
S L O V E N S K Ý  J A Z Y K PÍSANIE ČIARKY V JEDNODUCHEJ VETE

/ 38 / / 39 /

1.1.10 Písanie čiarky v adrese

Pri názvoch inštitúcií a v adrese čiarku píšeme, ak sú údaje písané za 

sebou v riadku: Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra slo-
venského jazyka a literatúry; Ján Hrašna, Ružová 21, 917 01 Trnava

!
POZOR!

Čiarku v adrese nepíšeme, ak:
 sú údaje písané pod sebou: Ján Hrašna
  Trnavská univerzita
  Pedagogická fakulta
  Katedra slovenského jazyka a literatúry
  Ružová 21
  917 01 Trnava
 sú príslovkovým určením:

 V Bratislave 12. 3. 2011; Rybany máj 2011; Nitra 3. júla 1980

61. Ktoré z možností sú napísané správne? Zakrúžkuj ich. Nesprávne 

možnosti oprav.

a) Samuel Vážny, Ružová ulica č. 13, Ružomberok
b) Trnava 2. januára 2011; Trenčín august 1980; Poprad 6. júla 2001
c) Petra Sedláková Tŕnitá ulička, č. 4 Pečeňany
d) Jana Filová
 Dlhá ulica 7
 919 42 Slovenská Nová Ves
e) Žilina, 5. 4. 2001; v Bratislave, 5. októbra 2010

62. Adresy prepíš do riadka.

a) Dušan Silný b) Zora Kollárová c) Danica Drobná d) Erik Dubovský
 Kováčska 4  Družba 20  Kláštorná 36  Hlavná 72
 917 01 Trnava  919 43 Cífer  845 45 Bratislava  919 62 Zavar

 

 

 

 

1.1.11 Písanie čiarky pri spojkách v jednoduchej vete

Pri spojkách v jednoduchej vete čiarku píšeme, ak:
  sa členy spájajú spojkami inými ako a, i, aj, ani (ba, ba aj, nielen – 

ale, no, lež, buď – alebo, alebo – alebo...): Pricestovali starí rodičia, ba 
aj sesternica s bratrancom. Prehodil zopár slov nielen so starostom, ale 
aj so zastupiteľmi obce. Zober si to buď ty, alebo to dakomu podaruj.

  sa zlučovacie alebo vylučovacie spojky opakujú (či – či, ani – ani, i – i, 
aj – aj atď.): Myslela naňho či pri práci, či v čase oddychu, či pred 
spaním. Neprišiel ani ráno, ani na obed. Zavolal aj mamu, aj otca. 
Ponúkla mu i pohár lahodného vína, i hroznový mušt.

!
POZOR!

Čiarku nepíšeme pred spojkou ako v úlohe porovnávania: 

Prišiel ako jasný blesk. Utekal ako o život. Ústa mu od rána išli ako 
olejom namazané. Vyzeral ako unavený pocestný.
Pri porovnávaní môžeme spojku ako nahradiť spojkami ani, sťa. 
Presvedčíme sa tak, či ide skutočne o porovnávanie.

63. a) Prečítaj si vety a farebne zvýrazni tie, v ktorých spojka plní úlohu 

porovnávania.

Vraj leje ako z krhly. Líca mala červené ani zrelé maliny. Nevedela, ako to 
všetko urobiť. V sobotu pracoval sťa mocný drak. Bežal ako odušu. Boli 
urastení ani jedle. Neprišiel ani k nám, ani k tete Jojke. Zjavil sa ako blesk 
z čistého neba. Stál ako obarený. Ani vo sne by mu nenapadlo, ako sa mu 
raz bude vodiť.

b) Napíšeš v týchto vetách čiarku? 

 áno/nie     


