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RODINA A PRÍBUZENSKÉ VZŤAHY

Volajú ma Keco. Prezývku mi 
dali naši, lebo odmalička veľa 
rozprávam. Keď ma chce niekto 
v  škole nahnevať, posmieva sa 
mi, že som táravý ako baba. 

Normálne som Peter Slo-
vák, meno mám po otcovi. 
Brat sa volá Pavol, je to moje 
jednovaječné dvojča. A máme 
ešte staršiu sestru Kláru. Sme 
zohratá trojica. Mama raz 
povedala, že keby zapisovala 
všetko zlé, čo urobíme, bola 
by slávna spisovateľka. Ale je len úradníč-
ka, pracuje v banke. Má štyridsať rokov, no vyzerá veľmi mlado. Volá sa 
Terka. Za nášho otca sa vydala pred devätnástimi rokmi a zmenila si meno z Tichá 
na Slováková. Oco vtedy skončil univerzitu a začal podnikať s naším dedom To-
mášom. Otvorili si autoservis. Starká Vierka z toho nebola nadšená, ale zvykla si.

Paľo a ja sme sa narodili o päť rokov neskôr, 23. júla. Pali je o 5 minút starší, ale 
ja som múdrejší. Teraz sme deviataci.

Klára chodí na rovnaké gymko. V tomto roku bude maturovať. Osemnásť bude 
mať v apríli. V apríli bude oslavovať svoje 45. narodeniny aj oco, on 4. apríla a jeho 
dcéra o 13 dní neskôr. Vtedy prídu aj starí rodičia. Najstarší je mamin otec Laco, má 
už 71 rokov a je dôchodca. Ale stále športuje a pracuje v záhrade. Niekoľko rokov 
žil sám. Babka zomrela, keď sme boli malí. Dedo sa znovu oženil a vyženil aj druhé 
dieťa. A tak naša mama prestala byť jedináčik.

Keď sú Vianoce, prídu k nám i vzdialení príbuzní. Napríklad mamin nevlastný 
brat Tomáš so svojou snúbenicou Jankou a otcova sestra. Teta Hela má dve deti. 
Sesternica sa volá Ela a bratranec Miro. Oni sú už vysokoškoláci. Tetin manžel, ujo 
Juro, k nám chodí zriedka, má veľa práce, je lekár.

Do našej rodiny patria aj rybičky v akváriu a psík Havo, ktorého sme našli v par-
ku. Bol sám, a tak sme si ho adoptovali.
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4 RODINA A PRÍBUZENSKÉ VZŤAHY

Lexika
Prezývka – vedľajšie pomenovanie niekoho podľa charakteristických vlastností
Vysmievať sa (niekomu, niečomu, z niečoho), -a, -ajú – smiechom, posmechom preja-
viť nesúhlas, škodoradosť
Dvojča - jedno z dvoch spolu narodených detí jednej matky
Vydať sa (za niekoho), -á, -ajú – vstúpiť do manželstva (o žene)
Oženiť sa (s niekým), -í, -ia – vstúpiť do manželstva (o mužovi)
Vyženiť, -í, -ia – získať, dostať ženbou (po sobáši)
Táravý – ktorý veľa a zbytočne rozpráva
Tárať, -a, -ajú – nepremyslene rozprávať; veľa hovoriť; trepať; kecať; bľabotať; trkotať; 
klebetiť
Podnikať, -á, -ajú – samostatne zarábať
Maturovať, maturuje, maturujú – robiť záverečnú skúšku na strednej škole (maturita, 
skúška dospelosti)
Jedináčik, -a, m. r. – dieťa, ktoré nemá súrodenca; jediné dieťa
Snúbenica – žena, ktorá záväzne sľúbila niekomu manželstvo
Adoptovať, adoptuje, adoptujú – zobrať niekoho do rodiny; osvojiť si; prijať za vlastné
Dôchodca – človek, ktorý dostáva starobný alebo invalidný dôchodok; penzista

Ženské priezviská
a)  Ženská priezviská sa v spisovnej slovenčine tvoria tzv. prechyľovaním (pomocou prí-

pony -ová) od všetkých mužských priezvisk, ktoré sa skloňujú ako podstatné mená: 
pán Novák – pani Nováková, pán Hančin – pani Hančinová, pán Kónya – pani Kónyová, 
pán Moravec – pani Moravcová, pán László – pani Lászlóová, pán Saloky – pani Salo-
kyová a pod.

b)  Od mužských priezvisk, ktoré majú formu prídavného mena, sa ženské priezviská 
tvoria príponami -á, -a, -ia: pán Sliacky – pani Sliacka, pán Starší – pani Staršia, pán 
Kovalský – pani Kovalská a pod.

c)  Cudzie priezviská známych osobností sa najmä v oficiálnom styku ponechávajú v pô-
vodnej pravopisnej podobe: Greta Garbo, Meryl Streep a pod.

