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úvod

Existujú pravidlá? A je vôbec termín „pravidlá“ namieste? Predsa 
je to len pre kreatívca dosť skľučujúci a obmedzujúci pojem. Sú 
teda vôbec potrebné? Ak aj áno, do akej miery sa nimi musíme bez 
rozdielu profesie riadiť? Pýtal som sa sám seba, keď som uvažo
val o výbere témy diplomovej práce.  Vedel som, že sa púšťam 
do plytkých dizajnérskych vôd a môžem uviaznuť v zavretej knihe. 
Totižto, táto problematika sa stretáva s rôznymi a niekedy až dia
metrálne odlišnými názormi. Typografická úprava nie je exaktná 
veda a je utopické myslieť si, že existuje spôsob, ako ušiť pravidlá 
pre potreby každej profesie. Nie je to gramatika, aj keď častokrát sa 
o ňu sadzba textu opiera. Avšak aj napriek tomu si myslím, že akousi 
gramatikou pre dizajnéra predsa len je. Rovnako ako nenapíšeme 
vybrané slovo „riba“, tak isto nedáme na konci vety medzeru pred 
výkričník. Otázkou ostáva, do akej miery sa pravidlami, či lepšie, 
odporúčaniami riadiť.  Platí aj v tomto prípade staré obligátne 
tvrdenie, že pravidlá sú nato, aby sa porušovali? Podľa môjho ná
zoru nie je nutné, aby sme sa pravidiel a ich porušenia báli. Ak ich 
dobre poznáme, tak pre nás v podstate neexistujú. Možno je tento 
názor zvláštny, ale pokúsim sa ho vysvetliť.  Čomu teda pravidlá 
podliehajú? Podľa mňa týmto faktorom: gramatike, estetike, kon
ceptu a možno tak neodborne, ale podľa mňa aj zdravému rozumu. 
Je jasné, že rôzne profesie majú pomyselný hodnotový rebríček 
nastavený rozdielne. Právnik sa opiera v prvom rade o gramatiku 
a normy. Aj dizajnér pri sádzaní detskej literatúry si samozrejme 
ctí gramatické kritériá, ale podstatnejší je estetický zážitok a cieľ, 
ktorý nastavil autor. To, ako má výsledné typografické dielo na či
tateľa pôsobiť, sa dá sadzbou ovplyvniť. Ak chceme zrýchliť čítanie, 
snažíme sa znížiť počet spätných sakád (pohyby oka na už prečítaný 
text). To dosiahneme iba vtedy, ak textu čitateľ rozumie a sadzba 
je logicky a estetiky čistá. Ak je naším zámerom čitateľa nahnevať, 
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vysádžeme text bustrofedónom. Vynikajúcim príkladom je aj kniha 
od Paula Feltona, The Ten Commandments of Typography: Type Heresy. 
V knihe autor na príkladoch ukazuje desať typografických dogiem, 
no v druhej časti knihy ich zámerne porušuje, aby poukázal na roz
diele pôsobenie textu, a teda na rôzny typografický zámer.  Mo
jím zámerom je venovať sa odporúčaniam, ktoré spadajú skôr do 
oblasti mikrotypografie, čiže drobným typografickým detailom na 
úrovni jednotlivých znakov. Interpunkcia, znaky, symboly, čísla, me
dzery a pod. zamotali hlavu nie jednému dizajnérovi. Literatúry je 
v tejto oblasti veľmi málo, a je častokrát veľmi strohá a normatívna. 
Mojou snahou nebolo len zozbierať existujúce odporúčania, ale aj 
odôvodniť ich použitie. Pri analýze som viackrát narazil na konflikt 
s pravidlami slovenského pravopisu, tie však často nekorešpondujú 
s estetickými hodnotami, niekedy im dokonca chýba logika. 
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odsek

zarovnanie a členenie odsekov

Spočiatku som neuvažoval o zaradení tejto kapitoly, pretože hlav
ným problémom v slovenských pravidlách sadzby je podľa môjho 
názoru nesúlad predovšetkým v používaní interpunkcie, symbolov 
a číslic. Táto téma je však veľmi dôležitá, pretože odsek je zásadným 
východiskom sádzaného textu, ktorý je množinou nepreberných 
možností ako vytvoriť kvalitnú sadzbu a samozrejme aj to, ako ju 
dokonale zbabrať. Odsek je hlavným komunikačným prvkom, ktorý 
ovplyvňuje čitateľnosť textu a jeho estetiku, preto je veľmi dôle
žité venovať mu osobitú pozornosť.  To, čo si všimnete prvé, je 
zarovnanie a šírka odseku. Nastavenie šírky však predstavuje di
lemu. Karel Dyrynk odporúča maximálne 11 cm šírku riadku, pre
tože dlhší riadok na jedenkrát čitateľ neprečíta a ľahko sa stane to, 
že jeho zrak preskočí na iný riadok. Šírka odseku je tak v zornom 
uhle čitateľa a pri čítani nie je potrebné hýbať hlavou. Pri sadzbe 
väčšieho formátu je teda vhodné rozdeliť stránku na dva alebo viac 
stĺpcov.  Predchádzajúce odporúčanie podporuje výskum Mary 
Dysonovej1 zameraný na preferenciu dĺžky riadku u čiateľov. Jej 
práca preukázala, že sto znakov na riadok je optimálnou dĺžkou 
z hľadiska rýchlosti čítania na počítačovej obrazovke, avšak ľudia 
uprednostňujú krátky alebo stredne dlhý riadok (45 až 72 znakov 
na riadok).  Na čitateľnosť má vply aj vzájomná vzdialenosť (pre
klad) riadkov. Hlavne v jazykoch obsahujúcich množstvo akcentov, 
ako v slovenčine či češtine, ktoré vyplňujú priestor nad malými 
písmenami.

1.  WEINSCHENK, S. M.: Jak lidé čtou.  
In: 100 věcí, které by měl každý designér vědět 
o lidech. Brno : Computer Press, 2012. 49 s.
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zarovnanie

Charakter sadzby okrem iného určuje aj jej zarovnanie. Ovplyvňuje 
čitateľnosť, dynamiku a zafarbenie stránky. Sádzať môžeme s ne
zarovnaným okrajom, a to troma spôsobmi: na ľavú zarážku, pravú 
zarážku a na stred. Aktívne (nezarovnané) okraje robia takúto sa
dzbu dynamickú a nehodí sa knižnú sadzbu. Najpokojnejšie pôsobí 
symetria stredovej kompozíciea, ktorá môže pôsobiť až vznešene. 
Používa sa pri sadzbe kratších textov a básní. Zarovnanie na pravú 
zarážku je menej častým spôsobom.b Pôsobí síce nezvyčajne, ale 
keďže čítame zľava doprava, tak pri čítaní je jeho ľavý nezarovnaný 
okraj príliš rušivý, pretože vytvára príliš veľa záchyných bodov. Po
užíva sa predovšetkým pri popisoch obrázkov, margináliách aj v ta
buľkách pri číselných sumách. Najbežnejším spôsobom zarovnania 
je na ľavú zarážku.c Je veľmi obľúbená v odborných časopisoch, ve
deckých prácach či v akcidenčnej sadzbe.  Je veľmi dôležité, aby 
mal nezarovnaný okraj správnu členitosť. Ak sú rozdiely v dĺžke 
riadkov príliš veľké alebo nepravidelné a objavujú sa v nich ostré 
zárezy prázdneho priestoru a dlhé vyčnievajúce časti textu, pôsobí 
takáto sadzba veľmi rušivo. Nezarovnaný okraj je považovaný za 
vyhovujúci, ak sa rozptyl dĺžky jeho riadkov pohybuje medzi jednou 
sedminou až jednou pätinou šírky odseku. Aj príliš aktívny okraj 
môže byť tiež vizuálne zaujímavý, ale v takomto prípade je nutné 
nájsť v tomto úmysle nejaký poriadok.  Sadzbe so zarovnaným 
okrajom sa bežne hovorí sadzba do bloku.d Takýto odsek má pravý aj 
ľavý okraj zarovnaný, takže všetky riadky sú rovnako dlhé. Je to tým, 
že zalamovací softvér prispôsobí šírku riadka šírke odseku tak, že 
podľa potreby stlačí, ale častejšie roztiahne šírku medzier. To môže 
častokrát sadzbe ublížiť. Príliš natlačeným, alebo riedkym riadkom 
a vznikajúcim riekam sa dá predchádzať starostlivým nastavením 
parametrov odseku.*

* parametre tohto odseku
medzislovné medzery
min.:65 % požadovaná: 85 % max.: 110 %

medzery medzi znakmi
min.: −2 % požadovaná: 0 % max.: 2 %

mierka glyfov
min.:99 % požadovaná: 100 % max.: 101 %
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1 / 7

b) a) 

d) c) 
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odsek so zarážkou

Odsek so zarážkou je najčastejším spôsobom členenia odsekov. Prvý 
riadok nie je nutné predsadzovať. Je zjavné kde začína. Bežný roz
mer zarážky je jeden, alebo dva typografické štvorčeky. V žiadnom 
prípade ju netvoria medzery! Definujeme nastavením parametrov 
odseku. Väčšia zarážka prináša problémy s východovými riadkami, 
ktoré musia byť vždy dlhšie ako zarážka nasledujúceho riadka. Ak je 
vzdialenosť pravého okraja východového riadka menšia ako zarážka, 
musí sa riadok skrátiť, alebo rozpáliť na plnú šírku riadka.

a

b

c

d

e

a) zarážkový riadok
b) východový riadok
c) zarážka
d) je potrebné rozšíriť východový riadok, 

pretože je kratší ako zarážka nasledujú-
ceho riadka

e) východový riadok buď rozpáliť na plnú 
šírku riadka, alebo skrátiť
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odsek s predsadenou zarážkou

Odsek s predsadenou zarážkou, nazývaný aj odsek s predrážkou je 
menej používaným spôsobom. Svoje uplatnenie si našiel hlavne pri 
sadzbe registrov alebo poradovej sadzbe. Prvý riadok je vysádzaný 
na plnú šírku odseku, nasledujúce sú odsadené. Východový riadok 
môže byť na plnú šírku, alebo najbližšie jeden typografický štvorček, 
ale nesmie byť kratší ako predsadená zarážka.

a

b

c

a) predsadený zarážkový riadok
b) východový riadok je kratší ako pred-

sadená zarážka, je potrebné riadok 
„zatiahnuť“ do predošlého riadka, alebo 
ho rozšíriť

c) východový riadok buď rozpáliť na plnú 
šírku riadka, alebo skrátiť
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odsek bez zarážky

Tento spôsob členenia odstavcov kladie veľké nároky na úpravu 
východového riadka, ktorý je jediným prvokom na rozlíšenie jed
notlivých odstavcov. Preto sa používa veľmi málo a iba v zarovnanej 
sadze (sadzba do bloku), kde východový riadok kontrastuje s riad
kami plnej šírky. Východový riadok nesmie byť na plnú šírku riadku 
a od jeho pravého okraja musí byť vzdialený minimálne jeden ty
pografický štvorček. V sadzbe na zarážku sa takýto spôsob uplatní 
jedine ak si pomôžeme oddeľovaním odstavcov voľným riadkom.

a

b

c

a) východový riadok nesmie byť na plnú 
šírku odseku, pretože nieje viditeľné kde 
začína nasledujúci odsek

b) takto krátke východové riadky je vhodné 
rozšíriť, v žiadnom prípade neskracovať, 
pretože hrozí chyba opísaná v predchá-
dzajúcom bode

c) posledný riadok môže byť na plnú šírku 
riadka
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odsek s relativným odsadením

Elegantným, ale menej častým riešením môže byť členenie odstav
cov relatívnym odsadením alebo tzv. priebežnými odstavcami, tie 
sú delené medzerou, alebo grafickým prvkom. Plynulosť a jednotné 
zafarbenie sadzby tohto členenia vynikajúco poslúži pri knižnej 
sadzbe. Odstavce musia mať dostatočnú šírku, aby sa deliaci prvok 
nedostal celkom na pravý alebo ľavý okraj.

← Oddeľujúci prvok nesmie ostať na ľavom 
alebo pravom okraji odseku.
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odsek oddelený voľným riadkom

Tento spôsob oddeľovania odstavcov je zrejme najmenej náchylný 
na chyby pri úprave východových riadkov, o ktoré sa v podstate ne
treba veľmi starať. Môžu byť sádzané na plnú šírku riadka, pretože 
kontrast medzi ďalším odstavcom zabezpečuje vynechaný riadok. 
Azda jedinú úpravu, ktorú odporúčam je nenechávať vo východo
vom riadku pár písmen. Minimálne dve slová by vyzerali lepšie.
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odsek oddelený voľným riadkom na 1/2 kužeľky

Takto členené odstavce vychádzajú z predošlého opísaného spô
sobu, avšak namiesto oddeľovania voľným riadkom sú odstavce od
deľované menšou medziodstavcovou medzerou, čiže voľným riad
kom o veľkosti 1/2 typografickej kužeľky. Takáto malá medzera medzi 
odstavcami môže vyzerať veľmi dobre, no nehodí sa, ak potrebujeme 
dodržať stránkový register.

