugna, ae, f. bitka 

Rōma, ae, f. Rím 

rosa, ae, f. ruža 

schola, ae, f. škola 

silva, ae, f. les 

spectō, āre dívať sa, pozerať sa, hľadieť (na niečo 

– acc.) 

via, ae, f. cesta 

victōria, ae, f. víťazstvo 

vīta, ae, f. život 

vocō, āre volať; nazývať (niekoho, niečo – acc.; 

niekým, niečím – acc.; pas. byť nazývaný 

niekým, niečím – nom.)

 

Preložte: 

a) 

1. Cēnam parō. 2. Epistulam exspectāmus. 3. Fēmina rosās amat. 4. Properā, ancilla, ā dominā 

vocāris! 5. Industria puellārum ā magistrīs laudātur. 6. Incolae prōvinciae post pugnam victōriam 

celebrant. 7. Fābulīs dē vītā deārum hodiē in scholā dēlectāmur. 8. Portāte cēnam et aquam! 

9. Operae agricolārum ā poētā cantantur. 10. Ancillae cēna ā dominā laudātur. 

b) 

1. Slúžka pripravuje panej obed. 2. V lese sa pozerajte na cestu! 3. Básnik ospevuje prácu 

roľníkov. 4. Dievčatá sú v školách učiteľkami dobre vychovávané. 5. Obyvatelia Ríma oslavujú 

básnika. Básnik je oslavovaný obyvateľmi Ríma. 
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Živé latinské slová a sentencie 

 

GRATIS 

IN   ABSENTIA 

IN   MEMORIAM 

NOTA   BENE   (N. B.) 

HISTORIA   MAGISTRA    VITAE 

 
 

 
absentia, ae, f. neprítomnosť 

grātia, ae, f. obľuba, vďačnosť, vďaka; grātīs 

len za poďakovanie, zadarmo  

 

 

memoria, ae, f. pamäť, pamiatka 

notō, āre poznačiť (si), zaznamenať (si), 

zapamätať (si) 
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2. L E K C I A  –  L E C T I O  II 

Slovesá II. konjugácie (indikatív a infinitív prézenta aktíva a pasíva, imperatív); 

substantíva II. deklinácie 

 
 

SLOVESÁ II. KONJUGÁCIE 
 
vzor: dēleō, ēre ničiť 

prézentný kmeň: dēlē- 

Osobné prípony sa pripájajú bezprostredne k prézentnému kmeňu. 
 

I n d i k a t í v  p r é ze n t a  a k t í v a ,  p a s í v a  (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 

 
I n f i n i t í v  p r é ze n t a  a k t í v a ,  p a s í v a  (inf. praes. act., pas).  

act. pas. 

dēl-ē-re  ničiť dēl-ē-rī  byť ničený 

 
I m p e r a t í v  I .  (imp. I) 

2. os. sg. dēl-ē!  nič! 

2. os. pl. dēl-ē-te!  ničte! 

 

I m p e r a t í v  I I .  (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! 

 

 
 

SUBSTANTÍVA II. DEKLINÁCIE 

 
 S u b s t a n t í v a  I I .  d e k l i n á c i e  sú zakončené v nom. sg. na -us, -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. – Egypt), väčšiny 

miest (Corinthus, ī, f. – Korint) a ostrovov (Rhodus, ī, f. – Rodos) a slovo humus, ī, f. (pôda). 

Stredného rodu je slovo vulgus, ī, n. (ľud). 
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vzor:  dominus, ī, m. pán 
gen. sg.: -ī 
základ:  domin- 

 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  (s) pánom 

   (o) pánovi 

domin-īs  (s) pánmi 

  (o) pánoch 
 

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 
gen. sg.: -ī 
základ:  magistr- 

 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. magister  učiteľ! magistr-ī učitelia! 

abl. magistr-ō (s) učiteľom 

   (o) učiteľovi 

magistr-īs  (s) učiteľmi 

   (o) učiteľoch 
 

Niektoré substantíva si -e- zachovávajú:  
vzor:  puer, erī, m. chlapec 
gen. sg.: -ī 
základ:  puer- 

 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. puer  chlapče! puer-ī  chlapci! 

abl. puer-ō   (s) chlapcom

    (o) chlapcovi 

puer-īs    (s) chlapcami 

   (o) chlapcoch 
  

Substantíva zakončené na -um sú stredného rodu.  
vzor:  exemplum, ī, n. príklad 
gen. sg.: -ī 
základ:  exempl- 

 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  (s) príkladom 

   (o) príklade 

exempl-īs  (s) príkladmi 

  (o) príkladoch 
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2 .  C V I Č E N I E  –  E X E R C I T A T I O  I I  

 
Slovná zásoba 
 
ad k, ku, do, pri (predl. s acc.) 

amīcitia, ae, f. priateľstvo 

amīcus, ī, m. priateľ 

apud pri, u, v, pred (predl. s acc.) 

bellum, ī, n. vojna 

castīgō, āre karhať 

coërceō, ēre krotiť 

cōnfirmō, āre upevňovať, posilňovať; potvrdzovať 

cum s, so (predl. s abl.) 

dēleō, ēre ničiť, hubiť 

discipulus, ī, m. žiak 

doceō, ēre učiť, vyučovať, poučovať 

dominus, ī, m. pán 

exemplum, ī, n. príklad 

exerceō, ēre cvičiť (niečo – acc., niekoho – acc., 

v niečom – in s abl. alebo iba abl.); exercērī 

cvičiť sa (v niečom – in s abl. alebo iba abl.) 

grammatica, ae, f. gramatika 

hortus, ī, m. záhrada 

īnsula, ae, f. ostrov 

īra, ae, f. hnev 

itaque a tak, preto, teda 

labōrō, āre pracovať 

magister, trī, m. učiteľ 

memoria, ae, f. pamäť, pamiatka 

moneō, ēre napomínať 

mūrus, ī, m. múr, hradba 

narrō, āre rozprávať, hovoriť 

nauta, ae, m. námorník 

nāvigō, āre plaviť sa (na lodi) 

nisi ak nie, ak ne- (podm. spojka) 

nōn nie 

officium, iī, n. úrad, povinnosť 

oppidum, ī, n. mesto, mestečko 

perīculum, ī, n. nebezpečenstvo 

procella, ae, f. búrka 

puer, erī, m. chlapec 

-que a, i (príklonná zluč. spojka) 

rēgula, ae, f. pravidlo 

saepe často 

semper vždy 

servō, āre zachovávať; chrániť, zachrániť; officium 

servāre plniť si povinnosť 

servus, ī, m. otrok, sluha 

sī ak (podm. spojka) 

studeō, ēre usilovať sa, snažiť sa; usilovne sa 

niečomu venovať, študovať 

teneō, ēre držať; držať sa, pridržiavať sa (niečoho – 

acc.); memoriā tenēre pamätať si, mať na 

pamäti 

timeō, ēre báť sa, obávať sa (koho, čoho – acc.; 

o koho – dat.) 

Trōia, ae, f. Trója 

verbum, ī, n. slovo; gram. sloveso 

videō, ēre vidieť, navštevovať; v pas. zdať sa 

vir, ī, m. muž 

 
Preložte: 

a) 

1. Servus in dominī hortō labōrat. 2. Silvae procellīs, oppida bellīs dēlentur. 3. Magister discipulō 

fābulam dē bellō apud Trōiam narrat. 4. Nautae procellam timent, itaque in perīculō ad īnsulam 

nāvigant. 5. Amīcitiam cōnfirmāre semper studeō, amīcōs saepe videō. 6. Nisi bene labōrātis, 

discipulī, ā magistrō magistrāque monēminī et castīgāminī. 7. Puerī virōrum verbīs exemplīsque 

ēducantur et docentur. 8. Magistrōrum verba memoriā tenēmus officiaque servāmus. 9. Mūrus 

oppidī bellō dēlētur. 10. Magister discipulōs grammaticam historiamque docet, discipulī 

memoriam exercent. 

b) 

1. Usilujem sa krotiť hnev. 2. Pamätajte si pravidlá gramatiky! 3. Ak nepracuješ dobre, si 

napomínaný. 4. Slúžky sa boja hnevu panej. 5. V mestečku vidíme priateľov. 
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Živé latinské slová a sentencie 

 

EX    LIBRIS 

DE    FACTO 

EX    OFFICIO 

GENIUS   LOCI 

LOCUS   SIGILLI 

POST   FESTUM 

CURRICULUM   VITAE 

EXEMPLI   GRATIA   ( E . G . ) 
INTER   ARMA   SILENT   MUSAE 

 

 
 

arma, ōrum, n. (len pl.) zbraň, zbrane 

curriculum, ī, n. beh 

ē, ex z, zo (predl. s abl.) 

factum, ī, n. skutok, skutočnosť 

fēstum, ī, n. sviatok, slávnosť 

genius, iī, m. (strážny) duch 

grātiā kvôli, pre (predl. s gen.) 

inter medzi (predl. s acc.) 

 

liber, brī, m. kniha 

locus, ī, m. miesto 

Mūsa, ae, f. Múza, bohyňa a ochrankyňa umení 

a vied 

officium, iī, n. povinnosť 

sigillum, ī, n. pečať 

sileō, ēre mlčať 
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3. L E K C I A  –  L E C T I O  III 
Adjektíva I. a II. deklinácie; privlastňovacie zámená; 

adverbiá od adjektív I. a II. deklinácie; predložky 

 
P R Í D A V N É  M E N Á  –  A D J E K T Í V A  

 
 A d j e k t í v a  sa podľa 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!  bon-a  bon-um 

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.  bon-ī  bon-ae  bon-a 

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.: 

 

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.  pulcher  pulchr-a  pulchr-um 

abl.  pulchr-ō  pulchr-ā  pulchr-ō 
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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.  pulchr-ī  pulchr-ae  pulchr-a 

abl.  pulchr-īs  pulchr-īs  pulchr-īs 

 

 
Pre spojenie adjektíva so substantívom platia rovnaké pravidlá ako v slovenskom jazyku: 

adjektívum musí byť v zhode so substantívom v páde, čísle a rode: 

 

pekná žena – fēmina pulchra, fēminae pulchrae, ... 

slávny básnik – poēta clārus (NIE poēta clāra = slávna básnik!), poētae clārī, ... 

dobrý muž – vir bonus, virī bonī, ... 

dobrá pôda – humus bona (NIE humus bonus = dobrý pôda!), humī bonae, ... 

úrodný Egypt – Aegyptus frūgifera (NIE Aegyptus frūgifer!), Aegyptī frūgiferae, ... 

zlý príklad – exemplum malum, exemplī malī, ... 

 

 

Z Á M E N Á  
 
Podobne ako v slovenčine rozlišujeme v latinčine z á m e n á  (pronomina): 

 privlastňovacie  

 osobné 

 ukazovacie 

 opytovacie 

 vzťažné 

 neurčité 

 
PRIVLASTŇOVACIE ZÁMENÁ 

 
Skloňujú sa rovnako ako adjektíva 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 

 

 

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:6 

 
Vidím svojho priateľa. Videō amīcum meum. Vidíme svojho priateľa. Vidēmus amīcum nostrum. 

Vidíš svojho priateľa. Vidēs amīcum tuum.  Vidíte svojho priateľa. Vidētis amīcum vestrum. 

Vidí svojho priateľa. Videt amīcum suum.  Vidia svojho priateľa. Vident amīcum suum. 

 

  

                                                           
6 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). 
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P R Í S L O V K Y  –  A D V E R B I Á  

 
 P r í s l o v k a  (adverbium) je neohybný slovný druh, ktorý vo vete bližšie určuje význam 

slovesa, adjektíva alebo iného adverbia. 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:7 

 

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. 

 

 

 

 

PREDLOŽKY 
 

 P r e d l o ž k y  sú neohybné slová, ktoré v spojení s pádmi označujú miestne, časové, 

spôsobové a príčinné vzťahy medzi vetnými členmi. 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 ā 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 ē, ex. 

 
  

                                                           
7 Od niektorých adjektív I. a II. deklinácie sa adverbiá tvoria príponou -ō (crēbrō – často; rārō – zriedka; 

citō – rýchle; sērō – neskoro; falsō – chybne, mylne). 
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3 .  C V I Č E N I E  –  E X E R C I T A T I O  I I I  

 
Slovná zásoba 
 
ager, grī, m. pole; územie, kraj 

altus, a, um vysoký, hlboký 

animus, ī, m. duch, duša, myseľ 

audācia, ae, f. odvaha 

bonus, a, um dobrý 

caelum, ī, n. nebo, nebesá, obloha; podnebie 

clārus, a, um jasný, zrozumiteľný; hlasný; slávny 

etiam aj, tiež, taktiež; ešte 

fessus, a, um unavený, vyčerpaný 

fīdus, a, um verný 

habeō, ēre mať 

iaceō, ēre ležať 

industrius, a, um usilovný 

inimīcus, ī, m. nepriateľ (osobný) 

lātus, a, um široký, šíry 

līber, era, erum slobodný, voľný 

līberī, ōrum, m. deti 

longus, a, um dlhý 

lūna, ae, f. mesiac (na oblohe) 

magnus, a, um veľký 

male zle 

malus, a, um zlý 

meus, a, um môj 

mōnstrō, āre ukazovať 

noceō, ēre škodiť 

noster, tra, trum náš 

parvus, a, um malý  

patria, ae, f. vlasť 

posteā potom, neskôr, ďalej 

prō pre, za, miesto, namiesto (predl. s abl.) 

probus, a, um šľachetný, poctivý, dobrý 

pugnō, āre bojovať 

pulcher, chra, chrum pekný, krásny 

sevērus, a, um prísny 

stēlla, ae, f. hviezda 

suus, a, um svoj 

tuus, a, um tvoj 

umbra, ae, f. tieň 

vastō, āre pustošiť, plieniť 

vester, stra, strum váš

 

Preložte: 

a) 
1. Sī amīcōs bonōs fīdōsque habēmus, inimīcōs nostrōs nōn timēmus. 2. Magister discipulum 

suum sevērē monet, sī discipulus male laborat. 3. Audācia magna virōrum probōrum ā poētīs 

clārīs celebrātur. 4. Līberī bonī industriīque etiam ā magistrīs sevērīs laudantur. 5. Sī industriē 

laborātis, ā magistrīs vestrīs nōn monēminī. 6. Amīcus meus animum līberum habet et līberē 

narrat. 7. Incolae oppidī parvī magnā cum audāciā prō patriā suā pugnant. 8. Incolās clārōs oppidī 

tuī memoriā tenē! 9. Agrī et oppida nostra bellō longō vastantur et dēlentur. 10. Agricolae 

industriī in agrīs suīs lātīs laborant et posteā fessī in umbrā iacent. 

b) 

1. Na nebi jasne vidíme veľký mesiac a krásne hviezdy. 2. Šľachetní muži sa neboja hnevu svojich 

nepriateľov. 3. Naše mestečko má vysokú hradbu. 4. Ak škodíš dobrým, robíš radosť zlým. 

5. Vo veľkom nebezpečenstve ukáž svoju odvahu. 
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 Živé latinské slová a sentencie  

  
AD   INFINITUM 

AD   ABSURDUM 

PIUM   DESIDERIUM 

PERSONA   NON   GRATA 

EX   PRIVATA   INDUSTRIA 

CLARA   PACTA – BONI   AMICI 
 

 

 
absurdus, a, um nezmyselný 

dēsīderium, iī, n. želanie, túžba 

ē, ex z, zo (predl. s abl.) 

grātus, a, um milý, vítaný, obľúbený, 

príjemný 

 

 

 

 

 

īnfīnītus, a, um nekonečný 

pactum, ī, n. zmluva, dohoda 

persōna, ae, f. osoba 

pius, a, um zbožný, vrúcny 

prīvātus, a, um súkromný 
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4 .  L E K C I A  –  L E C T I O  IV 

Slovesá III. a IV. konjugácie (indikatív a infinitív prézenta aktíva a pasíva, 

imperatív); osobné zámená; datív prospechový 

 
SLOVESÁ III. KONJUGÁCIE 

 
vzor: legō, ere čítať 

prézentný kmeň: leg- 

S výnimkou 1. os. sg. sa medzi prézentným kmeňom a osobnými príponami nachádza príznaková 

samohláska i/u/e. 
 

I n d i k a t í v  p r é ze n t a  a k t í v a ,  p a s í v a  (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 
 

I n f i n i t í v  p r é ze n t a  a k t í v a ,  p a s í v a  (inf. praes. act., pas.) 

act. pas. 

leg-e-re  čítať         leg-ī  byť čítaný 
 

I m p e r a t í v  I .  (imp. I)8 

2. os. sg. leg-e!  čítaj! 

2. os. pl. leg-i-te!  čítajte! 
 

I m p e r a t í v  I I .  (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 systému9 podľa IV. konjugácie. Sú to tvary, v ktorých sa 

pred samohláskou nachádza kmeňové -i-. V ostatných tvaroch sa časujú ako legere. V ind. praes. 

sa kmeňové -i- nachádza v 1. os. sg. a 3. os. pl.: 10 
 
vzor: capiō, ere chytať 
 

I n d i k a t í v  p r é ze n t a  a k t í v a ,  p a s í v a  (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 

                                                           
8 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. 
9 Prézentný systém – súbor tvarov vytvorených z prézentného kmeňa. 
10 V tabuľkách je kmeňová samohláska -i- zvýraznená podčiarknutím. 
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pas. sg. pl. 

1. os. cap-i-or  som 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 

 
I n f i n i t í v  p r é ze n t a  a k t í v a ,  p a s í v a  (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! 

 

 

SLOVESÁ IV. KONJUGÁCIE 
 

vzor: audiō, īre 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 osobnú príponu vkladá samohláska u.  
 

I n d i k a t í v  p r é ze n t a  a k t í v a ,  p a s í v a  (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 

 
I n f i n i t í v  p r é ze n t a  a k t í v a ,  p a s í v a  (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.11 
 

 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 

  (o) mne 

mēcum  so mnou 

tē  tebou 

  (o) tebe 

tēcum   s tebou 
 

 pl. 

nom. nōs  my vōs  vy 

gen. nostrī  nás 

nostrum  z nás 

vestrī  vás 

vestrum   z vás 

dat. nōbīs  nám vōbīs  vám 

acc. nōs  nás vōs  vás 

 

abl. 

nōbīs  nami 

  (o) nás 

nōbīscum s nami 

vōbīs  vami 

  (o) vás 

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

Genitívy nostrī, vestrī sú tzv. predmetové (objektové) genitívy, napr.: amor vestrī (láska 

k vám), memoria nostrī (pamiatka na vás). 

Genitívy nostrum, vestrum sú tzv. celkové (partitívne) genitívy: multī nostrum (mnohí 

z nás), optimus vestrum (najlepší z vás), quis vestrum (kto z vás). 
  

Zvratné osobné zámeno sa v latinčine používa len pre 3. os. Nemá nominatív a nerozlišuje 

singulár a plurál:  
nom. – 

gen. suī  seba 

dat. sibi  sebe, si 

acc. sē  seba, sa 

 

abl. 

sē  sebou 

  (o) sebe 

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. 
 
Podobne: škodím si – noceō mihi, bavíme sa – dēlectāmus nōs atď. 
 

D A T Í V  P R O S P E C H O V Ý  
 

 Datív prospechový vyjadruje, na čí osoh alebo škodu sa niečo koná. Do slovenčiny sa 

prekladá datívom alebo predložkovým pádom s predložkou pre, napr.: 

Nōn scholae, sed vītae discimus. Neučíme sa pre školu, ale pre život. 

                                                           
11 Zámeno 3. osoby sa nahradzuje tvarmi ukazovacieho zámena is, ea, id (ten, tá, to; on, ona, ono). 



28 

 

4 .  C V I Č E N I E  –  E X E R C I T A T I O  I V  

Slovná zásoba 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
arvum, ī, n. pole 

audiō, īre počúvať 

autem ale, však, avšak 

capiō, ere brať, chytať; obsadiť, zmocniť sa, 

dobyť, zajať 

colō, ere obrábať, pestovať, ošetrovať; obývať; 

uctievať, ctiť si, vážiť si, mať v úcte 

concordia, ae, f. svornosť 

corōna, ae, f. veniec, koruna 

crēdō, ere veriť, dôverovať 

cupiō, ere žiadať si, priať si, želať si, túžiť 

deus, ī, m. boh 

dīligō, ere vyberať, mať rád, milovať 

discō, ere učiť sa 

ego ja 

ērudiō, īre vzdelávať 

et – et aj – aj, i – i  

ē, ex z, zo; od; podľa (predl. s abl.) 

faciō, ere robiť, konať; zhotovovať, stavať 

glōria, ae, f. sláva 

iam už 

imperium, iī, n. rozkaz, príkaz, nariadenie, 

vláda, moc, ríša 

interrogō, āre pýtať sa (niekoho – acc., na niečo – 

dē s abl.) 

iuvō, āre obveseľovať, tešiť, pomáhať (s acc.) 

Latīnus, a, um latinský 

legō, ere zbierať, zhromažďovať; čítať 

liber, brī, m. kniha 

lingua, ae, f. jazyk 

mittō, ere posielať 

moveō, ēre hýbať, dojímať, podnecovať 

multus, a, um mnohý; multa, ōrum, n. mnoho, 

mnohé veci 

mundus, ī, m. svet, vesmír, ľudstvo 

nam lebo, veď, totiž 

nesciō, īre nevedieť, nepoznať 

nōs my 

nunc teraz; nunc – nunc tu – tu, hneď – hneď 

ornō, āre zdobiť, ozdobovať 

paucus, a, um skromný, nepatrný; paucī, ae, a 

máloktorí, iba niekoľkí, málo, malý počet; 

pauca, ōrum, n. málo 

perītus, a, um skúsený 

populus, ī, m. národ; ľud, ľudia, obyvateľstvo 

pūniō, īre trestať 

respondeō, ēre odpovedať 

respōnsum, ī, n. odpoveď 

Rōmānus, a, um rímsky; Rōmānus, ī, m. Riman 

ruīna, ae, f. pád, úpadok, zrútenie sa; zrúcanina 

sciō, scīre vedieť, poznať 

scrībō, ere písať 

sed ale, avšak, však 

sōlum len, iba; nōn sōlum, sed etiam nielen, ale aj 

statua, ae, f. socha 

templum, ī, n. chrám 

trahō, ere ťahať, priťahovať, vťahovať, vzťahovať 

tū ty 

vīvō, ere žiť, byť na žive, byť živý 

vōs vy 
 

Preložte: 

a) 
1. Nōn sōlum dē populī Rōmānī glōriā, sed etiam dē imperiī Rōmānī ruīnā in librīs multīs legimus. 

2. Discipulī in scholā ērudiuntur et magistrī suī perītī verba audiunt: „Etiam nunc dē nōbīs 

mundōque nostrō multa nescīmus.“ 3. Ā virīs probīs exempla capite! 4. Amīcī nostrī linguam 

Latīnam industriē discunt et epistulās nōbīs Latīnē scrībunt; nōs autem Latīnē legere scrībereque 

scīmus, itaque ad amīcōs nostrōs respōnsa in linguā Latīnā ā nōbīs mittuntur. 5. Deī Rōmānī ab 

incolīs coluntur et statuae deōrum deārumque in templīs corōnīs pulchrīs ornantur. 6. Sī mē, amīce, 

dē exemplīs pulchrīs concordiae amīcōrum interrogās, respondeō tibi: nōs in concordiā magnā 

vīvimus, nam ego dīligor ā tē, tū dīligeris ā mē, ego iuvō tē, tū iuvās mē, ego crēdō tibi, tū crēdis 

mihi. 7. Verbīs et exemplīs virōrum bonōrum movēmur et trahimur. 8. Bene facitis, sī bona 

exempla memoriā tenētis. 9. Arva ā servīs coluntur; sī servī officia sua nōn servant, ā dominīs 

suīs pūniuntur, sī industriē labōrant, laudantur. 10. Iuvāre vōs cupimus, itaque librum pulchrum 

dē Rōmānōrum vītā vōbīs mittimus. 

b) 
1. Priateľ mi posiela mnoho pekných kníh. 2. Z tvojho listu vieme málo o tebe a tvojich 

priateľoch. 3. Ak sa žiaci usilovne učia latinský jazyk, latinsky aj píšu aj čítajú knihy rímskych 

básnikov. 4. Ste dobre vzdelávaní skúsenými učiteľmi. 5. Slúžka je trestaná paňou, ak si neplní 

svoje povinnosti. 
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 Živé latinské slová a sentencie 
 

SINE   IRA   ET   STUDIO 

DISCE   AUT   DISCEDE 

HODIE   MIHI ,   CRAS   TIBI 

VADEMECUM   ( VADE   MECUM) 

BARBA   NON   FACIT   PHILOSOPHUM 

VERBA   MOVENT,   EXEMPLA   TRAHUNT 

NON   SCHOLAE ,    SED   VITAE   DISCIMUS

 
barba, ae, f. brada 

crās zajtra 

discēdō, ere odísť 

philosophus, ī, m. filozof 

sine bez (predl. s abl.) 

studium, iī, n. snaha, úsilie, zaujatosť, 

predpojatosť 

vādō, ere kráčať, ísť

 

 

 

 

 

 

 

  



30 

 

5. L E K C I A  –  L E C T I O  V 
Sloveso esse a zloženiny (indikatív prézenta, imperfekta a futúra, infinitív prézenta, 

imperatív); deponentné slovesá (indikatív a infinitív prézenta, imperatív); 

datív privlastňovací 

 
SLOVESO ESSE A ZLOŽENINY 

 
Sloveso s u m ,  e s s e  (byť) patrí medzi nepravidelné slovesá (t. j. v tvaroch utvorených 

od prézentného kmeňa má odchýlky od pravidelných tvarov štyroch konjugácií). 

 
I n d i k a t í v  p r é ze n t a  (ind. praes.) 

 sg. pl. 

1. os. sum  som sumus  sme 

2. os. es  si estis  ste 

3. os. est  je sunt  sú 

 
I n f i n i t í v  p r é ze 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. este!  buďte! 

  
I m p e r a t í v  I I .  (imp. II.) 

2., 3. os. sg. estō!    buďže!, nech je! 

2. os. pl. estōte!    buďteže! 

3. os. pl. suntō!    nech sú! 

 
I n d i k a t í v  i m p e r f e k t a  (ind. impf.) 

 sg. pl. 

1. os. eram  bol som erāmus  boli sme 

2. os. erās  bol si erātis  boli ste 

3. os. erat  bol erant  boli 

 
I n d i k a t í v  f u t ú r a  I .  (ind. fut. I.) 

 sg. pl. 

1. os. erō  budem erimus  budeme 

2. os. erīs  budeš eritis  budete 

3. os. erit  bude erunt  budú 

 

Z l o ž e n i n y  s l o v e s a  e s s e  
 

Časujú sa ako sloveso esse. 

Patrí sem: 

 absum, abesse byť vzdialený, neprítomný 

 adsum, adesse byť prítomný, pomáhať 

 dēsum, dēesse chýbať 

esse                byť 
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 īnsum, īnesse byť v niečom 

 intersum, interesse byť medzi niečím (pri niečom), zúčastňovať sa 

 obsum, obesse  škodiť, prekážať 

 praesum, praeesse byť na čele, stáť na čele; 

 supersum, superesse ostávať nažive, byť nažive 

 subsum, subesse byť dole, byť pod niečím 

 prōsum, prōdesse byť užitočný, prospievať 

 possum, posse môcť (= potis,e – mocný + esse) 

 

Pri časovaní zloženín posse a prōdesse sú určité odchýlky: 

a) pri časoch tvorených od prézentného kmeňa slovesa posse je forma prvej časti zloženiny pos- 

alebo pot- podľa toho, či sa základný tvar slovesa esse začína na s- alebo e-. 

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 ze n t a  (ind. praes.) 
 sg. pl. 

1. os. pos-sum  prō-sum pos-sumus prō-sumus 

2. os. pot-es  prōd-es pot-estis  prōd-estis 

3. os. pot-est  prōd-est pos-sunt  prō-sunt 

 
I n f i n i t í v  p r é ze n t a  (inf. praes.) 
pos-se      prōd-esse 

 
I n d i k a t í v  i m p e r f e k t a   (ind. impf.) 

 sg. pl. 

1. os. pot-eram prōd-eram pot-erāmus prōd-erāmus 

2. os. pot-erās  prōd-erās pot-erātis prōd-erātis 

3. os. pot-erat  prōd-erat pot-erant prōd-erant 

 
I n d i k a t í v  f u t ú r a  I .  (ind. fut. I.) 

 sg. pl. 

1. os. pot-erō  prōd-erō pot-erimus prōd-erimus 

2. os. pot-eris  prōd-eris pot-eritis prōd-eritis 

3. os. pot-erit  prōd-erit pot-erunt prōd-erunt 

 

DEPONENTNÉ SLOVESÁ 

 
 D e p o n e n t n é  s l o v e s á  (od dēpōnere – odložiť) sú slovesá, ktoré majú len pasívnu 

formu, ale význam týchto pasívnych tvarov je aktívny (prípadne zvratný).12 

Rozdeľujeme ich taktiež do štyroch konjugácií: 

 

I. konj.  hortor, ārī povzbudzovať  (časuje sa ako laudor) 

II. konj.  vereor, ērī báť sa   (časuje sa ako dēleor) 

III. konj. sequor, sequī nasledovať  (časuje sa ako legor) 

  patior, patī znášať, trpieť  (časuje sa ako capior) 

IV. konj. blandior, īrī lichotiť   (časuje sa ako audior) 

                                                           
12 Len niekoľko slovesných tvarov deponentných slovies má aj aktívnu formu. 
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I. konjugácia 

I n d i k a t í v  p r é ze 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 ze 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. konjugácia 

I n d i k a t í v  p r é ze 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 ze 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! 

 

III. konjugácia 

I n d i k a t í v  p r é ze 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 ze 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 ze 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 
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I n f i n i t í v  p r é ze 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. konjugácia 

I n d i k a t í v  p r é ze 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 ze 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! 

 

 

 

 

 

D A T Í V  P R I V L A S T Ň O V A C Í  

 
 Datív privlastňovací označuje osobu alebo vec, ktorá niečo vlastní. Býva pri slovese esse: 

 

Mihi est liber. Mám knihu. 

Nōbīs sunt librī. Máme knihy. 

Est nōbīs vōbīscum contrōversia. Máme s vami spor. 

Mihi est in animō... Mám v úmysle... 
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5 .  C V I Č E N I E  –  E X E R C I T A T I O  V  

 
Slovná zásoba 
 
absum, abesse byť preč, byť vzdialený, byť 

neprítomný 

admīror, ārī obdivovať, čudovať sa 

adsum, adesse byť prítomný, byť pri (niekom, 

niečom), pomáhať, objaviť sa, dostaviť sa 

aedificium, iī, n. budova, stavba 

antīquus, a, um dávny, starodávny, staroveký 

Athēnae, ārum, f. Atény 

blandior, īrī lichotiť 

causa, ae, f. príčina, dôvod, zámienka, prípad 

cēterī, ae, a (obyčajne pl.) ostatní, druhí, iní 

dīcō, ere hovoriť, vravieť, rozprávať; nazývať, 

menovať 

doctus, a, um učený, znalý 

errō, āre blúdiť, túlať sa, mýliť sa, chybiť 

expellō, ere vyháňať, vyhostiť, zaháňať 

fateor, ērī priznávať sa, vyznávať 

Graecia, ae, f. Grécko 

Graecus, a, um grécky 

honestus, a, um vážený, dôstojný, čestný 

hortor, ārī povzbudzovať, vyzývať, nabádať 

hūmānus, a, um ľudský 

imitor, ārī napodobňovať 

improbus, a, um nešľachetný, hanebný 

loquor, loquī hovoriť, zhovárať sa 

malum, ī, n. zlo 

mentior, īrī klamať, luhať 

molestus, a, um ťažký, nepríjemný, na obtiaž 

monumentum, ī, n. pamiatka, pomník 

morior, morī zomrieť, umrieť 

nāscor, nāscī rodiť sa, narodiť sa, vznikať 

nātūra, ae, f. prirodzenosť, (prirodzená) povaha, 

príroda, podstata 

nōtus, a, um známy 

numquam (nunquam) nikdy 

obsum, obesse škodiť 

patior, patī znášať, trpieť, vydržať, strpieť 

philosophus, ī, m. filozof 

possum, posse môcť, zmôcť, dokázať 

proficīscor, proficīscī vydať sa (niekam), odísť, 

odtiahnuť, vytiahnuť, tiahnuť 

prōsum, prōdesse byť užitočný, byť na úžitok, 

prospievať, byť na prospech 

quod pretože (dôv. spojka) 

sententia, ae, f. mienka, myšlienka, úmysel 

sequor, sequī nasledovať (za niekým, niečím; po 

niekom, niečom), sprevádzať (niekoho, niečo), 

ísť za (niekým, niečím), prenasledovať – acc. 

sine bez (predl. s abl.) 

stultus, a, um hlúpy, pochabý 

sum, esse byť 

terra, ae, f. zem, kraj, krajina 

varius, a, um rôzny, rozličný, rozmanitý, pestrý, 

premenlivý 

vereor, ērī báť sa, obávať sa (niekoho, niečoho – 

acc.), vážiť si 

vērus, a, um pravý, pravdivý, skutočný; vērum, 

ī, n. pravda; vērum dīcere hovoriť pravdu

 

Preložte: 

a) 

1. Rōmānī dominī multārum terrārum erant. 2. Virī sōlum honestī nātūrā amīcī vērī fīdīque erunt 

et nōbīs semper aderunt, numquam oberunt; molestē patīmur, sī amīcī absunt. 3. Exempla 

malōrum mala sunt, itaque, amīce, bonōrum exempla imitāre et sequere; bonōs imitārī vītae tuae 

proderit. 4. Agricolae ex agrīs suīs sine causā expellī nōn possunt. 5. Glōria Athēnārum magna 

erat; nōn sōlum statuās pulchrās, sed etiam aedificia et templa cēteraque monumenta antīqua 

admīrāmur. 6. Nōn verēminī fatērī, sī errātis; errāre humānum est! 7. In Graeciam proficīscī et ad 

īnsulās Graecās nāvigāre mihi est in animō. 8. Virīs doctīs sententiae philosophōrum clārōrum 

Graecōrum nōtae erant, sunt, erunt. 9. Magister discipulīs in scholā loquitur: Ē bellīs multa 

variaque mala nāscuntur, saepe stultīs dē causīs multī virī, fēminae, līberī patiuntur et moriuntur. 

10. Virōs improbōs verēmur, quod saepe mentiuntur, probīs autem crēdere possumus, quod vērum 

dīcunt. 

b) 

1. Rímska ríša bola veľká a slávna. 2. Nebezpečenstvá vojny sú rozmanité; vojny vždy škodia, 

nikdy nebudú na úžitok. 3. Dobré knihy vždy boli, sú a budú dobrými priateľmi. 4. Obdivujeme 

pamiatky starovekých národov. 5. Učiteľ povzbudzuje žiakov: Nelichoťte, ale hovorte pravdu! 
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Živé latinské slová a sentencie 

 

FESTINA   LENTE 

DIVIDE   ET   IMPERA 

DUM   SPIRO,   SPERO 

COGITO,  ERGO  SUM 

ET   CETERA   ( ETC . ) 

AGERE   SEQUITUR   ESSE 

PRIMUM   VIVERE ,  DEINDE   PHILOSOPHARI 

CONTRA   FACTUM   NON   DATUR   ARGUMENTUM 
 

 
agō, ere robiť, konať 

argūmentum, ī, n. dôkaz 

cōgitō, āre myslieť, uvažovať 

contrā proti (predl. s acc.) 

deinde ďalej, potom 

dīvidō, ere deliť, rozdeľovať 

dō, dare dávať, poskytovať 

dum dokiaľ, pokiaľ, kým (časová spojka) 

ergō teda, preto 

factum, ī, n. čin, skutok, skutočnosť 

fēstīnō, āre ponáhľať sa 

imperō, āre rozkazovať 

lentē pomaly 

philosophor, ārī filozofovať 

prīmum najprv 

spērō, āre dúfať 

spīrō, āre dýchať
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6. L E K C I A  –  L E C T I O  VI 

Substantíva III. deklinácie (spoluhláskové kmene); ablatív času 

 
 

S U B S T A N T Í V A  III. D E K L I N Á C I E  

 
S u b s t a n t í v a  I I I .  d e k l i n á c i e  majú v nom. sg. rôzne zakončenia. V genitíve 

singuláru sú zakončené na -is. Sú to maskulína, feminína a neutrá. 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 

 
Podľa zakončenia kmeňa sa substantíva III. deklinácie delia na: 

– spoluhláskové kmene 

– samohláskové i-kmene 

 

 

SUBSTANTÍVA III. DEKLINÁCIE 

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). 

V gen. sg. majú väčšinou 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:  homō, inis, m. človek 

gen. sg.: -is 

kmeň:  homin- 

základ:  homin- 

 sg. pl. 

nom. homō  človek homin-ēs ľudia 

gen. homin-is  človeka homin-um  ľudí 

dat. homin-ī  človekovi/-u homin-ibus ľuďom 

acc. homin-em človeka homin-ēs ľudí 

voc. homō  človeče! homin-ēs ľudia! 

abl. homin-e  (s) človekom 

  (o) človekovi/-u 

homin-ibus (s) ľuďmi 

  (o) ľuďoch 
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N e u t r á  

 
vzor:  corpus, oris, n. telo 

gen. sg.: -is 

kmeň:  corpor- 

základ:  corpor- 

 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. corpus  telo! corpor-a telá! 

abl. corpor-e  (o) tele 

  (s) telom 

corpor-ibus (o) telách 

  (s) telami 

 

 

 

 

 

A B L A T Í V  Č A S U  
 

 Odpovedá na otázku „kedy“. Používa sa na určenie doby a to najčastejšie pri výrazoch, 

ktoré samy osebe znamenajú čas. Používa sa spravidla bez predložky in, napr.: 

 

aestāte – v lete13 

hieme – v zime14 

nostrīs temporibus – za našich čias15 

Augustī temporibus – za Augustových čias, v dobách Augusta16 

secundō bellō Pūnicō – za druhej púnskej vojny17 

prīmā lūce – na svitaní18 

 

 

Ablatív času s predložkou in sa používa len zriedka.19  

 

 
  

                                                           
13 aestās, ātis, f. leto 
14 hiems, emis, f. zima 
15 tempus, oris, n. čas, doba 
16 Augustus, ī, m.  (z augustus, a, um požehnaný, vznešený) Augustus – čestné prímenie, ktoré rímsky 

senát v roku 27 p. n. l. udelil Oktaviánovi. Po ňom prešlo i na ostatných cisárov. 
17 secundus, a, um druhý; Pūnicus, a, um púnsky 
18 prīmus, a, um prvý; lūx, lūcis, f. svetlo, svit 
19 Ablatív času s predložkou in sa používa 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 názvoch úradov (in cōnsulātū meō – za môjho konzulátu). 
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6 .  C V I Č E N I E  –  E X E R C I T A T I O  V I  

 
Slovná zásoba 
 
aestās, ātis, f. leto 

artifex, ficis, m. remeselník, tvorca, umelec 

carmen, inis, n. pieseň, báseň 

castrum, ī, n. opevnené miesto, pevnosť; castra, 

ōrum, n. (vojenský) tábor 

Catilīna, ae, m. Catilina (L. Sergius Catilina – 

pôvodca sprisahania v roku 63 p. n. l.) 

Cicerō, ōnis, m. Marcus Tullius Cicero, slávny 

rímsky rečník a spisovateľ (106 – 43 p. n. l.) 

committō, ere púšťať sa (do niečoho – acc.); 

odovzdávať, zverovať; proelium committere 

zvádzať boj 

corpus, oris, n. telo, teleso 

dēbeō, ēre byť dlžný, mať (povinnosť), musieť 

dēfendō, ere odrážať, odvracať (niekoho, niečo – 

acc.); brániť, obraňovať, chrániť, hájiť (pred 

niekým – ab s abl.) 

error, ōris, m. omyl, chyba 

etsī hoci, aj keď (prípust. spojka) 

firmō, āre upevňovať, posilňovať, otužovať; 

potvrdzovať 

fortitūdō, inis, f. udatnosť, statočnosť 

genus, eris, n. rod, druh, pokolenie 

hiems, mis, f. zima 

homō, inis, m. človek 

honor (honōs), ōris, m. česť, počesť, pocta, úcta, 

vážnosť, vyznamenanie, hodnosť 

imperātor, ōris, m. veliteľ, vojvodca; cisár, 

panovník, vladár 

iniūria, ae, f. bezprávie, krivda 

legiō, ōnis, f. légia (ríms. pluk v počte 3-6 tisíc vojakov) 

lēx, lēgis, f. zákon 

lībertās, ātis, f. sloboda, voľnosť 

maiōrēs, um, m. predkovia 

mīles, itis, m. vojak 

modo len, iba; práve, práve vtedy, nedávno 

mōs, mōris, m. mrav, zvyk, obyčaj 

nātiō, ōnis, f. kmeň, národ 

ō ó!, ah! (citoslovce) 

obtemperō, āre poslúchať (niekoho, niečo – dat.) 

opus, eris, n. dielo, práca 

ōrātiō, ōnis, f. reč; (hovorený alebo písaný) prejav 

ōrātor, ōris, m. rečník 

Ovidius, iī, m. Ovídius, Pūblius Ovidius Nāsō, 

rímsky básnik (43. p. n. l. – 17 n. l.) 

potestās, ātis, f. moc, sila, vláda; úradná moc, 

úrad 

potior, īrī zmocniť sa (niečoho – abl. al. gen.) 

praeda, ae, f. korisť 

proelium, iī, n. bitka, boj 

religiō, ōnis, f. náboženstvo, náboženská viera, 

zbožnosť 

rēx, rēgis, m. kráľ 

scrīptor, ōris, m. spisovateľ 

superō, āre prevyšovať, premáhať, prekonať, 

víťaziť; vynikať 

tempus, oris, n. čas, doba, okamih, chvíľa 

tribuō, ere preukazovať, udeľovať 

veniō, īre prichádzať, prísť, dostať sa 

victor, ōris, m. víťaz

 

Preložte: 

a) 

1. Paucī hominēs sine errōribus sunt. 2. Mīlitēs nostrī lībertātem patriae dēfendunt, inimīcōs 

superant, magnā praedā potiuntur, victōrēs in castra veniunt. 3. Corpora hominum aestāte et hieme 

firmārī dēbent. 4. Apud variās nātiōnēs variī mōrēs et variae religiōnēs sunt. 5. Lēgibus semper 

obtemperāte, lēgēs semper servāte, nam lēgibus ab iniūriā dēfendīminī. 6. Scrīptōrum Graecōrum 

Rōmānōrumque librōs legimus, opera artificum antīquōrum semper admīrāmur. 7. Rēgibus etiam 

hodiē honorēs magnī tribuuntur, etsī parvam modo potestātem habent. 8. Ex ōrātiōne Cicerōnis 

in Catilīnam nōta sunt nōbīs verba: Ō tempora, ō mōrēs! 9. Et antīquīs et nostrīs temporibus bella 

generī hominum oberant obsuntque. 10. Legiōnēs Rōmānae ab imperātore ad bellum mittuntur et 

magnā cum fortitūdine proelia cum inimīcīs committunt. 11. Amīcus mihi carmina pulchra poētae 

Ovidiī legit. 

b) 

1. V dávnych dobách bolo zvykom udeľovať slávnym rečníkom veľké pocty. 2. Rímski vojaci 

boli víťazmi v mnohých bitkách. 3. Diela starovekých spisovateľov sú čítané mnohými ľuďmi. 

4. Človek má v ťažkých časoch pomáhať človeku. 5. Poslúchajte zákony a zachovávajte zvyky 

svojich predkov. 
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Živé latinské slová a sentencie 

 

DE   IURE 

CORPUS   DELICTI 

HIC   SUNT   LEONES 

EX   LABORE   GLORIA 

DURA   LEX ,   SED   LEX 

HOMO   HOMINI   LUPUS 

REX   NON   POTEST   PECCARE 

GENETRIX    VIRTUTUM    FRUGALITAS 

FACIS   DE   NECESSITATE   VIRTUTEM 

CORNIX   CORNICI   NUNQUAM  OCULOS   EFFODIT 
 

 
 
cornīx, īcis, f. vrana 

dēlictum, ī, n. priestupok, previnenie, zločin 

dūrus, a, um tvrdý 

effodiō, ere vypichnúť, vyklať 

frūgālitās, ātis, f. statočnosť, poctivosť 

genetrīx, īcis, f. rodička, matka 

hīc tu, na tomto mieste 

iūs, iūris, n. právo 

labor, ōris, m. práca, námaha 

leō, ōnis, m. lev 

lupus, ī, m. vlk 

necessitās, ātis, f. nutnosť, nevyhnutnosť, núdza 

oculus, ī, m. oko 

peccō, āre previniť sa; chybiť, mýliť sa 

virtūs, ūtis, f. mužnosť, udatnosť, cnosť
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7. L E K C I A  –  L E C T I O  VII 
Substantíva III. deklinácie (samohláskové kmene); 

genitív subjektový a objektový 

 
SUBSTANTÍVA III. DEKLINÁCIE 

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. Ich skloňovanie sa 

od skloňovania substantív so spoluhláskovými kmeňmi líši tým, že v gen. pl. všetkých rodov je 

koncovka -ium, v abl. sg. neutier je koncovka -ī a v nom., acc. a voc. pl. neutier je koncovka -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 

gen. sg.: -is 

kmeň:  cīvi- 

základ:  civ- 

 sg. pl. 

nom. cīvis  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. cīvis  občan! cīv-ēs  občania! 

abl. cīv -e  (s) občanom 

  (o) občanovi 

cīv-ibus  (s) občanmi 

  (o) občanoch 

 

 

Podľa vzoru maskulín a feminín III. deklinácie so samohláskovými kmeňmi sa skloňujú: 

 rovnoslabičné substantíva (parisyllaba – v nom. a gen. sg. majú rovnaký počet slabík), 

ktorých nominatív je zakončený na -is alebo -ēs (napr. avis, is, f. – vták; clādēs, is, f. – 

porážka); 

 väčšina substantív, ktorých základ je zakončený na skupinu dvoch alebo viacerých 

spoluhlások (napr. pars, partis, f. – časť; ars, artis, f. – umenie; urbs, is, f. – mesto; arx, arcis, 

f. – hrad; imber, imbris, m. – dážď; linter, lintris, f. – čln; uter, utris, m. – mech; venter, 

ventris, m. – brucho). 

Ale: niektoré substantíva, ktorých základ je zakončený na skupinu spoluhlások, majú v gen. 

pl. koncovku –um (napr.: māter, mātris, f. – matka; pater, patris, m. – otec; frāter, frātris, m. 

– brat; parēns, parentis, m. f. – rodič); 

 mená národov zakončené v nom. sg. na -ās alebo -īs s gen. sg. na -ātis alebo -ītis (napr. 

Arpīnās, ātis, m. – Arpiňan; Quirīs, ītis, m. – Riman; Samnīs, ītis, m. – Samnit); 

 rozličné substantíva (napr. līs, lītis, f. – spor; mās, māris, m. – samec; mūs, mūris, m. – myš). 

 

Niekoľko substantív má buď vždy alebo väčšinou v acc. sg. koncovku -im a v abl. sg. 

koncovku -ī. Vždy majú tieto koncovky substantíva: vīs, f. – sila; sitis, is, f. – smäd; tussis, is, f. – 

kašeľ.  
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N e u t r á  

 
vzor:  mare, is, n. more 

gen. sg.: -is 

kmeň:  mari- 

základ:  mar- 

 sg. pl. 

nom. mare  more mar-i-a  moria 

gen. mar-is  mora mar-i-um  morí 

dat. mar-ī  moru mar-ibus moriam 

acc. mare  more mar-i-a  moria 

voc. mare  more! mar-i-a  moria! 

abl. mar-ī  (o) mori 

  (s) morom 

mar-ibus (o) moriach 

  (s) morami 

 

 

Podľa vzoru mare sa skloňujú neutrá III. deklinácie zakončené v nom. sg. na -e, -al, -ar 

(napr. animal, ālis, n. – živočích; exemplar, āris, n. – príklad). 

 

 

 

 

G E N I T Í V  S U B J E K T O V Ý  A  O B J E K T O V Ý  

 
Genitív subjektový (podmetový) a objektový (predmetový) je nezhodný prívlastok, ktorý 

vo vete určuje dejové substantívum. 

Ak takýto genitív označuje: 

 vykonávateľa deja, ide o genitív subjektový; 

 predmet deja, ide o genitív objektový. 

 

Napríklad: 

 

amor parentum: 1. láska rodičov (parentēs amant – rodičia milujú) – gen. subj. 

   2. láska k rodičom (amāmus parentēs—milujeme rodičov) – gen. obj. 

 

timor hostium:  1. strach nepriateľov (hostēs timent – nepriatelia sa boja) – gen. subj. 

   2. strach pred nepriateľmi (timēmus hostēs – bojíme sa nepriateľov) – gen. obj. 

 

poena sceleris:20 trest za zločin – gen. obj. 

 

signum pugnae:21  znamenie k bitke – gen. obj. 

 

medicīna dolōris:22 liek na bolesť – gen. obj. 

 

 

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

Objektový genitív prekladáme do slovenčiny väčšinou predložkovým pádom.  

                                                           
20 poena, ae, f. trest; scelus, eris, n. zločin 
21 signum, ī, n. znamenie 
22 medicīna, ae, f. liek; dolor, ōris, m. bolesť 
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7 .  C V I Č E N I E  –  E X E R C I T A T I O  VII 
 

Slovná zásoba 
 
accūrātus, a, um dôkladný 

animal, ālis, n. živočích, zviera 

ante pred (predl. s acc.); predtým, prv, skôr 

atque a, i, aj, tiež, a tiež, a k tomu 

ars, artis, f. umenie; remeslo; veda; artēs et 

litterae umenia a vedy 

arx, arcis, f. hrad, pevnosť 

auctor, ōris, m. autor, tvorca; radca 

autumnus, ī, m. jeseň 

avis, is, f. vták 

āvolō, āre odlietať 

calidus, a, um teplý, horúci 

cīvis, is, m. f. občan, občianka 

cīvitās, ātis, f. občianstvo, občianske právo; 

obec, kmeň, štát, mestský štát, mesto 

classis, is, f. loďstvo 

claudō, ere zatvárať 

cōgnitiō, ōnis, f. poznávanie, poznanie, znalosť  

cōnsilium, iī, n. rada, porada, úradné zasadnutie, 

rozvaha, rozhodnutie, uznesenie, úmysel, zámer 

contrā oproti, naproti, na druhej strane, naproti 

tomu, naopak, zas (adv.); proti (predl. s acc.) 

cōpia, ae, f. zásoba, hojnosť, množstvo, boha-

tosť; cōpiae, ārum, f. vojenské zbory 

custōdiō, īre strážiť, chrániť 

dō, dare dať, dávať, poskytovať, darovať; operam 

dare vynakladať úsilie na niečo, venovať sa 

niečomu, zaoberať sa niečím (dat.) 

dux, ducis, m. vodca, veliteľ, vládca 

exemplar, āris, n. príklad, vzor 

gēns, gentis, f. rod, kmeň, národ, pokolenie 

gerō, ere niesť; konať, vykonávať, viesť; tráviť, 

počínať si; bellum gerere viesť vojnu 

Graecus, ī, m. Grék 

grammaticus, ī, m. gramatik 

historia, ae, f. história, dejiny 

 

hostis, is, m. nepriateľ (vojenský) 

ignis, is, m. oheň, požiar 

inveniō, īre nájsť, nachádzať, objaviť, vynachá-

dzať, vynájsť 

iūs, iūris, n. právo 

littera, ae, f. písmeno; písmo; pl. litterae, ārum, f. 

list, listina; spis, dielo, kniha; vedy, náuky, 

písomníctvo, literatúra 

līberō, āre oslobodzovať, zbavovať (niekoho – 

acc.; <od> niečoho – abl.) 

mare, is, n. more; terrā marīque na zemi i na mori 

mēns, mentis, f. myseľ, duch, duša; zmýšľanie 

mors, mortis, f. smrť 

multitūdō, inis, f. množstvo, veľký počet 

nāvis, is, f. loď 

nox, noctis, f. noc 

parēns, entis, m. f. otec, matka; parentēs, um, 

m. rodičia 

pars, partis, f. časť, strana 

persequor, sequī nasledovať, sprevádzať, prena-

sledovať 

porta, ae, f. brána 

praeclārus, a, um veľmi jasný, veľmi slávny, 

preslávený, povestný, znamenitý, vynikajúci 

ratiō, ōnis, f. počet, zoznam; rozum; dôvod, 

záujem; spôsob 

refugium, iī, n. útočisko, útočište 

regiō, ōnis, f. kraj, krajina, oblasť 

sānus, a, um zdravý 

sapientia, ae, f. múdrosť 

sēdēs, is, f. sedadlo, kreslo; sídlo, domov, príbytok 

timor, ōris, m. strach, obava (z niečoho/niekoho, 

pred niečím/niekým – gen.) 

tūtēla, ae, f. ochrana 

urbs, urbis, f. mesto 

virtūs, ūtis, f. mužnosť, udatnosť, cnosť

 

Preložte: 

a) 

1. Portae urbium nocte prō cīvium tūtēlā clauduntur et custōdiuntur. 2. Mūrī arcium altī erant, 

nam arcēs in bellō saepe refugia cīvium erant. 3. Graecī terrā marīque bellum gerunt, hostium 

classem persequuntur atque magnam multitūdinem nāvium capiunt. 4. In generis hūmānī historiā 

multa pulchra exemplāria fortitūdinis cīvium invenīre possumus. 5. Athēnae urbs erat Graeciae 

praeclāra, sapientiae cīvitās, artium atque litterārum sēdēs. 6. Mīlitēs ante pugnam verba ducis suī 

audiunt: Mentēs vestrās timōre mortis līberāte et cum virtūte contrā hostium nostrōrum cōpiās 

pugnāte! 7. Grammaticī in operibus suīs cōgnitiōnī accūrātae ōrātiōnis partium operam dant. 

8. Rōmānī nōn sōlum dominī multārum gentium erant, sed etiam iūris Rōmānī auctōrēs. 9. In marī 

altō multa variaque genera animālium vīvunt. 10. Cōnsiliīs bonīs parentum tuōrum obtemperā et 

parentēs tuōs cole! 11. Homō ratiōne et ōrātiōne cētera animālia superat. 

b) 
1. Vo vojne sú hradné stavby nepriateľmi ničené ohňom. 2. Veľké množstvo vtákov na jeseň 

odlieta do teplých krajín. 3. V našej zemi sa rodia rôzne druhy živočíchov. 4. Vždy majte 

na pamäti: V zdravom tele zdravý duch! 5. Venujeme sa poznávaniu dejín našej vlasti a nášho 

mesta. 
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 Živé latinské slová a sentencie 

 

LEGE   ARTIS 

URBI   ET   ORBI 

FERRO   IGNIQUE 

VOX   POPULI ,   VOX   DEI 

MENS   AGITAT   MOLEM 

A    CAPITE   AD   CALCEM 

LUPUS   CUSTOS   OVIUM 

HONORES    MUTANT   MORES 

MENS  SANA  IN  CORPORE  SANO 

REPETITIO   EST   MATER   STUDIORUM 

CONCORDIA   CIVIUM ,   MURUS   URBIUM 

IN   VINO   VERITAS ,   IN   AQUA   SANITAS 

SINE   LABORE   NON   EST   PANIS   IN   ORE 

IN   VESTIMENTIS   NON   EST   SAPIENTIA   MENTIS 
 

agitō, āre pohybovať 

calx, cis, f. päta 

caput, itis, n. hlava 

custōs, ōdis, m. strážca 

ferrum, ī, n. železo, meč 

labor, ōris, m. práca, námaha 

lupus, ī, m. vlk 

māter, tris, f. matka 

mōlēs, is, f. hmota 

mūtō, āre meniť 

orbis, is, m. svet 

ōs, ōris, n. ústa 

ovis, is, f. ovca 

pānis, is, m. chlieb 

repetītiō, ōnis, f. opakovanie 

sānitās, ātis, f. zdravie 

studium, iī, n. snaha, úsilie, štúdium 

vēritās, ātis, f. pravda 

vestimentum, ī, n. šaty, rúcho, odev 

vōx, vōcis, f. hlas 

vīnum, ī, n. víno
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8. L E K C I A  –  L E C T I O  VIII 
Adjektíva III. deklinácie; adverbiá od adjektív III. deklinácie; 

 particípium prézenta aktíva 

 
ADJEKTÍVA III. DEKLINÁCIE 

 
Adjektíva III. deklinácie sa väčšinou skloňujú ako substantíva III. deklinácie so samo-

hláskovými 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) T r o j v ý c h o d n é  a d j e k t í v a – každý rod má v nom. sg. osobitné zakončenie: maskulína 

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

b) D v o j v ý c h o d n é  a d j e k t í v a – mužský a ženský rod má v nom. sg. rovnaké zakončenie 

na -is, stredný rod má osobitné zakončenie na -e. Napr.: brevis (m., f.), breve (n.) – krátky. 

c) J e d n o v ý c h o d n é  a d j e k t í v a – všetky tri rody majú v nom. sg. rovnaké zakončenie 

(najčastejšie -x, -ēns, ale aj iné). Napr.: fēlīx, icis (m., f., n.) – šťastný; sapiēns, entis (m., f., n.) 

– múdry. Pri jednovýchodných adjektívach sa preto v slovníku uvádza i zakončenie gen. sg. 
 

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  ācr-is  ācr-e ācr-ēs  ācr-ēs  ācr-i-a 

gen.   ācr-is   ācr-i-um 

dat.   ācr-ī   ācr-ibus 

acc. ācr-em  ācr-em  ācr-e ācr-ēs  ācr-ēs  ācr-i-a 

voc. ācer  ācr-is  ācr-e ācr-ēs  ācr-ēs  ācr-i-a 

abl.   ācr-ī   ācr-ibus 
 

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. brev-is  brev-is  brev-e brev-ēs  brev-ēs  brev-i-a 

gen.   brev-is   brev-i-um 

dat.   brev-ī   brev-ibus 

acc. brev-is  brev-is  brev-e brev-ēs  brev-ēs  brev-i-a 

voc. brev-is  brev-is  brev-e brev-ēs  brev-ēs  brev-i-a 

abl.   brev-ī   brev-ibus 
 

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 fēlīc-ēs  fēlīc-ēs  fēlīc-i-a 

gen.   fēlīc-is   fēlīc-i-um 

dat.   fēlīc-ī   fēlīc-ibus 

acc. fēlīc-em  fēlīc-em  fēlīx fēlīc-ēs  fēlīc-ēs  fēlīc-i-a 

voc.   fēlīx fēlīc-ēs  fēlīc-ēs  fēlīc-i-a 

abl.   fēlīc-ī   fēlīc-ibus 

 
P o z n á m k a : Trojvýchodné adjektíva majú pohyblivé -e-. Samohláska -e-, ktorá je v nom. sg. maskulín, 

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

rýchly. 
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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 (ostrý)  → ācr-iter (ostro) 

fortis, e (udatný)  → fort-iter (udatne) 

fēlīx, icis (šťastný)  → fēlīc-iter (šťastne) 

sapiēns, entis (múdry)  → sapient-er (múdro) 

ēlegāns, antis (uhladený) → ēlegant-er (uhladene) 
 

P A R T I C Í P I Á  
 

P a r t i c í p i u m  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 tri particípiá. Aj napriek svojim názvom nevyjadrujú čas ,  ale  

časový vzťah k  prísudkovému s lovesu : 

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.23 
 

PARTICÍPIUM PRÉZENTA AKTÍVA 
 

P a r t i c í p i u m  p r é z e n t a  a k t í v a  sa tvorí od prézentného kmeňa slovesa príponami: 

 -ns v nom. sg. a -nt-is v gen. sg. pri slovesách I. a II. konjugácie 

 -ēns v nom. sg a -ent-is v gen. sg. pri slovesách III. a IV. konjugácie 
 

Prekladáme ho príčastím prítomným činným, prechodníkom, vedľajšou vetou, predložko-

vým 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, a, e; ničiac; ten, ktorý ničí ... 

III. konj. leg-ē-ns, leg-e-nt-is (gen. sg.) – čítajúci, a, e; čítajúc; ten, ktorý číta ... 

  capi-ē-ns, capi-e-ntis (gen. sg.) – chytajúci, a, e; chytajúc; ten, ktorý chytá ... 

IV. konj. audi-ē-ns, audi-e-nt-is (gen. sg.) – počúvajúci, a, e; počúvajúc; ten, ktorý počúva ... 
 

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

sg. môžu mať koncovku -ī alebo -e. 
 

 sg. pl. 

m.  f.  n. m.  f.  n. 

nom.   laudāns laudant-ēs laudant-ēs laudant-i-a 

gen.   laudant-is   laudant-i-um 

dat.   laudant-ī   laudant-ibus 

acc. laudant-em laudant-em laudāns laudant-ēs laudant-ēs laudant-i-a 

voc.   laudāns laudant-ēs laudant-ēs laudant-i-a 

abl.   laudant-ī/e   laudant-ibus 
 

P o z n á m k a : Rovnako sa tvoria particípiá prézenta deponentných slovies (hortāns, ntis – 
povzbudzujúci, a, e; povzbudzujúc; ten, ktorý povzbudzuje). 

