
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AULA INTERNACIONAL 1 
 

GLOSARIO ESPAÑOL –ESLOVACO 
ŠPANIELSKO –SLOVENSKÝ SLOVNÍ ČEK 
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J a z y k o v é  k n i h y  



 

¡Hola a todos! 

 

 

Španielčina je oficiálnym jazykom 400 miliónov ľudí v 21 štátoch sveta. Je to tretí najrozšírenejší jazyk na 

svete a druhý najpoužívanejší cudzí jazyk. Len v Spojených štátoch amerických je materinským jazykom 25 

miliónov obyvateľov a 2 miliónov obyvateľov v ďalších krajinách. Záujem o španielsky jazyk neustále rastie 

a tento jazyk nadobúda čoraz väčší vplyv v kultúre, politike, ekonomike, na internete aj vo vedeckej oblasti. 

Slovníček k metóde Aula Internacional 1 obsahuje kompletnú slovnú zásobu k učebnici (lekcie 1 až 10) 

a pracovnému zošitu (Más ejercicios). Je rozdelený na dve časti. V prvej časti – Glosario por unidades – sú 

slovíčka zoradené podľa lekcií. V druhej časti – Glosario A-Z – je vybraná slovná zásoba učebnice zoradená 

abecedne. V slovníčku sú zahrnuté aj vybrané zemepisné názvy a pomenovania reálií, ale len v prípade odlišností 

medzi španielčinou a slovenčinou (rod, výslovnosť, pravopis). Dúfam, že slovníček Vám bude užitočnou 

pomôckou pri štúdiu španielčiny. 

 Autor 
¡Mucha suerte! 

 
 

PÁR RÁD NA UČENIE SA SLOVÍČOK 
 

� Nové slovíčka sa učte pravidelne (napr. každý deň desať minút) a nie jedenkrát do týždňa. 

� Slovíčka sa neučte jednotlivo a izolovane. Ku každému slovíčku si pripíšte (aspoň) jednu vetu: 

 abierto – El restaurante está abierto de 10 a 23 horas.  

� Slovíčka sa učte aj spolu s ich protikladmi: 

 abierto ≠ cerrado, joven ≠ viejo, grande ≠ pequeño, ...  

� Slovíčka sa môžete učiť aj podľa tém (tzv. slovných polí – tematicky, podľa slovies, podstatných mien, ...): 

 Familia: padre, madre, hijo, hija, abuelo, abuela, ... 

� Nové slovíčka si opakujte vo dvojici. Napr. jeden popíše význam slova bez toho, aby ho pomenoval, druhý sa 

pokúša nájsť opisované slovo. 

� Môžete si zaviesť aj slovník k určitým situáciám, v ktorom si budete zaznamenávať celé výrazy alebo aj krátke 

rozhovory (tzv. komunikačné prostriedky). Tie sa Vám potom môžu zísť v rôznych každodenných situáciách. 

 
 

ABREVIATURAS / ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 
 

skr. skratka 

hov. hovorový výraz 

fam. familiárny výraz 

sg. jednotné číslo 

pl. množné číslo 

m. mužský rod 

f. ženský rod 

sust. podstatné meno 

adj. prídavné meno 

adv. príslovka 

inf. neurčitok 

(zc) sloveso na –cer  al. –ducir  so -zc- v 1. os.sg. 

(ie) sloveso so zmenou e-ie 

(ue) sloveso so zmenou o-ue 

(i) sloveso so zmenou e-i 

(í) sloveso na –iar  s prízvučným -í- 

(ú) sloveso na –uar s prízvučným -ú- 

(y) sloveso na –uir s -y- v 1. os.sg. 

(g) sloveso s -g- v 1. os. sg. 

Mex. výraz používaný v Mexiku 

Ven. výraz používaný vo Venezuele 

 



 

 

UNIDAD 1   NOSOTROS 
 
1. ¡HOLA! ¿QUÉ TAL?  