← Pri takomto členení odsekov nevieme  
dodržať stránkový register. Prvý odsek je  
v poriadku, ale nasledujúce riadky odsekov 
nedoliehajú na účiarie. Z toho dôvodu je 
tento spôsob nevhodný na viac stĺpcovú 
sadzbu. 
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Jednoznakovky

Práve „jednoznakovky“, ako ich familiárne nazývame, odštartovali 
môj záujem podrobne preskúmať typografické pravidlá. Impulzom 
pre uvedené boli rozdielne názory na ponechávanie spojky „a“ v úz
kej sadzbe v jednom zo školských zadaní.  Už Dyrynk vo svojej 
knihe2 z roku 1909 píše: „Predložky „u, v, s, z, k, o“ a spojka „i“ by ne-
mali ostávať na konci riadka. Obzvlášť to platí pre predložky. Rovnako 
samotné ,A‘ nesmie na konci riadka ostať.“ A čo teda malé „a“? Je tu 
počiatok zvláštneho pravidla, ktoré vídať v typografických manuá
loch posledných rokov? Vyvrátiť by sme to mohli citovaním z knihy3 
Jindřicha Špalka z roku 1925. „Predložky k, s, v, z, u, o, tak ako aj spojky 
a, i (malé i veľké) nemôžu byť ponechávané na konci riadka, iba v prí-
pade krajnej nutnosti (úzky formát a pod.).“  Odkiaľ a prečo vídať 
výnimku pre malé písmeno „a“? Ani v tejto výnimke literatúra nie 
je jednotná. Odborové normy ON 88 2503 povoľujú ponechať spojku 

„a“ v prípade sadzby do 52 mm. Ostatná literatúra buď čerpá z tejto 
normy a uvádza rovnakú podmienku, prípadne rozmer 50 mm. Náj
deme aj literatúru, podľa ktorej je limit určený počtom 52 písmen 
v jednom riadku.  V Pravidlách slovenského pravopisu z roku 
1971 sa v kapitole o rozdeľovaní slov uvádza, že „neslabičné pred-
ložky (k, s, z, v) píšeme podľa možnosti na ten istý riadok ako slovo, 
ku ktorému predložka patrí“. Súčasné pravidlá slovenského pravo
pisu ani žiadne normy už tento problém vôbec nepopisujú. Takže 
z pravopisného hľadiska môžu byť na koniec riadka umiestňované 
všetky „jednoznakovky“.  Je to pekný príklad toho, že pravopis 
nejde ruka v ruke s estetickými hodnotami, ktoré sú práve v oblasti 
dizajnu žiadané. Nie je to ani jeho úlohou. Je to na nás, ako sa k tomu 
postavíme. Verím, že si budeme ctiť pravidlá, ktoré sa vyvíjali roky 
a všetky jednoznakovky presunieme na nový riadok. Samozrejme, 
ak má takýto zásah v úzkej sadzbe vyrobiť väčší problém v rozpore 
s estetikou, volíme cestu menšieho zla.

2. DYRINK, K.: Krásna kniha, její technická 
úprava. Praha : Spolek Typografia, 1909. 46 s.

3. ŠPALEK, J.: Náuka os sazbě obyčejné,  
tabulkové, matematiky a chemie : tretie  
vydanie. Praha : Spolek faktorů knihtiskáren  
v Československe republice, 1925. 24 s.
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vyznačovacie rezy a interpunkcia

Vieme, že pri vyznačovaní textu musíme byť striedmi, pretože sa 
z našej snahy o sprehľadnení textu môže ľahko stať opak. Kurzíva 
neznáša riedenie „prestrkávanie“, polotučný rez nekombinujeme 
s tučným a zásadne sa vyhýbame podčiarkovaniu, pretože zasa
huje do dolných doťahov. Vyznačovanie riedením „prestrkávaním“ 
musí mať dôvod, inak tento spôsob vyznačovania nie je akcepto
vateľný.   Problémy však nastanú, keď sa vyznačovanie stretne 
s interpunkciou. A to preto, že mnohí dizajnéri sú ovplyvnení čes
kými pravidlami, ktoré sú odlišné od tých našich slovenských. Staré 
a dnes už neplatné normy, rovnako ako aj súčasné, či iná literatúra 
sú zajedno, a tak v tomto prípade panuje vzácna zhoda. České pra
vidlá sa opierajú viac o gramatiku a vetnú stavbu, v čom sa je niekedy 
ťažko vyznať. Slovenské pravidlá sú jednoduché a uprednostňujú 
estetiku pred gramatikou.  Čiže pri vyznačovaní spolu so slo
vom vyznačujeme aj interpunkciu. Napríklad: kurzívove slovo sa 
sádže do kurzívových zátvoriek, alebo veta končiaca sa polotučným 
slovom sa končí polotučnou interpunkciou.

Slovo slovo (slovo v zátvorke) slovo.
Slovo slovo slovo tučné slovo!

Slovo slovo (slovo v zátvorke) slovo.
Slovo slovo slovo tučné slovo!

← Takýto spôsob vyznačovania nie je 
v súlade so slovenskými pravidlami sadzby, 
ale naopak, je platný pre české pravidlá, 
avšak je potrebné rozumieť kontextu vetnej 
stavby, pretože ak interpunkcia platí pre 
vyznačované slovo, vyznačuje sa tiež.
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interpunkcia
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spoJovník (hyphen) 

História spojovníka siaha až do starovekého Grécka a ich prazvlášt
nemu bustrofedónua a znamienku hypodiastoleb. Neskôr históriu 
ovplyvnili Rimania, ktorí túto prax písania bez medzery medzi 
slovami prevzali a nahradili tak svoj predchádzajúci štýl oddeľova
nia slov bodkou. Tento nepraktický spôsob bol v 8. storočí zrušený 
a slová konečne oddeľovali medzery. Následné zmätky a konverzia 
rímskych textov späť do gréčtiny priniesli interpunkčné znamienko 
v podobe čiary pod slovným spojením. Neskôr, od 12. storočia zís
kal spojovník šikmý sklon a nachádzal sa na, nad alebo pod riad
kom. Občas nadobúdal zdvojenú podobu. S príchodom kníhtlače 
sa z technických príčin definitívne presunul priamo do stredu 
riadka.  Spojovník má aj dnes dve funkcie. Spája zložené vý
razy alebo označuje delenie slov na konci riadka. Vo všetkých prípa
doch sa sádže bez medzier. Ak dôjde k rozdeleniu zloženého výrazu 
v mieste spojovníka, ten sa opakuje aj na ďalšom riadku.

a) Bustrofedón je spôsob gréckeho zápisu 
textu bez medzier, kedy sa prvý riadok číta 
zľava doprava a druhý sprava doľava,tretí 
opäť ako prvý, atď.  

b) Starovekí gréci znamienkom Hypo-
diastyle  oddeľovali slová, ktoré by inak  
dostávali iný význam.
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← Spojovník sa píše zásadne bez medzier. 

← Často je vídať spojovník aj v poradovej 
sadzbe. Takéto použitie je v rozpore s pra-
vidlami. Správny zápis je s bodkou: 70. roky.

↙ Je potrebné si dať pozor pri sádzaní textu  
z verzálok. Umiestnenie spojovníka by malo 
byť o niečo vyššie, v optickom strede.

László Moholy - Nagy

70-te roky

László Moholy-Nagy

Košice-mesto

25-krát

5-litrová

2- a 5-litrová

52-percentná

135-tisíc

ŠÚV-ka

bielo-červeno-čierna

viac-menej

sem-tam

Kim Ki-duk
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rozdeľovanie slov

Rozdeľovanie slov sa riadi gramatickými pravidlami, ktoré obšírne 
popisujú Pravidlá slovenského pravopisu. To, koľkokrát je vhodné 
delenie pod sebou, sa riadi pravidlami estetickými, čo je pravdaže 
veľmi subjektívne. Literatúra väčšinou zhodne uvádza maximálny 
počet delení tri krát za sebou. Za delenie, resp. za estetické naruše
nie riadka sa považuje aj interpunkčné znamienko na konci riadka, 
či východový riadok. V úzkej sadzbe je takéto pravidlo hľadiac na 
estetiku sadzby ťažké dodržať. Preto zdroje v úzkej sadzbe povo
ľujú výnimku až šiestich delení pod sebou. Samozrejme je vhodné 
sa držať týchto odporúčaní, avšak niekedy vo výnimočných prípa
doch, ak ide o extrémne úzku sadzbu a stretnú sa príliš dlhé výrazy, 

Akceptovateľné dve delenia za sebou.

Tri delenia za sebou sú akceptovateľné, 
ale v tomto prípade je štvrtý riadok 
ukončený interpunkciou, ktorá sa ráta 
ako delenie.

Dve delenia, interpunkcia a východový 
riadok. V ideálnom prípade je  vhodné 
sa tomu vyhnúť.
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 László Moholy-
Nagy 

 László Moholy-
-Nagy 

→f)

 Ľ.
Fulla 

 Ľudovít
Fulla 

→c)

 Dr.
Josef Polák 

 Dr. Josef
Polák 

→b)

 pís-
mo 

 pís-
mo, 

→a)

 28. 
10. 2015 

 28. októbra
2015 

→e)

 1000
km 

 1000
kilometrov 

→d)

môžme počet delení, či narušení riadkov navýšiť.  Z estetického 
hľadiska nazeráme aj na to, aby sme slovo nedelili tak, aby jedno 
písmeno ostalo na konci riadka, ani dve písmená preniesť do na
sledujúceho riadka. V literatúre od Vladimíra Berana (Typografický 
manuál) je uvedené, že do nasledujúceho riadka je možné preniesť 
aj len dve písmená, avšak musí za nimi nasledovať interpunkcia.4 
Podľa môjho názoru je takáto výnimka namieste. Predsa len inter
punkciu možno považovať za tretí znak, ktorý pridá optickú šírku 
rozdelenému výrazu. Takéto benevolentnejšie nastavenie delenia 
navyše pomôže eliminovať ostatné možné problémy.   Do dvoch 
riadkov nedelíme titul a priezvisko,b skrátené meno a priezvisko,c 
číslice a jednotky,d dátumye a skratky. Nedelíme tak, aby v novom 
riadku vznikol hanlivý výraz. Spojovník sa pri zložených výrazoch 
alebo menách prenáša aj do nového riadku.f

4. BERAN, V.: Sadzba. In: Typografický ma-
nuál. Praha : Kafka design, 2000. 24 s.
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otáznk/výkričník (question mark/exclamation point)

Niektorí veria, že otáznik bol odvodený z latinského slova questio, 
ktoré sa umiestňovalo na koniec opytovacej vety. Celé slovo bolo 
skrátené na skratku qo, to sa časom vyvinulo na symbol s malým 
q umiestneným nad o, ktoré sa postupne zmenilo na bodku. Ďalšia 
teória je, že otáznik pochádza z bodkočiarky, ktorá bola v rôznych 
obdobiach histórie umiestňovaná na koniec otázok.  Výkričník, 
známy ako znamienko obdivu, kriku, hnevu a upozornenia, sa po
užíva na konci zvolacej vety na indikovanie silných pocitov, dôrazu 
alebo silnú hlasitosť. Má sa zato, že znamienko pochádza z latin
ského slova pre radosť io, ktoré sa transformovalo do vertikálnej 
podoby výkričníka tak, ako ho poznáme dnes. V próze a žurna
listike bol výkričník dlho na posmech. Spisovatelia v 60. rokoch 
20. storočia na písacích strojoch klávesu pre výkričník ani nemali – 
museli napísať najprv bodku, potom sa vrátiť a napísať nad bodku 
apostrof. Avšak v modernom písaní zažíva výkričník svoj návrat. 
Digitálna komunikácia je v dnešnej dobe dominantnou formou in
terakcie, a tak sa spolu s otáznikom stávajú ešte viac dôležitými 
pre podtrhnutie emócii v texte.  Ťažko nájsť niečo ohyzdnejšie, 
ako interpunkčné znamienko na začiatku nového riadka. Otáznik 
a výkričník sa sádžu na koniec vety tesne za slovo.a Obe znamienka 
sa môžu vyskytnúť aj vo vnútri vety, avšak z oboch strán ohraničené 
zátvorkou.b Vtedy sa otáznik používa ako výraz pochybnosti nad slo
vom, po ktorom nasleduje. Výkričník sa v tejto podobe používa ako 
upozorňujúci výraz. Za otáznikom a výkričníkom sa koncová bodka 
už nepíše, a to ani v tom prípade, ak sa znamienko viaže iba k pre
došlému výrazu.c  V silne expresívnom prejave, pri dôraznom 
zvolaní alebo rozkaze sa často používajú dva alebo aj tri výkričníky. 
Za zvolacími vetami, ktoré majú povahu opytovacích viet, sa často 
píše otáznik aj výkričník.