                                                           
23 Ide o tradičnné názvy particípií. Okrem nich sa používajú aj názvy: súčasné aktívné particípium, 

predčasné pasívne particípium, následné aktívne particípium. 
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8 .  C V I Č E N I E  –  E X E R C I T A T I O  VIII 
 

 

Slovná zásoba 

 
ācer, ācris, ācre ostrý, prudký 

audācter (zriedka audaciter) odvážne, smelo 

audāx, ācis odvážny, smelý; opovážlivý, 

bezočivý 

auxilium, iī, n. pomoc, podpora 

brevis, e krátky; stručný 

celeber, bris, bre slávny  

celer, eris, ere rýchly 

commūnis, e spoločný, všeobecný 

dēcernō, ere rozhodovať; ustanoviť, určiť 

decōrus, a, um čestný, slušný 

difficilis, e ťažký, obťažný, namáhavý; difficilia, 

ium, n. ťažkosti 

dīligēns, entis pozorný, starostlivý, svedomitý, 

usilovný 

dīvitiae, ārum, f. bohatstvo  

dulcis, e sladký 

facile ľahko 

facilis, e ľahký (na uskutočnenie) 

fēlīx, īcis šťastný 

ferrum, ī, n. železo, meč 

fortis, e silný, udatný, statočný, hrdinský 

genitīvus, a, um pochádzajúci od koho, čoho; druhý 

pád (v gramatike spolu so subst. cāsus = pád) 

gravis, e ťažký; vážny, dôležitý 

Horātius, iī, m. Quīntus Horātius Flaccus, 

rímsky básnik (65 – 8 p. n. l.) 

illustris, e jasný, znamenitý, slávny 

immineō, ēre vyčnievať, hroziť 

imperō, āre rozkazovať, nariaďovať, vládnuť 

īnfēlīx, īcis nešťastný 

ingēns, entis ohromný, nesmierny 

labor, ōris, m. práca, námaha 

lēgātus, ī, m. vyslanec, legát 

magnopere veľmi 

memor, oris pamätlivý, pamätajúci sa (na niečo – 

acc. al. gen.) 

memorābilis, e pamätihodný, slávny 

numerus, ī, m. číslo, počet 

omnis, e všetok, každý; samostatné neutrum 

omnia = omnēs rēs všetky veci, všetko 

ōrō, āre prednášať, rečniť; prosiť, žiadať (niekoho 

– acc., o niečo – acc.) 

plūrālis, e množný; množné číslo (v gramatike 

spolu so subst. numerus číslo) 

postrēmō konečne, napokon 

salūs, ūtis, f. zdravie, blaho, spása; pozdrav 

sapiēns, entis múdry, rozumný; sapiēns, entis, 

m. mudrc 

senātor, ōris, m. senátor 

serviō, īre slúžiť 

singulāris, e ojedinelý; týkajúci sa jednotlivca; 

jednotné číslo (v gramatike spolu so subst. 

numerus číslo) 

socius, iī, m. spojenec, druh 

tamen predsa, jednako 

ventus, ī, m. vietor 

vetus, eris starý, dávny (abl. sg. vetere; nom. pl. 

n. vetera; gen. pl. veterum) 

vincō, ere víťaziť, premáhať, porážať, prekonať 

(s acc.) 

vīs, f. (acc. sg. vim, abl. sg. vī, nom. pl. vīrēs, gen. 

pl. vīrium) sila, násilie; úsilie 

vulnus, eris, n. rana, zranenie

 

 

Preložte: 

a) 

1. Ventus ācer, hiems ācris, ferrum ācre est. 2. Sententiam memorābilem Horātiī, poētae Rōmānī 

celebris, legimus: Dulce et decōrum est prō patriā morī. 3. Hominī fēlīcī vīta brevis, īnfēlīcī longa 

vidētur. 4. Lēgātī ā sociīs ad imperātōrem mittuntur auxilium ad bellum imminēns ōrāntēs. 5. Sī 

poterō, brevī tempore aderō. – Sī celeriter aderis, magnopere nōbīs prōderis. 6. Etsī vulnera 

mīlitum audācium fortiterque pugnantium gravia sunt, tamen postrēmō hostēs patriae nostrae 

vincuntur. 7. Senatōribus dē salūte populī Rōmānī sapienter dēcernentibus honor magnus 

tribuitur. 8. Sapientī virō dīvitiae serviunt, stultō imperant. 9. „Veteris“ est genitīvus numerī 

singulāris, „veterum“ genitīvus numerī plūrālis. 10. Omnia difficilia vīribus commūnibus et 

labōre dīligentī facile superāmus. 11. Rēx maiōrum suōrum illustrium memor cum copiīs 

ingentibus audācter ad bellum proficīscitur. 

b) 

1. Cesta ku sláve nie je ľahká. 2. Zranenia odvážnych vojakov udatne brániacich mesto boli vážne. 

3. Múdri ľudia žijú šťastne a netúžia po ohromnom bohatstve. 4. Panovník má múdro rozhodovať 

o spoločnom blahu všetkých občanov. 5. Slávnym spisovateľom a básnikom sú preukazované 

veľké pocty. 
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Živé latinské slová a sentencie 

 

IUSTITIA OMNIBUS 

PAR  CUM  PARI  IUNGITUR 

OMNE  PRINCIPIUM  GRAVE 

VITA  BREVIS, ARS  LONGA 

SERO  VENIENTIBUS  OSSA 

NATURALIA  NON  SUNT  TURPIA 

NON  OMNIA  POSSUMUS  OMNES 

FACILE  EST  VINCERE  NON  REPUGNANTEM 

VITIUM  EST  OMNIA  CREDERE , VITIUM  NIHIL  CREDERE 

AVARO  OMNIA  DESUNT,  INOPI  PAUCA ,  SAPIENTI  NIHIL 

 
 
avārus, a, um lakomý; avārus, ī, m. lakomec 

inops, opis bezmocný; biedny, chudobný; inops, 

opis, m. chudák, bedár 

iungō, ere spájať 

iūstitia, ae, f. spravodlivosť 

nātūrālis, e prirodzený 

nihil nič 

os, ossis, n. kosť 

pār, paris rovnaký, rovný 

pauca, ōrum, n. málo 

prīncipium, iī, n. začiatok 

repugnō, āre odporovať 

sērō neskoro 

turpis, e hanebný, nemravný 

vitium, iī, n. chyba
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9. L E K C I A  –  L E C T I O  IX 
Stupňovanie adjektív a adverbií 

 
 

STUPŇOVANIE ADJEKTÍV  
Latinským adjektívom sa vyjadrujú tri stupne vlastnosti: 

I. stupeň – p o z i t í v   (gradus24 positivus) 

II. stupeň – k o m p a r a t í v   (gradus comparativus) 

III. stupeň – s u p e r l a t í v   (gradus superlativus) 
 

K O M P A R A T Í V  
 
Tvorí sa od základu adjektíva príponou -ior (pre maskulína a feminína) a -ius (pre neutrá). 

 

poz. altus, a, um (vysoký) → komp. alt-ior (m., f.) – vyšší, vyššia; alt-ius (n.) – vyššie 

poz. brevis, e (krátky) → komp. brev-ior (m., f.) – kratší, kratšia; brev-ius (n.) – kratšie 

poz. fēlīx, īcis (šťastný) → komp. fēlīc-ior (m., f.) – šťastnejší, šťastnejšia;  fēlīc-ius (n.) – šťastnejšie 
 

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. altior  altior  altius altiōrēs  altiōrēs  altiōra 

abl. altiōre altiōribus 

 
V Ý Z N A M   K O M P A R A T Í V U  

 
Komparatív sa väčšinou používa na p o r o v n á v a n i e  vlastností dvoch osôb alebo vecí. 

Porovnávanie sa uskutočňuje dvoma spôsobmi: 

a) pomocou spojky quam (ako, než), pričom porovnávaný člen je v takom páde, ako člen, 

s ktorým porovnávame: 

Altior sum quam tū. Som vyšší ako ty. 

Marcus est celerior quam Paulus. Marek je rýchlejší ako Pavol. 

Parentēs sunt sapientiōrēs quam līberī. Rodičia sú rozumnejší ako deti. 

b) porovnávaný člen sa môže v latinčine vyjadriť tzv. ablatívom porovnávacím: 

Altior sum tē. 

Marcus est celerior Paulō. 

Parentēs sunt sapientiōrēs līberīs. 

(ablatívy tē, Paulō, līberīs zastupujú spojenia quam tū, quam Paulus, quam līberī) 
 
Ak je komparatív použitý s a m o s t a t n e , t. j. nemá pri sebe porovnávané substantívum, 

ale vyjadruje mieru vlastnosti odlišnú od obvyklej miery, prekladá sa pozitívom adjektíva 

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 

                                                           
24 gradus – stupeň 
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S U P E R L A T Í V  
 
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 dvojvýchotných adjektívach 3. deklinácie, 

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) r e l a t í v n y  (vzťažný), ak je spojený s porovnávaným substantívom: 
 

Sokrates bol najmúdrejší zo všetkých ľudí. 
 
     omnium hominum (gen. celkový) 

Sōcratēs erat sapientissimus ex (dē) omnibus hominibus    

     inter omnēs hominēs 
 
b) a b s o l ú t n y  (samostatný), ak je bez porovnávaného substantíva (tzv. elatív). Vtedy ho 

prekladáme pozitívom adjektíva s príslovkou veľmi alebo pomocou predpony -pre: 
 
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 môže zosilňovať pomocou vel (asi), quam (čo), longē (ďaleko): quam altissimus 

– čo najvyšší; longē pulcherrimus – ďaleko najkrajší; vel facillimus – asi najľahší. 
 

N E P R A V I D E L N É   S T U P Ň O V A N I E  
 

Niektoré adjektíva tvoria (podobne ako v slovenčine) jednotlivé stupne od rôznych základov: 
 

pozitív komparatív superlatív 

bonus, a, um (dobrý) melior, ius (lepší) optimus, a, um (najlepší) 

malus, a, um (zlý) peior, ius (horší) pessimus, a, um (najhorší) 

magnus, a, um (veľký) maior, ius (väčší) maximus, a, um (najväčší) 

parvus, a, um (malý) minor, us (menší) minimus, a, um (najmenší) 

multus, a, um (mnohý) plūs, gen. sg. plūris (viac),  

pl. plūrēs, gen. plūrium (viacerí,  

početnejší, hojnejší) 

plūrimus, a, um (najviac, veľmi 

mnohý, najpočetnejší) 

 
P o z n á m k a : Adjektíva, ktoré majú pred koncovkou -us, a, um samohlásku, sa stupňujú opisne. 

Komparatív tvoria spojením pozitívu s adverbiom magis (viac) a superlatív s adverbiom maximē (najviac): 

idōneus, a, um (vhodný) → komp. magis idōneus (vhodnejší); superl. maximē idōneus (najvhodnejší) 
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STUPŇOVANIE ADVERBIÍ 
 

K o m p a r a t í v  adverbia sa tvorí od základu adjektíva príponou -ius a je teda (rovnako ako 

v slovenčine) totožný s tvarom acc. sg. neutra komparatívu adjektíva: 
 
altus, a, um (vysoký) → alt-ius (vyššie)  

 

S u p e r l a t í v  adverbia sa tvorí od základu superlatívu adjektíva príponou -ē: 
 
altissimus, a, um (najvyšší) → altissim-ē (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) 

 

 

 

Nepravidelne sa stupňujú napr. adverbiá: 
 
magnopere, valdē (veľmi)  magis (viac)  maximē (najviac) 

parum, paulum, nōn multum (málo) minus (menej)  minimē (najmenej) 
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9 .  C V I Č E N I E  –  E X E R C I T A T I O  IX 
 

 

Slovná zásoba 

 
aedificō, āre stavať, budovať, zakladať 

aegrōtō, āre byť chorý, chorľavieť, chradnúť 

agō, ere konať, robiť, počínať si; rokovať 

amor, ōris, m. láska 

arma, ōrum, n. zbraň, zbrane, vojna (len pl.) 

cervus, ī, m. jeleň 

currō, ere bežať, behať, ponáhľať sa 

dēlīberō, āre uvažovať, premýšľať 

diū dlho; komp. diūtius; superl. diūtissimē 

dīves, vitis bohatý; dīves, vitis, m. boháč 

equus, ī, m. kôň 

factum, ī, n. čin, skutok; dielo, výtvor; prípad, 

udalosť; skutočnosť, výsledok 

fīlia, ae, f. dcéra 

fīlius, iī, m. syn 

flūmen, inis, n. rieka 

Gallī, ōrum, m. Galovia, kmene sídliace 

v dnešnom Francúzsku a Belgicku 

Homērus, ī, m. Homér, starogrécky básnik, 

predpokladaný autor eposov Ilias a Odyssea 

idōneus, a, um vhodný, súci 

incidō, ere padnúť (na niečo, do niečoho – dat. al. 

in s acc.); upadnúť, dostávať sa (in morbum 

incidere – ochorieť) 

 

inter medzi (predl. s acc.) 

locus, ī, m. miesto (pl. obyčajne loca, ōrum, n.; locī, 

ōrum, m. miesta v knihách), priestor, krajina 

lūx, lūcis, f. svetlo 

māter, tris, f. matka 

maximē najviac 

morbus, ī, m. choroba 

multō omnoho, oveľa 

nōnnumquam niekedy 

odium, iī, n. nenávisť 

pāreō, ēre poslúchať (niekoho, niečo – dat.) 

pater, tris, m. otec 

pauper, eris (abl. -e, gen. pl. -um) chudobný; 

pauper, eris, m. chudák 

quam ako, než 

regō, ere riadiť, viesť, spravovať, ovládať 

senex, senis starý; senex, is, m. starec 

simulātiō, ōnis, f. pretvarovanie sa, predstiera-

nie, zámienka 

sōl, sōlis, m. slnko 

ūtilis, e užitočný 

valētūdō, inis, f. zdravie 

Vergilius, iī, m. Vergílius, Publius Vergilius 

Marō rímsky básnik (70 p. n. l. – 19 n. l.) 

 

 

 

Preložte: 

a) 

1. Flūmen est celere, ventus celerior, lūx celerrima. 2. Aestāte sunt noctēs breviōrēs quam hieme. 

3. Peior est odiō amōris simulātiō. 4. Pater cum matre fīlium fīliamque docet: Cōnsiliīs seniōrum 

et sapientiōrum pārēte, exempla maiōrum vestrōrum sequīminī, facta optimōrum imitāminī! 

5. Homērus celeberrimus inter omnēs Graecōrum poētās, Cicerō clārissimus omnium ōrātōrum 

Rōmānōrum erat. 6. Bona valētūdō melior est quam maximae dīvitiae. 7. Cervī equīs celerius 

currunt. 8. Cicerō scrībit: Puerī facilius in morbōs incidunt et gravius aegrōtant quam senēs. 

9. Pauperēs nōnnumquam fēlīciōrēs sunt quam dīvitēs, dīvitēs saepe peius vīvunt quam pauperēs. 

10. Optimē vīvis, sī cum virtūte vīvis. 11. Audācter agere saepe ūtilius est quam diūtius dēlīberāre. 

12. Urbs locō maximē idōneō aedificātur.  

b) 
1. Slnko je omnoho väčšie ako zem. 2. Rimania bojujú udatnejšie a majú lepšie zbrane ako 

Galovia. 3. Tvoja odpoveď sa mi zdá (= vidí) prikrátka. 4. Vergílius bol najslávnejší zo všetkých 

rímskych básnikov. 5. Najlepšie riadia obec najmúdrejší ľudia. 6. Cesta bola veľmi dlhá. 
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Živé latinské slová a sentencie 

 

A   PRIORI 

A POSTERIORI 

SUMMA   CUM   LAUDE 

TUNICA  PALLIO  PROPIOR 

DA  LOCUM  MELIORIBUS 

CITIUS,   ALTIUS,   FORTIUS 

POTIUS  SERO  QUAM  NUMQUAM 

FACILIUS  CADIMUS  QUAM  RESURGIMUS 

DIVITIAE  MUTANT  MORES ,  RARO  IN  MELIORES 

AUT  TACE  AUT LOQUERE  MELIORA  SILENTIO 

POSSIDE  SAPIENTIAM,  QUIA  AURO  MELIOR  EST 

EST   SERMO   TANTO   MELIOR ,   QUANTO   BREVIOR 

DOLOR  ANIMI  MULTO  GRAVIOR  EST  QUAM  CORPORIS 
 
aurum, ī, n. zlato 

aut alebo 

avārus, a, um lakomý; avārus, ī, m. lakomec 

cadō, ere padať 

citō rýchle 

dolor, ōris, m. bolesť 

laus, dis, f. chvála, pochvala, uznanie 

mūtō, āre meniť 

pallium, iī, n. pallium (grécky plášť) 

possideō, ēre vlastniť, privlastniť si 

posterior neskorší; ā posteriōrī z neskoršieho 

(t. j. z účinku, následku) 

prior prednejší; ā priōrī už vopred, z predchá-

dzajúceho 

potius skôr, radšej 

propior, ius bližší 

quantō o koľko 

quia pretože (dôv. spojka) 

rārō zriedka, málokedy 

resurgō, ere (opäť) sa postaviť, zdvihnúť sa 

sermō, ōnis, m. reč 

sērō neskoro 

silentium, iī, m. mlčanie, ticho 

summus, a, um najvyšší 

taceō, ēre mlčať 

tantō o toľko 

tunica, ae, f. tunika (rímsky spodný odev)
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10. L E K C I A  –  L E C T I O  X 
Indikatív imperfekta aktíva a pasíva; substantíva IV. deklinácie 

 

 

INDIKATÍV IMPERFEKTA 
 

I n d i k a t í v  i m p e r f e k t a  (ind. impf. act., pas.) sa tvorí od prézentného kmeňa. 

Znakom ind. impf. je: 

 pri I. a II. konjugácii -bā-   (-ba-) 

 pri III. a IV. konjugácii -ēbā- (-ēba-) 
 

I n d i k a t í v  i m p e r f e k t a  a k t í v a ,  p a s í v a  s l o v i e s  I .  a  I I .  k o n j .   

act. sg. pl. 

1. os.       laudā-ba-m chválil som 

     dēlē-ba-m ničil som 
  laudā-bā-mus chválili sme 

    dēlē-bā-mus ničili sme 
2. os.   laudā-bā-s chválil si 

      dēlē-bā-s ničil si 
 laudā-bā-tis chválili ste 

    dēlē-bā-tis ničili ste 
3. os.   laudā-ba-t chválil 

     dēlē-ba-t ničil 
laudā-ba-nt chválili 

   dēlē-ba-nt ničili 
 

pas. sg. pl. 

1. os.  laudā-ba-r bol som chválený 

    dēlē-ba-r bol som ničený 
 laudā-bā-mur boli sme chválení 

   dēlē-bā-mur boli sme ničení 
2. os.  laudā-bā-ris bol si chválený 

   dēlē-bā-ris bol si ničený 
 laudā-bā-minī boli ste chválení 

   dēlē-bā-minī boli ste ničení 
3. os.  laudā-bā-tur bol chválený 

   dēlē-bā-tur bol ničený 
laudā-ba-ntur boli chválení 

   dēlē-ba-ntur boli ničení 
 

I n d i k a t í v  i m p e r f e k t a  a k t í v a ,  p a s í v a  s l o v i e s  I I I .  a  I V .  k o n j .   

act. sg. pl. 

1. os.     leg-ēba-m čítal som 

  capi-ēba-m chytal som 

  audi-ēba-m počúval som 

    leg-ēbā-mus čítali sme 

  capi-ēbā-mus chytali sme 

  audi-ēbā-mus počúvali sme 
2. os.     leg-ēbā-s čítal si 

  capi-ēbā-s chytal si 

  audi-ēba-s počúval si 

    leg-ēbā-tis čítali ste 

  capi-ēbā-tis chytali ste 

  audi-ēbā-tis počúvali ste 
3. os.     leg-ēba-t čítal 

  capi-ēba-t chytal 

 audi-ēba-t počúval 

    leg-ēba-nt čítali 

  capi-ēba-nt chytali 

 audi-ēba-nt počúvali 
 

pas. sg. pl. 

1. os.     leg-ēba-r bol som čítaný 

  capi-ēba-r bol som chytaný 

 audi-ēba-r bol som počúvaný 

    leg-ēbā-mur boli sme čítaní 

 capi-ēbā-mur boli sme chytaní 

 audi-ēbā-mur boli sme počúvaní 
2. os.    leg-ēbā-ris bol si čítaný 

 capi-ēbā-ris bol si chytaný 

 audi-ēbā-ris bol si počúvaný 

    leg-ēbā-minī boli ste čítaní 

 capi-ēbā-minī boli ste chytaní 

 audi-ēbā-minī boli ste počúvaní 
3. os.    leg-ēbā-tur bol čítaný 

 capi-ēbā-tur bol chytaný 

audi-ēbā-tur bol počúvaný 

   leg-ēba-ntur boli čítaní 

 capi-ēba-ntur boli chytaní 

 audi-ēba-ntur boli počúvaní 
 

Indikatívom imperfekta sa vyjadruje minulý dej v jeho priebehu, t. j. dej, ktorý 

v slovenčine zodpovedá minulému času nedokonavých slovies; dej, ktorý sa v minulosti 

pravidelne stával (opakoval); sprievodná okolnosť k deju vyjadrenému perfektom. 

Indikatív imperfekta do slovenčiny prekladáme slovesom minulého času, nedokonavého 

vidu: laudābam – chválil som, chválieval som. 
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SUBSTANTÍVA IV. DEKLINÁCIE 

 
S u b s t a n t í v a  I V .  d e k l i n á c i e  sú v nom. sg. zakončené na -us (pri maskulínach 

a feminínach) a -ū (pri neutrách). V gen. sg. majú koncovku -ūs. 
 
vzor:  exercitus, ūs, m. vojsko 

gen. sg.: -ūs 

základ:  exercit- 
 

 sg. pl. 

nom. exercit-us  vojsko exercit-ūs  vojská 

gen. exercit-ūs  vojska exercit-uum  vojsk 

dat. exercit-uī  vojsku exercit-ibus  vojskám 

acc. exercit-um  vojsko exercit-ūs  vojská 

voc. exercit-us  vojsko! exercit-ūs  vojsko! 

abl. exercit-ū  (o) vojsku 

   (s) vojskom 

exercit-ibus  (o) vojskách 

   (s) vojskami 

P o z n á m k a : 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 – doma 

  domum, domōs – domov (na otázku kam?) 

  domō – z domu 

 

 

vzor:  cornū, ūs, n. roh 

gen. sg.: -ūs 

základ:  corn- 
 

 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. corn-ū   roh! corn-ua   roh! 

abl. corn-ū   (o) rohu 

    (s) rohom 

corn-ibus  (o) rohoch 

    (s) rohmi 

 
 

P o z n á m k a : V dat. a abl. pl. majú niektoré substantíva IV. deklinácie koncovku -ubus, napr. arcus, 

ūs, m. (oblúk) – arcubus. Mnohé z nich však tvoria obojaké formy, napr. lacus, ūs, m. (jazero) – lacubus 

i lacibus. 
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1 0 .  C V I Č E N I E  –  E X E R C I T A T I O  X 
 

Slovná zásoba 
 

aevum, ī, n. vek, večnosť 

afficiō, ere opatriť 

ātrium, iī, n. átrium (hlavná miestnosť ríms. domu) 

auctōritās, ātis, f. vážnosť, vplyv, moc 

aut alebo; aut – aut alebo – alebo, buď – buď 

cantus, ūs, m. spev; pieseň 

cēreus, a, um voskový 

clādēs, is, f. porážka 

collocō, āre umiestniť, položiť, postaviť 

cornū, ūs, n. roh, paroh; roh (hud. nástroj); krídlo 

(v šíku) 

creō, āre voliť, ustanoviť; tvoriť, plodiť 

cultus, ūs, m. pestovanie; vzdelanie, vzdelanosť; 

ucievanie, úcta 

cum keď (čas. spojka) 

dexter, (e)ra, (e)rum pravý; priaznivý, šťastný 

doleō, ēre cítiť bolesť (bolí ma – dolet mihi); 

smútiť, trúchliť, trápiť sa (pre niečo – acc. al. 

dē s abl.) 

domus, ūs, f. dom; domī doma, domum domov, 

domō z domu 

eques, itis, m. jazdec 

ēventus, ūs, m. výsledok, úspech, neúspech, koniec 

exercitus, ūs, m. vojsko 

ferē skoro, takmer 

forma, ae, f. výzor, podoba, forma 

frūctus, ūs, m. plod, ovocie; úroda 

genū, ūs, n. koleno 

Helvētiī, ōrum, m. Helvéťania, galský kmeň 

sídliaci v terajšom Švajčiarsku 

imāgō, inis, f. obraz, podobizeň; predstava 

impetus, ūs, m. náraz, útok; impetum facere 

zaútočiť 

incendō, ere zapáliť, spáliť; rozpáliť, rozohniť, 

podnietiť 

lyra, ae, f. lýra 

magistrātus, ūs, m. úrad, úradník 

manus, ūs, f. ruka; hŕstka, mužstvo, čata 

medius, a, um prostredný, stredný; uprostred 

mortuus, a, um mŕtvy 

necessārius, a, um nutný, nevyhnutný, potrebný 

neque (nec) a nie, ani; neque – neque ani – ani  

nōbilis, e vznešený, urodzený, šľachtický; nōbilis, 

is, m. šľachtic 

nōndum ešte nie 

novus, a, um nový 

nuntiō, āre oznamovať 

nuntius, iī, m. posol, správa 

patrius, a, um otcov, otcovský 

plērīque, plēraeque, plēraque väčšina, veľmi mnohí 

portus, ūs, m. prístav 

praestō, āre vynikať (niečím – abl.; nad niekým – 

dat.); poskytovať, dávať; neos. praestat s inf. 

je lepšie 

proprius, a, um vlastný 

propter blízko, vedľa; pri, pre, kvôli, zásluhou 

(adv., predl. s acc.) 

reliquus, a, um ostávajúci, zvyšný, ostatný 

relinquō, ere zanechávať, opustiť 

rītus, ūs, m. posvätný poriadok, náboženský 

obrad; zvyk, obyčaj 

senātus, ūs, m. senát 

sēnsus, ūs, m. pocit, vnem, cit; zmysel 

signum, ī, n. znak, znamenie, signál, odznak 

(oddielu), zástava 

sinister, tra, trum ľavý; nepriaznivý  

sonitus, ūs, m. zvuk 

Sparta, ae, f. Sparta, hlavné mesto Lakónie (na 

Peloponézskom poloostrove v Grécku) 

tunc vtedy, tu, tu potom 

varietās, ātis, f. rozmanitosť 

variō, āre spestrovať, obmieňať 
 

Preložte: 

a) 

1. Patriōs rītūs semper colēbāmus. 2. Nuntius ēventum pugnae – aut victōriam aut clādem – rēgī 

nuntiābat. 3. Senātuī et magistrātibus Rōmānīs auctōritās magna tribuēbātur. 4. In dextrō et 

sinistrō cornū exercitūs Rōmānī equitēs pugnābant. 5. Cīvitās Sparta neque mūrōs neque portās 

habēbat, sed exercitū fortī et virtūte omnium cīvium ab impetū hostium custōdiēbātur. 6. In portū 

magnō multitūdinem nāvium admīrābāmur. 7. Pulcherrimō lyrae sonitū cantūque tuō magnopere 

movēbar. 8. Horātium puerum servī omnia necessāria manibus suīs portantēs in scholam sequē-

bantur. 9. Maximā cum industriā ērudiēbāris, itaque omnibus ferē cultū praestābās. 10. Helvētiī 

cum agrōs suōs relinquēbant, domōs suās aedificiaque reliqua incendēbant. 11. Mediō aevō lingua 

Latīna nōndum mortua erat; tunc plērīque scrīptōrēs librōs suōs Latīne scrībēbant, sēnsibus novīs 

verba afficiēbant, formās verbōrum variābant, verba nova creābant. 12. Nōbilēs Rōmānī in ātriīs 

domuum suārum cereās imāginēs maiōrum collocābant. 13. Mātrī meae genua dolēbant.   

b) 
1. Rímski občania poslúchali nariadenia úradníkov. 2. Zvukom rohu sa dávalo vojsku znamenie 

k boju. 3. Naši predkovia často stavali svoje domy vlastnými rukami. 4. Roľník sa tešil z plodov 

svojej práce. 5. Statočne ste odrážali všetky útoky. 6. Vojsko tiahlo do prístavu.  
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Živé latinské slová a sentencie 

 

AD   USUM 

AD   MANUM 

DE   AUDITU 

EX   EVENTU 

LAPSUS   CALAMI 

CONSENSUS   OMNIUM 

A   CONTRARIO   SENSU 

MANUS   MANUM   LAVAT 

ANGUEM   IN   SINU   FOVET 

GRADUS   AD   PARNASSUM 

VULTUS   EST   IMAGO   ANIMI 

FLETUS   AERUMNAS   LEVAT 

DOMUS   PROPRIA   DOMUS   OPTIMA 

ARBOR    EX   FRUCTU   COGNOSCITUR 

A   SOLIS   ORTU   USQUE   AD   OCCASUM  

DOCTRINA   EST   FRUCTUS   DULCIS   RADICIS   AMARAE 

 
aerumna, ae, f. starosť, trápenie, útrapa 

amārus, a, um horký, trpký 

anguis, is, m. f. had 

arbor, ōris, f. strom 

audītus, ūs, m. sluch, počúvanie, reč 

calamus, ī, m. trstina, steblo; pero 

cognōscō, ere poznávať 

cōnsēnsus, ūs, m. súhlas, jednomyseľnosť, 

zhoda 

contrārius, a, um opačný 

doctrīna, ae, f. vzdelanosť, učenosť 

flētus, ūs, m. plač, nárek 

foveō, ēre zohrievať; opatrovať, pestovať; 

objímať 

gradus, ūs, m. krok; schod; pl. schody, rebrík 

imāgō, inis, f. obraz 

lāpsus, ūs, m. skĺznutie; pochybenie, chyba 

lavō, āre umývať 

levō, āre uľahčovať, zmenšovať, zmierňovať 

occāsus, ūs, m. západ 

ortus, ūs, m. východ 

Parnassus, ī, m. Parnas, vrch pri Delfách, sídlo 

Apolóna a Múz 

rādīx, īcis, f. koreň, základ 

sinus, ūs, m. záhyb; prsia, náručie 

usque ad až do, až k 

ūsus, ūs, m. užívanie, používanie, úžitok; prax, 

skúsenosť 

vultus, ūs, m. výraz  v tvári, tvár
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11. L E K C I A  –  L E C T I O  XI 
Indikatív futúra I. aktíva a pasíva; substantíva V. deklinácie 

 

 

INDIKATÍV FUTÚRA I. 
 

I n d i k a t í v  f u t ú r a  I .  (ind. fut. I. act., pas.) sa tvorí od prézentného kmeňa. 
 

Futúrum I. má pri slovesách I. a II. konjugácie znak -b-. V 3. os. pl. act. a pas. je tento znak 

rozšírený o -u-, v 2. os. sg. pas. o -e-, v ostatných osobách o -i- (koncovky ind. fut. I. sú tak totožné 

s koncovkami ind. praes. III. konjugácie): 

I n d i k a t í v  f u t ú r a  I .  a k t í v a ,  p a s í v a  s l o v i e s  I .  a  I I .  k o n j .   

act. sg. pl. 

1. os.       laudā-b-ō budem chváliť 

     dēlē-b-ō budem ničiť 
  laudā-bi-mus budeme chváliť 

    dēlē-bi-mus budeme ničiť 
2. os.   laudā-bi-s budeš chváliť 

      dēlē-bi-s budeš ničiť 
 laudā-bi-tis budete chváliť 

    dēlē-bi-tis budete ničiť 
3. os.   laudā-bi-t bude chváliť 

     dēlē-bi-t bude ničiť 
laudā-bu-nt budú chváliť 

   dēlē-bu-nt budú ničiť 
 

pas. sg. pl. 

1. os.  laudā-b-or budem chválený 

    dēlē-b-or budem ničený 
 laudā-bi-mur budeme chválení 

   dēlē-bi-mur budeme ničení 
2. os.  laudā-be-ris budeš chválený 

   dēlē-be-ris budeš ničený 
 laudā-bi-minī budete chválení 

   dēlē-bi-minī budete ničení 
3. os.  laudā-bi-tur bude chválený 

   dēlē-bi-tur bude ničený 
laudā-bu-ntur budú chválení 

   dēlē-bu-ntur budú ničení 
 
 

Futúrum I. má pri slovesách III. a IV. konjugácie znak -ē- (-e-), len v 1. os. sg. act. a pas. je 

znakom -a-: 

I n d i k a t í v  f u t ú r a  I .  a k t í v a ,  p a s í v a  s l o v i e s  I I I .  a  I V .  k o n j .  

act. sg. pl. 

1. os.     leg-a-m budem čítať 

  capi-a-m budem chytať 

  audi-a-m budem počúvať 

    leg-ē-mus budeme čítať 

  capi-ē-mus budeme chytať 

  audi-ē-mus budeme počúvať 
2. os.     leg-ē-s budeš čítať 

  capi-ē-s budeš chytať 

  audi-ē-s budeš počúvať 

    leg-ē-tis budete čítať 

  capi-ē-tis budete chytať 

  audi-ē-tis budete počúvať 
3. os.     leg-e-t  bude čítať 

  capi-e-t  bude chytať 

 audi-e-t  bude počúvať 

    leg-e-nt budú čítať 

  capi-e-nt budú chytať 

 audi-e-nt budú počúvať 
 

pas. sg. pl. 

1. os.     leg-a-r budem čítaný 

  capi-a-r budem chytaný 

 audi-a-r  budem počúvaný 

    leg-ē-mur budeme čítaní 

 capi-ē-mur budeme chytaní 

 audi-ē-mur budeme počúvaní 
2. os.    leg-ē-ris budeš čítaný 

 capi-ē-ris budeš chytaný 

 audi-ē-ris budeš počúvaný 

    leg-ē-minī budete čítaní 

 capi-ē-minī budete chytaní 

 audi-ē-minī budete počúvaní 
3. os.    leg-ē-tur bude čítaný 

 capi-ē-tur bude chytaný 

audi-ē-tur bude počúvaný 

   leg-e-ntur budú čítaní 

 capi-e-ntur budú chytaní 

 audi-e-ntur budú počúvaní 
 

Futúrum I. vyjadruje budúci dej trvací, opätovací alebo jednodobový. Do slovenčiny ho 

prekladáme budúcim časom nedokonavého a dokonavého vidu: 

laudābō – budem chváliť, pochválim; laudābor – budem chválený/pochválený. 
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SUBSTANTÍVA V. DEKLINÁCIE 

 
S u b s t a n t í v a  V .  d e k l i n á c i e  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 

gen. sg.: -ēī 

základ:  di- 

 
 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. di-ēs   deň di-ēs   dni 

abl. di-ē   (o) dni 

    (s) dňom 

di-ēbus   (o) dňoch 

     (s) dňami 

 

 

vzor:  rēs, eī, f. vec 

gen. sg.: -eī 

základ:  r- 

 
 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. r-ēs   vec! r-ēs   veci! 

abl. r-ē     (o) veci 

      (s) vecou 

r-ēbus   (o) veciach 

    (s) vecami 

 

 
P o z n á m k a : 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), 

napr. diēs certa – určitý deň, určitá lehota. 
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1 1 .  C V I Č E N I E  –  E X E R C I T A T I O  XI 
 

Slovná zásoba 
 
aciēs, ēī, f. ostrie; bystrosť; šík 

aditus, ūs, m. príchod, prístup, vchod 

adversus¸ a, um obrátený oproti; nepriateľský; 

nepriaznivý, nešťastný 

aliquandō niekedy, raz 

annus, ī, m. rok 

Athēniēnsis, is, m. Aténčan 

cernō, ere rozoznávať, vidieť, poznávať 

certus, a, um istý, určitý, spoľahlivý 

contrahō, ere sťahovať, skracovať 

crās zajtra 

diēs, ēī, m. deň, doba, lehota; diēs nātālis 

narodeniny; in diēs deň čo deň 

dīmittō, ere vysielať, rozpúšťať, prepúšťať, 

púšťať; zanechávať spem dīmittere vzdať sa 

nádeje (na niečo – gen. obj.) 

faciēs, ēī, f. zovňajšok, tvár, vzhľad 

fidēs, eī, f. viera, dôvera; vernosť, oddanosť; 

fidem habere dôverovať (niekomu – dat.) 

futūrus, a, um budúci; futūrum, ī, n. budúcnosť 

herba, ae, f. bylina, rastlina; tráva 

hilarō, āre rozveseľovať 

incertus, a, um neistý, neurčitý, nespoľahlivý 

incipiō, ere začínať 

īnstruō, ere stavať, postaviť, vybudovať, zriadiť, 

zostaviť, usporiadať, pripraviť, vystrojiť 

lapideus, a, um kamenný, z kameňa 

ligneus, a, um drevený 

longitūdō, inis, f. dĺžka 

mīlitāris, e vojenský 

nātālis, e týkajúci sa narodenia; rodný 

nē nie (záporka); nē ... quidem ani 

ordō, inis, m. rad, poradie; vrstva; stav, 

(občianska) trieda 

pateō, ēre byť otvorený, prístupný; rozprestierať 

sa, rozkladať sa; byť zrejmý, byť zjavný 

permaneō, ēre trvať, vytrvať, zotrvať, vydržať, 

zostať 

prātum, ī, n. lúka 

prīncipium, iī, n. počiatok, začiatok 

prōcessus, ūs, m. postupovanie, postup 

prōdūcō, ere vyvádzať, predvádzať; rozťahovať; 

preťahovať, predlžovať 

pūblicus, a, um verejný, štátny 

quaerō, ere hľadať; pýtať sa (niekoho – ex/ab s abl.) 

rēs, reī, f. vec, predmet, podstata; záležitosť, 

situácia; rēs pūblica vec verejná, štát; rēs 

mīlitāris vojenstvo; rēs secundae priaznivé 

pomery, šťastie; rēs adversae nepriaznivé 

pomery, nešťastie; rēs gestae činy; rēs parva 

maličkosť; rēs bene gesta úspech 

rixor, ārī hádať sa (pre niečo – dē s abl.) 

rūrsum (rūrsus) späť; opäť, znova, znovu 

saeculum (saeclum), ī, n. ľudský vek, pokolenie; 

vek, doba, storočie 

salūtāris, e zdravý, liečivý 

secundus, a, um druhý; priaznivý, šťastný 

senēscō, ere starnúť, slabnúť 

seriēs, ēī, f. rad 

speciēs, ēī, f. pohľad, výzor, vzhľad; zámienka; 

druh 

spēs, eī nádej (na niečo – gen.) 

summus, a, um najvyšší 

Titus Lucrētius Cārus, gen. Titī Lucrētiī Cārī, 

rímsky básnik (okolo 98 – 55 p. n. l.) 

trīstis, e smutný, zarmútený 

vēr, vēris, n. jar 

vīnum, ī, n. víno

 

Preložte: 

a) 

1. Diem natālem meum crās celebrābō. 2. Longitūdō diērum et noctium varia est aestāte et hieme; 

hieme diēs breviōrēs, noctēs longiōrēs sunt, prōcessū autem temporis rūrsum diēs producī, noctēs 

contrahī incipient. 3. Nōn sōlum in rēbus secundīs, sed etiam in rēbus adversīs fīdem amīcīs 

servābimus; nam amīcus certus in rē incertā cernitur. 4. Diēbus sequentibus variās speciēs 

herbārum salūtārium in prātō quaerēmus. 5. Saepe nē vīnum quidem hominis sine spē vītae 

meliōris faciem trīstem hilarābit. 6. Titī Lucrētiī Cārī librī Dē rērum nātūrā etiam futūrīs saeculīs 

legentur. 7. In rē pūblicā Athēniēnsium aditus ad summōs magistrātūs omnium ordinum cīvibus 

patēbat. 8. Sī dīligenter laborābitis, nōn sōlum vōbīs, sed etiam reī pūblicae prōderitis. 9. Dux reī 

mīlitāris perītus celerrimē contrā hostem aciem īnstruet. 10. Rēs parva saepe magnae reī 

prīncipium est. 11. Aedificium ligneum annōrum longam seriem permanēbit, lapideum autem 

multō diūtius. 12. Dē rēbus gestīs populī Rōmānī discētis. 13. Rem tenē, verba sequentur. 

b) 
1. Občania budú vždy brániť svoj štát. 2. V lete sa začnú dni opäť skracovať. 3. Nebudeme sa 

hádať pre maličkosti. 4. Aj najkrajšia tvár raz zostarne. 5.  Verným priateľom budem vždy 

dôverovať. 6. Ty sa nikdy nevzdáš nádeje na úspech.   
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Živé latinské slová a sentencie 

 

IN   SPE 

CARPE   DIEM 

OPTIMA   FIDE 

IN   MEDIAS   RES 

EST   MODUS   IN   REBUS 

EGO   SPEM   PRETIO   NON   EMO 

FACIES   TUA   COMPUTAT   ANNOS 

RERUM   OMNIUM   MAGISTER   EST   USUS 

DIES   MEI   VELOCIORES   SUNT   CURSORE 

DIES   ADIMIT   AEGRITUDINEM   HOMINIBUS 

REBUS  IN  ADVERSIS   SAPIENTIA   VERA   PROBATUR 

CONIUGIUM   ABSQUE   PROLE   EST   QUASI   DIES   SINE   SOLE 

 
absque bez, mimo (predl. s abl.) 

adimō, ere odobrať, zbavovať 

aegritūdō, inis, f. choroba; žiaľ, zármutok 

carpō, ere trhať; užívať 

computō, āre počítať, sčítať 

coniugium, iī, n. svadba, manželstvo 

cursor, ōris, m. bežec; rýchly posol 

emō, ere kupovať (za – abl.) 

medius, a, um prostredný, stredný 

modus, ī, m. miera; spôsob 

pretium, iī, n. cena, peniaze, odmena 

probō, āre skúšať, schvaľovať, osvedčovať 

prōlēs, is, f. mládež, potomstvo, deti, potomkovia 

quasi akoby, ako 

ūsus, ūs, m. užívanie, používanie, úžitok; prax, 

skúsenosť 

vēlōx, ōcis rýchly
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12. L E K C I A  –  L E C T I O  XII 
Ukazovacie zámená 

 

 

 

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. 

 

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: 

Amīcus poēta est. Carmina eius pulchra sunt. Priateľ je básnik. Jeho básne 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 zámena, pričom jej koncové m sa pred -dem mení na n (v acc. sg. m., f.; v gen. pl. 

všetkých rodov). 
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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 

eō ipsō tempore – práve v tom čase 

 

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. 

 

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 
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1 2 .  C V I Č E N I E  –  E X E R C I T A T I O  XIII 
 

 

Slovná zásoba 

 
Apollō, inis, m. Apolón, grécky a rímsky boh 

svetla, slnka a umenia 

beneficium, iī, n. dobrodenie, milosť, láskavosť, 

priazeň 

cōnfīdō, ere dôverovať (niekomu), spoliehať sa 

(na niekoho – dat.), pevne veriť, pevne dúfať 

cōnstāns, antis pevný, stály, nemenný 

ēvellō, ere vyrvať, vytrhnúť; odstrániť, zničiť 

grātia, ae, f. obľuba, vďačnosť, vďaka; milosť; 

grātiās agere vzdávať vďaku, ďakovať 

hic, haec, hoc tento 

īdem, eadem, idem ten istý 

ille, illa, illud onen 

ipse, ipsa, ipsum sám 

is, ea, id ten; on 

iste, ista, istud tentohľa 

minuō, ere zmenšovať, oslabovať 

mōbilis, e pohyblivý, nestály, menlivý, premen-

livý 

mūtō, āre meniť 

nōscō, ere poznávať 

persuādeō, ēre prehovárať, presviedčať (niekoho 

– dat.; o niečom – dē s abl.) 

piger, gra, grum lenivý 

placeō, ēre páčiť sa; neos. placet niekomu (dat.) sa 

páči, zdá (niekto uznáva za) dobré; rozhodnúť 

praeceptum, ī, n. rozkaz, príkaz, nariadenie, 

rada 

probō, āre skúšať, schvaľovať, osvedčovať 

rādīx, īcis, f. koreň; základ, pôvod 

soleō, ēre mať vo zvyku 

suādeō, ēre radiť 

tum tu, vtedy; tum – tum tu – tu, hneď – hneď 

valdē silne, mocne, veľmi

 

 

 

Preložte: 

a) 

1. Varia est hominum nātūra: huius cōnstāns, illīus mōbilis. 2. Cīvēs eiusdem cīvitātis iīsdem 

lēgibus pārēre dēbent. 3. Tempora mūtantur et nōs mūtāmur in illīs. 4. Graecī et Rōmānī populī 

erant clārissimī: illī artibus et litterīs cēterōs superābant, hī bellī glōriā nōtī erant. 5. Memoria 

minuētur, nisi eam exercēbitis. 6. Vir iste honestus est: dē eādem rē nōn tum hoc, tum illud, sed 

idem semper dīcere solet.  7. Praeclārum est illud praeceptum Apollinis: nōsce tē ipsum. 8. Ista 

cōnsilia nōn probō istīque hominī numquam cōnfīdam. 9. Omnia mala habent rādīcēs suās: hās 

ēvellere dēbētis. 10. Hanc sententiam memōriā tenēte: Sē ipsum vincere difficillima est victōria! 

11. Sī piger eris, tibi ipsī molestus eris. 12. Mātrem vestram semper amāte eīque prō beneficiīs 

grātiās agite! 13. Illī hominī persuādēre dificillimum erit. 14. Mūtā iam istam mentem, crēde mihi, 

lūce sunt clāriōra nōbīs tua cōnsilia omnia! 15. Hōrum hominum cōnsiliīs saepe regēbar, nam eōs 

valdē colēbam. 

b) 
1. Tento list píšem priateľovi; pošlem ho zajtra. 2. V tom istom štáte majú občania tie isté práva. 

3. Hlúpy človek verí hneď tomu, hneď onomu, dnes chváli toto, zajtra ono. 4. Radiť sebe samému 

je niekedy ťažšie ako priateľom. 5. Tátohľa kniha sa mi veľmi páči; prečítam si ju znova. 

6. Pozorne počúvajte týchto mužov, ich rady sú užitočné. 
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Živé latinské slová a sentencie 

 

EO   IPSO 

AD   HOC 

SEMPER   EADEM 

CAECI   HOC   VIDENT 

EODEM   POCULO   BIBERE 

PIGER   IPSE   SIBI   OBSTAT 

EIUSDEM   FARINAE   (ESSE) 

FACIT   IPSA   OCCASIO   FUREM 

CANTILENAM   EANDEM   CANIS 

NON   OMNIBUS   EADEM   PLACENT 

BIS   AD   EUNDEM    LAPIDEM   OFFENDERE 

GRAVE   IPSIUS   CONSCIENTIAE   PONDUS 

IDEM  VELLE   ET  IDEM  NOLLE  EA  DEMUM  FIRMA  AMICITIA  EST 

 
bibō, ere piť 

bis dva krát, dva razy 

caecus, a, um slepý 

canō, ere spievať 

cantilēna, ae, f. pesnička, stará pesnička 

cōnscientia, ae, f. vedomie, povedomie, svedomie 

dēmum iba, len, až 

farīna, ae, f. múka 

firmus, a, um pevný, silný 

fūr, fūris, m. f. zlodej, zlodejka 

lapis, idis, m. kameň 

nōlō, nolle nechcieť 

obstō, āre stáť v ceste, prekážať 

occāsiō, ōnis, f. príležitosť 

offendō, ere naraziť na niečo 

pōculum, ī, n. pohár, čaša 

pondus, eris, n. váha, závažie, bremeno 

volō, velle chcieť 
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13. L E K C I A  –  L E C T I O  XIII 
Opytovacie zámená; vzťažné zámená; neurčité zámená; zámenné adjektíva 

 

 

OPYTOVACIE ZÁMENÁ 
 

Najčastejšímí opytovacímí zámenami sú quis? (kto?), quid? (čo?), quī? (ktorý, aký?), 

quae? (ktorá, aká?), quod? (ktoré, aké?). 
 

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? Čo piješ? 

 

Zámená quī? (ktorý, aký?), quae? (ktorá, aká?), quod? (ktoré, aké?) majú adjektívnu 

platnosť a pýtame sa nimi 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 

 

VZŤAŽNÉ ZÁMENÁ 
  

Najčastejšie vzťažné zámená quī, quae, quod (ktorý, ktorá, ktoré) sú tvarovo totožné 

s opytovacími zámenami. Popri tvaroch quōcum, quācum, quibuscum sa vyskytujú 

(zriedkavejšie) aj tvary cum quō, cum quā, cum quibus. 

 

NEURČITÉ ZÁMENÁ 
 

Skloňujú sa ako opytovacie a vzťažné zámená. Najčastejšie sa vyskytujú:  

 aliquis, aliquid – niekto, niečo; aliquī (aliquis), aliqua, aliquod – niektorý, nejaký 

Skloňuje sa: alicuius, alicui, aliquem atď. Nom., acc., voc. pl. neutier je aliqua Používajú sa len 

v kladných vetách. 

 quīdam, quiddam – ktosi, čosi; niekto, niečo; quīdam, quaedam, quoddam – ktorýsi, akýsi, niektorý 

Skloňuje sa: quīdam, cuiusdam, cuidam atď. 

 quis (quī), quid – niekto, niečo; quī (quis), qua (quae), quod – niektorý, nejaký 

Používajú sa najmä vo vedľajších vetách, napríklad po spojkách sī, nisi, nē atď., napr.: sī quis (ak 

niekto), sī quid (ak niečo), nē quis (aby nikto), nē quid (aby nič). 

 quisque, quidque – každý, každé; quisque, quaeque, quodque – každý 

Skloňuje sa: quisque, cuiusque, cuique atď. 
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ZÁMENNÉ ADJEKTÍVA 
 

Podobne ako zámená majú i zámenné adjektíva gen. sg. zakončený na -īus a dat. sg. na  - ī. 

V ostatných pádoch sa skloňujú ako adjektíva I. a II. deklinácie. 

Najčastejšie sa vyskytujú:  

 

alius, alia, aliud – iný (gen. sg. alterīus, dat. sg. aliī) 

alter, altera, alterum – druhý (gen. sg. alterīus, dat. sg. alterī) 

tōtus, tōta, tōtum – celý (gen. sg. tōtīus, dat. sg. tōtī) 

sōlus, sōla, sōlum – sám (gen. sg. sōlīus, dat. sg. sōlī) 

nūllus, nūlla, nūllum – nijaký (gen. sg. nūllīus, dat. sg. nūllī) 

uterque, utraque, utrumque – jeden i druhý, obaja (gen. sg. utrīusque, dat. sg. utrīque) 

 

 

 

Patria sem aj nēmō (nikto) a nihil (nič): 

 
 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). Stiahnutý tvar je nīl. Plný tvar je nihilum; má 

vlastný gen. (nihilī), acc. (nihilum) a abl. (nihilō) a vyskytuje sa v ustálených spojeniach. 
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1 3 .  C V I Č E N I E  –  E X E R C I T A T I O  XIII 
 

 

Slovná zásoba 
 

 

accipiō, ere prijímať, dostávať, brať 

aliēnus, a, um cudzí 

aliquis, aliquid niekto, niečo; aliquī, aliqua, 

aliquod  niektorý, nejaký 

alius, alia, aliud iný, druhý; ostatný; alius – alius 

jeden – druhý 

alter, era, erum druhý, iný; opačný; alter – alter 

jeden – druhý 

Belgae, ārum, m. Belgovia, obyvatelia sever. 

časti Galie 

bonum, ī, n. dobro; úžitok, osoh; bona, ōrum, n. 

majetok, bohatstvo 

calamitās, ātis, f. škoda, pohroma, nešťastie, strata 

cārus, a, um drahý, drahocenný; milý 

coniungō, ere spájať, zlučovať, pripájať 

cōnsul, lis, m. konzul 

continenter nepretržite, neustále 

dēterreō, ēre odstrašovať; odvracať, odradzo-

vať, odhovárať 

dominor, ārī vládnuť, panovať, byť pánom 

frāter, tris, m. brat 

Germānus, ī, m. Germán, obyvateľ Germánie 

incolō, ere  obývať, bývať, sídliť 

intersum, interesse byť medzi niečím (pri 

niečom), zúčastňovať sa (niečoho, na niečom – 

dat. al. in s abl.) 

iter, itineris, n. cesta, pochod 

nēmō nikto 

nihil (nīl) nič 

nūllus, a, um nijaký, žiadny 

pār, paris rovnaký, rovný, roveň 

plūs, plūris viac, pl. plūrēs, plūrium viacerí, 

početnejší, hojnejší 

praecipuē zvlášť, predovšetkým, hlavne, najmä 

prōverbium, iī, n. príslovie, porekadlo 

proximus, a, um najbližší, posledný 

quī, quae, quod ktorý, aký 

quīdam, quaedam, quoddam ktorýsi, akýsi, 

niektorý 

quis, quid kto, čo 

rescrībō, ere odpísať, písomne odpovedať, 

napísať odpoveď 

Rhēnus, ī, m. Rýn 

similitūdō, inis, f. podobnosť 

sōlus, a, um sám, jediný; len, iba (dopln.) 

tōtus, a, um celý, úplný, všetok 

trāns cez, za (predl s acc.) 

uterque, utraque, utrumque obidvaja, obaja, 

jeden i druhý 

vēritās, ātis, f. pravda 

vērō naozaj, veru, vskutku; ale, však, avšak 

versō, āre obracať, krútiť, točiť; versor, ārī 

obracať sa; zaoberať sa (niečím – in s abl.) 

vitium, iī, n. chyba 

voluntās, ātis, f. vôľa 

vōx, vōcis, f. hlas, reč

 

 

Preložte: 

a) 

1. Quis mīlitum in hāc pugnā audācissimus erat? 2. Cuius vōcem audiō? Quōcum frāter tuus 

loquitur?  3. Cui vestrum prō beneficiō grātiās agere dēbēmus? 4. Cui crēditis cuiusque cōnsiliīs 

pārētis? 5. Quid quaeris? 6. Quī liber maximē tibi placet? 7. In quā terrā vīvimus et quae urbs in 

regiōne nostrā pulcherrima est? 8. Quā in rē crās versāberis? 9. Ad quem scrībis? Rescrībō amīcō, 

ā quō saepe epistulās accipiēbam. 10. Paria sunt iūra eōrum, quī sunt cīvēs eiusdem reī pūblicae. 

11. Iī nōbīs cārissimī sunt, quibuscum mōrum similitūdō nōs coniungit. 12. Aliēna nōbīs, nostra 

plūs aliīs placent. 13. Uterque cōnsul pugnae intererat. 14. Praestat  nēminī imperāre quam alicuī 

servīre. 15. Belgae proximī erant Germānīs, quī trāns Rhēnum incolēbant, quibuscum continenter 

bellum gerēbant. 16. Utrumque vitium est, et omnibus crēdere et nēminī. 17. Nihil est vēritātis 

lūce dulcius. 18. Nūllā rē ab officiīs dēterrēbimur. 19. Vetus est prōverbium: Malum nūllum est 

sine aliquō bonō. 20. Homō sapientissimus calamitāte alterīus docētur et praecipuē sibi sōlī 

cōnfīdit. 21. Rōmānī erant dominī totīus ferē mundī. 22. Hominis tōta vīta nihil aliud quam ad 

mortem iter est. 23. Pessimē regitur ea cīvitās, in quā nōn lēgēs praesunt, sed voluntās 

magistrātuum, optimē vērō illa, in quā lēgēs dominantur ipsīs magistrātibus. 

b) 
1. Koho hľadáte? 2. Čo píšeš? 3. Komu to prospieva? 4. O čom hovoríte? 5. Akú knihu budeš 

čítať? 6. Neveríme ľuďom, ktorí často klamali. 7. V krátkom čase prídem do mesta, o ktorom som 

mnoho počul. 8. Nikomu neškoď! 9. Čakal som inú odpoveď. 10. Niektorých ľudí nepotešíš 

ničím. 
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Živé latinské slová a sentencie 

 

CUI   BONO 

ALTER   EGO 

SUUM   CUIQUE 

NULLA   FIDES  INOPI 

FIDE ,   SED   CUI   VIDE 

NIHIL   NOVI   SUB   SOLE 

IN   STATU ,   QUO   ANTE 

BIS   DAT,   QUI   CITO   DAT 

CONDICIO   SINE   QUA   NON 

CUIUS   REGIO ,   EIUS   RELIGIO 

FORTUNA   SAT   EST   NEMINI   SUA 

CONSUETUDO   EST   ALTERA   LEX 

QUOD   LICET   IOVI ,   NON   LICET   BOVI 

AMORIS   VULNUS   IDEM   SANAT,   QUI   FACIT 

CUI   FORTUNA   FAVET,   MULTOS   AMICOS   HABET 

BEATUS   ILLE   HOMO ,    QUI   SEDET   IN   SUA   DOMO 

CASEUS   ILLE   SANUS,   QUEM   DAT   AVARA   MANUS 

 
avārus, a, um lakomý; avārus, ī, m. lakomec 

beātus, a, um blažený, šťastný 

bis dva krát, dva razy 

bōs, bovis, m. f. býk, vôl; krava 

cāseus, ī, m. syr 

citō rýchle 

condiciō, ōnis, f. dohoda, zmluva; podmienka, 

požiadavka; postavenie, stav 

cōnsuētūdō, inis, f. obyčaj, zvyk, mrav 

faveō, ēre žičiť, priať 

fīdō, ere dôverovať 

fortūna, ae, f. osud, náhoda; šťastie 

inops, opis bezmocný; biedny, chudobný; inops, 

opis, m. chudák, bedár 

Iuppiter, Iovis, m. Jupiter, najvyšší rímsky boh 

licet, ēre je dovolené, je možné 

sānō, āre uzdravovať, liečiť; naprávať 

sat (= satis) dosť, nadostač, dostačujúci 

sedeō, ēre sedieť; zdržiavať sa niekde 

status, ūs, m. postoj; postavenie; stav 

sub pod (predl. s abl.) 
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14. L E K C I A  –  L E C T I O  XIV 
Číslovky; väzba miestnych mien 

 

 

ČÍSLOVKY 
 

Č í s l o v k y  (numeralia) sa delia podobne ako v slovenčine. Najčastejšie sa vyskytujú 

základné a radové číslovky. 

 

Z á k l a d n é  č í s l o v k y  
 

Základné číslovky (cardinalia) odpovedajú na otázku „koľko?“. Okrem číslovky mīlia 

majú všetky základné číslovky adjektívnu platnosť a funkciu zhodného prívlastku, takže 

substantíva, ktoré určujú, sú v tom páde, ktorý si vyžaduje vetná stavba. 

Prehľad základných čísloviek: 
 

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, duae, duo 12 

XII 

duodecim 20 

XX 

vīgintī 200 

CC 

ducentī, ae, a 

3 

III 

trēs, 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 

septendecim 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 200025 

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 

                                                           
25 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  
 

P o z n á m k a : Plurál ūnī, ūnae, ūna sa používa hlavne pri pomnožných substantívach, napr.: ūna castra 

– jeden tábor; ūnae litterae – jeden list. 
 

 Číslovky od 4 – 100 a číslovka mīlle (tisíc) sú  n e s k l o n n é . Desiatky (od 30) sa tvoria 

koncovkou -gintā. 
 

nom. quattuor mīlitēs sexāgintā mīlitēs mille mīlitēs 

gen. quattuor mīlitum sexāgintā mīlitum mille mīlitum 

dat. quattuor mīlitibus sexāgintā mīlitibus mille mīlitibus 

acc. quattuor mīlitēs sexāgintā mīlitēs mille mīlitēs 

abl. quattuor mīlitibus sexāgintā mīlitibus mille mīlitibus 
 
 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. Tvoria sa koncovkami 

-centī, ae, a  a  -gentī, ae, a. 
 

   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 dvetisíc ľudí 

gen. duōrum mīlium hominum dvetisíc ľudí 

dat. duōbus mīlibus hominum dvetisíc ľuďom 

acc. duo mīlia hominum dvetisíc ľudí 

abl. duōbus mīlibus hominum dvetisíc ľuďmi, 

(o) dvetisíc ľuďoch 

Tria mīlia mīlitum et trecentī veniunt. Prichádza 3300 vojakov. 
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V ostatných prípadoch sa pád počítaného predmetu riadi pádom predchádzajúcej 

číslovky: 

Tria mīlia trecentī mīlitēs veniunt. Prichádza 3300 vojakov. 
 

 Zložené číslovky sa tvoria buď zostupným skladaním, alebo vzostupným skladaním pomocou 

spojky et:  

32 – trīgintā duo  alebo duō et trīgintā 

163 – centum sexāgintā trēs 

1126 – mīlle centum vīgintī sex 

2040 – duo mīlia (et) quadrāgintā (quadrāgintā et duo mīlia) 

 Dve posledné číslovky pri desiatkach (18, 19; 28, 29; 38, 39 atď. až 88, 89) sa tvoria odčítaním 

od nasledujúcej desiatky: 

18 – duodēvīgintī    19 – ūndēvīgintī 

28 – duodētrīgintā    29 – ūndētrīgintā 

ale:  98 – nōnāgintā octō    99 – nōnāgintā novem 

 
 

R a d o v é  č í s l o v k y  
 

Radové číslovky (ordinalia) odpovedajú na otázku „koľký?“. Sú tvarovo zhodné 

s adjektívami I. a II. deklinácie, podľa ktorých sa aj skloňujú. 

 Prehľad radových čísloviek: 
 

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 

 Zložené radové číslovky (od 21.) sa tvoria rovnako ako základné: 
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24. – vīcēsimus quartus  alebo quartus et vīcēsimus 

1956. – mīllēsimus nōngentēsimus quīnquāgēsimus sextus 

 Dve posledné číslovky pri desiatkach (18., 19.; 28., 29.; 38., 39. atď. až 88., 89.) sa tvoria 

podobne ako pri základných číslovkách (odčítaním od nasledujúcej desiatky): 

18. – duodēvīcēsimus    19. – ūndēvīcēsimus 

ale: 98. – nōnāgēsimus octāvus   99. – nōnāgēsimus nōnus 

 

 Pri tisíckach sa zložené radové číslovky (od 2000.) tvoria pomocou násobných čísloviek (bis 

– dvakrát, dva razy; ter – trikrát, tri razy; quater – štyrikrát, štyri razy; quīnquiēs – päťkrát 

atď.): quater mīllēsimus – štvortisíci. 

 Letopočty a časové údaje na otázku „kedy“ sa vyjadrujú ablatívom (času) radovej číslovky: 

v roku 1443 – annō mīllēsimō quadringentēsimō quadrāgēsimō tertiō 

v roku 2007 – annō bis mīllēsimō septimō 

 
P o z n á m k y : 
 Radovými číslovkami sa vyjadrujú aj menovatele zlomkov. Keď je čitateľ jednotka, vyjadruje sa 

menovateľ radovou číslovkou so slovom pars: 

1/3 – tertia pars (jedna tretina)   1/6 – sexta pars (jedna šestina) 

 

Keď je menovateľ iba o jedno číslo väčší ako čitateľ, kladie sa partēs so základnou číslovkou: 

2/3 – duae partēs  (dve tretiny)   3/4 – trēs partēs (tri štvrtiny) 

    

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 – tri sedminy) 2/5 – duae quīntae (dve pätiny) 

 Radovými číslovkami sa tiež udáva počet hodín: 

Quota hōra (nom.) est?26 Quarta. Koľko je hodín? Štyri. 

Quotā hōrā (abl.)? Tertiā.  Kedy (o ktorej)? O tretej. 

 Určenie času na otázku „ako dlho?“ sa vyjadruje akuzatívom: 

Decem annōs Trōia ā Graecīs oppugnābātur.27 Trója bola Grékmi obliehaná desať rokov. 

 

VÄZBA MIESTNYCH MIEN 
 

Pri menách miest a malých ostrovov sa používa: 

 na otázku „kde?“: 

a) pri menách I. a II. deklinácie genitív: 

    Romae – v Ríme, Corinthī – v Korinte, Dēlī – na Déle; 

b) pri menách III. deklinácie a pri pomnožných menách ablatív: 

    Carthāgine – v Kartágu, Athēnīs – v Aténach; 

 na otázku „kam?“ akuzatív bez predložky: 

Rōmām – do Ríma, Corinthum – do Korintu, Dēlum – na Délos, Carthāginem – do Kartága, 

Athēnās – do Atén;  

 na otázku „odkiaľ?“ ablatív bez predložky: 

Rōmā – z Ríma, Corinthō – z Korintu, Dēlō – z Délu, Carthāgine – z Kartága, Athēnīs – 

z Atén.  

  

                                                           
26 quotus, a, um koľký 
27 oppugnō, āre, āvī, ātum dobývať, obliehať 
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1 4 .  C V I Č E N I E  –  E X E R C I T A T I O  XIV 
 

Slovná zásoba 
 
Alexandrīa, ae, f. Alexandria, meno mnohých 

miest pomenovaných podľa Alexandra 

Veľkého; najznámejšia A. bola v Egypte 

Augustus, ī, m.  (z augustus, a, um požehnaný, 

vznešený) čestné prímenie, ktoré rímsky 

senát udelil Oktaviánovi; Octāviānus 

Augustus Oktavián Augustus, prvý rímsky 

cisár (63 p. n. l. – 14 n. l.) 