Pomenovanie príslušníkov jednej rodiny
Súhrnné pomenovanie príslušníkov jednej rodiny sa v spisovnej slovenčine tvorí prida-
ním prípony -ovci, napr. Urban – Urbanovci, Kučera – Kučerovci. V spojení s podstatným 
menom rodina je správna podoba rodina Kučerovcov, Urbanovcov. Pri priezviskách typu 
Orlický, Jesenský máme tvary Orlickovci, Jesenskovci (možné sú aj tvary Orlickí, Jesenskí), 
rodina Orlickovcov, Jesenskovcov (aj rodina Orlických, Jesenských). Ak však majú takéto 
priezviská len dve slabiky, napr. Hollý, Tichý, Šťastný, je lepšie uprednostniť podoby prí-
davného mena v množnom čísle Hollí, rodina Hollých, Tichí, rodina Tichých. Môžu byť aj 
tvary Hollovci, rodina Hollovcov, Tichovci, rodina Tichovcov.

Ť
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RODINA A PRÍBUZENSKÉ VZŤAHY 5

� Samostatná úloha �

Doplňte tabuľku.

pán pani manželia rodina

Hossa Hossová Hossovci Hossovcov Hossová
Hudaček

Fekete

Krajči

Medvecký

Múdry

� Úlohy k textu

1. Zostavte rodokmeň (rodostrom) rodiny Slovákovcov. 
2. Odpovedzte na otázky:
 a)  Koľkočlenná je rodina Slovákovcov?
 b)  V ktorom roku sa zosobášili Terézia Tichá a Peter Slovák?
 c)  Koľko detí majú Terézia a Peter Slovákovci? Aký vekový rozdiel je medzi ich 

deťmi? Ako spolu vychádzajú? Kde študujú? Podobajú sa na seba? Prečo do-
stalo jedno z detí prezývku?

 d)  Žijú rodičia Terézie a Petra Slovákovcov? Ako trávia deň?
 e)  Kto ešte tvorí širšiu rodinu Slovákovcov? Aký je vzťah medzi Teréziou Slová-

kovou a jej bratom Tomášom?
 f)  Kedy sa stretáva širšia rodina Slovákovcov? 
 g)  Kto je súčasťou rodiny Slovákovcov a nie je s nimi v príbuzenskom vzťahu?

� Samostatné úlohy �

1.  Vyspovedajte svojho spolužiaka/svoju spolužiačku. Položte mu/jej predchádzajúce 
otázky. Predstavte svojho spolužiaka/svoju spolužiačku triede na základe jeho/jej 
odpovedí. Použite frázy:

 Dovoľte, aby som vám predstavil/predstavila (koho)...
 Rád/rada by som vám predstavil/predstavila (koho)...
 Chcem vám predstaviť človeka, ktorý...
 Určite poznáte (koho)..., ale neviete o ňom/o nej, že...
 Predstavujem vám člena rodiny...., ktorý...
2. Povedzte synonymne.
 a)  Mama a otec sú manželia 5 rokov. 
 b)  Terézia nie je slobodná. 
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6 RODINA A PRÍBUZENSKÉ VZŤAHY
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 c)  Peter nie je slobodný. 
 d)  Moji rodičia už nežijú spolu.
 e)  Brat má 5 rokov. 
3.  Človek je spoločenský tvor. Nedokáže žiť sám. Počas svojho života nadväzuje rôz-

ne vzťahy. Najprirodzenejší medziľudský vzťah je vzťah rodinný. Každý človek 
plní v rodine niekoľko úloh.