?!
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a) otáznik?

 výkričník!

otáznik ?

výkričník !

b) Veta s upozornením (!) na slovo.
 Veta s naznačením (?) pochybnosti.

c) Veta s opytovacím výrazom?.
 Veta s opytovacím výrazom?
 Veta s „opytovacím výrazom?“.
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bodka (full stop, period)

Bodka je najjednoduchšíe interpunkčné znamienko, ktoré možno 
vytvoriť. Umiestňuje sa na koniec vety za účelom jej ukončenia vo 
svojej súčasnej podobe sa používa už od 9. storočia.  Anglická 
literatúra odlišuje bodku podľa jej úlohy na takzvanú plnú bodku 
(full stop), ktorá označuje koniec vety a od 19. storočia aj skratkovú 
bodku (period), ktorá sa používa v skratkách a poradovej sadzbe. 
Bodka na konci vety sa sádže tesne za slovo, po bodke nasleduje 
medzera. Bodky v skratkách sa sádžu tesne za písmeno, za kto
rým nasleduje šestinová medzera. Ak nasleduje za skratkovou bod
kou čiarka či dvojbodka, priraďuje sa taktiež bez medzery. Zúženú 
šestinovú medzeru využívame aj pri zapisovaní dátumov. Bez me
dzery bodkou oddeľujeme kapitoly, internetové adresy, názvy súbo
rov či zápis času, napr. 21.54 hod. ← Ak sa veta končí skratkou, za 
skratku už bodku nepíšeme.  Bodka sa používa v matematickej 
sadzbe ako znamienko násobenia, vtedy sa medzera sádže z oboch 
strán.  V cudzojazyčnej sadzbe je potrebné rešpektovať pravidlá 
príslušného jazyka. Bodka často v iných jazykoch nahrádza našu 
desatinnú čiarku, prípadne oddeľuje číselné rády (str. 92).

napr.:

Kapitola 2.8

21.45 hod.

súbor.jpg

www.urtd.net

28. 10. 2015

Mrg. art.

spol. s r. o. / s. r. o.

20. roky
 
5 . 4 = 20

→ Mnohokrát sa chybuje pri sádzaní pora-
dovej sadzby, kedy namiesto správneho zá-
pisu napr. 20. roky je často vídať nesprávny: 
20-te roky.

.
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koniec vety .

skratka . , slovo

koniec vety.

skratka., slovo

← Najčastejším prehreškom je oddeľovanie 
bodky, výkričníka či otáznika od slova me-
dzerou. Nie je nič škaredšie, ako osamotená 
bodka na začiatku riadka. 
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čiarka (comma)

Slovo „čiarka“ pochádza priamo z gréckeho slova „komma“, ktoré 
znamená odrezanie, či krátku klauzulu. Svoj pôvod má v treťom 
storočí, ako jedna zo série bodiek navrhnutých helenistickým učen
com Aristophanesom Byzantským, a to za účelom stanovenia, kedy 
sa má osoba čítajúca nahlas nadýchnuť. Až do 15. storočia bola in
terpunkcia používaná svojvoľne, využívajúc rôzne značky (rovnako 
ako čiarky, lomky či dvojbodky), ktoré sa používali na stanovenie 
dĺžky pauzy nádychu pri čítaní vety.  Avšak, ako sa spoločnosť 
posunula od ústnej kultúry k písomnej, používanie interpunkcie sa 
stalo usporiadanejším – dostala sa viac do pozície syntaktickej ako 
rečníckej.  Aj moderná čiarka stále predstavuje vo vete pauzu, 
no nie ako prestávku na dýchanie, ale skôr za účelom rozdelenia 
vety do menších častí tak, aby bol text jednoduchšie a rýchlejšie po
chopiteľný.  Podľa Pravidiel slovenského pravopisu, má čiarka 
vo významovej a gramatickej stavbe vety, resp. textu tri základné 
funkcie: vyčleňovaciu, pripájaciu, a odčleňovaciu.5 Čiarkou nazna
čujeme aj obrátené poradie v menácha a v terminologických spoje
niach, a to najmä v abecedných registroch. Čiarkou sa oddeľujú aj 
jednotlivé hodnoty v radoch čísel alebo iných symbolov.b Čiarka sa 
sádže za posledné písmeno slova alebo za posledné interpunkčné 
znamienko. Za čiarkou nasleduje medzera. Bez medzier čiarkou 
oddeľujeme desatinné hodnoty od celých čísel.c

,
5. Pravidlá slovenského pravopisu : 3. upra-
vené a doplnené vyd. Bratislava : Veda. 55 s..
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slovo , slovo

skratka . , slovo

slovo, slovo

skratka., slovo

a) Benka, Martin
b) 1, 2, 3, 5, 8, 13...
 A, B, C, D...
c) π = 3,14
 7,50 €
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dvoJbodka (colon)

V 15. storočí bola dvojbodka jedným zo základných interpunkčných 
znamienok, vyznačovala osobitné state vo vete, rovnako ako v súčas
nosti čiarky. Keď sa začala objavovať čiarka, dvojbodka, bodkočiarka 
a čiarka sa pri ich používaní zamieňali a táto prax pretrvávala do 
18. storočia.  Slovo dvojbodka (v angličtine „colon“) pochádza 
z latinského označenia „eaton“, čo znamená končatina alebo časť, 
a v súčasnosti sa vo všeobecnosti používa na prepojenie myšlienky 
s jej dokončením. Veta, ktorá predchádza dvojbodku, pôsobí ako 
kompletná veta, zatiaľ čo informácia, ktorá nasleduje, dokazuje, 
vysvetľuje, definuje alebo udáva prvky predchádzajúcej časti (vety) 
a zväčša sa pritom nemusí čítať ako úplná veta.  Dvojbodka je 
rovnako ako iné interpunkčné znamienka posadená na účiarí. Me
dzery sa pri dvojbodke (vo vetnej súvislosti) sa od jazyka k jazyku 
líšia. V angličtine sa tradične pred dvojbodkou medzera vynecháva. 
Vo francúzštine a iných európskych jazykoch je však bežné sádzať 
tenkú medzeru pred a širšiu medzeru po dvojbodke. V americkej 
angličtine musí po dvojbodke nasledovať veľké písmeno, kdežto 
v britskej angličtine to takto nie je. V slovenských pravidlách sadzby 
dvojbodka uvádza ďalšiu časť vety, alebo vymenovanie výrazov či 
pojmov. Sádže sa bez medzery hneď za slovo, po dvojbodke nasle
duje medzera. Výnimka je pri sádzaní dvojbodky pri tvorbe biblio
grafických odkazov. S medzerami po oboch stranách používame 
dvojbodku ako matematické znamienko delenia, alebo v zápise 
mierky či pomeru. Bez medzery sa dvojbodka používa pri zápise 
športových výsledkov skóre a času.

:
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napr.: 

2:57,3 min.

2:02:57,3

SVK – CZE 3:1

Povedali: „Dáš to!"
Kapitoly: interpunkcia, odsek, čísla.

M 1 : 50
pomer 1 : 2

10 : 5 = 2

Autor 1 – Autor 2 – Autor 3: Názov : Podnázov. Vydanie. Číslo časti. 
Miesto vydania : Vydavateľ, Rok vydania. Lokalizácia v zdrojovom 
dokumente.

← Poradie údajov a schéma interpunkcie 
podľa normy STN ISO 690.

← Na oddeľovanie čísiel a dvojbodky použí-
vame v ideálnom prípade 1/6 medzery.
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bodkočiarka (semi-colon)

Bodkočiarka je údajne v angličtine jedným z najdiskutovanejších 
interpunkčných znamienok. George Orwell napísal vynikajúcu 
knihu bez použitia čo i len jednej bodkočiarky, Kurt Vonnegut nad 
nimi „zlomil palicu“, tvrdiac, že jediné, čo ukážu je, že ste boli na 
vysokej škole.  Je pravdou, že bodkočiarka môže byť často nahra
dzovaná menej nejednoznačnou čiarkou, spojkou či bodkou, avšak 
všeobecnosť bodkočiarky ponúka štylistickú slobodu a poskytuje 
osviežujúci zlom v rytme.  Primárne využitie bodkočiarky je 
spojiť dve súvisiace, avšak nezávisle fungujúce vety. Bodkočiarka 
sa často opisuje ako „znamienko silnejšie ako čiarka, avšak slabšie 
ako bodka“.  Na rozdiel od dvojbodky, ktorá slúži na rozšírenie 
vetnej skladby, bodkočiarka naznačuje tesnejšie spojenie dvoch 
viet. Bodkočiarka nasleduje hneď za slovom, za ňou (s medzerou) 
nasleduje vždy malé písmeno.a Bodkočiarky sa taktiež používajú vo 
výpočtoch uvádzaných ako samostatné odsekyb, alebo pri vyme
novaní a oddelení výrazov, ktoré obsahujú čiarkuc, a mohli by tak 
zneprehľaniť čítanie napríklad desatinných čísel.

;
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a) Plodom života nemusí  
 byť dielo; Život sám  
 môže byť dielom.

 Plodom života nemusí  
 byť dielo; život sám  
 môže byť dielom.

b) Výpočet odsekov:
1. prvý dosek;
2. druhý odsek;
3. posledný odsek.

c) 13,5; 14,6; 15;7
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troJbodka (apoZiopÉZa, elipsa)

Sádzanie trojbodky je mierne ošemetná záležitosť. Možno sa nezdá, 
ale má viacero názvov a funkcií. Mimochodom, jazykovedcom sa 
viac pozdáva výraz „tri bodky“. Tak či onak, ak máme rozlišovať ich 
rôzne funkcie či významy, musíme hovoriť o výpustke, resp. elipse, 
apoziopéze a proziopéze.  Apoziopézaa je vetná štylistická fi
gúra. Je to významovo a intonačne nedokončená výpoveď. Ozna
čuje vzrušenú, prerušovanú alebo prerývanú reč, alebo úmyselne 
nedokončený prejav s náhlym prerušením.  Proziopéza naopak, 
vynecháva začiatok výpovede.  Elipsa – slovo gréckeho pôvodu, 
v doslovnom preklade znamená, vynechať. Séria troch bodiek (v ide
álnom prípade v zátvorkách) naznačuje že dochádza k vynechaniu, 
pauze alebo nedokončenej myšlienke alebo vyhláseniu.  V kaž
dom prípade sa trojbodka nesádže troma údermi klávesou s bodkou, 
a ešte väčším prehreškom je kombinovať bodky s medzerami. Pre 
trojbodku existuje špeciálny znak,c kde sú medzery medzi bodkami 
o čosi širšie ako u bodiek sádzaných bez medzier a samozrejme 
trošku užšie ako u bodiek sádzaných s klasickými medzislovnými 
medzerami. Inak by tento špeciálny znak nemal zmysel. Trojbodka 
sa sádže tesne za výraz. Ak však trojbodka vynecháva začiatok vety, 
od ostatnej vety sa oddeľuje medzerou. Ak nasleduje za trojbodkou 
interpunkčné znamienko, sádže sa bez medzery.

a) Bodaj ťa...!

 Perún vás skára...

 Ornament je zloč...

 Kde nechodí slnko...

...
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c) špeciálny znak trojbodka

d) tri bodky bez medzier

e) v prípade, že písmo špeciálny znak 
neobsahuje, môžeme si pomôcť riedením 
(prestrkaním) bodiek, alebo využijeme 
vlasovú medzeru (1/24 štvorčeka) ako 
náliatok a medzi bodky vložíme tenkú 
medzeru (1/8 štvorčeka). 

← Ak je text nutné vypustiť takýmto spôso-
bom, je vhodné elipsu umiestniť do zátvoriek 
(ideálne hranatých),  aby za sebou nenasledo-
vali štyri bodky. 

a) ... že sa bez neho zaobíjdeme.  

 Aha, prichádza nové storočie, v ktorom 

 sa uskutoční najkrajšia predpoveď.  