¡Hola Ahoj! 
llamarse volať sa 
¿Qué tal? Ako sa máš? Ako? 
ser byť, existovať 
y a  

 

2. PALABRAS EN ESPAÑOL 

aeropuerto m letisko 
aula f (el) učebňa 
bar m bar 
calle f ulica 
comprender rozumieť 
~ Yo comprendo ... ~ ja rozumiem... 
diccionario m slovník (kniha) 
en  v, vo, do, na 
escuela f škola 
español španielsky, Španiel, 

španielčina 
~ en español po španielsky 
estación f stanica 
euro m euro (mena) 
Gracias. Ďakujem. 
~ Muchas gracias. ~ Ďakujem veľmi pekne. 
hotel m hotel 
libro m kniha 
metro m metro 
museo m múzeum 
música f hudba 
no nie, ne- (záporka) 
palabra f slovo 
perfumería f parfuméria 
plaza f námestie 
restaurante m reštaurácia 
significar znamenať 
~ ¿Qué significa ...? ~ Čo znamená ...? 
taxi m taxík 
teatro m divadlo 
teléfono m telefón 
televisión f televízia 

 

3. FAMOSOS QUE HABLAN ESPAÑOL  

argentino argentínsky, Argentínec 

arquitecto m architekt 

artista m, f umelec, umelkyňa 

bailarín m tanečník 

cantante m, f spevák 

colombiano kolumbíjsky, Kolumbíjčan 

cubano kubánsky, Kubánec 

diseñador m návrhár, dizajnér 

escritor m spisovateľ 

famoso slávny, známy 

hablar (de) hovoriť (o) 

que ktorý, -á, -é 

un, una jeden, jedna; neurčitý člen 

uruguayo uruguajský, Uruguajec 

venezolano venezuelský, Venezuelčan 
 

4. EN LA RECEPCIÓN 

alemán nemecký, Nemec, nemčina 

año m rok 

apellido m priezvisko 

brasileño brazílsky, Brailec 

camarero m čašník 

¿cómo? ako? 

correo electrónico m e-mail 

¿cuál? ktorý? 

¿cuánto? koľko? 

de z, zo, od; 2.pád 

¿de dónde? odkiaľ? 

dedicarse venovať sa 

~ ¿A qué te dedicas? Čomu sa venuješ? (práca) 

dirección f adresa 

edad f vek 

el, los určitý člen muž. rodu, ten, tí 

enfermera f zdravotná sestra 

enfermero m ošetrovateľ 
francés francúzsky, Francúz, 

francúzština 
la, las určitý člen žen. rodu, tá, tie 

lugar m miesto 

~ lugar de origen m miesto pôvodu 

mi môj, moja, moje 

móvil m mobilný telefón 

nacionalidad f národnosť 

nombre m meno 

número m číslo 

~ número de teléfono m telefónne číslo 

pregunta f otázka 

preguntar (o)pýtať sa 

profesión f zamestnanie 

¿qué? čo?;  aký? ktorý? 

recepción f recepcia 

tener mať 

trabajar (de/como ) pracovať (ako) 

vivir žiť 

~ Vivo en ... ~ Žijem v ... 
 

5. AFICIONES 

afición f záľuba, hobby 



 

 

cantar spievať 
cocinar variť 
escribir písať 
esquí m lyžovanie 
fútbol m futbal 
~ jugar al fútbol ~ hrať futbal 
gimnasio m telocvična, posilňovňa 
~ ir al gimnasio ~ ísť do telocvične 
leer čítať 
~ leer novelas ~ čítať romány 
noche f noc 
~ salir de noche ~ výjsť si večer von 
sello m známka (poštová) 
~ coleccionar sellos ~ zbierať známky 
tele f (skr.) TV, telka (hov.) 
~ ver la tele ~ pozerať televíziu 
tenis m tenis 

 

6. LETRAS Y SONIDOS 

casa f dom 

cine m kino 

colección f zbierka, kolekcia 

comida f jedlo; obed 

cuenta  f účet 

gato m mačka; kocúr 

general všeobecný, hlavný 

gol m gól 

guerra f vojna 

guitarra  f gitara 

jamón  m šunka 

jefe m, jefa  f šéf, vedúci; šéfka, vedúca 

joven mladý 

letra f písmeno 

queso m syr 

quilo / kilo m kilo 

sonido m hláska, zvuk 

zapato m topánky, obuv 

zoo m zoo 
 

EXPLORAR Y REFLEXIONAR – GRAMÁTICA 

Adiós. Zbohom. Ahoj. (pri rozlúčke) 

arroba f zavináč 

banco m banka 

belga belgický, Belgičan 

bien adv. dobre 

bueno  (buen  + sust. m.sg.) dobrý 

~ Buenos días. ~ Dobré ráno. Dobrý deň. 
~ Buenas tardes. ~ Dobré popoludnie (deň). 