Aulus, ī, m. rímske meno; Aulus Gelius rímsky 

spisovateľ (125 – 180); Aulus Hirtius 

Caesarov legát a spisovateľ 

auris, is, f. ucho; pl. sluch 

bibliothēca, ae, f. knižnica 

bra(c)chium, iī, n. rameno; vetva, konár 

Caesar, aris, m. meno rodu Iuliovcov; Gaius 

Iulius Caesar – štátnik, vojvodca a spisovateľ 

(100 – 44 p. n. l.); cisár 

caput, capitis, n. hlava; kapitola 

Carthāgō, inis, f. Kartágo 

cibus, ī, m. pokrm, jedlo, strava, potrava 

commentārius, iī, m. zápis; pl. zápisky, pamäti 

complector, plectī objímať; zahŕňať, obsahovať 

cōnservō, āre zachovávať, uchovávať, udržovať 

cor, cordis, n. srdce 

Corinthus, ī, f. Korint, mesto v strednom Grécku 

December, bris, m. december 

digitus, ī, m. prst 

dūcō, ere ťahať, viesť; (o vojsku) tiahnuť 

Februārius, iī, m. február 

Gallicus, a, um galský 

hiemō, āre tráviť zimu, zimovať, prezimovať 

hōra, ae, f. hodina; obdobie, čas 

īnscrīptiō, ōnis, f. nápis, nadpis 

Kalendae, ārum, f. Kalendy, prvý deň v mesiaci 

Laugariciō, ōnis, f. Laugaricio, staroveký názov 

osady na území dnešného Trenčína alebo 

v jeho blízkosti známy z nápisu na trenč. skale 

Martius, a, um Martov, zasvätený Martovi; 

(mēnsis) Martius marec 

mēnsis, is, m. mesiac (ako doba) 

moror, ārī  zdržiavať sa 

nāsus, ī, m. nos 

nōmen, inis, n. meno, pomenovanie, názov 

oculus, ī, m. oko 

ōlim kedysi, pred časom, dávno; raz 

ōs, ōris, n. ústa, tvár 

pēs, pedis, m. noha 

posterus, a, um nasledujúci, budúci; komp. 

posterior, ius zadnejší, zadný, neskorší; superl. 

postrēmus, a, um najzadnejší, posledný 

pōtiō, ōnis, f. pitie, nápoj 

prūdentia, ae, f. znalosť, múdrosť, rozvážnosť 

quotannīs každoročne 

sīc tak, takto 

spīritus, ūs, m. vzduch, dych; duch 

tantum iba, len 

triumvirātus, ūs, m. triumvirát, úrad triumvira 

ut ako 

Vindobona, ae, f. staroveký názov mestskej 

osady (oppidum) na území dnešnej Viedne 

volūmen, inis, n. závit; zvitok papyrusu, kniha, 

spis 
 

Preložte: 

a) 

1. Duōs oculōs, duās aurēs, duōs pedēs, duo bracchia habēmus, sed tantum ūnum nāsum, ūnam 

linguam, ūnum ōs, ūnum cor. 2. Ūnīus virī prūdentiā saepe rēs pūblica servābātur. 3. Quī ūnī 

amīcō prōderit, plūrēs parābit. 4. In duābus manibus decem digitī sunt. 5. Tribus rēbus vīta 

omnium cōnservātur: potiōne, cibō, spīritū. 6. Quattuor sunt annī tempora: vēr, aestās, autumnus, 

hiems. 7. Annus habet trecentōs sexāginta quīnque diēs. 8. Antīquīs temporibus Martius erat 

prīmus, December decimus mēnsis annī. 9. Aliī mēnsēs trīgintā diēs, aliī trīgintā ūnum habent, 

mēnsis autem Februārius duodētrīgintā aut undētrīgintā habet. 10. Apud Rōmānōs prīmō cuiusque 

mēnsis diēī Kalendae nōmen erat. 11. In legiōne Rōmānā Caesaris temporibus sex mīlia mīlitum 

erant. 12. Caesar septem librōrum Commentāriōrum dē bellō Gallicō auctor est; liber octāvus, quī 

postrēma quinquāgintā quīnque capita complectitur, opus Aulī Hirtiī est. 13. Ut Rōmae cōnsulēs, 

sīc Carthāgine quotannīs duo rēgēs creābantur. 14. Alexandrīae celeberrima ōlim bibliothēca erat, 

in quā, ut Aulus Gelius scrībit, ferē septingenta mīlia voluminum inveniēbantur. 15. Corinthī 

morābar litterāsque Rōmā exspectābam. 16. Brevī tempore Athēnīs Rōmam proficīscar. 17. Annō 

centēsimō septuāgēsimō nōnō, ut ex īnscrīptiōne celebrī patet, octingentī quīnquāgintā quīnque 

mīlitēs legiōnis secundae exercitūs Rōmānī Laugariciōne hiemābant. 

b) 
1. Na jednej ruke máme päť prstov. 2. Rimania každoročne volili dvoch konzulov. 3. Triumvirát 

je vláda troch mužov. 4. Rímskych kráľov bolo sedem. 5. Rok má dvanásť mesiacov. 6. Deň má 

dvadsaťštyri hodín. 7. Oktavián Augustus bol prvý rímsky cisár. 8. V roku 180 Marcus Aurelius 

zomiera vo Vindobone. 9. Všetky cesty vedú do Ríma. 10. Žijeme v roku 20_ _. 
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Rímsky nápis na trenčianskej hradnej skale z roku 179 

Živé latinské slová a sentencie 

 

DUABUS   SELLIS   SEDET 

ARS   UNA ,  SPECIES   MILLE 

TRES   FACIUNT   COLLEGIUM 

UNUS   FLOS   NON   FACIT   VER 

CONSCIENTIA   MILLE   TESTES 

DICTUM   UNIUS ,  DICTUM   NULLIUS 

UNO   SALTU   DUOS   APROS   CAPERE 

MULTIS   MINATUR ,  QUI   UNI   FACIT   INIURIAM 

ETIAM   CAPILLUS   UNUS   HABET   UMBRAM   SUAM 

DUO   CUM   FACIUNT   IDEM ,  SAEPE   NON   EST   IDEM 

EST   AVIS   IN   DEXTRA   MELIOR   QUAM   QUATTUOR   EXTRA 

CENTUM   VIRI   UNUM   PAUPEREM   SPOLIARE   NON   POSSUNT 

 

 
aper, aprī, m. kanec 

capillus, ī, m. vlas 

collegium, iī, n. spoluúradovanie; zbor; 

spoločenstvo, spolok 

cōnscientia, ae, f. vedomie, povedomie; svedomie 

dext(e)ra, ae, f. pravá ruka, pravica 

dictum, ī, n. výpoveď, slovo, výrok 

extrā na vonkajšej strane, vonku, von, mimo 

flōs, ōris, m. kvet 

minor, ārī vyčnievať, strmieť; hroziť vyhrážať sa 

saltus, ūs, m. skok, tanec 

sedeō, ēre sedieť 

sella, ae, f. sedadlo, kreslo, trón   

spoliō, āre vyzliecť; olúpiť, ozbíjať 

testis, is, m. f. svedok, svedkyňa
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15. L E K C I A  –  L E C T I O  XV 
Perfektný kmeň; indikatív perfekta aktíva; indikatív perfekta slovesa esse 

 

 
PERFEKTNÝ KMEŇ 

 
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. P e r f e k t n ý  k m e ň  dostaneme  oddelením osobnej prípony 1. os. sg. ind. 

perf. act. -ī:28 
 

laudō, āre, āvī  chváliť 

laudāv-ī  pochválil som (1. os. sg. ind. perf. act.) 

laudāv-   perfektný kmeň 
 

Od perfektného kmeňa sa tvoria tvary tzv. aktívneho perfektného systému. 

 

Pre perfektný kmeň sú charakteristické nasledujúce znaky: 
 

1. znak -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. znak -u-: 

vetō, āre  zakazovať vet-u-ī 

moneō, ēre  napomínať mon-u-ī 

colō, ere  ctiť  col-u-ī 

aperiō, īre  otvárať  aper-u-ī 

 

3. znak -s- (pričom dochádza k zmene kmeňovej spoluhlásky): 

suādeō, ēre  radiť  suā-s-ī 

mittō, ere  posielať mī-s-ī 

saepiō, īre  ohradiť  saep-s-ī 

dīcō, ere  hovoriť  dī-x-ī (z dīc-s-ī) 

 

4. Predĺženie kmeňovej samohlásky, pričom sa táto niekedy aj mení (a > ē): 

videō, ēre  vidieť  vīd-ī 

legō, ere  čítať  lēg-ī 

veniō, īre  prichádzať vēn-ī  

 

5. Reduplikácia (zdvojenie) počiatočnej spoluhlásky: 

tondeō, ēre  strihať  to-tond-ī 

pellō, ere  vyháňať pe-pul-ī 

 

6. Pri niektorých slovesách sa perfektný kmeň rovná prézentnému kmeňu: 

dēfendō, ere brániť  dēfend-ī 

tribuō, ere  udeľovať tribu-ī 

  

                                                           
28 Ak v slovníku pri nejakom slovese nie je uvedený tvar 1. os. sg. ind. perf., znamená to, že toto sloveso 

perfektum netvorí. 
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INDIKATÍV PERFEKTA AKTÍVA 
 

I n d i k a t í v  p e r f e k t a  a k t í v a  sa tvorí od perfektného kmeňa osobnými príponami: 

 

 sg. pl. 

1. os. -ī -imus 

2. os. -istī -istis 

3. os. -it -ērunt 
 
 

I n d i k a t í v  p e r f e k t a  a k t í v a  (ind. perf. act.) 

act. sg. pl. 

1. os. laudāv-ī  pochválil som laudāv-imus pochválili sme 

2. os. laudāv-istī pochválil si laudāv-istis pochválili ste 

3. os. laudāv-it pochválil laudāv-ērunt pochválili 

 

Indikatívom perfekta sa najčastejšie vyjadruje minulý dej, ktorý sa v minulosti stal alebo 

trval. Zvyčajne sa do slovenčiny prekladá minulým časom dokonavého (prípadne i nedoko-

navého) vidu, napr.: Vēnī, vīdī, vīcī. – Prišiel som, videl som, zvíťazil som.  

 
INDIKATÍV PERFEKTA SLOVESA esse 

 

Perfektný kmeň slovesa esse je fu-. 

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 l o v e s a  e s s e  
 

Rovnako tvoria indikatív perfekta zloženiny slovesa esse, napr.: 

absum, abesse, āfuī  byť neprítomný, vzdialený 

 sg. pl. 

1. os. āfu-ī  bol som neprítomný āfu-imus boli sme neprítomní 

2. os. āfu-istī  bol si neprítomný āfu-istis  boli ste neprítomní 

3. os. āfu-it  bol neprítomný āfu-ērunt boli neprítomní 
 

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 

prōsum, prōdesse, prōfuī  prospievať, pomáhať, byť prospešný 

 

Sloveso possum, posse má perfektný kmeň potu-: 
 

possum, posse, potuī  môcť 

 sg. pl. 

1. os. potu-ī  mohol som potu-imus mohli sme 

2. os. potu-istī  mohol si potu-istis mohli ste 

3. os. potu-it  mohol potu-ērunt mohli 
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1 5 .  C V I Č E N I E  –  E X E R C I T A T I O  XV 
 

Slovná zásoba 
 

accipiō, ere, cēpī prijímať, dostávať, brať 

Aegyptus, ī, f. Egypt 

Alexander, drī, m. Alexander; Alexander 

Magnus Alexander Veľký, macedónsky kráľ 

capiō, ere, cēpī brať, chytať; obsadiť, zmocniť sa, 

dobyť, zajať; arma capere chopiť sa zbraní 

cognōscō, ere, nōvī poznávať, dozvedať sa 

cōgō, ere, coēgī zhromažďovať; spájať; zvolá-

vať, povolávať; tlačiť, nútiť 

coniugō, āre, āvī spojiť, zlúčiť 

contemnō, ere, tempsī nedbať, nevšímať si; 

opovrhovať, pohŕdať (s acc.) 

crēdō, ere, didī veriť, dôverovať 

cūr prečo, načo 

damnō, āre, āvī odsúdiť, trestať (za niečo – gen.); 

capitis damnāre odsúdiť na smrť 

dēbeō, ēre, dēbuī byť dlžný, mať (povinnosť), 

musieť 

dēfendō, ere, fendī odrážať, odvracať; brániť, 

chrániť, hájiť (pred – ab s abl.) 

dīcō, ere, dīxī hovoriť, vravieť, rozprávať; 

nazývať 

errō, āre, āvī blúdiť, túlať sa, mýliť sa, chybiť 

exspectō, āre, āvī čakať, očakávať 

faciō, ere, fēcī robiť, konať 

falsus, a, um oklamaný; klamný, nepravdivý, 

falošný; falsum, ī, n. klam, lož, výmysel 

fortasse asi, možno 

fundō, āre, āvī klásť základy, zakladať, stavať 

habeō, ēre, uī mať 

Hannibal, alis, m. Hannibal, kartáginský voj-

vodca v 2. púnskej vojne (218 – 201 p. n. l.) 

ignōscō, ere, nōvī odpustiť, prepáčiť (niekomu – 

dat.; niečo – acc. al. gen.) 

intellegō, ere, lēxī rozoznávať, poznávať; 

chápať, rozumieť; vedieť 

Italia, ae, f. Itália 

iūcundus, a, um príjemný, vítaný, milý 

iuventūs, ūtis, f. mladosť, mladý vek; mládež 

legō, ere, lēgī zbierať, zhromažďovať; čítať 

libenter rád, s radosťou, ochotne; dobrovoľne 

miser, era, erum biedny, nešťastný, úbohý 

mittō, ere, mīsī posielať 

necessitās, ātis, f. nutnosť, nevyhnutnosť; 

naliehavosť, tieseň; nevyhnutná potreba 

negō, āre, āvī tvrdiť, hovoriť, že nie; popierať, 

zapierať; odopierať, nedopriať 

nōnnūllus, a, um nejaký, niektorý 

nuntiō, āre, āvī oznamovať 

occupō, āre, āvī obsadiť, zabrať, prepadnúť, 

zmocniť sa 

offendō, ere, fendī naraziť (na niečo – acc.); 

stretnúť; poraniť, uraziť 

orthographia, ae, f. pravopis 

paenitet, ēre, uit mē ľutujem (niečo – gen.), je mi 

ľúto 

pellō, ere, pepulī poháňať; odháňať, vyháňať; 

vyobcovať, vypovedať 

pueritia, ae, f. detstvo, detský vek 

Pūnicus, a, um púnsky 

quandō kedy 

reddō, ere, didī dať naspäť, vrátiť 

Remus, ī, m. Remus, Romulov brat 

Rōmulus, ī, m. Romulus, mýtický zakladateľ 

Ríma, Remov brat 

scrībō, ere, scrīpsī písať 

sērō neskoro 

Sōcratēs, is, m. Sokrates, starogrécky filozof 

spērō, āre, āvī očakávať; dúfať 

ter trikrát, tri razy 

veniō, īre, vēnī prichádzať, prísť, dostať sa 

videō, ēre, vīdī vidieť, navštevovať 

vincō, ere, vīcī víťaziť, premáhať, porážať, 

prekonať (s acc.) 
 

Preložte: 
a) 
1. Caesar victōriam suam hīs verbīs senātuī nuntiāvit: Vēnī, vīdī, vīcī! 2. Ter litterās tuās lēgī, sed 
nōn omnia intellexī. 3. Bellō Pūnicō secundō Hannibal multās Italiae cīvitātēs occupāvit. 
4. Nōnnūllī grammaticī Latīnī librōs dē orthographiā scrīpsērunt. 5. Multī vōs contemnunt, quod 
miserīs auxilium negāvistis. 6. Minus habēs, quam spērāvistī, sed fortasse plūs spērāvistī, quam 
dēbuistī. 7. Mīlitēs arma cēpērunt, hostēs in silvās pepulērunt, urbem nostram dēfendērunt. 8. Iam 
diēs adest, quem exspectāvimus. 9. Quandō reddēs mihi librum, quem tibi mīsī? 10. Ea est 
iūcundissima amīcitia, quam similitūdō mōrum coniugāvit. 11. Sērō Athēniēnsēs paenituit, quod 
Sōcratem capitis damnāvērunt. 12. Cūr haec fēcistis? – Necessitās nōs coēgit. 13. Ignōscite nōbīs, 
sī errāvimus aut vōs offendimus. 14. Alexandriam, urbem Aegyptī īnsignem, Alexander Magnus 
fundāvit. 15. Amīcus bonus  saepe reddit magis, quam accēpit. 16. Nōn iīdem fuimus in pueritiā, 
quī sumus in iuventūte. 17. Fēlīx, quī potuit rērum cognōscere causās. 18. Multīs affuistī, nēminī 
offuistī, numquam falsum dīxistī. 
b) 
1. Romulus a Remus založili Rím. 2. Urobil som to rád. 3. Povedal som ti pravdu, ale ty si mi 
neuveril. 4. Nepriatelia obsadili väčšiu časť krajiny. 5. Priateľ mi napísal veľmi dlhý list. 6. Ak 
ste tomu uverili, zmýlili ste sa. 7. Poslali sme k vám svojho posla s listom. 
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Živé latinské slová a sentencie 

 

DIXI 

DIEM   PERDIDI 

SI   FECISTI ,   NEGA 

FECIT,   CUI   PROFUIT 

REM   ACU   TETIGISTI 

DECESSIT   SINE   PROLE 

INOPEM   ME   COPIA   FECIT 

HANNIBAL   ANTE   PORTAS 

SI   PECCAVI ,   INSCIENS   FECI 

QUOT   CAPITA ,   TOT   SENTENTIAE 

CAPIT   OMNIA   TELLUS   QUAE   GENUIT 

ELOQUENTIAE   MULTU M ,   SAPIENTIAE   PARUM 

SIC  FUIT,   EST   ET   ERIT:  SIMILIS   SIMILEM   SIBI   QUAERIT  

 

 
acus, ūs, f. ihla, ihlica 

dēcēdō, ere, cessī odísť, vzialiť sa; zmiznúť, 

pominúť sa 

ēloquentia ae, f. výrečnosť 

gignō, ere, genuī plodiť, rodiť, stvoriť 

inops, opis bezmocný; biedny, chudobný; inops, 

opis, m. chudák, bedár 

īnsciēns, entis nevediaci 

parum málo 

peccō, āre, āvī previniť sa; chybiť, mýliť sa 

perdō, ere, didī zahubiť, zničiť, zmariť; stratiť, 

prísť o niečo 

prōlēs, is, f. mládež, potomstvo, deti, potomkovia 

quot koľko 

similis, e podobný 

tangō, ere, tetigī dotýkať sa; zasiahnuť, udrieť 

tellūs, ūris, f. zem, pôda 

tot toľko 

 

 

  



79 

 

16. L E K C I A  –  L E C T I O  XVI 
Supínum a supínový kmeň; particípium perfekta pasíva; particípium futúra aktíva 

a opisná konjugácia činná; indikatív perfekta pasíva; semideponentné slovesá 
 

 
SUPÍNUM A SUPÍNOVÝ KMEŇ 

 
S u p í n u m  je nesklonný slovesno-menný tvar a v slovníku sa uvádza ako posledný 

slovesný tvar: laudō, āre, āvī, ātum29 
 

S u p í n o v ý  k m e ň  je charakterizovaný znakom -t- alebo -s- a získame ho zo s u p í n a  

oddelením koncovky -um, napr.: 

moneō, ēre, monuī, monitum → monit- 

mittō, ere, mīsī, missum → miss- 
 

Od supínového kmeňa sa tvoria tvary tzv. pasívneho perfektného systému. 
 

Okrem supína na -um má latinčina i supínum na -ū. Obe supína sa používajú i funkčne: 

a) Supínum zakončené na -um. 

 Označuje cieľ alebo účel pri slovesách pohybu, ako napr.: 

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.) 

b) Supínum zakončené na -ū.  

 Vyskytuje sa len pri niektorých substantívach a adjektívach, napr.: 

facilis (ľahký), difficilis (ťažký), crēdibilis (uveriteľný), incrēdibilis (neuveriteľný) atď. 

 Supínum na -ū sa tvorí len od niektorých slovies, napr.: 

audīre (počúvať) – audītū 

dīcere (hovoriť) – dīctū 

facere (konať, robiť) – factū 

 Do slovenčiny ho prekladáme obyčajne neurčitkom alebo predložkovým výrazom: 

difficile dīctū – ťažké povedať 

facile factū – ľahké urobiť, ľahké na vykonanie 

maior (minor, maximus, minimus) nātū – starší (mladší, najstarší, najmladší) 

 
PARTICÍPIUM PERFEKTA PASÍVA 

 

P a r t i c í p i u m  p e r f e k t a  p a s í v a  sa tvorí od supínového kmeňa príponami adjektív 

I. a II. deklinácie -us, -a,  -um, podľa ktorých sa aj skloňuje. Prekladáme ho príčastím minulým 

trpným, vedľajšou vetou alebo predložkovým výrazom: 

laudātum (supínum) → laudāt- (sup. kmeň) → laudātus, a, um – pochválený, á, é (part. perf. pas.) 

Part. perf. pas. vyjadruje obyčajne dej predčasný pred dejom určitého slovesa: 

Ab omnibus exspectātus venis (veniēbās, veniēs). – Prichádzaš (prichádzal si, prídeš) všetkými 

očakávaný. 

Part. perf. deponentných slovies má spravidla aktívny význam. Miesto prekladu pomocou 

príčastia minulého činného s archaickou koncovkou –vší, všia, všie sa v súčasnosti dáva prednosť 

prekladu prechodníkom minulým (predčasným): 

hortātus, a, um – povzbudivší, povzbudiac 

                                                           
29 Ak v slovníku pri nejakom slovese supínum nie je uvedené, znamená to, že ho sloveso netvorí. Pri 

deponentných slovesách sa supínum v slovníku neuvádza, pretože je možné ho odvodiť z tvaru 1. os. sg. 

ind. perf. 

 



80 

 

PARTICÍPIUM FUTÚRA AKTÍVA 
 

P a r t i c í p i u m  f u t ú r a  a k t í v a  sa tvorí od supínového kmeňa 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 – 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: 

morior, morī, mortuus sum → moritūrus, a, um – hodlajúc(i), chcejúc(i), majúc(i) zomrieť 

     – ten, ktorý hodlá/chce/má zomrieť  

     – ten, ktorý zomrie 

     – ten, ktorý ide/idúci na smrť 

veniō, īre, vēnī, ventum → ventūrus, a, um – hodlajúc(i), chcejúc(i), majúc(i) prísť 

– ten, ktorý hodlá/chce/má prísť 

– ten, ktorý príde; budúci 
 

 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 
 

O p i s n á  k o n j u g á c i a  č i n n á  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  ú m y s l e ) 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 
 

I n d i k a t í v  p e r f e k t a  p a s í v a  sa tvorí spojením part. perf. pas. s tvarmi ind. praes. 

slovesa esse (sum, es, est, sumus, estis, sunt): 
 

I n d i k a t í v  p e r f e k t a  p a s í v a  (ind. perf. pas.) 

 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 
 

SEMIDEPONENTNÉ  SLOVESÁ 
 

S e m i d e p o n e n t n é  (polodeponentné) slovesá  sú tie, ktoré majú deponentné tvary 

buď len v systéme prézentnom alebo len v systéme perfektnom. Sú to nasledujúce slovesá: 
 v prézentom systéme:  revertor, revertī, revertī (part. perf. reversus) vracať sa 

 v perfektnom systéme: 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 
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Z o z n a m  s l o v i e s  z  1 .  –  1 5 .  l e k c i e  
 

absum, abesse, āfuī, āfutūrūs 
accipiō, ere, cēpī, ceptum 
admīror, ārī, ātus sum 

adsum, adesse, affuī (adfuī), 

affutūrus (adfutūrus) 

aedificō, āre, āvī, ātum 

aegrōtō, āre, āvī, ātum 

afficiō, ere, fēcī, fectum 

agō, ere, ēgī, āctum 

amō, āre, āvī, ātum 

audiō, īre, īvī, ītum 

āvolō, āre, āvī, ātum 

blandior, īrī, ītus sum 

cantō, āre, āvī, ātum 

capiō, ere, cēpī, captum 

castīgō, āre, āvī, ātum 

celebrō, āre, āvī, ātum 

cernō, ere, crēvī, crētum 

claudō, ere, clausī, clausum 

coërceō, ēre, cuī, citum 
cognōscō, ere, nōvī, nitum 
cōgō, ere, coēgī, coāctum 
collocō, āre, āvī, ātum 

colō, ere, coluī, cultum 

committō, ere, mīsī, missum 

complector, plectī, plexus 

sum 

cōnfīdō, ere, fīsus sum 

cōnfirmō, āre, āvī, ātum 
coniugō, āre, āvī, ātum 
coniungō, ere, iūnxī, iūnctum 

cōnservō, āre, āvī, ātum 
contemnō, ere, psī, ptum 
contrahō, ere, trāxī, trāctum 
crēdō, ere, didī, ditum 

creō, āre, āvī, ātum 

cupiō, ere, īvī, ītum 

currō, ere, cucurrī, cursum 
damnō, āre, āvī, ātum 
dēbeō, ēre, dēbuī, dēbitum 
dēcernō, ere, crēvī, crētum 

dēfendō, ere, fendī, fensum 

dēlectō, āre, āvī, ātum 

dēleō, ēre, ēvī, ētum 

dēlīberō, āre, āvī, ātum 

dēsum, esse, fuī, futūrus 

dēterreō, ēre, uī, itum 

dīcō, ere, dīxī, dictum 

dīligō, ere, lēxī, lēctum 

dīmittō, ere, mīsī, missum 

discō, ere, didicī, – 

dō, dare, dedī, datum 

doceō, ēre, docuī, doctum 

doleō, ēre, uī, dolitūrus 

dominor, ārī, ātus, sum 

dūcō, ere, dūxī, ductum 

ēducō, āre, āvī, ātum 

errō, āre, āvī, ātum 

ērudiō, īre, īvī (iī), ītum 

ēvellō, ere, vellī, vulsum 

exerceō, ēre, uī, itum 

expellō, ere, pulī, pulsum 

exspectō, āre, āvī, ātum 
faciō, ere, fēcī, factum 
fateor, ērī, fassus sum 

firmō, āre, āvī, ātum 
fundō, āre, āvī, ātum 
gerō, ere, gessī, gestum 
habeō, ēre, uī, itum 
hiemō, āre, āvī, ātum 

hilarō, āre, āvī, ātum 

hortor, ārī, ātus sum 

iaceō, ēre, uī, – 
ignōscō, ere, nōvī, nōtum 
imitor, ārī, ātus sum 

immineō, ēre, uī 

imperō, āre, āvī, ātum 

incendō, ere, cendī, cēnsum 

incidō, ere, cidī 

incipiō, ere, cēpī, ceptum 

incolō, ere, coluī, cultum 

īnstruō, ere, strūxī, structum 
intellegō, ere, lēxī, lēctum 
interrogō, āre, āvī, ātum 

intersum, interesse, interfuī 

inveniō, īre, vēnī, ventum 

iuvō, āre, iūvī, iūtum 

labōrō, āre, āvī, ātum 

laudō, āre, āvī, ātum 
legō, ere, lēgī, lēctum 
līberō, āre, āvī, ātum 

loquor, loquī, locūtus sum 

mentior, īrī, ītus sum 

minuō, ere, uī, ūtum 
mittō, ere, mīsī, missum 
moneō, ēre, uī, itum 

mōnstrō, āre, āvī, ātum 

morior, morī, mortuus sum 

moror, ārī, ātus sum 

moveō, ēre, mōvī, mōtum 

mūtō, āre, āvī, ātum 

narrō, āre, āvī, ātum 

nāscor, nāscī, nātus sum 

nāvigō, āre, āvī, ātum 
negō, āre, āvī, ātum 
nesciō, īre, iī (īvī), ītum 

noceō, ēre, uī, itum 

nōscō, ere, nōvī, nōtum 
nuntiō, āre, āvī, ātum 
obsum, obesse, obfuī (offuī), 

obfutūrus 

obtemperō, āre, āvī, ātum 
occupō, āre, āvī, ātum 
offendō, ere, fendī, fēnsum 
ornō, āre, āvī, ātum 

ōrō, āre, āvī, ātum 
paenitet, ēre, uit 
pāreō, ēre, uī (pāritūrus) 

 

parō, āre, āvī, ātum 

pateō, ēre, uī 

patior, patī, passus sum 

pellō, ere, pepulī, pulsum 

permaneō, ēre, mānsī, mān-
sūrus 

persequor, sequī, secūtus 
sum 

persuādeō,ēre,suāsī, suāsum 

placeō, ēre, uī, itum 

portō, āre, āvī, ātum 

possum, posse, potuī, – 

potior, īrī, potītus sum 

praestō, āre, stitī, stitum 

praesum, esse, fuī, futūrus 

probō, āre, āvī, ātum 

prōdūcō, ere, dūxī, ductum 

proficīscor, proficīscī, pro-

fectus sum 

properō, āre, āvī, ātum 

prōsum, prōdesse, prōfuī, 

prōfutūrus 

pugnō, āre, āvī, ātum 

pūniō, īre, īvī, ītum 

quaerō, ere, sīvī, sītum 
reddō, ere, didī, ditum 
regō, ere, rēxī, rēctum 

relinquō, ere, līquī, lictum 

rescrībō, ere, scrīpsī, scrīptum 

respondeō, ēre, spondī, 

spōnsum 

rixor, ārī, ātus sum 

sciō, scīre, scīvī (sciī), scītum 
scrībō, ere, scrīpsī, scrīptum 
senēscō, ere, senuī, – 

sequor, sequī, secūtus sum 

serviō, īre, īvī (iī), ītum 

servō, āre, āvī, ātum 

soleō, ēre, solitus sum 

spectō, āre, āvī, ātum 
spērō, āre, āvī, ātum 
studeō, ēre, uī, – 

suādeō, ēre, suāsī, suāsum 

sum, esse, fuī, futūrus 

superō, āre, āvī, ātum 

supersum, esse, fuī 

teneō, ēre, tenuī, tentum 

timeō, ēre, uī, – 

trahō, ere, traxī, tractum 

tribuō, ere, uī, ūtum 

variō, āre, āvī, ātum 

vastō, āre, āvī, ātum 
veniō, īre, vēnī, ventum 
vereor, ērī, veritus sum 

versō, āre, āvī, ātum 
videō, ēre, vīdī, vīsum 
vincō, ere, vīcī, victum 

vīvō, ere, vīxī, vīctūrus 

vocō, āre, āvī, ātum 
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1 6 .  C V I Č E N I E  –  E X E R C I T A T I O  XVI 
 
Slovná zásoba 
 
accidō, ere, cidī, – pripadať, dopadať; prihodiť 

sa, stať sa 

adiciō, ere, iēcī, iectum pridávať, pripájať 

aetās, ātis, f. vek, (ľudský) život; obdobie, doba 

appellō, āre, āvī, ātum oslovovať; volať na 

pomoc; nazývať (niekoho/niečo – acc., niekým/ 

niečím – acc.) 

audeō, ēre, ausus sum odvažovať sa, mať 

odvahu, odhodlať sa 

aveō (haveō), ēre má len imperatív ave, avete, 

have, havete buď zdravý, buďte zdraví, dobré 

zdravie, vitaj, vitajte 

Chrīstus, ī, m. Kristus; ante/post Chrīstum 

nātum – pred Kristom/po Kristovi 

clam tajne 

conditor, ōris, m. zakladateľ, pôvodca, tvorca 

condō, ere, didī, ditum skladať, zakladať, stavať, 

budovať 

cōnflīgō, ere, flīxī, flīctum narážať; zraziť sa 

v boji, stretnúť sa v boji, dať sa do boja 

coniūrātī, ōrum, m. sprisahanci 

coniūrātiō, ōnis, f. sprisahanie, vzbura 

cōnor, ārī, ātus sum pokúšať sa, usilovať sa, 

snažiť sa 

cūria, ae, f. kúria, budova senátu, radnica 

diffīdō, ere, diffīsus sum nedôverovať 

Erasmus, ī, m. Erazmus; E. Rotterodamus Eraz-

mus Rotterdamský, holandský humanista 

fīnitimus, a, um pohraničný, susedný; blízky, 

príbuzný  
gaudeō, ēre, gāvīsus sum radovať sa, tešiť sa 

 

herī včera 

incrēdibilis, e neuveriteľný 

Iugurtha, ae, m. Jugurta (2. stor. p. n. l.), 

numidský kráľ (Numidia – terajší Alžír) 

necō, āre, āvī, ātum zabíjať, usmrcovať 

nōminō, āre, āvī, ātum menovať, volať, nazývať 

Numida, ae, m. Numiďan 

oboediō, īre, iī (īvī), ītum poslúchať (niekoho, 

niečo – dat.) 

patefaciō, ere, fēcī, factum otvárať, sprístupňo-

vať; odhaľovať, prezrádzať 

pāx, pācis, f. mier 

petō, ere, īvī (iī), ītum smerovať, ponáhľať sa; 

dorážať, útočiť, napadnúť; žiadať, prosiť (nie-

koho – ab s abl., o niečo – acc.), uchádzať sa 

prior, prius prednejší, predný; skorší, prvší, 

predošlý; prius prv, skôr 

revertor, revertī, revertī (part. perf. reversus) 

vracať sa 

Sallustius, iī, m. rímske rodové meno; C. Sallus-

tius Crispus rímsky dejepisec (86 – 35 p. n. l.) 

salūtō, āre, āvī, ātum zdraviť, pozdravovať, vítať 

Seneca, ae, m. rodové meno Annaeovcov; 

L. Annaeus Seneca rímsky stoický filozof, 

Neronov učiteľ (4 p. n. l. – 65 n. l.) 

trādūcō, ere, duxī, ductum prevádzať, prepravovať 

usque neustále; až tak (ďaleko, dlho); usque ad 

až do, až k 

valeō, ēre, uī, itūrus byť silný, byť zdravý, byť schop-

ný, platiť; mať vplyv, zavážiť; môcť, vedieť 

vigilantia, ae, f. bdelosť, ostražitosť; pracovitosť 

Preložte: 

a) 

1. Hostēs victī in Rōmānōrum castra pācem petītum vēnērunt. 2. Ego minor nātū sum quam frāter. 

3. In fīnitimā cīvitāte accidit rēs incrēdibilis audītū. 4. Apud Senecam legimus: Mōs antīquīs fuit 

usque ad meam servātus aetātem prīmīs epistulae verbīs adicere: Sī valēs, bene est, ego valeō (S. 

V. B. E. E. V.). 5. Avē, imperātor, moritūrī tē salūtant. 6. Hannibal magnum exercitum in Italiam 

dūxit imperium Rōmānum dēletūrus. 7. Amīcīs semper erāmus et erimus affutūrī. 8. Quī 

imperātūrus est populō, ipse prius oboedīre  dēbet. 9. Sallustius scrīpsit:  Bellum scrīptūrus sum, 

quod populus Rōmānus cum Iugurthā, rēge Numidārum, gessit. 10. Cicerō iūre pater patriae 

appellātus est ā cīvibus Rōmānīs: vigilantiā eius coniūrātiō Catilīnae patefacta est. 11. Condita 

urbs conditōris nōmine appellāta est. 12. In bellō multae et pulcherrimae urbēs dēlētae sunt. 

13. Prīmī diēs mēnsium nōminātī sunt Kalendae. 14. Caesar annō ante Chrīstum nātum quadrā-

gēsimō quārtō ā coniūrātīs in cūriā necātus est. 15. Augustus annō quartō decimō post Chrīstum 

nātum mortuus est. 16. Erasmus Rotterodamus annō mīllēsimō quadringentēsimō sexāgēsimō 

septimō nātus est. 17. Hostēs exercitum clam flūmen trādūcere cōnātī sunt. 18. Caesar cōpiīs suīs 

diffīssus cum hostibus cōnfligere nōn est ausus. 19. Mīlitēs viribus suīs cōnfīsī ab urbe sunt 

profectī castrīs hostium potītūrī, victōrēs autem nōn revertērunt. 20. Tuīs litterīs valdē gavīsī sumus. 

b) 
1. Prišli nás oslobodiť. 2. Vrátili sme sa s úmyslom (= hodlajúc) vám pomôcť. 3. Hodlám 

poslúchnuť vaše rady. 4. Obsadené mestá boli oslobodené veľmi rýchlo. 5. Môj list ti bol odoslaný 

včera. 6. Táto kniha už mnou bola prečítana. 7. Nepriateľské vojská boli vyhnané z vlasti. 8. Naša 

škola bola založená v roku 2007. 9. Veľmi ste ma povzbudili. 10. Neodvážili sme sa vám to povedať. 
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Živé latinské slová a sentencie 

 

ERRATA 

EMERITUS 

POETA   DOCTUS 

HOMO   ERECTUS 

ALEA   IACTA   EST 

HORRIBILE   AUDITU 

LOCO   CITATO   ( L.  C. ) 

DICTUM   UNIUS   DICTUM   NULLIUS 

VOX   AUDITA   PERIT ,   LITTERA   SCRIPTA   MANET 

DOCTO   HOMINI   ET   ERUDITO   VIVERE   EST   COGITARE 

ACTUS   ME   INVITO   FACTUS   NON   EST   MEUS   ACTUS 

 
 

actus, ūs, m. hnanie, pohyb; dejstvo; skutok, čin 

ālea, ae, f. kocka 

citō, āre, āvī, ātum hýbať; predvolávať; žalovať; 

uvádzať, menovať 

cōgitō, āre, āvī, ātum myslieť, premýšľať, 

uvažovať 

ēmereō, ēre, meruī, meritum (ēmereor, ērī, 

meritus sum) zaslúžiť sa, vyslúžiť si, získať 

si zásluhy; vyslúžiť, doslúžiť 

 

ērigō, ere, rēxī, rēctum vzpriamiť, vztýčiť 

horribilis, e strašný, hrozný 

iaciō, ere, iēcī, iactum hádzať, vrhať 

invītus, a, um nedobrovoľný, proti vôli, nerád 

maneō, ēre, mānsī, mānsum zostávať, byť 

zachovaný, trvať, byť v platnosti 

pereō, īre, iī, itūrus hynúť, zahynúť, zanikať, 

zomrieť, strácať sa 
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17. L E K C I A  –  L E C T I O  XVII 
Indikatív plusquamperfekta aktíva a pasíva; indikatív futúra II. aktíva a pasíva 

 

 

INDIKATÍV PLUSQUAMPERFEKTA AKTÍVA A PASÍVA 
 

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  sa tvorí od perfektného kmeňa 

príponami: -eram, -erās, -erat, -erāmus, -erātis, -erant. 

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  sa tvorí spojením part. perf. pas. 

s tvarmi ind. imperf. slovesa esse (eram, erās, erat, erāmus, erātis, erant). 
 

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.) 

 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.) 

 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 
 

Indikatív plusquamperfekta vyjadruje dej vo vzťahu k inému minulému deju predčasný 

(t. j. dej ukončený v minulosti, spravidla taký, ktorý bol ukončený skôr, než nastal iný minulý dej 

vyjadrený perfektom alebo imperfektom). Preto sa používa predovšetkým vo vedľajších vetách. 

Indikatív plusquamperfekta možno do slovenčiny preložiť predminulým časom,30 

zvyčajne sa však prekladá minulým časom dokonavým. 

 

INDIKATÍV FUTÚRA II. AKTÍVA A PASÍVA 
 

I n d i k a t í v  f u t ú r a  I I .  a k t í v a  sa tvorí od perfektného kmeňa príponami:  

-erō, -eris, -erit, -erimus, -eritis, -erint. 

I n d i k a t í v  f u t ú r a  I I .  p a s í v a  sa tvorí spojením part. perf. pas. s tvarmi ind. fut. I. 

slovesa esse (erō, eris, erit, erimus, eritis, erunt). 
 

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.) 
 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.) 

 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 
 

Indikatív futúra II. (futurum exactum) vyjadruje budúci dej, ktorý je predčasný vzhľadom 

na iný budúci dej. Preto sa používa predovšetkým vo vedľajších vetách. 

  

                                                           
30 Použitie tohto času je v slovenskom jazyku len okrajové. 
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A B L A T Í V  M I E S T A  

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

s predložkou in: in urbe – v meste, in hortō – v záhrade, in Graeciā – v Grécku. 

Prostý ablatív (ablatív bez predložky) sa kladie: 

 pri substantívach locus (miesto) a pars (časť), keď sú spojené s prívlastkom: 

hōc locō – na tomto mieste 

opportunō (idōneō) locō – na vhodnom mieste 

suō locō – na svojom mieste 

omnibus locīs – na všetkých miestach, všade 

alterā parte – na druhej strane 

dextrā parte – na pravej strane, napravo 

(vo všetkých prípadoch je však možný, ale zriedkavejší, aj ablatív s predložkou in) 

 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 oppidīs – vo všetkých mestách 

(môže byť použitý aj ablatív s predložkou in) 

 v spojení terrā marīque (na zemi a na mori) 

  



86 

 

1 7 .  C V I Č E N I E  –  E X E R C I T A T I O  XVII 
 

Slovná zásoba 
 

adventus, ūs, m. príchod 

aēneus, a, um kovový, medený, bronzový  

Aristīdēs, is, m. Aristidés, aténsky štátnik 

a vojvodca (530 – 468 p. n. l.) 

bibō, ere, bibī, pōtum piť, vsať, napiť sa 

cognōmen, inis, n. rodinné meno, priezvisko; 

(čestné) prímenie; prezývka 

difficultās, ātis, f. ťažkosť, obtiaž; núdza 

dōnec dokiaľ, pokiaľ (čas. spojka) 

expōnō, ere, posuī, positum vyložiť, položiť; (o 

deťoch) odhodiť, pohodiť; vysvetliť, opísať 

expugnō, āre, āvī, ātum dobývať, vydobývať; 

podrobiť si, podmaniť si; vynútiť si 

exsilium, iī, n. vyhnanstvo 

flōs, ōris, m. kvet 

fōns, fontis, m. prameň, žriedlo, zdroj, studňa 

grātus, a, um milý, vítaný, obľúbený, príjemný 

hauriō, īre, hausī, haustum čerpať, naberať 

impatiēns, entis neznášajúci, netrpezlivý 

incīdō, ere cīdī, cīsum vyryť, vytesať (do niečoho 

– dat. al. in s acc. al. abl.); narezať; zničiť 

interrumpō, ere, rūpī, ruptum prerušiť, pre-

trhnúť, strhnúť 

ita tak, a tak, takto 

iūstus, a, um spravodlivý; náležitý, odôvodnený 

metō, ere, messuī, messum žať, kosiť 

mūniō, īre, īvī, ītum stavať opevnenie, opev-

ňovať; chrániť  

nūbilus, a, um zamračený, oblačný; temný; 

nepriaznivý 

numerō, āre, āvī, ātum počítať; pokladať 

(niekoho – acc.; za niečo – acc.) 

nūper nedávno, kedysi 

Pausaniās, ae, m. Pausaniás, spartský kráľ, víťaz 

nad Peržanmi pri Platajách (479 p. n. l.) 

pecūnia, ae, f. majetok, peniaze 

perspiciō, ere spexī, spectum prehliadať, prezerať, 

pozorovať; poznať, porozumieť; presvedčiť sa 

plēbs, plēbis, f. ľud; plebejci 

pōnō, ere, posuī, positum odkladať; prestávať, 

nechávať; klásť; (voj.) postaviť, rozostaviť; 

vītam ponere ukončiť život 

pōns, pontis, m. most 

post potom, neskôr (adv.), post – quam potom – 

ako; za, po (predl. s acc.) 

restituō, ere, uī, ūtum späť (opäť, znovu) pos-

taviť, obnoviť; povolať späť (z vyhnanstva) 

sanciō, īre, sānxī, sānctum posvätiť; slávnostne 

ustanoviť; lēgem sancīre ustanoviť zákon 

satis dosť, nadostač, dostatočne, dostačujúci 

scītum, ī, n. uznesenie, rozhodnutie; (v abl. sg. aj 

forma scītū zo scītus, ūs, m.) 

sēmentis, is, f. siatie, siatina; sēmentem facere siať 

sepeliō, īre, īvī (iī), sepultum pochovávať 

solvō, ere, solvī, solūtum rozviazať, uvoľniť; 

(o dlhoch) zaplatiť, splatiť 

tabula, ae, f. doska, tabuľa; obyč. v pl. listina, 

zápis, spis, zoznam 

ubī (ubi) kde 

vīcīnus, a, um susedný, blízky; vīcīnus, ī, m. sused 
 

Preložte: 

a) 

1. Respondī ad tuās litterās, quās ad mē nūper scrīpserās. 2. Adventum nuntiī, quem ad nōs 

mīserātis, impatienter exspectābāmus. 3. Rōmānī lēgēs, quās senātus populusque sanxerat, aēneīs 

tabulīs incidērunt. 4. Cicerōnem, quī rem pūblicam servāverat, Rōmānī patrem patriae 

appellāvērunt. 5. Pausaniās eōdem locō sepultus est, ubī vītam posuerat. 6. Grātus semper fuī iīs, 

ā quibus erudītus eram. 7. Omnia iam lēgimus, quae dē hāc rē scrīpta erant. 8. Pōntēs, quī 

interruptī erant, brevī tempore restitūtī sunt. 9. Rōmulus et Remus urbem in iīsdem locīs, ubī 

exposītī ubīque ēducātī erant, condidērunt. 10. Aristīdēs, cōgnōmine Iūstus appellātus, ab 

Athēniēnsibus in exsilium missus est; sextō ferē annō post, quam erat expulsus, plebis scitū in 

patriam restitūtus est. 11. Aqua, quam bibistis, hausta est ex illō fonte, quem invēnerāmus. 12. Ut 

sēmentem fēceris, ita metēs. 13. Dōnec eris fēlīx, multōs numerābis amīcōs, tempora sī fuerint 

nūbila, sōlus eris. 14. Cicerō ad frātrem scrīpsit: Rōmam cum vēnerō, quae perspexerō, scrībam 

ad tē. 15. Sī nōbīs in nostrīs difficultātibus prōfueritis, iniūriās veterēs vōbīs ignōscēmus. 

16. Vīcīnus cum mihi pecūniam, quam dēbet, solverit, omnia, quae tibi debeō, solvere poterō. 

17. Sī urbs satis mūnīta erit, ab hostibus nōn expugnābitur. 18. Cōnsiliīs, quae ā sapientiōribus 

accēperimus, obtemperābimus. 19.   Cum hostēs patriae victī erunt, omnēs domūs et viae flōribus 

ornābuntur. 20. Audiētur, quī loquī ausus erit. 

b) 

1. Už som prečítal list, ktorý som od teba včera dostal. 2. Obyvatelia sa pokúsili obnoviť mesto, 

ktoré nepriatelia spustošili vojnou. 3. V Grécku sme videli zrúcaniny chrámov, ktoré boli postavené 

v starovekých dobách. 4. Ak neposlúchneš, uškodíš si. 5. Odpustíme vám, ak sa zmení vaše 

zmýšľanie. 
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Živé latinské slová a sentencie 

 

ECCE   HOMO 

TABULA   RASA 

PECUNIA   NON   OLET 

CASTIS   OMNIA   CASTA 

BIBERE   MORE   GRAECO 

DAT   IUSTUS   FRENA   SUPERBIS 

FLOS   UNUS   NON   FACIT   HORTUM 

PAUCIS   CARIOR   FIDES   QUAM   PECUNIA   FUIT 

GRATIUS   EX   IPSO   FONTE   BIBUNTUR   AQUAE 

FLUMINA   PAUCA   VIDES   DE   MAGNIS   FONTIBUS   ORTA 

GRATIOR   EST   FRUCTUS   PER   MULTA   PERICULA   DUCTUS 

 
castus, a, um mravne čistý, mravný, bezúhonný 

ecce aha, hľa 

frēnum, ī, n. uzda 

oleō, ēre, uī páchnuť, zapáchať, smrdieť 

orior, orīrī, ortus sum povstávať, zdvíhať; 

vychádzať; vznikať, pochádzať; začínať sa, 

prameniť, vyvierať 

per cez, skrz, prostredníctvom, pomocou (predl. 

s acc.) 

rādō, ere, sī, sum škriabať, škrabať; hladiť, 

čistiť; vymazať 

superbus, a, um vyvýšený, vztýčený; pyšný, 

hrdý, spupný, nafúkaný 
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18. L E K C I A  –  L E C T I O  XVIII 
Ablatív absolútny 

 
 

Samotný ablatív substantíva v latinčine často vyjadruje príslovkové určenie: 

 času, napr.: vēre – na jar, hōc diē – v tento deň, prīmō bellō Pūnicō – v prvej púnskej vojne 

 príčiny, napr.: timōre – zo strachu, amōre – z lásky 

 spôsobu, napr.: hōc modō – týmto spôsobom, lēge – podľa zákona 

 

A b l a t í v  a b s o l ú t n y  j e  s p o j e n i e  a b l a t í v u  s u b s t a n t í v a  

a  a b l a t í v u  p a r t i c í p i a . Takáto väzba nadobúda slovesný význam a používa sa na vyjadre-

nie dejovej okolnosti iného (hlavného) deja, vyjadreného prísudkom. 
 
Incipiente vēre flōrēs appārent (appārēbant, appārēbunt).31 

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: 

 p a r t i c í p i u m  p r é z e n t a  a k t í v a  – ak sa vyjadruje dejová okolnosť súčasná 

s dejom prísudkového slovesa, pričom dej vyjadrený particípiom je aktívny; 

 p a r t i c í p i u m  p e r f e k t a  p a s í v a  – 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 

nasledujúcimi spôsobmi: 

 v e d ľ a j š o u  v e t o u  (a to podľa zmyslu, najčastejšie časovou, príčinnou, prípustkovou, 

podmienkovou): 

Mīlitēs urbe expugnātā in castra revertērunt. – Keď bolo mesto dobyté, vojaci sa vrátili 

do tábora (Keď vojaci dobyli mesto, vrátili sa do tábora). 

Omnēs mē recūsante pugnāre cupiēbant.32 – Všetci túžili bojovať, hoci (aj keď) ja som sa 

vzpieral (zdráhal). 

Epistulā perlēctā magnopere gāvīsus sum.33 – Keď bol list prečítaný (keď som prečítal list), 

veľmi som sa zaradoval. 

Pȳthagorās Tarquiniō rēgnante in Italiam vēnit.34 – Pytagoras prišiel do Itálie, keď 

vládol Tarquinius. 

Crēscente perīculō crēscunt (crēscēbant, crēscent) vīrēs.35 – Keď (pretože, ak) rastie 

(rástlo, bude rásť) nebezpečenstvo, rastú (rástli, budú rásť) sily. 
 

 p r e d l o ž k o v ý m  v ý r a z o m : 

sōle oriente36 – pri východe slnka 

sōle ortō – po východe slnka 

sōle occidente37 – pri západe slnka 

Rōmulō rēgnante – za Romulovej vlády 

scrīptā epistulā – po napísaní listu 

                                                           
31 appāreō, ēre, uī, itūrus ukázať sa, zjaviť sa, objaviť sa 
32 recūsō, āre, āvī, ātum vzpierať sa, odporovať, zdráhať sa 
33 perlegō, ere, lēgī, lēctum prečítať 
34 rēgnō, āre, āvī, ātum vládnuť 
35 crēscō, ere, crēvī, crētum rásť 
36 orior, orīrī, ortus sum vychádzať, začínať sa 
37 occidō, ere, cidī, cāsūrus padať, zapadať 
38 adiuvō, āre, iūvī, iūtum podporovať, pomáhať 

signō datō – na dané znamenie 

nōbīs adiuvantibus38 – s našou pomocou 

vōbīs absentibus – za vašej neprítomnosti 

paucīs dēfendentibus – napriek malému 

počtu obrancov
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Mīlitēs urbe expugnātā in castra revertērunt. – Po dobytí mesta sa vojaci vrátili do tábora. 

Omnēs mē recūsante pugnāre cupiēbant. – Všetci túžili bojovať napriek môjmu odporu. 

Epistulā perlēctā magnopere gāvīsus sum. – Po prečítaní listu som sa veľmi zaradoval. 

Pȳthagorās Tarquiniō rēgnante in Italiam vēnit. – Pytagoras prišiel do Itálie 

za Tarquiniovej vlády. 

Crēscente perīculō crēscunt (crēscēbant, crēscent) vīrēs. – S rastúcim nebezpečenstvom 

(za rastúceho nebezpečenstva), rastú (rástli, budú rásť) sily. 
 

 h l a v n o u  v e t o u  (čím vznikne priraďovacie súvetie): 
 
Praedā dīvīsā mīlitēs in patriam revertērunt.39 Korisť bola rozdelená a vojaci sa vrátili do vlasti. 

Epistulā tuā perlēctā magnopere gāvīsus sum. Prečítal som tvoj list a veľmi som sa zaradoval. 

 

Namiesto particípia prézenta sa vo väzbe ablatívu absolútneho niekedy používa substantívum 

(zvyčajne vyjadrujúce činnú osobu, zamestnanie, úrad, vek) alebo adjektívum; 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 adiūtōre40 –  s bratovou pomocou 

amīcō auctōre – na priateľovu radu 

tē teste41 – za tvojho svedectva 

patre ignārō42 – bez vedomia otca 

mē invītō43 – proti mojej vôli 

lūce prīmā – na úsvite, na svitaní 

salvīs lēgibus44 – bez porušenia zákonov 

mē puerō – za môjho detstva, keď som bol chlapec 

patre vīvō45 – za otcovho života, keď otec žil, kým otec žil 
 
M. Messālā et M. Pīsōne cōnsulibus Orgetorīx coniūrātiōnem nōbilitātis fēcit. 

Za konzulátu Marca Messalu a Marca Pisona Orgetorix zosnoval sprisahanie šľachty. 

 

 

 
P o z n á m k a 1 : V platnosti ablatívu absolútneho sa niekedy používa aj samotný ablatív particípia perf. 

pas. (v neutre a bez mena), alebo samotné substantívum, napr.: 

compertō46 – po zistení (keď sa zistilo) 

audītō – po počutí 

cognitō – po poznaní 

nuntiātō – po správe, na správu 

impetrātō47 – po dosiahnutí 

dominātiōne – za vlády

 

P o z n á m k a 2 : Ablatívom absolútnym je možné vyjadriť dejovú okolnosť hlavného deja len vtedy: 

 ak myšlienkový podmet dejovej okolnosti nie je obsiahnutý v žiadnom inom člene vety;48 

 ak dejová okolnosť vyjadruje aktívny dej súčasný s dejom prísudkového slovesa; 

 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). 

                                                           
39 dīvidō, ere, vīsī, vīsum deliť, rozdeľovať 
40 adiūtor, ōris, m. pomocník 
41 testis, is, m. f. svedok, svedkyňa 
42 ignārus, a, um neznalý, nevedomý 
43 invītus, a, um nedobrovoľný, proti vôli, nerád 
44 salvus, a, um zdravý, neporušený 
45 vīvus, a, um živý, žijúci, nažive 
46 comperiō, īre, perī, pertum dozvedieť sa, zistiť 
47 impetrō, āre, āvī, ātum dosiahnuť 
48 Ablatívom absolútnym nemožno do latinčiny preložiť vetu: Po porážke nepriateľa (keď bol nepriateľ 

porazený) ho naši vojaci prenasledovali. V tejto vete je totiž myšlienkový podmet dejovej okolnosti 

(podmet vedľajšej vety časovej) „nepriateľ“ obsiahnutý v predmete hlavnej vety „ho“. 
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1 8 .  C V I Č E N I E  –  E X E R C I T A T I O  XVIII 
 

 
Slovná zásoba 
 
accēdō, ere, cessī, cessum prikročiť, pristúpiť, 

priblížiť sa, prísť 

Aenēās, ae, m. Aeneas, praotec rodu Iuliovcov 

Alpēs, ium, f. Alpy 

Antōnius, ī, m. rímske rodové meno; 

C. Antōnius, konzul v roku 63 p. n. l. 

astrum, ī, n. hviezda, súhvezdie 

carcer, eris, m. ohradenie; väzenie, žalár 

cōnficiō, ere, fēcī, fectum urobiť, dokončiť, 

vykonať, zhotoviť, vyhotoviť 

contendō, ere, tendī, tentum porovnávať, 

zápasiť; mieriť (na niekoho – dat.); ponáhľať 

sa, rýchle tiahnuť, pochodovať 

cūrātiō, ōnis, f. ošetrovanie, starostlivosť, 

liečenie 

dēbilitō, āre, āvī, ātum zoslabovať, ochromovať; 

pas. chabnúť, ochabovať, slabnúť 

dēcēdō, ere, cessī, cessum odísť, vzdialiť sa, 

odtiahnuť; miznúť, pominúť sa 

ēruptiō, ōnis, f. vypuknutie, výbuch 

flōreō, ēre, uī kvitnúť, prekvitať 

Herculāneum, ī, n. Herkulaneum, mesto v Kam-

pánii 

Iānus, ī, m. staroitalský boh začiatku a konca 
(zobrazovaný s dvoma tvárami) 

ignārus, a, um neznalý, nevedomý 

interficiō, ere, fēcī, fectum zavraždiť, usmrtiť 

Latīnus, ī, m. Latinus, mýtický kráľ kmeňa Latinov 

Leōnidās, ae, m. Leonidas, spartský kráľ 

lītigō, āre, āvī, ātum škriepiť sa, hádať sa; súdiť sa 

obtineō, ēre, tinuī, tentum držať, mať v moci, 

zaberať; dostať, získať 

opprimō, ere, pressī, pressum pritlačiť, potlačiť; 

premôcť, napadnúť 

orior, orīrī, ortus sum vychádzať, začínať sa, vznikať 

perdō, ere, didī, ditum zahubiť, zničiť, zmariť; 

stratiť, prísť o niečo 

Periclēs, is, m. Perikles, aténsky štátnik (493 – 

429 p. n. l.) 

perlegō, ere, lēgī, lēctum prehliadať, prezerať; 

prečítať 

Persa, ae, m. Peržan 

Pompeiī, ōrum, m. Pompeje, mesto v Kampánii 

prōtinus dopredu, ďalej, potom, priamo, hneď 

quiēscō, ere, quiēvī, quiētum odpočívať 

regnō, āre, āvī, ātum kraľovať, panovať, vládnuť 

resistō, ere, stitī zastaviť sa, zastať; postaviť sa 

na odpor, odporovať (niekomu – dat., proti 

niečomu – contrā s acc.) 

sacerdōs, ōtis, m. f. kňaz, kňažka 

Stabiae, ārum, f. Stabie, mesto v Kampánii 

Thermopylae, ārum, f. Termopyly, priesmyk 

v strednom Grécku 

Titus, ī, m. Titus, rímske osobné meno; Titus 

Flavius rímsky cisár z flaviovskej dynastie 

(39 – 81) 

triumvir, ī, m., obyč. pl. triumvirī, ōrum, m. 

triumviri, trojčlenný zbor mužov 

Vesuvius, iī, m. Vezuv, sopka pri Neapole 

Xerxēs, is, m. Xerxes, perzský kráľ (5. stor. p. n. l.) 
 

Preložte: 

a) 

1. Latīnō rēgnante Aenēās in Italiam vēnit. 2. Rēgibus expulsīs Rōmae cōnsulēs quotannīs 

creābantur. 3. Omnibus timentibus vir fortis nōn dēterrēbitur. 4. Hīs litterīs perlēctīs valdē gāvīsī 

sumus. 5. Ōrantibus amīcīs Sōcratēs tamen carcerem nōn relīquit. 6. Caesare interfectō triumvirī 

rem pūblicam obtinuērunt. 7. Duōbus lītigantibus tertius gaudet. 8. Causā morbī inventā cūrātiō 

facilior est. 9. Mīlitēs signō datō impetum fēcērunt. 10. Cicerōne cōnsule Catilīna contrā rem 

pūblicam coniūrātiōnem fēcit. 11. Coniūrātiōne oppressā coniūrātī punītī sunt. 12. Exercitus nūllō 

resistente ad urbem proficīscēbātur. 13. Hannibal Alpibus superātīs in Italiam contendit. 14. Āctīs 

labōribus iūcundē quiēscere possumus. 15. Titō imperante trēs urbēs, Herculāneum, Pompeiī, 

Stabiae, Vesuviī ēruptiōne dēlētae sunt. 16. Vergilius maiōrem partem carminum suōrum 

Augustō imperātore scrīpsit. 17. Rōmānī bellīs cōnfectīs templum Iānī claudēbant. 18. Magna 

spēs patriae scholae sunt: hīs flōrentibus rēs pūblica valet, aegrōtantibus dēbilitātur. 19. Persīs 

venientibus Leōnidās Thermopylās occupāvit. 20. Xerxēs Thermopylīs expugnātīs prōtinus ad 

Athēnās accessit eāsque nūllīs dēfendentibus, interfectīs sacerdōtibus, quōs in arce invēnerat, 

incendiō dēlēvit. 

b) 

1. Ak (keď) budete pomáhať, dielo bude dokončené rýchlejšie. 2. Keď bola Trója dobytá Grékmi, 

Aeneas prišiel do Itálie. 3. Bez vedomia rodičov sme sa neodvážili opustiť dom. 4. Po porážke 

nepriateľov sa vojaci vrátili domov. 5. Pri východe slnka miznú hviezdy. 6. Žiaden národ nemôže 

byť šťastný, keď stratil slobodu. 7. Sláva Atén bola najväčšia za Periklovho života. 8. Augustus 

sa narodil v Ríme v roku 63 pred Kristom za konzulátu Cicerona a Antónia. 
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Živé latinské slová a sentencie 

 

INVITA   MINERVA 

IANUIS   CLAUSIS 

DIS   IRATIS   NATUS 

ADVERSA   FORTUNA 

DEO   DUCE ,   COMITE   FORTUNA 

MALO   ACCEPTO   STULTUS   SAPIT 

DEO   FAVENTE   NAVIGES   VEL   VIMINE 

ACCEPTO   DAMNO   IANUAM   CLAUDO 

DURANTE   CAUSA  DURAT   EFFECTUS 

REBUS   PERACTIS   DULCISSIMA   QUIES 

SUBLATA   CAUSA   TOLLITUR   EFFECTUS 

EXTINCTA   LUCERNA   OMNIS   MULIER   EADEM 

 
comes, itis, m. f. sprievodca, sprievodkyňa 

damnum, ī, n. strata, škoda, skaza 

dūrō, āre, āvī, ātum trvať 

extinguō (exstinguō), ēre, stīnxī, stīnctum zaha-

siť, uhasiť 

faveō, ēre, fāvī, fautum žičiť, napomáhať 

fortūna, ae, f. osud, náhoda; šťastie 

iānua, ae, f. dvere, brána, vchod 

īrāscor, scī, īrātus sum hnevať sa; īrātus, a, um 

rozhnevaný 

lucerna, ae, f. lampa 

Minerva, ae, f. Minerva, italská bohyňa 

múdrosti, remesiel, umení a vied, neskôr 

stotožnená s gréckou Aténou 

mulier, eris, f. žena, manželka 

peragō, ere, ēgī, āctum dokončiť, vykonať 

quiēs, ētis, f. pokoj, odpočinok 

sapiō, ere, sapiī (sapīvī) poznávať, rozumieť, 

mať rozum 

tollō, ere, sustulī, sublātum odstraňovať 

vel alebo; hoci, trebárs aj 

vīmen, inis, n. prút, prútik
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19. L E K C I A  –  L E C T I O  XIX 
Infinitívy 

Akuzatív s infinitívom 
 

 

INFINITÍVY 
 

Latinčina má inf initívy troch časov : 1. infinitív prézenta aktíva a pasíva 

2. infinitív perfekta aktíva a pasíva49 

3. infinitív futúra aktíva a pasíva50 

 

1. ▪ i n f i n i t í v  p r é z e n t a  a k t í v a  (inf. praes. act.) sa tvorí od prézentného kmeňa 

príponou -re, pri III. konjugácii príponou -ere: 

laudā-re – chváliť 

▪ i n f i n i t í v  p r é z e n t a  p a s í v a  (inf. praes. pas.) sa tvorí od prézentného kmeňa 

príponou -rī, pri III. konjugácii príponou -ī: 

laudā-rī – byť chválený 

leg-ī – byť čítaný 

2. ▪ i n f i n i t í v  p e r f e k t a  a k t í v a  (inf. perf. act.) sa tvorí od perfektného kmeňa príponou 

-isse: 

laudāv-isse – že som chválil, že si chválil atď 

▪ i n f i n i t í v  p e r f e k t a  p a s í v a  (inf. perf. pas.) sa tvorí spojením akuzatívu51 (alebo 

nominatívu)52 particípia perfekta pasíva príslušného rodu a čísla s infinitívom esse: 

laudātum, -am -um; -ōs, -ās, -a esse – že som bol pochválený, že si bol pochválený atď. 

(laudātus, -a, -um; -ī, -ae ,-a esse) 

3. ▪ i n f i n i t í v  f u t ú r a  a k t í v a  (inf. fut. act.) sa tvorí spojením akuzatívu53 (alebo 

nominatívu)54 particípia futúra aktíva príslušného rodu a čísla s infinitívom esse: 

laudātūrum, -am, -um; -ōs, -ās, -a esse – že budem chváliť (že pochválim), že budeš chváliť atď. 

(laudātūrus, -a, -um; -ī, -ae, -a esse) 

▪ i n f i n i t í v  f u t ú r a  p a s í v a  (inf. fut. pas.) sa tvorí spojením supína a infinitívu īrī: 

laudātum īrī – že budem chválený, že budeš chválený atď.     (platí pre všetky rody a čísla) 
 
Infinitív futúra slovesa sum, esse, fuī, futūrus je: 

futūrum, -am, -um; -ōs, -ās, -a esse alebo len fore – že budem, že budeš atď. 