 Čoskoro sa ulice zaskvejú...

b) ... že sa bez neho zaobíjdeme. [...] Čoskoro 

 sa ulice zaskvejú...

c) slovo...
d) slovo...
e) slovo . . .
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lomka (slash)

Anglické slovo slash sa po prvýkrát objavilo v stredoveku a zna
menalo odkrajovanie nožom alebo zbraňou (odvodené zo staro
francúzskeho eselachier).  Slovo v priebehu času transpono
valo do dynamického diagonálneho tvaru, ktorý dnes poznáme 
ako lomku.  V stredovekých rukopisoch boli lomky používané 
kadejako, ako aj súčasné čiarky. Oproti minulosti má dnes lomka 
obmedzené použitie.  Najčastejšie sa píše medzi variantnými, 
alebo protikladnými výrazmi, alebo na vyjadrenie podielového, či 
pomerného vzťahu dvoch veličín. V týchto prípadoch lomka odde
ľuje výrazy bez medzery.  Zmienku o lomke v slovenskej litera
túre môžme nájsť iba v Pravidlách slovenského pravopisu6 a v norme 
STN 01 69107. Oba zdroje tvrdia zhodne, že lomka sa sádže s me
dzerami iba v prípade oddeľovania veršov v súvislom texte. Česká 
kniha Praktická typografie (Kočička P., Blažek F.) sadzbu básní rozši
ruje o dve lomky,8 ktoré by mali oddeľovať strofy. Aj napriek tomu, 
že takéto riešenie sa v Pravidlách slovenského pravopisu či norme 
STN 01 6910 nespomína, neviem o efektívnejšom riešení, preto od
porúčam držať sa v tomto prípade českej literatúry.  Ďalším 
problémom, ktorý je nutné riešiť, je oddeľovanie výrazov, ktoré by 
sa nielen podľa môjho názoru malo taktiež oddeľovať medzerami. 
V tejto súvislosti Jost Hochuli vo svojej knihe Detail in typography 
uvádza ako typografický nonsens trefný príklad, kedy lomka, ktorá 
má za úlohu výrazy oddeľovať, ich naopak opticky spája kvôli tomu, 
že je sádzaná bez medzery.9

Ľudo Fulla / Zdeněk Rossmann / Júlia Horová

Ľudo Fulla/Zdeněk Rossmann/Júlia Horová

6. Pravidlá slovenského pravopisu : 3. upra-
vené a doplnené vyd. Bratislava : Veda. 66 s..

7. STN 01 6910: Pravidlá písania a úpravy 
písomností. 2011. 10 s.

8. KOČIČKA, P. – BLAŽEK, F.: Praktická ty-
pografie. Brno : Computer Press, 2007. 66 s.

9. HOCHULI, J.: Detail in typography.  
Londýn : Hyphen Press, 2008. 39 s.
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Je nevyhnutné si uvedomiť, či typografický znak (v tomto prípade 
lomka) vystupuje ako separátor, alebo konektor. Konektorom je vtedy, 
ak výrazy okolo lomky spája do jedného celku, napr. vyjadrenie po
dielového alebo pomerného vzťahu dvoch veličín: km/h; l/100 km 
a pod., alebo zápis školského roku taktiež tvorí jeden celok, nie je 
to vymenovanie jednotlivých rokov, príklad: 2016/2017.  Sepa
rátor naopak výrazy nijako logicky nespája, preto je vhodné ich od 
lomky oddeliť medzerou. Príkladom sú spomínané verše a ukážka 
z knihy Detail in typography.  Vizuálne podobným znakom ako 
lomka, je solidus( ⁄ ), ktorý má iný sklon (45 °) a používa sa iba na 
zápis zlomkov.

čítať/prečítať
-mi/-ami
2017/2018; 2017/18
299 792 km/s
1/4
4,2 l/100 km
faktúra č. 15/2017
r. č. 780102/3456
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50

10. BLAKE W. (PREKLAD ANDIRČÍK P.):  
The Tyger . 1794  
URL: < http://zoobojnice.sk/tiger-tiger/>
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Tiger, tiger, žeravou žiarou horíš lesnou 
tmou. / Kto mal v rukách večnú moc stvoriť 
tú strašnú súmernosť? // V hĺbkach, a či 
výškach raz / vzbĺkol v tvojich očiach jas? / 
Kto mal krídla poň sa vzniesť, / trúfalosť 
ho vziať, čia päsť? // A čí dôvtip a čí sval / 
ti šľachy srdca posplietal? / A kto ho, 
keď v ňom zaznel zvuk, / vzal do svojich 
hrozných rúk? // Čí mlat kul to dielo diel? / 
V čej peci tvoj mozog vrel? / Kto tú hrôzu 
z nákovy / zovrel ako okovy? // A keď 
hviezdne šípy z tmy / skropili nebo slzami, / 
usmieval sa? Bol ti rád? / Je potom baránok 
tvoj brat? // Tiger, tiger, žeravou žiarou 
horíš lesnou tmou. / Kto mal v rukách večnú 
moc stvoriť tú strašnú súmernosť?
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odsuvník (apostrophe)

Odsuvník (apostrof) pochádza z gréckej frázy prosoidia apostro-
phos, čo môže znamenať, odvrátený akcent. Od 16. storočia indikuje 
chýbajúcu slabiku alebo písmeno. Tento zápis pochádza zo starej 
angličtiny (okolo 1100 – 1500), kedy vynechaním písmena predchá
dzali nedorozumeniam v podobne vyslovovaných frázach. Príklad: 
Johnes book. Koncovka „es“ bola často prepočutá a mýlená s „his“ 
a tak aby nedochádzalo k zámene, začali vynechávať písmeno „e“. 
John’s book.  V slovenčine nemá odsuvník toľké využitie. Vyne
cháva hlásky, najmä v jednoslabičnom zámene si (čosi – čos’, ktosi – 
ktos’). Ďalej sa odsuvník používa pri vynechaní prvých dvoch číslic 
letopočtu. Odsuvník sa sádže za slovo bez medzery. Ak je odsuvník 
v cudzích slovách uprostred, za ním sa medzera nesádže. Odsuvník 
má svoj vlastný špeciálny znak (’). V žiadnom prípade nepoužívame 
obrátenú čiarku, dĺžeň či symbol prime (uhlová minúta; stopa)

a) čos’?

b) čos‘?

c) čos'?

d) čos`?

e) čos´?

D’Artagnan

O’Brien

kýs’, čos’

Kruhy na vode ’16

rock ’n’ roll

devil’s playground

Jang-c’-ťiang

a) odsuvník
b) obrátená čiarka
c) prime (ulová minúta; stopa)
d) dĺžeň (grave accent)
e) dĺžeň

,
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pomlčka (en -dash, em -dash)

V sadzbe rozoznávame dve pomlčky s rôznou šírkou. Kratšiu en 
a dlhšiu em pomlčku. Toto pomenovanie pochádzajú z doby, kedy 
sa písmo sádzalo ručne z písmoviny. En pomlčka bola odvodená 
od šírky písmena N, teda šírky pol typografického štvorčeka, a em 
pomlčka od písmena M so šírkou plného typografického štvorčeka. 
Funkcia oboch pomlčiek je rovnaká a je na osobných preferenciách, 
ktorú sa rozhodneme používať. Či budeme sádzať dlhú, výrazne od
lišnú od spojovníka, alebo menej nápadnú krátku en pomlčku. Pra
vidlá sadzby odporúčajú používať v celom texte jediný druh pomlčky, 
ale niekedy je možno elegantnejšie riešenie také, kedy sa vo výz
name pauzy vo vete sádže dlhá em pomlčka, a v rozsahoch od – do 
pomlčka krátka, aby zápis nebol príliš široký.  Pomlčka sa však 
často chybne zamieňa s kratším spojovníkom, ktorý sa objavil oveľa 
neskôr, až s príchodom prvých písacích strojov. Pravidlá ale hovoria 
jasne, kde sa pomlčka používa, no v niektorých prípadoch je však 
diskutabilné, ako.  Pomlčka sa používa na naznačenie väčšej 
prestávky vo vete a výrazne od seba oddeľuje časti textu.a V takomto 
prípade je vždy oddelená medzerami, na konci riadku ostať môže, 
ale na začiatok riadka sa prenášať nesmie.b Ak sa pomlčka nachádza 
na konci vety a nasleduje interpunkčné znamienko, sádže sa hneď 
za pomlčku bez medzery. Pomlčkou nahradzujeme aj úvodzovky 
priamej reči, vtedy sa kladie na začiatok riadka odsadená zarážkou 
a od prvého slova je oddelená pevnou medzerou, pretože pri pou
žití bežnej medzery s variabilnou šírkou môžu vzniknúť v sadzbe 
do bloku nerovnomerné medzery.c Na začiatok riadka sa pomlčka 
dáva aj v prípade vypočítavania jednotlivých bodov uvádzaných 
v samostatných riadkoch. Pomlčka je od slova oddelená pevnou 
medzerou z rovnakých dôvodov ako pri uvádzaní priamej reči. Ďal
šou možnosťou je použitie pomlčky vo význame opakovacieho zna
mienka (rovnako ako tilda), sádže sa rovnako na koniec riadka, ale 

—–-−
↑ porovnanie šírky a kresby
• em pomlčka
• en pomlčka
• spojovník
• mínus
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a) Typografia – gramatika dizajnéra!
 Knihu zatvorí – učiť sa nebude!
 Hrozinka – Galanda – Malý

c) — Oprav si pomlčku, máš tam spojovník!
 — Kde?
 — Na strane 20, celkom dole.
 — Ďakujem!

d) € 30,– 

b)  ŠUR —
Bratislava 

 ŠUR —
— Bratislava 

podľa Berana11 sa od slova medzerou už neoddeľuje.  Pomlčkou 
označujeme aj celé peňažné hodnoty.d V takom prípade musí byť 
označenie meny pred sumou, po ktorej nasleduje bez medzery de
satinná čiarka a pomlčka.  Diskutabilné je sádzanie pomlčky 
v zmysle výrazov „a“, „až“, „od do“, „verzus/proti“.e Všetky preskú
mané slovenské a české materiály vydané knižne, pred rozpadom 
aj po rozpade republiky uvádzajú, že sa v takomto prípade sádže 
pomlčka bez medzier. Avšak súčasné pravidlá slovenského pravo
pisu12 a norma STN 01 691013 hovorí o používaní s medzerami. Počas 
môjho prieskumu som sa na túto tému pokúšal nadviazať viac krát 
rozhovor s jazykovedným ústavom, ktorý sa žiaľ k danej veci posta
vil odmietavo. Podľa môjho názoru je zápis výrazov „a“, „až“, „od do“, 

„verzus/proti“ vyjadrením vzájomného vzťahu, a preto by nemali byť 
oddeľované dodatočnými medzerami okolo pomlčky. Ak by sme 
chceli byť korektní k obom stranám: dizajnér – jazykovedec, mô
žeme okolo pomlčky umiestniť takmer neviditeľnú vlasovú 1/24 me
dzeru.  Pomlčka v tomto význame nesmie ostať na konci riadka, 
ani pomlčkou riadok začínať.  V takomto prípade sa pomlčka 
nahrádza slovným vyjadrením.f

11. BERAN, V.: Sadzba. In: Typografický ma-
nuál. Praha : Kafka design, 2000. 30 s.

12. Pravidlá slovenského pravopisu : 3. upra-
vené a doplnené vyd. Bratislava : Veda. 61 s..

13. STN 01 6910: Pravidlá písania a úpravy 
písomností. 2011. 9 s.
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e) Slovensko – USA

 pondelok – piatok

 2 – 3 hodiny

 18.30 – 20.30

 1928 —
1938 

f)  1928 až
 1938 

1928–1938
1928 – 1938
1928 – 1938

← ukážka použitia medzier
• žiadna
• vlasová (1/24 štvorčeka)
• štvrtinová
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úvodzovky (quotation marks)

Úvodzovky majú svoje korene v znamienku „Diple“, niekedy označo
vané aj antilambda. Znak diple vyzeral ako šípka > (double diple >>) 
a používal sa na zvýraznenie dôležitých častí textu a neskôr citácií 
v Biblii. Mních, teológ a učenec Rufinus Aquileia v piatom storočí 
označil vlastné argumenty znakom diple a argumenty odporcov, 
dvojitým diple. Postupne tento znak nahradila čiarka. V 16. sto
ročí dvojitá čiarka označovala citovaný text, ale bola umiestňovaná 
stále na okraj, mimo riadka. Časom sa čiarky z okraja sťahovali do 
tela textu, kde vyznačovali citáciu alebo priamu reč.  Spôsob 
používania úvodzoviek je v niektorých krajinách odlišný. V sloven
čine používame úvodzovky vo formáte 99 66. Začiatočné úvodzovky 
dole, koncové hore. Tento číselný zápis pripomína ich tvar, hlavne 
pri pätkových písmach. Pre lepšie zapamätanie ich môžme nazvať 
pohádané či asexuálne, pretože sú k sebe otočené chrbtom. Teda 
presne naopak ako anglické.  Úvodzovkami uvádzame priamu 
reč, citáty, cudzie alebo ironické výrazy, slangy a v prípade potreby 
väčšej zreteľnosti textu presné názvy kníh, filmov… Sádžeme ich 
vždy tesne k uvádzanému výrazu. Ak uvádzame celú vetu, tak bodku 
umiestňujeme v rámci úvodzoviek, ak uvádzame iba slovo, alebo 
časť vety, bodku sádžeme za úvodzovky. Niekedy je nutné v uvádza
nom texte použiť ďalšie úvodzovky, v takom prípade použijeme iný 
druh. Ako základné sa odporúčajú dvojité „“, a doplnkové jednodu
ché,‘ prípadne tzv francúzske, ktoré sa v slovenčine sádžu hrotom 
k výrazu a bez medzier. Pri použití francúzskych úvodzoviek si treba 
dať pozor na horizontálne umiestnenie. Ak je uvádzaný výraz sá
dzaný verzálkami, úvodzovky sú príliš nízko a je vhodné upraviť 
ich polohu. V niektorých Open Type je tento problém vyriešený 
variantnými glyfmi.