~ Buenas noches. ~ Dobrý večer. Dobrú noc 

cocinero m kuchár 

¿Cómo estás? Ako sa máš? 

¿Cómo está/están? Ako sa máte? (vykanie) 

dato m údaj 

datos personales m pl. osobné údaje 

deportista m, f športovec, športovkyňa 

despedirse (i) rozlúčiť sa 
estadounidense americký, -á, obyvateľ, -ka 

USA 
estudiante m, f študent, študentka 

estudiar študovať 

Hasta luego. Dovidenia 

italiano talianský, Talian, taliančina 

juez m, jueza  f sudca, sudkyňa 

marroquí marocký, Maročan 

médico m, médica  f lekár, lekárka 

muy veľmi 

periodista m, f novinár, novinárka 

presidente m, presidenta f prezident, prezidentka 

profesor m profesor, učiteľ 

saludar zdraviť 

secretario m, secretaria  f asistent, sekretárka 

tu tvoj, tvoja, tvoje 

turco turecký, Turek, turečtina 
 
7. LAS COSAS DE LA CLASE 

bolígrafo m pero 

clase f trieda, hodina (vyučovacia) 

con s, so 

cosa f vec 

cuaderno m zošit 

esto toto 

hoja f list, hárok papiera 

lápiz f ceruzka 

mesa f stôl 

o alebo 

papelera f kôš 

pizarra f tabuľa 

se sa 

~ se dice ~ sa povie 

~ se escribe ~ sa píše 

silla f stolička 

televisor m televízor 

ventanta f okno 

vídeo m, DVD m video, DVD 
 
8. EL PRIMER DÍA DE CLASE 

día m deň 

~ El primer día de clase. ~ Prvý deň v triede. 

chico m chlapec 
 
9. LOS COMPAÑEROS DE CLASE 

amigo m priateľ, kamarát 



 

 

compañero m spoločník; druh 
~ compañero de clase m spolužiak 

diseñador gráfico m grafický dizajnér 
expresión f výraz 

importante dôležitý 
pasear prechádzať sa 

perro m pes 
Por favor. Prosím. 

ropa f oblečenie, odev 
su jeho, jej, Váš 

vacaciones f pl. prázdniny 
viajar cestovať 

 

VIAJAR 

acompañar con las palmas  tlieskať 

africano africký, Afričan 

ampliar (í) rozšíriť 

baile m tanec 

barrio m štvrť 

~ barrio marginal m ~ okrajová štvrť 

base f základ 

boda f svadba 

como ako 

conjunto spolok, súbor 

conocido známy 

cumpleaños m sg. narodeniny 

despedida f rozlúčka 

diverso rozličný 

e (pred hi-, i-) a 

emigrante m, f vysťahovalec, -kyňa 

esta  táto, toto 

este tento, toto 

estilo m štýl 

expresar vyjadriť 

fiesta f oslava, zábava 

flamenco m flamenco 

Hasta la próxima. (Ven.) Zatiaľ ahoj / dovidenia. 

hoy dnes 

Chao. / Chau. Ahoj. (pri rozlúčke) 

indígena domorodý 

influencia f vplyv 

instrumento nástroj 

~ tocar instrumento ~ hrať na hudobný nástroj 
latino(americano) latinskoamerický, 

Latinoameričan 
mariachi m mariači 

melancolía f melanchólia, smútok 

melodía f melódia 

modernizar modernizovať 

mundo m svet 

músico m hudobník 

normalmente adv. normálne, obvykle 

Nos vemos. Vidíme sa. 

origen m pôvod 

otro iný 

popular populárny; ľudový 

¿Qué onda? (Mex., hov.) Ako sa darí? 

salsa f salsa; omáčka 

saludo m pozdrav 

sur m juh 

tango m tango 

típico typický 

todo   všetko 

~ ¿Todo bien? ~ Všetko v poriadku? 