(futūrus, -a, -um; -ī, -ae, -a esse alebo len fore) 

 

Prehľad infinitívov: 

 act. pas. 

praes. laudāre laudārī 

perf. laudāvisse laudātum, am, um; ōs, ās, a    esse 

(laudātus, a, um; ī, ae, a esse) 

fut. 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: veritūrum esse – že sa budem báť. 

                                                           
49 Používa sa len vo väzbách akuzatívu s infinitívom a nominatívu s infinitívom. 
50 Používa sa len vo väzbách akuzatívu s infinitívom a nominatívu s infinitívom. 
51 Vo väzbe akuzatívu s infinitívom. 
52 Vo väzbe nominatívu s infinitívom. 
53 Vo väzbe akuzatívu s infinitívom. 
54 Vo väzbe nominatívu s infinitívom. 



93 

 

AKUZATÍV S INFINITÍVOM 
(Accusativus cum infinitivo) 

 
V ä z b a  a k u z a t í v u  s  i n f i n i t í v o m  sa v obmedzenej miere vyskytuje po 

niektorých slovesách aj v slovenčine:  

Vidím otca prichádzať. ↔ Videō patrem venīre. 

            
         akuzatív     infinitív       akuzatív   infinitív 

Na rozdiel od slovenčiny sa však v latinčine táto väzba rozšírila na oveľa väčší počet 

slovies, pri ktorých ju nie je možné do slovenčiny preložiť jednoducho akuzatívom a infinitívom. 

Z toho dôvodu sa táto väzba do slovenčiny prekladá v e d ľ a j š i u  v e t o u  s o  s p o j k o u  ž e  

(niekedy aby), pričom akuzatív sa preloží ako podmet a infinitív ako určité sloveso – prísudok: 
 

Vidím otca prichádzať. 
Videō patrem venīre. 

Vidím, že otec prichádza. 
 

Sciō patrem venīre.  Viem, že otec prichádza. 
 

Vo väzbe akuzatívu s infinitívom sa používajú všetky latinské infinitívy. Infinitív 

prézenta sa do slovenčiny prekladá prítomným časom, infinitív perfekta minulým časom, infinitív 

futúra budúcim časom: 

  act. pas. 

Dīcō puerum 

 

Hovorím, že chlapec 

praes. laudāre – chváli laudārī – je chválený 

perf. laudāvisse – (po)chválil laudātum esse – bol (po)chválený 

fut. laudātūrum esse – bude chváliť laudātum īrī – bude (po)chválený 
 
 Väzba akutatívu s infinitívom býva v latinčine najmä po slovesách s l o v n é h o  p r e j a v u ,  

m y s l e n i a ,  c í t e n i a  a  z m y s l o v é h o  v n í m a n i a  (verba dīcendī et sentiendī), napr.: 
dīcere (hovoriť), respondēre (odpovedať), negāre (popierať; hovoriť, že nie), narrāre 
(rozprávať), nuntiāre (oznamovať), vidēre (vidieť), audīre (počuť), putāre, exīstimāre 
(myslieť si, domnievať sa), cognōscere (poznať), intellegere (rozumieť, chápať), sentīre 
(cítiť), scīre (vedieť), nescīre (nevedieť), crēdere (veriť), spērāre (dúfať), cōnstat,  nōtum est 
(je známe), oportet, opus est, necesse est (je potrebné, je nevyhnutné), prōdest (prospieva, je 
na osoh), iuvat (teší), placet (páči sa, uznáva sa za dobré), licet (je dovolené) a pod. 

 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). Výnimkou sú len neosobné slovesá.55 Ak je podmet infinitívu 

vyjadrený osobným zámenom56, do slovenčiny ho nie je potrebné prekladať: 

Audiēbāmus tē aegrōtum fuisse.57 Počuli sme, že si bol chorý. 

Sentiō mē aegrōtum esse. Cítim, že som chorý. 

 Ak je podmet infinitívu totožný s podmetom riadiaceho slovesa v 3. osobe, vyjadruje sa 

zvratným zámenom sē: 

Soror putat sē aegrōtam esse. Sestra si myslí, že je chorá. 

 Vo väzbe akuzatívu s infinitívom sa často vypúšťa esse: 

Sciō tē ventūrum. Viem, že prídeš.  

 Táto väzba sa v latinčine chápe ako vetná časť (podmet, predmet) a neoddeľuje sa čiarkou. 

 Infinitív futúra sa niekedy nahradzuje opisom (vždy vtedy, ak sloveso nemá supínum a netvorí 

particípium futúra), napr. pomocou posse, velle (chcieť), dēbēre s infinitívom prézenta: 

Crēdēbam vōs respondēre posse (velle, dēbēre). Veril som, že odpoviete.  

 Vo vzťažných vetách možno väzbu akuzatívu s infinitívom preložiť nasledovne: 

Marcus, frāter tuus, quem librum scrīpsisse nōtum est, herī in urbem vēnit. 

Tvoj brat 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. 

                                                           
55 Vidērunt fulgurāvisse. Videli, že sa zablyslo. 
56 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 (akuzatívy mē, tē, nōs atď. sa niekedy vypúšťajú, ak sa dajú ľahko doplniť 

zo súvislosti) 
57 aegrōtus, a, um chorý 
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1 9 .  C V I Č E N I E  –  E X E R C I T A T I O  XIX 
 

 

Slovná zásoba 

 
Apollō, inis, m. Apolón, rímsky boh 

arbitror, ārī, ātus sum pozorovať; usudzovať, 

domnievať sa, myslieť; pokladať (niečo – 

acc., za niečo – acc.) 

bellicōsus, a, um vojnový, bojachtivý, bojovný 

cōnfugiō, ere, fūgī utiekať sa, uchýliť sa 

cōnstō, āre, stitī, stātūrus pevne stáť, trvať; 

skladať sa; cōnstat je známe; inter omnēs 

cōnstat je všeobecne známe 

contentus, a, um spokojný (s niečím – abl.) 

Dāreus, ī, m. Dareios, meno perzských kráľov 

Dēlus, ī, f. Délos, ostrov v Egejskom mori 

Diāna, ae, f. Diana, bohyňa mesiaca a lovu 

dolor, ōris, m. bolesť 

exīstimō, āre, āvī, ātum  ceniť, oceňovať; pokla-

dať, považovať (niekoho, niečo za niekoho, 

niečo – dvoj. acc.); myslieť si, domnievať sa 

frīgidus, a, um studený, chladný, mrazivý 

Gracchus, ī, m. Gracchus, rímske priezvisko; 

Gracchī, ōrum, m. Gracchovci (Tiberius 

a Gaius) 

ibī (ibi) tu, tam; tu, vtedy 

imprūdēns, entis nerozumný 

Lātōna, ae, f. Latóna, matka Apolóna a Diany 

lectulus, ī, m. posteľ, pohovka, ležadlo 

lēniō, īre, īvī (iī), ītum mierniť 

lūx, lūcis, f. svetlo; ante lūcem pred svitaním 

nimius, a, um veľmi veľký, nesmierný, prílišný 

occīdō, ere, cīdī, cīsum zabiť, usmrtiť, pobiť 

oportet, ēre, uit treba, je potrebné, patrí sa, má sa 

optimās, ātis, šľachtický; optimātēs, ium, m. 

šľachtici, šľachta, optimáti 

pariō, ere, peperī, partum (paritūrus) rodiť, plodiť; 

tvoriť, pôsobiť; získavať (si), nadobúdať 

prīdem dávno, skôr, inokedy 

prōdō, ere, didī, ditum vydávať, vyhlasovať, 

odovzdávať; memoriae prōdere zazname-

návať, zapisovať 

prōmittō, ere, mīsī, missum sľubovať 

putō, āre, āvī, ātum počítať, sčítať; pokladať, 

považovať (niekoho, niečo za niekoho, niečo – 

dvoj. acc.); myslieť, domnievať sa 

sentiō, īre, sēnsī, sēnsum vnímať, cítiť, badať, 

poznávať, rozumieť, domnievať sa 

soror, ōris, f. sestra 

subigō, ere, ēgī, āctum hnať, nútiť; podrobiť, 

podmaniť 

vērisimilis, e pravdepodobný 

 

 

 

Preložte: 

a) 

1. Videō rōsās flōrēre. 2. Nuntiātum est castra ab hostibus ante urbem mūnīrī. 3. Fateor mē 

nōnnumquam timuisse. 4. Lēgēbāmus multās regiōnēs ab Alexandrō Magnō subāctās esse. 

5. Tempora meliora ventūra esse crēdimus. 6. Vērisimile est industriē laborantēs numquam 

castīgātum īrī. 7. Sentīmus aestātem calidam, hiemem frīgidam esse. 8. Nōta est Sōcratis 

sententia: Sciō mē nihil scīre. 9. Stultī hominēs sē omnia intellegere arbitrantur. 10. Cōnstat 

veterēs Germānōs bellicōsōs fuisse. 11. Fīliōs nōbilium Rōmānōrum ā servīs ēducātōs et ērudītos 

esse inter omnēs cōnstat. 12. Duo equitēs Rōmānī Catilīnae prōmīsērunt sē Cicerōnem ante lūcem 

in lectulō interfectūrōs esse. 13. Dārēus, rēx Persārum, spērābat Graecōs ā sē facile victum īrī. 

14. Hominēs imprūdentēs nimiā audāciā saepe in perīculum dūcī scīmus. 15. Magnōs dolōrēs 

tempore lenīrī et minuī nōtum est. 16. Memoriae prōditum est Lātōnam in īnsulam Dēlum 

cōnfūgisse atque ibī Apollinem Diānamque peperisse. 17. Audīvimus parentēs tuōs in urbem 

vēnisse; hoc locum iīs placēre posse exīstimāmus. 18. Interfectum esse L. Catilīnam iam prīdem 

oportēbat. 19. Vōs omnēs contentōs fore putō. 20. Gracchīs amīcīsque eōrum occīsīs optimātēs 

exīstimābant suam auctōritātem mūnītum īrī. 

b) 

1. Počul som, že tvoja sestra veľmi pekne spieva. 2. Je známe, že slávnym ľuďom sú 

preukazované veľké pocty. 3. Nevedel som, že si túto knihu nečítal. 4. Vojaci oznámili veliteľovi, 

že boli dobyté dve mestá. 5. Dúfam, že si splníte všetky svoje povinnosti. 6. Žiaci sľúbili, že budú 

usilovní. 7. Veríme, že títo nešľachetní ľudia budú potrestaní. 
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Živé latinské slová a sentencie 

 

DIC   HOSPES   SPARTAE   NOS   TE   HIC 

VIDISSE   IACENTES ,   DUM    SANCTIS 

PATRIAE    LEGIBUS   OBSEQUIMUR 

 

 

INGRATUS   EST   QUI   BENEFICIUM   ACCEPISSE 

SE   NEGAT,   INGRATUS   QUI   DISSIMULAT, 

INGRATISSIMUS   OMNIUM   QUI   OBLITUS   EST 

 

 
hospes, itis, m. hosť; pocestný, pútnik, cudzinec 

hīc tu, na tomto mieste 

dum dokiaľ, pokiaľ, kým (časová spojka) 

sānctus, a, um posvätný, zasvätený, svätý 

obsequor, sequī, secūtus sum poslúchať 

ingrātus, a, um nepríjemný, nevítaný; nevďačný 

dissimulō, āre, āvī, ātum zatajovať, zamlčiavať 

oblīvīscor, līvīscī, oblītus sum zabúdať
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20. L E K C I A  –  L E C T I O  XX 
Nominatív s infinitívom; väzba po slovesách iubeō, vetō 

 
 

NOMINATÍV S INFINITÍVOM 
(Nominativus cum infinitivo) 

 
Niektoré latinské prechodné slovesá,58 po ktorých nasleduje väzba akuzatívu s infinitívom, 

majú v pasíve tzv. osobnú väzbu (t. j. tvoria pasívum vo všetkých osobách). Aj pri pasívnych 

tvaroch týchto slovies môže stáť infinitív, ale podmet tohto infinitívu je vtedy totožný s podmetom 

riadiaceho slovesa a je v nominatíve. Ide o v ä z b u  n o m i n a t í v u  s   i n f i n i t í v o m . 

Podobne ako väzba akuzatívu s infinitívom sa chápe ako súčasť vety a neoddeľuje sa čiarkou.59 
 
Keďže v slovenčine slovesá, po ktorých prichádza väzba nominatívu s infinitívom, 

väčšinou v pasíve osobnú väzbu nemajú, prekladajú sa neosobne, t. j. pomocou 3. os. sg. 

a zvratného zámena „sa“. Samotná väzba nominatívu s infinitívom sa (podobne ako väzba 

akuzatívu s infinitívom) prekladá vedľajšou vetou so spojkou že: 
 
Pater venīre dīcitur. Hovorí sa, že otec prichádza. Otec vraj prichádza. 

Pater venīre vidētur. Zdá sa, že otec prichádza. 
 

 Väzba nominatívu s infinitívom načastejšie nasleduje po pasívnych tvaroch slovies dīcendī et 

sentiendī, napr.: videor – zdá sa (o mne), dīcor – hovorí sa (o mne), putor, exīstimor – myslí 

sa (o mne) atď.; po výrazoch fertur, feruntur, trāditur, trāduntur (hovorí sa, vraj) – len v 3. os.; 

po pasívnych slovesách iubēre, vetāre a pod. 
 

 sg. pl. 

1. os. Videor (dīcor) contentus esse. 

Zdá sa (hovorí sa), ž e  s o m  spokojný. 
Vidēmur (dīcimur) contentī esse. 

Zdá sa (hovorí sa), ž e  s m e  spokojní. 

2. os. Vidēris (dīceris) contentus esse. 

Zdá sa (hovorí sa), ž e  s i  spokojný. 
Vidēminī (dīciminī) contentī esse. 

Zdá sa (hovorí sa), ž e  s t e  spokojní. 

3. os. Vidētur (dīcitur) contentus esse. 

Zdá sa (hovorí sa), ž e  j e  spokojný. 
Videntur (dīcuntur) contentī esse. 

Zdá sa (hovorí sa), ž e  s ú  spokojní. 
 

Vidēris contenta esse. Zdá sa, že si spokojná. Zdáš sa byť spokojná. 

Vidētur contenta fuisse. Zdá sa, že bola spokojná. 

Vidēbāminī contentās futūrās esse. Zdalo sa, že budete spokojné. 

Dīceris trīstis esse. Hovorí sa, že si smutný (á). Vraj si smutný (á). 

Dīcēbāmur fēlīcēs esse. Hovorilo sa, že sme šťastní (é). 

Dīcuntur arva frūgifera esse. Hovorí sa, že polia sú úrodné. Polia sú vraj úrodné. 

Dīcēbāris vēnisse. Hovorilo sa (povrávalo sa), že si prišiel (prišla). 

Vidēbāminī omnia intellēxisse. Zdalo sa, že ste všetkému rozumeli. 

Hostis victus esse dīcēbātur. Hovorilo sa, že nepriateľ bol porazený. 

Rōmānī hostēs victūrī esse vidēbantur. Zdalo sa, že Rimania porazia nepriateľov. 

Carmina huius poētae lēctum īrī dīcuntur. Vraví sa, že básne tohto básnika budú čítané.  

Básne tohto básnika sa vraj budú čítať. 

Homērus caecus60 fuisse dīcitur (trāditur, fertur). Hovorí sa, že Homér bol slepý. 

Homér bol vraj slepý. 

O Homérovi sa hovorí, že bol slepý. 
 

 Aj pri väzbe nominatívu s infinitívom sa niekedy infinitív futúra nahradzuje opisom: 
 
Omnēs studēre posse (velle/dēbēre) vidēbantur. Zdalo sa, že sa všetci budú snažiť. 

Puella laudārī posse (velle/dēbēre) dīcitur. Hovorí sa, že dievča bude chválené. 

                                                           
58 Prechodné slovesá sú tie, ktoré majú predmet v akuzatíve bez predložky. 
59 Zámenný podmet sa nevyjadruje, keďže je vyjadrený osobou riadiaceho slovesa. 
60 caecus, a, um slepý 
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VÄZBA PO SLOVESÁCH iubeō, vetō 
 

iubeō, ēre, iussī, iussum prikazovať, rozkazovať 

vetō, āre, vetuī, vetitum zakazovať 

 

Ak sú slovesá i u b e ō  a  v e t ō  v aktívnom tvare, nasleduje po nich v ä z b a  

a k u z a t í v u  s  i n f i n i t í v o m . To znamená, že osoba, ktorej sa niečo rozkazuje alebo 

zakazuje, sa vyjadruje akuzatívom a to, čo sa rozkazuje alebo zakazuje, sa vyjadruje infinitívom 

prézenta aktíva: 
 
Caesar iussit (vetuit) mīlitēs pontem interrumpere. 

Caesar rozkázal (zakázal) vojakom strhnúť most (aby strhli most). 

 

 Ak nie je vyjadrená osoba, ktorej sa niečo rozkazuje alebo zakazuje, vyjadruje sa to, čo 

sa rozkazuje alebo zakazuje, infinitívom prézenta pasíva: 
 
Caesar iussit (vetuit) pontem interrumpī. Caesar rozkázal (zakázal) strhnúť most (aby bol strhnutý 

most). 

 

V pasíve majú slovesá iubeō a vetō osobnú väzbu : 

iubeor – rozkazuje sa mi 

vetor – zakazuje sa mi 

 

Ak sú slovesá i u b e ō  a  v e t ō  v pasívnom tvare, nasleduje po nich v ä z b a  

n o m i n a t í v u  s  i n f i n i t í v o m : 
 

Mīlitēs iussī (vetitī) sunt pontem interrumpere. 

Vojakom sa rozkázalo (zakázalo; bolo rozkázané, zakázané) strhnúť most. 
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2 0 .  C V I Č E N I E  –  E X E R C I T A T I O  XX 
 

 

Slovná zásoba 
 

Albānus, a, um albský (podľa mesta Alba Longa) 

Amūlius, ī, m. Amulius, kráľ mesta Alby Longy 

cōgitō, āre, āvī, ātum myslieť, premýšľať, 

uvažovať (o niečom – acc.) 

dictum, ī, n. výpoveď, slovo, výrok 

Galēnus, ī, m. Galénos, rímsky lekár (2. stor.) 

Hippocratēs, is, m. Hippokrates, grécky lekár 

(4. – 5. stor. p. n. l.) 

initium, iī, n. začiatok, počiatok, pôvod; initiō na 

začiatku, zo začiatku 

iubeō, ēre, iussī, iussum prikazovať, rozkazovať 

Lacedaemoniī, ōrum, m. Lacedémončania, 

Sparťania 

laetus, a, um veselý, radostný, šťastný, príjemný 

lupa, ae, f. vlčica 

Lycūrgus, ī, m. Lykurgos, mýticky zákonodarca 

v Sparte 

maneō, ēre, mānsī, mānsum zostávať, byť 

zachovaný, trvať, byť v platnosti 

medicus, ī, m. lekár 

mōns, montis, m. vrch, hora, pohorie 

Nerō, ōnis, m. Nero, piaty rímsky cisár (1. stor.) 

oblīvīscor, līvīscī, oblītus sum zabúdať (na 

niekoho – gen.; na niečo – gen. al. acc.) 

prīnceps, cipis, m. popredná osoba, popredný 

muž, veliteľ, náčelník, knieža, vládca, 

panovník; pôvodca 

rārō zriedka, málokedy 

recipiō, ere, cēpī, ceptum prijať späť, dostať 

späť; sē recipere odobrať sa, uchýliť sa 

Themistoclēs, is, m. Temistokles, aténsky štátnik 

(5. stor. p. n. l.) 

Tiberis, is, m. (acc. Tiberim, abl. Tiberī) Tiber, 

rieka pretekajúca Rímom 

trādō, ere, didī, ditum odovzdávať, odkazovať, 

prenechavať, zanechať; trāditur rozpráva sa, 

povráva sa, hovorí sa; arma trādere zložiť 

zbrane, vydať zbrane 

venēnum, ī, n. jed, otrava 

vetō, āre, vetuī, vetitum zakazovať, brániť 

violō, āre, āvī, ātum ubližovať, poškodzovať, 

urážať; zneuctiť; porušovať

 

 

Preložte: 

a) 

1. Putor industrius esse. 2. Vērum mihi dīxisse vidēris. 3. Hoc dictum falsum esse scītur. 4. Saepe 

mentīrī dīciminī. 5. Carmina poētārum Rōmānōrum temporibus nostrīs in schōlīs rārō legī 

dīcuntur. 6. Saepe laetī esse vidēmur, cum trīstēs sumus. 7. Multa fēcisse dīcimur, quae numquam 

cōgitāvimus. 8. Themistoclēs venēnō mortuus esse trāditur. 9. Rōmulus cum Remō frātre dīcitur 

ab Amūliō, rēge Albānō, ad Tiberim expositus esse. 10. Māter Rōmulī Remīque lupa fuisse 

trādēbātur. 11. Vir ille numquam reversūrus esse vidētur. 12. Crēdiminī iūstī fore. 13. Mīlitēs 

hostium brevī tempore superātum īrī crēdēbantur. 14. Lacedaemoniī omnium Graecōrum 

fortissimī fuisse trāduntur. 15. Tempora meliora ventūra esse semper spērābuntur. 16. Initiō 

Hannibal ā Rōmānīs vincī nōn posse vidēbātur. 17. Rōmānī clādēs ā Germānīs acceptās numquam 

oblītī esse vidēbantur. 18. Hippocratēs et Galēnus perītissimī medicī fuisse exīstimantur. 19. Dux 

mīlitēs sē recipere in montēs iubet. 20. Lycūrgus urbem mūnīrī vetuit. 21. Praeceptīs parēre iussī 

sumus. 22. Lēgēs violāre vetāminī. 23. Nerō Rōmam incendī iussisse trāditur. 24. Cicerō prīncipēs 

coniūrātiōnis interficī iussit. 

b) 

1. Hovorí sa, že sme čestní. 2. Verilo sa, že Slnko je menšie ako Zem. 3. Zdalo sa, že sa zabávaš. 

4. Vraj ste sa báli. 5. Hovorí sa, že Trója bola dobytá Grékmi. 6. Zdá sa, že tieto dni budú veľmi 

chladné. 7. Verí sa, že v nebezpečenstve bude vlasť bránená všetkými občanmi. 8. Veliteľ zakázal 

vojakom opustiť tábor. 9. Cisár prikázal postaviť chrám. 10. Bolo nám prikázané zostať doma.  
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Živé latinské slová a sentencie 

 

VENENUM   IN   AURO   BIBITUR 

OMNE   INITIUM   EST   DIFFICILE 

DISCREPANT   FACTA   CUM   DICTIS 

MEDICUS   CURAT,   NATURA   SANAT 

QUI    TACET,   CONSENTIRE   VIDETUR 
 

BENEFICIA   EO   USQUE   LAETA   SUNT, 

DUM   VIDENTUR   EXSOLVI   POSSE 

 

 
cōnsentiō, īre, sēnsī, sēnsum súhlasiť 

cūrō, āre, āvī, ātum starať sa; liečiť 

discrepō, āre, āvī (-uī) nesúhlasiť, líšiť sa, 

nezhodovať sa 

dum dokiaľ, pokiaľ, kým (časová spojka) 

exsolvō, ere, solvī, solūtum uvoľniť, rozviazať; 

zaplatiť, splatiť, odplatiť 

sānō, āre, āvī, ātum uzdravovať, liečiť; naprávať 

taceō, ēre, uī, itum mlčať 
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21. L E K C I A  –  L E C T I O  XXI 
Konjunktív; konjunktív prézenta aktíva a pasíva; 

konjunktív imperfekta aktíva a pasíva; 

konjunktív prézenta a imperfekta slovesa esse 
 

 

 

KONJUNKTÍV 

(coniunctivus) 
 

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: 

 samostatne – ak by veta mala konjunktív, aj keby sa stala hlavnou (konjunktív je vyžadovaný 

jej zmyslom); 

 závisle – ak sa konjunktív nachádza vo vedľajšej vete, ktorá je pôvodom indikatívna. 
 
Č a s  konjunktívu vo vedľajších vetách sa používa: 

 samostatne (absolútne) – t. j. bez ohľadu na čas riadiaceho slovesa v nadradenej (hlavnej) vete; 

 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 súslednosti časov (consecutio temporum). 

 

 

T V O R E N I E  A  V Ý Z N A M  K O N J U N K T Í V O V  
 

Konjunktív  prézenta  aktíva,  pas íva  
(coni. praes. act., pas.) 

 
K o n j u n k t í v  p r é z e n t a  sa tvorí od prézentného kmeňa. 

Znakom konjunktívu prézenta je:  

▪ pri slovesách I. konjugácie -e- 

▪ pri slovesách II., III. a IV. konjugácie -a- 

 

I. konjugácia 
 

act. sg. pl.  pas. sg. pl. 

1. os. laud-e-m laud-ē-mus  1. os. laud-e-r laud-ē-mur 

2. os. laud-ē-s laud-ē-tis  2. os. laud-ē-ris laud-ē-minī 

3. os. laud-e-t laud-e-nt  3. os. laud-ē-tur laud-e-ntur 
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II., III., IV. konjugácia 
 

act. sg. pl.  pas. sg. pl. 

1. os. dēle-am 
leg-am 

capi-am 
audi-am 

dēle-āmus 
leg-āmus 

capi-āmus 
audi-āmus 

 1. os. dēle-ar 
leg-ar 

capi-ar 
audi-ar 

dēle-āmur 
leg-āmur 

capi-āmur 
audi-āmur 

2. os. dēle-ās 
leg-ās 

capi-ās 
audi-ās 

dēle-ātis 
leg-ātis 

capi-ātis 
audi-ātis 

 2. os. dēle-āris 
leg-āris 

capi-āris 
audi-āris 

dēle-āminī 
leg-āminī 

capi-āminī 
audi-āminī 

3. os. dēle-at 
leg-at 

capi-at 
audi-at 

dēle-ant 
leg-ant 

capi-ant 
audi-ant 

 3. os. dēle-ātur 
leg-ātur 

capi-ātur 
audi-ātur 

dēle-antur 
leg-antur 

capi-antur 
audi-antur 

 
Konjunktív prézenta môže mať v hlavných vetách nasledujúce významy:  
1. K o n j u n k t í v  v ô l e , ktorým sa vyjadruje r o z k a z  (pre 2. a 3. os. sg. a pl.) alebo v ý z v a  

(pre 1. os. pl.). Záporka je nē. 
Audiās verba nostra! Počúvaj naše slová! 
Pareātis cōnsiliīs sapientiōrum! Poslúchajte rady múdrejších! 
Vīvat! Nech žije! 
Laudentur industriī! Usilovní nech sú chválení! 
Gaudeāmus! Radujme sa! 

2. K o n j u n k t í v  ž e l a c í , ktorým sa vyjadruje ž e l a n i e  s p l n i t e ľ n é  v  p r í t o m n o s t i , 

a to v spojení s časticou utinam (kiež). Záporka je nē. 
Utinam nōbīs pāreātis. Kiež nás poslúchate. 
Utinam nē puniar. Kiež nie som trestaný. 

3. K o n j u n k t í v  m o ž n o s t i  (potenciálny), ktorým sa vyjadruje dej možný v prítomnosti 

a budúcnosti. Najčastejšie sa používa v podmienkových súvetiach. Záporka je nōn. 

Sī industriī sitis, laudēmus vōs. Ak by ste boli usilovní, chválili by sme vás. 

4. K o n j u n k t í v  r o z v a ž o v a c í , ktorým sa vyjadruje rozvažovanie v prítomnosti (najmä 

v 1. os.). Záporka je nōn. 

Quid faciam? Čo mám robiť? 

5. K o n j u n k t í v  p r í p u s t k o v ý , ktorým sa vyjadruje prípustka v prítomnosti. Záporka je nē. 

Multa sciās, nōn scīs omnia. Hoci vieš mnoho, nevieš všetko. 
 

Konjunktív  imperfekta  akt íva,  pas íva  
(coni. impf. act., pas.)  

K o n j u n k t í v  i m p e r f e k t a  sa tvorí od prézentného kmeňa. Znakom konjunktívu imperfekta 

je -re-. Konjunktív imperfekta jednoducho vytvoríme tak, že k tvaru infinitívu prézenta aktíva 

pripojíme osobnú príponu. 
 

act. sg. pl.  pas. sg. pl. 

1. os. laudāre-m 
dēlēre-m 
legere-m 
capere-m 
audīre-m 

laudārē-mus 
dēlērē-mus 
legerē-mus 
caperē-mus 
audīrē-mus 

 1. os. laudāre-r 
dēlēre-r 
legere-r 
capere-r 
audīre-r 

laudārē-mur 
dēlērē-mur 
legerē-mur 
caperē-mur 
audīrē-mur 

2. os. laudārē-s 
dēlērē-s 
legerē-s 
caperē-s 
audīrē-s 

laudārē-tis 
dēlērē-tis 
legerē-tis 
caperē-tis 
audīrē-tis 

 2. os. laudārē-ris 
dēlērē-ris 
legerē-ris 
caperē-ris 
audīrē-ris 

laudārē-minī 
dēlērē-minī 
legerē-minī 
caperē-minī 
audīrē-minī 

3. os. laudāre-t 
dēlēre-t 
legere-t 
capere-t 
audīre-t 

laudāre-nt 
dēlēre-nt 
legere-nt 
capere-nt 
audīre-nt 

 3. os. laudārē-tur 
dēlērē-tur 
legerē-tur 
caperē-tur 
audīrē-tur 

laudāre-ntur 
dēlēre-ntur 
legere-ntur 
capere-ntur 
audīre-ntur 



102 

 

P o z n á m k a : Pri tvorení konjunktívu imperfekta deponentných slovies je potrebné tvar infinitívu 

prézenta aktíva vytvoriť podľa vzoru pravidelných slovies (hortāre-r, hortārē-ris, hortāre-tur, atď). 

 

Konjunktív imperfekta môže mať v hlavných vetách nasledujúce významy: 
 
1. K o n j u n k t í v  ž e l a c í , ktorým sa vyjadruje ž e l a n i e  n e s p l n i t e ľ n é  v  p r í t o m -

n o s t i , a to v spojení s časticou utinam (kiež). Záporka je nē. 
Utinam nōbīs pārerētis. Kiež by ste nás poslúch(a)li. 
Utinam nē punīrer. Kiež by som nebol (po)trestaný. 

2. K o n j u n k t í v  m o ž n o s t i  (potenciálny), ktorým sa vyjadruje dej možný v minulosti. 

Vyskytuje sa zriedkavejšie, väčšinou v 2. os. sg. a len pri niektorých slovesách. Záporka je nōn. 
dīcerēs  povedal  by si 
crēderēs  veril by si 
putārēs  myslel by si si 

3. K o n j u n k t í v  n e s k u t o č n o s t i  (ireálny), ktorým sa vyjadruje dej neskutočný 

v  prítomnosti. Najčastejšie sa používa v podmienkových súvetiach. Záporka je nōn. 

Laudārēmus. Chválili (pochválili) by sme. 

Hoc numquam loquerer. Toto by som nikdy nepovedal. 

4. K o n j u n k t í v  r o z v a ž o v a c í , ktorým sa vyjadruje rozvažovanie v minulosti (najmä 

v 1. os.). Záporka je nōn. 

Quid facerem? Čo som mal robiť? 

 

 

Konjunktív  prézenta  a  imperfekta  s lovesa esse  

 

Konjunktív prézenta slovesa esse     Konjunktív imperfekta slovesa esse 
 

 sg. pl.   sg. pl. 

1. os. sim sīmus  1. os. essem essēmus 

2. os. sīs sītis  2. os. essēs essētis 

3. os. sit sint  3. os. esset essent 

 

Miesto pravidelných tvarov konjunktívu imperfekta slovesa esse sa používajú aj tvary forem, 

forēs, foret atď. (= essem, essēs, esset, ...) 

 

Rovnako sa časujú i zloženiny slovesa esse (absim, abessem; adsim, adessem; obsim, obessem; 

possim, possem; prōsim, prōdessem atď.). 
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2 1 .  C V I Č E N I E  –  E X E R C I T A T I O  XXI 
 

 

Slovná zásoba 
 

accūsō, āre, āvī, ātum žalovať, obžalovať, obviňovať 

avārus, a, um skúpy, lakomý, chamtivý; avārus, 

ī, m. lakomec 

cēdō, ere, cessī, cessum ustupovať, odchádzať, 

podrobovať sa 

certē iste, zaiste, dozaista, naozaj, pravda 

convincō, ere, vicī, victum úplne premáhať, 

usvedčovať, dokazovať 

convīva, ae, m. spoluhodovník, hosť 

crēscō, ere, crēvī, crētum rásť, zväčšovať sa, 

vzmáhať sa 

cūrō, āre, āvī, ātum starať sa, dbať o niečo 

(s acc.); liečiť; dať niečo urobiť (s gerundívom) 

ēligō, ere, lēgī, lectum vyberať, vybrať, vyvoliť 

enim lebo, totiž, veď 

foedus, eris, n. zmluva, dohovor; spolčenie, 

spolok 

Grātiae, ārum, f. Grácie, tri bohyne krásy 

a pôvabu 

īrāscor, scī, īrātus sum hnevať sa (na niekoho – 

dat.); īrātus, a, um rozhnevaný 

Mūsa, ae, f. Múza, bohyňa umení a vied 

observō, āre, āvī, ātum pozorovať, strážiť, 

zachovávať 

prūdēns, entis predvídavý, skúsený, rozumný, 

rozvážny 

statim hneď, ihneď 

tam tak, tak veľmi; tam – quam tak – ako 

ulcīscor, ulcīscī, ultus sum pomstiť sa (niekomu 

– acc.) 

utinam kiež 

vertō, ere, vertī, versum obracať 

vītō, āre, āvī, ātum vyhýbať sa (niekomu, niečomu 

– acc.) 

 

 

 

Preložte: 

a) 

1. Liber nōn sōlum dēlectet, sed etiam prōsit! 2. Īrātum breviter vītēs, inimīcum diū! 3. Numerus 

convīvārum nē sit minor quam Grātiārum, nē maior quam Mūsārum! 4. Prūdentiōrī cēdāmus! 

5. Imitēmur eōs virōs, quī cīvibus reī pūblicae nostrae prōfuērunt, amēmus patriam, pāreāmus 

lēgibus, adsīmus miserīs! 6. Observēmus praeclārum illud: Audiātur et altera pars! 7. Utinam 

omnēs difficultātēs superēmus. 8. Utinam nōbīs ignōscere possitis. 9. Utinam inimīcum prō 

iniūriīs ulciscī possem. 10. Utinam nūllā rē ab officiīs dēterreāminī. 11. Utinam statim 

cognōscerēmus tē nōbīs vērum nōn dīxisse. 12. Quis dīcere audeat vēra esse somnia? 13. Sī nōbīs 

pāreātis, vincere possitis. 14. Sī avārī imperent, omnēs cīvēs brevī tempore pauperēs sint. 

15. Numquam tibi mentīrer, numquam foedus violārem. 16. Amīcōs vērōs tibi ēligās; amīcī enim 

falsī nōn adessent tibi in calamitāte. 17. Mīlitēs trīstēs – crēderēs [eōs] victōs [esse] – in castra 

revertuntur. 18. Cui crēdāmus, ā quibus auxilium petāmus? 19. Quō mē verterem? Ad amīcōs 

cōnfugerem? 20. Accūsent tē malī, bonī tē dēfendent. 21. Nē sit summum malum dolor, certē 

malum est. 22. Sint medicī doctissimī, omnēs morbōs curāre nōn possunt. 23. Utinam tam facile 

vēra invenīre possim, quam falsa convincere. 

b) 

1. Vyhýbajte sa zlým ľuďom. 2. Nech naše priateľstvo rastie a prekvitá. 3. Chváľme vždy 

najlepších. 4. Kiež sú vaše deti štastné. 5. Kiež by si tieto slová nikdy nenapísal. 6. Ak by ste 

prišli, zaradovali by sme sa. 7. Toto by som ti nikdy neodpustil. 8. Čo mám povedať? 9. Koho 

sme sa mali pýtať? 10. Aj keď sa snažím, predsa nie som chválený. 
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Živé latinské slová a sentencie 

 

HABEAT   SIBI 

BELLA   GERANT   ALII 

VIVAT,    CRESCAT,   FLOREAT 

IGNOSCAS   ALIIS   MULTA ,   NIL   TIBI 

GAUDEAMUS   IGITUR ,   IUVENES   DUM   SUMUS 

OMNIA   VINCIT   AMOR   ET   NOS   CEDAMUS   AMORI 

QUIDQUID   AGIS ,   PRUDENTER   AGAS   ET   RESPICE   FINEM 

 
 

igitur teda, nuž 

iuvenis, e mladý; iuvenis, is, m. f. mládenec, 

mladík, mladý muž; mladica, mladá žena 

dum dokiaľ, pokiaľ, kým (časová spojka) 

quisquis, quidquid ktokoľvek, čokoľvek 

respiciō, ere, spexī, spectum pozerať; 

vzťahovať sa; mať ohľad, dbať na čo 

fīnis, is, m. hranica, kraj; pl. krajina, územie; 

koniec, cieľ
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22. L E K C I A  –  L E C T I O  XXII 
Konjunktív perfekta aktíva a pasíva; 

konjunktív plusquamperfekta aktíva a pasíva; 

konjunktív perfekta a plusquamperfekta slovesa esse 
 

 

Konjunktív  perfekta  aktíva ,  pas íva  
(coni. perf. act., pas.) 

 
K o n j u n k t í v  p e r f e k t a  a k t í v a  sa tvorí od perfektného kmeňa príponami: 

-erim, -eris, -erit, -erimus, -eritis, -erint. 
 
K o n j u n k t í v  p e r f e k t a  p a s í v a  sa tvorí spojením particípia perfekta pasíva s tvarmi 

konjunktívu prézenta slovesa esse.   
act. sg. pl.  pas. sg. pl. 

1. os. laudāv-erim 

dēlēv-erim 

lēg-erim 

audīv-erim 

laudāv-erimus 

dēlēv-erimus 

lēg-erimus 

audīv-erimus 

 1. os. laudātus, a, um sim 

dēlētus, a, um sim 

lectus, a, um sim 

audītus, a, um sim 

laudātī, ae, a simus 

dēlētī, ae, a simus 

lectī, ae, a simus 

audītī, ae, a simus 

2. os. laudāv-eris 

dēlēv-eris 

lēg-eris 

audīv-eris 

laudāv-eritis 

dēlēv-eritis 

lēg-eritis 

audīv-eritis 

 2. os. laudātus, a, um sīs 

dēlētus, a, um sīs 

lectus, a, um sīs 

audītus, a, um sīs 

laudātī, ae, a sītis 

dēlētī, ae, a sītis 

lectī, ae, a sītis 

audītī, ae, a sītis 

3. os. laudāv-erit 

dēlēv-erit 

lēg-erit 

audīv-erit 

laudāv-erint 

dēlēv-erint 

lēg-erint 

audīv-erint 

 3. os. laudātus, a, um sit 

dēlētus, a, um sit 

lectus, a, um sit 

audītus, a, um sit 

laudātī, ae, a sint 

dēlētī, ae, a sint 

lectī, ae, a sint 

audītī, ae, a sint 

 

Konjunktív perfekta môže mať v hlavných vetách nasledujúce významy: 
 
1. K o n j u n k t í v  v ô l e  z a b r a ň o v a c í , ktorým sa vyjadruje z á k a z  (pre 2. os. sg. a pl.). 

Záporka je nē: 
Nihil dīxeris! Nič nehovor! 
Nē timueritis! Nebojte sa! 

2. K o n j u n k t í v  ž e l a c í , ktorým sa vyjadruje ž e l a n i e  s p l n i t e ľ n é  v  m i n u l o s t i , 

a to v spojení s časticou utinam (kiež). Záporka je nē: 
Utinam nōbīs pārueritis. Kiež ste nás poslúchli. 
Utinam nē punītus sim. Kiež som nebol (po)trestaný. 

3. K o n j u n k t í v  m o ž n o s t i  (potenciálny), ktorým sa vyjadruje dej možný v prítomnosti 

a budúcnosti. Najčastejšie sa používa v podmienkových súvetiach. Záporka je nōn: 

Laudāverimus. (Po)chválili by sme. 

Hoc melius fēcerim. Toto by som urobil lepšie. 

4. K o n j u n k t í v  p r í p u s t k o v ý , ktorým sa vyjadruje prípustka v minulosti. Záporka je nē: 

Multa scrīpseris, tamen nōn omnia scrīpsistī. Hoci si napísal mnoho, predsa si nenapísal všetko. 

 

Konjunktív  plusquamperfekta  akt íva,  pas íva  
(coni. plsqpf. act., pas.) 

 
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  a k t í v a  sa tvorí  od perfektného kmeňa príponami: 

-issem, -issēs, -isset, -issēmus, -issētis, -issent. 
 

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  p a s í v a  sa tvorí spojením particípia perfekta pasíva 

s tvarmi konjunktívu imperfekta slovesa esse. 
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act. sg. pl.  pas. sg. pl. 

1. os. laudāv-issem 

dēlēv-issem 

lēg-issem 

audīv-issem 

laudāv-issēmus 

dēlēv-issēmus 

lēg-issēmus 

audīv-issēmus 

 1. os. laudātus, a, um essem 

dēlētus, a, um essem 

lectus, a, um essem 

audītus, a, um essem 

laudātī, ae, a essēmus 

dēlētī, ae, a essēmus 

lectī, ae, a essēmus 

audītī, ae, a essēmus 

2. os. laudāv-issēs 

dēlēv-issēs 

lēg-issēs 

audīv-issēs 

laudāv-issētis 

dēlēv-issētis 

lēg-issētis 

audīv-issētis 

 2. os. laudātus, a, um essēs 

dēlētus, a, um essēs 

lectus, a, um essēs 

audītus, a, um essēs 

laudātī, ae, a essētis 

dēlētī, ae, a essētis 

lectī, ae, a essētis 

audītī, ae, a essētis 

3. os. laudāv-isset 

dēlēv-isset 

lēg-isset 

audīv-isset 

laudāv-issent 

dēlēv-issent 

lēg-issent 

audīv-issent 

 3. os. laudātus, a, um esset 

dēlētus, a, um esset 

lectus, a, um esset 

audītus, a, um esset 

laudātī, ae, a essent 

dēlētī, ae, a essent 

lectī, ae, a essent 

audītī, ae, a essent 

 

Konjunktív plusquamperfekta môže mať v hlavných vetách nasledujúce významy: 
 
1. K o n j u n k t í v  ž e l a c í , ktorým sa vyjadruje ž e l a n i e  n e s p l n i t e ľ n é  v  m i n u l o s t i , 

a to v spojení s časticou utinam (kiež). Záporka je nē: 
Utinam nōbīs pāruissētis. Kiež by ste nás boli poslúchli. 
Utinam nē punītus essem. Kiež by som nebol býval (po)trestaný. 

2. K o n j u n k t í v  n e s k u t o č n o s t i  (ireálny), ktorým sa vyjadruje dej neskutočný v minulosti. 

Najčastejšie sa používa v podmienkových súvetiach. Záporka je nōn: 

Laudāvissēmus. Boli by sme chválili (pochválili). 

Hoc numquam locūtus essem. Toto by som nikdy nebol povedal. 
 

 
Konjunktív  perfekta  a  plusquamperfekta  s lovesa esse  

 
Konjunktív perfekta slovesa esse     Konjunktív plusquamperfekta slovesa esse 

 
act. sg. pl.  pas. sg. pl. 

1. os. fuerim fuerimus  1. os. fuissem fuissēmus 

2. os. fueris fueritis  2. os. fuissēs fuissētis 

3. os. fuerit fuerint  3. os. fuisset fuissent 

 

Rovnako sa časujú i zloženiny slovesa esse (āfuerim, āfuissem, affuerim, affuissem, obfuerim/ 

offuerim, obfuissem/offuisem, potuerim, potuissem, prōfuerim, prōfuissem atď.). 

 
Prehľad konjunktívov v tabuľkách 

 

1. Konjunktívy podľa času: 

Konjunktív 

prézenta imperfekta perfekta plusquamperfekta 

vôle 
rozkazovací, vyzývací 

 vôle 
zabraňovací 

 

želací 
želanie splniteľné 

v prítomnosti 

želací 
želanie nesplniteľné 

v prítomnosti 

želací 
želanie splniteľné 

v minulosti 

želací 
želanie nesplniteľné 

v minulosti 

možnosti 
možnosť v prítomnosti 

a budúcnosti 

možnosti 
možnosť v minulosti 

možnosti 
možnosť v prítomnosti 

a budúcnosti 

 

 neskutočnosti 
neskutočnosť v prítomnosti  

 neskutočnosti 
neskutočnosť v minulosti 

rozvažovací 
rozvažovanie v prítomnosti 

rozvažovací 
rozvažovanie v minulosti 

  

prípustkový 
prípustka v prítomnosti 

 prípustkový 
prípustka v minulosti 
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2. Konjunktívy podľa významu: 

Konjunktív 

vôle želací možnosti neskutočnosti rozvažovací prípustkový 

coni. praes. 
rozkazovací, 

vyzývací 

coni. praes. 
želanie splniteľné 

v prítomnosti 

coni. praes. 
možnosť 

v prítomnosti 

a budúcnosti 

 coni. praes. 
rozvažovanie 

v prítomnosti 

coni. praes. 
prípustka 

v prítomnosti 

 coni. impf. 
želanie 

nesplniteľné 

v prítomnosti 

coni. impf. 
možnosť 

v minulosti  

coni. impf. 
neskutočnosť 

v prítomnosti 

 coni. impf. 
rozvažovanie 

v minulosti 

 

coni. perf. 
zabraňovací 

coni. perf. 
želanie splniteľné 

v minulosti 

coni. perf. 
možnosť 

v prítomnosti 

a budúcnosti 

  coni. perf. 
prípustka 

v minulosti 

 coni. plsqp. 
želanie 

nesplniteľné 

v minulosti 

 coni. plsqp. 
neskutočnosť 

v minulosti 

  

 

 

 

G E N I T Í V  A  A B L A T Í V  V L A S T N O S T I  
 

Genitív a ablatív vlastnosti vyjadruje vlastnosť osoby alebo veci. Je vždy spojený so zhodným 

prívlastkom. 
 

 Ge n i t í v  sa používa, keď sa označuje vlastnosť čo do počtu, váhy, ceny alebo druhu: 

exsilium decem annōrum desaťročné vyhnanstvo 

via trium diērum  trojdňová cesta 

rēs nūllīus pretiī61  bezcenná vec 

rēs magnī mōmentī62 dôležitá vec 

hominēs huius generis ľudia tohto druhu, takí ľudia 
 

 A b l a t í v  sa používa, keď sa označujú vlastnosti tela a jeho častí: 

fuit corpore rōbustō63 mal silné telo 

puella flāvīs capillīs64 plavovlasé dievča 
 

 Bez rozdielu sa používa  g e n i t í v  a  a b l a t í v , keď sa prívlastkami ako magnus (veľký), 

tantus (taký veľký), maximus, summus (veľmi veľký, najväčší) a pod. označuje stupeň 

vlastnosti (obyčajne duševnej): 

vir magnae virtūtis / magnā virtūte   veľmi statočný muž 

discipulus summae industriae  / summā industriā veľmi usilovný žiak 
 

 

 

  

                                                           
61 pretium, iī, n. cena 
62 mōmentum, ī, n. dôležitosť, význam 
63 rōbustus, a, um silný, pevný, mocný 
64 flāvus, a, um žltý, plavý; capillus, ī, m. vlas, vlasy 
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2 2 .  C V I Č E N I E  –  E X E R C I T A T I O  XXII 
 

 

Slovná zásoba 
 

āmittō, ere, mīsī, missum prepúšťať, vzdávať sa 

niečoho, upúšťať od niečoho, stratiť, prísť 

o niečo (s acc.) 

clāmō, āre, āvī, ātum kričať, volať 

cūra, ae, f. starosť, starostlivosť 

expleō, ēre, plēvī, plētum vyplniť, naplniť, splniť 

firmus, a, um pevný, silný; bezpečný, spoľahlivý 

gnārus, a, um znalý, vedomý si niečoho 

hasta, ae, f. kopija, oštep 

inceptum, ī, n. úmysel, zámer 

innocēns, entis nevinný 

Lāocoōn, ontis, m. Laokoón, kňaz v Tróji 

metus, ūs, m. strach, obava 

molestia, ae, f. obtiaž, ťažkosť, nepríjemnosť 

Priamus, ī, m. Priamos, trójsky kráľ 

stō, āre, stetī, stātūrus stáť 

sustineō, ēre, tinuī, tentum udržať, vydržať, znášať 

tantus, a, um taký veľký, toľký 

Trōiānus, ī, m. Trójan 

vulnerō, āre, āvī, ātum raniť, poraniť, ublížiť 

 

 

Preložte: 

a) 

1. Huic hominī nē crēdideris! 2. Nē accūsāveritis innocentem! 3. Nē exīstimāveris lībertāte āmissā 

vītām tuam nōn mūtātum īrī! 4. Nē dēfueritis amīcīs in calamitāte! 5. Utinam mūtāveritis 

sententiam vestram. 6. Utinam vōs salūtāre potuerimus. 7. Diū vōbīscum fuī, utinam nē vōbīs 

molestus fuerim. 8. Utinam nē istae litterae scrīptae sint. 9. Utinam celerius vēnissēs. 10. Utinam  

multae gentēs foedera nē violāvissent. 11. Utinam nē metū ab inceptō dēterritī essētis. 12. Utinam 

perīculī futūrī gnārī fuissēmus. 13. Quis dīxerit tē virum tantā audāciā esse? 14. Nisi arx 

firmissimē mūnīta sit, mīlitēs eam facile expugnāverint. 15. Ā quō in difficultātibus cōnsilium 

petīveris? 16. Sī vīta vestra omnibus virtūtibus explēta sit, multīs hominibus prōfueritis. 17. Crēde 

mihi, iam prīdem tē hāc molestiā līberāvissem. 18. Urbēs sine hominum labōre aedificārī nōn 

potuissent. 19. Sine cūrā auxiliōque multōrum incolārum oppidum restitūtum nōn esset. 

20. Pugnāverint hostēs fortissimē, tamen impetum mīlitum nostrōrum sustinēre nōn potuērunt. 

21. Graecī armīs ā Rōmānīs superātī sint, tamen litterīs et artibus eōs valdē superāvērunt. 

22. Fuerint Trōiānī virī maximae fortitūdinis, urbem tamen servāre nōn potuērunt. 23. Trōiānī 

clāmābant: „Utinam nē Lāocoōn hastā equum vulnerāvisset! Trōia nunc stāret Priamīque arx alta 

manēret.“ 

b) 

1. Nenapomínaj ma! 2. Kiež ste sa nebáli nebezpečenstva. 3. Kiež si nikdy neklamal. 4. Kiež by 

sme boli mohli zmeniť tvoju mienku. 5. Kiež by naša sloboda nebola bývala nikdy stratená. 6. Kto 

by mi mohol pomôcť v ťažkostiach? 7. Ak by ste to nepochopili, vysvetlili by sme vám to znovu. 

8. Bez rady skúsenejších by toto dielo nebolo bývalo dokončené. 9. Nikdy by som nebol veril, že 

mi odpustíš. 10. Aj keď obyvatelia mestečko opevnili, predsa ho neubránili. 
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Živé latinské slová a sentencie 

 

NUMQUAM   INVENIETUR ,   SI   CONTENTI 

FUERIMUS   INVENTIS 

 

NE   ACCESSERIS   IN   CONSILIUM   NISI   VOCATUS 

 

MENDICITATEM   ET   DIVITIAS   NE   DEDERIS   MIHI, 

TRIBUE   TANTUM   VICTUI   MEO   NECESSARIA 

 

 
mendīcitās, ātis, f. žobrota, chudoba victus, ūs, m. živobytie; výživa, potrava
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23. L E K C I A  –  L E C T I O  XXIII 
Účelové, zabraňovacie a obavné vety 

 

 
ÚČELOVÉ VETY 

 
Vedľajšie v e t y  ú č e l o v é  vyjadrujú účel nadradenej (hlavnej) vety. Sú to konjunktívne vety. 

Účelové vety sa uvádzajú spojkami: 
 

u t  (tiež uti) aby 

n ē   aby ne- 
 
Z a p a m ä t a ť  s i !   V spojení so zámenami a príslovkami sa spojka nē prekladá nasledovne: 
nē quis (quid) – aby nikto (nič) 

nē quis (quī), qua, quod – aby žiaden, aby nijaký 

nē ūllus, a, um – aby žiaden, aby nijaký 

nē unquam (quandō) – aby nikdy 

nē usquam – aby nikde 
 
V účelových sa používa: 

 k o n j u n k t í v  p r é z e n t a , ak je riadiace sloveso nadradenej (hlavnej) vety v h lavnom 

čase .  Hlavné časy sú prézens, futúrum a imperatív. 

 k o n j u n k t í v  i m p e r f e k t a , ak je riadiace sloveso nadradenej (hlavnej) vety 

vo vedľa j šom čase .  Vedľajšie časy sú všetky minulé časy. 
 
Veniō, ut tē videam. Prichádzam, aby som ťa videl. 

Vēnī, ut tē vidērem. Prišiel som, aby som ťa videl. 

Cūrābō, ut contentī sītis. Budem sa starať, aby ste boli spokojní. 

Disce, ut aliōs docēre possīs. Uč sa, aby si mohol učiť druhých! 

Cupimus, ut omnēs fēlīcēs sint. Túžime, aby boli všetci šťastní. 

Cupiēbāmus, ut omnēs fēlīcēs essent. Túžili sme, aby boli všetci šťastní. 
 
P o z n á m k a :  Niektoré účelové vety môžu mať podobu vzťažnej vety. Sú uvedené vzťažným zámenom: 

Dux lēgātōs mīsit, quī pācem peterent.  Vodca poslal vyslancov, aby požiadali o mier. 

 

ZABRAŇOVACIE VETY 
 

Vedľajšie v e t y  z a b r a ň o v a c i e  nasledujú po výrazoch znamenajúcich zabraňovať, 

zastrašovať, zdráhať sa a pod. (verba impediendī), napr.: impedīre, prohibēre (zabraňovať, 

zakazovať), recūsāre (zdráhať sa), dēterrere (odstrašovať), resistere (odporovať), tenēre 

(zadržiavať, zdržiavať), obstāre (stáť v ceste) atď. 
 
Zabraňovacie vety sa uvádzajú spojkami: 
 
 

 
V zabraňovacích vetách sa používa konjunktív ako vo vetách účelových. 
 
Impediō tē, nē (quōminus) hoc faciās. Zabraňujem (bránim) ti, aby si to robil (= to robiť). 

Impedīvī tē, nē (quōminus) hoc facerēs. Zabránil som ti, aby si to robil (= to robiť). 

Incolae prohibēre nōn potuērunt, quīn urbs expugnārētur. Obyvatelia nedokázali zabrániť, aby 

mesto nebolo dobyté. 

                                                           
65 V starších gramatikách sa zabraňovacie spojky prekladajú doslova „aby ne-“. Takýto preklad však často 

uberá na zrozumiteľnosti výpovede, preto novšie gramatiky odporúčajú i preklad pomocou „aby“. 

n ē   
 
q u ō m i n u s  (= ut eō minus)                    aby ne-, že ne-, aby65 
 
q u ī n   (vyskytuje sa po záporných výrazoch) 
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OBAVNÉ VETY 
 

Vedľajšie v e t y  o b a v n é  nasledujú po výrazoch znamenajúcich obavu (verba timendī), 

napr.: timēre, metuere, verērī (báť sa), metus est, timor est (je strach, obava), perīculum est (je 

nebezpečenstvo) a pod. 

 

Obavné vety sa uvádzajú spojkami: 
 

n ē   aby ne-, že (keď si podmet praje, aby sa niečo nestalo) 

n ē  n ō n  (ut) aby, že ne- (keď si podmet praje, aby sa niečo stalo) 

 

1. Obava spadajúca do prítomnosti a budúcnosti sa vyjadruje ako v účelových vetách: 

 k o n j u n k t í v o m  p r é z e n t a  po h l a v n o m  č a s e  

 k o n j u n k t í v o m  i m p e r f e k t a  po v e d ľ a j š o m  č a s e  
 
2. Obava spadajúca do minulosti sa vyjadruje: 

 k o n j u n k t í v o m  p e r f e k t a  po h l a v n o m  č a s e  

 k o n j u n k t í v o m  p l u s q u a m p e r f e k t a  po v e d ľ a j š o m  č a s e  

 

Timeō, nē veniat.  Bojím sa, aby neprišiel. 

    Bojím sa, že príde (prichádza). 
 
Timeō, nē nōn veniat.  Bojím sa, aby prišiel. 

    Bojím sa, že nepríde (neprichádza). 
 
Timēbam, nē venīret.  Bál som sa, aby neprišiel. 

    Bál som sa, že príde (prichádza). 
 
Timēbam, nē nōn venīret. Bál som sa, aby prišiel. 

    Bál som sa, že nepríde (neprichádza). 
 
Timeō, nē vēnerit.  Bojím sa, že prišiel. 

Timēbam, nē vēnisset.  Bál som sa, že prišiel. 

 

Vereor, nē quem offendam. Bojím sa, aby som nikoho neurazil (= že niekoho urazím). 

Verēbar, nē nēmō venīret. Bál som sa, aby niekto prišiel (= že nikto nepríde). 

Metus erat, nē urbs nōn dēfenderētur. Bola obava, aby bolo mesto obránené (že mesto nebude 

obránené). 
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2 3 .  C V I Č E N I E  –  E X E R C I T A T I O  XXIII 
 

Slovná zásoba 

 
aggredior, gredī, gressus sum pristupovať, 

prikročiť; napádať, zaútočiť 

ambulō, āre, āvī, ātum prechádzať sa 

appropinquō, āre, āvī, ātum približovať sa, 

blížiť sa 

cadāver, eris, n. mŕtvola 

Catō, ōnis, m. rímske priezvisko; M. Porcius 

Catō rímsky rečník a spisovateľ (2. stor. p. n. l.) 

Cimōn, ōnis, m. Kimon, aténsky vodca a štátnik, 

4. stor. p. n. l. 

cōnsulō, ere, suluī, sultum  radiť sa, rokovať; 

starať sa (o niekoho – dat.) 

cremō, āre, āvī, ātum spaľovať, upaľovať 

dīruō, ere, uī, utum rozboriť, búrať, zrúcať, 

zničiť, strhnúť 

discrīmen, inis, n. nebezpečenstvo 

ēripiō, ere, ripuī, reptum vytrhnúť, vyrvať, odňať, 

násilne vziať, olúpiť; v pas. vyviaznuť, uniknúť 

gubernō, āre, āvī, ātum kormidlovať, riadiť, 

spravovať, vládnuť 

idcircō preto 

impediō, īre, īvī, ītum zabraňovať, brániť v niečom 

(niekomu – acc.), obmedzovať 

imperītus, a, um neskúsený, neznalý 

iūstitia, ae, f. spravodlivosť 

mandō, āre, āvī, ātum odovzdať, zveriť; určovať, 

ustanovovať, nariaďovať 

mūnus, eris, n. povinnosť, úloha, úrad, služba, dar 

nē aby ne-; (v obav. vetách) že 

nēve (neu) a aby nie, a aby ani 

offensiō, ōnis, f. urážka, pohoršenie, rozhorčenie 

optō, āre, āvī, ātum priať si, žiadať si 

per cez, skrz, po, prostredníctvom, pomocou 

(predl. s acc.) 

profundō, ere, fūdī, fūsum vylievať, prelievať; 

vītam profundere obetovať život 

prohibeō, ēre, uī, itum zdržovať, odvracať; 

prekážať, brániť, zabraňovať, zakazovať, 

nedovoľovať (niekomu – acc.) 

quīn (v zabr. vetách) aby (ne-) 

quōminus aby (ne-) 

recūsō, āre, āvī, ātum odporovať, odoprieť; 

zdráhať sa 

sēditiō, ōnis, f. rozbroj, spor, vzbura, nepokoj 

senectūs, ūtis, f. staroba 

ut aby 

verberō, āre, āvī, ātum šľahať, bičovať; týrať, 

biť, udierať 

vinciō,¸īre, vīnxī, vīnctum viazať, zväzovať, 

spútavať, pútať, väzniť 
 

Preložte: 

a) 

1. Amīcus ā mē per litterās petit, ut sibi66 ignōscam. 2. Amīcus ā mē per litterās petēbat, ut sibi 

ignōscerem. 3. Optāmus, ut sit mēns sāna in corpore sānō. 4. Omnēs, quī rem pūblicam gubernant, 

cōnsulere dēbent, ut rērum necessāriārum cōpia sit. 5. Iūstitiae prīmum mūnus est, nē cui quis 

noceat. 6. Lēgum idcircō servī sumus, ut līberī esse possīmus. 7. Lēgēs brevēs suntō, quō facilius 

etiam ab imperītīs memoriā teneantur. 8. Rōmānī Carthāginem nuntiōs mīsērunt, ut mandārent 

Hannibalī, nē bellum contrā sociōs populī Rōmānī gereret. 9. Catō dīcēbat: Ante senectūtem 

cūrāvī, ut bene vīverem; in senectūte cūrō, ut bene moriar. 10. Lēx erat, nē cīvis Rōmānus 

vincīrētur nēve verberārētur. 11. Persīs appropinquantibus Athēniēnsēs cūrābant, ut patriam 

dēfenderent. 12. Catō saepe Rōmānōs monēbat, ut Carthāginem dīruerent dēlērentque. 13. Apud 

Rōmānōs lēx erat, nē cadāvera in urbe sepelīrentur nēve cremārentur. 14. Impedit īra animum, nē 

possit cernere vērum. 15. Nāvēs ventō tenentur, quōminus in portum venīre possint. 16. Ea rēs 

mē nōn dēterrēbit, quīn tibi dīcam tē errāvisse. 17. In summō discrīmine nēmō bonus recūsābat, 

quīn prō lībertāte patriae vītam profunderet. 18. Exercitus fortis prohibuit, quōminus urbs 

occupārētur. 19. Cimōnis hortus neque claudēbātur neque custōdiēbātur, nē īncolae Athēnārum 

impedīrentur, quīn in hortō ambulārent et dēlectārentur. 20. Perīculum est, nē ē magnā mīlitum 

offensiōne sēditiō oriātur. 21. Avārus semper timet, nē bona sua sibi ēripiantur. 22. Sociī, quod 

paucī erant, verēbantur, nē impetum hostium sustinēre nōn possent. 23. Rōmae ingēns timor erat, 

nē Hannibal urbem ipsam aggrederētur. 24. Metus est, nē hostēs omnēs agrōs vastāverint. 

25. Metus fuit, nē hostēs omnēs agrōs vastāvissent. 

b) 

1. Starajte sa, aby ste si plnili svoje povinnosti. 2. Obyvatelia prosili víťaza, aby nezbúral mesto. 

3. Čo ti bráni, aby si povedal pravdu? 4. Sparťania bránili, aby Aténčania opevnili mesto. 

5. Priateľ sa bojí, že sa nevylieči. 6. Bolo nebezpečenstvo, že nepriatelia spustošia všetky kraje. 

                                                           
66 Zvratné zámeno vo vedľajšej konjunktívnej vete sa vzťahuje k podmetu nadradenej (hlavnej) vety 

v 3. osobe. 
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Živé latinské slová a sentencie 

 

CURA ,   UT   VALEAS 

 

ESSE   OPORTET,   UT   VIVAS,   

NON   VIVERE ,  UT   EDAS 

 

BELLUM   ITA   SUSCIPIATUR ,   UT   NIHIL   ALIUD 

NISI   PAX   QUAESITA   VIDEATUR 

 

CUM   DAS   AVARO   PRAEMIUM ,  

UT   NOCEAT,   ROGAS 

 

 
edō, ere (esse), ēdī, ēsum jesť 

praemium, iī, n. odmena 

rogō, āre, āvī, ātum pýtať sa, prosiť, žiadať 

suscipiō, ere, cēpī, ceptum prijať, na seba vziať, 

podujať sa na niečo, podniknúť; bellum 

suscipere púšťať sa do vojny
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24. L E K C I A  –  L E C T I O  XXIV 
Gerundívum 

 

 
G e r u n d í v u m  je pasívne slovesné adjektívum. Gerundívum vyjadruje, že sa niečo m á  

( m u s í )  stať; pri zápore, že sa niečo n e m á  ( n e s m i e )  stať. 
 