 a)  Uveďte, aké roly v rodine môže mať počas života žena, ak muž môže byť: syn, 
brat, otec/nevlastný otec/adoptívny otec/tato/oco/ocko, starý otec/dedo/starký, 
vnuk, bratranec (bratanec), ujo, strýko, krstný otec, synovec, svokor, svat, kmo-
tor, zať, snúbenec/nápadník/pytač, švagor, tesť, druh, manžel, poručník/tútor/
pestún.

 b)  Vzťahy v rodine môžeme vyjadriť rôznym spôsobom. Napíšte, kto to je:

Privlastňovacie prídavné mená sú utvorené od podstatných mien mužského rodu prípo-
nou -ov (sg. m. r.), -ova (sg. ž. r.), -ovo (sg. s. r.), -ovi (pl. život.), -ove (pl.) a od podstatných 
mien ženského rodu príponou -in (sg. m. r.), -ina (sg. ž. r.), -ino (sg. s. r.), -ini (pl. život.), 
-ine (pl.).
Príklad: syn mojej tety – tetin syn je môj bratranec
 dcéra môjho uja – ujova dcéra je moja sesternica 
 deti mojej mamy – mamine deti sú moji súrodenci

dcéra mojej sestry manžel mojej dcéry
otec môjho manžela manželka môjho syna
syn môjho brata stará mama mojej mamy
svokor mojej dcéry matka mojej manželky
brat môjho otca sestra môjho manžela
otec mojej matky rodičia môjho zaťa
brat mojej manželky dcéra mojej tety
synovia môjho strýka dcéry môjho brata 
synovia mojej sestry dcéry môjho strýka
manželka môjho brata  sestry môjho otca

� Hra/súťaž
1.  Pracujte v dvojiciach. Vyberte si jedného člena rodiny a napíšte čo najviac vzťahov, 

do ktorých vstupuje:
Príklad: môj brat – brat mojej sestry, syn mojich rodičov, babkin vnuk, tetin sy-
novec a pod.
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RODINA A PRÍBUZENSKÉ VZŤAHY 7

2.  Pracujte samostatne. Vyhľadajte v osemsmerovke, kto je kto.

Dcéra mojej tety je moja ...............................................................................................

Mamka môjho otca je moja ........................................... / ............................................

Otec mojej mamky je môj ..............................................................................................

Syn môjho uja je môj ......................................................................................................

Človek, ktorý nemá súrodenca, je ................................................................................

Moji súrodenci sú ............................(vodorovne) a .....................................................

Brat mojej mamy je môj ...................................................... / .......................................

Sestra môjho otca je moja ..............................................................................................

Súrodenec, ktorý sa narodil v rovnaký deň ako ja, je moje .......................................

Ja som ................................................. mojej babky a môjho dedka.

Som chlapec a som ......................................... svojich rodičov.

Deti môjho súrodenca sú môj ............................................. a moja ...........................

Jeden z mojich rodičov je môj ......................................................................................

TAJNIČKA: A všetci sú .................................................................................................

S A Č Ú N V A C M S

S E S T R A Č E D T

N Y S E O O J V E A

B R A T N K O O D R

A J A A E Ý V N K Á

K R O O T R D Y O M

B D J I E T N S T A

A U N K R S A I E M

B R A T R A N E C K

K I Č Á N I D E J A
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8 RODINA A PRÍBUZENSKÉ VZŤAHY

Prepíšte číslovky slovom a podstatné mená dajte do správneho tvaru.

Mám + A

brat (m. r.) sestra (ž. r.) dievča (s. r.)/dieťa
1 jedného brata jednu sestru jedno dievča/dieťa
2, 3, 4 dvoch, troch, štyroch bratov dve, tri, štyri sestry dve, tri, štyri dievčatá/deti
5 päť/piatich bratov päť sestier päť dievčat/detí

a) Mám 5 súrodenec, 3 brat a 2 sestra. 
b) Otec má 1 bratranec a 4 sesternica. 
c) Moja mama bude mať 2 zať a 5 nevesta. 
d) Babka má 10 vnúča: 5 vnuk a 5 vnučka. 
e) Igor má 3 neter a 8 synovec. 