„“
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»AB«

„Uvádzacia veta.“
„Uvádzacia veta s ‚vnoreným uvádzaným výrazom‘.“
„Uvádzacia veta s »vnoreným uvádzaným výrazom«.“
„‚Vnorený uvádzaný výraz‘ na začiatku uvádzanej vety.“
„»Vnorený uvádzaný výraz« na uvádzanej začiatku vety.“

„slovo“

‚slovo‘

»slovo«

“ the word ”

‘ the word ’

« le mot »

« parola »

»das Wort«

„“ ‚‚‘‘ ,,́ ´ ,,''

»ab«

← Úvodzovky v žiadnom prípade 
nenahrádzame dvoma čiarkami, dĺžňami  
či znakom (prime) označujúci palce,  
resp. uhlové sekundy

← porovnanie sádzania úvodzoviek  
v slovenčine, angličtine, francúzštine, 
taliančine a nemčine

← horizontálne umiestnenie úvodzoviek  
vo verzálkach a minuskách
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( bez medzier! )

(takto!)

([{

→ Sádzanie medzery medzi zátvorku a výraz 
je veľkým prehreškom.

zátvorky (brackets)

Slovo zátvorka (bracket) je odvodené z francúzskeho slova brague
tte, znamenajúceho rázporok, a latinského braca, znamenajúceho 
nohavice (ang. breeches.)  Zátvorky slúžia na oddelenie textu 
z kontextu vety. Do zátvoriek dávame vložené slová, dlhšie výrazy, 
ktorými vysvetľujeme, objasňujeme, dopĺňame hlavnú myšlienku 
prejavu. Zátvorky sú vždy používané v páre. Najčastejšie sú použí
vané oblé zátvorky () parentheses. Toto slovo pochádza zo starove
kej gréčtiny a znamená doslova „dať vedľa“.  Hranaté zátvorky 
crotchets [] majú podobný účel ako oblé. Väčšinou sa používajú ako 
sekundárne k oblým. Do hranatých zátvoriek sa dáva výslovnosť, 
alebo ohraničujú výpustku. Sekundárne môžeme použiť aj zložené 
zátvorky braces {}.  Zátvorky sa sádžu vždy tesne k slovu alebo 
vete. Ak sa dáva do zátvoriek celá veta, sádže sa bodka v rámci zá
tvoriek, ak je v zátvorke len časť vety, druhá zátvorka sa sádže pred 
bodku.  Niekedy pri sadzbe kurzívou môže dojsť k nepríjemným 
dotykom doťahov a zátvorky. V takomto prípade problém vyriešime 
jemným prestrkaním, alebo vložením úzkej medzery.  Pri sá
dzaní kvalitným písmom máme k dispozícii variantné glyfy pre zá
tvorky sádzané spolu s verzálkami, ktoré sú posunuté mierne nahor.
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(jasať)
(jasať)

a) Veta so slovom v (zátvorkách).

 (Celá veta v zátvorkách.)

 Veta s dôrazom (!) na slovo.

 (Veta v zátvorkách so slovom v [zátvorke].)

 (Veta v zátvorkách so slovom v {zátvorke}.)

 Veta s odkazom na poznámku [13].

 Veta s výpustkou (...) alebo [...].

b) vták [fták]

c) a) prvá položka zoznamu

 b) druhá položka zoznamu

d) § 3

 (1) Text prvého bodu.

 (2) Text druhého bodu.

← príklady použitia zátvoriek
a) vo vetách
b) vo výslovnosti
c) v položke zoznamu
d) v odstavci paragrafu

↓ ukážka nepríjemných kontaktov
(použitý font Inka je proti takýmto prípa-
dom dobre ošetrený, no aby som mohol 
na problém poukázať, musel som upraviť 
kerning)
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typografické znaky
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percento / promile

Znak percenta označuje zlomok stovky a  jeho označenie je od
vodené z talianskeho výrazu „per cent“, čo znamená „ zo stovky“. 
V bohatom Taliansku 15. storočia sa stovka stala spoločným zá
kladom pre finančné transakcie a pisári začali používať skratku 

„pc“ s predĺženým „c“, obsahujúcim malý krúžok na hornom ukon
čení reprezentujúc „0“ v cente.  Počas ďalších dvoch storočí 
sa táto skratka vytvorila na kombináciu krúžkov a horizontálnej 
čiary. Od 19. storočia sa už znak bežne používal s naklonenou čia
rou.  Spôsob zápisu sa v cudzojazyčnej sadzbe rôzni a treba dbať 
na pravidlá príslušného jazyka. V angličtine a v nemčine sa per
cento od čísla medzerou nedelí. V španielčine a francúzštine sa ale 
medzera vyžaduje. V perzštine a turečtine sa znak percenta sádže 
pred číslo.   V slovenčine vládne v tejto problematike nesúlad. 
Zápis znaku percento % pravidlá slovenského pravopisu unifikujú, 
a teda v každom prípade ho od čísla oddeľujú medzerou.14 Staršia 
slovenská literatúra, rovnako aj súčasná kniha od Romana Šípa 
Typografické minimum15 i súčasná česká literatúra zhodne uvádzajú 
zápis percenta bez medzery, ak výraz vystupuje ako prídavné me
no,c čo podľa môjho názoru má pôvod v slovnom zápise, ktorý sa 
píše rovnako bez medzery16 aj podľa Pravidiel slovenského pravo
pisu.  Pravdou je, že takáto unifikácia je ľahko zapamätateľná 
a jednotné pravidlo je vždy jednoduchšie dodržiavať. Ide však proti 
logike, pretože ak už medzeru vkladáme, mali by sme ju rešpektovať 
a byť jednotní aj pri slovnom zápise (päť percentný), no takýto zápis 
je už chybou.  Tento problém sa netýka len znaku percenta, ale aj 
ostatných znakov či jednotiek (stupňov, stôp, kilogramov, litrov…), 
kde je nutné tvoriť tvar prídavného mena. V tejto veci neviem zaujať 
jasné stanovisko, avšak vynechanie medzery pri tvorení prídavného 
mena považujem za šikovné odlíšenie. Voľbu zápisu ponechávam 
na osobných preferenciách každého dizajnéra, dôležité je len byť 
dôsledný a používať jednotný zápis v celom typografickom diele. 

14. URL: <http://jazykovaporadna.sme.
sk/q/1312/#axzz4iNQBKR1y>

15. ŠÍP, R.: Typografické minimum.  
Bratislava : SOU Polygrafické, 2000. 81 s.

16. Pravidlá slovenského pravopisu : 3. upra-
vené a doplnené vyd. Bratislava : Veda. 63 s.
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a) Znak percento sa podľa pravidiel 
slovenského pravopisu oddeľuje od čísla 
vždy medzerou. 

b) Podľa pravidiel slovenského pravopisu aj 
v prípade prídavného mena. Takýto zápis 
je však diskutabilný.

c) Zápis prídavného mena bez medzery  má 
však podporu v ostatnej literatúre a má 
svoju logiku, keďže slovné vyjadrenie sa 
píše takatiež bez medzery.

d) Pre znak promile platia rovnaké pravidlá 
ako pri znaku percento.

a) 5 % = päť percent

b) 5 % = päťpercentný

c) 5% = päťpercentný

d) 5 % = 50 ‰

↓ ↓ jedna z historických podôb  
symbolu percento z Talianskeho  
manuskriptu z roku 1490
URL: <http://www.steblina.com/journal/?-
go=tags/referens/>
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stupeň (degree)

Symbol stupňa má podobu malého vyvýšeného „o“ a predstavuje 
uhlové stupne, teplotu, zemepisnú šírku a dĺžku, taktiež stupňovi
tosť piva (stupnica cukornatosti Plato), ktorá určuje pôvodný ex
trakt mladiny.  Jeho prvé zdokumentované použitie pochádza zo 
16. storočia, kde bol stupeň použitý ako nulový exponent.  Stu
peň má vlastný znak a nemožno ho zamieňať za český kroužek, alebo 
exponent písmena O, či nuly.  Stupeň v úlohe vyjadrenia teploty 
sa od čísla oddeľuje zúženou medzeroua, vo význame prídavného 
mena bez medzeryb. Ak sa vyjadruje spolu s označením stupnice 
Celsius alebo Fahrenheit, stupeň tvorí s označením jeden výraz.c 
Rovnaké pravidlá platia aj pri označení stupňovitosti piva.  Pri 
označení veľkosti uhla, či vyjadrení zemepisnej polohy sa stupeň 
sádže vždy bez medzery.d

12° pivo
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a) 12 ° = dvanásť stupňov

b) 12° = dvanásťstupňový

c) −12 °C = mínus dvanásť stupňov Celzia

 −12 °F = mínus dvanásť stupňov Fahrenheita

d) 49°21'31,4" S Š, 21°33'25,2"V D

 ∆ = 12°

12° pivo
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prime, double prime

Symbol prime, ktorý klamne vyzerá ako úvodzovky, sa používa na 
označenie jednotiek stôp a uhlových minút. Double prime označuje 
menšie jednotky meraní, palce a uhlové sekundy. Často sa tento 
symbol zamieňa za úvodzovky, dĺžeň alebo apostrof, čo je samo
zrejme chyba. Je to pravdepodobne dane tým, že sa na klávesnici 
nedá len tak napísať. Je nutné otvoriť mapu znakov, ale v sádzacom 
programe paletku glyfy.  Stopy a palce sa od čísla oddeľujú me
dzerou, v prípade vyjadrenia prídavného mena bez medzery.a Ozna
čenie uhlových minút a sekúnd sa sádže vždy ako jeden výraz, teda 
bez medzery.b

a) 10 ' = stôp; 5 " = päť palcov; 5" = päťpalcový

b) 12°17‘23“ = 12 stupňov 17 minút 23 sekúnd

a) Slovenské pravidlá pravopisu ani norma 
STN 01 6910 neupravuje, akým spôsobom sa 
zapisujú jednotky stôp či palcov. V tomto 
prípade sa môžeme držať českých pravidiel.
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paragraf (section sign)

Paragraf je ligatúrou dvoch písmen „S“, ktoré sú skratkou latinského 
výrazu signum sectionis. Paragraf sa všeobecne používa na označenie 
určitého úseku v dlhom dokumente, najviac v súvislosti s právnou 
dokumentáciou. Sádže sa bez bodky a od čísla sa oddeľuje zúženou 
medzerou.a Ak sa nachádza na začiatku vety, nahrádza sa slovným 
spojením.b V prípade odkazovania na viacero paragrafovaných od
sekov sa na rozdiel od angličtiny nesádže zdvojene.c Paragraf sa 
používa výhradne spolu s číslom, v opačnom prípade sa paragraf 
uvádza slovne.d

a) Podľa § 3 ods. 1...

b) Paragraf 3 bol zmenený.

c) ... prečinil sa podľa § 3 a § 7

d) tento paragraf bol vypustený

Podľa §3 ods. 1...

§ 3 bol zmenený.

... prečinil sa podľa § § 3 a 7

tento § bol vypustený
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mriežka (hashtag/octothorpe)

Mriežka vychádza z latinskej skratky lb – libra pondo. Začiatky pou
žívania siahajú do 14. storočia, pričom sa skratka lb písala s krátkou 
priečkou, aby nedochádzalo k zámene za 1 b. Postupom času sa tak 
znak transformoval do dnešnej podoby.  Symbol bol v 60. rokoch 
integrovaný do technológie zásluhou Bell Labs, ktorá mriežku pou
žívali ako separátor.  Legenda vraví, že riaditeľ Bell Labs prišiel 
s obchodným označením, octothorpe ako kombináciou čísla osem 
s priezviskom svojho obľúbeného športovca, olympionika Jima 
Thorpa.  Ako hashtag sa objavil už v ranných dobách internetu 
v roku 1988 avšak jeho používanie nebolo ani zďaleka tak bežné. 
Až v roku 2007 navrhol zamestnanec spoločnosti Twitter použiť 
mriežku ako prefix názvov skupín či kanálov. Spočiatku bol tento 
nápad zamietnutý, ale po prijatí zaznamenal u užívateľov raketový 
vzostup. Ak využívame mriežku ako hashtag, sádzame ju na začia
tok slova bez medzery tesne k slovu.  Mriežka sa pomerne často, 
hlavne v anglických textoch, vyskytuje vo význame „číslo“. Od číslice 
sa oddeľuje zúženou medzerou.

časopis # 9

časopis #9
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#Rio2016

#Election2016

#PokemonGo

#Euro2016

#Oscars

#Brexit

#BlackLivesMatter

#Trump

#RIP

#GameofThrones

← Desať najpopulárnejších hashtagov na 
sociálnej sieti Twitter v roku 2016

← ↗ Ranné podoby mriežky vychádzajúce zo 
skratky lb – libra pondo.
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ampersand

Grafická podoba ampersandu sa objavuje už v prvom storočí a je 
v podstate ligatúrou, ktorá vychádza z písmen „e“ a „t“ (et v latinčine 
znamená a). V niektorých písmach má ampersand tieto písmená 
ešte celkom badateľné.  Slovo ampersand má relatívne nový pô
vod, pochádzajúci z 19. storočia, kedy bol & posledným písmenom 
v anglickej abecede, nazývaný „and“. V angličtine sú písmená A (ne
určitý člen) a I (prekl.: ja), ktoré mohli byť zamieňané za slová, a tak 
sa pri vymenovaní abecedy pred takéto písmena (aj pred &) dávala 
fráza „per se“ (samo o sebe). Ampersand je v podstate skomoleninou, 
ktorá vznikla vymenovaním abecedy A,B, C (…) X, Y, Z and per se 
and.  Dnes sa ampersand používa ako náhrada spojky „a“, avšak 
môže naznačovať i tesnejšie spojenie dvoch výrazov či mien. Nesmie 
ostať na konci riadka a od slova sa oddeľuje zúženou medzerou.