~ todo el, toda la + sust. ~ celý, celá 

trompeta f trúbka 

violín m husle 

Argentina f Argentína 

Bolivia f Bolívia 

Colombia f Kolumbia 

Costa Rica m  Kostarika 

Cuba f Kuba 

Ecuador m  Ekvádor 

El Salvador m Salvádor 

España  f Španielsko 

Guatemala f  Guatemala 

Honduras f  Honduras 

Chile m  Chile 

La República Dominicana f Dominikánska republika 

México m  Mexiko 

Nicaragua f Nikaragua 

Panamá m  Panama 

Paraguay m  Paraguay 

Perú m  Peru 

Puerto Rico m  Portoriko 

Uruguay m  Uruguay 

Venezuela f Venezuela 
 

MÁS EJERCICIOS 

albañil m murár 

austríaco rakúsky, Rakúšan 

carné de identidad m občiansky preukaz 

carpintero m tesár, stolár 

cifra f číslo, cifra 

código m kód 

~ código de acceso  m ~ vstupný kód, PIN kód 

colegio m (základná) škola 

comentar komentovať 

dependiente m, f predavač, predavačka 

ejercicio m cvičenie 

escuela de idiomas f jazyková škola 



 

 

escuchar počúvať 
escultor m sochár 
fácil ľahký 

~ fácil de recordar ~ ľahké na zapamätanie 

fecha f dátum 
~ fecha de nacimiento f ~ dátum narodenia 

futbolista m, f futbalista, futbalistka 
holandés holandský, Holanďan, 

holandčina 
hospital m nemocninca 

indio indický, Ind 

información f informácia 

~ información telefónica f ~ telefonické informácie 

informático m informatik 
japonés japonský, Japonec, japončina 

jardinero m záhradník 

mar m more 

marcar označiť 

mecánico  m mechanik 

mirar pozerať 

nada nič 

~ De nada. ~ Niet za čo. 

necesitar potrebovať 

número de contacto m kontaktné číslo 

número de cuenta m číslo účtu 

observar pozorovať 

oír počuť 
paella f španielske rizoto s mäsom 

alebo plodmi mora 
pintor m maliar 

policía m, f policajt, policajtka 
portugués portugalský, Portugalec, 

portugalčina 
ruso ruský, Rus, ruština 

taller m dieľňa 

tienda f obchod 

 

UNIDAD 2    QUIERO APRENDER ESPAÑOL 
 
1. ESTE FIN DE SEMANA ... 

a k, ku, do, 3./4. pád 

cenar večerať 

fin de semana m víkend 

foto f fotografia, fotka 

~ hacer fotos ~ fotografovať 

hacer ejercicio cvičiť 

excursión f výlet, exkurzia 

~ ir de excursión ~ ísť na výlet 

invitar (+ a) pozvať (niekoho) 

ir (+ a) ísť (niekam) 

~ ir de compras ~ ísť na nákupy 

pues nuž, teda 

querer (ie) chcieť, milovať 

también tiež, aj 
 
2. ¿TE INTERESAN ESTAS ACTIVIDADES? 

actividad f aktivita, činnosť 

aprender (a) učiť sa (niečomu) 

clase particular  f súkromná hodina 

club m klub 

cocina f kuchyňa 

cultural kultúrny 

curso m kurz 

debate m debata, diskusia 

especial špeciálny 

experiencia  f skúsenosť, prax 

gigante obrovský 

gramática f gramatika 

grande (gran + sust. sg.) veľký 

~ Gran Hermano ~ Veľký brat (reality show) 

hermano m brat 

impacto  m dopad, pôsobenie 

intercambio m výmena, zámena 

interesar zaujímať sa 

~ (a mí) me interesa ~ zaujíma ma 

~ (a ti) te interesa ~ zaujíma ťa 

~ (a él/ella/usted) le interesa  ~ zaujíma jeho/ju/Vás 

jueves m štvrtok 

liga f liga 

literatura  f literatúra 

mes m mesiac 

nativo rodený 

país m krajina 

pantalla  f obrazovka 

partido m zápas 

película f film 

practicar cvičiť, trénovať 
precio m cena 
~ precio económico m ~ nízka (dobrá) cena 

pronunciación f výslovnosť 

semana  f týždeň 

social  spoločenský, sociálny 

taller de teatro m divadelný krúžok 

telenovela f telenovela 

todos všetci, všetky 

todos los, todas las + sust. každý, každá 

¡Viva … ! Nech žije ... ! 