Gerundívum sa tvorí od prézentného kmeňa pripojením koncoviek: 
 

 
-ndus, a, um pri slovesách I. a II. konjugácie 

 
-endus, a, um pri slovesách III. a IV. konjugácie67 

 

laudandus, a, um – majúci byť chválený; ten, ktorý má (musí) byť chválený 

dēlendus, a, um – majúci byť ničený; ten, ktorý má (musí) byť ničený 

legendus, a, um – majúci byť čítaný; ten, ktorý má (musí) byť čítaný 

capiendus, a, um – majúci byť chytaný; ten, ktorý má (musí) byť chytaný 

audiendus, a, um – majúci byť počúvaný; ten, ktorý má (musí) byť počúvaný 
 

 

Gerundívum má vo vete nasledujúce funkcie: 
  

1. P r í v l a s t o k  (zhodný) 

V tejto funkcii sa len zriedka tu vyskytuje v nominatíve; obyčajne sa vyskytuje v genitíve, 

datíve, akuzatíve s predložkou (najčastejšie ad) a v ablatíve (s predložkou, alebo bez 

predložky): 
 

puer laudandus chlapec majúci byť chválený; chlapec, ktorý má byť chválený; 

chvályhodný chlapec 

rēs cōnficienda vec majúca byť vykonaná; vec, ktorá sa má (musí) vykonať; vec, ktorú 

treba vykonať 
 
2. D o p l n o k  v spojení s tvarmi slovesa esse (opisná konjugácia trpná) 

 
puer laudandus est chlapec má (musí) byť chválený; chlapca treba chváliť 

puer laudandus erat chlapec mal (musel) byť chválený; chlapca bolo treba chváliť 

puer laudandus fuit chlapec mal (musel) byť pochválený; chlapca bolo treba 

pochváliť 

puer laudandus erit  chlapec bude musieť byť chválený; chlapca bude treba chváliť 

puer laudandus esset chlapec by mal (musel) byť pochválený; chlapca by bolo treba 

pochváliť  
 
 Pri prechodných slovesách (t. j. slovesách s predmetom v bezpredložkovom akuzatíve) 

s vyjadreným predmetom je osobná väzba, t. j. ich predmet je v nominatíve a gerundívum sa 

s ním zhoduje v rode, čísle a páde: 
 
puerum laudāre → puer laudandus est 

chváliť chlapca  chlapec má (musí) byť chválený 
 
Memoria exercenda est. Pamäť sa má (musí; treba) cvičiť. 
 

 Pri prechodných slovesách bez vyjadreného predmetu, neprechodných slovesách 

a bezpredmetových slovesách je neosobná väzba, t. j. gerundívum je v neutre sg.; predmet pri 

neprechodných slovesách ostáva v tom istom páde: 
 

                                                           
67 Namiesto koncovky -endus, a, um sa objavuje aj koncovka -undus, a, um (najmä v ustálených výrazoch). 

 



115 

 

parēre legibus → lēgibus parendum est 

poslúchať zákony  zákony sa majú (musia) poslúchať; zákony treba poslúchať 
 
cupiendum est     treba si priať 

properandum est  treba sa ponáhľať 
 
 Osoba, ktorá má (musí) niečo urobiť, sa vyjadruje d a t í v o m  (tzv. datív pôvodový): 
 

Memoria vōbīs exercenda est. Musíte cvičiť pamäť. 
P o z n á m k a : Ak by mohla vzniknúť nejasnosť, býva namiesto datívu pôvodového ablatív 

s predložkou ā (ab): Ā victōribus parcendum est victīs. Víťazi majú šetriť porazených. 
 
3. D o p l n o k  v účelovom význame 

V tejto fukcii vyjadruje účel a cieľ deja po slovesách vyjadrujúcich: dávanie , napr. trādere 

(odovzdať), committere (zveriť, poveriť), permittere (dovoliť), mittere (poslať), relinquere 

(nechať, zanechať); pr i j ímanie , napr. accipere (prijímať), suscipere (podujať sa), sūmere 

(brať, vziať); obstarávanie , napr. cūrāre (starať sa, dať niečo urobiť) a pod. 
 
Pri aktívnych slovesách sa toto doplnkové gerundívum vzťahuje na predmet a je v akuzatíve, 

pri pasívnych slovesách sa vzťahuje na podmet a je v nominatíve. Do slovenčiny ho 

prekladáme abstraktným substantívom s predložkou alebo účelovou vetou, prípadne 

infinitívom. 
 

Pater puerum erudiendum magistrō trādidit. Otec odovzdal chlapca učiteľovi na vzdelávanie 

(aby ho vzdelával). 

Puer erudiendus magistrō trāditus est. Chlapec bol odovzdaný učiteľovi na vzdelávanie (aby 

ho vzdelával). 
 

P o z n á m k a : Gerundívum (s pasívnym významom) tvoria aj deponentné slovesá: 

puer hortandus est – chlapec má (musí) byť povzbudený, chlapca treba povzbudiť 
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2 4 .  C V I Č E N I E  –  E X E R C I T A T I O  XXIV 
 

 

Slovná zásoba 
 
adulēscēns, entis mladý; adulēscēns, entis, m. f. 

mladík, mládenec, mladý muž; dievča, mladá 

žena 

āmentia, ae, f. pomätenosť, šialenosť 

Antigonus, ī, m. Antigonus, Alexandrov vojvodca 

(308 – 301 p. n. l.) 

caveō, ēre, cavī, cautum chrániť sa, mať sa na 

pozore, vystríhať sa, vyvarovať sa 

cēnseō, ēre, suī, sum počítať, odhadovať; ceniť, 

oceňovať, hodnotiť; domnievať sa, nazdávať sa 

certō, āre, āvī, ātum zápasiť, bojovať 

cēterum naostatok, konečne, napokon 

cohortor, ārī, ātus sum povzbudzovať, napomínať 

cot(t)īdiē každodenne, denne 

culpa, ae, f. vina, previnenie, chyba 

dīripiō, ere, ripuī, reptum plieniť, vyplieniť 

Eumenēs, is, m. Eumenes, Alexandrov vojvodca 

(4. stor. p. n. l.) 

exiguus, a, um malý, slabý, nepatrný, bezvýz-

namný 

improbitās, ātis, f. nepoctivosť 

luxuria, ae, f. hýrivosť 

obses, idis, m. rukojemník 

permittō, ere, mīsī, missum pustiť, prepustiť, 

nechať, dať, odovzdať, zveriť; dovoliť, dopustiť 

poena, ae, f. pokuta, trest, pomsta 

propinquus, a, um blízky, príbuzný, príbuzen-

ský; propinquus, ī, m. príbuzný; propinqua, 

ae, f. príbuzná 

scelus, eris, n. zločin, hanebnosť 

tuba, ae, f. trúba, trúbka, poľnica 

ūber, eris úrodný, plodný; bohatý, hojný, výdatný 

taceō, ēre, uī, itum mlčať 

vexō, āre, āvī, ātum sužovať, trýzniť, trápiť; 

pustošiť, plieniť 

vituperō, āre, āvī, ātum karhať, haniť, tupiť

 

 

Preložte: 

a) 

1. Virtūs laudanda, improbitās vituperanda, luxuria contemnenda est! 2. Corpora mīlitum cottīdiē 

exercenda sunt. 3. Carmina Homērī Graecōrum puerīs legenda et discenda erant. 4. Ē duōbus 

malīs minus est ēligendum. 5. Quī lēge ā scelere nōn dēterrentur, carcere sunt pūniendī. 6. Exigua 

hīs tribuenda est fidēs, quī multa loquuntur. 7. Ōrandum est, ut sit mēns sāna in corpore sānō. 

8. Caesarī ūnō diē multa agenda erant, aciēs īnstruenda, mīlitēs cohortandī, signum tubā dandum. 

9. Omnibus cīvibus patria in perīculō dēfendenda est. 10. Cavendum est, nē maior poena quam 

culpa sit. 11. Adulēscentibus tacendum est, sī senēs dicunt. 12. Omnibus hominibus usque ad 

senectūtem discendum est. 13. Memoriā tenendum est nihil sine ratiōne agendum esse. 14. Quid 

nōbīs faciendum est? 15. Aut vincendum aut moriendum est, mīlitēs! 16. Lēgibus reī pūblicae 

pārendum est. 17. Audendum est in perīculō, ut vincere possīs. 18. Ratiōnī ā vōbīs oboediendum 

est. 19. Caesar pontem in flūmine faciendum cūrāvit atque ita exercitum trādūxit. 20. Antigonus 

Eumenem mortuum propinquīs sepeliendum trādidit. 21. Urbs mīlitibus dīripienda trādita est. 

22. Senātus Rōmānus ūberrimās prōvinciās vexandās dīripiendāsque cōnsulibus permīsit. 

23. Dux obsidēs mīlitibus custōdiendōs mandāvit. 24. Catō dīcere solēbat: Cēterum autem cēnseō 

Carthāginem esse dēlendam. 25. Cicerō in senātū: Cum luxuria nōbīs, cum āmentiā, cum scelere 

certandum est. 

b) 

1. Telo sa má každodenne otužovať. 2. Dobre majú byť vzdelávaní tí, ktorí budú vzdelávať iných. 

3. Mladíci sa majú učiť od starších. 4. Deti majú mlčať a počúvať, ak hovoria rodičia. 5. Veliteľ 

odovzal mesto vojakom, aby ho chránili. 6. Mesto bolo odovzdané vojakom, aby ho chránili. 
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Živé latinské slová a sentencie 

 

PACTA   SUNT   SERVANDA 

VITA   DATA   EST   UTENDA  

DE   OMNIBUS   EST   DUBITANDUM 

DE   GUSTIBUS   NON   EST   DISPUTANDUM 

HOMO   NON   EST   EX   FRONTE   DIIUDICANDUS 

ET   POST   MALAM   SEGETEM   SERENDUM   EST 

BONUM   EST   FACIENDUM ,   MALUM   EST   VITANDUM 

 
 
dīiūdicō, āre, āvī, ātum rozhodovať, rozoznávať 

disputō, āre, āvī, ātum rozvažovať, skúmať; 

rozprávať, dišputovať 

dubitō, āre, āvī, ātum váhať, pochybovať 

frōns, ontis, f. čelo; tvár, zovňajšok; priečelie, 

predná strana 

gustus, ūs, m. chuť 

pactum, ī, n. zmluva, dohoda 

seges, etis, f. siatie, sejba 

serō, ere, sēvī, satum siať, rozsievať, sadiť 

ūtor, ūtī, ūsus sum užívať, používať
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25. L E K C I A  –  L E C T I O  XXV 
Gerundium 

 

 
G e r u n d i u m  je aktívne slovesné substantívum. Jeho tvar je totožný s neutrom gerundíva 

a skloňuje sa podľa vzoru exemplum. Do  slovenčiny sa prekladá infinitívom alebo slovesným 

substantívom. Vyskytuje sa vo všetkých pádoch, okrem nominatívu a bezpredložkového 

akuzatívu, kde sa miesto neho používa infinitív prézenta aktíva:  
 
 

nom. [laudāre] [chváliť] 

gen. laudandī chválenia 

dat. laudandō chváleniu 

acc. ad laudandum 

[bez predložky: laudāre] 

na chválenie 

[chváliť] 

abl. laudandō chválením 

 
 
Gerundium sa používa: 
 
1.   v  g e n i t í v e : 

 po substantívach ako: ars (umenie), causa (príčina), cōnsilium (úmysel), cupiditās (žiadosť, 

túžba), facultās (schopnosť, možnosť), occāsiō (príležitosť), potestās (možnosť, moc), cōpia 

(možnosť, príležitosť), genus (druh), ratiō (spôsob), modus (spôsob), spēs (nádej), studium 

(snaha, úsilie), vīs (sila), iūs (právo) a pod.: 
 
ars amandī  umenie milovať 

modus vīvendī  spôsob života 

cupiditās dominandī  túžba vládnuť (po vládnutí, po vláde), vládychtivosť 
 

 po adjektívach, ktoré pri sebe majú genitív, ako napr.: cupidus (žiadostivý), īnsuētus 

(nezvyknutý), perītus (skúsený), studiōsus (usilovný) a pod.: 
 
cupidus dominandī  žiadostivý vládnuť (po vládnutí, po vláde), vládychtivý 

perītus dīcendī  skúsený v rečnení 
 

 pred causā, grātiā (kvôli, pre, na): 
 
iūdicandī causā (grātiā)  kvôli posúdeniu 

discendī causā (grātiā)  kvôli učeniu (pre učenie) 
  

2.   v  d a t í v e  sa gerundium vyskytuje zriedka: 
 
scrībendō adesse  byť prítomný pri písomnom vyhotovení (rozhodnutia senátu) 

solvendō nōn esse  nebyť na platenie = nemôcť platiť 

nōn sum solvendō  nemôžem platiť 
  

3.   v  p r e d l o ž k o v o m  a k u z a t í v e  (s preložkou ad, zriedka in) sa gerundium vyskytuje  

najmä po adjektívach, ako napr. ūtilis (užitočný), aptus, idōneus (vhodný, súci), parātus 

(pripravený) a pod., prípadne po slovesách: 
 

ūtilis ad scrībendum  užitočný na písanie 

prōdest ad scrībendum  prospieva k písaniu 

missus est ad laborandum  bol poslaný pracovať (na prácu, aby pracoval) 
  

4.   v  a b l a t í v e  sa gerundium môže vyskytovať bez predložky alebo s predložkou (in, dē; 

zriedkavejšie ex, ab ): 
 
Hominis mēns discendō alitur et cōgitandō. Ľudská myseľ sa živí učením a premýšľaním. 

Mē metus in scrībendō impedit. Strach mi bráni písať (v/pri písaní). 
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Predmet gerundia sa nachádza v tom páde, s akým sa spája sloveso, od ktorého je odvodené: 

librōs scrībere  písať knihy  → librōs scrībendō  písaním kníh 

lēgibus pārēre poslúchať zákony  →  studium lēgibus pārendī snaha poslúchať zákony 

Ak je sloveso, od ktorého je gerundium odvodené, prechodné (t. j. predmet má v akuzatíve 

bez predložky), vyskytuje sa buď väzba gerundia s akuzatívnym predmetom, alebo častejšie 

väzba prívlastkového gerundíva. Znamená to, že predmet je v rovnakom páde, v akom by bolo 

gerundium, a gerundium je nahradené gerundívom vo funkcii prívlastku, ktoré sa uvedie do zhody 

v rode a čísle so svojím predmetom: 
 

 gerundium prívlastkové gerundívum preklad 

gen. occāsiō legendī librōs occāsiō legendōrum librōrum príležitosť čítať knihy 

dat. legendō librōs legendīs librīs čítaniu kníh 

acc. ad legendum librōs ad legendōs librōs na čítanie kníh 

abl. legendō librōs legendīs librīs čítaním kníh 

 

Gerundium sa bližšie určuje adverbiom (nie adjektívom!): 
 
ad celeriter scrībendum – na rýchle písanie 

Breve tempus vītae satis longum est ad bene beātēque vīvendum.68 Krátky čas života je dosť 

dlhý na dobré a blažené žitie (pre dobrý a blažený život).  

                                                           
68 beātus, a, um blažený, šťastný 
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2 5 .  C V I Č E N I E  –  E X E R C I T A T I O  XXV 
 

 

Slovná zásoba 

 
abundō, āre, āvī, ātum mať nadbytok, mať 

hojnosť, oplývať 

alō, ere, aluī, altum (alitum) živiť, kŕmiť, chovať; 

podporovať 

augeō, ēre, auxī, auctum rozmnožovať, zväčšo-

vať, zveľaďovať 

beātus, a, um blažený, šťastný 

campus, ī, m. pole, rovina, pláň, planina; campus 

Mārtius Martovo pole 

causā kvôli, pre (predl. s gen., kladie sa za meno); 

meā (tuā, nostrā, vestrā) causā kvôli mne 

(tebe, nám, vám) 

comitium, iī, n. snem; comitia habēre konať snem 

creō, āre, āvī, ātum tvoriť, plodiť, rodiť; voliť; 

ustanoviť, určiť, menovať 

cupiditās, ātis, f. žiadosť, žiadostivosť, túžba, vášeň 

cupidus, a, um žiadostivý, dychtivý, vášnivý 

ēlegantia, ae, f. vkus, ušľachtilosť, obratnosť 

excolō, ere, coluī, cultum starostlivo obrábať, pesto-

vať, vzdelávať, zušľachťovať, zdokonaľovať 

fīnis, is, m. hranica, kraj; pl. krajina, územie; 

koniec, cieľ 

Iūlius, iī, m. (mēnsis) júl 

maritimus, a, um prímorský, morský 

māteria, ae, f. látka, hmota; zásoby potravín; 

stavebné drevo; predmet, téma, materiál 

occāsiō, ōnis, f. príležitosť 

oppugnō, āre, āvī, ātum dobývať, obliehať; 

útočiť, napádať 

percipiō, ere, cēpī, ceptum prijímať, dostávať; 

vnímať, cítiť, pociťovať; chápať, poznávať 

praedō, ōnis, m. zbojník, lúpežník, pirát 

reddō, ere, didī, ditum dať naspäť, vrátiť; urobiť 

niekoho, niečo (acc.) niekým, niečím (acc.); 

(o liste) odovzdať, doručiť 

sub pod (predl. s abl.); za, v, na, krátko pred, 

krátko po (predl. s acc.) 

tolerō, āre, āvī, ātum znášať, trpieť, vydržať, 

pretrpieť, prestáť 

tūtus, a, um chránený, bezpečný 

 

 

 

Preložte: 

a) 

1. Ars tacendī difficilis est. 2. Mīlitēs nostrī cupidī erant pugnandī. 3. Loquendī ēlegantia legendīs 

ōrātōribus et poētīs augētur. 4. Ars dīcendī apud Rōmānōs in magnō honōre erat. 5. Haec 

dēfendendī causā loquor. 6. Rōmulum Remumque cupiditās cēpit in iīs locīs, ubī expositī ubīque 

ēducātī erant, urbis condendae. 7. Imperātor mīlitēs monēbat, nē quam occāsiōnem patriae 

līberandae dīmitterent. 8. Multī erant cupidī bellōrum gerendōrum. 9. Ovidium carmina 

pulcherrima dē arte amandī scrīpsisse nōtum est. 10. Sapientia ars vivendī esse dīcitur. 

11. Imperātor haec locūtus fīnem dīcendī fēcit. 12. Comitia creandīs cōnsulibus sub fīnem Iūliī 

mēnsis in campō Mārtiō habēbantur. 13. Multī magis dīvitiīs augendīs quam animīs excolendīs 

operam dant. 14. Breve tempus aetātis satis longum est ad bene honestēque vīvendum. 15. Īnsula 

abundābat māteriā ūtilī ad nāvēs aedificandās. 16. Homō ad intellegendum et agendum nātus est. 

17. Ad officia servanda parātī sumus. 18. Nātūra animum ornāvit sēnsibus ad rēs percipiendās 

idōneīs. 19. Dux in oppugnandō oppidō graviter vulnerātus est. 20. Hominis mēns librīs bonīs 

legendīs alitur. 21. Legere ūtile est, legendō librōs docēmur et dēlectāmur. 22. Nihil agendō 

hominēs male agere discunt. 23. Themistoclēs maritimōs praedōnēs persequendō mare tūtum 

reddidit. 24. Multī philosophī dē dolōre tolerandō scrībēbant. 25. Dux urbe dēfendendā magnam 

glōriam sibi parāre studuit. 

b) 

1. Umenie dobre spravovať štát je veľmi ťažké. 2. Themistocles bol veľmi skúsený v správe štátu. 

3. Nie sú súci na rozkazovanie tí, ktorí nevedia poslúchať. 4. Zlým vládnutím sa oslabuje aj 

najväčšia ríša. 5. Pri trestaní treba krotiť hnev. 6. Platón písal o dobrom a blaženom živote [= žití]. 
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Živé latinské slová a sentencie 

 

ERRANDO   DISCITUR 

DOCENDO   DISCIMUS 

RIDENDO   DICERE   VERUM 

CRESCIT   EDENDO   FAMES 

IMPERARE   PARENDO   DISCIMUS 
 

GUTTA   CAVAT   LAPIDEM   NON   VI ,  

SED   SAEPE   CADENDO 
 

 
 

cadō, ere, cecidī, cāsūrus padať, klesať 

cavō, āre, āvī, ātum vyhlbovať, hĺbiť 

edō, ere (esse), ēdī, ēsum jesť 

famēs, is, f. hlad 

gutta, ae, f. kvapka 

lapis, idis, m. kameň 

rīdeō, ēre, rīsī, rīsum smiať sa, usmievať sa

 

 

   



122 

 

26. L E K C I A  –  L E C T I O  XXVI 
Nepravidelné slovesá ferre, īre 

 

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

od pravidelných tvarov štyroch konjugácií. 

 

f e r ō ,  f e r r e ,  t u l ī ,  l ā t u m  

niesť 

 

Časuje sa celkom pravidelne podľa III. konjugácie, až na niektoré tvary prézentného 

systému, v ktorých sa pôvodná koncovka pripája priamo k slovesnému kmeňu. 

 

 

I n d i k a t í v  p r é ze n t a  a k t í v a ,  p a s í v a  (ind. praes. act., pas.) 

act. sg. pl. 

1. os. ferō  nesiem ferimus  nesieme 

2. os. fers  nesieš fertis  nesiete 

3. os. fert  nesie ferunt  nesú 
 

pas. sg. pl. 

1. os. feror  som nesený ferimur  sme nesení 

2. os. ferris  si nesený feriminī  ste nesení 

3. os. fertur  je nesený feruntur  sú nesení 
 

 
 

 
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, 

tulerim, tulissem; lātus sum / eram / erō / sim / essem). 

 Ako ferō sa časujú aj jeho zloženiny: adferre/afferre (prinášať), auferre (odnášať), cōnferre 

(znášať), īnferre (vnášať), offerre (ponúkať), referre (niesť späť, oznamovať), suffere 

(podujať sa)69  atď. 
 

                                                           
69 Sloveso sufferō, ferre (sustulī, sublātum) tvorí tvary perfektného systému rovnako ako sloveso tollō, ere, 

sustulī, sublātum (dvíhať hore). 



123 

 

e ō ,  ī r e ,  i ī ,  i t u m  

ísť, chodiť 

 

I n d i k a t í v  p r é ze n t a  (ind. praes.) 

 sg. pl. 

1. os. eō  idem īmus  ideme 

2. os. īs  ideš ītis  idete 

3. os. it  ide eunt  idú 
 

 

 

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. act. iēns, euntis 

coni. praes. eam, eās, eat; eāmus, eātis, eant 

coni. impf. īrem, īrēs, īret; īrēmus, īrētis, īrent 

gerundium eundī, eundō, (ad) eundum, eundō 

 

 V perfektnom systéme sa tvary tvoria pravidelne (iī, ieram, ierō, ierim, īssem), pričom 

zdvojené iī sa pred s sťahuje na jedno ī (2. os. sg. ind. perf. īstī, 2. os. pl. ind. perf. īstis; inf. 

perf. isse; 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. 

 Ako eō sa časujú aj jeho zloženiny: abīre (odchádzať), adīre (prichádzať), exīre (vychádzať), 

inīre (vchádzať), obīre (obchádzať, umierať), redīre (vracať sa), trānsīre (prechádzať) atď. 
 
P o z n á m k a : Prechodné slovesá zložené s īre majú úplné pasívum (t. j. vo všetkých osobách), 

napr.: circumeor – som obkľučovaný, adeor – som dožadovaný a pod. 
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2 6 .  C V I Č E N I E  –  E X E R C I T A T I O  XXVI 
 
Slovná zásoba 
 
abeō, īre, iī, itum odísť, odchádzať 
afferō, afferre, attulī, allātum prinášať, donášať, 

poskytovať; oznamovať, zvestovať 
Agēsilāus, ī, m. Agesilaus, spartský kráľ 
anteferō, ferre, tulī, lātum napred niesť; 

uprednostňovať, dávať prednosť (niekomu, 

niečomu – acc., pred niekým, niečím – dat.) 
Ariovistus, ī, m. Ariovistus, kráľ germ. Suebov 
asinus, ī, m. osol, somár 
assuēscō, ere, suēvī, suētum zvykať si, privykať si 
auferō, auferre, abstulī, ablātum odnášať, odňať, 

odstraňovať; miznúť 
cōnferō, ferre, contulī, collātum dokopy znášať, 

zvážať; zbierať, odovzdávať, vydávať, 
vynakladať; sē cōnfere odobrať sa, uchýliť sa 

convīvium, iī, n. hostina, hody 
Danaī, ōrum, m. Danaovia, Gréci 
differō, diferre, distulī, dīlātum roznášať, rozši-

rovať; odkladať; líšiť sa, rozlišovať sa 
dōnum, ī, n. dar 
efferō, efferre, extulī, ēlātum vynášať, vyvádzať, 

odnášať, odstraňovať 
eō, īre, iī (īvī), itum ísť, prichádzať, bežať, kráčať 
ergō teda, preto 
ferō, ferre, tulī, lātum niesť, nosiť; znášať, trpieť; 

ferunt (s akuz. s inf.) hovoria, že; vraj 
forum, ī, n. dvor, nádvorie; námestie; trhovisko, trh 
īnferō, ferre, intulī, illātum vnášať, zaniesť, pri-

niesť, vkladať; bellum (arma) īnferre začať, 
vypovedať vojnu (proti niekomu, s niekým – dat.); 
robiť, spôsobovať (niekomu – dat., niečo – acc.) 

iniūstitia, ae, f. nespravodlivosť 
īnstitūtum, ī, n. zriadenie, obyčaj, zvyk 

Macedō, ōnis, m. Macedónec 
obdūrō, āre, āvī, ātum vytrvať, byť vytrvalý 
obviam v ústrety, oproti, naproti 
onus, eris, n. bremeno, náklad, ťarcha, obtiaž 
pereō, īre, iī, itūrus (za)hynúť, zanikať, zomrieť 
perferō, ferre, tulī, lātum znášať, vydržať, vytrpieť, 

pretrpieť; doniesť správu, oznámiť, zvestovať 
postulō, āre, āvī, ātum žiadať, požadovať 
praeferō, ferre, tulī, lātum vopred niesť; 

uprednostňovať, dávať prednosť (niekomu, 

niečomu – acc., pred niekým, niečím – dat.) 
prīvātus, a, um súkromný; vlastný, osobný 
prōdeō, īre, iī, itum vychádzať von, vyjsť, 

vystupovať, vykročiť, predstupovať 
prōpulsō, āre, āvī, ātum odrážať, odvracať, zaháňať 
quadringēnī, ae, a po štyristo 
quō kam (adv.) 
redeō, īre, iī, itum vracať sa 
referō, ferre, rettulī, relātum späť niesť, zaniesť, 

odniesť; priniesť správu, oznámiť, zvestovať 
rūs, rūris, n. vidiek; rūs na vidiek, rūrī na 

vidieku, rūre z vidieka 
sexāgēnī, ae, a po šesťdesiat 
Sicilia, ae, f. Sicília 
talentum, ī, n. talent, gr. váhová a peňažná jednotka 
Thrācia (Thraecia), ae, f. Trákia 
tot toľko 
trānseō, īre, iī (īvī), ītum prechádzať, prejsť, 

prekročiť 
ūnā spolu, súčasne, zároveň, spoločne 
ūtilitās, ātis, f. úžitok, osoh; pl. záujmy 
Verrēs, is, m. Verres, rímsky patricij známy vy-

dieraním provincie Sicílie (120 – 43 p. n. l.) 
 

Preložte: 

a) 

1. Asinus rūre onus grave in urbem fert. 2. Tū nōbīscum fers calamitātem nostram. 3. Quod male 

fertis, assuēscite ferre; ferētis bene. 4. Quō īs, amīce? – Eō rūs. – Eāmus ergō ūnā! 5. Perfer et 

obdūrā! Multō graviōra tulistī. 6. Omnia, quae sunt, pereunt. 7. Haec lēx in Graecōrum convīviīs 

observābātur: Aut bibat, aut abeat. 8. Verrēs magnam pecūniam contrā lēgēs ex Siciliā abstulit. 

9. Gallī linguā, īnstitūtīs, lēgibus inter sē differunt. 10. Cicerōnī in patriam redeuntī maxima 

multitūdō cīvium in forum obviam prōdiit. 11. Utinam tē rediise sānum videam! 12. Iniūstitiae 

genera sunt duo, ūnum eōrum, quī īnferunt, alterum eōrum, quī nōn prōpulsant iniūriam ab iīs, 

quibus īnfertur. 13. Germānī magnā cum multitūdine hominum flūmen nōn longē ā marī 

trānsiērunt. 14. Timeō Danaōs et dōna ferentēs. 15. Quā viā itur ad urbem? 16. Multī molestē 

ferunt aliōs sibi praeferrī. 17. Caesar ab Ariovistō postulāvit, nē sociīs Rōmānōrum bellum 

īnferret. 18. Iēns Rōmam dē variīs rēbus prīvātīs dēlīberābam. 19. Oportet prīvātīs ūtilitātibus 

pūblicās anteferre. 20. Laetus nuntius allātus est. 21. Omnēs legiōnibus post tot pugnās domum 

redeuntibus laetī obviam iērunt. 22. Agēsilāus Thrāciam trānsitūrus ad Macedōnum rēgem 

nūntiōs mīsit. 23. Tē calamitātem sapienter et ferre et lātūrum esse certē sciō. 24. Multīs 

nātiōnibus ā Rōmānīs bellum illātum est. 25. Praedōnēs tōtam ferē domum nostram abstulissent; 

sed ā mīlitibus expulsī sunt et nihil extulērunt. 26. Aristīdis cōnsiliō quadringēna et sexāgēna 

talenta quotannīs Dēlum sunt collāta. 27. Amīcus nōbīs rettulit sē crās redītūrum esse. 

b) 

1. Znášaš ťažké bremená; my sme však zniesli ťažšie. 2. Hannibal chodil do boja prvý, odchádzal 

posledný. 3. Lupičmi bol z domu odnesený veľký majetok. 4. Bolo oznámené, že vojsko prešlo rieku. 

5. Báli sme sa, aby nepriatelia proti nám nezačali vojnu. 6. Teraz musím odísť, ale zakrátko sa vrátim. 
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Živé latinské slová a sentencie 

 

ABI   IN   PACE 

RELATA   REFERO 

SIC   ITUR   AD   ASTRA 

REDEAMUS   AD   REM 

MALA   HERBA   NON   INTERIT 

TRANSIT   HORA ,   MANET   OPERA 

QUOD   DIFFERTUR ,   NON   AUFERTUR 

FERAS   DIFFICILIA ,   UT   FACILIA   PERFERAS 

FACILIUS   EST   EGESTATEM   FERRE   IN   HAC   NATIS 
 

 
 

egestās, ātis, f. núdza, bieda, chudoba, 

nedostatok 

intereō, īre, iī, itūrus zaniknúť, zahynúť, zomrieť
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27. L E K C I A  –  L E C T I O  XXVII 
Nepravidelné slovesá fierī, velle, nōlle, mālle; neúplné slovesá 

 

 

f ī ō ,  f i e r ī ,  f a c t u s  s u m    stávať sa 
 
Väčšina tvarov prézentného kmeňa sa tvorí podobne ako pri IV. konjugácii: 
 

I n d i k a t í v  p r é ze n t a  (ind. praes.) 

 sg. pl. 

1. os. fīō  stávam sa fīmus  stávame sa 

2. os. fīs  stávaš sa fītis  stávate sa 

3. os. fit  stáva sa fīunt  stávajú sa 
 

ind. impf. fīēbam, fīēbās, fīēbat; fīēbāmus, fīēbātis, fīēbant 

ind. fut. I. fīam, fīēs, fīet; fīēmus, fīētis, fīent 

inf. praes. fierī 

imperatív I. fī!, fīte! 

imperatív II. fītō!, fītōte!, fīuntō! 

part. fut. futūrus, a, um     (ako pri slovese esse) 

coni. praes. fīam, fīās, fīat; fīāmus, fīātis, fīant 

coni. impf. fierem, fierēs, fieret; fierēmus, fierētis, fierent 

 

 Tvary perfektného systému sú celkom pravidelné (factus sum / eram / erō / erim / issem). 

 Fiō sa tiež používa ako pasívum k faciō, ere, fēcī, factum (robiť, konať). 

 Fiō nahradzuje pasívum aj v zloženinách slovesa faciō, pri ktorých ostala časť -faciō 

nezmenená, napr. assuēfaciō (navykať) – assuēfīō (privykať si), calefaciō (zahrievať) – 

calefīō (byť zahrievaný), patefaciō (otvárať) – patefīō (byť otváraný) atď. 

Zloženiny, kde sa faciō zmenilo na -ficiō, majú pasívum -ficior, napr.: afficiō – afficior, 

cōnficiō – cōnficior atď. 

 

v o l ō ,  v e l l e ,  v o l u ī     chcieť 
 

I n d i k a t í v  p r é ze n t a  (ind. praes.) 

 sg. pl. 

1. os. volō  chcem volumus   chceme 

2. os. vīs  chceš vultis (voltis)  chcete 

3. os. vult (volt) chce volunt   chcú 
 

ind. impf. volēbam, volēbās, volēbat; volēbāmus, volēbātis, volēbant 

ind. fut. I. volam, volēs, volet; volēmus, volētis, volent 

inf. praes. velle 

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, voluerim, 

voluissem). 
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n ō l ō ,  n ō l l e ,  n ō l u ī     nechcieť 
 

I n d i k a t í v  p r é ze n t a  (ind. praes.) 

 sg. pl. 

1. os. nōlō  nechcem nōlumus   nechceme 

2. os. nōn vīs  nechceš nōn vultis (voltis)  nechcete 

3. os. nōn vult (volt) nechce nōlunt   nechcú 
 

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, nōluerim, 

nōluissem). 

 Imperatívom slovesa nōlle s infinitívom  sa vyjadruje zákaz: 

Nōlī laudāre! Nechváľ! Nōlīte laudāre! Nechváľte! 
 

m ā l ō ,  m ā l l e ,  m ā l u ī     radšej chcieť 
 

I n d i k a t í v  p r é ze n t a  (ind. praes.) 

 sg. pl. 

1. os. mālō  radšej chcem mālumus  radšej chceme 

2. os. māvīs  radšej chceš māvultis (māvoltis) radšej chcete 

3. os. māvult (māvolt) radšej chce mālunt   radšej chcú 
 

ind. impf. mālēbam, mālēbās, mālēbat; mālēbāmus, mālēbātis, mālēbant 

ind. fut. I. mālam, mālēs, mālet; mālēmus, mālētis, malent 

inf. praes. mālle 

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, 

māluerim, māluissem). 

Po slovesách velle, nōlle, mālle býva v latinčine v ä z b a  a k u z a t í v u  s  i n f i n i t í v o m  

(pri rovnakých podmetoch býva obyčajne len infinitív). 
 

NEÚPLNÉ SLOVESÁ 
Sú to slovesá, ktoré tvoria len niektoré časy alebo tvary, ako napr. deponentné a polo-

deponentné slovesá, tzv. perfectopraesentia a ďalšie slovesá.  
Perfectopraesentia sú napríklad: coepī, coepisse, coeptum (začal som); meminī, meminisse 

(pamätám si); ōdī, ōdisse, ōsus, ōsūrus (nenávidím). 
Perfectopraesentia netvoria tvary prézentného systému, tvoria len tvary perfektného 

systému, pričom pri slovesách meminī a ōdī majú tieto tvary význam tvarov prézentného systému 
(odtiaľ názov), t. j. ich perfektum sa prekladá prézentom, plusquamperfektum imperfektom 
a futúrum II. futúrom I.: 
 meminī (pamätám si), memineram (pamätal som si), meminerō (budem si pamätať), mementō 

(pamätaj si, maj na pamäti), meminisse (pamätať si) atď. 
 ōdī (nenávidím), ōderam (nenávidel som), ōderō (budem nenávidieť), ōdisse (nenávidieť) atď. 
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2 7 .  C V I Č E N I E  –  E X E R C I T A T I O  XXVII 
 

Slovná zásoba 
 
adiuvō, āre, iūvī, iūtum podporovať, pomáhať 

(niekomu – acc.) 

aequus, a, um rovný, priamy; rovnaký; pokojný 

arduus, a, um strmý, príkry; ťažký, obtiažny, 

namáhavý; rēs arduae tiesnivé pomery, núdza 

Archimēdēs, is, m. Archimedes, starogrécky 

matematik, fyzik, astronóm, mechanik 

a filozof (3. stor. p. n. l.) 

circulus, ī, m. kruh, kolo, obeh, kruhová dráha 

conclāve, is, n. izba, miestnosť 

excūsō, āre, āvī, ātum ospravedlňovať 

dēmum iba, len, až, konečne 

explōrātor, ōris, m. vyzvedač 

fīō, fierī, factus sum stávať sa, diať sa, vznikať, 

byť robený; certior fīō dostávam správu, 

dozvedám sa (o niečom – dē aliquā rē); act. 

certiōrem aliquem faciō oznamujem niekomu 

(niečo – dē aliquā rē), dávam niekomu správu (o 

niečom – dē aliquā rē) 
fugiō, ere, fūgī (fugitūrus) utekať 

Charybdis, is, f. (acc. Charybdim) Charybda, 

morský vír pri Mesine 

incumbō, ere, cubuī, cubitum položiť sa; dolie-

hať, dorážať; dať sa do niečoho, venovať sa 

niečomu, usilovať sa o niečo (s dat. al. ad/in 

s acc.) 

inquam -is, -it (neúplné sloveso) hovorím, vravím; 

inquit povedal, riekol, odvetil 

invādō, ere, vāsī, vāsum vtrhnúť, vpadnúť, 

zmocniť sa 

iuvenis, e mladý; iuvenis, is, m. f. mládene, 

mladík, mladý muž, mladá žena, mladica 

levis, e ľahký 

mālō, mālle, māluī radšej chcieť 

meminī, meminisse pamätať si (sa), mať na 

pamäti, byť pamätlivý 

multō, āre, āvī, ātum pokutovať, trestať 

nōlō, nōlle, nōluī nechcieť 

noxius, a, um vinný; noxius, iī, m. vinník, previnilec 

ōdī, ōdisse, ōsus, ōsūrus nenávidieť 

patefaciō, ere, fēcī, factum (pas. patefīō, fierī, 

factus sum) otvárať, sprístupňovať; odha-

ľovať, prezrádzať 

patricius, a, um patricijský, šľachtický, uro-

dzený; patricius, iī, m. patricij 

Scylla, ae, f. Skylla, úskalie v mesinskej úžine 
(personifikované ako obluda so psími hlavami) 

sedeō, ēre, sēdī, sessum sedieť; zdržiavať sa niekde 

socius, iī, m. spojenec, druh; socius culpae 

spoluvinník 

sollemnitās, ātis, f. slávnosť, bohoslužba 

studium, iī, n. snaha, úsilie, štúdium 

Sulla, ae, m. Sulla; L. Cornelius Sulla rímsky 

diktátor (138 p. n. l. – 78 p. n. l.) 

suscipiō, ere, cēpī, ceptum prijať, na seba vziať, 

podujať sa na niečo, podniknúť; bellum 

suscipere púšťať sa do vojny 

tangō, ere, tetigī, tāctum dotýkať sa niečoho, 

siahať na niečo (s acc.) 

volō, velle, voluī chcieť
 

Preložte: 

a) 

1. Poēta nāscitur, ōrātor fit. 2. Prudentior fīs accēdente senectūte. 3. Levia fīunt opera, quae 

libenter suscipimus. 4. Quī noxium adiuvābit, fīet socius culpae. 5. Apud veterēs Rōmānōs nōn 

sōlum ex patriciīs, sed etiam ex plēbe cōnsulēs fīēbant. 6. Fīat voluntās tua! 7. Caesar imperāvit, 

ut quam celerrimē pōns in Rhēnō fieret. 8. Per explōrātōrēs Caesar certior factus est Helvētiōs 

flūmen trānsīsse. 9. Sī haec omnia ante adventum nostrum facta erunt, magnopere gaudēbimus. 

10. Cicerōnis vigilantiā coniūrātiōnem Catilīnae patefactam esse nōtum est. 11. Utinam dē hāc rē 

numquam certiōrēs factī essētis. 12. Idem velle atque idem nōlle, ea dēmum est vēra amīcitia. 

13. Quid tibi vīs nōn fierī, alterī nē fēceris. 14. Incidit in Scyllam, quī vult vītāre Charybdim. 

15. Male facitis, sī vultis vitia vestra excūsāre. 16. Scīre volunt omnēs, studiīs incumbere paucī. 

17. Graecī corpora iuvenum labōre firmārī voluērunt. 18. Amīcus mē certiōrem fēcit vōs iam herī 

sollemnitāte cōnfectā ex urbe abīre voluisse. 19. Ego domī sedēre nolō, tū ambulāre nōn vīs. 

20. Nōlī fugere neque perīculum timēre! 21. Archimēdēs mīlitī, quī in conclāve eius invāserat: 

„Nōlī,“ inquit, „tangere circulōs meōs!“ 22. Nōlīte rēs graviōrēs differe in tempus futūrum. 

23. Improbī iniūriās īnferre quam perferre mālunt. 24. Catō esse quam vidērī bonus mālēbat. 

25. Omnia beneficia mihi tribūta meminī. 26. Aequam mementō rēbus in arduīs servāre mentem. 

27. Sulla omnēs, quōs ōderat, morte multābat. 

b) 
1. Básnikom sa nestávaš, ale rodíš. 2. Usilujeme sa, aby sme sa stali rozumnejšími a lepšími. 

3. Prečo som sa nedozvedel o tvojom príchode? 4. Chceli by sme vám pomôcť. 5. Spravodlivý 

človek nechce spôsobovať (= konať) krivdu. 6. Mnohí chcú radšej karhať cudzie chyby než svoje. 

7. Nenávidím a milujem. 
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Živé latinské slová a sentencie 

 

FIAT   LUX 

MEMENTO   MORI 

NOLENS   VOLENS 

VOLENTI   NON   FIT   INIURIA 

ODI   PROFANUM   VULGUS   ET   ARCEO 

SIS   PATIENS ,   SI   VIS   ESSE   SAPIENS 

FACTUM   FIERI   INFECTUM   NON   POTEST 

NOLI   BARBAM   VELLERE   MORTUO   LEONI 

AUDI ,   VIDE ,   TACE ,   SI   VIS   VIVERE   IN   PACE 

MUNDUS   VULT   DECIPI ,   ERGO   DECIPIATUR 

INTERIM   VELIM   A   SOLE   MIHI   NON   OBSTES 

AUT   PRODESSE   VOLUNT   AUT   DELECTARE   POETAE 

HAURIT   AQUAS   CRIBRO ,   QUI   DISCERE   VULT   SINE   LIBRO 

 

MEMINI   ETIAM   QUAE   NOLO ,  

OBLIVISCI   NON   POSSUM ,   QUAE   VOLO 
 

  
arceō, ēre, uī, – ohradiť; brániť (v prístupe) 

barba, ae, f. fúzy, chlpy 

crībrum, ī, n. sito 

dēcipiō, ere, cēpī, ceptum klamať, podvádzať 

infectus, a, um nevykonaný 

interim medzitým 

 

leō, ōnis, m. lev 

obstō, āre, stitī, stātūrūs stáť v ceste, prekážať, 

zavadzať 

patiēns, entis trpiaci; trpezlivý; striedmy 

profānus, am um svetský, všedný, bezbožný 

vellō, ere, vellī, vulsum šklbať, trhať 
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28. L E K C I A  –  L E C T I O  XXVIII 
Opytovacie vety (Priame otázky) 

 
 
Rozoznávame otázky: 

 jednoduché 

 rozlučovacie 
 

JEDNODUCHÉ OTÁZKY 
 

Jednoduché otázky sa delia na vecné (doplňovacie) a zisťovacie. 
 

VECNÉ OTÁZKY 
 

V e c n é  o t á z k y  sa uvádzajú opytovacími zámenami alebo príslovkami, napr.: quis? (kto?), 

quid? (čo?), quālis? (aký?), quandō? (kedy?), cūr?(prečo?), quō? (kam?), unde? (odkiaľ?), 

quōmodo? (ako?) atď. 
 

Cūr abīs? Prečo odchádzaš?  

Quid agis? Čo robíš? 

Quid tacēs? Prečo mlčíš? 

Quid plūra dīcam? Načo by som hovoril viac? 
 

Na vecné otázky sa odpovedá označením veci, ktorej sa otázka týka: 

Quem poētam legis? Horātium. Ktorého básnika čítaš? Horatia. 

 

ZISŤOVACIE OTÁZKY 
 

Z i s ť o v a c i e  o t á z k y  sa uvádzajú opytovacími časticami: 
 
nōnne či nie 

num či 

ne či 
 
Tieto častice sa však nemusia prekladať. 
 
 n ō n n e  (či nie) sa kladie, ak čakáme kladnú odpoveď: 
 

Nōnne canis similis est lupō? Či nie je pes podobný vlkovi? Nepodobá sa azda (snáď) pes 

vlkovi? 
 
 n u m  (či) sa kladie, ak čakáme zápornú odpoveď: 
 

Num omnia scīre possumus? Či môžeme (môžeme azda/snáď) všetko vedieť? 
 
 n e  (či) je príklonka pripájajúca sa k slovu na začiatku vety, na ktorom je najväčší dôraz. 

Kladie sa, ak nevieme, akú odpoveď dostaneme: 
 

Estne frāter domī? Či je brat doma? Je brat doma? 
 

Na zisťovacie otázky sa odpovedá potvrdzujúcim alebo popierajúcim (so záporkou) 

opakovaním príslušného slova opytovacej vety, alebo príslovkami, vyjadrujúcimi súhlas alebo 

nesúhlas, napr.: ita, certē, sānē, vērō (tak je, iste, pravdaže, veru), nōn, nōn ita, minimē, minimē 

vērō (nie, vôbec nie). 
 
Sōlus abiit? Sōlus. Odišiel sám? Sám. 

Estne pater domī? Nōn est. Je otec doma? Nie je. 

Tūne haec nōn crēdis? Minimē vērō. Ty tomu neveríš? Vôbec nie. 
 

Opytovacia častica nebýva pri zisťovacích otázkach, ktoré vyjadrujú údiv, pochybnosť 

a nevôľu alebo v hovorovej reči: 
 

Māter abiit? Matka odišla? 

Tū hoc nōn vidēs? A ty to nevidíš? 

  



131 

 

ROZLUČOVACIE OTÁZKY 
 

 

R o z l u č o v a c i e  o t á z k y  sa uvádzajú opytovacími časticami: 
 
utrum – an 

    -ne – an   či a či 

            an 
 

Prvé „či“ sa nemusí prekladať. 

 

Utrum hoc vērum an falsum est? 

Vērumne hoc an falsum est?        Či je toto pravdivé a či klamné? Je to pravdivé alebo klamné? 

Vērum hoc an falsum est? 

 

Utrum manēbis an abībis? 

Manēbisne an abībis?          Ostaneš a či odídeš? Ostaneš alebo odídeš? 

Manēbis an abībis? 

 

 Ak je druhý člen prostý zápor prvého člena, kladie sa an nōn? (a či nie?): 
 
Utrum hoc vērum est an nōn? Či je to pravdivé a či nie? Je to pravdivé alebo nie? 
 

 

P o z n á m k a : An sa používa aj v jednoduchých otázkach. Vtedy znamená „či snáď“, „alebo snáď“. 
 

S l o v e s n é  s p ô s o b y  v  p r i a m y c h  o t á z k a c h  
 

V priamych otázkach sa používa indikatív, konjunktív potenciálny, ireálny a rozvažovací. 
 
Utrum intellegitis, quae magister explicat,70 an nōn? (Či) Rozumiete, čo učiteľ vysvetľuje, a či nie? 

Maneam an abeam? Mam ostať a či mám odísť? Mám ostať alebo odísť? 

Quis nesciat Trōiam? Kto by nepozal Tróju? 

Cui nocerēmus? Komu by sme uškodili? 

 

  

                                                           
70 explicō, āre, āvī, ātum vysvetľovať 
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2 8 .  C V I Č E N I E  –  E X E R C I T A T I O  XXVIII 
 

Slovná zásoba 
 

abūtor, abūtī, abūsus sum využívať, zneužívať 

(s abl.) 

admoneō, ēre, uī, itum pripomínať, napomínať, 

pobádať, povzbudzovať, upozorňovať 

an a či; an nōn a či nie (opyt. častica) 

audītus, ūs, m. sluch 

cōnscīscō, ere, scīvī (sciī), scītum ustanoviť, 

určiť; mortem sibi cōnscīscere páchať 

samovraždu 

dolus, ī, m. podvod, úskok, lesť, úklad 

excellō, ere, – , – vynikať nad niekým, prevyšovať 

niekoho (s dat. al. s predložkami inter, 

praeter, super s acc.) 

Hasdrubal, alis, m. Hasdrubal, kartáginský 

vojvodca, Hannibalov brat (3. stor. p. n. l.) 

ingrātus, a, um nepríjemný, nevítaný; nevďačný 

iūdex, icis, m. sudca, rozhodca 

mortālis, e smrteľný; mortālis, is, m. smrteľník, 

človek 

-ne či (opyt. častica); -ne – an či – a či 

nōnne či nie (opyt. častica) 

num či (opyt. častica) 

patientia, ae, f. trpezlivosť, zhovievavosť 

pōnō, ere, posuī, positum odkladať, klásť; 

positum esse in aliquā rē tkvieť, spočívať 
v niečom 

quōmodo ako (opyt. príslovka) 

quō usque až pokiaľ, ako dlho ešte 

quot koľko 

sānē zdravo, rozumne, múdro; zaiste, naozaj, 

vskutku, áno 

super hore, navrchu, zvrchu, zhora (adv.); nad, o 

(predl. s abl.); nad, okrem, pri (predl. s acc.) 

surdus, a, um hluchý 

tandem konečne; (v opyt. vetách) predsa, len 

unde odkiaľ; prečo 

utrum či (opyt. častica); utrum – an či – a či 

vigilia, ae, f. bdenie; hliadka (noc bola rozdelená 

na štyri hliadky) 
vīsus, ūs, m. videnie, pohľad, zrak, oči

 

 

Preložte: 

a) 

1. Quid agis? 2. Quem librum legis? 3. Unde venītis et quō ītis? 4. Cūr haec dīxistī? 5. Quōmodo 

cōnsilia vestra nōs iuvābunt? 6. Cui crēdam? Cui paream? 7. Quandō in urbem redīre vultis? 

8. Cuius frāter Hasdrubal fuit? Utrum Hannibalis ille fuit frāter an nōn? 9. Quot mīlitēs dux in 

bellum sēcum dūxit? 10. Quis negāre potest Trōiam dolō expugnātam esse? 11. Nōnne hominēs 

mortālēs sumus? Sumus. 12. Nōnne Seneca mortem sibi conscīvit? Sānē. 13. Num omnia scīre 

possumus? Minimē. 14. Num vīta fēlīx in dīvitiīs tantum posita est? Minimē vērō. 15. Accēpistīne 

meam epistulam? Accēpī (Nōn accēpī). 16. Utrum maior est sōl an minor quam terra? 17. Utrum 

vīsus an audītus hominī magis necessārius est? 18. Caecusne an surdus miserior est? 19. Ubī 

iūcundius vīvitur, in urbe an rūrī? 20. Sī prōmīseris alicui beneficium et posteā eum ingrātum esse 

cognōveris, dabis an nōn? Dabō. 21. Quid agerem, iūdicēs? 22. Ubī fuit amīcus tuus? Rōmae. 

23. Quandō veniēs? Quartā vigiliā. 24. Nōnne iūre Horātius nōs admonet, ut etiam in calamitāte 

aequam mentem servēmus? Ita. 25. Estne māter domī? Sānē. 26. Num omnia astra numerāta sunt? 

Minimē. 27. Utrum Graecī artibus super Rōmānōs excellēbant an nōn? 28. Omnibus an nullī 

crēdere vitium est? Utrumque. 29. Utrum Athēniēnsēs an Lacedaemoniī fortiōrēs fuērunt? 

30. Quō usque tandem abūtēris, Catilīna, patientiā nostrā? 

b) 

1. Prečo ste včera neprišli? 2. Kto z vás je najusilovnejší? 3. Akého nebezpečenstva sa bojíš? 

4. Kde sú vaši rodičia? 5. Kam som mal utiecť? 6. (Či) Bol Sokrates veľmi múdry muž? Určite. 

7. (Či) Veríš nešľachetnému človeku? Nie. 8. (Či) Sú vaši priatelia v meste? 9. Vynikali 

Aténčania umeniami alebo (a či) zbraňami? 10. Prečítal si túto knihu a či nie? 
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Živé latinské slová a sentencie 

 

CUI   PRODEST ? 

ET   TU ,   BRUTE? 

O   RUS !   QUANDO   EGO   TE   ASPICIAM ? 

QUID   CUSTODIET   IPSOS   CUSTODES ? 

SI   FUERIS   PAUPER ,   QUIS   TIBI   AMICUS ? 
SOLEM   QUIS   DICERE   FALSUM   AUDEAT ? 

QUID   RIDES ?   DE   TE   FABULA   NARRATUR . 

UBI   SUNT   QUI   ANTE   NOS   IN   MUNDO   FUERE ? 
AN   NESCIS   LONGAS   REGIBUS   ESSE   MANUS ? 

 
 

 
a(d)spiciō, ere, spexī, spectum pozerať, hľadieť 

Brūtus, ī, m. Brutus, prímenie v rode Iuniovcov; 

M. Iūnius Brūtus, Caesarov obľúbenec a vrah 

(85 – 42 p. n. l.) 

custōs, ōdis, m. strážca 

rīdeō, ēre, rīsī, rīsum smiať sa, usmievať sa 
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29. L E K C I A  –  L E C T I O  XXIX 
Súslednosť časov; nepriame otázky; 

vety so spojkou quīn po záporných výrazoch pochybnosti 
 

 

SÚSLEDNOSŤ ČASOV 
(cōnsecūtiō tempōrum) 

 
Podľa pravidla o súslednosti časov sa určuje čas konjunktívu vo vedľajšej vete. Konjunktív 

podľa súslednosti časov sa kladie v nepriamych otázkach a vo viacerých vedľajších spojkových 

vetách. V niektorých vedľajších spojkových vetách sa kladie konjunktív podľa pravidla 

o súslednosti časov len sčasti (napríklad účelové vety, zabraňovacie vety, obavné vety atď.). 
 

 

čas v hlavnej vete 

vzťah vedľajšej vety k hlavnej vete 

súčasnosť predčasnosť následnosť 

hlavný čas 
(prézens, futúrum, imperatív) 

coni. praes. coni. perf. -ūrus, a, um sim 

vedľajší čas 
(minulé časy) 

coni. impf. coni. plsqpf. -ūrus, a, um essem 

 
P o z n á m k y  k  s ú s l e d n o s t i  č a s o v  

 Opisnou konjugáciou činnou (-ūrus, a, um sim / essem) sa vyjadruje následnosť len 

v nepriamych otázkach a vo vetách so spojkou quīn po záporných výrazoch pochybnosti (nōn 

dubitō,nōn/haud est dubium a pod.). V ostatných prípadoch sa na vyjadrenie následnosti 

používa konjunktív prézenta a imperfekta (ako by šlo o súčasnosť). 
 

 Keďže sa opisná konjugácia činná môže použiť na vyjadrenie následnosti len pre aktívum 

a len vtedy, ak sloveso tvorí particípium futúra aktíva, vyjadruje sa následnosť v ostatných 

prípadoch konjunktívom prézenta a imperfekta (ako by šlo o súčasnosť) alebo pomocou 

konjunktívu prézenta a imperfekta slovies posse, velle, dēbēre s infinitívom prézenta. 
 
 Konjunktív prézenta sa pokladá za hlavný čas, ostatné konjunktívy za čas vedľajší. Len 

konjunktív perfekta potenciálny a zabraňovací a ireálny konjunktív imperfekta sa pokladajú 

za hlavné časy, pretože označujú prítomný dej. 
 
 Niektoré časy (praesens historicum71, historický infinitív72, perfectum praesens) sa niekedy 

pokladajú za hlavné, niekedy za vedľajšie časy. 

 

NEPRIAME OTÁZKY 
 

N e p r i a m a  o t á z k a  (závislá opytovacia veta) vzniká vtedy, keď otázka nie je vyslo-

vená samostatne opytovacím spôsobom (priama otázka), ale je podmetom alebo predmetom inej 

vety. V nepriamych otázkach býva konjunktív podľa súslednosti časov. Záporka je nōn. 
 
Priama otázka: Quid agis? Čo robíš? 

Nepriama otázka: 

     agās?   (súčasnosť po hlavnom čase) 
     robíš? 

Interrogō tē, quid    ēgeris   (predčasnosť po hlavnom čase) 

Pýtam sa ťa, čo    si (u)robil? 

     actūrus sīs?   (následnosť po hlavnom čase) 

     budeš robiť (urobíš)? 

                                                           
71 Praesens historicum sa používalo v živom rozprávaní na vyjadrenie minulých dejov. Z hovorovej reči 

prevzali tento spôsob vyjadrovania historici a epickí básnici. 
72 Historický infinitív je infinitív prézenta, ktorý sa používa pri opise niekoľkých minulých dejov, buď 

súčasných alebo rýchle po sebe nasledujúcich. Slovesá k sebe bývajú priradené bez spojky.  
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     agerēs?   (súčasnosť po vedľajšom čase) 
     robíš? 

Interrogābam tē, quid    ēgissēs   (predčasnosť po vedľajšom čase) 

Pýtal som sa ťa, čo   si (u)robil? 

     actūrus essēs?   (následnosť po vedľajšom čase) 

     budeš robiť (urobíš)? 

 

 Nepriame otázky sú práve tak ako priame otázky jednoduché (vecné a zisťovacie) alebo 

rozlučovacie. Uvádzajú sa podobne ako priame otázky. 
 
Quaerō, nōnne canis similis sit lupō? Pýtam sa, či nie je pes podobný vlkovi? 

 
 Častica num má v nepriamych otázkach často význam častice -ne (t. j. nepredpokladá zápornú 

odpoveď). 
 
 V rozlučovacích nepriamych otázkach sa zápor „a či nie“ vyjadruje slovom necne: 

 
Nesciō, utrum hoc vērum sit necne. Neviem, či je toto pravdivé a či nie. 
 

 V jednoduchých nepriamych otázkach býva an vo význame „či nie (snáď, asi, azda, akiste)“ 

po výrazoch: 
 
nesciō an; haud sciō an  neviem, či 

dubitō an  pochybujem, či 

incertum est an  je neisté, či 
  

 Po slovesách znamenajúcich „očakávať“, „usilovať sa“, „pokúšať sa“ (napr. exspectāre, 

cōnārī a pod.) sa kladie sī (s konjunktívom podľa súslednosti časov) vo význame „či (by)“: 
 
Hostēs, sī trānsīre flūmen possent, cōnātī sunt. Nepriatelia sa pokúsili, či by mohli prejsť 

rieku.  

 

VETY SO SPOJKOU QUĪN PO ZÁPORNÝCH VÝRAZOCH POCHYBNOSTI 
 

Konjunktív podľa súslednosti časov prichádza v plnom rozsahu aj vo vetách po zápor-

ných výrazoch pochybnosti, ako sú napr.: 
 
nōn dubi tō ,  quīn   nepochybujem, že 

nōn (haud)  es t  dubium,  quīn   je nepochybné, že 

quis  dubi tat ,  quīn   kto pochybuje, že 

nōn dubi tō ,  quīn nōn (numquam)   nepochybujem, že ne- (nikdy) 

 

Nōn dubitārī dēbet, quīn fuerint ante Homērum poētae. Nemá sa pochybovať, že pred Homérom 

žili básnici. 

Dubitandum nōn est, quīn numquam possit ūtilitās cum honestāte contendere. Nemá sa 

pochybovať, že užitočnosť nikdy nemôže zápasiť s čestnosťou. 

Nōn dubitābam, quīn vērum dīcerēs. Nepochyboval som, že hovoríš pravdu. 

 
P o z n á m k y :  
 Po kladnom dubitāre (pochybovať, nebyť si istý, uvažovať) býva nepriama otázka. 

 Dubitāre vo význame „váhať“, „otáľať“ sa obyčajne viaže s infinitívom:  
Prō patriae lībertāte quis bonus dubitat pugnāre? Kto dobrý váha bojovať za slobodu vlasti? 
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2 9 .  C V I Č E N I E  –  E X E R C I T A T I O  XXIX 
 

 

Slovná zásoba 
 

captīvus, a, um zajatý; captīvus, ī, m. zajatec 

dē o; z, zo; podľa; pre, kvôli (predl. s abl.) 

dēclārō, āre, āvī, ātum ukazovať, vyhlasovať, 

oznamovať, objasňovať 

Dēmosthenēs, is, m. Demostenes, najslávnejší 

aténsky rečník (5. – 4. stor. p. n. l.) 

dubitō, āre, āvī, ātum váhať; pochybovať 

dubius, a, um váhajúci, pochybujúci; pochybný, 

neistý; dubium, iī, n. pochybnosť 

haud nie (záporka) 

ignōrō, āre, āvī, ātum nevedieť, nepoznať 

interest záleží 

mātūre včas, rýchle, skoro 

multum mnoho, veľa, veľmi 

necne a či nie 

oppetō, ere, īvī (iī), ītum ísť v ústrety, podstu-

povať; mortem oppetere zomrieť 

peccō, āre, āvī, ātum previniť sa, prehrešiť sa; 

chybiť, mýliť sa 

plūrimum najviac, najväčšmi 

status, ūs, m. postoj; postavenie; stav 

uter, utra, utrum ktorý, kto z dvoch (oboch)

 

 

Preložte: 

a) 

1. Sciō, quid herī fuerit, quid hodiē sit; nesciō, quid crās futūrum sit. 2. Quid agitis? Iam diū 

ignōrāmus, quid agātis. 3. Quaeris ex mē, quid herī in urbe factum sit. 4. Certiōrēs nōs facite, 

utrum crās ventūrī sītis necne. 5. Frāter mihi narrābat, quid amīcus noster fēcisset et dīxisset, quid 

faceret et dīceret, quid factūrus et dictūrus esset. 6. Epistulā frātris perlectā quaesīvī ex tē, 

putārēsne mē amīcum. 7. Nōn scrīpsistī ad mē, quandō domum redissēs. 8. Interrogāvimus tē, 

num mentem tuam mūtātūrus essēs. 9. Dēlīberābāmus, cūr haec rūrsum facta essent. 10. Multum 

interest, utrum peccāre aliquis nolit, an nesciat. 11. Priōribus litterīs tibi dēclārāvī, adventus noster 

quālis fuisset et quālis esset status reī pūblicae. 12. Hostēs ex captīvīs quaerēbant, quibus in locīs 

esset Caesar. 13. Interrogāvī tē, uter maior ōrātor fuisset, Cicerō an Dēmosthenēs. 14. Ratiō nōs 

docet, quid nōbīs faciendum sit. 15. Lacedaemoniī nōn cūrābant, quot essent hostēs, sed ubī 

essent. 16. Ex iīs litterīs, quae ā tē missae erant, quid agerēs et ubi fuissēs, cognōvī; quandō autem 

tē vīsūrī essēmus, nihil ex iīs litterīs potuī cognōscere. 17. Explōrātōrēs dīcere nōn potuērunt, 

utrum hostium cōpiae appropinquārent necne. 18. Nesciō an labōre meā contentī sitis. 