Sobota u Slovákovcov
Sobota ráno. Netreba vstávať do školy. Prevaľujem sa na druhý bok, keď začujem 
mamin hlas. Ako terorista vstúpi do mojej izby s plánom práce na dnešný deň. Vy-
sávanie, umývanie podláh a okien, prášenie kobercov, utieranie prachu, varenie, na-
kupovanie... Ona sa snáď zbláznila?! So zlepenými očami si sadám k raňajkám. Pra-
ženica vonia nádherne. K stolu sa vlečie i Paľo. Klára zmizla ešte včera poobede a do 
obeda sa určite nevráti. Zasa sa vyzula z domácich prác. Mama ju ospravedlňuje. Je 
u kamarátky a spolu sa učia. Poznám ja to jej učenie... Otec s úsmevom doraňajkoval 
a dobrovoľne sa hlási, že urobí nákup. 

Rozdeľovanie úloh pokračuje. Paľo má umyť riad, ja musím vyniesť smeti, spolu 
máme poupratovať izbu a obývačku. Ideme sa prezliecť. O hodinu sú smeti ešte v ku-
chyni, rovnako ako špinavý riad v dreze. Čo však tvrdo ignorujeme. Paľo sedí pri počí-
tači, už sa dostal do siedmeho levelu, pašák. Ja som si zapol telku. Nuda, ale upratovať sa 
mi nechce. Mama behá s vysávačom a mopom, už stihla umyť okná. Vyzerá ako bosor-
ka, ktorá sa pripravuje na kongres. O pol hodinu ide do kuchyne. Čas obeda sa blíži, 
a  nič nie je navarené. Tuším, že bude zle. Jej hlas naberá na sile. S čipsami v ruke ute-
kám do kuchyne, cestou zakopnem o odpadkový kôš. Mama zúri. Paľo ešte nedorazil. 

Chvalabohu, zazvonil zvonček. Otec si zabudol kľúče. Popod nohy sa nám pletie 
Havo. Mama sa trasie od zlosti. Upokojujem ju. Otvorím dvere. Otec je vysmiaty, 
stretol kamaráta zo strednej, trošku sa zarozprávali. Varujem ho pred mamou. Be-
riem vôdzku a  idem von s Havom. Smeti zobrať nemôžem, lebo mám plné ruky. 
Musí ich vyniesť oco alebo Paľo. Domov sa neponáhľam, hoci mi škvŕka v bruchu. 
Keď sa vrátim, všade je poriadok, Klára je už doma a obed je na stole. Pri stole sa 
veselo bavíme, len mama mlčí, vyzerá unavene. Po obede otec zvoláva rodinnú radu. 
Vraj sa bude meniť organizácia domácich prác a aj nášho vreckového. 

Ť
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Lexika
Zblázniť sa, -i, -ia – stratiť zdravý rozum, zošalieť
Praženica – jedlo z pražených vajec
Vliecť sa, vlečie, vlečú – veľmi pomaly, namáhavo sa pohybovať
Zmiznúť, -e, -ú, -zol – rýchlo, nenápadne odísť, stratiť sa
Rozdeľovať (čo komu), -e, -ú – dávať úlohy viacerým ľuďom 
Dobrovoľne – z vlastnej vôle, nenútene
Drez -u, m. r. – zabudovaná nádoba na umývanie riadu, výlevka
Pašák (expr.) – chlapík, šikovný chlap
Mop -u, m. r. – stierač prachu alebo zmeták so strapcami
Zúriť -i, ia – veľmi sa hnevať, besnieť
Ututlať -e, -ú – zatajiť; šikovne vyriešiť 
Frázy:
Vyzul sa z niečoho – zbavil sa niečoho; neurobil niečo
Trasie sa od zlosti – veľmi sa hnevá, zúri
Škvŕka (komu) v bruchu – je hladný
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10 RODINA A PRÍBUZENSKÉ VZŤAHY

� Úlohy k textu

Pracujte v skupinách.
1.  Rozdeľte si postavy matky, otca, Petra, Pavla a Kláry. Na základe textu vytvorte 

dialóg, ktorý mohol prebiehať medzi rodinnými príslušníkmi.
2.  Navrhnite spôsob, ako môžu rodičia motivovať deti, aby sa zapojili do domácich 

prác.
3.  Večer Keco zobral Hava a išiel s ním na prechádzku. Chcel v pokoji porozmýšľať 

o všetkom, čo riešili na rodinnej rade.