 

 

3. ¿POR QUÉ ESTUDIAN ESPAÑOL? 

aprobar (ue) absolvovať; schváliť 

currículum m životopis 

chatear chatovať 

mejorar zlepšiť 

novio m priateľ, frajer, snúbenec 

para pre, na 

por pre (príčina), kvôli; cez 

¿por qué? prečo? 

porque pretože 

Sudamérica f Južná Amerika 

trabajo m práca 
 
4. ¿TE INTERESAN ESTAS ACTIVIDADES? 

aquí tu 

monitor m cvičiteľ, dozorca 
 

5. QUIERO, QUIERES, QUIERE... 

estable stabilný, stály 

hijo m dieťa; syn 

~ tener hijos ~ mať deti 

idioma m jazyk 

Latinoamérica  f Latinská Amerika 

luna  f mesiac 

millonario m milionár 

pareja  f pár; partner,-ka; dvojica 
 

EXPLORAR Y REFLEXIONAR – GRAMÁTICA  

ave f (el) vták 

bailar tancovať 

comer jesť, obedovať 

comprar kupovať, kúpiť 

conocer (zc) (a) (s)poznať (koho) 

deporte m šport 

~ hacer deporte ~ športovať 

descubrir objaviť, objavovať 

discoteca f diskotéka 

entrar (en/a) vstúpiť (do) 

fotografía f fotografia, tu: fotografovanie 

hacer (g) robiť 

historia f história, dejiny 

intención  f zámer, úmysel 

interés m záujem 

lengua  f jazyk 

mano  f ruka 

motivo  m motív, dôvod 

moto  f motorka 

nuevo nový 

playa f pláž 

pueblo  m dedina, vidiek 

salir (g) odísť, výjsť (si) 

visitar navštíviť 
 

6. ¿QUÉ COSAS TE INTERESAN DEL MUNDO 
HISPANO? 

arte m umenie 

artesanía f umelecké remeslá 

cultura  f kultúra 

economía  f ekonómia 

gente f sg. ľudia pl. 
hispano hispánsky, španielsky 

hovoriaci 
mucho veľa 

naturaleza f príroda 

política f politika; politička 

toro m býk 

vida f život 

~ vida nocturna f ~ nočný život 
 

7. LUGARES INTERESANTES 

familia f rodina 

interesante zaujímavý 

ver vidieť 
 

8. ¿QUÉ IDIOMAS HABLAS? 

bastante dosť 

entender (ie) rozumieť, chápať 

~ Entiendo…  ~ Rozumiem ... 
inglés anglický, Angličan, 

angličtina 
lengua materna  f materinský (rodný) jazyk 

mal adv. zle 

pero ale 
poco málo 
~ un poco (de + sust.) ~ trochu (niečoho) 

regular normálne; pravidelný 

saber vedieť 
 

9. ¿QUÉ QUIERES HACER EN ESTE CURSO? 

buscar hľadať 

canción  f pesnička 

grabación  f nahrávka 

internet m internet 

juego m hra 

periódico  m denná tlač 

plato m chod; tanier; jedlo 

~ plato típico  m ~ typické jedlo 

postal f pohľadnica 

preparar pripraviť, pripravovať 

revista  f časopis 



 

 

traducir (cz) prekladať, preložiť 
 

VIAJAR 

aire m vzduch 

besar bozkávať 

cuerpo m telo 

griego grécky, Grék, gréčtina 
hawaiano havajský, Havajčan, 

havajčina 
idea f predstava, myšlienka 

luz f svetlo 

rosa f ruža 

santo (san  + sust. m. sg.) svätý 

~ San Valentín m ~ Svätý Valentín 

seguir (i) nasledovať 

sentir (ie) cítiť, ľutovať 

soñar (con ) (ue) snívať (o) 

¡Te quiero! Milujem ťa! 
 