19. Incertum erat an illud bellum brevī tempore cōnficerētur (cōnficī posset). 20. Haud est 

dubium, quīn hominēs hominibus plūrimum et prōdesse et obesse possint. 21. Nōn est dubium, 

quīn fuerint ante Homērum poētae. 22. Cicerō nōn dubitāvit, quīn Catilīna rem pūblicam 

opprimere cuperet. 23. Nēmō dubitāvit, quīn omnia officia tua servāvissēs. 24. Nōn dubitō, quīn 

meam epistulam libenter lēctūrus sīs, sed vereor, nē nōn tibi reddātur. 25. Rōmānī nōn dubitābant, 

quīn hostēs victī lēgātōs dē pāce ad sē essent missūrī. 26. Dubium erat, ventūrīne domum mātūre 

essēmus. 27. Quis bonus dubitābit prō patriā mortem oppetere? 

b) 

1. Povedz, kto ťa podporuje. 2. Viem, ako si to urobil. 3. Neviem, kde ťa nájdem. 4. Priateľ mi 

napísal, prečo sa hnevá. 5. Nebola pochybnosť, že ste nám povedali pravdu. 6. Nepochyboval 

som, že mi odpustíš. 
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Živé latinské slová a sentencie 

 

TURPE   EST   ODISSE ,   QUEM   LAUDES 

NESCIO ,   QUID   SERUS   VESPER   VEHAT 

NESCIT,   QUOT   HABEAT   DIGITOS   IN   MANU 

QUIDQUID   LATINE   DICTUM   SIT,   ALTUM   VIDETUR 

AB   ALTERO   EXSPECTES ,   ALTERI   QUOD   FECERIS 
AN   DIVES ,   OMNES   QUAERIMUS ,  NEMO ,   AN   BONUS 

 
PROPRIUM   HUMANI   INGENII   EST   ODISSE , 

QUEM   LAESERIS 

 

SIC   CUM   INFERIORE   VIVAS,   QUEMADMODUM   

TECUM   SUPERIOREM   VELIS   VIVERE 

 
altus, a, um vysoký, hlboký; vznešený 

dīgitus, ī, m. prst 

īnferior, ius nižší, nižšie postavený 

ingenium, iī, n. povaha, duch 

laedō, ere, laesī, laesum uraziť, ublížiť 

proprius, a, um vlastný; proprium est je 

zvláštnosťou, je vlastnosťou 

quisquis, quidquid ktokoľvek, čokoľvek 

sērus, a, um neskorý 

superior, ius vyšší, vyššie postavený 

turpis, e hanebný, nemravný 

vehō, ere, vēxī, vectum viezť, prinášať 

vesper, erī, m. večer 
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  30. L E K C I A  –  L E C T I O  XXX 
Časové vety 

 
Vedľajšie v e t y  č a s o v é  vyjadrujú príslovkové určenie času nadradenej (hlavnej) vety, 

t. j. vyjadrujú časovú okolnosť, za ktorej prebieha dej nadradenej (hlavnej) vety. 

Uvádzajú sa spojkami: cum; postquam, posteāquam; ut, ut prīmum, ubi, ubi prīmum, simul, 

simulac, simulatque; antequam, priusquam; dum, dōnec, quoad, quamdiū. 

Väčšina z týchto spojok vyjadruje okrem časového vzťahu aj ďalšie významy. 
 

c u m   
keď, až; tým, že; kedykoľvek, vždy keď 

Je to základná časová spojka. Viaže sa s indikatívmi i konjunktívmi. 
 
1. C u m  s  i n d i k a t í v o m  uvádza vedľajšiu časovú vetu, ktorá môže vyjadrovať: 

 Časovú okolnosť k deju hlavnej vety (bez príčinného vzťahu). Prekladá sa k e ď ,  a ž : 

Cum Caesar in Galliam vēnit, prīncipēs erant Haeduī. Keď Cézar prišiel do Galie, náčelníkmi 

boli Heduovia. 
 Dej, ktorý je zhodný s dejom hlavnej vety a vysvetľuje ho. Prekladá sa k e ď ;  t ý m ,  ž e : 

Improbus es, cum dīcis. Si nešľachetný, keď (tým, že) hovoríš. 

Improbus fuistī, cum dīxistī. Bol si nešľachetný, keď (tým, že) si povedal. 

 Opakovanie deja. Prekladá sa k e ď ,  k e d y k o ľ v e k ,  v ž d y  k e ď : 

Cum tē vīdī, gaudeō. Kedykoľvek (keď; vždy keď) ťa uvidím, mám radosť (radujem sa). 

Cum tē vīderam, gaudēbam. Kedykoľvek (keď; vždy keď) som ťa uvidel, mal som 

radosť(radoval som sa). 

Cum tē vīderō, gaudēbō. Kedykoľvek (keď; vždy keď) ťa uvidím, budem mať radosť. 

 Dej, ktorý vyjadruje hlavnú myšlienku, neraz nečakanú a prekvapujúcu udalosť, často 

naznačenú i príslovkami, ako sú napr. subitō, repente (náhle, zrazu). V hlavnej vete bývajú 

výrazy iam, vix (sotva, ledva), nōndum (ešte nie). Prekladá sa k e ď : 

Vixdum epistulam tuam lēgeram, cum ad mē amīcus quīdam vēnit. Sotva som prečítal tvoj 

list, keď ku mne prišiel akýsi priateľ. 

 Dej, ktorý pripája súčasnú okolnosť k deju hlavnej vety, pričom má i odporovací význam a 

býva spojené s intereā, interim (medzitým). Prekladá sa k e ď  p r i t o m ,  a  p r i t o m ,  

p r i č o m ,  p r i č o m  a l e ,  a  m e d z i t ý m ,  m e d z i t ý m  a l e : 

Caedēbātur cīvis Rōmānus, cum intereā nūllus gemitus audiēbātur. Bol bičovaný rímsky 

občan, pričom (ale) nebolo počuť žiadne stonanie. 
 
Preklad spojky cum s indikatívom závisí od konkrétneho kontextu vety. 
  

2. C u m  s  k o n j u n k t í v o m  sa v časovom význame vyskytuje ako tzv. c u m  h i s t o r i c u m . 

Uvádza vedľajšiu vetu, ktorá vyjadruje časovú okolnosť k rozprávanému minulému deju 

hlavnej vety. Medzi vedľajšou a hlavnou vetou býva obyčajne tesnejšia súvislosť, ktorá sa 

blíži k príčinnému vzťahu. Prekladá sa k e ď  (prípadne i  k e ď ž e ).  Viaže sa s: 

 c o n i .  i m p f .   na vyjadrenie deja s ú č a s n é h o  s dejom hlavnej vety; 
 

 c o n i .  p l s q p f .  na vyjadrenie deja p r e d č a s n é h o  pred dejom hlavnej vety. 
 

Cum nostrī appropinquārent, hostēs cēdēbant. Keď sa naši blížili, nepriatelia ustupovali. 

Cum nostrī appropinquāvissent, hostēs cēdēbant. Keď sa naši priblížili, nepriatelia ustupovali. 
 

p o s t q u a m ,  p o s t e ā q u a m  

potom ako, potom čo, keď 

Viažu sa s indikatívmi. 

Eō postquam Caesar vēnit, obsidēs, arma, servōs poposcit. Keď (potom ako) tam Caesar prišiel, 

žiadal rukojemníkov, zbrane a otrokov. 

Postquam omnēs parātī exspectābant, dux vēnit. Keď všetci pripravení čakali, prišiel veliteľ. 

Hamilcar nōnō annō post, quam in Hispāniam vēnerat, occīsus est. Hamilkar bol zabitý deväť 

rokov potom, ako prišiel do Hispánie. 
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u t ,  u t  p r ī m u m ,  u b i ,  u b i  p r ī m u m ,  s i m u l ,  s i m u l a c ,  s i m u l a t q u e  

len čo, akonáhle, ledva, sotva 
 
Viažu sa s indikatívmi. 

Ubi dē adventū vestrō cōgnōvimus, obviam vōbīs profectī sumus. Len čo sme sa dozvedeli 

o vašom príchode, vydali sme sa vám naproti. 

Simul aliquid audierō, scrībam ad tē. Len čo sa niečo dopočujem, napíšem ti. 
 

a n t e q u a m ,  p r i u s q u a m  
skôr ako, prv ako; po zápore dokiaľ ne- 

 
Viažu sa s indikatívmi i konjunktívmi. 

1. I n d i k a t í v y  (praes., fut. II., perf.) vyjadrujú dej podávaný ako skutočný: 
 
Prius respondēs, quam interrogō. Odpovedáš skôr, ako sa pýtam. 

Antequam ad sententiam redeō, dē mē pauca dīcam. Skôr než sa vrátim k myšlienke, poviem 

(niečo) málo o sebe. (ind. praes. na vyjadrenie budúceho deja po kladnej hlavnej vete) 

Timēre nōn prius dēsinam, quam tē vīderō. Neprestanem sa báť prv, ako ťa uvidím. (ind. fut. II. 

na vyjadrenie budúceho deja po zápornej hlavnej vete) 

Antequam ad tuās litterās respondī, ter eās perlēgī. Skôr ako som odpovedal na tvoj list, trikrát 

som ho prečítal. 

2. K o n j u n k t í v y  (praes., impf.) vyjadrujú možnosť alebo úmysel hovoriaceho a zvyčajne 

sa prekladajú kondicionálom „by“; (impf., plsqpf.) vyjadrujú minulý dej ako cum historicum: 
 
Priusquam abeam, volō tēcum loquī. Skôr než by som odišiel (odídem), chcem s tebou hovoriť. 

Dux, priusquam hostēs ab sociīs auxilium petere possent, castra occupāvit. Vodca obsadil tábor 

skôr, ako (by) mohli nepriatelia požiadať spojencov o pomoc. 

Antequam inimīcī dē meō adventū audīre potuissent, vēnī. Prišiel som skôr, ako (by) mohli 

nepriatelia počuť o mojom príchode. 
 

d u m ,  d ō n e c ,  q u o a d ,  q u a m d i ū  

medzitým čo, zatiaľ čo; pokiaľ, dokiaľ, kým; pokiaľ ne-, dokiaľ ne-; dokiaľ by ne-, až by 
 
Viažu sa s indikatívmi i konjunktívmi. 
 
 Dum vo význame m e d z i t ý m  č o ,  z a t i a ľ  č o  sa viaže vždy (i pri minulých udalostiach) 

s indikatívom prézenta: dum haec geruntur  zatiaľ čo sa toto deje/dialo/bude diať: 

Dum haec Romae geruntur, Saguntum oppugnābātur. Zatiaľ čo sa v Ríme toto dialo,  

Saguntum bolo obliehané. 

 Dum, dōnec, quoad, quamdiū vo význame p o k i a ľ ,  d o k i a ľ ,  k ý m  sa viaže 

s indikatívom prézenta, imperfekta, perfekta a futúra I., ak dej hlavnej vety trvá tak dlho, ako 

dej vedľajšej vety časovej:73 

Fuit Lacedaemoniōrum gēns fortis, dum Lycūrgī lēgēs vigēbant. Lacedémonský kmeň bol 

udatný, pokiaľ (kým) platili Lykurgove zákony. 

 Dum, dōnec, quoad vo význame p o k i a ľ  n e - ,  d o k i a ľ  n e - ,  a ž  sa viaže s indikatívom 

prézenta, perfekta a futúra II., ak dej hlavnej vety trvá dovtedy, kým nenastane dej vedľajšej 

vety: 

Mīlitēs fīnem sequendī nōn fēcērunt, dum hostēs expulērunt. Vojaci neskončili 

prenasledovanie, dokiaľ nezahnali nepriateľov. 

Nōn faciam fīnem rogandī, quoad nuntiātum erit tē id fēcisse. Neprestanem sa pýtať, dokiaľ 

nebude oznámené, že si to urobil. 

 Dum, dōnec, quoad vo význame d o k i a ľ  b y  n e - ,  a ž  b y  sa viaže s konjunktívom 

prézenta alebo imperfekta (účelových viet), ak sa vyjadruje účel alebo očakávanie: 

Mihi in animō est exspectāre, dum pater veniat. Mám v úmysle čakať, dokiaľ by otec neprišiel 

(až otec príde). 

Nōn exspectāvī, dum (quoad) mihi litterae tuae redderentur. Nevyčkal som, až by mi bol 

(dokiaľ by mi nebol; až mi bude; dokiaľ mi nebude) doručený tvoj list. 

                                                           
73 U historikov sa používajú spojky dum a dōnec v uvedenom význame aj s coni. impf. (ako cum historicum 

pri súčasnom deji). 
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3 0 .  C V I Č E N I E  –  E X E R C I T A T I O  XXX 
 
Slovná zásoba 
 
aegrōtus, a, um chorý 
antequam skôr ako, prv ako; (po zápore) dokiaľ 

ne- (čas. spojka) 
clipeus, ī, m. (okrúhly) štít 
cōnflīgō, ere, flīxī, flīctum zraziť sa v boji, 

stretnúť sa v boji, zviesť boj, dať sa do boja 
cum keď, až; tým, že; kedykoľvek, vždy keď 

(čas. spojka) 
dēsinō, ere, dēsiī (dēsīvī), dēsitum prestávať 
dēsistō, ere, stitī prestávať 
dēvolō, āre, āvī, ātum odletieť 
dīlābor, lābī, lāpsum sum rozpadávať sa; strácať 

sa, miznúť 
discēdō, ere, cessī, cessum odísť, vzdialiť sa; 

upustiť od, vzdať sa niečoho (s abl. al. ab s abl.) 
dōnec pokiaľ, dokiaľ, kým; pokiaľ ne-, dokiaľ 

ne- ; dokiaľ by ne-, až by (čas. spojka) 
dum medzitým čo, zatiaľ čo; pokiaľ, dokiaľ, kým; 

pokiaľ ne-, dokiaľ ne-; dokiaľ by ne-, až by 
(čas. spojka) 

Epamīnōndās, ae, m. Epaminondas, tébsky 
vojvodca a štátnik (4. stor. p. n. l.) 

ergā k, ku, naproti, voči, kvôli 
excīdō, ere, cīdī, cīsum vysekať; zbúrať, zničiť, 

vyvrátiť, vyhladiť 
exstruō, ere, strūxī, strūctum vybudovať, vystavať 
fortūna, ae, f. osud, náhoda; šťastie 
fundō, ere, fūdī, fūsum liať, vylievať; (voj.) 

poraziť, premôcť 
Gallia, ae, f. Galia, územie medzi Rýnom 

a Pyrenejami 
gubernāculum, ī, n. kormidlo; správa, vláda 
lacus, ūs, m. jazero 
licet, ēre, licuit je dovolené, je možné 

Mantinēa, ae, f. Mantineia, mesto na Peloponéze 
moveō, ēre hýbať, dojímať, podnecovať; castra 

movēre dávať sa na pochod 
obsideō, ēre, sēdī, sessum obsadzovať, obkľu-

čovať, obliehať 
opus est treba, je potrebné; opus est factō treba (je 

potrebné) konať 
perveniō, īre, vēnī, ventum prísť, dôjsť, dostať sa 
posteāquam potom ako, potom čo, keď (čas. 

spojka) 
postquam potom ako, potom čo, keď (čas. spojka) 
priusquam skôr ako, prv ako; (po zápore) dokiaľ 

ne- (čas. spojka) 
prōflīgō, āre, āvī, ātum poraziť, zničiť, zahubiť 
Pȳthagorās, ae, m. Pytagoras, starogrécky 

filozof (6. stor. p. n. l.) 
quamdiū pokiaľ, dokiaľ, kým (čas. spojka)  
quoad pokiaľ, dokiaľ, kým; pokiaľ ne-, dokiaľ 

ne- ; dokiaľ by ne-, až by (čas. spojka) 
rēctus, a, um rovný, priamy; správny, dobrý 
salvus, a, um zdravý, neporušený, nepoškodený, 

bez porušenia 
simul len čo, akonáhle, ledva, sotva (čas. spojka) 
simulac len čo, akonáhle, ledva, sotva (čas. spojka) 
simulatque len čo, akonáhle, ledva, sotva (čas. 

spojka) 
singulī, ae, a jednotliví, po jednom; jednotlivci, 

jednotlivo 
testis, is, m. f. svedok, svedkyňa 
Trasumēnus, a, um trazumenský, trazimenský 
ubi (prīmum) len čo, akonáhle, ledva, sotva (čas. 

spojka) 
ut (prīmum) len čo, akonáhle, ledva, sotva (čas. 

spojka) 
 
Preložte: 
1. Cicerō sex librōs dē rē pūblicā tum scrīpsit, cum gubernācula reī pūblicae tenēbat. 2. Facile 

omnēs, cum valēmus, rēcta cōnsilia aegrōtīs dāmus. 3. Improbī fuistis, cum accēpistis, quod nōn 

licuit. 4. Omnia sunt incerta, cum ā iūre discessum est. 5. Iam vēr appropinquābat, cum Hannibal 

castra mōvit. 6. Cum hostēs venīrent, mīlitēs Rōmānōrum castra mūniēbant. 7. Cum hostēs 

vēnissent, mīlitēs Rōmānōrum eōs pepulērunt. 8. Cum Caesar in Galliam vēnisset, Helvētiōs vīcit. 

9. Hostibus, cum ad Caesarem vēnissent et peterent, nē bellum gereret, imperāvit, ut arma 

trāderent. 10. Cum Caesar ad oppidum accessisset castraque ibi pōneret, puerī mulierēsque ex 

mūrō pācem ā Rōmānīs petīvērunt. 11. Lacedaemoniī, postquam audīvērunt mūrōs ab 

Athēniēnsibus extruī, lēgātōs Athēnās mīsērunt, quī id fierī vetārent. 12. Helvētiī ubi dē Caesaris 

adventū certiōrēs factī sunt, lēgātōs ad eum mittunt. 13. Ut prīmum aliquid novī audīverō, veniam 

ad tē. 14. Simulac fortūna dīlāpsa est, dēvolant omnēs amīcī. 15. Hostēs nōn prius fugere 

dēstitērunt, quam ad flūmen pervēnērunt. 16. Catō dīcere solēbat: Dē Carthāgine verērī nōn ante 

dēsinam, quam illam excīsam esse cōgnōverō. 17. Antequam incipiās, cōnsule, et ubi cōnsulueris, 

mātūre factō opus est. 18. Graeciae cīvitātēs dum imperāre singulae cupiunt, lībertātem omnēs 

perdidērunt. 19. Quamdiū oppidum parvum est, vim hostium sustinēre nōn potest. 20. Dum mihi 

ā tē litterae veniant, in Italiā morābor. 21. Exspectāvimus, quoad omnēs testēs venīrent. 

22. Epamīnōndās cum apud Mantinēam graviter vulnerātus esset, ex amīcīs quaesīvit, salvusne 

esset clipeus; cum salvum esse respondissent, interrogāvit, essentne fūsī hostēs. 23. Pȳthagorās 

cum interrogārētur, quōmodo oportēret sē gerere ergā patriam ingrātam, „Ut ergā mātrem“, 

respondit. 24. Cum Hannibal ad Trasumēnum lacum cum Rōmānīs cōflīxisset eōsque 

prōflīgāvisset, nēmō Rōmae dubitābat, quīn Hannibal brevī tempore Rōmam obsessūrus esset. 
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Živé latinské slová a sentencie 

 

DUM   SPIRO ,   SPERO 

DUM   VIVIMUS ,   VIVAMUS 

DUM   VIVIS ,   SPERARE   DECET 

DUM   FATA   SINUNT,   VIVITE   LAETI 

SOLET   SEQUI   LAUS,   CUM   VIAM   FECIT LABOR 

DUM   VITANT   STULTI   VITIA ,  IN   CONTRARIA   RUUNT 

DISCAS   OPORTET,   QUAMDIU   EST,   QUOD   NESCIAS 

 

SEMPER   CONSILIUM   TUNC   DEEST,  

CUM   OPUS   EST   MAXIME 

 
contrārius, a, um opačný 

deceō, ēre, uī zdobiť; svedčať; decet patrí sa, 

hodí sa 

fātum, ī, n. božia vôľa, osud 

ruō, ere, ruī, rutum rútiť sa, hnať sa 
sinō, ere, sīvī, situm dovoliť 

spīrō, āre, āvī, ātum viať; dýchať 
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31. L E K C I A  –  L E C T I O  XXXI 
Dôvodové (príčinné) vety 

 
 

Vedľajšie v e t y  d ô v o d o v é  vyjadrujú dôvod (príčinu) toho, čo je obsahom hlavnej 

vety. Dôvodové vety sú indikatívne a konjunktívne. Uvádzajú sa spojkami: 

 

q u o d ,  q u i a ,  q u o n i a m 74 

pretože, že, lebo 

 

Spájajú sa s indikatívom, keď sa vyjadruje skutočná alebo známa (samozrejmá) 

skutočnosť. 

 

Nōn vēnit, quod aegrōtus est. Neprišiel, pretože je chorý. 

Gaudeō, quod vēnistī. Teším sa, že si prišiel. 

Dolēbam, quod socium āmīseram. Bolelo ma, že som stratil druha. 

Quod male fēcistī, castīgāris. Pretože si zle konal, si karhaný. 

 

q u o d 75 

pretože vraj, že vraj, lebo vraj 

 

Spája sa s konjunktívom podľa súslednosti časov (cōnsecūtiō tempōrum), keď sa 

vyjadruje neskutočná príčina (cudzia mnienka). 

 

Nōn veniat, quod aegrōtus sit. Nepríde, pretože je vraj chorý. 

Nōn vēnit, quod aegrōtus esset. Neprišiel, pretože je vraj chorý. 

 

c u m  [causale – príčinné] 

pretože, keďže, lebo 

 

Spája sa s konjunktívom podľa súslednosti časov (cōnsecūtiō tempōrum). 

 

Amīcitia colenda est, cum sine ea vīvī nōn possit. Priateľstvo si treba ctiť, pretože bez neho sa 

nedá žiť. 

 

 

V hlavnej vete bývajú výrazy: idcircō, proptereā, ob eam causam, hanc ob causam, eā dē 

causā, ob eam rem, hōc, eō (preto). 
 

Zapamätať  s i : 

eō magis, quod – tým viac, že 

eō facilius, quod – tým ľahšie, že 

 
 

 

P o z n á m k a :  
Konjunktív sa kladie vždy po výrazoch: 

 est (nōn est, nihil est), quod – je (nie je, nie je nijaký) dôvod, prečo 

 habeō (nōn habeō, nihil habeō), quod – mám (nemám, nemám nijaký) dôvod, prečo: 

 

Est, quod tibi īrāscar. Je dôvod, prečo by som sa na teba hneval (Mám sa prečo na teba hnevať). 

                                                           
74 Zriedkavejšie quandō, quidem, quandōquidem, sīquidem. 
75 Zriedka quia. 
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3 1 .  C V I Č E N I E  –  E X E R C I T A T I O  XXXI 
 

Slovná zásoba 
 
Aristīdēs, is, m. Aristidés, aténsky štátnik a vojvodca 

Carthāginiēnsēs, ium, m, Kartáginci 

celeritās, ātis, f. rýchlosť, prudkosť 

comparō, āre, āvī, ātum pripravovať, získavať 

corrumpō, ere, rūpī, ruptum kaziť, skaziť, zmariť 

cot(t)īdiānus, a, um každodenný, denný 

Crassus, ī, m. priezvisko v rode Liciniovcov 

cultus, ūs, m. pestovanie, obrábanie; vzdelanie, 

kultúra; cultus atque humanitās jemná 

vzdelanosť 

cum (causale) pretože, keďže, lebo 

diūturnitās, ātis, f. dlhé trvanie 

exaequō, āre, āvī, ātum vyrovnať; vystihnúť 

exhauriō, īre, hausī, haustum vyčerpať; drancovať 

exprimō, ere, pressī, pressum vytlačiť; vyjadriť 

ferus, a, um divý; ferus, ī, m. divé zviera 

grātulor, ārī, ātus sum blahoželať; ďakovať 

Haeduī, ōrum, m. Heduovia, galský kmeň 

hūmānitās, ātis, f. ľudská povaha, ľudskosť; 

vzdelanosť, ušľachtilosť 

idcircō preto 

incūsō, āre, āvī, ātum obviňovať 

īnsidiae, ārum, f. úklady, nástrahy 

iūdicō, āre, āvī, ātum súdiť 

Manlius, iī, m. Manlius, meno rímskeho rodu 

mereor, ērī, meritus sum zasluhovať si; získať si 

zásluhy, zaslúžiť sa; bene (optimē) merērī dē 

aliquō získať si u niekoho veľké zásluhy 

modus, ī, m. miera; spôsob 

nimis príliš, priveľmi 

obscūrus, a, um temný, skrytý, nejasný 

Persicus, a, um perzský 

plēnus, a, um plný (niečoho – gen. al. abl.); úplný 

praecedō, ere, cessī, cessum ísť vpredu, predchá-

dzať; vynikať nad niekým, prevyšovať niekoho 

(acc.) niečím (abl.) 

praeter okrem, mimo (adv.); pozdĺž, mimo, 

vedľa, okrem, nad (predl. s acc.) 

proptereā preto  

prōspiciō, ere, spexī, spectum starať sa o (s dat.) 

queror, querī, questus sum sťažovať sa, 

ponosovať sa (na niečo – acc. al. dē s abl.) 

quia pretože (dôv. spojka) 

quidem zaiste, iste, veru; aspoň; ale, avšak 

quoniam pretože (dôv. spojka) 

rogō, āre, āvī, ātum pýtať sa, prosiť, žiadať 

sagitta, ae, f. šíp, strela 

salūtāris, e zdravý, liečivý; užitočný, osožný 

Scīpiō, ōnis, m. Scipio, priezvisko v rode 

Corneliovcov 

Siculī, ōrum, m. Sikulovia, Sicílčania 

subeō, īre, iī (īvī), itum ísť pod niečo, vstupovať; 

podstupovať 

sublevō, āre, āvī, ātum zdvíhať, uľahčovať; 

podporovať, pomáhať 

T. = Titus, ī, m. Titus, rímske osobné meno 

Tigris, is (idis), m. (acc. Tigrim) Tigris, rieka 

v Mezopotámii 

Torquātus, ī, m. Torquatus, priezvisko v rode 

Manliovcov

 

Preložte: 

1. Nōn quia difficilia sunt, multa nōn audēmus, sed quia nōn audēmus, difficilia sunt. 2. Quoniam 

nox erat, in urbem revertimus. 3. Tigris flūmen ā celeritāte nōmen habet, quia Persicā linguā 

Tigrim sagittam appellant. 4. Bene facis, quod mē adiuvās. 5. Caesar Haeduōs incūsat, quod ab 

iīs nōn sublevētur. 6. Haeduī cum sē suaque ab Helvētiīs dēfendere nōn possent, lēgātōs ad 

Caesarem auxilium rogātum mīsērunt. 7. Sōcratēs accūsātus est, quod iuventūtem corrumperet. 

8. Omnium Gallōrum fortissimī erant Belgae, proptereā quod ā cultū atque hūmānitāte prōvinicae 

Rōmānae aberant. 9. Cum vīta sine amīcīs īnsidiārum et metūs plēna sit, ratiō ipsa monet amīcitiās 

comparāre. 10. Helvētiī cēterōs Gallōs virtūte praecēdunt, quod ferē cottīdiānīs proeliīs cum 

Germānīs contendunt. 11. Hominēs hāc rē maximē ferīs praestant, quod loquī et dīcendō sēnsūs 

exprimere possunt. 12. Aristīdēs idcirō patriā expulsus est, quod praeter modum iūstus fuisset. 

13. Sapiēns legibus nōn propter metum pāret, sed quia id salūtāre esse iūdicat. 14. Siculī Cicerōnī 

grātiās ēgērunt, quod dē sē optimē meritus esset. 15. Molestissimē ferō, quod, tē ubi vīsūrus sim, 

nesciō. 16. Scīpiō querēbātur, quod omnibus in rēbus hominēs dīligentiōrēs essent quam in amīcīs 

ēligendīs. 17. Grātulor tibi, quod ex prōvinciā salvum tē ad nōs recēpistī. 18. Carthāginiēnsēs 

pācem petiērunt, cum terra diūturnitāte bellī exhausta esset. 19. Quoniam mē ūnā vōbīscum 

servāre nōn possum, vestrae quidem certē vītae prōspiciam. 20. Sapienter facis, quod tacēs. 

21. Arduum est rēs gestās scrībere, quod facta dictīs exaequanda sunt. 22. T. Manlius Torquātus 

fīlium suum, quod is contrā imperium cum hoste pugnāverat, necārī iūssit. 23. Hīs dē rēbus Caesar 

ā Crassō certior factus est, quod ipse aberat longius. 24. Vitium est, quod quīdam nimis magnum 

studium in rēs obscūrās cōnferunt. 25. Cum perīculum subīre nōn ausī sītis, sōlī pugnābimus. 

26. Nihil habeō, quod incūsem senectūtem. 27. Est, quod tibi grātuler. 
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Živé latinské slová a sentencie 

 

EGO   NIHIL   TIMEO ,   QUIA   NIHIL   HABEO 

 

SI   ANIMUM   VICISTI   POTIUS   QUAM   ANIMUS   TE , 

EST   QUOD   GAUDEAS . 

 

SECUNDAE   RES   ACRIORIBUS   STIMULIS   ANIMOS 

EXPLORANT,   QUIA    MISERIAE   TOLERANTUR, 

FELICITATE   CORRUMPIMUR . 
 

VITIA   NOSTRA   QUIA   AMAMUS,   DEFENDIMUS 

ET MALUMUS   EXCUSARE   ILLA   QUAM   EXCUTERE . 

 
 

 

excutiō, ere, cussī, cussum vytriasť; odstrániť 

explōrō, āre, āvī, ātum vyskúmať; skúšať 

fēlīcitās, ātis, f. šťastie 

miseria, ae, f. nešťastie 

stimulus, ī, m. bodec, osteň; podnet 
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32. L E K C I A  –  L E C T I O  XXXII 
Podmienkové vety 

 

Vedľajšie v e t y  p o d m i e n k o v é  vyjadrujú podmienku, od splnenia ktorej závisí 

uskutočnenie alebo platnosť deja hlavnej (riadiacej) vety. 

V podmienkovom súvetí sa vedľajšia veta podmienková nazýva p r e d ve t í m  a hlavná 

veta zá v e t í m . Podmienkové vety sa uvádzajú spojkami: 
 

 
s ī  ak, ak by, keby 

 
n i s i  ak ne-, ak by ne-, keby ne- 

 
Rozlišujeme t r i  h l a v n é  f o r m y  podmienkového súvetia: 

 
F o r m a  s k u t o č n o s t i  (reálna) 

V predvetí i závetí je i n d i k a t í v  v š e t k ý c h  č a s o v ; v závetí môže byť aj imperatív. 

Podmienka i výsledok sa vyslovujú ako skutočné. Podmienkové spojky reálnej formy sa 

prekladajú: 
 

sī ak 

nisi ak ne- 
 

Sī id crēdis, errās. Ak tomu veríš, mýliš sa. 

Sī id crēdēbās, errābās. Ak si tomu veril, mýlil si sa. 

Sī id crēdēs, errābis. Ak tomu budeš veriť, budeš sa mýliť. 

Sī id crēdidistī, errāvistī. Ak si tomu uveril, zmýlil si sa. 

Sī id crēdideris, errābis. Ak tomu uveríš, zmýliš sa. 
 

F o r m a  m o ž n o s t i  (potenciálna) 

V predvetí i závetí je k o n j u n k t í v  p r é z e n t a  alebo k o n j u n k t í v  p e r f e k t a . 

Podmienka i výsledok sú možné. Podmienkové spojky potenciálnej formy sa prekladajú: 
 

sī ak by 

nisi ak by ne- 
 

Sī id crēdās, errēs. Ak by si tomu veril, mýlil by si sa. 

Sī id crēdideris, errāveris. Ak by si tomu uveril, zmýlil by si sa. 
 

F o r m a  n e s k u t o č n o s t i  (ireálna) 

V predvetí i závetí je k o n j u n k t í v  i m p e r f e k t a  (pre neskutočnosť v prítomnosti) 

alebo 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  (pre neskutočnosť v minulosti). Podmienka 

i výsledok sú neskutočné. Podmienkové spojky ireálnej formy sa prekladajú: 
 

sī keby 

nisi keby ne- 
 

Sī id crēderēs, errārēs. Keby si tomu veril, mýlil by si sa. 

Sī id crēdidissēs, errāvissēs. Keby si tomu bol (u)veril, bol by si sa (z)mýlil. 

 

Popri uvedených troch formách podmienkového súvetia sa vyskytujú aj z m i e š a n é  

f o r m y , v ktorých je predvetie vyjadrené inou formou alebo iným spôsobom ako závetie. 
 
Memoria minuitur, nisi eam exerceās. Pamäť sa oslabuje (by sa oslabila), ak by si ju necvičil. 

Ingrātus sīs, sī nunc mē dēserueris. Bol by si nevďačný, ak by si ma teraz opustil. 

Dēlērī potuit exercitus, sī quis aggredī ausus esset. Vojsko mohlo (by bolo mohlo) byť zničené, 

keby sa bol býval niekto odvážil ho napadnúť. 
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P o z n á m k y  k  p o d m i e n k o v ý m  s p o j k á m  
 Namiesto jednoduchej spojky sī sa používa na začiatku súvetia na vyjadrenie tesnejšieho 

spojenia quodsī (a ak, a ak by, a keby, ak však, keby však). 

Tē nunc valēre gaudeō: quodsī auxiliō egēbis, scrībe! Teším sa, že si teraz zdravý: ak však 

budeš potrebovať pomoc, napíš mi! 

 Nisi popiera celú vetu. Ak sa popiera len jeden člen vety, alebo ak je na záporke zvláštny 

dôraz (najmä pri protiklade), používajú sa spojky sī nōn a sī minus. 

Sī vēneris, magnam tibi habēbō grātiam, sī minus, ignōscam. Ak prídeš, budem ti veľmi 

vďačný, ak nie, odpustím. 

 Spojky sīn a sīn autem (ak však, ak by však, keby však, ale ak, ale ak by) majú zosiľňujúcu 

funkciu a uvádzajú vedľajšiu vetu podmienkovú nasledujúcu v protiklade po inej podmien-

kovej vete. 

Sī spem vīderō, mē ad tē cōnferam; sīn ēvānuerit, aliquid aliud vidēbimus. Ak uvidím nádej, 

odoberiem sa k tebe; ak (však) zmizne, pozrieme sa po niečom inom. 

 Nisi v hlavnej alebo jednoduchej vete (t. j. nie vo funkcii spojky uvádzajúcej vedľajšiu 

podmienkovú vetu) vyjadruje výnimku a znamená „len“, „iba“, „jedine“, „okrem“, „až na“, 

„len nie“ (v závislosti od toho, či ide o kladnú alebo zápornú vetu). 

Nisi inter bonōs amīcitia esse nōn potest. Priateľstvo môže byť len medzi dobrými. 
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3 2 .  C V I Č E N I E  –  E X E R C I T A T I O  XXXII 
 

 

Slovná zásoba 
 
aberrō, āve, āvī, ātum zablúdiť, pomýliť sa 

adimō, ere, ēmī, ēmptum odobrať, olúpiť 

adulēscentia, ae, f. dospievanie, mladosť 

āmēns, entis bez rozumu, nerozumný, pomätený 

avāritia, ae, f. skúposť, lakomosť, lakomstvo, 

chamtivosť 

commodum, ī, n. prospech, osoh, záujem 

concors, dis svorný 

dēficiō, ere, fēcī, fectum chýbať, nestačiť 

dēsīderium, iī, n. túžba, žiadosť, prianie 

ēdūcō, ere, dūxī, ductum vyviesť, odviesť 

ēnumerō, āre, āvī, ātum vypočítať 

fora, ae, f. dvere; forīs za dverami, vonku; vo vojne 

frangō, ere, frēgī, frāctum lámať; vysiliť, zoslabiť 

inhonestus, a, um nečestný, hanebný 

medeor, ērī, –, – liečiť (niečo – dat.) 

meritum, ī, n. odmena, zásluha 

negōtium, iī, n. zamestnanie, práca, činnosť, 

úloha 

nisi ak ne-, ak by ne-, keby ne- (podm. spojka); 

len, iba, jedine, okrem, až na, len nie (v jedno-

duchej vete) 
occultō, āre, āvī, ātum skrývať, schovávať, tajiť, 

zatajovať 

particeps, cipis účastný; particeps, cipis, m. f. 

účastník, účastníčka, spoločník, spoločníčka 

parum málo, neveľmi 

parvī (gen. ceny) esse málo stáť, byť málo platný 

plūrimus, a, um najviac, veľmi mnohý, najpo-

četnejší 

prōditor, ōris, m. zradca 

sī ak, ak by, keby (podm. spojka); sī nōn, sī minus 

ak ne-, ak nie; sīn, sīn autem ak však, ak by 

však, keby však, ale ak, ale ak by; sī quis ak 

niekto, sī quid ak niečo; sī quī, qua, quod ak 

niektorý (nejaký) 

Spartiātēs, ae, m. Sparťan 

tamen predsa, jednako; aspoň 

 

 

Preložte: 

1. Bene est cīvibus, sī flōret cīvitās. 2. Sī āmittī vīta beāta potest, beāta esse nōn potest. 3. Nātūram 

sī sequēmur ducem, numquam aberrābimus. 4. Sī quid nōvī audīverō, certiōrem tē faciam. 5. Sī 

omnia illīus virī merita ēnumerāre velim, diēs dēficiat. 6. Sī id pater sciat, īrāscātur tibi. 7. Sī quis 

ita fēcerit, eum imprūdentem esse dīxeris. 8. Nisi explēveris, quae prōmisistī, probus nōn fueris. 

9. Medicī, sī omnibus morbīs medērī possent, fēlīcissimī essent hominum. 10. Nōs omnēs nihil 

ferē scīrēmus, nisi ab aliīs discerēmus. 11. Sī tacuissēs, philosophus mānsissēs. 12. Quae vīta 

fuisset Priamō, sī ab adulēscentiā scīvisset, quōs ēventūs senectūtis esset habitūrus? 13. Parum 

mīlitum victōria reī pūblicae prōdest, nisi cīvēs concordēs sunt. 14. Sī quis noxium adiūverit, fīet 

culpae particeps. 15. Caesaris facta nisi magna fuisse fatear, āmēns sim. 16. Sī quid cuī tuō 

commodō adēmeris, inhonestē ēgeris. 17. Statim epistulam ad amīcum aegrōtum scrīberem, nisi 

magnīs negōtiīs impedīrer. 18. Quis Trōiam nōvisset, nisi ā Graecīs capta et dīruta esset? 19. 

Cicerō ad Catilīnam: Ēdūc tēcum omnēs tuōs, sī minus, quam plūrimōs! 20. Parvī sunt forīs arma, 

nisi est cōnsilium domī. 21. Dolōrem sī nōn potuerō frangere, tamen occultābō. 22. Sī dēsīderiō 

tuō movērī mē negem, mentiar. 23. Sī ūnum diem morātī essētis, omnibus moriendum fuit. 24. 

Senex quīdam ante pugnam dīxit: Sī adulēscēns essem, nēmō pugnāret fortius. 25. Spartiātae in 

Thermopylīs nōn victī essent, nisi prōditor Persīs iter mōnstrāvisset. 26. Cōnsilium et ratiō nisi in 

senibus essent, nōn summum cōnsilium Rōmānī appellāvissent senātum. 27. Cicerō in senātū ad 

Catilīnam: Hunc mihi timōrem ēripe: sī vērus est, nē opprimar; sīn falsus, ut tandem aliquandō 

timēre dēsinam. 28. Sparta nūllā rē nisi avāritiā perīre potuit. 
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Živé latinské slová a sentencie 

 

SI   VIS   AMARI ,   AMA 

DE   MORTUIS   NIL   NISI   BENE 

DESINES   TIMERE ,   SI   SPERARE   DESIERIS 

SI   DIGITUM   PORREXERIS ,   MANUM   INVADET 

SI   FINIS   BONUS   EST,  TOTUM   BONUM   ERIT 

ALTERI   VIVAS   OPORTET,   SI   VIS   TIBI   VIVERE 

AUDI ,   VIDE ,   TACE ,   SI   VIS   VIVERE   CUM   PACE 

GLORIA   MUNDANA   NON   EST   NISI    VISIO   VANA 

AMICITIA   NISI   INTER   BONOS   ESSE   NON   POTEST 

NEMO   DAMNANDUS ,   NISI   AUDITUS   VEL   VOCATUS 
 

SI   FUERIS   ROMAE ,   ROMANO   VIVITO   MORE , 

SI   FUERIS   ALIBI ,   VIVITO   SICUT   IBI 
 

AEQUITAS   TOLLITUR   OMNIS , 

SI   HABERE   SUUM   CUIQUE   NON   LICET 

 
 

aequitās, ātis, f. rovnosť, rovnakosť, spravod-

livosť 

alibī inde, na inom mieste 

mundānus, a, um svetský, pozemský 

porrigō, ere, rēxī, rēctum naťahovať 

sīcut tak ako, ako 

tollō, ere, sustulī, sublātum odstraňovať, potlačiť 

vānus, a, um prázdny, povrchný, klamný, 

zdanlivý 

vīsiō, ōnis, f. videnie, zjav, predstava 
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33. L E K C I A  –  L E C T I O  XXXIII 
Účinkové vety 

 
Vedľajšie v e t y  ú č i n k o v é  vyjadrujú účinok deja nadradenej (hlavnej) vety. 

Účinkové vety sa uvádzajú spojkami: 
 

 
u t   že (aby)  
 
u t  n ō n  že ne- 

namiesto ut nōn sa používa i q u ī n  po zápornej nadradenej (hlavnej) vete76 
 

 

Účinkové vety sa delia na: 
 príslovkové 
 podstatné 

 
 

P r í s l o v k o v é  v e t y  ú č i n k o v é  
 

Vyjadrujú účinok nadradenej (hlavnej) vety tak, že majú význam príslovkového určenia 

spôsobu alebo miery. V hlavnej vete bývajú výrazy: ita, sīc, tam (tak), adeō, tantopere, usque eō 

(tak veľmi, do tej miery, natoľko), is, tālis (taký), eius modī (taký), tantus (taký veľký),  tot 

(toľko), ita nōn, adeō nōn (tak málo) a pod. 

V príslovkových vetách účinkových sa kladie konjunktív s a m o s t a t n e  (absolútne), t. j. 

konjunktív toho času, aký by tam bol indikatív, keby sa veta stala samostatnou. Preto v takejto 

vete obyčajne prekladáme do slovenčiny coni. praes. prítomným časom, coni. impf. minulým 

časom nedokonavého vidu a coni. perf. minulým časom dokonavého vidu. Iné konjunktívy sa 

v týchto vetách nevyskytujú. 

legant. 

Poēta adeō pulchrum carmen scrīpsit, ut omnēs id legerent. 

lēgerint. 
 

čítajú. 

Básnik napísal takú krásnu báseň, že ju všetci  čítali. 

prečítali. 

 
P o z n á m k a : Ak je „spôsobovanie“ chcené, stýka sa predmetová veta účinková svojím významom 

s  účelovou (snahovou) vetou. V slovenčine tu býva spojka „že“ alebo „aby“: 
Dumnorīx ā Sēquanīs impetrat, ut per fīnēs suōs Helvētiōs īre patiantur. Dumnorix dosiahne od Sekvanov, 

aby dovolili (že dovolia) Helvéťanom prejsť cez svoje územie. 

 

P o d s t a t n é  v e t y  ú č i n k o v é  
 

Uvádzajú sa tými istými spojkami, ako príslovkové vety účinkové, ale konjunktív sa v nich 

kladie závisle ako vo vetách účelových, t. j. po hlavnom čase c o n i .  p r a e s . , po vedľajšom 

čase c o n i .  i m p f . 

Podstatné vety účinkové sa delia na: 

 predmetové 

 podmetové 
 
P r e d m e t o v é  v e t y  účinkové bývajú po slovesách znamenajúcich „s p ô s o b o v a ť “ (verba 

efficiendī), napr.: facere, efficere, perficere (vykonať, spôsobiť), assequī, cōnsequī, adipīscī, 

impetrāre (dosiahnuť) a pod. 
 
Sōl efficit, ut omnia flōreant. Slnko spôsobuje, že všetko kvitne. 
 

                                                           
76 V spojení s vedľajšou vetou záporného zmyslu je zmysel takého súvetia kladný. 
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P o d m e t o v é  v e t y  účinkové bývajú po výrazoch: est (je, je prípad), futūrum est (bude), fit, 

ēvenit, accidit, ūsū venit (stáva sa), fierī (nōn) potest (môže/nemôže sa stať), sequitur (nasleduje, 

z toho vyplýva), restat, relinquitur, reliquum est (ostáva), mōs est, cōnsuētūdō est (je zvykom, 

obyčajom), vitium est (je chyba) a pod. a po verba efficiendī v neosobnom pasíve, napr. ita factum 

est (tak sa stalo), perfectum est (bolo spôsobené) a pod. 
 
Fierī potest, ut pater veniat. Môže sa stať, že otec príde. 

Fierī potuit, ut pater venīret. Mohlo sa stať, že otec príde. 
 

 

 

P o z n á m k a 1 :  Po zápornej nadradenej (hlavnej) vete sa namiesto ut nōn používa i spojka q u ī n . 

Quīn s konjunktívom účinkových viet podstatných prichádza najčastejšie po výrazoch: 
facere nōn possum, quīn  nemôžem robiť, aby ... ne- 

fierī nōn potest, quīn   nemôže sa stať, aby ... ne- 

nōn (haud) multum abest, quīn  nechýba mnoho, že (aby) … ne- 

nōn longē abest, quīn     –– " –– 

paulum abest, quīn   málo chýba, že (aby) … ne- 

quid abest, quīn   čo chýba, že (aby) … ne- 

 

Nōn multum āfuit, quīn hostēs castrīs expellerentur. Málo chýbalo (nechýbalo mnoho), že (aby) 

nepriatelia neboli vyhnaní z tábora. 

 

P o z n á m k a 2 :  Niektoré účinkové vety môžu mať podobu vzťažnej vety. Sú uvedené vzťažným 

zámenom. Vzťažné (relatívne) účinkové vety prichádzajú: 
 s konjunktívom príslovkových viet účinkových po výrazoch: 

tam, tālis, is  (alebo aj bez nich) – taký, ten 
 
Nōn is sum, quī mortis perīculō dēterrear. Nie som ten (taký), že sa dám zastrašiť nebezpečenstvom 

smrti. 
 

 s konjunktívom podstatných viet účinkových (coni. praes. a coni. impf.) po neurčitých výrazoch 

(najmä záporných): 

sunt (nōn dēsunt, reperiuntur, inveniuntur), quī – sú (nechýbajú, nájdu sa) [ľudia], ktorí 

nōnnūllī (multī, paucī, quīdam) sunt, quī – sú niektorí (mnohí, máloktorí, akýsi) [ľudia], ktorí 

nēmō est, quī – nikto nie je, kto by 

nihil est, quod – nič nie je, čo by 

quis est, quī? – kto je, kto (že) by? 

quid est, quod? – čo je, čo (že) by? 
 
Inventī sunt multī, quī vītam prō patriā profundere nōn dubitārent. Našli sa mnohí, ktorí neváhali 

obetovať za vlasť život. 
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3 3 .  C V I Č E N I E  –  E X E R C I T A T I O  XXXIII 
 
Slovná zásoba  
 
abstinentia, ae, f. zdržanlivosť, statočnosť 
adeō až potiaľ, tak dlho, tak veľmi, natoľko, tak, taký 
adversus proti, naproti, oproti; k, voči (predl. s acc.) 
aequitās, ātis, f. rovnosť, rovnakosť, spravod-

livosť, nestrannosť 
aestimō, āre, āvī, ātum oceňovať, posudzovať, 

hodnotiť 
Alcibiadēs, is, m. Alkibiades, aténsky štátnik 
applicō, āre, āvī, ātum pripojiť, pridružiť 
arcānus, a, um skrytý, tajný, tajomný 
assequor, sequī, secūtus sum dosiahnuť, dostať 
Atticus, ī, m. Titus Pompōnius Atticus, rímsky 

finančník a Ciceronov priateľ (110 – 31 p. n. l.) 
canis, is, m. f. pes, suka 
cāritās, ātis, f. vážnosť, úcta, láska 
cōgnōmen, inis, n. priezvisko, prímenie, prezývka 
comes, itis, m. f. sprievodca, sprievodkyňa 
cōnstituō, ere, uī, ūtum ustanoviť, určiť; stavať 
cōnsuētūdō, inis, f. obyčaj, zvyk, mrav 
coorior, oīrī, ortus sum povstať, vzniknúť, strhnúť sa 
cursus, ūs, m. beh, preteky, smer, cesta, priebeh 
dēcēdō, ere, cessī, cessum odísť, vzdialiť sa, 

odtiahnuť; miznúť, pominúť sa; (dē) vītā 
dēcēdere umrieť 

decemplex, plicis desaťnásobný 
dēcipiō, ere, cēpī, ceptum klamať, podvádzať 
dēpōnō, ere, posuī, positum odkladať, odstra-

ňovať, vzdať sa niečoho 
dēsum, esse, fuī, futūrus chýbať 
efficiō, ere, fēcī, fectum spôsobiť, vykonať, 

(u)robiť; dosiahnuť niečo 

effundō, ere, fūdī, fūsum vylievať; super rīpās 
effundī (o riekach) vyliať sa, rozvodniť sa 

ēloquentia ae, f. výrečnosť 
ēnuntiō, āre, āvī, ātum oznámiť, vyzradiť 
fallō, ere, fefellī, falsum klamať, podvádzať 
fluvius, iī, m. rieka 
frustrā márne, darmo, nadarmo 
Hadriānus, ī, m. Hadrián, rímsky cisár (76  – 138) 
hērēditās, ātis, f. dedičstvo 
imber, bris, m. dážď, lejak 
impetrō, āre, āvī, ātum dosiahnuť, dostať, vymôcť 
invidia, ae, f. závisť, nenávisť 
nēquissimus, a, um ničomný, naničhodný 
paternus, a, um otcovský, otcov, po otcovi zde-

dený 
paupertās, ātis, f. chudoba, núdza 
pīrāta, ae, m. pirát, morský lúpežník 
Pompeius, ī, m. meno rímskeho plebejského rodu 
praeficiō, ere, fēcī, fectum postaviť niekoho na 

čelo niečoho, ustanoviť niekoho za veliteľa 
probitās, ātis, f. statočnosť, bezúhonnosť 
rīpa, ae, f. (riečny) breh 
sagācitās, ātis, f. dôvtip, chytrosť 
senātor, ōris, m. senátor 
sepulcrum, ī, n. hrob, hrobka, náhrobok, pomník 
societās, ātis, f. spoločenstvo, spoločnosť, 

spolok, zväzok 
tantō o toľko 
tempestās, ātis, f. čas, doba; búrka, víchrica 
velut ako, akoby 
vestis, is, f. šaty, odev 

 
Preložte: 

1. Tanta est vīs probitātis, ut eam etiam in hoste dīligāmus. 2. In caelō tot stēllae sunt, ut nēmō 

eās numerāre possit. 3. Tanta tempestās coorta est, ut nāvēs cursum tenēre nōn possent. 4. Atticus 

sīc Graecē loquēbātur, ut Athēnīs nātus esse vidērētur. 5. Tantō plūs valuērunt Athēniēnsēs, ut 

decemplicem numerum hostium prōflīgāverint. 6. Adeō excellēbat Aristīdēs abstinentiā, ut 

cōgnōmine Iūstus appellātus sit. 7. Ēloquentiae vīs efficit, ut ea, quae scīmus, aliōs docēre 

possīmus. 8. Ipsa virtūs adeō beātam efficit vītam, ut beātior esse nōn possit. 9. Cicerō ōrātiōne 

suā impetrāvit, ut Pompeius bellō cum pīrātīs praeficerētur. 10. Imbrēs effēcērunt, ut fluviī super 

rīpās effunderentur. 11. Nōn rārō fit, ut honestum cum ūtilī certet. 12. Cōnsuētūdō hominum est, 

ut ea, quae āmīsērunt, cupiant. 13. Aristīdis aequitāte factum est, ut omnēs ferē cīvitātēs Graeciae 

ad Athēniēnsium societātem sē applicārent. 14. Athēnīs saepe accidēbat, ut cīvēs optimī in 

exsilium pellerentur. 15. Siciliam Verrēs ita vexāvit, ut ea restituī in antīquum statum nūllō modō 

possit. 16. Ita vīxī, ut nōn frustrā mē nātum (esse) exīstimem. 17. Imperātor Hadriānus equōs et 

canēs sīc amābat, ut eīs sepulcra cōnstitueret. 18. Erat Alcibiadēs eā sagācitāte, ut dēcipī nōn 

posset. 19. Tanta patriae cāritās omnēs senātōrēs Rōmānōs tenēbat, ut arcāna senātūs cōnsilia 

nēmō ēnuntiāverit. 20. Hannibal velut hērēditāte relictum odium paternum adversus Rōmānōs sīc 

cōnservāvit, ut prius animum quam id dēposuerit. 21. Est mōs hominum, ut nōlint eundem 

plūribus rēbus excellere. 22. Facere nōn possum, quīn cottīdiē ad tē mittam litterās. 23. Nōn 

dēsunt, quī hominēs ex veste et formīs aestiment. 24. Nōn is fuit Sōcratēs, quī iuventūtem 

corrumperet. 25. Cicerō ōrātiōne prīmā in Catilīnam habitā assecūtus est, ut homō nēquissimus 

Rōmam relinqueret. 26. Nātūrā fit, ut līberī ā pārentibus amentur. 27. Fierī potest, ut fallar. 

28. Themistoclis cōnsiliō factum est, ut Athēniēnsēs in nāvēs sē suaque omnia cōnferrent atque 

urbem relinquerent. 29. Est hōc commūne vitium in magnīs līberīsque cīvitātibus, ut invidia 

glōriae comes sit. 30. Aristīdēs in tantā paupertāte dē vītā dēcessit, ut fīliae eius pūblicē alerentur. 



152 

 

Živé latinské slová a sentencie 

 

NULLUS   EST   LIBER   TAM   MALUS, 

UT   NON   ALIQUA   PARTE   PROSIT 

 

EST   HAEC   NATURA   MORTALIUM ,   UT   NIHIL   MAGIS 

PLACEAT   QUAM   QUOD   AMISSUM   EST 

 

VIRTUTES   ITA   COPULATAE   CONEXAEQUE   SUNT, 

UT   OMNES   OMNIUM   PARTICIPES   SINT, 

NEC   ALIA   AB   ALIA   POSSIT   SEPARARI 

 

 
 

cōnectō, ere, nexuī, nexum splietať, spojovať, 

zlučovať 

cōpulō, āre, āvī, ātum spájať, spútavať 

sēparō, āre, āvī, ātum oddeliť, odlúčiť
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34. L E K C I A  –  L E C T I O  XXXIV 
Prípustkové vety 

 
Vedľajšie vety prípustkové vyjadrujú prípustku, t. j. skutočnú alebo možnú príčinu, ktorej 

očakávaný výsledok sa v danom prípade nedostavil. 

Prípustkové vety sú indikatívne a konjunktívne. V hlavnej vete bývajú výrazy: tamen 

(predsa, jednako), attamen (ale predsa, no predsa, ale jednako), certē (naozaj, ozaj, zaiste), nihilō 

minus (predsa, jednako). Uvádzajú sa spojkami: 
 

q u a m q u a m ,  e t s ī ,  t a m e t s ī  
hoci, hoc, aj keď, i keď, akokoľvek, čo i, čo aj 

 
Väčšinou sa spájajú s indikatívom. 

 
Quamquam doctī hominēs sunt, tamen multa nesciunt. Hoci sú ľudia učení, predsa mnoho 

nevedia. 

Rōmānī tametsī ā duce dēserēbantur, tamen fortiter pugnābant. Hoci boli Rimania vodcom 

opustení, predsa statočne bojovali. 
 

e t i a m s ī   
hoc, hoci, aj keď, i keď, čo aj, čoby aj, i keby, keby aj 

 
Spája sa s indikatívom alebo konjunktívom podmienkových viet potenciálnej a ireálnej 

formy (podobnú väzbu majú zriedka aj spojky etsī a tametsī). 
 
Iniūriās etiamsī ulcīscī possem [ireálna forma], tamen oblīvīscī nōllem. Keby som sa aj mohol 

pomstiť za krivdy, predsa by som na ne nechcel zabudnúť. 
 

q u a m v ī s  
hoci, hoc, čo aj, čoby aj, keby aj 

 
Spája sa s konjunktívom podľa súslednosti časov (cōnsecūtiō tempōrum), pričom 

častejšie s konjunktívom prézenta a perfekta. 
 
Quamvīs res mihi nōn placeat, tamen pugnāre nōn poterō. Hoci sa mi tá vec nepáči, predsa 

nebudem môcť bojovať. 
 

l i c e t ,  u t  [pri zápore iba nē alebo ut nōn] 

hoci, nech, nech aj, čoby i, keby aj, trebárs i 
 

Spájajú sa obyčajne s konjunktívom prézenta a perfekta (prípustkovým). 
 
Mendācī hominī nōn crēdimus, licet aliquandō vērum dīcat. Klamárovi neveríme, aj keby niekedy 

hovoril pravdu. 

Ut dēsint (dēfuerint) vīrēs, tamen est laudanda voluntās. Trebárs i chýbajú (chýbali) sily, predsa 

treba chváliť vôľu. 
 

c u m  [concessivum - prípustkové] 

hoci, hoc, akokoľvek 
 

Spája sa s konjunktívom podľa súslednosti časov (cōnsecūtiō tempōrum). 
 
Sōcratēs, cum facile posset ēdūcī ē carcere, nōluit. Hoci mohol byť Socrates ľahko vyvedený zo 

žalára, nechcel. 

 
P o z n á m k a 1 : Prípustku možno vyjadriť aj vzťažnou vetou, čím vzniká vzťažná (relatívna) 

prípustková veta. 

Ego, quī sērō ac leviter Graecās litterās attigissem, tamen Athēnīs complūrēs diēs sum commorātus. 

Ja, ktorý (hoci) som sa neskoro a len povrchne zoznámil s gréckym písomníctvom, predsa som sa zdržal 

mnoho dní v Aténach. 

P o z n á m k a 2 :  Quamquam (menej často aj etsī a tametsī; v poklasickej latinčine i quamvīs) sa 

vyskytuje aj na začiatku hlavných viet vo význame „a predsa“. 

Ō poētam ēgregium! Quamquam ab hīs contemnitur. Vynikajúci básnik! A predsa ním títo pohŕdajú. 
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3 4 .  C V I Č E N I E  –  E X E R C I T A T I O  XXXIV 
 

Slovná zásoba 
 

āctiō, ōnis, f. konanie, činnosť; grātiārum āctiō 

vzdávanie vďaky 

cōnscientia, ae, f. vedomie, povedomie, sve-

domie 

crēbrō často 

cum  (concessivum) hoci, hoc, akokoľvek 

(prípust. spojka) 

dēserō, ere, seruī, sertum opustiť, zanechať 

dēsīderō, āre, āvī, ātum túžiť po niečom, želať si, 

priať si niečo 

etiamsī hoc, hoci, aj keď, i keď, čo aj, čoby aj, i 

keby, keby aj (prípust. spojka) 

etsī hoci, hoc, aj keď, i keď, čo i, čo aj, trebárs i 

(prípust. spojka) 

expetō, ere, īvī (iī), ītum usilovať sa, snažiť sa 

o niečo; žiadať si, priať si niečo 

exter, era, erum vonkajší, cudzí; komp. exterior, 

ius vonkajší, cudzí; superl. extrēmus, a, um 

najzadnejší, najvzdialenejší, posledný 

fātum, ī, n. božia vôľa, osud 

fera, ae, f. divé zviera, zver 

fremō, ere, uī, (itum) hučať, zúriť, kričať 

gerō, ere, gessī, gestum niesť; konať, vykonávať, 

viesť; rem male gerere bojovať s nezdarom 

(neúspechom) 

impotēns, entis slabý, bezmocný 

lac, lactis, n. mlieko 

laudābilis, e chvályhodný, slávny 

mīror, ārī, ātus sum diviť sa, čudovať sa, 

obdivovať niečo 

nocturnus, a, um nočný 

periūcundus, a, um veľmi príjemný, veľmi milý 

Phōciōn, ōnis, m. Fokion, aténsky štátnik 

praemium, iī, n. odmena  

prōditiō, ōnis, f. zrada 

quamquam hoci, hoc, aj keď, i keď, akokoľvek, 

čo i, čo aj (prípust. spojka) 

quamvīs hoci, hoc, čo aj, čoby aj, keby aj 

(prípust. spojka) 

quiēs, ētis, f. pokoj, odpočinok 

reliquiae, ārum, f. pozostatky, zvyšky 

Salamis, īnis, f. Salamína, ostrov oproti Aténam 

Syrācūsae, ārum, f. Syrakúzy, hlavné mesto 

Sicílie 

tametsī hoci, hoc, aj keď, i keď, čo i, čo aj, 

trebárs i (prípust. spojka) 

tamquam tak ako, ako, akoby 

tenuis, e tenký, útly, skromný, chatrný 

turpis, e hanebný, nemravný 

ubīque všade 

ut (v prípust. vetách) hoci, nech, čoby aj (prípust. 

spojka) 

 

 

Preložte: 

1. Quamquam Aristīdēs excellēbat abstinentiā, tamen exsiliō decem annōrum multātus est. 

2. Hominēs etsī aliīs multīs rēbus ā ferīs differunt, tamen hōc ūnō plūrimum, quod ratiōnem 

habent ā nātūrā datam mentemque acrem. 3. Tametsī miser es, aequō animō omnēs difficultātēs 

fer! 4. Hominēs honestī faciunt, quae honesta sunt, etiamsī sē nūllum praemium assecūtūrōs esse 

vident. 5. Etiamsī nūlla sit ūtilitās ex amīcitiā, tamen ipsī amīcī propter sē amentur. 6. Omnia 

etiamsī nōbīs fātum cēperit, virtūtem nōbīs capere nōn potuerit. 7. Et servī hominēs sunt et aequē 

unum lac bībērunt, quamvīs illōs malum fātum opresserit. 8. Fremant omnēs licet, dīcam quod 

sentiō. 9. Ut in extrēmās regiōnēs fugiās, cōnscientia mala ubīque tē sequētur. 10. Cicerō, cum 

tenuissimā valētūdine esset, nē nocturnum quidem sibi tempus ad quiētem relinquēbat. 