Tomi: Čauko, Keco! Čo si slepý?
Keco: Prepáč! Zamyslel som sa.
Tomi: To musia byť vážne veci, keď nezbadáš ani najlepšieho kamaráta.
Keco: Mali sme rodinnú radu.
Tomi: A čo ste riešili?
Keco:  Domáce práce. Otec rozhodol, že každý musí niečo robiť. Máme si vybrať päť 

aktivít zo zoznamu, ktorý nám dal. Každý mesiac si činnosti vymeníme.
Tomi:  A to je taký problém? Ja musím pomáhať pri všetkom, keďže nemám súro-

denca. Ukáž mi ten zoznam, niečo spoločne vyberieme...
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Pomôžte chlapcom vybrať päť domácich prác pre Keca:
Zoznam: *čistiť topánky, *nakupovať, *obsluhovať práčku a umývačku riadu, *od-

kladať špinavé oblečenie do koša, *pomáhať pri varení, *prestrieť a odpratávať riad 
zo stola, *pripravovať desiatu súrodencom i rodičom, *prať, *sekať trávnik, *umyť 
auto, *umývať riad, *umývať podlahu, okná, zrkadlá, *upratovať v byte, *upratovať 
v skriniach, *utierať prach, *uvariť jednoduché jedlo (praženicu, omeletu...), *vyčis-
tiť chladničku a mrazničku, *vymieňať žiarovky, *vynášať kôš so smetím, *vysávať, 
*zalievať kvety, *zametať dom i dvor, *žehliť a ukladať vyžehlené veci.

4. Doplňte desatoro domácich pravidiel, ktoré platia vo vašich rodinách. 
Zlaté domáce pravidlá platia pre každého člena rodiny, okrem dojčiat a psov.
Ak na tom spíš, usteľ to.
Ak to nosíš, uprac to.
Ak ti to spadlo, zdvihni to.
Ak si z toho jedol, odnes a umy to.

5. Zamyslite sa nad tým, aké úlohy plní v súčasnej modernej rodine matka a aké otec.

Dostávate od rodičov vreckové? 
a) Vyplňte jednoduchý dotazník:

Dávať deťom vreckové?
V koľkých rokoch dávať deťom vreckové?
Aké vysoké vreckové dávať desaťročnému dieťaťu?
Aké zásady vyplácania vreckového určiť (zakrúžkuj +, ak súhlasíš; –, ak nesúhlasíš):
 + –
Zrušiť vreckové pri nevhodnom správaní dieťaťa ☐ ☐
Dávať vreckové len za pomoc pri domácich prácach ☐ ☐
Prácu nad rámec povinností vždy finančne odmeniť ☐ ☐
Mladším deťom vyplácať vreckové týždenne, starším raz mesačne ☐ ☐

Porovnajte svoje odpovede s výsledkami telefonického prieskumu spoločnosti Home 
Credit a. s. 2012 a postojmi psychológov: 

„Zdá sa, že slovenskí rodičia pomaly nachádzajú cestu k vreckovému. Svojim 
deťom vreckové dáva alebo by dávalo sedem opýtaných z desiatich. Za ideál-
ny vek, kedy s vreckovým začať, považujú slovenskí rodičia 10 rokov. Prie-
merná čiastka sa oproti minulému roku znížila na 9 a pol eura za mesiac.“

Vreckové nie je len záležitosť Slovenska alebo strednej Európy. Bežne ho dostá-
vajú aj deti v ďalších krajinách, ako je Rusko alebo Čína. V Rusku je typický vek pre 
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12 RODINA A PRÍBUZENSKÉ VZŤAHY

začiatok vreckového 10 rokov, v Číne dokonca 6 rokov. Pravým opakom je Vietnam. 
Tam rodičia prekvapivo volia až 15 rokov. V Kazachstane deti dostávajú prvé vrec-
kové najčastejšie v 7 rokoch a rodičia sa k nemu stavajú viac ako pozitívne. Celých 
94 % opýtaných je za vreckové a  priemerná čiastka, ktorú by dali desaťročnému 
dieťaťu, je 3 tisíc kazašských tenge, čo je v prepočte asi 16 eur.