Goldman & Salatsch

Goldman&Salatsch

→ → Kolekcia ampersandov, Jan Tschichold, 
Formenwandlungen der &-Zeichen, (1953)

 Goldman &
Salatsch 

 Goldman
& Salatsch 
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Goldman
& Salatsch
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hviezdička (asterisk)

Pomenovanie asterisk pochádza z gréckeho slova asteriskos, čo 
v preklade znamená malá hviezda. Čiže úplne presne to, čím hviez
dička je. Jej korene siahajú až do starovekého Grécka, kde hviezdička 
v texte označovala dopytovaný text, resp. text doplňovala. V 18. sto
ročí hviezdičku vo forme poznámky pod čiarou nahradili praktic
kejšie čísla. Hviezdička však bola aj naďalej používaná v kratších 
a neformálnych textoch, rovnako ako v súčasnosti. Sádže sa bez 
medzery hneď za výraz, ktorého sa poznámka týka, ak za hviez
dičkou nasleduje interpunkcia, sádže sa za hviezdičku.a Ak sa však 
poznámka vzťahuje na celú vetu, hviezdičku vložíme až za inter
punkciu.b V tejto súvislosti sa doplnkový materiál nachádza spra
vidla na rovnakej strane ako hviezdička, pričom hviezdička stojí na 
začiatku a od zvyšku textu je oddelená medzerou.c  Hviezdička 
sa využíva aj na označenie narodenia. Nachádza sa pred číslom 
alebo menomd, pričom sa od nich oddeľuje zúženou medzerou a ne
smie ostať na konci riadkue.  Symbol hviezdičky môže nahrá
dzať cenzurované hanlivé alebo nevhodné výrazy.f V takom prípade 
sa hviezdičky medzerami neoddeľujú.  Pôvodný symbol hviez
dičky tvorilo sedem ramien v tvare dažďovej kvapky, smerujúcich 
do stredu. V súčasnosti má hviezdička mnoho podôb a môže mať 
ľubovoľný počet ramien, najčastejšie päť až osem, ale stretnúť sa 
môžeme aj s dvanástimi.

a) Označenie poznámky vo vete*.

b) Poznámka sa vzťahuje na celú vetu.*

c) * Vysvetlenie poznámky.
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d) Jasusch * 1882

Jasusch (* Košice)

e) Jasusch (* 

Košice)

f) A do r***!
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krížik (dagger)

Dagger, čiže dýka, svojim tvarom pripomína kríž, niet preto divu 
že sa udomácnil skôr tento termín. Krížik sa vyvinul zo symbolu 
obelus, preto ho poznáme aj pod menej častým označením obe
lisk. Už od staroveku je krížik kamarátom s hviezdičkou, zatiaľčo 
hviezdička odkazovala na dodatočné vysvetlenie, krížik fungoval 
ako označenie na odstránenie pochybného materiálu. Táto prax 
pokračovala až do stredoveku, kedy bol tiež používaný na označenie 
pauzy v spievaní žalmov. Dnes, aj keď veľmi ojedinele sa krížik (aj 
dvojitý) používa rovnako ako hviezdička, na označenie poznámky 
pod čiarou, ak už je v texte použitá hviezdička.a Krížik je znamien
kom označujúci úmrtie a pri sádzaní platia rovnaké pravidlá ako 
pri hviezdičke.b Krížik znamená smrť či koniec aj v iných oblastiach. 
V biológii označuje vyhynuté druhy,c v slovníkoch zastarané výrazy, 
pričom sa sádže pred výraz vždy s medzerou.

†‡

a) Označenie poznámky vo vete†.

 Poznámka sa vzťahuje na celú vetu.‡

 † Vysvetlenie poznámky.

 ‡ Vysvetlenie poznámky.
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b) Jasusch † 1965

Jasusch († Košice)

Jasusch (†

Košice)

c) † Ursus abstrusus
Ursus americanus

Ursus arctos
† Ursus deningeri

† Ursus etruscus
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Použitie tildy vo význame odhadu:
• približne 45 minút
• niekde medzi 7 a 10 písmen vrátane ~45 minút

7~10 písmen 

tilda

Termín tilda, neformálne vlnovka je odvodený z latinského titulus, 
čiže titul. Tilda bola používaná v stredoveku na označenie skratky. 
Vzhľadom k časovo náročnej povahe ručne písaného textu sa tilda 
používala v značnej miere. Dnes je symbol používaný v rôznych kon
textoch, avšak vo veľmi malej miere. Pravidlá slovenského pravo
pisu ani norma STN 01 6910 Pravidlá písania a úprava písomností 
tento znak ani nespomínajú. V preštudovaných českých typogra
fických manuáloch je opísaná tiež iba stroho, pre použitie v sadzbe 
registrov a slovníkov ako opakovacie znamienko. Aj tu môžeme 
naraziť na rozdielny prístup – kým Beran tildu od slova medzerou 
neoddeľuje,17 Blažek s Kočičkom áno.18 Osobne zastávam názor, že 
v tomto prípade je vhodné tildu od slova oddeliť medzerou, pretože 
tá reprezentuje vynechané samostatné slovo. V úlohe opakovacieho 
znamienka môže tildu zastúpiť aj pomlčka.  Tilda je aj znamien
kom pre naznačenie odhadu. V tomto prípade by som pokladal za 
korektné prebrať pravidlá týkajúce sa pomlčky, keďže je v podob
nom význame  a sádzať tildu k číslu bez medzery.  V niektorých 
jazykoch ako španielčina, portugalčina či estónčina tilda plní úlohu 
diakritického znamienka.  Okrem toho má tilda široké uplat
nenie v IT sektore.

17. BERAN, V.: Sadzba. In: Typografický ma-
nuál. Praha : Kafka design, 2000. 30 s.

18. KOČIČKA, P. – BLAŽEK, F.: Praktická ty-
pografie. Brno : Computer Press, 2007. 67 s.
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Použitie tildy ako znamienko opakovanie  
v registroch alebo slovníkoch
• jednoúrovňové
• dvojúrovňové

číslice

~ rímske 

~ mínuskové

~ kapitálkové

~ tabuľkové

číslice

~ tabuľkové

~ ~ kapitálky 

~ ~ proporcionálne

~ ~ mínuskové
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→ → Amphora v liste  
Francesca Lapi, 4. máj 1536.

a) meno@mail.com

b) @menoadresáta

zavináč (at sign)

História tohto pôvabného znaku nie je celkom dobre známa. Nie
ktorí veria, že ho stredovekí mnísi používali ako skratku pre la
tinské slovo „ad“, teda predložky k. Iní tvrdia, že zapúzdrené pís
meno a v písmene e, je skratkou slovného spojenia „each at“. Isté 
však je, že v 16. storočí bol zavináč používaný na označenie objemu 
ako „amphora“, pomenovanie vychádzajúce z rímskej amfory. Dvad
siate storočie bolo pre zavináč temným obdobím, používal sa veľmi 
zriedkavo, a to najčastejšie vo význame nákladu na jednotku, napr. 
10 kg @ 4,50 € (10 kíl za 4,50 €). Zavináč oživil mladý počítačový 
inžinier Ray Tomlinson. Práve on stál pri zrode e mailu. Tomlin
son hľadal málo používaný znak, ktorý by oddeľoval meno adresáta 
od mena počítača. Tento obsolentný znak s vizuálnou čistotou sa 
stal kandidátom č. 1. a zavináč sa tak stal základom modernej ko
munikácie. V taliansku ho nazývajú slimákom, v Holandsku opičí 
chvost.  V zápise e mailovej adresy sa zavináč píše bez medzier 
z oboch strán.a Ak plní úlohu identifikátora užívateľa v hromadnej 
četovej komunikácii, alebo ak chceme označiť konkrétnu osobu 
napríklad na sociálnej sieti, píše sa zavináč hneď pred meno bez 
medzery.b

@
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a) meno@mail.com

b) @menoadresáta



82
typtop

číslo (numero)

Numero je znakom Unicode, ktoré je zložené z veľkého písmena 
N a malého indexu písmena o. Často krát je pod indexom umiest
ňovaná horizontána čiara, aby sa znak nedopatrením neprečítal 
ako anglické slovo „No“. Pomenovanie numero pochádza z latinčiny, 
v ktorej znamená číslo, a rovnako sa číta aj v kontexte hovorenej vety. 
Symbol sa používa v poradovom číslovaní vo väčšine európskych 
jazykoch. V slovenčine sa s ním môžeme stretnúť veľmi sporadicky. 
Najčastejšie ako prefix pred číslom vstupeniek alebo na stravných 
lístkoch. V Amerike je častejšie nahrádzané mriežkou. Sádžeme ho 
vždy pred číslo, od ktorého je oddelené zúženou medzerou. Numero 
nesmie ostať na konci radku.

№
№ 00012345

№00012345
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trademark

Trademark sa ako symbol obchodnej značky používa na upozorne
nie, že značka patrí vám. Na rozdiel od symbolu ®, ktorý je vyhra
dený pre značky registrované na patentovom úrade, TM sa používa 
pre neregistrovanú značku. To znamená, že symbol môže používať 
ktokoľvek, no bez garancie, pretože značka nie je chránená záko
nom.  Symbol obchodnej značky sa bežne umiestňuje tesne za 
slovo bez medzery ako horný index, príležitostne ako dolný. Z vý
tvarného hľadiska môže symbol, hlavne v malých verziách loga či 
obchodného názvu spoločnosti pôsobiť nečisto. Avšak mnoho spo
ločností majú pocit, že symbol vzbudzuje dojem väčšej a silnejšej 
firemnej identity.

™
ZNAČKA™

ZNAČKA ™
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copyright

Znak copyright naznačuje, že autorovi, alebo tvorcovi diela boli ude
lené exkluzívne práva. Znak © sa začal široko užívať po zavedení 
autorského zákona v roku 1909. Zákon vyžadoval, aby sa slovo copy-
right viditeľne umiestňovalo na diele, aby sa tak legálne ochránilo 
pred porušovaním. Umelecké organizácie boli pochopiteľne pohor
šené dopisovaním tohto celého slova. Pokladali to za znehodotenie 
svojho diela a tak sa zhodli na kompromise diskrétnom c, umiest
nenom v krúžku hneď vedľa mena autora. Spočiatku to platilo len 
pre umelecké diela, neskôr v roku 1950 bolo použitie dovolené aj 
iným médiám.  Dnes už túto značku nie je nutné umiestňovať, 
pretože autorským zákonom je chránené automaticky každé dielo. 
No aj tak sa symbol často využíva z dôvodu informovania verejnosti, 
že dielo je pod ochranou autorského zákona. Ak by touto cestou 
došlo k porušeniu autorského zákona, nebol by priestor na obha
jobu nevedomého porušenia. Copyright je bežne sprevádzaný s ro
kom vzniku a menom autora. Sádže sa pred meno alebo spoločnosť 
vlastniacu autorské práva a je oddelený medzerou.  Obdobným 
symbolom je phonorecord ℗, ktorý sa vzťahuje na vlastnícke práva 
zvukovej nahrávky.

©
℗

© meno vlastníka

© spoločnosť, 2017
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ochranná známka

Ochranná známka je slovné, obrazové, priestorové alebo kombino
vané označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej 
osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Hlavnou črtou ochran
nej známky, ktorou sa odlišuje od ostatných označení používaných 
na označovanie výrobkov a služieb, je jej zápis do registra ochran
ných známok.  Za ochrannú známku možno považovať meno 
firmy, logo, či slová, písmená, číslice, kresby, tvary, farby, emblémy, 
etikety, prípadne ich vzájomné kombinácie použité na odlíšenie 
tovarov alebo služieb. Za ochranné známky možno považovať aj 
reklamné slogany, ktoré sú zapísané ako také do registra ochran
ných známok.  Ochrannou známkou je možné chrániť akýkoľ
vek názov či symbol, ktorý odlišuje výrobok konkrétneho výrobcu 
od konkurencie a identifikuje ho pred zákazníkmi.19  Symbol 
ochrannej známky sa sádže ako horný index hneď za slovo, no nie
kedy je použitý aj na stred riadka.