11. Quamquam male dē mē dīxistī, tamen tibi ignōscō. 12. Etsī nihil habet in sē glōria, cūr 

expetātur, tamen virtūtem tamquam umbra sequitur. 13. Rōmānī tametsī ā fortūnā dēserēbantur, 

tamen omnem spem salūtis in virtūte pōnēbant. 14. Quod crēbrō vidēmus, nōn mīrāmur, etiamsī 

cūr fiat, nescīmus. 15. Honestum, etiamsī ā nūllō laudētur, nātūrā est laudābile. 16. Hoc 

beneficium, etiamsī nōn petīvissēs, fēcissem. 17. Quod turpe est, id quamvīs occultētur, tamen 

honestum fierī nūllō modō potest. 18. Cimōn cum ē praedā mīlitārī Athēnās aedificiīs 

pulcherrimīs ornāvisset, tamen ā cīvibus prōditiōnis accūsātus exsiliōque multātus est. 19. Ut 

dēfuerint vīrēs, tamen est laudanda voluntās. 20. Syrācūsae cum summā vī ā Rōmānīs 

oppugnārentur, tamen ab Archimēde diūtissimē dēfendēbantur. 21. Quamquam grātiārum 

āctiōnem ā tē nōn dēsīderābam, tamen fuit ea mihi periūcunda. 22. Xerxēs etsī apud Salamīnem 

rem male gesserat, tamen tantās habēbat reliquiās cōpiārum, ut etiam cum hīs opprimere posset 

hostēs. 23. Etiamsī dīvitissimus sīs, aliīs nōn adiuvantibus certē pauper impotēnsque sīs. 24. Licet 

fortūna nōbis favēre videātur, timendum est, nē nōs relinquat. 25. Phōciōn fuit perpetuō pauper, 

cum dīvitissimus esse posset. 
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Živé latinské slová a sentencie 

 

SIMIA   SIMIA   EST,  

ETIAMSI   AUREA   GESTAT   INSIGNIA 
 

SIMIA   SEMPER   EST   SIMIA , 

ETIAM SI   PURPURA   VESTIATUR 
 

NON   EST   MAGNUS   PUMILIO, 

LICET   IN   MONTE   CONSTITERIT 
 

INFANS,   QUAMVIS   ANGELUS   VIDEATUR , 

VIRGA   TAMEN   EGET 
 

VIRGO   FORMOSA   ETSI   SIT   OPPIDO   PAUPER , 

TAMEN   ABUNDE   DOTATA   EST 
 

LICET   QUAM   PLURIMOS   OCCIDAS,  TAMEN   NON   

POTES   SUCCESSOREM   TUUM   OCCIDERE 
 

 

abundē hojne, nadostač 

angelus,* ī, m. posol, anjel 

aureus, a, um zlatý 

cōnstō, āre, stitī, stātūrus (pevne) stáť 

dōtō, āre, āvī, ātum dať do vena; dōtātus obdarený 

egeō, ēre, guī potrebovať (niečo – abl.) 

formōsus, a, um pekný, krásny, pôvabný 

gestō, āre, āvī, ātum nosiť, nosievať 

īnfāns, antis, m. f. dieťa 

īnsigne, is, n. znak; ozdoba, okrasa 

mōns, montis, m. vrch, hora, pohorie 

oppidō veľmi 

pumīliō, ōnis, m. trpaslík 

purpura, ae, f. purpur, purpurové rúcho 

sīmia, ae, f. opica 

successor, ōris, m. nástupca, následník, dedič 

vestiō, īre, īvī, ītum šatiť, obliekať 

virga, ae, f. prút, prútik; telesný trest 

virgō, inis, f. panna
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35. L E K C I A  –  L E C T I O  XXXV 
Závislosť na mennom tvare; závislosť na konjunktívnej vete 

 

 

ZÁVISLOSŤ  VEDĽAJŠEJ  KONJUNKTÍVNEJ  VETY 

NA  MENNOM  TVARE 

 

Ak je vedľajšia konjunktívna veta závislá na mennom slovesnom tvare (napr. infinitív, 

particípium, supínum, gerundium), riadi sa čas jej konjunktívu určitým slovesom najbližšej 

nadradenej vety. Infinitívom a particípiom sa riadi len vtedy, ak je to infinitív perfekta 

a particípium perfekta, ktoré sa pokladajú za vedľajšie časy. 
 
          faciās. (coni. praes. – súčasnosť po hlavnom čase) 

      robíš. 

Dīcō mē scīre, quid         fēceris (coni. perf. – predčasnosť po hlavnom čase) 
Hovorím, že viem, čo        si (u)robil 

          factūrus sīs. (opis. konj. činná – následnosť po hlavnom čase) 

          budeš robiť (urobíš). 
(hlavný čas; inf. praes. vo väzbe ACI neriadi čas nepriamej otázky) 
 
          facerēs. (coni. impf. – súčasnosť po vedľajšom čase) 

      robíš. 

Dīcēbam mē scīre, quid        fēcissēs. (coni. plsqpf. – predčasnosť po vedľajšom čase) 
Hovoril som, že viem, čo       si (u)robil. 

          factūrus essēs (opis. konj. činná – následnosť po vedľajšom. čase) 
          budeš robiť (urobíš). 
(vedľajší čas; inf. praes. vo väzbe ACI neriadi čas nepriamej otázky) 
 
          facerēs. (coni. impf. – súčasnosť po vedľajšom čase) 

      robíš. 

Dīcō mē scīvisse, quid         fēcissēs. (coni. plsqpf. – predčasnosť po vedľajšom čase) 
Hovorím, že som vedel, čo       si (u)robil. 

          factūrus essēs. (opis. konj. činná – následnosť po vedľajšom čase) 
          budeš robiť (urobíš). 
(vedľajší čas; inf. praes. vo väzbe ACI riadi čas nepriamej otázky) 

 

Sciō tē id dīcere, ut mē           dēlectēs. (coni. praes. po hlavnom čase) 
Viem, že to hovoríš, aby si ma         potešil. 
(hlavný čas; inf. praes. vo väzbe ACI neriadi čas účelovej vety) 

 

Sciēbam tē id dīcere, ut mē          dēlectārēs. (coni. impf. po vedľajšom čase) 
Vedel som, že to hovoríš, aby si ma  potešil. 
(vedľajší čas; inf. praes. vo väzbe ACI neriadi čas účelovej vety) 

 

Sciō tē id dīxisse, ut mē          dēlectārēs. (coni. impf. po vedľajšom čase) 
Viem, že si to povedal, aby si ma      potešil. 
(vedľajší čas; inf. praes. vo väzbe ACI riadi čas účelovej vety) 

 

ZÁVISLOSŤ VEDĽAJŠEJ  KONJUNKTÍVNEJ  VETY 

NA  INEJ  KONJUNKTÍVNEJ  VETE 

 

Ak je vedľajšia konjunktívna veta závislá na inej vedľajšej konjunktívnej vete (tzv. 

nepriama závislosť, resp. závislosť druhého stupňa), riadi sa čas jej konjunktívu konjunktívom 

tejto riadiacej konjunktívnej vety, pričom konjunktív prézenta sa pokladá za hlavný čas a ostatné 

konjunktívy sa pokladajú za vedľajšie časy. 
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           veniās. (coni. praes. – súčasnosť po hlavnom čase) 
            prichádzaš. 

Sciō, quid causae sit, cūr         vēneris. (coni. perf. – predčasnosť po hlavnom čase) 
Viem, čo je príčinou, prečo        si prišiel. 

(sit – hlavný čas)          ventūrus sīs. (opis. konj. činná – následnosť po hlavnom čase) 
      prídeš. 

 
           venīrēs. (coni. impf. – súčasnosť po vedľajšom čase) 

            prichádzaš. 

Sciō, quid causae fuerit, cūr               vēnissēs. (coni. plsqpf. – predčasnosť po vedľajšom čase) 
Viem, čo bolo príčinou, prečo        si prišiel. 

(fuerit – vedľajší čas)         ventūrus essēs. (opis. konj. činná – následnosť po vedľ. čase) 
      prídeš. 

 
           venīrēs. (coni. impf. – súčasnosť po vedľajšom čase) 

            prichádzaš. 

Sciēbam, quid causae esset, cūr       vēnissēs. (coni. plsqpf. – predčasnosť po vedľajšom čase) 
Vedel som, čo je príčinou, prečo       si prišiel. 

(esset – vedľajší čas)         ventūrus essēs. (opis. konj. činná – následnosť po vedľ. čase) 
      prídeš. 

 
           venīrēs. (coni. impf. – súčasnosť po vedľajšom čase) 

            prichádzaš. 

Sciēbam, quid causae fuisset, cūr       vēnissēs. (coni. plsqpf. – predčasnosť po vedľajšom čase) 
Vedel som, čo bolo príčinou, prečo       si prišiel. 

(fuisset – vedľajší čas)         ventūrus essēs. (opis. konj. činná – následnosť po vedľ. čase) 
      prídeš. 

 

ZÁVISLOSŤ  VEDĽAJŠEJ  INDIKATÍVNEJ  VETY 

NA  MENNOM  TVARE  A  INEJ  KONJUNKTÍVNEJ  VETE 

 

Vo vedľajších vetách indikatívnych, ktorých riadiaca veta sa stala závislou a je vyjadrená 

väzbou akuzatívu (nominatívu) s infinitívom alebo konjunktívnou vetou, býva konjunktív podľa 

súslednosti časov (cōnsecūtiō tempōrum). 

 

N e z á v i s l e : 

Facis, quae imperō / imperāvī. Robíš, čo rozkazujem / čo som rozkázal. 

Z á v i s l e :   
         
Sciō tē facere, quae    imperem. (coni. praes. – súčasnosť po hlavnom čase) 
Viem, že robíš, čo     rozkazujem. 

Nōn dubitō, quīn faciās quae   imperāverim (coni. perf. – predčasnosť po hlavnom čase) 

Nepochybujem, že robíš, čo   som rozkázal. 
 

Sciēbam tē facere, quae   imperārem. (coni. impf. – súčasnosť po vedľajšom čase) 
Vedel som, že robíš, čo    rozkazujem. 

Nōn dubitābam, quīn facerēs quae  imperāvissem. (coni. plsqpf. – predčasnosť po vedľ. čase) 

Nepochyboval som, že robíš, čo   som rozkázal. 
 

N e z á v i s l e : 

Fēcistī, quae imperō / imperāveram. Urobil si, čo rozkazujem / čo som rozkázal. 

Z á v i s l e :   
 
Sciō tē fēcisse, quae    imperārem. (coni. impf. – súčasnosť po vedľajšom čase) 
Viem, že si urobil, čo     rozkazujem. 

Nōn dubitō, quīn fēceris, quae   imperāvissem. (coni. plsqpf. – predčasnosť po vedľ. čase) 

Nepochybujem, že si urobil, čo   som rozkázal. 
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Sciēbam tē fēcisse, quae   imperārem. (coni. impf. – súčasnosť po vedľajšom čase) 
Vedel som, že si urobil, čo    rozkazujem. 

Nōn dubitābam, quīn fēcissēs, quae  imperāvissem (coni. plsqpf. – predčasnosť po vedľ. čase) 

Nepochyboval som, že si urobil, čo  som rozkázal. 

 

N e z á v i s l e : 

Faciēs, quae imperābō / imperāverō. Budeš robiť (urobíš), čo budem rozkazovať / rozkážem. 

Z á v i s l e :   
 
Sciō tē factūrum esse, quae   imperem. (coni. praes. – súčasnosť po hlavnom čase) 
Viem, že budeš robiť (urobíš), čo   budem rozkazovať. 

Nōn dubitō, quīn factūrus sīs, quae  imperāverim. (coni. perf. – predčasnosť po hlavnom čase) 

Nepochybujem, že budeš robiť (urobíš), čo rozkážem. 
 

Sciēbam tē factūrum esse, quae  imperārem. (coni. impf. – súčasnosť po vedľajšom čase) 
Vedel som, že budeš robiť (urobíš), čo  budem rozkazovať. 

Nōn dubitābam, quīn factūrus essēs, quae imperāvissem. (coni. plsqpf. – predčasnosť po vedľ. čase) 

Nepochyboval som, že budeš robiť (urobíš), čo rozkážem. 

 

V niektorých vetách však ostáva indikatív, napr. vo vetách, ktoré majú vyjadriť nejakú 

skutočnosť, alebo ktoré sú opisom substantíva. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P o z n á m k a 1 : Ak sa stane závislým podmienkové súvetie i r á lne j  formy, predvetie sa nemení, mení 

sa len závetie. 

 Pri nesk uto čno s t i  v  p r í to mno s t i  je po slovesách dīcendī et sentiendī väzba akuzatívu 

s infinitívom na -ūrum fuisse (nom. s inf.: -ūrus fuisse); po spojkách viažucich sa s konjunktívom ostáva 

aj závetie nezmenené. Ak je v závetí pasívne sloveso alebo sloveso, ktoré netvorí part. fut. act., používa sa 

vo väzbe akuzatívu (nominatívu) s infinitívom opis pomocou slovesa posse v inf. perf. s inf. praes. pas. 

príslušného slovesa alebo inf. perf. pas. príslušného slovesa. 

 Pri nesk uto čno s t i  v  mi nulo s t i  je po slovesách dīcendī et sentiendī väzba akuzatívu 

s infinitívom na -ūrum fuisse (nom. s inf.: -ūrus fuisse); po spojkách viažucich sa s konjunktívom vyjadruje 

sa konjunktívom na -ūrus fuerim (keď je to možné). V nepriamych otázkach je po hlavných časoch 

konjunktív na -ūrus fuerim a po vedľajších časoch konjunktív na -ūrus fuissem. Ak je pri neskutočnosti 

v minulosti v závetí pasívne sloveso alebo sloveso, ktoré netvorí part. fut. act., po spojkách viažucich sa 

s konjunktívom sa závetie nemení. Ak je v závetí pasívne sloveso alebo sloveso, ktoré netvorí part. fut. act., 

používa sa vo väzbe akuzatívu (nominatívu) s infinitívom opis pomocou slovesa posse v inf. perf. s inf. 

praes. pas. príslušného slovesa alebo inf. perf. pas. príslušného slovesa. 

 

P o z n á m k a 2 :  Od pravidiel consecutio temporum môžu nastať odchýlky, ak je napr. v riadiacej vete 

ireálny konjunktív, ak sa vedľajšia veta chápe ako samostatná (voľne priradená alebo vložená) alebo ak 

predchádza pred riadiacou vetou. 
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3 5 .  C V I Č E N I E  –  E X E R C I T A T I O  XXXV 
 

 

Slovná zásoba 
 

addūcō, ere, dūxī, ductum privádzať, priťa-

hovať; navádzať, prinútiť 

capiō, ere, cēpī, captum brať, chytať; obsadiť, 

zmocniť sa, dobyť, zajať; arma capere chopiť 

sa zbraní; cōnsilium capere pojať úmysel, 

rozhodnúť sa, zaumieniť si 

convocō, āre, āvī, ātum zvolávať, zhromažďovať 

custōs, ōdis, m. strážca 

Dīviciācus, ī, m. Diviciacus, náčelník Heduov, 

priateľ Rimanov (1. stor. n. l.) 

ēloquēns, entis výrečný 

familia, ae, f. domácnosť, rodina; māter familiae 

gazdiná, pani 

haruspex, icis, m. haruspex, veštec (veštiaci 

z vnútorností obetovaných zvierat) 
impellō, ere, pulī, pulsum zahnať; povzbudiť, 

podnietiť 
rīdeō, ēre, rīsī, rīsum smiať sa, usmievať sa 

solvō, ere, solvī, solūtum rozviazať, uvoľniť; 

(o dlhoch) zaplatiť, splatiť; poenam solvere 

odpykať si trest 

sors, sortis, f. žreb, lós, žrebovanie, losovanie

 

 

Preložte: 

1. Caesar custōdēs pōnit, ut scīre possit, quid hostis agat. 2. Caesar custōdēs pōnit, ut scīre possit, 

quid hostis ēgerit. 3. Caesar custōdēs pōsuit, ut scīre posset, quid hostis ageret. 4. Caesar custōdēs 

pōsuit, ut scīre posset, quid hostis ēgisset. 5. Prōmittō mē datūrum esse, quod habeam. 6. Prōmīsī 

mē datūrum esse, quod habērem. 7. Prōmittō mē datūrum esse, quod accēperim. 8. Prōmīsī mē 

datūrum esse, quod accēpissem. 9. Sciō honestum esse, quod faciātis. 10. Caesar mīlitēs 

cohortātus, ut fortiter pugnārent, dat signum proeliī. 11. Quaerō ex tē, quae causa tē impulerit, ut 

hoc facerēs? 12. Respondet rēx mīlitem poenās solvisse, quod imperiō nōn pāruisset. 13. Sōcratēs 

dīcere solēbat omnēs in eō, quod scīrent, satis esse ēloquentēs. 14. Ariovistus respondit iūs bellī 

esse, ut iī, quī vīcissent, eīs, quōs vīcissent, quem ad modum vellent, imperārent. 15. Catō mīrārī 

sē dīcēbat, quod nōn rīdēret haruspex, haruspicem cum vīdisset. 16. Nōn dubitārī dēbet, quīn, sī 

Helvētiōs superāverint Rōmānī, ūnā cum reliquā Galliā lībertātem Haeduīs ēreptūrī sint. 

17. Dīviciācus ūnum sē esse dīcit, quī adducī nōn potuerit, ut līberōs obsidēs daret. 18. Apud 

Germānōs ea cōnsuētūdō erat, ut mātrēs familiae sortibus dēclārārent, utrum proelium committere 

ūtile esset necne. 19. Lēgātī vēnērunt, quī sē excūsārent, quod bellum cum populō Rōmānō 

fēcissent. 20. Quid proximā nocte ēgeris, ubi fueris, quōs convocāveris, quid cōnsiliī cēperis, 

quem nostrum ignōrāre arbitrāris? 
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Živé latinské slová a sentencie 

 

ADMIROR ,   PARIES ,   TE   NON   CECIDISSE   RUINIS , 

QUI   TOT   SCRIPTORUM   TAEDIA   SUSTINEAS . 
 

EAM   DILIGENTIAM   ADHIBEAMUS  

IN   AMICITIIS   COMPARANDIS ,  

UT   NE   QUANDO   AMARE  INCIPIAMUS   EUM ,  

QUEM   ALIQUANDO   ODISSE   POSSIMUS . 
 

IN   SECUNDIS   REBUS   NIHIL   IN   QUEMQUAM 

SUPERBE   AC   VIOLENTER   CONSULERE   DECET 

NEC   PRAESENTI   CREDERE   FORTUNAE , 

CUM ,   QUID   VESPER   FERAT,  INCERTUM   SIT. 

 
 

adhibeō, ēre, hibuī, hibitum pridávať, 

vynakladať 

cadō, ere, cecidī, cāsūrus padať, klesať 

cōnsulō, ere, suluī, sultum  radiť sa, rokovať; 

starať sa; zaobchádzať s niekým, trestať 

niekoho (in s acc.) 

deceō, ēre, uī, – zdobiť, svedčať; decet (mē) patrí 

sa, svedčí (mi), hodí sa (mi) 

dīligentia, ae, f. pozornosť, starostlivosť 

pariēs, etis, m. stena, múr 

praesēns, entis prítomný, súčasný, terajší 

quisquam, quaequam, quidquam niekto, niečo 

scrīptum, ī, n. čo je napísané, písmo, spis, zápis 

taedium, iī, n. hnus, odpor 

vesper, erī, m. večer 

violēns, entis prudký, násilný 
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LATINSKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍK 

 

A 

a(d)spiciō, ere, spexī, spectum pozerať, hľadieť 

ā, ab od (predl. s abl.; ā  sa používa pred 

spoluhláskou, ab pred samohláskou 

a hláskou h) 

abeō, īre, iī, itum odísť, odchádzať 

aberrō, āve, āvī, ātum zablúdiť, pomýliť sa 

absentia, ae, f. neprítomnosť 

absque bez, mimo (predl. s abl.) 

abstinentia, ae, f. zdržanlivosť, statočnosť 

absum, abesse, āfuī, āfutūrūs byť preč, byť 

vzdialený, byť neprítomný 

absurdus, a, um nezmyselný 

abundē hojne, nadostač 

abundō, āre, āvī, ātum mať nadbytok, mať 

hojnosť, oplývať 

abūtor, abūtī, abūsus sum využívať, zneužívať 

(s abl.) 

accēdō, ere, cessī, cessum prikročiť, pristúpiť, 

priblížiť sa, prísť 

accidō, ere, cidī, – pripadať, dopadať; prihodiť 

sa, stať sa 

accipiō, ere, cēpī, ceptum prijímať, dostávať, brať 

accūrātus, a, um dôkladný 

accūsō, āre, āvī, ātum žalovať, obžalovať, 

obviňovať 

ācer, ācris, ācre ostrý, prudký 

aciēs, ēī, f. ostrie; bystrosť; šík 

āctiō, ōnis, f. konanie, činnosť; grātiārum āctiō 

vzdávanie vďaky 

actus, ūs, m. hnanie, pohyb; dejstvo; skutok, čin 

acus, ūs, f. ihla, ihlica 

ad k, ku, do, pri (predl. s acc.) 

addūcō, ere, dūxī, ductum privádzať, priťa-

hovať; navádzať, prinútiť 

adeō až potiaľ, tak dlho, tak veľmi, natoľko, tak, 

taký 

adhibeō, ēre, hibuī, hibitum pridávať, vynakladať 

adiciō, ere, iēcī, iectum pridávať, pripájať 

adimō, ere, ēmī, ēmptum odobrať, olúpiť, 

zbavovať 

aditus, ūs, m. príchod, prístup, vchod 

adiūtor, ōris, m. pomocník   

adiuvō, āre, iūvī, iūtum podporovať, pomáhať 

admīror, ārī, ātus sum obdivovať, čudovať sa 

admoneō, ēre, uī, itum pripomínať, napomínať, 

pobádať, povzbudzovať, upozorňovať 

adsum, adesse, affuī (adfuī), affutūrus 

(adfutūrus) byť prítomný, byť pri (niekom, 

niečom), pomáhať, objaviť sa, dostaviť sa 

adulēscēns, entis mladý; adulēscēns, entis, m. f. 

mladík, mládenec, mladý muž; dievča, mladá 

žena 

adulēscentia, ae, f. dospievanie, mladosť 

adventus, ūs, m. príchod 

adversus proti, naproti, oproti; k, voči (predl. s acc.) 

adversus¸ a, um obrátený oproti; nepriateľský; 

nepriaznivý, nešťastný 

 

aedificium, iī, n. budova, stavba 

aedificō, āre, āvī, ātum stavať, budovať, zakladať 

aegritūdō, inis, f. choroba; žiaľ, zármutok 

aegrōtō, āre, āvī, ātum byť chorý, chorľavieť, 

chradnúť 

aegrōtus, a, um chorý 

Aegyptus, ī, f. Egypt 

Aenēās, ae, m. Aeneas, praotec rodu Iuliovcov 

aēneus, a, um kovový, medený, bronzový 

aequitās, ātis, f. rovnosť, rovnakosť, spravod-

livosť, nestrannosť 

aequus, a, um rovný, priamy; rovnaký; pokojný 

aerumna, ae, f. starosť, trápenie, útrapa 

aestās, ātis, f. leto 

aestimō, āre, āvī, ātum oceňovať, posudzovať, 

hodnotiť 

aetās, ātis, f. vek, (ľudský) život; obdobie, doba 

aevum, ī, n. vek, večnosť 

afferō, afferre, attulī, allātum prinášať, donášať, 

poskytovať; oznamovať, zvestovať 

afficiō, ere, fēcī, fectum opatriť 

ager, grī, m. pole; územie, kraj 

Agēsilāus, ī, m. Agesilaus, spartský kráľ  (4. stor. 

p. n. l.) 

aggredior, gredī, gressus sum pristupovať, 

prikročiť; napádať, zaútočiť 

agitō, āre, āvī, ātum pohybovať 

agō, ere, ēgī, āctum konať, robiť, počínať si; rokovať 

agricola, ae, m. roľník 

Albānus, a, um albský (podľa mesta Alba Longa) 

Alcibiadēs, is, m. Alkibiades, aténsky štátnik 

(450 – 404 p. n. l.) 

ālea, ae, f. kocka 

Alexander, drī, m. Alexander; Alexander 

Magnus Alexander Veľký, macedónsky kráľ 

Alexandrīa, ae, f. Alexandria, meno mnohých miest 

pomenovaných podľa Alexandra Veľkého; 

najznámejšia Alexandria bola v Egypte 

alibī inde, na inom mieste 

aliēnus, a, um cudzí 

aliquandō niekedy, raz 

aliquis, aliquid niekto, niečo; aliquī, aliqua, 

aliquod  niektorý, nejaký 

alius, alia, aliud (gen. alterīus, dat. aliī) iný, 

druhý; ostatný; alius – alius jeden – druhý 

alō, ere, aluī, altum (alitum) živiť, kŕmiť, chovať; 

podporovať 

Alpēs, ium, f. Alpy 

alter, era, erum (gen. alterīus, dat. alterī) druhý, 

iný; opačný; alter – alter jeden – druhý 

altus, a, um vysoký, hlboký; vznešený 

amārus, a, um horký, trpký 

ambulō, āre, āvī, ātum prechádzať sa 

āmēns, entis bez rozumu, nerozumný, pomätený 

āmentia, ae, f. pomätenosť, šialenosť 

amīcitia, ae, f. priateľstvo 

amīcus, ī, m. priateľ 
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āmittō, ere, mīsī, missum prepúšťať, vzdávať sa 

niečoho, upúšťať od niečoho, stratiť, prísť 

o niečo (s acc.) 

amō, āre, āvī, ātum milovať, mať rád 

amor, ōris, m. láska 

Amūlius, ī, m. Amulius, kráľ mesta Alby Longy 

an a či; an nōn a či nie (opyt. častica) 

ancilla, ae, f. slúžka 

angelus,* ī, m. posol, anjel 

anguis, is, m. f. had 

animal, ālis, n. živočích, zviera 

animus, ī, m. duch, duša, myseľ 

annus, ī, m. rok 

ante pred (predl. s acc.); predtým, prv, skôr 

anteferō, ferre, tulī, lātum napred niesť; 

uprednostňovať, dávať prednosť (niekomu, 

niečomu – acc., pred niekým, niečím – dat.) 

antequam skôr ako, prv ako; (po zápore) dokiaľ 

ne- (čas. spojka) 

Antigonus, ī, m. Antigonus, Alexandrov 

vojvodca (308 – 301 p. n. l.) 

antīquus, a, um dávny, starodávny, staroveký 

Antōnius, ī, m. rímske rodové meno; 

C. Antōnius, konzul v roku 63 p. n. l. 

aper, aprī, m. kanec 

Apollō, inis, m. Apolón, grécky a rímsky boh 

svetla, slnka a umenia 

appāreō, ēre, uī, itūrus ukázať sa, zjaviť sa, 

objaviť sa   

appellō, āre, āvī, ātum oslovovať; volať na 

pomoc; nazývať (niekoho/niečo – acc., niekým/ 

niečím – acc.) 

applicō, āre, āvī, ātum pripojiť, pridružiť 

appropinquō, āre, āvī, ātum približovať sa, 

blížiť sa 

apud pri, u, v, pred (predl. s acc.) 

aqua, ae, f. voda 

arbitror, ārī, ātus sum pozorovať; usudzovať, 

domnievať sa, myslieť; pokladať (niečo – 

acc., za niečo – acc.) 

arbor, ōris, f. strom 

arcānus, a, um skrytý, tajný, tajomný 

arceō, ēre, uī, – ohradiť; brániť (v prístupe) 

arduus, a, um strmý, príkry; ťažký, obtiažny, na-

máhavý; rēs arduae tiesnivé pomery, núdza 

argūmentum, ī, n. dôkaz 

Archimēdēs, is, m. Archimedes, starogrécky 

matematik, fyzik, astronóm, mechanik 

a filozof (3. stor. p. n. l.) 

Ariovistus, ī, m. Ariovistus, kráľ germ. Suebov 

(1. stor. p. n. l.) 

Aristīdēs, is, m. Aristidés, aténsky štátnik 

a vojvodca (530 – 468 p. n. l.) 

arma, ōrum, n. (len pl.) zbraň, zbrane, vojna 

ars, artis, f. umenie; remeslo; veda; artēs et 

litterae umenia a vedy 

artifex, ficis, m. remeselník, tvorca, umelec 

arvum, ī, n. pole 

arx, arcis, f. hrad, pevnosť 

asinus, ī, m. osol, somár 

assequor, sequī, secūtus sum dosiahnuť, dostať 

assuēscō, ere, suēvī, suētum zvykať si, privykať si 

astrum, ī, n. hviezda, súhvezdie 

Athēnae, ārum, f. Atény 

Athēniēnsis, is, m. Aténčan 

atque a, i, aj, tiež, a tiež, a k tomu 

ātrium, iī, n. átrium (hlavná miestnosť rímskeho 

domu) 

Atticus, ī, m. Titus Pompōnius Atticus, rímsky 

finančník a Ciceronov priateľ (110 – 31 p. n. l.) 

auctor, ōris, m. autor, tvorca; radca 

auctōritās, ātis, f. vážnosť, vplyv, moc 

audācia, ae, f. odvaha 

audācter (zriedka audaciter) odvážne, smelo 

audāx, ācis odvážny, smelý; opovážlivý, 

bezočivý 

audeō, ēre, ausus sum odvažovať sa, mať 

odvahu, odhodlať sa 

audiō, īre, īvī, ītum počúvať 

audītus, ūs, m. sluch, počúvanie, reč 

auferō, auferre, abstulī, ablātum odnášať, odňať, 

odstraňovať; miznúť 

augeō, ēre, auxī, auctum rozmnožovať, 

zväčšovať, zveľaďovať 

Augustus, ī, m.  (z augustus, a, um požehnaný, 

vznešený) čestné prímenie, ktoré rímsky 

senát udelil Oktaviánovi; Octāviānus 

Augustus Oktavián Augustus, prvý rímsky 

cisár (63 p. n. l. – 14 n. l.) 

Aulus, ī, m. rímske meno; Aulus Gelius rímsky 

spisovateľ (125 – 180); Aulus Hirtius 

Caesarov legát a spisovateľ 

aureus, a, um zlatý 

auris, is, f. ucho; pl. sluch 

aurum, ī, n. zlato 

aut alebo; aut – aut alebo – alebo, buď – buď 

autem ale, však, avšak 

autumnus, ī, m. jeseň 

auxilium, iī, n. pomoc, podpora 

avāritia, ae, f. skúposť, lakomosť, lakomstvo, 

chamtivosť 

avārus, a, um skúpy, lakomý, chamtivý; avārus, 

ī, m. lakomec 

aveō (haveō), ēre má len imperatív ave, avete, 

have, havete buď zdravý, buďte zdraví, dobré 

zdravie, vitaj, vitajte 

avis, is, f. vták 

āvolō, āre, āvī, ātum odlietať 

B 

barba, ae, f. fúzy, chlpy, brada 

beātus, a, um blažený, šťastný 

Belgae, ārum, m. Belgovia, obyvatelia sever. 

časti Galie 

bellicōsus, a, um vojnový, bojachtivý, bojovný 

bellum, ī, n. vojna 

bene dobre 

beneficium, iī, n. dobrodenie, milosť, láskavosť, 

priazeň 

bibliothēca, ae, f. knižnica 

bibō, ere, bibī, pōtum piť, vsať, napiť sa 
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bis dva krát, dva razy 

blandior, īrī, ītus sum lichotiť 

bonum, ī, n. dobro; úžitok, osoh; bona, ōrum, n. 

majetok, bohatstvo 

bonus, a, um dobrý 

bōs, bovis, m. f. býk, vôl; krava 

bra(c)chium, iī, n. rameno; vetva, konár 

brevis, e krátky; stručný 

Brūtus, ī, m. Brutus, prímenie v rode Iuniovcov; 

M. Iūnius Brūtus, Caesarov obľúbenec a vrah 

(85 – 42 p. n. l.) 

C 

cadāver, eris, n. mŕtvola 

cadō, ere, cecidī, cāsūrus padať, klesať 

caecus, a, um slepý 

caelum, ī, n. nebo, nebesá, obloha; podnebie 

Caesar, aris, m. meno rodu Iuliovcov; Gaius 

Iulius Caesar – štátnik, vojvodca a spisovateľ 

(100 – 44 p. n. l.); cisár 

calamitās, ātis, f. škoda, pohroma, nešťastie, strata 

calamus, ī, m. trstina, steblo; pero 

calidus, a, um teplý, horúci 

calx, cis, f. päta 

campus, ī, m. pole, rovina, pláň, planina; campus 

Mārtius Martovo pole 

canis, is, m. f. pes, suka 

canō, ere, cecinī, cantātum spievať 

cantilēna, ae, f. pesnička, stará pesnička 

cantō, āre, āvī, ātum spievať, ospevovať 

cantus, ūs, m. spev; pieseň 

capillus, ī, m. vlas 

capiō, ere, cēpī, captum brať, chytať; obsadiť, 

zmocniť sa, dobyť, zajať; arma capere chopiť 

sa zbraní; cōnsilium capere pojať úmysel, 

rozhodnúť sa, zaumieniť si 

captīvus, a, um zajatý; captīvus, ī, m. zajatec 

caput, itis, n. hlava; kapitola 

carcer, eris, m. ohradenie; väzenie, žalár 

cāritās, ātis, f. vážnosť, úcta, láska 

carmen, inis, n. pieseň, báseň 

carpō, ere, psī, ptum trhať; užívať 

Carthāginiēnsēs, ium, m, Kartáginci 

Carthāgō, inis, f. Kartágo 

cārus, a, um drahý, drahocenný; milý 

cāseus, ī, m. syr 

castīgō, āre, āvī, ātum karhať 

castrum, ī, n. opevnené miesto, pevnosť; castra, 

ōrum, n. (vojenský) tábor 

castus, a, um mravne čistý, mravný, bezúhonný 

Catilīna, ae, m. Catilina (L. Sergius Catilina – 

pôvodca sprisahania v roku 63 p. n. l.) 

Catō, ōnis, m. rímske priezvisko; M. Porcius Catō 

rímsky rečník a spisovateľ (2. stor. p. n. l.) 

causa, ae, f. príčina, dôvod, zámienka, prípad 

causā kvôli, pre (predl. s gen., kladie sa za meno); 

meā (tuā, nostrā, vestrā) causā kvôli mne 

(tebe, nám, vám) 

caveō, ēre, cavī, cautum chrániť sa, mať sa na 

pozore, vystríhať sa, vyvarovať sa 

 

cavō, āre, āvī, ātum vyhlbovať, hĺbiť 

cēdō, ere, cessī, cessum ustupovať, odchádzať, 

podrobovať sa 

celeber, bris, bre slávny  

celebrō, āre, āvī, ātum sláviť, oslavovať 

celer, eris, ere rýchly 

celeritās, ātis, f. rýchlosť, prudkosť 

cēna, ae, f. hlavné jedlo, obed 

cēnseō, ēre, suī, sum počítať, odhadovať; ceniť, 

oceňovať, hodnotiť; domnievať sa, nazdávať sa 

cēreus, a, um voskový 

cernō, ere, crēvī, crētum  rozoznávať, vidieť, 

poznávať 

certē iste, zaiste, dozaista, naozaj, pravda 

certō, āre, āvī, ātum zápasiť, bojovať 

certus, a, um istý, určitý, spoľahlivý 

cervus, ī, m. jeleň 

cēterī, ae, a (obyčajne pl.) ostatní, druhí, iní 

cēterum naostatok, konečne, napokon 

cibus, ī, m. pokrm, jedlo, strava, potrava 

Cicerō, ōnis, m. Marcus Tullius Cicero, slávny 

rímsky rečník a spisovateľ (106 – 43 p. n. l.) 

Cimōn, ōnis, m. Kimon, aténsky vodca a štátnik, 

4. stor. p. n. l. 

circulus, ī, m. kruh, kolo, obeh, kruhová dráha 

citō rýchle 

citō, āre, āvī, ātum hýbať; predvolávať; žalovať; 

uvádzať, menovať 

cīvis, is, m. f. občan, občianka 

cīvitās, ātis, f. občianstvo, občianske právo; 

obec, kmeň, štát, mestský štát, mesto 

clādēs, is, f. porážka 

clam tajne 

clāmō, āre, āvī, ātum kričať, volať 

clārus, a, um jasný, zrozumiteľný; hlasný; slávny 

classis, is, f. loďstvo 

claudō, ere, clausī, clausum zatvárať 

clipeus, ī, m. (okrúhly) štít 

coërceō, ēre, cuī, citum krotiť 

cōgitō, āre, āvī, ātum myslieť, premýšľať, 

uvažovať (o niečom – acc.) 

cōgnitiō, ōnis, f. poznávanie, poznanie, znalosť  

cognōmen, inis, n. rodinné meno, priezvisko; 

(čestné) prímenie; prezývka 

cognōscō, ere, nōvī, nitum poznávať, dozvedať sa 

cōgō, ere, coēgī, coāctum zhromažďovať; spájať; 

zvolávať, povolávať; tlačiť, nútiť 

cohortor, ārī, ātus sum povzbudzovať, napo-

mínať 

collegium, iī, n. spoluúradovanie; zbor; spolo-

čenstvo, spolok 

collocō, āre, āvī, ātum umiestniť, položiť, 

postaviť 

colō, ere, coluī, cultum obrábať, pestovať, ošet-

rovať; obývať; uctievať, ctiť si, vážiť si, mať 

v úcte 

comes, itis, m. f. sprievodca, sprievodkyňa 

comitium, iī, n. snem; comitia habēre konať 

snem 
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commentārius, iī, m. zápis; pl. zápisky, pamäti 

committō, ere, mīsī, missum púšťať sa (do 

niečoho – acc.); odovzdávať, zverovať; 

proelium committere zvádzať boj 

commodum, ī, n. prospech, osoh, záujem 

commūnis, e spoločný, všeobecný 

comparō, āre, āvī, ātum pripravovať, získavať 

comperiō, īre, perī, pertum dozvedieť sa, zistiť   

complector, plectī, plexus sum objímať; 

zahŕňať, obsahovať 

computō, āre, āvī, ātum počítať, sčítať 

conclāve, is, n. izba, miestnosť 

concordia, ae, f. svornosť 

concors, dis svorný 

condiciō, ōnis, f. dohoda, zmluva; podmienka, 

požiadavka; postavenie, stav 

conditor, ōris, m. zakladateľ, pôvodca, tvorca 

condō, ere, didī, ditum skladať, zakladať, stavať, 

budovať 

cōnectō, ere, nexuī, nexum splietať, spojovať, 

zlučovať 

cōnferō, ferre, contulī, collātum dokopy znášať, 

zvážať; zbierať, odovzdávať, vydávať, 

vynakladať; sē cōnfere odobrať sa, uchýliť sa 

cōnficiō, ere, fēcī, fectum urobiť, dokončiť, 

vykonať, zhotoviť, vyhotoviť 

cōnfīdō, ere, fīsus sum dôverovať (niekomu), 

spoliehať sa (na niekoho – dat.), pevne veriť, 

pevne dúfať 

cōnfirmō, āre, āvī, ātum upevňovať, posilňovať; 

potvrdzovať 

cōnflīgō, ere, flīxī, flīctum narážať, zraziť sa 

v boji, stretnúť sa v boji, zviesť boj, dať sa do 

boja 

cōnfugiō, ere, fūgī, – utiekať sa, uchýliť sa 

coniugium, iī, n. svadba, manželstvo 

coniugō, āre, āvī, ātum spojiť, zlúčiť 

coniungō, ere, iūnxī, iūnctum spájať, zlučovať, 

pripájať 

coniūrātī, ōrum, m. sprisahanci 

coniūrātiō, ōnis, f. sprisahanie, vzbura 

cōnor, ārī, ātus sum pokúšať sa, usilovať sa, 

snažiť sa 

cōnscientia, ae, f. vedomie, povedomie; svedomie 

cōnscīscō, ere, scīvī (sciī), scītum ustanoviť, 

určiť; mortem sibi cōnscīscere páchať 

samovraždu 

cōnsēnsus, ūs, m. súhlas, jednomyseľnosť, zhoda 

cōnsentiō, īre, sēnsī, sēnsum súhlasiť 

cōnservō, āre, āvī, ātum zachovávať, uchovávať, 

udržovať 

cōnsilium, iī, n. rada, porada, úradné zasadnutie, 

rozvaha, rozhodnutie, uznesenie, úmysel, zámer 

cōnstāns, antis pevný, stály, nemenný 

cōnstituō, ere, uī, ūtum ustanoviť, určiť; stavať 

cōnstō, āre, stitī, stātūrus (pevne) stáť, trvať; 

skladať sa; cōnstat je známe; inter omnēs 

cōnstat je všeobecne známe 

cōnsuētūdō, inis, f. obyčaj, zvyk, mrav 

cōnsul, lis, m. konzul 

cōnsulō, ere, suluī, sultum  radiť sa, rokovať; 

starať sa (o niekoho – dat.); zaobchádzať 

s niekým, trestať niekoho (in s acc.) 

contemnō, ere, tempsī, temptum nedbať; 

nevšímať si; opovrhovať, pohŕdať (s acc.) 

contendō, ere, tendī, tentum porovnávať, 

zápasiť; mieriť (na niekoho – dat.); ponáhľať 

sa, rýchle tiahnuť, pochodovať 

contentus, a, um spokojný (s niečím – abl.) 

continenter nepretržite, neustále 

contrā oproti, naproti, na druhej strane, naproti 

tomu, naopak, zas (adv.); proti (predl. s acc.) 

contrahō, ere, trāxī, trāctum sťahovať, skracovať 

contrārius, a, um opačný 

convincō, ere, vicī, victum úplne premáhať, 

usvedčovať, dokazovať 

convīva, ae, m. spoluhodovník, hosť 

convīvium, iī, n. hostina, hody 

convocō, āre, āvī, ātum zvolávať, zhromažďovať 

coorior, orīrī, ortus sum povstať, vzniknúť, 

strhnúť sa 

cōpia, ae, f. zásoba, hojnosť, množstvo, bohatosť; 

schopnosť, možnosť, príležitosť; cōpiae, 

ārum, f. vojenské zbory 

cōpulō, āre, āvī, ātum spájať, spútavať 

cor, cordis, n. srdce 

Corinthus, ī, f. Korint, mesto v strednom Grécku 

cornīx, īcis, f. vrana 

cornū, ūs, n. roh, paroh; roh (hud. nástroj); krídlo 
(v šíku) 

corōna, ae, f. veniec, koruna 

corpus, oris, n. telo, teleso 

corrumpō, ere, rūpī, ruptum kaziť, skaziť, zmariť 

cot(t)īdiānus, a, um každodenný, denný 

cot(t)īdiē každodenne, denne 

crās zajtra 

Crassus, ī, m. priezvisko v rode Liciniovcov 

crēbrō často 

crēdō, ere, didī, ditum veriť, dôverovať 

cremō, āre, āvī, ātum spaľovať, upaľovať 

creō, āre, āvī, ātum tvoriť, plodiť, rodiť; voliť; 

ustanoviť, určiť, menovať 

crēscō, ere, crēvī, crētum rásť, zväčšovať sa, 

vzmáhať sa 

crībrum, ī, n. sito 

culpa, ae, f. vina, previnenie, chyba 

cultus, ūs, m. pestovanie, obrábanie; vzdelanie, 

vzdelanosť, kultúra; ucievanie, úcta; cultus 

atque humanitās jemná vzdelanosť 

cum1 keď, až; tým, že; kedykoľvek, vždy keď 

(čas. spojka); (causale) pretože, keďže, lebo 

(dôv. spojka); (concessivum) hoci, hoc, 

akokoľvek (prípust. spojka) 

cum2 s, so (predl. s abl.) 

cupiditās, ātis, f. žiadosť, žiadostivosť, túžba, 

vášeň 

cupidus, a, um žiadostivý, dychtivý, vášnivý, 

náruživý 

cupiō, ere, īvī, ītum žiadať si, priať si, želať si, 

túžiť 
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cūr prečo, načo 

cūra, ae, f. starosť, starostlivosť 

cūrātiō, ōnis, f. ošetrovanie, starostlivosť, liečenie 

cūria, ae, f. kúria, budova senátu, radnica 

cūrō, āre, āvī, ātum starať sa, dbať o niečo 

(s acc.); liečiť; dať niečo urobiť (s gerundívom) 

curriculum, ī, n. beh 

currō, ere, cucurrī, cursum bežať, behať, poná-

hľať sa 

cursor, ōris, m. bežec; rýchly posol 

cursus, ūs, m. beh, preteky, smer, cesta, priebeh 

custōdiō, īre, īvī, ītum strážiť, chrániť 

custōs, ōdis, m. strážca 

D 

damnō, āre, āvī, ātum odsúdiť, trestať (za niečo – 

gen.); capitis damnāre odsúdiť na smrť 

damnum, ī, n. strata, škoda, skaza 

Danaī, ōrum, m. Danaovia, Gréci 

Dāreus, ī, m. Dareios, meno perzských kráľov 

dē o; z, zo; podľa; pre, kvôli (predl. s abl.) 

dea, ae, f. bohyňa 

dēbeō, ēre, dēbuī, dēbitum byť dlžný, mať 

(povinnosť), musieť 

dēbilitō, āre, āvī, ātum zoslabovať, ochromovať; 

pas. chabnúť, ochabovať, slabnúť 

dēcēdō, ere, cessī, cessum odísť, vzdialiť sa, 

odtiahnuť; miznúť, pominúť sa; (dē) vītā 

dēcēdere umrieť 

decem desať 

December, bris, m. december 

decemplex, plicis desaťnásobný 

deceō, ēre, uī, – zdobiť, svedčať; decet (mē) patrí 

sa, svedčí (mi), hodí sa (mi) 

dēcernō, ere, crēvī, crētum rozhodovať; ustano-

viť, určiť 

dēcipiō, ere, cēpī, ceptum klamať, podvádzať 

dēclārō, āre, āvī, ātum ukazovať, vyhlasovať, 

oznamovať, objasňovať 

decōrus, a, um čestný, slušný 

dēfendō, ere, fendī, fensum odrážať, odvracať 

(niekoho, niečo – acc.); brániť, obraňovať, 

chrániť, hájiť (pred niekým – ab s abl.) 

dēficiō, ere, fēcī, fectum chýbať, nestačiť 

deinde ďalej, potom 

dēlectō, āre, āvī, ātum tešiť, robiť radosť, baviť, 

zabávať; pas. dēlectārī zabávať sa niečím, 

tešiť sa z niečoho (s. abl.) 

dēleō, ēre, ēvī, ētum ničiť, hubiť 

dēlīberō, āre, āvī, ātum uvažovať, premýšľať 

dēlictum, ī, n. priestupok, previnenie, zločin 

Dēlus, ī, f. Délos, ostrov v Egejskom mori 

Dēmosthenēs, is, m. Demostenes, najslávnejší 

aténsky rečník (5. – 4. stor. p. n. l.) 

dēmum iba, len, až, konečne 

dēpōnō, ere, posuī, positum odkladať, odstraňo-

vať, vzdať sa niečoho 

dēserō, ere, seruī, sertum opustiť, zanechať 

dēsīderium, iī, n. túžba, žiadosť, prianie 

dēsīderō, āre, āvī, ātum túžiť po niečom, želať si, 

priať si niečo 

dēsinō, ere, dēsiī (dēsīvī), dēsitum prestávať 

dēsistō, ere, stitī, – prestávať 

dēsum, esse, fuī, futūrus chýbať 

dēterreō, ēre, uī, itum odstrašovať; odvracať, 

odradzovať, odhovárať 

deus, ī, m. boh 

dēvolō, āre, āvī, ātum odletieť 

dext(e)ra, ae, f. pravá ruka, pravica 

dexter, (e)ra, (e)rum pravý; priaznivý, šťastný 

Diāna, ae, f. Diana, bohyňa mesiaca a lovu 

dīcō, ere, dīxī, dictum hovoriť, vravieť, 

rozprávať; nazývať, menovať 

dictum, ī, n. výpoveď, slovo, výrok 

diēs, ēī, m. deň, doba, lehota; diēs nātālis 

narodeniny; in diēs deň čo deň 

differō, differre, distulī, dīlātum roznášať, 

rozširovať; odkladať; líšiť sa, rozlišovať sa 

difficilis, e ťažký, obťažný, namáhavý; difficilia, 

ium, n. ťažkosti 

difficultās, ātis, f. ťažkosť, obtiaž; núdza 

diffīdō, ere, diffīsus sum nedôverovať 

dīgitus, ī, m. prst 

dīiūdicō, āre, āvī, ātum rozhodovať, rozoznávať 

dīlābor, lābī, lāpsum sum rozpadávať sa; strácať 

sa, miznúť 

dīligēns, entis pozorný, starostlivý, svedomitý, 

usilovný 

dīligentia, ae, f. pozornosť, starostlivosť 

dīligō, ere, lēxī, lēctum vyberať, mať rád, milovať 

dīmittō, ere, mīsī, missum vysielať, rozpúšťať, 

prepúšťať, púšťať; zanechávať spem 

dīmittere vzdať sa nádeje (na niečo – gen. obj.) 

dīripiō, ere, ripuī, reptum plieniť, vyplieniť 

dīruō, ere, uī, utum rozboriť, búrať, zrúcať, 

zničiť, strhnúť 

discēdō, ere, cessī, cessum odísť, vzdialiť sa; 

upustiť od, vzdať sa niečoho (s abl. al. ab s abl.) 

discipulus, ī, m. žiak 

discō, ere, didicī, – učiť sa 

discrepō, āre, āvī (-uī), – nesúhlasiť, líšiť sa, 

nezhodovať sa 

discrīmen, inis, n. nebezpečenstvo 

disputō, āre, āvī, ātum rozvažovať, skúmať; 

rozprávať, dišputovať 

dissimilis, e rozdielny, odlišný 

dissimulō, āre, āvī, ātum zatajovať, zamlčiavať 

diū dlho; komp. diūtius; superl. diūtissimē 

diūturnitās, ātis, f. dlhé trvanie 

dīves, vitis bohatý; dīves, vitis, m. boháč 

Dīviciācus, ī, m. Diviciacus, náčelník Heduov, 

priateľ Rimanov (1. stor. n. l.) 

dīvidō, ere, vīsī, vīsum deliť, rozdeľovať 

dīvitiae, ārum, f. bohatstvo  

dō, dare, dedī, datum dať, dávať, poskytovať, da-

rovať; operam dare vynakladať úsilie na niečo, 

venovať sa niečomu, zaoberať sa niečím (dat.) 

doceō, ēre, docuī, doctum učiť, vyučovať, 

poučovať 

doctrīna, ae, f. vzdelanosť, učenosť 

doctus, a, um učený, znalý 
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doleō, ēre, uī, dolitūrus cítiť bolesť (bolí ma – 

dolet mihi); smútiť, trúchliť, trápiť sa (pre 

niečo – acc. al. dē s abl.) 

dolor, ōris, m. bolesť 

dolus, ī, m. podvod, úskok, lesť, úklad 

domina, ae, f. pani 

dominor, ārī, ātus sum vládnuť, panovať, byť 

pánom 

dominus, ī, m. pán 

domus, ūs, f. dom; domī doma, domum domov, 

domō z domu 

dōnec pokiaľ, dokiaľ, kým; pokiaľ ne-, dokiaľ 

ne- ; dokiaľ by ne-, až by (čas. spojka) 

dōnum, ī, n. dar 

dōtō, āre, āvī, ātum dať do vena; dōtātus 

obdarený 

dubitō, āre, āvī, ātum váhať; pochybovať 

dubius, a, um váhajúci, pochybujúci; pochybný, 

neistý; dubium, iī, n. pochybnosť 

dūcō, ere, dūxī, ductum ťahať, viesť; (o vojsku) 

tiahnuť 

dulcis, e sladký 

dum medzitým čo, zatiaľ čo; pokiaľ, dokiaľ, 

kým; pokiaľ ne-, dokiaľ ne-; dokiaľ by ne-, až 

by (čas. spojka) 

duo, duae, duo  dvaja, dva, dve 

dūrō, āre, āvī, ātum trvať 

dūrus, a, um tvrdý 

dux, ducis, m. vodca, veliteľ, vládca 

E 

ē, ex z, zo; od; podľa (predl. s abl.) 

ecce aha, hľa 

edō, ere (esse), ēdī, ēsum jesť 

ēducō, āre, āvī, ātum vychovávať 

ēdūcō, ere, dūxī, ductum vyviesť, odviesť 

efferō, efferre, extulī, ēlātum vynášať, vyvádzať, 

odnášať, odstraňovať 

efficiō, ere, fēcī, fectum spôsobiť, vykonať, 

(u)robiť; dosiahnuť niečo 

effodiō, ere, fōdī, fossum vypichnúť, vyklať 

effundō, ere, fūdī, fūsum vylievať; super rīpās 

effundī (o riekach) vyliať sa, rozvodniť sa 

egeō, ēre, uī, – potrebovať niečo, mať nedostatok 

niečoho (s gen. al. abl.) 

egestās, ātis, f. núdza, bieda, chudoba, nedostatok 

ego ja 

ēlegantia, ae, f. vkus, ušľachtilosť, obratnosť 

ēligō, ere, lēgī, lectum vyberať, vybrať, vyvoliť 

ēloquēns, entis výrečný 

ēloquentia ae, f. výrečnosť 

ēmereō, ēre, meruī, meritum (ēmereor, ērī, 

meritus sum) zaslúžiť sa, vyslúžiť si, získať 

si zásluhy; vyslúžiť, doslúžiť 

emō, ere, ēmī, emptum kupovať (za – abl.) 

enim lebo, totiž, veď 

ēnumerō, āre, āvī, ātum vypočítať 

ēnuntiō, āre, āvī, ātum oznámiť, vyzradiť 

eō, īre, iī (īvī), itum ísť, prichádzať, bežať, kráčať 

Epamīnōndās, ae, m. Epaminondas, tébsky 

vojvodca a štátnik (4. stor. p. n. l.) 

epistula, ae, f. list 

eques, itis, m. jazdec 

equus, ī, m. kôň 

Erasmus, ī, m. Erazmus; E. Rotterodamus 

Erazmus Rotterdamský, holandský huma-

nista (1467 – 1536) 

ergā k, ku, naproti, voči, kvôli 

ergō teda, preto 

ērigō, ere, rēxī, rēctum vzpriamiť, vztýčiť 

ēripiō, ere, ripuī, reptum vytrhnúť, vyrvať, 

odňať, násilne vziať, olúpiť; v pas. vyviaznuť, 

uniknúť 

errō, āre, āvī, ātum blúdiť, túlať sa, mýliť sa, 

chybiť 

error, ōris, m. omyl, chyba 

ērudiō, īre, īvī (iī), ītum vzdelávať 

ēruptiō, ōnis, f. vypuknutie, výbuch 

et a, i, aj; et – et aj – aj, i – i (zluč. spojka) 

etiam aj, tiež, taktiež; ešte 

etiamsī hoc, hoci, aj keď, i keď, čo aj, čoby aj, 

i keby, keby aj 

etsī hoci, hoc, aj keď, i keď, aj keď, čo i, čo aj, 

trebárs i (prípust. spojka) 

Eumenēs, is, m. Eumenes, Alexandrov vojvodca 

(4. stor. p. n. l.) 

ēvellō, ere, vellī, vulsum vyrvať, vytrhnúť; 

odstrániť, zničiť 

ēventus, ūs, m. výsledok, úspech, neúspech, 

koniec 

exaequō, āre, āvī, ātum vyrovnať; vystihnúť 

excellō, ere, – , – vynikať nad niekým, prevyšovať 

niekoho (s dat. al. s predložkami inter, 

praeter, super s acc.) 

excīdō, ere, cīdī, cīsum vysekať; zbúrať, zničiť, 

vyvrátiť, vyhladiť 

excolō, ere, coluī, cultum starostlivo obrábať, pes-

tovať, vzdelávať, zušľachťovať, zdoko-

naľovať 

excūsō, āre, āvī, ātum ospravedlňovať 

excutiō, ere, cussī, cussum vytriasť; odstrániť 

exemplar, āris, n. príklad, vzor 

exemplum, ī, n. príklad 

exerceō, ēre, uī, itum cvičiť (niečo – acc., niekoho 

– acc., v niečom – in s abl. alebo iba abl.); 

exercērī cvičiť sa (v niečom – in s abl. alebo 

iba abl.) 

exercitus, ūs, m. vojsko 

exhauriō, īre, hausī, haustum vyčerpať; 

drancovať 

exiguus, a, um malý, slabý, nepatrný, bezvýznamný 

exīstimō, āre, āvī, ātum  ceniť, oceňovať; pokla-

dať, považovať (niekoho, niečo za niekoho, 

niečo – dvoj. acc.); myslieť si, domnievať sa 

expellō, ere, pulī, pulsum vyháňať, vyhostiť, zaháňať 

expetō, ere, īvī (iī), ītum usilovať sa, snažiť sa 

o niečo; žiadať si, priať si niečo 

expleō, ēre, plēvī, plētum vyplniť, naplniť, splniť 

explicō, āre, āvī, ātum vysvetľovať   

explōrātor, ōris, m. vyzvedač 

explōrō, āre, āvī, ātum vyskúmať; skúšať 
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expōnō, ere, posuī, positum vyložiť, položiť; (o 

deťoch) odhodiť, pohodiť; vysvetliť, opísať 

exprimō, ere, pressī, pressum vytlačiť; vyjadriť 

expugnō, āre, āvī, ātum dobývať, vydobývať; 

podrobiť si, podmaniť si; vynútiť si 

exsilium, iī, n. vyhnanstvo 

exsolvō, ere, solvī, solūtum uvoľniť, rozviazať; 

zaplatiť, splatiť, odplatiť 

exspectō, āre, āvī, ātum čakať, očakávať 

exstruō, ere, strūxī, strūctum vybudovať, vystavať 

exter, era, erum vonkajší, cudzí; komp. exterior, 

ius vonkajší, cudzí; superl. extrēmus, a, um 

najzadnejší, najvzdialenejší, posledný 

extinguō (exstinguō), ēre, stīnxī, stīnctum zaha-

siť, uhasiť 

extrā na vonkajšej strane, vonku, von, mimo 

(adv. a pred. s acc.) 

F 

fābula, ae, f. báj, bájka, povesť, rozprávka, 

legenda, príbeh 

faciēs, ēī, f. zovňajšok, tvár, vzhľad 

facile ľahko 

facilis, e ľahký (na uskutočnenie) 

faciō, ere, fēcī, factum robiť, konať; zhotovovať, 

stavať 

factum, ī, n. čin, skutok; dielo, výtvor; prípad, 

udalosť; skutočnosť, výsledok 

fallō, ere, fefellī, falsum klamať, podvádzať 

falsus, a, um oklamaný; klamný, nepravdivý, 

falošný; falsum, ī, n. klam, lož, výmysel 

famēs, is, f. hlad 

familia, ae, f. domácnosť, rodina; māter familiae 

gazdiná, pani 

farīna, ae, f. múka 

fateor, ērī, fassus sum priznávať sa, vyznávať 

fātum, ī, n. božia vôľa, osud 

faveō, ēre, fāvī, fautum žičiť, priať, napomáhať 

Februārius, iī, m. február 

fēlīcitās, ātis, f. šťastie 

fēlīx, īcis šťastný 

fēmina, ae, f. žena 

fera, ae, f. divé zviera, zver 

ferē skoro, takmer 

ferō, ferre, tulī, lātum niesť, nosiť; znášať, trpieť; 

ferunt (s akuz. s inf.) hovoria, že; vraj 

ferrum, ī, n. železo, meč 

ferus, a, um divý; ferus, ī, m. divé zviera 

fessus, a, um unavený, vyčerpaný 

fēstīnō, āre, āvī, ātum ponáhľať sa 

fēstum, ī, n. sviatok, slávnosť 

fidēs, eī, f. viera, dôvera; vernosť, oddanosť; 

fidem habere dôverovať (niekomu – dat.) 

fīdō, ere, fīsus sum dôverovať 

fīdus, a, um verný 

fīlia, ae, f. dcéra 

fīlius, iī, m. syn 

fīnis, is, m. hranica, kraj; pl. krajina, územie; 

koniec, cieľ 

fīnitimus, a, um pohraničný, susedný; blízky, 

príbuzný 

fīō, fierī, factus sum stávať sa, diať sa, vznikať, 

byť robený; certior fīō dostávam správu, 

dozvedám sa (o niečom – dē aliquā rē); act. 

certiōrem aliquem faciō oznamujem niekomu 

(niečo – dē aliquā rē), dávam niekomu správu 
(o niečom – dē aliquā rē) 

firmō, āre, āvī, ātum upevňovať, posilňovať, 

otužovať; potvrdzovať 

firmus, a, um pevný, silný; bezpečný, spoľahlivý 

flāvus, a, um žltý, plavý   

flētus, ūs, m. plač, nárek 

flōreō, ēre, uī, – kvitnúť, prekvitať 

flōs, ōris, m. kvet 

flūmen, inis, n. rieka 

fluvius, iī, m. rieka 

foedus, eris, n. zmluva, dohovor; spolčenie, 

spolok 

fōns, fontis, m. prameň, žriedlo, zdroj, studňa 

fora, ae, f. dvere; forīs za dverami, vonku; vo vojne 

forma, ae, f. výzor, podoba, forma 

formōsus, a, um pekný, krásny, pôvabný 

fortasse asi, možno 

fortis, e silný, udatný, statočný, hrdinský 

fortitūdō, inis, f. udatnosť, statočnosť 

fortūna, ae, f. osud, náhoda; šťastie 

forum, ī, n. dvor, nádvorie; námestie; trhovisko, trh 

foveō, ēre, fōvī, fōtum zohrievať; opatrovať, 

pestovať; objímať 

frangō, ere, frēgī, frāctum lámať; vysiliť, zoslabiť 

frāter, tris, m. brat 

fremō, ere, uī, (itum) hučať, zúriť, kričať 

frēnum, ī, n. uzda 

frīgidus, a, um studený, chladný, mrazivý 

frōns, ontis, f. čelo; tvár, zovňajšok; priečelie, 

predná strana 

frūctus, ūs, m. plod, ovocie; úroda 

frūgālitās, ātis, f. statočnosť, poctivosť 

frustrā márne, darmo, nadarmo 

fugiō, ere, fūgī (fugitūrus) utekať 

fundō, āre, āvī, ātum klásť základy, zakladať, 

stavať 

fundō, ere, fūdī, fūsum liať, vylievať; (voj.) 

poraziť, premôcť 

fūr, fūris, m. f. zlodej, zlodejka 

futūrus, a, um budúci; futūrum, ī, n. budúcnosť 

G 

Galēnus, ī, m. Galénos, rímsky lekár (2. stor.) 