Päť tipov psychologičky Barbory Mesárošovej
1.  Predškoláci zväčša nepoznajú hodnotu peňazí, preto by mali dostať vreckové až 

školáci.
2.  Vopred určite jasné pravidlá, aby dieťa vedelo, na čo peniaze dostáva a aby sa 

s nimi naučilo hospodáriť.
3.  Dieťa už odmalička musí vedieť, že za peniaze sa pracuje a nikto ich nedostáva 

len tak. Preto by malo za ne niečo urobiť.
4.  Za peniaze si však dieťa nekúpime. Nemôže platiť – ak budeš lepší, dostaneš viac.
5.  Vreckové nesmie byť ani samozrejmosť. Kto totiž získava peniaze ľahko, zväčša si 

ich neváži.
 b)  Na základe vlastných skúseností uveďte výhody a nevýhody pravidelného me-

sačného vreckového. 

� Samostatná úloha �

Klára Slováková navštevuje maturitný ročník na gymnáziu. Už má jasnú predstavu 
aj o svojej budúcnosti. Študovať chce na Slovensku. Vybrala si štúdium na Univerzite 
Konštantína Filozofa v Nitre. Zaujal ju odbor slovenský jazyk a literatúra a histó-
ria. Chce požiadať aj o vládne štipendium, preto si musela vytvoriť mailovú adresu 
slovakovaklara@gmail.com a vybaviť novú identifikačnú kartu (433933AB). Všade 
bude musieť vyplniť rôzne formuláre a predložiť svoj životopis. Jeden už napísala 
ako domácu úlohu. Tu je Klárin kontextový životopis:

Volám sa Klára Slováková. Narodila som sa v Békešskej Čabe 17. apríla a v tomto školskom 
roku oslávim svoje 18. narodeniny. Bývam v rodinnom dome v Kondoroši na Hlavnej ulici čís-
lo 5 spolu so svojimi rodičmi a dvomi bratmi - dvojčatami. Matka Terézia Slováková, rodená 
Tichá, je zamestnankyňou banky Pohoda. Otec Peter Slovák je súkromný podnikateľ. Obaja 
majú slovenský pôvod.

Vo svojich šiestich rokoch som začala štúdium v sarvašskej základnej škole. Aktívne som 
sa zapojila do mimoškolskej činnosti a navštevovala som i Školu v prírode na Slovensku. 
Školu som reprezentovala v prednese poézie, v speve, na športových podujatiach a pred-
metových súťažiach z dejepisu a zemepisu. V 7. a 8. ročníku som bola štipendistkou Nadácie 
pre nadaných. Po ukončení základnej školy som nastúpila na čabianske gymnázium. Ukon-
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čím ho maturitou. Počas stredoškolského štúdia som sa každoročne zúčastnila na Putovnej 
súťaži zo slovenských dolnozemských reálií, stredoškolskej odbornej činnosti, športových 
súťažiach a Celoštátnej predmetovej súťaži zo slovenského jazyka a literatúry. V minulom 
školskom roku som úspešne zložila skúšku B2 z angličtiny a skúšku ECDL (Európsky vodičský 
preukaz na počítače), v letných mesiacoch som absolvovala 3-týždňový kurz Letná škola slo-
venského jazyka a odborných predmetov pre maturantov v Modre. 

Všetky povinnosti si plním svedomite a načas. Rada nadväzujem nové priateľstvá, som 
komunikatívna, čo mi pomáha zdokonaľovať sa v cudzích jazykoch. K ľuďom som otvorená, 
tolerantná, úprimná a empatická. Dokážem pracovať samostatne i ako člen tímu. Vo voľnom 
čase športujem a cestujem.

a)  Pomôžte Kláre vyplniť prihlášku na vysokoškolské štúdium a napísať štruktúro-
vaný životopis, ktorý musí priložiť k prihláške i k žiadosti o štipendium. Využite 
údaje z jej životopisu, oficiálne názvy inštitúcií vyhľadajte na internete. 