®

logo®

19. URL: <http://www.patentovat.sk/
ochranne-znamky/ochranna-znamka/>
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čísla
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čísla

Čísla nás sprevádzajú dennodenne, sú dôležitým dorozumievacím 
prostriedkom a preto je ich presný zápis veľmi dôležitý. Najčastejšie 
prichádzame do styku s arabskými číslicami (v skutočnosti správ
nejšie indickými), v menšej miere s rímskymi.  Nižšie číselné 
údaje sa v sadzbe vyjadrujú slovne, okrem letopočtov a dátumov. 
Číslom by nemal začínať nový riadok, a rovnako by číslom nemala 
začínať ani veta.a V prípade dátumu je elegantným riešením dopí
sanie dňa.b  Mnoho kvalitných písiem má na výber viac typov 
číslic, ktoré majú rôzne využitie. Ak máme k dispozícii minuskové 
(skáskavé) číslice, dávame im v mínuskovej sadzbe prednosť,c ver
zálkové číslice vyhradíme len pre sadzbu z verzálok.d Niekedy písmo 
obsahuje aj špeciálne kapitálkové číslice, ktoré sa môžu hodiť pre 
dlhšie bloky sádzané z kapitálok.b Kombinácia kapitálok a mínus
kový číslic prípustná je,f ale kombinácia kapitálok s verzálkovými 
číslicami je naopak úplne nevhodná.g  Dôležitou súčasťou kva
litného písma sú tabuľkové číslice.h,i Tieto číslice si zachovávajú 
konštantnú šírku a tak sú ideálne na sadzbu čísiel, ktoré sú radené 
pod seba (obsahy, tabuľky…)

1 2 3
4 5 6
7 8 9

a) 28. októbra 2015...

b) Dňa 28. októbra 2015...

 V stredu 28. októbra 2015...
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V sadzbe čísiel pod sebou sa používajú 
tabuľkové číslice pre ich jednotnú šírku, 
ktorá zabezpečuje vizuálny poriadok. 

h) tabuľkové verzálkové číslice
i) tabuľkové minuskové číslice
j) verzálkové číslice
k) mínuskové číslice

c)  abc 123456789

d) ABC 123456789

e)  ABC 123456789

f)  ABC 123456789

g)  ABC 123456789

1450
1451
1452

1450
1451
1452 

1450
1451
1452

1450
1451
1452

h)  i)  j)  k)  
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→ Číselné rády oddeľované interpunkčnou 
medzerou.

1,136 451 3
2,451 103
3,743 13
4,157 7
5,357
6,14
7,3

1,1
23,1

752,3
7 351,7

13 010,7
121 353,4

1 310 455,1

členenie čísel

Viacmiestne čísla (okrem letopočtov a dátumov) sa od seba odde
ľujú po skupinách troch čísel smerom od desatinnej čiarky v oboch 
smeroch. V texte číselné rády oddeľujeme šestinovou, prípadne 
interpunkčnou medzerou. V každom prípade musí mať medzera 
nemennú šírku. Existujú však dokumenty, kedy sa z bezpečnost
ných dôvodov môžu trojčlenné skupiny od desatinnej čiarky doľava 
oddeliť pomocou bodky, v norme STN 01 6910 to bola požiadavka 
NBS.  Jednotky od desatín oddeľujeme zásadne čiarkou, nie 
bodkou! Pri radení číslic pod seba sa desatinná čiarka a všetky čí
selné rády (jednotky, desiatky, tisíce…) sádžu presne pod seba. Číslo 
nerozdeľujeme do dvoch riadkov.
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← Číselné rády oddeľované šestinovou  
medzerou..

← Číselné rády v zápise roka neoddeľujeme.

← Jednotky od desatín oddeľujeme zásadne 
čiarkou, nie bodkou!

rok 2015
π = 3,14

rok 2 015
π = 3.14

1 234 km
5 678 910 obyvateľov
5 800 ks
0,755 12 kg
1 079 252 848,8 km/h
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spôsob písania čísel
v niektorých európskych Jazykoch

Niektoré krajiny si osvojili iný zápis, na aký sme zvyknutí. Nasle
dujúci zozam20 je vytvorený podľa noriem, avšak prax môže byť iná.

5 432,10
Čeština
Fínčina
Francúzština
Chorvátčina
Maďarčina
Nemčina
Nórčina
Poľština
Ruština
Slovenčina
Slovinčina
Švédčina
Turečtina

5.432,10
Islandčina
Taliančina
Holandčina
Poľština
Portugalčina
Rumunčina
Španielčina

5,432.10
Angličtina
Dánčina

5’432,10
Švajčiarsko

20. KOČIČKA, P. – BLAŽEK, F.: Praktická ty-
pografie. Brno : Computer Press, 2007. 123 s.



93
čísla

spáJanie písmen a číslic

Ak písmená s číslicami vyjadrujú jeden údaj, spájame ich bez me
dzery.a Zložené slová napísané číslicami a slovom spájame spojov
níkom.b V češtine bez spojovníka a bez medzery.c Nevhodné je kom
binovanie číselnej sumy so slovami.d Často vyskytujúcou sa chybou 
je nesprávny zápis poradových čísiel so spojovníkom a príponou.e

a) A4

vitamín B12

ul. Humenská 8A

b) 3-násobný

5-krát

18-ročný

  

d) 3 mil.

35 tisíc

10 tisíc

e) 70. roky

A 4

vitamín B 12

ul. Humenská 8 A

c) 3násobný

5krát

18ročný

  

3 milióny 320 000

35 tis. 253

10 tis.

70-te roky
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rímske číslice

Rímske číslice predstavujú zápis čísiel pomocou písmen I, X, L, C, 
D a M. Tento zápis svoj zenit už dosiahol, ale aj v dnešných ča
soch sa s ním stretávame hlavne pri označovaní knižnej kapitoly, 
storočia, mesiaca v dátume a poradového čísla panovníka. Zaují
mavé sú chronogramy, akési šifry, v ktorých je ukrytý zápis dá
tumu.   Rímske číslice sa píšu a čítajú tak, že hodnoty písané 
vpravo od najvyššej hodnoty v čísle sa priratúvajú, kým hodnoty 
vľavo sa odratúvajú. Vo význame poradového čísla sa sádžu s bod
kou. Ak sa takáto číslica nachádza na konci vety, za bodkou sa ďalšia 
bodka nedáva. Pri poradovej sadzbe sa číslice vyrovnávajú podľa 
pravého okraja najširšieho čísla.

→ Chronogram na soche pri kostole v obci 
Dolany, Česká republika:  
In honoreM  InsIgnIs athLetae DIVI fLorIanI  
IneXstrVCta = 1729

In honoreM
InsIgnIs athLetae
DIVI fLorIanI
IneXstrVCta

 C = 100
 D = 500
 M = 1000
 MMXVII = 2017

 I = 1
 V = 5
 X = 10
 L = 50
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21. X. 2015

Ľudovít XVI.

VII. kapitola

Kapitola VII

III. A trieda

XXIII. olypijské hry

 I. kapitola
 II. kapitola
 III. kapitola
 IV. kapitola

XXXVII
XXXVIII

XXXIX
XL
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časové údaJe

V zápise časových údajov vládne mierna schizofrénia. Často sa stre
távame so zápisom, kde hodiny od minút oddeľuje dvojbodka. Avšak 
ak tým zápisom nie je športový údaj, na dvojbodku nie je dôvod. Aj 
keď nerozumiem, z akého dôvodu si športový zápis dvojbodku žiada, 
skúmaná literatúra je v tomto jednotná. V inom ako športovom 
význame hodiny od minút oddeľujeme bodkou. Dvojbodkou odde
líme minúty so sekundami, a sekundy od desatiny sekúnd čiarkou. 
Prečo je teda nesprávny zápis vídať častejšie ako ten správny? S naj
väčšou pravdepodobnosťou súvisí s používaním digitálnych hodín, 
kde hrdo bliká dvojbodka. Prvé „digitálky“ predstavila spoločnosť 
Hamilton (Pensylvánia, USA) už v roku 1970. Keďže sa jedná o ame
rický produkt, zápis času nemohol byť iný, ako s dvojbodkou (09:54). 
Takýto zápis u nás pravdepodobne práve kvôli „digitálkam“ zdo
mácnel, no jeho používanie je hlavne v beletrii nevhodné.  Zápis 
s dvojbodkou považuje spoluautorka normy STN 01 6910 Ľudmila 
Velichová za obsolentný a v pripravovanej aktualizácii sa uvažuje 
uprednostniť zápis časových údajov s bodkou a zápis tzv. digitál
neho času v písomnostiach neodporúčať.21  Podľa môjho názoru 
je to správny krok, ktorý prispeje k zjednoteniu správneho zápisu. 
Pretože ak vidíme časový zápis, pri ktorom absentuje jednotka 
(h resp. min.), napríklad 9:54, tak nesúlad, ktorý momentálne vládne, 
nám nezaručí správne pochopenie údaju, a sme tak odkázaní na 
kontext týkajúci sa zápisu. Myslím si tak, že bodka a dvojbodka 
majú svoj význam, pretože jasne definujú, čo oddeľujú, bez potreby 
vysvetľujúceho kontextu.

21. VELICHOVÁ Ľ.: Osobná komunikácia.  
27. november 2016
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a) 4.09 h

 9:15 min

 15,3 s

b) 4:09:15,3

c) Začiatok prezentácie je 7.50 h.

 Prednášky budú od 8.30 –13.45 h. 

 Prednášal 5 h 21 min 3 s.

 Začiatok prezentácie je 07:50 h.

 Prednášky budú od 08.30 –13.45 h. 

 Prednášal 05 h 21 min 03 s.

a) hierarchia oddeľovania: hodiny oddeľu-
jeme od minút bodkou, minúty od sekúnd 
dvojbodkou a sekundy od desatín sekúnd 
desatinou čiarkou.

 

b) pri športových výsledkoch sádžeme me-
dzi hodiny a minúty dvojbodku

c) Zápis časových údajov vo vetnej súvis-
losti. Pokiaľ sa nejedná o zápis športového 
výsledku,nepoužívame dvojbodkou na 
oddeľovanie minúty od hodín. Rovnako 
neprípustné je vkladanie nuly. Dvojciferný 
zápis hodín je vhodný napríklad v tabuľkovej 
sadzbe.
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dátum

Dátum môžeme zapísať viacerými spôsobmi. Formát zápisu volíme 
podľa účelu či druhu sádzaného textu. V knižnej sadzbe preferu
jeme mesiac vypísaný slovne, v tabuľkových dokumentoch uro
bíme lepšie, ak mesiac zapíšeme vždy ako dvojciferné číslo. Takisto 
v právnych dokumentoch sa do dátumu vkladá nula ako ochranný 
prvok. Delenie dátumu do dvoch riadkov je zakázané medzi dňom 
a mesiacom.a V úzkej sadzbe je tolerované rozdelenie medzi me
siacom a rokomb, avšak lepším riešením je mesiac vypísať slovnec 

a ten v prípade potreby môžeme rozdeliť.  Pre všetky spôsoby 
zápisu platí pravidlo, že deň sa od mesiaca a mesiac od roka od
deľujú medzerou.d (Samozrejme existujú výnimky kedy je nutné 
zapísať dátum v skrátenej podobe a bez medzier [21. 04. 85], ako 
napr. interné písomnosti typu: zápisnica, protokol… V serióznej 
sadzbe sa však takému zápisu zásadne vyhýbame.)  Letopočty 
spojujeme pomlčkou bez medzery,g,h ale nikdy neskracujeme prvú 
časť letopočtui.

28. 
apríl

 28. apríl
1985 

 28. 
4. 1985 

 28. 4. 
1985 

a) 

b)

c)
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e) Mesiac môžeme zapísať aj rímskou 
poradovou číslicou. Takýto zápis je už však 
zastaraný a takmer sa nepoužíva.

f) Pre zápis mesiaca rímskou číslicou platia 
rovnaké pravidlá ako pre arabské číslice.

d) 28. apríl 1985

 28. 4. 1985

 28.04.1985

 28. 4. 85

e) 28. IV. 1985

f) 28.IV.1985

g) 1928 – 1939

h) 1928 – 39

i) 28–39
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* Zápis čísla v sérii označuje rozsah od– do, 
preto sa čísla oddeľujú pomlčkou. Niektoré 
zdroje uvádzajú oddeľovanie spojovníkom, 
to však nemá logiku.

trojmiestne: 376
štvormiestne: 37 23
päťmiestne: 537 23
šesťmiestne: 23 94 83
sedemmiestne: 253 72 41
séria:*   24 56 32–5

12 34 56

055 12 34 56

055/12 34 56

+421/55/12 34 56

0910 234 567

0910 23 45 67

+421 910 234 567

+421/910 234 567

telefónne čísla

Sádžu sa v skupinách 2 –3 číslach s nemennou zúženou medzerou. 
Pri nepárnom počte čísel sádžeme ako prvé trojčíslie a ostatné dvoj
čísla. Tento systém však nie je nutné dodržať, pokiaľ ide o lepšiu 
zapamätateľnosť čísla, napr. 777 888, no je nutné mať na pamäti, 
že niet väčšieho barbarstva, ako používať viac spôsobov členenia 
v jednom dokumente, vizitke či inej tlačovine, alebo v digitálnom 
priestore. Telefónne číslo sa nemôže deliť do dvoch riadkov. Čísla 
pevnej linky uvádzame vždy minimálne s medzimestským tvarom, 
ktorý od zvyšku čísla môžeme oddeliť lomkou. Pri písaní čísel mo
bilných operátorov sa štvormiestne predvoľby oddeľujú medzerou 
od čísla účastníka, ktoré sa delí na dve trojmiestne, alebo tri dvoj
miestne skupiny. Prípustné sú oba spôsoby, ale telekomunikácie 
odporúčajú písať iba dve trojmiestne skupiny. Platí však spomínané 
pravidlo, všade jednotne!
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peňažné sumy

Značky peňažných jednotiek sa skladajú z bežných znakov (eur, 
Kč…) alebo majú vlastné symboly (€, $, £…). V obchodnom styku 
sa pre označenie meny používajú medzinárodné trojpísmenové 
kódy (EUR, USD, LIB). V staršej literatúre sa môžme dočítať, že ak 
je hodnota uvedená s desatinným číslom,a alebo s desatinou čiar
kou a pomlčkou,b kladie sa značka meny pred sumu. Ak je číslo celé, 
kladie sa značka meny za sumu.c Avšak na odporúčanie Národnej 
banky Slovenska bolo toto pravidlo v apríli 2011 z noriem vypus
tené. Takže znak € sa môže písať pred i za sumu, rozhodnutie je na 
pisateľovi. Dôležitá je len jednotnosť zápisu. Vo vetnej súvislosti 
je vhodnejšie označenie meny uvádza za sumou, a to buď značkou 
meny, alebo sa názov meny vypíše.d

Symbol eura –  € predstavila Európska  
komisia 12. decembra 1996. Dizajn  
vychádza zo staršej európskej menovej  
jednotky „European Currency Unit“a zá-
roveň vizuálne korešponduje s finančnými 
symbolmi iných mien ($, £, ¥). 
Autorom symbolu je belgický dizajnér  
Alain Billiet.

