
Vzor gazdiná 

 

N gazdin-á gazdin-é 

G gazdin-ej gazdín-0 

D gazdin-ej gazdin-ám 

A gazdin-ú gazdin-é 

L o gazdin-ej o gazdin-ách 

I gazdin-ou gazdin-ami 

 
Podľa vzoru gazdiná sa skloňujú tieto podstatné mená ženského 
rodu: gazdiná, švagriná, testiná, ujčiná, stryná, kňažná, 
kráľovná, cisárovná, cárovná, šľachtičná, princezná. 
 
Vzor je neproduktívny, nové slová doň nepribúdajú. 
 
Uvádzame genitív plurálu všetkých podstatných mien vzoru: 
švagrín, testín, ujčín, strýn, kňažien, kráľovien, cisárovien, 
cárovien, šľachtičien, princezien. 
 
Zdrobneniny na -ka, vytvorené od týchto slov, sa skloňujú 
podľa vzoru žena, napr.: gazdiná – do gazdinej – ku gazdinej… 
ale gazdinka – do gazdinky – ku gazdinke… 
 

Nepravidelné skloňovanie ženských podstatných mien 

 
Podstatné mená mať a pani sa nezaraďujú do žiadneho vzoru, 
lebo sa skloňujú nepravidelne. 
 
Skloňovanie podstatného mena mať 
 

N mať, mati, mater 
podstatné meno 

mati je hovorové a 
používa sa najmä 
pri oslovení 

matere 



G matere materí 

D materi materiam 

A mať, mater matere 

L o materi o materiach 

I materou materami 

 
 
Skloňovanie podstatného mena pani 
 

N pani panie 

G panej paní 

D panej paniam 

A paniu panie 

L o panej o paniach 

I paňou paniami 

 
 
Ak podstatné meno pani neuvádza ďalší vetný člen, skloňuje sa, 
napr.: Prišiel k panej. – Videl (hradnú) paniu. – Hovoril o 
panej/s paňou. – Videl skupinku paní. – Hovoril o paniach/s 
paniami. 
 
V hovorovej reči sa v jednotnom čísle niekedy neskloňuje, 
napr.: Prišiel k pani. – Videl (hradnú) pani. – Hovoril o 
pani/s pani. Správne ho treba skloňovať. 
 
Ak uvádza ďalší vetný člen v jednotnom čísle, neskloňuje sa, 
napr.: Prišiel k pani Kováčovej. – Videl pani učiteľku. – 
Hovoril s pani riaditeľkou. 
 
Ak uvádza ďalší vetný člen v množnom čísle, neskloňuje sa tiež, 
napr.: Pani učiteľky prišli načas. – Prišiel k pani učiteľkám. 



– Videl pani učiteľky. – Hovoril o pani učiteľkách/s pani 
učiteľkami. 
 
V nominatíve množného čísla, hlavne pri oslovení, je dvojtvar, 
napr.: vážené pani/panie učiteľky. 
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