I. Prihlášku môže študent vyplniť aj elektronicky. Obsah formulára je rovnaký. 
Vyplňte čitateľne veľkým tlačeným písmom.
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14 RODINA A PRÍBUZENSKÉ VZŤAHY

Prihláška na vysokoškolské štúdium
bakalárske – prvý stupeň
alebo spojené – prvý a druhý stupeň v jednom celku1)

Akademický rok: Pečiatka VŠ, fakulty:
Štátne občianstvo: Dátum doručenia:
Meno: Akademický titul:
Priezvisko:
Rodné priezvisko: Rodinný stav:
Dátum narodenia: deň mesiac rok Pohlavie2) muž [ ] žena [ ]
Miesto narodenia: Štát:
Rodné číslo: Národnosť:
Číslo občianskeho preukazu (číslo pasu u cudzieho štátneho príslušníka): 
Tel. č.: E-mailová adresa:

Adresa trvalého bydliska:
Ulica a číslo:
Mesto (obec): PSČ:
Okres: Štát:

Korešpondenčná adresa (ak je iná ako adresa trvalého bydliska):
Ulica a číslo:
Mesto (obec): PSČ:
Okres: Štát:

Vysoká škola:
Fakulta:
Detašované pracovisko:
Študijný program: 
Forma štúdia3): Metóda štúdia4):

Rok maturitnej skúšky:
Absolvovaná 
stredná škola5):

gymnázium
stredná odborná škola
stredné odborné učilište
združená stredná škola
iná:
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Názov: 
Ulica a číslo: 
Mesto (obec): PSČ:
Študijný odbor: Dosiahnutý stupeň vzdelania5):

Poznámky:
1)  Nehodiace sa prečiarknite. Štúdium spájajúce prvý a druhý stupeň do jedného celku je doktor-

ské alebo magisterské štúdium.
2)  Vyznačte krížikom.
3)  V položke Forma štúdia doplňte slovom denná alebo externá podľa informácie o možnosti štú-

dia.
4)  V položke Metóda štúdia doplňte slovom prezenčná alebo dištančná, alebo kombinovaná podľa 

informácie o možnosti štúdia.
5)  4 – úplné stredné odborné vzdelanie v  strednom odbornom učilišti ukončené maturitnou 

skúškou,
 5 – úplné stredné všeobecné vzdelanie v gymnáziu ukončené maturitnou skúškou,
 6 –  úplné stredné odborné vzdelanie v strednej odbornej škole alebo konzervatóriu ukončené 

maturitnou skúškou,
 7 – vyššie odborné vzdelanie ukončené absolutóriom.
Štátne občianstvo – oficiálny názov štátu, v ktorom má uchádzač trvalý pobyt
Národnosť – príslušnosť k národu alebo menšine, žijúcej mimo svojho štátu
Rodné priezvisko – priezvisko za slobodna, pred vydajom (po otcovi, resp. matke)

Rodinný stav: slobodný – slobodná, ženatý – vydatá, rozvedený – rozvedená, vdovec – vdova

� Hra/súťaž
Pracujte samostatne. Na splnenie úlohy máte 5 minút. Napíšte čo najviac názvov štá-
tov a ich štátnych príslušníkov. (Pozor na zásady písania veľkých písmen v slovenčine!)

Príklad: Slovenská republika – Slovák/Slovenka

II. Štruktúrovaný životopis má prehľadnú a presnú kompozíciu. Píšeme ho na po-
čítači, ale podpisujeme vlastnou rukou. V štruktúrovanom životopise používame:
jeden typ písma (Times New Roman, Arial)
veľkosť písma: 12 (pre základný text),
typ papiera: biely papier formátu A4
farbu písma: čiernu (farebné písmo je nevhodné na fotokópie a na počítačové spra-
covanie)
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16 RODINA A PRÍBUZENSKÉ VZŤAHY

ŽIVOTOPIS

Osobné údaje

Meno a priezvisko:   
Dátum a miesto narodenia:  
Adresa:    
Telefón:    
E-mailová adresa:   
Vzdelanie1)

Kurz  
Pracovné skúsenosti2)

Jazykové znalosti3)

Súťaže a úspechy
Osobitné schopnosti4) 
Vlastnosti a záujmy

  V ...................................................5)    .................................................6)

Poznámky:
1)  Najprv uvádzate najvyššie dosiahnuté: univerzita – stredná škola – základná škola a roky štúdia. 