→ 
European  
Currency Unit 
1979

a)  € 12,34
b)  € 12,–
c)  12 €
d)  Ročné predplatné je 42,15 €.
 Ročné predplatné je 42,15 eura.
 Ročné predplatné je 42 eur.

₠
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matematické operátory

Matematická sadzba patrí medzi najťažšie disciplíny vôbec, po
dobne ako sadza chemická či sadzba nôt. Zložité vzorce, ktorým 
často krát dizajnér nerozumie, komplikuje aj chabá podpora sá
dzacieho softvéru. Dokúpením špecializovaného pluginu (Math
Tools, MathMagic…) si značne pomôžeme. Poukázať chcem však 
iba na základy, v ktorých sa často chybuje.  Najpoužívanejšie 
matematické operácie sú sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie. 
Z týchto štyroch základných operácii sú až tri, ktoré bežne vídať 
vysádzané zle. Znamienko odčítavania (−) je často zamieňané za 
spojovník, alebo pomlčku, no tieto znaky nemajú správnu šírku, 
duktus a niekedy aj vertikálnu polohu. Znamienko násobenia (×) 
sa notoricky nesprávne nahrádza za písmeno x. Pre symbol delenia 
správne používame dvobodku (:), alebo lomku (/). Anglo americký 
symbol obelus (÷) z typografického hľadiska vyhovuje viac (má rov
nakú šírku a horizontálna os je v priamke s ostatnými znamien
kami)*, ale jeho používanie sa neodporúča. Jindřich Špalek vo svojej 
knihe rezervuje znak pre „pokračování, stupňování, progressivius“.22 
V elektrotechnike sa používa na označenie rozsahu.  Niekedy sa 
stáva, že vzorec nevojde na jeden riadok, a tak ho je nutné rozdeliť, 
ideálne v mieste rovnosti (=) s tým, že znamienko zopakujeme aj na 
začiatku druhého riadka.  Znamienka od čísel a iných znakov 
oddeľujeme zúženou medzerou.

a) výraz bez medzier 
b) písmeno x namiesto znamienka × 
c) odporúča sa dvojbodka, alebo lomka 
d) spojovník namiesto znamienka mínus

porovnanie šírky 
e) znamienko mínus 
f) em pomlčka 
g) en pomlčka 
h) spojovník

22. ŠPALEK, J.: Náuka os sazbě obyčejné, 
tabulkové, matematiky a chemie : tretie  
vydanie. Praha : Spolek faktorů knihtiskáren  
v Československe republice, 1925. 88 s.

7 + 3 = 10

3 × 3 = 9

8 : 2 = 4

5 − 3 = 2

a) 7+3=10

b) 3 x 3 = 9

c) 8 ÷ 2 = 4

d) 5 - 3 =2

e) −
f) —
g)

  
–

h)
  -
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+ − × ÷
= < > ±
× ÷ + −
> ± = <

*  Dvojbodka je v porovnanaí so symbolom 
obelus výrazne užšia a môže kompliko-
vať vertikálne zarovnanú sadzbu. Taktiež 
jej horizontálna os je mimo ostatných 
znamienok.
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záver

Tento materiál vznikol vrámci mojej diplomovej práce na Fakulte 
umení v Košiciach. Cieľom bolo vytvorenie uceleného študijného 
materiálu, a to v oblasti sadzby, ktorý mal byť súhrnom odporúčaní 
pre typografickú úpravu, týkajúcu sa predovšetkým mikrotypogra
fie. Podľa môjho názoru takýto materiál na Slovensku chýba a ja 
verím, že bude prínosom nielen pre študentov či dizajnérov v praxi, 
ale aj ľudí, ktorí sa so sadzbou ešte nestretli a záleží im na korekt
nej úprave.  Osobné zainteresovanie v tejto oblasti mi dáva sily 
v tejto práci pokračovať aj naďalej, pretože cítim, že v tejto oblasti 
sú stále nedoriešené niektoré problémy. Progres v riešení budem 
dokumentovať na webstránke www.typtop.sk.  Počas práce som 
sa učil vyhýbať sa slovu „pravidlá“, pretože tie môžu byť v niekto
rých prípadoch variabilné, no vždy ich musíme vedieť zdôvodniť, 
a hlavne, dodržiavať ich v celom typografickom diele jednotne.
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klávesové skratky

znak:  win: skratka alt + mac:
… trojbodka  0133 option + ;

* hviezdička (p) alt + - 042 

† krížik  0134 option + t

‡ dvojitý krížik  0135 shift + option + 7

„ počiatočné úvodzovky  0132 option + [

“ koncové úvodzovky  0147 shift + option + [

‚ jednoduchá poč. uv.  0130 option + ]

‘ jednoduchá konc. uv.  0145 shift + option + ]

– en pomlčka  0150 option + hyphen

— em pomlčka  0151 shift + option+hyphen

~ tilda (p) alt + 1 0126 option + n

© copyright  0169 option + g

® registered  0174 option + r

™ trademark  0153 option + 2

@ zavináč (p) alt + v 064

# mriežka (p) alt + x 035

% procento shift + = 037

‰ promile  0137 shift + option + r

& ampersand (p) alt + c 038

ß ostré s (p) alt + § 0223 option + s

< menší než (p) alt + , 060

> väčší než (p) alt + . 062

\ spätná lomka (p) alt + q 092

[ hranatá poč. zátvorka (p) alt + f 091

] hranatá konc. zátvorka (p) alt + g 093

{ zložená poč. závorka (p) alt + b 0123

} zložená konc. závorka (p) alt + n 0125

« fr./rus. poč. úvodzovky  0171 option + \

» fr./rus. konc. úvodzovky  0187 shift + option + \

‹ fr./rus. poč. jedn. uv.  0139 shift + option + 3
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› fr./rus. poč. konc. uv.  0155 shift + option + 4

¤ mena (p) alt + ̈  0164 

€ euro (p) alt + e 0128 shift + option + 2

$ dolár  (p) alt + ô 036

¢ cent  0162 option + 4

£ libra  0163 option + 3

¥ yen  0165 option + y

^ strieška (p) alt + 3 094

• bod  0149

| zvislá linka (p) alt + w 0124

¦ prerušená linka  0166

¬ zápor  0172

± plusmínus  0177 shift + option + =

° stupeň  0176 shift + option + 8

μ mikro  0181 option + m

§ paragraf  0167 option + 6

¶ odstavec  0182  option + 7

·  middot  0183 shift + option + 9

¼ štvrtina  0188

1/2 polovica  0189

¾ tri štvrtiny  0190

÷ delenie (obelus) (p) alt + ú 0247

× násobenie (p) alt + ) 0215

 nezalomiteľná medzera  0160
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skratky titulov

Skratky titulov a hodností uvedených pred menom sa píšu bez čiarky, skratky hod-
ností uvedených za menom sa oddeľujú od mena čiarkou a medzerou.

akademické tituly uvádzané pred menom: 
Bc. bakalár 
Mgr. magister 
Mgr. art. magister umenia 
Ing. inžinier 
Ing. arch. inžinier architekt 
MUDr. doktor všeobecného lekárstva 
MDDr. doktor zubného lekárstva 
MVDr. doktor veterinárskeho lekárstva 
RNDr. doktor prírodných vied 
PharmDr. doktor filozofie 
JUDr. doktor práv 
PaedDr. doktor pedagogiky 
ThDr. doktor teológie 
 
skratky ďalších akademických titulov uvádzaných za menom: 
PhD. philosophiae doctor 
ArtD. artis doctor 
ThLic. licenciát teológie 
DrSc. doktor vied (zaniknutý titul) 
CSc. candidatus scientianum (zaniknutý titul) 
 
vedecko-pedagogické hodnosti a vedecko-umelecké hodnosti 
(píšu sa pred akademickými titulmi): 
doc. docent 
prof. profesor 
 
pred menom a ostatnými titulmi: 
Dr. h. c. doctor honoris causa 

príklady: 
Mgr. art. Peter Rudý, ArtD. 
doc. Ing. Pavel Žak, PhD. 
Dr. h. c. prof. JUDr. Viktória Hančová, PhD.
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skratky hodností

Skratky hodností sa píšu pred menom s malým začiatočným písmenom. Ak sú pred 
menom uvedené tituly, hodnosť sa uvádza pred nimi.

mužstvo: 
voj. 1. st. vojak 1. stupňa 
voj. 2. st. vojak 2. stupňa   
slob. slobodník 
des. desiatnik 

poddôstojníci: 
čat. čatár 
rtn. rotný  
rtm. rotmajster 
nrtm. nadrotmajster 
šbnrtm. štábny nadrotmajster  

práporčíci:* 
pprap. podpráporčík 
prap. práporčík  
nprap. nadpráporčík  
 

nižší dôstojníci: 
ppor.  podporučík†  
por. poručík 
npor. nadporučík  
kpt. kapitán 

vyšší dôstojníci: 
mjr. major 
pplk. podplukovník 
plk. plukovník 
plk. gšt.  plukovník generálneho 

štábu 

generáli: 
brig. gen. brigádny generál 
genmjr. generálmajor 
genpor. generálporučík 
arm. gen. armádny generál‡ 
gen. generál

príklady: 
kpt. Bc. Michal Džupaj 
mjr. Ing. Martin Riško 
 

*  práporčícke hodnosti už  
v OSSR neexistujú

†  hodnosť zrušená k 1. 9. 2002 účínnos-
ťou zákona 512/2002 Z.z.

‡  hodnosť zrušená k 1. 9. 2002 záko-
nom 512/2002 Z.z. a nahradená hod-
nosťou generál
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 značka 
veličiny

základná  
jednotka veličiny

značka  
jednotky

dĺžka l meter m
plošný obsah S meter štvorcový m2
objem V meter kubický m3
hmotnosť m kilogram kg
hustota ρ kilogram/meter3 kg/m3
sila F newton N
tlak p pascal Pa
práca W joule J
výkon P watt w
rovinný uhol α radián rad
priestorový uhol Ω steradián sr
čas t sekunda s
rýchlosť v meter za sekundu m/s
uhlová rýchlosť (otáčky) ω radián za sekundu rad/s
frekvencia f hertz Hz
kinematická viskozita v meter štvorcový za sekundu m2/s
dynamická viskozita η kilogram na meter sekundu kg/m s
prietok Q meter kubický za sekundu m3/s

medzinárodná sústava Jednotiek si

základné veličiny sústavy SI

veličina: značka veličiny: SI jednotka značka jednotky: 
dĺžka l meter m 
hmotnosť m kilogram kg 
čas t sekunda s 
teplota T kelvin K 
elektrický prúd I ampér A 
svietivosť I kandela cd 
látkové množstvo n mol (mól) mol

základné a odvodené jednotky SI jednotlivých veličín
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teplota T kelvin K
elektrický prúd I ampér A
elektrické napätie U volt V
elektrický odpor R ohm Ω
magnetický indukčný tok Φ weber Wb
magnetická indukcia / 
hustota magnetického toku

B tesla T

intenzita magnetického poľa H ampér na meter A/m
svietivosť I kandela cd
jas L kandela na m2 cd m-2
osvetlenie E lux lx
látkové množstvo n mol (mól) mol
rádioaktivita curie Ci
zvuk decibel dB

predpony:

   
Y yotta kvadrilión 
Z zetta triliarda 
E exa trilión 
P peta biliarda 
T tera bilión 
G giga miliarda 
M mega milión 
k kilo tisíc 
h hekto sto 
da deka desať 
d deci desatina 
c centi stotina 
m mili tisícina 
μ mikro milióntina 
n nano miliardtina 
p piko bilióntina 
f femto biliardtina 
a atto trilióntina 
z zepto triliardtina 
y yokto kvadrilióntina
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