Gallī, ōrum, m. Galovia, kmene sídliace 

v dnešnom Francúzsku a Belgicku 

Gallia, ae, f. Galia, územie medzi Rýnom 

a Pyrenejami 

Gallicus, a, um galský 

gaudeō, ēre, gāvīsus sum radovať sa, tešiť sa 

(z niečoho – abl.) 
genetrīx, īcis, f. rodička, matka 

genitīvus, a, um pochádzajúci od koho, čoho; druhý 

pád (v gramatike spolu so subst. cāsus = pád) 

genius, iī, m. (strážny) duch 

gēns, gentis, f. rod, kmeň, národ, pokolenie 

genū, ūs, n. koleno 
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genus, eris, n. rod, druh, pokolenie 

Germānus, ī, m. Germán, obyvateľ Germánie 

gerō, ere, gessī, gestum niesť; konať, vykonávať, 

viesť; tráviť, počínať si; bellum gerere viesť 

vojnu; rem male gerere bojovať s nezdarom 

(neúspechom) 

gestō, āre, āvī, ātum nosiť, nosievať 

gignō, ere, genuī, genitum plodiť, rodiť, stvoriť 

glōria, ae, f. sláva 

gnārus, a, um znalý, vedomý si niečoho 

Gracchus, ī, m. Gracchus, rímske priezvisko; 

Gracchī, ōrum, m. Gracchovci (Tiberius 

a Gaius) 

gracilis, e chudý, štíhly, jemný, nežný 

gradus, ūs, m. krok; schod; pl. schody, rebrík 

Graecia, ae, f. Grécko 

Graecus, a, um grécky; Graecus, ī, m. Grék 

grammatica, ae, f. gramatika 

grammaticus, ī, m. gramatik 

grātiā kvôli, pre (predl. s gen.) 

grātia, ae, f. obľuba, vďačnosť, vďaka; milosť; 

grātiās agere vzdávať vďaku, ďakovať; 

grātīs len za poďakovanie, zadarmo 

Grātiae, ārum, f. Grácie, tri bohyne krásy a pôvabu 

grātulor, ārī, ātus sum blahoželať; ďakovať 

grātus, a, um milý, vítaný, obľúbený, príjemný 

gravis, e ťažký; vážny, dôležitý 

gubernāculum, ī, n. kormidlo; správa, vláda 

gubernō, āre, āvī, ātum kormidlovať, riadiť, 

spravovať, vládnuť 

gustus, ūs, m. chuť 

gutta, ae, f. kvapka 

H 

habeō, ēre, uī, itum mať 

Hadriānus, ī, m. Hadrián, rímsky cisár (76  – 138) 

Haeduī, ōrum, m. Heduovia, galský kmeň 

Hannibal, alis, m. Hannibal, kartáginský voj-

vodca v 2. púnskej vojne (218 – 201 p. n. l.) 

haruspex, icis, m. haruspex, veštec (veštiaci 

z vnútorností obetovaných zvierat) 
Hasdrubal, alis, m. Hasdrubal, kartáginský 

vojvodca, Hannibalov brat (3. stor. p. n. l.) 

hasta, ae, f. kopija, oštep 

haud nie (záporka) 

hauriō, īre, hausī, haustum čerpať, naberať 

Helvētiī, ōrum, m. Helvéťania, galský kmeň 

sídliaci v terajšom Švajčiarsku 

herba, ae, f. bylina, rastlina; tráva 

Herculāneum, ī, n. Herkulaneum, mesto v Kam-

pánii 

hērēditās, ātis, f. dedičstvo 

herī včera 

hīc tu, na tomto mieste 

hic, haec, hoc tento 

hiemō, āre, āvī, ātum tráviť zimu, (pre)zimovať,  

hiems, mis, f. zima 

hilarō, āre, āvī, ātum rozveseľovať 

Hippocratēs, is, m. Hippokrates, grécky lekár 

(4. – 5. stor. p. n. l.) 

historia, ae, f. história, dejiny 

hodiē dnes 

Homērus, ī, m. Homér, starogrécky básnik, 

predpokladaný autor eposov Ilias a Odyssea 

homō, inis, m. človek 

honestus, a, um vážený, dôstojný, čestný 

honor (honōs), ōris, m. česť, počesť, pocta, úcta, 

vážnosť, vyznamenanie, hodnosť 

hōra, ae, f. hodina; obdobie, čas 

Horātius, iī, m. Quīntus Horātius Flaccus, 

rímsky básnik (65 – 8 p. n. l.) 

horribilis, e strašný, hrozný 

hortor, ārī, ātus sum povzbudzovať, vyzývať, 

nabádať 

hortus, ī, m. záhrada 

hospes, itis, m. hosť; pocestný, pútnik, cudzinec 

hostis, is, m. (vojenský) nepriateľ 

hūmānitās, ātis, f. ľudská povaha, ľudskosť; 

vzdelanosť, ušľachtilosť 

hūmānus, a, um ľudský 

humilis, e nízky, obyčajný, ponížený 

Charybdis, is, f. (acc. Charybdim) Charybda, 

morský vír pri Mesine 

Chrīstus, ī, m. Kristus; ante/post Chrīstum 

nātum – pred Kristom/po Kristovi 

I 

iaceō, ēre, uī, – ležať 

iaciō, ere, iēcī, iactum hádzať, vrhať 

iam už 

iānua, ae, f. dvere, brána, vchod 

Iānus, ī, m. staroitalský boh začiatku a konca 
(zobrazovaný s dvoma tvárami) 

ibī (ibi) tu, tam; tu, vtedy 

idcircō preto 

īdem, eadem, idem ten istý 

idōneus, a, um vhodný, súci 

igitur teda, nuž 

ignārus, a, um neznalý, nevedomý 

ignis, is, m. oheň, požiar 

ignōrō, āre, āvī, ātum nevedieť, nepoznať; nōn 

(minimē) ignōrāre dobre vedieť 

ignōscō, ere, nōvī, nōtum odpustiť, prepáčiť 

(niekomu – dat.; niečo – acc. al. gen.) 

ille, illa, illud onen 

illustris, e jasný, znamenitý, slávny 

imāgō, inis, f. obraz, podobizeň; predstava 

imber, bris, m. dážď, lejak 

imitor, ārī, ātus sum napodobňovať 

immineō, ēre, uī, – vyčnievať, hroziť 

impatiēns, entis neznášajúci, netrpezlivý 

impediō, īre, īvī, ītum zabraňovať, brániť 

v niečom (niekomu – acc.), obmedzovať 

impellō, ere, pulī, pulsum zahnať; povzbudiť, 

podnietiť 

imperātor, ōris, m. veliteľ, vojvodca; cisár, 

panovník, vladár 

imperītus, a, um neskúsený, neznalý 

imperium, iī, n. rozkaz, príkaz, nariadenie, 

vláda, moc, ríša 

imperō, āre, āvī, ātum rozkazovať, nariaďovať, 

vládnuť 
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impetrō, āre, āvī, ātum dosiahnuť, dostať, vymôcť 

impetus, ūs, m. náraz, útok; impetum facere 

zaútočiť 

impotēns, entis slabý, bezmocný 

improbitās, ātis, f. nepoctivosť 

improbus, a, um nešľachetný, hanebný 

imprūdēns, entis nerozumný 

in v, na (predl. s abl. na ot. kde?); do, na (predl. 

s acc. na ot. kam?); (vzťah) k, ku, na, proti, voči 

incendō, ere, cendī, cēnsum zapáliť, spáliť; 

rozpáliť, rozohniť, podnietiť 

inceptum, ī, n. úmysel, zámer 

incertus, a, um neistý, neurčitý, nespoľahlivý 

incīdō, ere cīdī, cīsum vyryť, vytesať (do niečoho 

– dat. al. in s acc. al. abl.); narezať; zničiť 

incidō, ere, cidī, – padnúť (na niečo, do niečoho – 

dat. al. in s acc.); upadnúť, dostávať sa (in 

morbum incidere – ochorieť) 

incipiō, ere, cēpī, ceptum začínať 

incola, ae, m. obyvateľ 

incolō, ere, coluī, cultum  obývať, bývať, sídliť 

incrēdibilis, e neuveriteľný 

incumbō, ere, cubuī, cubitum položiť sa; dolie-

hať, dorážať; dať sa do niečoho, venovať sa 

nie-čomu, usilovať sa o niečo (s dat. al. ad/in 

s acc.) 

incūsō, āre, āvī, ātum obviňovať 

industria, ae, f. usilovnosť 

industrius, a, um usilovný 

īnfāns, antis, m. f. dieťa 

infectus, a, um nevykonaný 

īnfēlīx, īcis nešťastný 

īnferior, ius nižší, nižšie postavený 

īnferō, ferre, intulī, illātum vnášať, zaniesť, 

priniesť, vkladať; bellum (arma) inferre 

začať, vypovedať vojnu (proti niekomu, 

s niekým – dat.); robiť, spôsobovať (niekomu – 

dat., niečo – acc.) 

īnfīnītus, a, um nekonečný 

ingenium, iī, n. povaha, duch 

ingēns, entis ohromný, nesmierny 

ingrātus, a, um nepríjemný, nevítaný; nevďačný 

inhonestus, a, um nečestný, hanebný 

inimīcus, ī, m. (osobný) nepriateľ 

initium, iī, n. začiatok, počiatok, pôvod; initiō na 

začiatku, zo začiatku 

iniūria, ae, f. bezprávie, krivda 

iniūstitia, ae, f. nespravodlivosť 

innocēns, entis nevinný 

inops, opis bezmocný; biedny, chudobný; inops, 

opis, m. chudák, bedár 

inquam -is, -it (neúplné sloveso) hovorím, vravím; 

inquit povedal, riekol, odvetil 

īnsciēns, entis nevediaci 

īnscrīptiō, ōnis, f. nápis, nadpis 

īnsidiae, ārum, f. úklady, nástrahy 

īnsigne, is, n. znak; ozdoba, okrasa 

īnstitūtum, ī, n. zriadenie, obyčaj, zvyk 

īnstruō, ere, strūxī, structum stavať, postaviť, 

vybudovať, zriadiť, zostaviť, usporiadať, 

pripraviť, vystrojiť 

īnsula, ae, f. ostrov 

intellegō, ere, lēxī, lectum rozoznávať, 

poznávať; chápať, rozumieť; vedieť 

inter medzi (predl. s acc.) 

intereō, īre, iī, itūrus zaniknúť, zahynúť, zomrieť 

interficiō, ere, fēcī, fectum zavraždiť, usmrtiť 

interim medzitým 

interrogō, āre, āvī, ātum pýtať sa (niekoho – acc., 

na niečo – dē s abl.) 

interrumpō, ere, rūpī, ruptum prerušiť, 

pretrhnúť, strhnúť 

intersum, interesse, interfuī byť medzi niečím 

(pri niečom), zúčastňovať sa (niečoho, na 

niečom – dat. al. in s abl.); interest záleží 

invādō, ere, vāsī, vāsum vtrhnúť, vpadnúť, 

zmocniť sa 

inveniō, īre, vēnī, ventum nájsť, nachádzať, 

objaviť, vynachádzať, vynájsť 

invidia, ae, f. závisť, nenávisť 

invītus, a, um nedobrovoľný, proti vôli, nerád 

ipse, ipsa, ipsum sám 

īra, ae, f. hnev 

īrāscor, scī, īrātus sum hnevať sa (na niekoho – 

dat.); īrātus, a, um rozhnevaný 

is, ea, id ten; on 

iste, ista, istud tentohľa 

ita tak, a tak, takto 

Italia, ae, f. Itália 

itaque a tak, preto, teda 

iter, itineris, n. cesta, pochod 

iubeō, ēre, iussī, iussum prikazovať, rozkazovať 

iūcundus, a, um príjemný, vítaný, milý 

iūdex, icis, m. sudca, rozhodca 

iūdicō, āre, āvī, ātum súdiť 

Iugurtha, ae, m. Jugurta (2. stor. p. n. l.), 

numidský kráľ (Numidia – terajší Alžír) 

Iūlius, iī, m. (mēnsis) júl 

iungō, ere, iūnxī, iūnctum spájať 

Iuppiter, Iovis, m. Jupiter, najvyšší rímsky boh 

iūs, iūris, n. právo 

iūstitia, ae, f. spravodlivosť 

iūstus, a, um spravodlivý; náležitý, odôvodnený 

iuvenis, e mladý; iuvenis, is, m. f. mládenec, 

mladík, mladý muž; mladica, mladá žena 

iuventūs, ūtis, f. mladosť, mladý vek; mládež 

iuvō, āre, iūvī, iūtum obveseľovať, tešiť, 

pomáhať (s acc.) 

K 

Kalendae, ārum, f. Kalendy, prvý deň v mesiaci 

L 

labor, ōris, m. práca, námaha 

labōrō, āre, āvī, ātum pracovať 

lac, lactis, n. mlieko 

Lacedaemoniī, ōrum, m. Lacedémončania, 

Sparťania 
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lacus, ūs, m. jazero 

laedō, ere, laesī, laesum uraziť, ublížiť 

laetus, a, um veselý, radostný, šťastný, príjemný 

Lāocoōn, ontis, m. Laokoón, kňaz v Tróji 

lapideus, a, um kamenný, z kameňa 

lapis, idis, m. kameň 

lāpsus, ūs, m. skĺznutie; pochybenie, chyba 

Latīnus, a, um latinský 

Latīnus, ī, m. Latinus, mýtický kráľ kmeňa 

Latinov 

Lātōna, ae, f. Latóna, matka Apolóna a Diany 

lātus, a, um široký, šíry 

laudābilis, e chvályhodný, slávny 

laudō, āre, āvī, ātum chváliť 

Laugariciō, ōnis, f. Laugaricio, staroveký názov 

osady na území dnešného Trenčína alebo 

v jeho blízkosti známy z nápisu na trenč. skale 

laus, dis, f. chvála, pochvala, uznanie 

lavō, āre (ere), āvī, ātum (lautum) umývať 

lectulus, ī, m. posteľ, pohovka, ležadlo 

lēgātus, ī, m. vyslanec, legát 

legiō, ōnis, f. légia (ríms. pluk v počte 3-6 tisíc 

vojakov) 

legō, ere, lēgī, lēctum zbierať, zhromažďovať; čítať 

lēniō, īre, īvī (iī), ītum mierniť 

lentē pomaly 

leō, ōnis, m. lev 

Leōnidās, ae, m. Leonidas, spartský kráľ 

levis, e ľahký 

levō, āre uľahčovať, zmenšovať, zmierňovať 

lēx, lēgis, f. zákon 

libenter rád, s radosťou, ochotne; dobrovoľne 

liber, brī, m. kniha 

līber, era, erum slobodný, voľný 

līberī, ōrum, m. deti 

līberō, āre, āvī, ātum oslobodzovať, zbavovať 

(niekoho – acc.; <od> niečoho – abl.) 

lībertās, ātis, f. sloboda, voľnosť 

licet hoci, nech, nech aj, čoby i, keby aj, trebárs i 

(prípust. spojka) 

licet, ēre, licuit je dovolené, je možné; mihi licet 

môžem 

ligneus, a, um drevený 

lingua, ae, f. jazyk 

lītigō, āre, āvī, ātum škriepiť sa, hádať sa; súdiť sa 

littera, ae, f. písmeno; písmo; pl. litterae, ārum, 

f. list, listina; spis, dielo, kniha; vedy, náuky, 

písomníctvo, literatúra 

locus, ī, m. miesto (pl. obyčajne loca, ōrum, n.; 

locī, ōrum, m. miesta v knihách), priestor, 

krajina 

longitūdō, inis, f. dĺžka 

longus, a, um dlhý 

loquor, loquī, locūtus sum hovoriť, zhovárať sa 

lucerna, ae, f. lampa 

lūna, ae, f. mesiac (na oblohe) 

lupa, ae, f. vlčica 

lupus, ī, m. vlk 

lūx, lūcis, f. svetlo; ante lūcem pred svitaním 

luxuria, ae, f. hýrivosť 

Lycūrgus, ī, m. Lykurgos, mýticky zákonodarca 

v Sparte 

lyra, ae, f. lýra 

M 

Macedō, ōnis, m. Macedónec 

magister, trī, m. učiteľ 

magistra, ae, f. učiteľka 

magistrātus, ūs, m. úrad, úradník 

magnopere veľmi 

magnus, a, um veľký 

maiōrēs, um, m. predkovia 

male zle 

mālō, mālle, māluī, – radšej chcieť 

malum, ī, n. zlo 

malus, a, um zlý 

mandō, āre, āvī, ātum odovzdať, zveriť; určovať, 

ustanovovať, nariaďovať 

maneō, ēre, mānsī, mānsum zostávať, byť zacho-

vaný, trvať, byť v platnosti 

Manlius, iī, m. Manlius, meno rímskeho rodu 

Mantinēa, ae, f. Mantineia, mesto na Peloponéze 

manus, ūs, f. ruka; hŕstka, mužstvo, čata 

mare, is, n. more; terrā marīque na zemi i na mori 

maritimus, a, um prímorský, morský 

Martius, a, um Martov, zasvätený Martovi; 

(mēnsis) Martius marec 

māter, tris, f. matka 

māteria, ae, f. látka, hmota; zásoby potravín; 

stavebné drevo; predmet, téma, materiál 

mātūre včas, rýchle, skoro 

maximē najviac 

medeor, ērī, –, – liečiť (niečo – dat.) 

medicīna, ae, f. liek 

medicus, ī, m. lekár 

medius, a, um prostredný, stredný; uprostred 

meminī, meminisse pamätať si (sa), mať na 

pamäti, byť pamätlivý 

memor, oris pamätlivý, pamätajúci sa (na niečo – 

acc. al. gen.) 

memorābilis, e pamätihodný, slávny 

memoria, ae, f. pamäť, pamiatka 

mendīcitās, ātis, f. žobrota, chudoba 

mēns, mentis, f. myseľ, duch, duša; zmýšľanie 

mēnsis, is, m. mesiac (ako doba) 

mentior, īrī, ītus sum klamať, luhať 

mereor, ērī, meritus sum zasluhovať si; získať si 

zásluhy, zaslúžiť sa; bene (optimē) merērī dē 

aliquō získať si u niekoho veľké zásluhy 

meritum, ī, n. odmena, zásluha 

metō, ere, messuī, messum žať, kosiť 

metus, ūs, m. strach, obava 

meus, a, um môj 

mīles, itis, m. vojak 

mīlitāris, e vojenský 

Minerva, ae, f. Minerva, italská bohyňa 

múdrosti, remesiel, umení a vied, neskôr 

stotožnená s gréckou Aténou 

minor, ārī, ātus sum vyčnievať, strmieť; hroziť 

vyhrážať sa 

minuō, ere, uī, ūtum zmenšovať, oslabovať 
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mīror, ārī, ātus sum diviť sa, čudovať sa, 

obdivovať niečo 

miser, era, erum biedny, nešťastný, úbohý 

miseria, ae, f. nešťastie 

mittō, ere, mīsī, missum posielať 

mōbilis, e pohyblivý, nestály, menlivý, premenlivý 

modo len, iba; práve, práve vtedy, nedávno 

modus, ī, m. miera; spôsob 

mōlēs, is, f. hmota 

molestia, ae, f. obtiaž, ťažkosť, nepríjemnosť 

molestus, a, um ťažký, nepríjemný, na obtiaž 

mōmentum, ī, n. dôležitosť, význam   

moneō, ēre, uī, itum napomínať 

mōns, montis, m. vrch, hora, pohorie 

mōnstrō, āre, āvī, ātum ukazovať 

monumentum, ī, n. pamiatka, pomník 

morbus, ī, m. choroba 

morior, morī, mortuus sum zomrieť, umrieť 

moror, ārī, ātus sum  zdržiavať sa 

mors, mortis, f. smrť 

mortālis, e smrteľný; mortālis, is, m. smrteľník, 

človek 

mortuus, a, um mŕtvy 

mōs, mōris, m. mrav, zvyk, obyčaj 

moveō, ēre, mōvī, mōtum hýbať, dojímať, pod-

necovať; castra movēre dávať sa na pochod 

mulier, eris, f. žena, manželka 

multitūdō, inis, f. množstvo, veľký počet 

multō omnoho, oveľa 

multō, āre, āvī, ātum pokutovať, trestať 

multum mnoho, veľa, veľmi 

multus, a, um mnohý; multa, ōrum, n. mnoho, 

mnohé veci 

mundānus, a, um svetský, pozemský 

mundus, ī, m. svet, vesmír, ľudstvo 

mūniō, īre, īvī, ītum stavať opevnenie, opev-

ňovať; chrániť  

mūnus, eris, n. povinnosť, úloha, úrad, služba, dar 

mūrus, ī, m. múr, hradba 

Mūsa, ae, f. Múza, bohyňa a ochrankyňa umení 

a vied 

mūtō, āre, āvī, ātum meniť 

N 

nam lebo, veď, totiž 

narrō, āre, āvī, ātum rozprávať, hovoriť 

nāscor, nāscī, nātus sum rodiť sa, narodiť sa, 

vznikať 

nāsus, ī, m. nos 

nātālis, e týkajúci sa narodenia; rodný 

nātiō, ōnis, f. kmeň, národ 

nātūra, ae, f. prirodzenosť, (prirodzená) povaha, 

príroda, podstata 

nātūrālis, e prirodzený 

nauta, ae, m. námorník 

nāvigō, āre, āvī, ātum plaviť sa (na lodi) 

nāvis, is, f. loď 

nē1 aby ne-; (v obav. vetách) že 

nē2 nie (záporka); nē ... quidem ani 

-ne či (opyt. častica); -ne – an či – a či 

 

necessārius, a, um nutný, nevyhnutný, potrebný 

necessitās, ātis, f. nutnosť, nevyhnutnosť; 

naliehavosť, tieseň; nevyhnutná potreba 

necne a či nie 

necō, āre, āvī, ātum zabíjať, usmrcovať 

negō, āre, āvī, ātum tvrdiť, hovoriť, že nie; 

popierať, zapierať; odopierať, nedopriať 

negōtium, iī, n. zamestnanie, práca, činnosť, úloha 

nēmō nikto 

neque (nec) a nie, ani; neque – neque ani – ani  

nēquissimus, a, um ničomný, naničhodný 

Nerō, ōnis, m. Nero, piaty rímsky cisár (1. stor.) 

nesciō, īre, iī (īvī), ītum nevedieť, nepoznať 

neuter, tra, trum ani jeden z obidvoch, žiaden z 

oboch 
nēve (neu) a aby nie, a aby ani 

nihil (nīl) nič 

nimis príliš, priveľmi 

nimius, a, um veľmi veľký, nesmierný, prílišný 

nisi ak ne-, ak by ne-, keby ne- (podm. spojka); 

len, iba, jedine, okrem, až na, len nie (v jedno-

duchej vete) 
nōbilis, e vznešený, urodzený, šľachtický; nōbilis, 

is, m. šľachtic 

noceō, ēre, uī, itum škodiť 

nocturnus, a, um nočný 

nōlō, nōlle, nōluī, – nechcieť 

nōmen, inis, n. meno, pomenovanie, názov 

nōminō, āre, āvī, ātum menovať, volať, nazývať 

nōn nie 

nōndum ešte nie 

nōnne či nie (opyt. častica) 

nōnnūllus, a, um (gen. nōnūllīus, dat. nōnūllī) 

nejaký, niektorý 

nōnnumquam niekedy 

nōs my 

nōscō, ere, nōvī, nōtum poznávať 

noster, tra, trum náš 

notō, āre, āvī, ātum poznačiť (si), zaznamenať 

(si), zapamätať (si) 

nōtus, a, um známy 

novem deväť 

novus, a, um nový 

nox, noctis, f. noc 

noxius, a, um vinný; noxius, iī, m. vinník, 

previnilec 

nūbilus, a, um zamračený, oblačný; temný; 

nepriaznivý 

nūllus, a, um (gen. nūllīus, dat. nūllī) nijaký, žiadny 

num či (opyt. častica) 

numerō, āre, āvī, ātum počítať; pokladať 

(niekoho – acc.; za niečo – acc.) 

numerus, ī, m. číslo, počet 

Numida, ae, m. Numiďan 

numquam (nunquam) nikdy 

nunc teraz; nunc – nunc tu – tu, hneď – hneď 

nuntiō, āre, āvī, ātum oznamovať 

nuntius, iī, m. posol, správa 

nūper nedávno, kedysi 
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O 

ō ó!, ah! (citoslovce) 

obdūrō, āre, āvī, ātum vytrvať, byť vytrvalý 

oblīvīscor, līvīscī, oblītus sum zabúdať (na 

niekoho – gen.; na niečo – gen. al. acc.) 

oboediō, īre, iī (īvī), ītum poslúchať (niekoho, 

niečo – dat.) 

obscūrus, a, um temný, skrytý, nejasný 

obsequor, sequī, secūtus sum poslúchať 

observō, āre, āvī, ātum pozorovať, strážiť, 

zachovávať 

obses, idis, m. rukojemník 

obsideō, ēre, sēdī, sessum obsadzovať, 

obkľučovať, obliehať 

obstō, āre, stitī, stātūrūs stáť v ceste, prekážať, 

zavadzať 

obsum, obesse, obfuī (offuī), obfutūrus škodiť 

obtemperō, āre, āvī, ātum poslúchať (niekoho, 

niečo – dat.) 

obtineō, ēre, tinuī, tentum držať, mať v moci, 

zaberať; dostať, získať 

obviam v ústrety, oproti, naproti 

occāsiō, ōnis, f. príležitosť 

occāsus, ūs, m. západ 

occidō, ere, cidī, cāsūrus padať, zapadať 

occīdō, ere, cīdī, cīsum zabiť, usmrtiť, pobiť 

occultō, āre, āvī, ātum skrývať, schovávať, tajiť, 

zatajovať 

occupō, āre, āvī, ātum obsadiť, zabrať, pre-

padnúť, zmocniť sa 

octō osem 

oculus, ī, m. oko 

ōdī, ōdisse, ōsus, ōsūrus nenávidieť 

odium, iī, n. nenávisť 

offendō, ere, fendī, fēnsum naraziť (na niečo – 

acc.); stretnúť; poraniť, uraziť 

offensiō, ōnis, f. urážka, pohoršenie, rozhorčenie 

offerrō, ferre, obtulī, oblātum podávať, priniesť, 

poskytnúť, ponúknuť 

officium, iī, n. úrad, povinnosť 

oleō, ēre, uī, – páchnuť, zapáchať, smrdieť 

ōlim kedysi, pred časom, dávno; raz 

omnis, e všetok, každý; samostatné neutrum 

omnia = omnēs rēs všetky veci, všetko 

onus, eris, n. bremeno, náklad, ťarcha, obtiaž 

opera, ae, f. práca 

oportet, ēre, uit treba, je potrebné, patrí sa, má sa 

oppetō, ere, īvī (iī), ītum ísť v ústrety, 

podstupovať; mortem oppetere zomrieť 

oppidō veľmi 

oppidum, ī, n. mesto, mestečko 

opprimō, ere, pressī, pressum pritlačiť, potlačiť; 

premôcť, napadnúť 

oppugnō, āre, āvī, ātum dobývať, obliehať; 

útočiť, napádať 

optimās, ātis, šľachtický; optimātēs, ium, m. 

šľachtici, šľachta, optimáti 

optō, āre, āvī, ātum priať si, žiadať si 

opus, eris, n. dielo, práca ; opus est treba, je 

potrebné; opus est factō treba (je potrebné) 

konať 

ōrātiō, ōnis, f. reč; (hovorený alebo písaný) prejav 

ōrātor, ōris, m. rečník 

orbis, is, m. svet 

ordō, inis, m. rad, poradie; vrstva; stav, 

(občianska) trieda 

orior, orīrī, ortus sum povstávať, zdvíhať; 

vychádzať; vznikať, pochádzať; začínať sa, 

prameniť, vyvierať 

ornō, āre, āvī, ātum zdobiť, ozdobovať 

ōrō, āre, āvī, ātum prednášať, rečniť; prosiť, 

žiadať (niekoho – acc., o niečo – acc.) 

orthographia, ae, f. pravopis 

ortus, ūs, m. východ 

ōs, ōris, n. ústa, tvár 

os, ossis, n. kosť 

Ovidius, iī, m. Pūblius Ovidius Nāsō, rímsky 

básnik (43. p. n. l. – 17 n. l.) 

ovis, is, f. ovca 

P 

pactum, ī, n. zmluva, dohoda 

paenitet, ēre, uit mē ľutujem (niečo – gen.), je mi 

ľúto 

pallium, iī, n. pallium (grécky plášť) 

pānis, is, m. chlieb 

pār, paris rovnaký, rovný, roveň 

parēns, entis, m. f. otec, matka; parentēs, um, 

m. rodičia 

pāreō, ēre, uī (pāritūrus) poslúchať (niekoho, 

niečo – dat.) 

pariēs, etis, m. stena, múr 

pariō, ere, peperī, partum (paritūrus) rodiť, plodiť; 

tvoriť, pôsobiť; získavať (si), nadobúdať 

Parnassus, ī, m. Parnas, vrch pri Delfách, sídlo 

Apolóna a Múz 

parō, āre, āvī, ātum pripravovať, chystať; 

pripravovať sa, chystať sa; získať (si) 

pars, partis, f. časť, strana 

particeps, cipis účastný; particeps, cipis, m. f. 

účastník, účastníčka, spoločník, spoločníčka 

parum málo, neveľmi 

parvus, a, um malý; parvī (gen. ceny) esse málo 

stáť, byť málo platný 

patefaciō, ere, fēcī, factum (pas. patefīō, fierī, 

factus sum) otvárať, sprístupňovať; odha-

ľovať, prezrádzať 

pateō, ēre, uī, – byť otvorený, prístupný; roz-

prestierať sa, rozkladať sa; byť zrejmý, byť 

zjavný 

pater, tris, m. otec 

paternus, a, um otcovský, otcov, po otcovi 

zdedený 

patiēns, entis trpiaci; trpezlivý; striedmy 

patientia, ae, f. trpezlivosť, zhovievavosť 

patior, patī, passus sum znášať, trpieť, vydržať, 

strpieť 
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patria, ae, f. vlasť 

patricius, a, um patricijský, šľachtický, uro-

dzený; patricius, iī, m. patricij 

patrius, a, um otcov, otcovský 

paucus, a, um skromný, nepatrný; paucī, ae, a 

máloktorí, iba niekoľkí, málo, malý počet; 

pauca, ōrum, n. málo 

pauper, eris (abl. -e, gen. pl. -um) chudobný; 

pauper, eris, m. chudák 

paupertās, ātis, f. chudoba, núdza 

Pausaniās, ae, m. Pausaniás, spartský kráľ, víťaz 

nad Peržanmi pri Platajách (479 p. n. l.) 

pāx, pācis, f. mier 

peccō, āre, āvī, ātum previniť sa, prehrešiť sa; 

chybiť, mýliť sa 

pecūnia, ae, f. majetok, peniaze 

pellō, ere, pepulī, pulsum poháňať; odháňať, 

vyháňať; vyobcovať, vypovedať 

per cez, skrz, po, prostredníctvom, pomocou 

(predl. s acc.) 

peragō, ere, ēgī, āctum dokončiť, vykonať 

percipiō, ere, cēpī, ceptum prijímať, dostávať; 

vnímať, cítiť, pociťovať; chápať, poznávať 

perdō, ere, didī, ditum zahubiť, zničiť, zmariť; 

stratiť, prísť o niečo 

pereō, īre, iī, itūrus hynúť, zahynúť, zanikať, 

zomrieť, strácať sa 

perferō, ferre, tulī, lātum znášať, vydržať, 

vytrpieť, pretrpieť; doniesť správu, oznámiť, 

zvestovať 

Periclēs, is, m. Perikles, aténsky štátnik (493 – 

429 p. n. l.) 

perīculum, ī, n. nebezpečenstvo 

perītus, a, um skúsený 

periūcundus, a, um veľmi príjemný, veľmi milý 

perlegō, ere, lēgī, lēctum prehliadať, prezerať; 

prečítať 

permaneō, ēre, mānsī, mānsūrus trvať, vytrvať, 

zotrvať, vydržať, zostať 

permittō, ere, mīsī, missum pustiť, prepustiť, 

nechať, dať, odovzdať, zveriť; dovoliť, dopustiť 

Persa, ae, m. Peržan 

persequor, sequī, secūtus sum nasledovať, 

sprevádzať, prenasledovať 

Persicus, a, um perzský 

persōna, ae, f. osoba 

perspiciō, ere spexī, spectum prehliadať, 

prezerať (si), pozorovať; poznať, poro-

zumieť; presvedčiť sa 

persuādeō, ēre, suāsī, suāsum prehovárať, 

presviedčať (niekoho – dat.; o niečom – dē s abl.) 

perveniō, īre, vēnī, ventum prísť, dôjsť, dostať sa 

pēs, pedis, m. noha 

petō, ere, īvī (iī), ītum smerovať, ponáhľať sa; 

dorážať, útočiť, napadnúť; žiadať, prosiť 

(niekoho – ab s abl., o niečo – acc.), uchádzať sa 

philosophor, ārī, ātus sum filozofovať 

philosophus, ī, m. filozof 

Phōciōn, ōnis, m. Fokion, aténsky štátnik 

(4. stor. p. n. l.) 

piger, gra, grum lenivý 

pīrāta, ae, m. pirát, morský lúpežník 

pius, a, um zbožný, vrúcny 

placeō, ēre, uī, itum páčiť sa; neos. placet niekomu 

(dat.) sa páči, zdá (niekto uznáva za) dobré; 

rozhodnúť 

plēbs, plēbis, f. ľud; plebejci 

plēnus, a, um plný (niečoho – gen. al. abl.); úplný 

plērīque, plēraeque, plēraque väčšina, veľmi 

mnohí 

plūrālis, e množný; množné číslo (v gramatike 

spolu so subst. numerus = číslo) 

plūrimus, a, um najviac, veľmi mnohý, 

najpočetnejší; plūrimum najviac, najväčšmi 

plūs, plūris viac, pl. plūrēs, plūrium viacerí, 

početnejší, hojnejší 

pōculum, ī, n. pohár, čaša 

poena, ae, f. pokuta, trest, pomsta 

poēta, ae, m. básnik 

Pompeiī, ōrum, m. Pompeje, mesto v Kampánii 

Pompeius, ī, m. meno rímskeho plebejského rodu 

pondus, eris, n. váha, závažie, bremeno 

pōnō, ere, posuī, positum odkladať; prestávať, 

nechávať; klásť; voj. postaviť, rozostaviť; 

vītam ponere ukončiť život; positum esse in 

aliquā rē tkvieť, spočívať v niečom 

pōns, pontis, m. most 

populus, ī, m. národ; ľud, ľudia, obyvateľstvo 

porrigō, ere, rēxī, rēctum naťahovať 

porta, ae, f. brána 

portō, āre, āvī, ātum niesť, prinášať 

portus, ūs, m. prístav 

possideō, ēre, sēdī, sessum vlastniť, privlastniť si 

possum, posse, potuī, – môcť, zmôcť, dokázať 

post po, potom, neskôr (adv.), post – quam 

potom – ako; za, po (predl. s acc.) 

posteā potom, neskôr, ďalej 

posteāquam potom ako, potom čo, keď (čas. 

spojka) 

posterus, a, um nasledujúci, budúci; komp. 

posterior, ius zadnejší, zadný, neskorší; ā 

posteriōrī z neskoršieho (t. j. z účinku, 

následku); superl. postrēmus, a, um najzad-

nejší, posledný 

postquam potom ako, potom čo, keď (čas. spojka) 

postrēmō konečne, napokon 

postulō, āre, āvī, ātum žiadať, požadovať 

potestās, ātis, f. moc, sila, vláda; úradná moc, úrad 

pōtiō, ōnis, f. pitie, nápoj 

potior, īrī, potītus sum zmocniť sa (niečoho – abl. 

al. gen.) 

potius skôr, radšej 

praecedō, ere, cessī, cessum ísť vpredu, 

predchádzať; vynikať nad niekým, prevyšovať 

niekoho (acc.) niečím (abl.) 

praeceptum, ī, n. rozkaz, príkaz, nariadenie, rada 

praecipuē zvlášť, predovšetkým, hlavne, najmä 

praeclārus, a, um veľmi jasný, veľmi slávny, 

preslávený, povestný, znamenitý, vynikajúci 

praeda, ae, f. korisť 
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praedō, ōnis, m. zbojník, lúpežník, pirát 

praeferō, ferre, tulī, lātum vopred niesť; 

uprednostňovať, dávať prednosť (niekomu, 

niečomu – acc., pred niekým, niečím – dat.) 

praeficiō, ere, fēcī, fectum postaviť niekoho na 

čelo niečoho, ustanoviť niekoho za veliteľa 

praemium, iī, n. odmena 

praesēns, entis prítomný, súčasný, terajší 

praestō, āre, stitī, stitum vynikať (niečím – abl.; 

nad niekým – dat.); poskytovať, dávať; neos. 

praestat s inf. je lepšie 

praesum, praeesse, praefuī, futūrus stáť na čele 

praeter okrem, mimo (adv.); pozdĺž, mimo, 

vedľa, okrem, nad (predl. s acc.) 

prātum, ī, n. lúka 

pretium, iī, n. cena, peniaze, odmena 

Priamus, ī, m. Priamos, trójsky kráľ 

prīdem dávno, skôr, inokedy 

prīmum najprv 

prīnceps, cipis, m. popredná osoba, popredný 

muž, veliteľ, náčelník, knieža, vládca, 

panovník; pôvodca 

prīncipium, iī, n. počiatok, začiatok 

prior, prius prednejší, predný; skorší, prvší, 

predošlý; ā priōrī už vopred, z predchádza-

júceho; prius prv, skôr 

priusquam skôr ako, prv ako; (po zápore) dokiaľ 

ne- (čas. spojka) 

prīvātus, a, um súkromný; vlastný, osobný 

prō pre, za, miesto, namiesto (predl. s abl.) 

probitās, ātis, f. statočnosť, bezúhonnosť 

probō, āre, āvī, ātum skúšať, schvaľovať, osved-

čovať 

probus, a, um šľachetný, poctivý, dobrý 

procella, ae, f. búrka 

prōcessus, ūs, m. postupovanie, postup 

prōdeō, īre, iī, itum vychádzať von, vyjsť, vystu-

povať, vykročiť, predstupovať 

prōditiō, ōnis, f. zrada 

prōditor, ōris, m. zradca 

prōdō, ere, didī, ditum vydávať, vyhlasovať, 

odovzdávať; memoriae prōdere zazname-

návať, zapisovať 

prōdūcō, ere, dūxī, ductum vyvádzať, pred-

vádzať; rozťahovať; preťahovať, predlžovať 

proelium, iī, n. bitka, boj 

profānus, a, um svetský, všedný, bezbožný 

proficīscor, proficīscī, profectus sum vydať sa 

(niekam), odísť, odtiahnuť, vytiahnuť, tiahnuť 

prōflīgō, āre, āvī, ātum poraziť, zničiť, zahubiť 

profundō, ere, fūdī, fūsum vylievať, prelievať; 

vītam profundere obetovať život 

prohibeō, ēre, uī, itum zdržovať, odvracať; 

prekážať, brániť, zabraňovať, zakazovať, 

nedovoľovať (niekomu – acc.) 

prōlēs, is, f. mládež, potomstvo, deti, potomkovia 

prōmittō, ere, mīsī, missum sľubovať 

prope blízko; propior, ius bližší; proximus, a, 

um najbližší, posledný 

 

properō, āre, āvī, ātum ponáhľať sa 

propinquus, a, um blízky, príbuzný, príbuzen-

ský; propinquus, ī, m. príbuzný; propinqua, 

ae, f. príbuzná 

proprius, a, um vlastný; proprium est je 

zvláštnosťou, je vlastnosťou 

propter blízko, vedľa; pri, pre, kvôli, zásluhou 

(adv., predl. s acc.) 

proptereā preto  

prōpulsō, āre, āvī, ātum odrážať, odvracať, zaháňať 

prōspiciō, ere, spexī, spectum starať sa (o niekoho 

– dat.) 

prōsum, prōdesse, prōfuī, prōfutūrus byť užitoč-

ný, byť na úžitok, prospievať, byť na prospech 

prōtinus dopredu, ďalej, potom, priamo, hneď 

prōverbium, iī, n. príslovie, porekadlo 

prōvincia, ae, f. provincia, kraj 

prūdēns, entis predvídavý, skúsený, rozumný, 

rozvážny 

prūdentia, ae, f. znalosť, múdrosť, rozvážnosť 

pūblicus, a, um verejný, štátny 

puella, ae, f. dievča 

puer, erī, m. chlapec 

pueritia, ae, f. detstvo, detský vek 

pugna, ae, f. bitka 

pugnō, āre, āvī, ātum bojovať 

pulcher, chra, chrum pekný, krásny 

pumīliō, ōnis, m. trpaslík 

Pūnicus, a, um púnsky 

pūniō, īre, īvī, ītum trestať 

purpura, ae, f. purpur, purpurové rúcho 

putō, āre, āvī, ātum počítať, sčítať; pokladať, 

považovať (niekoho, niečo za niekoho, niečo – 

dvoj. acc.); myslieť, domnievať sa 

Pȳthagorās, ae, m. Pytagoras, starogrécky 

filozof (6. stor. p. n. l.) 

Q 

quadringēnī, ae, a po štyristo 

quaerō, ere, sīvī, sītum hľadať; pýtať sa (niekoho 

– ex/ab s abl.) 

quam ako, než 

quamdiū pokiaľ, dokiaľ, kým (čas. spojka)  

quamquam hoci, hoc, aj keď, i keď, akokoľvek, 

čo i, čo aj (prípust. spojka) 

quamvīs hoci, hoc, čo aj, čoby aj, keby aj 

(prípust. spojka) 

quandō kedy 

quantō o koľko 

quasi akoby, ako 

quattuor štyri 

-que a, i (príklonná zluč. spojka) 

queror, querī, questus sum sťažovať sa, pono-

sovať sa (na niečo – acc. al. dē s abl.) 

quī, quae, quod ktorý, aký 

quia pretože (dôv. spojka) 

quīdam, quaedam, quoddam ktorýsi, akýsi, niektorý 

quidem zaiste, iste, veru; aspoň; ale, avšak 

quiēs, ētis, f. pokoj, odpočinok 

quiēscō, ere, quiēvī, quiētum odpočívať 
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quīn (v zabr. vetách) aby (ne-) 

quīnque päť 

quis, quid kto, čo 

quisquam, quaequam, quidquam niekto, niečo 

quisque, quidque každý, každé; quisque, 

quaeque, quodque každý 

quisquis, quidquid ktokoľvek, čokoľvek 

quō kam (adv.) 

quō usque až pokiaľ, ako dlho ešte 

quoad pokiaľ, dokiaľ, kým; pokiaľ ne-, dokiaľ 

ne- ; dokiaľ by ne-, až by (čas. spojka) 

quod pretože (dôv. spojka) 

quōminus aby (ne-) 

quōmodo ako (opyt. príslovka) 

quoniam pretože (dôv. spojka) 

quot koľko 

quotus, a, um koľký   

quotannīs každoročne 

R 

rādīx, īcis, f. koreň; základ, pôvod 

rādō, ere, sī, sum škriabať, škrabať; hladiť, 

čistiť; vymazať 

rārō zriedka, málokedy 

ratiō, ōnis, f. počet, zoznam; rozum; dôvod, 

záujem; spôsob 

recipiō, ere, cēpī, ceptum prijať späť, dostať 

späť; sē recipere odobrať sa, uchýliť sa 

rēctus, a, um rovný, priamy; správny, dobrý 

recūsō, āre, āvī, ātum odporovať, odoprieť; 

zdráhať sa 

reddō, ere, didī, ditum dať naspäť, vrátiť; urobiť 

niekoho, niečo (acc.) niekým, niečím (acc.) 

redeō, īre, iī, itum vracať sa 

referō, ferre, rettulī, relātum späť niesť, zaniesť, 

odniesť; priniesť správu, oznámiť, zvestovať 

refugium, iī, n. útočisko, útočište 

regiō, ōnis, f. kraj, krajina, oblasť 

regnō, āre, āvī, ātum kraľovať, panovať, vládnuť 

regō, ere, rēxī, rēctum riadiť, viesť, spravovať, 

ovládať 

rēgula, ae, f. pravidlo 

religiō, ōnis, f. náboženstvo, náboženská viera, 

zbožnosť 

relinquō, ere, līquī, lictum zanechávať, opustiť 

reliquiae, ārum, f. pozostatky, zvyšky 

reliquus, a, um ostávajúci, zvyšný, ostatný 

Remus, ī, m. Remus, Romulov brat 

repetītiō, ōnis, f. opakovanie 

repugnō, āre, āvī, ātum odporovať 

rēs, reī, f. vec, predmet, podstata; záležitosť, 

situácia; rēs pūblica vec verejná, štát; rēs 

mīlitāris vojenstvo; rēs secundae priaznivé 

pomery, šťastie; rēs adversae nepriaznivé 

pomery, nešťastie; rēs gestae činy; rēs parva 

maličkosť; rēs bene gesta úspech 

rescrībō, ere, scrīpsī, scrīptum odpísať, písomne 

odpovedať, napísať odpoveď 

resistō, ere, stitī, – zastaviť sa, zastať; postaviť 

sa na odpor, odporovať (niekomu – dat., proti 

niečomu – contrā s acc.) 

respiciō, ere, spexī, spectum pozerať; vzťahovať 

sa; mať ohľad, dbať na čo 

respondeō, ēre, spondī, spōnsum odpovedať 

respōnsum, ī, n. odpoveď 

restituō, ere, uī, ūtum späť (opäť, znovu) 

postaviť, obnoviť; povolať späť (z vyhnanstva) 

resurgō, ere, surrēxī, surrēctum (opäť) sa 

postaviť, zdvihnúť sa 

revertor, revertī, revertī (part. perf. reversus) 

vracať sa 

rēx, rēgis, m. kráľ 

Rhēnus, ī, m. Rýn 

rīdeō, ēre, rīsī, rīsum smiať sa, usmievať sa 

rīpa, ae, f. (riečny) breh 

rītus, ūs, m. posvätný poriadok, náboženský 

obrad; zvyk, obyčaj 

rixor, ārī, ātus sum hádať sa (pre niečo – dē s abl.) 

rōbustus, a, um silný, pevný, mocný   

rogō, āre, āvī, ātum pýtať sa, prosiť, žiadať (niečo 

– acc., od niekoho ab s abl.) 

Rōma, ae, f. Rím 

Rōmānus, a, um rímsky; Rōmānus, ī, m. Riman 

Rōmulus, ī, m. Romulus, mýtický zakladateľ 

Ríma, Remov brat 

rosa, ae, f. ruža 

ruīna, ae, f. pád, úpadok, zrútenie sa; zrúcanina 

ruō, ere, ruī, rutum rútiť sa, hnať sa 

rūrsum (rūrsus) späť; opäť, znova, znovu 

rūs, rūris, n. vidiek; rūs na vidiek, rūrī na 

vidieku, rūre z vidieka 

S 

sacerdōs, ōtis, m. f. kňaz, kňažka 

saeculum (saeclum), ī, n. ľudský vek, pokolenie; 

vek, doba, storočie 

saepe často 

sagācitās, ātis, f. dôvtip, chytrosť 

sagitta, ae, f. šíp, strela 

Salamis, īnis, f. Salamína, ostrov oproti Aténam 

Sallustius, iī, m. rímske rodové meno; C. Sallus-

tius Crispus rímsky dejepisec (86 – 35 p. n. l.) 

saltus, ūs, m. skok, tanec 

salūs, ūtis, f. zdravie, blaho, spása; pozdrav 

salūtāris, e zdravý, liečivý; užitočný, osožný 

salūtō, āre, āvī, ātum zdraviť, pozdravovať, vítať 

salvus, a, um zdravý, neporušený, nepoškodený, 

bez porušenia 

sanciō, īre, sānxī, sānctum posvätiť; slávnostne 

ustanoviť; lēgem sancīre ustanoviť zákon 

sānctus, a, um posvätný, zasvätený, svätý 

sānē zdravo, rozumne, múdro; zaiste, naozaj, 

vskutku, áno 

sānitās, ātis, f. zdravie 

sānō, āre, āvī, ātum uzdravovať, liečiť; naprávať 

sānus, a, um zdravý 

sapiēns, entis múdry, rozumný; sapiēns, entis, 

m. mudrc 

sapientia, ae, f. múdrosť 

sapiō, ere, sapiī (sapīvī), – poznávať, rozumieť, 

mať rozum 

sat (= satis) dosť, nadostač, dostačujúci 
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satis dosť, nadostač, dostatočne, dostačujúci 

scelus, eris, n. zločin, hanebnosť 

sciō, scīre, scīvī (sciī), scītum vedieť, poznať 

Scīpiō, ōnis, m. Scipio, priezvisko v rode 

Corneliovcov 

scītum, ī, n. uznesenie, rozhodnutie; (v abl. sg. aj 

forma scītū zo scītus, ūs, m.) 

scrībō, ere, scrīpsī, scrīptum písať 

scrīptor, ōris, m. spisovateľ 

scrīptum, ī, n. čo je napísané, písmo, spis, zápis 

Scylla, ae, f. Skylla, úskalie v mesinskej úžine 
(personifikované ako obluda so psími hlavami) 

secundus, a, um druhý; priaznivý, šťastný 

sed ale, avšak, však 

sedeō, ēre, sēdī, sessum sedieť; zdržiavať sa niekde 

sēdēs, is, f. sedadlo, kreslo; sídlo, domov, príbytok 

sēditiō, ōnis, f. rozbroj, spor, vzbura, nepokoj 

seges, etis, f. siatie, sejba 

sella, ae, f. sedadlo, kreslo, trón   

sēmentis, is, f. siatie, siatina; sēmentem facere siať 

semper vždy 

senātor, ōris, m. senátor 

senātus, ūs, m. senát 

Seneca, ae, m. rodové meno Annaeovcov; 

L. Annaeus Seneca rímsky stoický filozof, 

Neronov učiteľ (4 p. n. l. – 65 n. l.) 

senectūs, ūtis, f. staroba 

senēscō, ere, senuī, – starnúť, slabnúť 

senex, senis starý; senex, is, m. starec 

sēnsus, ūs, m. pocit, vnem, cit; zmysel 

sententia, ae, f. mienka, myšlienka, úmysel 

sentiō, īre, sēnsī, sēnsum vnímať, cítiť, badať, 

poznávať, rozumieť, domnievať sa 

sēparō, āre, āvī, ātum oddeliť, odlúčiť 

sepeliō, īre, īvī (iī), sepultum pochovávať 

septem sedem 

sepulcrum, ī, n. hrob, hrobka, náhrobok, pomník 

sequor, sequī, secūtus sum nasledovať (za 

niekým, niečím; po niekom, niečom), sprevádzať 

(niekoho, niečo), ísť za (niekým, niečím), 

prenasledovať – acc. 

seriēs, ēī, f. rad 

sermō, ōnis, m. reč 

sērō neskoro 

serō, ere, sēvī, satum siať, rozsievať, sadiť 

sērus, a, um neskorý 

serviō, īre, īvī (iī), ītum slúžiť 

servō, āre, āvī, ātum zachovávať; chrániť, za-

chrániť; officium servāre plniť si povinnosť 

servus, ī, m. otrok, sluha 

sevērus, a, um prísny 

sex šesť 

sexāgēnī, ae, a po šesťdesiat 

schola, ae, f. škola 

sī ak, ak by, keby (podm. spojka); sī nōn, sī minus 

ak ne-, ak nie; sīn, sīn autem ak však, ak by 

však, keby však, ale ak, ale ak by; sī quis ak 

niekto, sī quid ak niečo; sī quī, qua, quod ak 

niektorý (nejaký) 

sīc tak, takto 

Sicilia, ae, f. Sicília 

Siculī, ōrum, m. Sikulovia, Sicílčania 

sīcut tak ako, ako 

sigillum, ī, n. pečať 

signum, ī, n. znak, znamenie, signál, odznak 

(oddielu), zástava 

silentium, iī, m. mlčanie, ticho 

sileō, ēre, uī, – mlčať 

silva, ae, f. les 

sīmia, ae, f. opica 

similis, e podobný 

similitūdō, inis, f. podobnosť 

simul len čo, akonáhle, ledva, sotva (čas. spojka) 

simulac len čo, akonáhle, ledva, sotva (čas. spojka) 

simulātiō, ōnis, f. pretvarovanie sa, predstie-

ranie, zámienka 

simulatque len čo, akonáhle, ledva, sotva (čas. 

spojka) 

sine bez (predl. s abl.) 

singulāris, e ojedinelý; týkajúci sa jednotlivca; 

jednotné číslo (v gramatike spolu so subst. 

numerus = číslo) 

singulī, ae, a jednotliví, po jednom; jednotlivci, 

jednotlivo 

sinister, tra, trum ľavý; nepriaznivý  

sinō, ere, sīvī, situm dovoliť 

sinus, ūs, m. záhyb; prsia, náručie 

societās, ātis, f. spoločenstvo, spoločnosť, spolok, 

zväzok 

socius, iī, m. spojenec, druh; socius culpae spolu-

vinník 

Sōcratēs, is, m. Sokrates, starogrécky filozof 

sōl, sōlis, m. slnko 

soleō, ēre, solitus sum mať vo zvyku; soleō 

dīcere hovorievam 

sollemnitās, ātis, f. slávnosť, bohoslužba 

sōlum len, iba; nōn sōlum, sed etiam nielen, ale aj 

sōlus, a, um (gen. sōlīus, dat. sōlī) sám, jediný; 

len, iba (dopln.) 

solvō, ere, solvī, solūtum rozviazať, uvoľniť; 

(o dlhoch) zaplatiť, splatiť; poenam solvere 

odpykať si trest 

sonitus, ūs, m. zvuk 

soror, ōris, f. sestra 

sors, sortis, f. žreb, lós, žrebovanie, losovanie  

Sparta, ae, f. Sparta, hlavné mesto Lakónie (na 

Peloponézskom poloostrove v Grécku) 

Spartiātēs (-ēs – koncovka 1. gr. dekl.), ae, m. Sparťan 

speciēs, ēī, f. pohľad, výzor, vzhľad; zámienka; druh 

spectō, āre, āvī, ātum dívať sa, pozerať sa, 

hľadieť (na niečo – acc.) 

spērō, āre, āvī, ātum očakávať; dúfať 

spēs, eī, f. nádej (na niečo – gen.) 

spīritus, ūs, m. vzduch, dych; duch 

spīrō, āre, āvī, ātum viať; dýchať 

spoliō, āre, āvī, ātum vyzliecť; olúpiť, ozbíjať 

Stabiae, ārum, f. Stabie, mesto v Kampánii 

statim hneď, ihneď 

statua, ae, f. socha 

status, ūs, m. postoj; postavenie; stav 
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stēlla, ae, f. hviezda 

stimulus, ī, m. bodec, osteň; podnet 

stō, āre, stetī, stātūrus stáť 

studeō, ēre, uī, – usilovať sa, snažiť sa; usilovne 

sa niečomu venovať, študovať 

studium, iī, n. snaha, úsilie, zaujatosť, predpojatosť 

stultus, a, um hlúpy, pochabý 

suādeō, ēre, suāsī, suāsum radiť 

sub pod (predl. s abl.); za, v, na, krátko pred, 

krátko po (predl. s acc.) 

subeō, īre, iī (īvī), itum ísť pod niečo,vstupovať; 

podstupovať 

subigō, ere, ēgī, āctum hnať, nútiť; podrobiť, 

podmaniť 

sublevō, āre, āvī, ātum zdvíhať, uľahčovať; 

podporovať, pomáhať 

successor, ōris, m. nástupca, následník, dedič 

sufferō, ferre (sustulī, sublātum) podujať sa, 

vytrpieť, zniesť, odolať  

Sulla, ae, m. Sulla; L. Cornelius Sulla rímsky 

diktátor (138 p. n. l. – 78 p. n. l.) 

sum, esse, fuī, futūrus byť 

summus, a, um najvyšší 

super hore, navrchu, zvrchu, zhora (adv.); nad, o 

(predl. s abl.); nad, okrem, pri (predl. s acc.) 

superbus, a, um vyvýšený, vztýčený; pyšný, 

hrdý, spupný, nafúkaný 

superō, āre, āvī, ātum prevyšovať, premáhať, 

prekonať, víťaziť; vynikať 

supersum, superesse, superfuī byť na žive, ostať 

superus (super), a, um horný, vrchný; superior, 

ius vyšší, vyššie postavený 

surdus, a, um hluchý 

suscipiō, ere, cēpī, ceptum prijať, na seba vziať, 

podujať sa na niečo, podniknúť; bellum 

suscipere púšťať sa do vojny 

sustineō, ēre, tinuī, tentum udržať, vydržať, znášať 

suus, a, um svoj 

Syrācūsae, ārum, f. Syrakúzy, hlavné mesto Sicílie 

T 

T. = Titus, ī, m. Titus, rímske osobné meno 

tabula, ae, f. doska, tabuľa; obyč. v pl. listina, 

zápis, spis, zoznam 

taceō, ēre, uī, itum mlčať 

taedet, ēre, taesum (pertaesum) est hnusí sa 

taedium, iī, n. hnus, odpor 

talentum, ī, n. talent, gr. váhová a peňažná jednotka 

tam tak, tak veľmi; tam – quam tak – ako 

tamen predsa, jednako; aspoň 

tametsī hoci, hoc, aj keď, i keď, čo i, čo aj, 

trebárs i (prípust. spojka) 

tamquam tak ako, ako, akoby 

tandem konečne; (v opyt. vetách) predsa, len 

tangō, ere, tetigī, tāctum dotýkať sa niečoho, 

siahať na niečo (s acc.); zasiahnuť, udrieť 

tantō o toľko 

tantum iba, len 

tantus, a, um taký veľký, toľký 

tellūs, ūris, f. zem, pôda 

tempestās, ātis, f. čas, doba; búrka, víchrica 

templum, ī, n. chrám 

tempus, oris, n. čas, doba, okamih, chvíľa 

teneō, ēre, tenuī, tentum držať; držať sa, 

pridržiavať sa (niečoho – acc.); memoriā 

tenēre pamätať si, mať na pamäti 

tenuis, e tenký, útly, skromný, chatrný 

ter trikrát, tri razy 

terra, ae, f. zem, kraj, krajina 

testis, is, m. f. svedok, svedkyňa 

Themistoclēs, is, m. Temistokles, aténsky 

štátnik (5. stor. p. n. l.) 

Thermopylae, ārum, f. Termopyly, priesmyk 

v strednom Grécku 

Thrācia (Thraecia), ae, f. Trákia 

Tiberis, is, m. (acc. Tiberim, abl. Tiberī) Tiber, 

rieka pretekajúca Rímom 

Tigris, is (idis), m. (acc. Tigrim) Tigris, rieka 

v Mezopotámii 

timeō, ēre, uī, – báť sa, obávať sa (koho, čoho – 

acc.; o koho – dat.) 

timor, ōris, m. strach, obava (z niečoho/niekoho, 

pred niečím/niekým – gen.) 

Titus, ī, m. Titus, rímske osobné meno; Titus 

Flavius rímsky cisár z flaviovskej dynastie 

(39 – 81); Titus Lucrētius Cārus rímsky 

básnik (okolo 98 – 55 p. n. l.) 

tolerō, āre, āvī, ātum znášať, trpieť, vydržať, 

pretrpieť, prestáť 

tollō, ere, sustulī, sublātum odstraňovať, potlačiť 

Torquātus, ī, m. Torquatus, priezvisko v rode 

Manliovcov 

tot toľko 

tōtus, a, um (gen. tōtīus, dat. tōtī) celý, úplný, všetok 

trādō, ere, didī, ditum odovzdávať, odkazovať, 

prenechavať, zanechať; trāditur rozpráva sa, 

povráva sa, hovorí sa; arma trādere zložiť 

zbrane, vydať zbrane 

trādūcō, ere, duxī, ductum prevádzať, prepravovať 

trahō, ere, traxī, tractum ťahať, priťahovať, 

vťahovať, vzťahovať 

trāns cez, za (predl s acc.) 

trānseō, īre, iī (īvī), ītum prechádzať, prejsť, 

prekročiť 

Trasumēnus, a, um trazumenský, trazimenský 

tribuō, ere, uī, ūtum  preukazovať, udeľovať 

trīstis, e smutný, zarmútený 

triumvir, ī, m., obyč. pl. triumvirī, ōrum, m. 

triumviri, trojčlenný zbor mužov 

triumvirātus, ūs, m. triumvirát, úrad triumvira 

Trōia, ae, f. Trója 

Trōiānus, ī, m. Trójan 

tū ty 

tuba, ae, f. trúba, trúbka, poľnica 

tum tu, vtedy; tum – tum tu – tu, hneď – hneď 

tunc vtedy, tu, tu potom 

tunica, ae, f. tunika (rímsky spodný odev) 

turpis, e hanebný, nemravný 

tūtēla, ae, f. ochrana 

tūtus, a, um chránený, bezpečný 

tuus, a, um tvoj 
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U 

ūber, eris úrodný, plodný; bohatý, hojný, výdatný 

ubi1 (prīmum) len čo, akonáhle, ledva, sotva (čas. 

spojka) 

ubī2 (ubi) kde 

ubīque všade 

ulcīscor, ulcīscī, ultus sum pomstiť sa (niekomu 

– acc.) 

ūllus, a, um (gen. ūllīus, dat. ūllī) niektorý, nejaký 

umbra, ae, f. tieň 

ūnā spolu, súčasne, zároveň, spoločne 

unde odkiaľ; prečo 

urbs, urbis, f. mesto 

usque neustále; až tak (ďaleko, dlho); usque ad 

až do, až k 

ūsus, ūs, m. užívanie, používanie, úžitok; prax, 

skúsenosť 

ut1 (prīmum) len čo, akonáhle, ledva, sotva (čas. 

spojka); hoci, nech, čoby aj (prípust. spojka); 

aby (účel. spojka); že (účin. spojka) 

ut2 ako 

uter, utra, utrum ktorý, kto z dvoch (oboch) 

uterque, utraque, utrumque obidvaja, obaja, 

jeden i druhý 

ūtilis, e užitočný 

ūtilitās, ātis, f. úžitok, osoh; pl. záujmy 

utinam kiež 

ūtor, ūtī, ūsus sum užívať, používať 

utrum či (opyt. častica); utrum – an či – a či 

V 

vādō, ere, vāsī, vāsum kráčať, ísť 

valdē silne, mocne, veľmi 

valeō, ēre, uī, itūrus byť silný, byť zdravý, byť schop-

ný, platiť; mať vplyv, zavážiť; môcť, vedieť 

valētūdō, inis, f. zdravie 

vānus, a, um prázdny, povrchný, klamný, zdanlivý 

varietās, ātis, f. rozmanitosť 

variō, āre, āvī, ātum spestrovať, obmieňať 

varius, a, um rôzny, rozličný, rozmanitý, pestrý, 

premenlivý 

vastō, āre, āvī, ātum pustošiť, plieniť 

vehō, ere, vēxī, vectum viezť, prinášať 

vel alebo; hoci, trebárs aj 

vellō, ere, vellī, vulsum šklbať, trhať 

vēlōx, ōcis rýchly 

velut ako, akoby 

venēnum, ī, n. jed, otrava 

veniō, īre, vēnī, ventum prichádzať, prísť, pri-

kročiť, dostať sa 

ventus, ī, m. vietor 

vēr, vēris, n. jar 

verberō, āre, āvī, ātum šľahať, bičovať; týrať, 

biť, udierať 

verbum, ī, n. slovo; gram. sloveso 

vereor, ērī, veritus sum báť sa, obávať sa 

(niekoho, niečoho – acc.), vážiť si 

Vergilius, iī, m. Vergílius, Publius Vergilius 

Marō rímsky básnik (70 p. n. l. – 19 n. l.) 

vērisimilis, e pravdepodobný 

 

vēritās, ātis, f. pravda 

vērō naozaj, veru, vskutku; ale, však, avšak 

Verrēs, is, m. Verres, rímsky patricij známy vy-

dieraním provincie Sicílie (120 – 43 p. n. l.) 

versō, āre, āvī, ātum obracať, krútiť, točiť; versor, 

ārī obracať sa; zaoberať sa (niečím – in s abl.) 

vērus, a, um pravý, pravdivý, skutočný; vērum, 

ī, n. pravda; vērum dīcere hovoriť pravdu 

vesper, erī, m. večer 

vester, stra, strum váš 

vestimentum, ī, n. šaty, rúcho, odev 

vestiō, īre, īvī, ītum šatiť, obliekať 

vestis, is, f. šaty, odev 

Vesuvius, iī, m. Vezuv, sopka pri Neapole 

vetō, āre, vetuī, vetitum zakazovať, brániť 

vetus, eris starý, dávny (abl. sg. vetere; nom. pl. 

n. vetera; gen. pl. veterum) 

vexō, āre, āvī, ātum sužovať, trýzniť, trápiť; 

pustošiť, plieniť 

via, ae, f. cesta 

vīcīnus, a, um susedný, blízky; vīcīnus, ī, m. 

sused 

victor, ōris, m. víťaz 

victōria, ae, f. víťazstvo 

victus, ūs, m. živobytie; výživa, potrava 

videō, ēre, vīdī, vīsum vidieť, navštevovať; v pas. 

zdať sa 

vigilantia, ae, f. bdelosť, ostražitosť; pracovitosť 

vigilia, ae, f. bdenie; hliadka (noc bola rozdelená 

na štyri hliadky) 
vīmen, inis, n. prút, prútik 

vinciō,¸īre, vīnxī, vīnctum viazať, zväzovať, 

spútavať, pútať, väzniť 

vincō, ere, vīcī, victum víťaziť, premáhať, porážať, 

prekonať (s acc.) 

Vindobona, ae, f. staroveký názov mestskej 

osady (oppidum) na území dnešnej Viedne 

vīnum, ī, n. víno 

violēns, entis prudký, násilný  

violō, āre, āvī, ātum ubližovať, poškodzovať, 

urážať; zneuctiť; porušovať 

vir, ī, m. muž 

virga, ae, f. prút, prútik; telesný trest 

virgō, inis, f. panna 

virtūs, ūtis, f. mužnosť, udatnosť, cnosť 

vīs, f. (acc. sg. vim, abl. sg. vī, nom. pl. vīrēs, gen. 

pl. vīrium) sila, násilie; úsilie 

vīsiō, ōnis, f. videnie, zjav, predstava 

vīsus, ūs, m. videnie, pohľad, zrak, oči 

vīta, ae, f. život 

vitium, iī, n. chyba 

vītō, āre, āvī, ātum vyhýbať sa (niekomu, niečomu 

– acc.) 

vituperō, āre, āvī, ātum karhať, haniť, tupiť 

vīvō, ere, vīxī, vīctūrus žiť, byť na žive, byť živý 

vīvus, a, um živý, žijúci, nažive   

vocō, āre, āvī, ātum volať; nazývať (niekoho, 

niečo – acc.; niekým, niečím – acc.; pas. byť 

nazývaný niekým, niečím – nom.) 
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volō, velle, voluī, – chcieť 

volūmen, inis, n. závit; zvitok papyrusu, kniha, 

spis 

voluntās, ātis, f. vôľa 

vōs vy 

vōx, vōcis, f. hlas, reč 

vulgus, ī, n. ľud 

vulnerō, āre, āvī, ātum raniť, poraniť, ublížiť 

vulnus, eris, n. rana, zranenie 

vultus, ūs, m. výraz  v tvári, tvár  

Xerxēs, is, m. Xerxes, perzský kráľ (5. stor. 

p. n. l.)
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