Môžete vypísať i maturitné predmety a úroveň. Pr.:
 Vzdelanie:
 Od – do Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium

Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium
Békešská Čaba (Maďarsko)
ukončenie: maturitná skúška – jún (rok)

 Od – do Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov
Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon 
Sarvaš (Maďarsko)

2) Uvádzate napr. brigády alebo odbornú prax počas strednej školy a rok. Pr.:
 Rok brigáda v tlačiarni Kner (jún – júl)
3) Uvádzate jazyk, úroveň ovládania jazyka a skúšky. Pr.:
 anglický jazyk pokročilý, štátna jazyková skúška – stredný stupeň B2 (2011)
4)  V tejto sekcii uvádzate údaje, ktoré sa týkajú týchto oblastí: vodičský preukaz – skupina, PC 

znalosť – uvediete všetky PC programy, ktoré ovládate, urobené skúšky (rok)
5)  Miesto a dátum. Pr.: V Sarvaši 28. august 2013
6) Vlastnoručný podpis
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BYT ALEBO DOM

� Hra/súťaž
Pracujte samostatne: Napíšte krátku báseň na tému Domov podľa týchto pravidiel.
1. verš:  obsahuje jednoslovné pomenovanie témy - podstatné meno - DOMOV.
2. verš:  obsahuje dvojslovný opis témy - dve prídavné mená.
3. verš:  obsahuje trojslovné vyjadrenie činnosti - tri slovesá.
4. verš:  obsahuje štvorslovné vyjadrenie pocitu, emocionálneho vzťahu k  téme – 

jednoduchú vetu spojenú s témou (aj neohybný slovný druh je slovo).
5. verš:  jednoslovné synonymum témy – podstatné meno, ktoré ti prvé napadne 

pri vyslovení témy (nemusí sa nachádzať v  Synonymickom slovníku slo-
venčiny).

 Príklad:
 DOMOV
 sladký, útulný
 ochraňuje, miluje, inšpiruje
 všade cítim jeho vôňu
 energia

Domov je jedným zo základných kameňov nášho života. Za jeho múrmi sa odo-
hrávajú tie najkrajšie, najtajnejšie a  najuvoľnenejšie chvíle nášho života. Je naším 
útočiskom pred zimou, ostatnými ľuďmi, stresom, prácou... Miestom, kde snívame 
svoje sny, kde sa rodia naše túžby, plány, kde sa chceme cítiť najlepšie. Náš ostrov 
bezpečia. Práve preto chceme, aby bol útulný, krásny, pohodlný a poskytoval nám 
dokonalé podmienky na každodenné činnosti.

Prísť domov znamená vstúpiť do domu a pozrieť sa do schránky, odomknúť dvere 
s vlastnou menovkou, za ktorými sa skrýva vlastný priestor domova, dôležité teritó-
rium nášho života – byt.

Byty sú rôzne – malé, veľké, v  nových, starých bytových alebo rodinných do-
moch, na sídliskách i  v centrách. Väčšina dnešných bytov má ústredné kúrenie 
a  kompletné príslušenstvo, čiže kuchyňu, predsieň, kúpeľňu a  záchod. Každý byt 
má vstupnú, sanitárnu, hospodársku a vlastnú obytnú časť. Vstupnou časťou bytu je 
predsieň, niekde chodba alebo hala. Tu si odkladáme tašky, kabáty a prezúvame sa, 
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18 BYT ALEBO DOM

aby sme nenanosili prach a blato do ostatných častí bytu. Sanitárnu časť bytu tvorí 
kúpeľňa a WC. K hospodárskej časti patrí kuchyňa, špajza, komora; v  rodinných 
domoch aj práčovňa, sušiareň a  iné hospodárske miestnosti. Vlastná obytná časť 
bytu býva rôzne veľká. V panelákoch sú byty jedno-, dvoj-, troj- a štvorizbové, v ro-
dinných domoch môže byť i viac izieb.

� Úlohy k textu

1. Vypíšte z textu obrazné pomenovania domova.
2.  Vypíšte z textu názvy miestností, ktoré tvoria byt alebo dom. Napíšte, na čo slúžia 

tieto miestnosti.
3.  Uveďte názvy ďalších miestností, ktoré nie sú v texte uvedené.
4. Vysvetlite frazeologizmy:

Beda tomu domu, kde chlap nosí sukňu a žena gate.
Cenu domova poznáme až vtedy, keď ho opustíme.
Každý je vo svojom dome pánom.
Kto bol doma v pekle, na raj si nezvykne.
Klamárovi horel dom, no nik hasiť neprišiel.
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