MÁS EJERCICIOS 

árabe arabský, Arab, arabčina 

beso m bozk 

~ Un beso. ~ Bozkávam ťa. (v liste) 

Bueno. Dobre. Nuž. 

cámara f fotoaparát, kamera 

~ cámara digital f ~ digitálny fotoaparát 

ciudad f mesto 

claro samozrejme; jasný 

cuadro m obraz 

¿De acuerdo? Platí? Ok? 

dejar nechať 

después potom 

disco m CD, platňa 

domingo m nedeľa 

En casa. Doma. 

hora (skr. h) hodina 

~ a las … horas ~ o ... hodine 

jazz m jazz 

junto spolu, spoločne 

~ todos juntos ~ všetci spolu 

llegar prísť 

lo tu: to 

luego potom 

mañana zajtra 

~ Hasta mañana. ~ Dovidenia / Ahoj zajtra. 

más viac; plus 

matemáticas f pl. matematika 

Me gustaría… Rád, -a by som ... 

mensaje m správa 

~ mensaje de texto m ~ sms 

¡Mira! Pozri! 

orquesta f orchester 

pianista m, f klavírista, klavíristka 

plan m plán 

por la noche adv. v noci. 

primero najprv 

Roma f Rím 

sábado m sobota 

si ak 

sólo len, iba 

tema m téma 

tiempo čas; počasie 

~ No hay mucho tiempo. ~ Nie je veľa času. 

viernes m piatok 

ya už 

 

UNIDAD 3   ¿DÓNDE ESTÁ SANTIAGO? 
 
1. POR LA PANAMERICANA  

aceite m olej 

Alaska m Aljaška 

alto vysoký 

América f Amerika 

~ América Latina f ~ Latinská Amerika 

americano americký, Američan 

Andalucía f Andalúzia 

Andes m pl. Andy  

autopista f diaľnica 

cacao m kakao 

café m káva 

capital f hlavné mesto 

carretera f diaľnica 

catalán  katalánsky, Katalánec, 
katalánčina 

Cataluña f Katalánsko 
centro m stred, centrum 

clima m klíma, podnebie 

climático klimatický 

cobre m meď 

colón m kolón (mena) 

común všeobecný, spoločný 

contintente m kontinent 

costa f pobrežie 

creer myslieť; veriť 

~ creo que…  ~ myslím si, že 

cruzar prejsť, križovať 

denso hustý, stiesnený 



 

 

desde z, zo (miestne); od (časovo) 

diversidad  f rozmanitosť 

dólar m dolár (mena) 

empanada  f 
rezeň, tu: pirôžky plnené 
mäsom (Chile) 

encontrar  (ue) nachádzať, nájsť, stretnúť 

~ se encuentra ~ tu: sa stretávame 

espectacular okázalý, skvelý 

estar byť, nachádzať sa 

~ estar unido (por ) ~ byť spojený (kým, čím) 

frío studený, chladný 

~ hace frío ~ je zima 
gallego galícijský, Galícijčan, 

galícijčina 
gallopinto m jedlo z ryže a fazule 

(Kostarika) 
geográfico geografický, zemepisný 

hasta  až, až do (miestne i časovo) 

hay je, sú, vyskytuje sa, -jú sa 

interior m vnútrozemie, vnútro, interiér 

isla f ostrov 

~ Isla de Pascua  f ~ Veľkonočný ostrov 

~ Islas Baleares  f pl. ~ Baleárske ostrovy 

~ Islas Canarias  f pl. ~ Kanárske ostrovy 

~ Islas Galápagos  f pl.  / 
Archpiélago  de Colón  m 

~ Galapágy / Kolumbovo 
súostrovie 

~ Islas Malvinas  f pl. ~ Malvínske ostrovy / 
Falklandy (UK) 

kilómetro m kilometer 
locro m jedlo z ryže, tekvice 

a fazule (Ekvádor) 
millón m milión 

moneda f mena 

montaña  f hora, pohorie 

~ puerto de montaña m ~ horský priesmyk 

norte m sever 

oeste m západ 

oficial oficiálny 

~ lengua oficial  f ~ úradný jazyk 

paisaje m krajina 

parque m park 

~ parque natural m ~ prírodný park 

pasar prejsť, prechádzať, plynúť 

peso m tu: peso (mena) 

población  f obyvateľstvo 

producto m produkt, tovar 

quechua m kečuánčina 

recorrer prejsť, precestovať 

ruta  f cesta 

seco suchý 

seguro istý 

selva  f prales, džungla 

templado vlažný, mierny (o počasí) 

tropical tropický 

turístico turistický 

~ lugar de interés turístico ~ turisticky zaujímavé miesto 

unir spojiť, spájať 

vasco baskický, Bask, baskičtina 

verdad pravda 

~ es verdad ~ je (to) pravda 

~ ¿Verdad? ~ Pravda? Však? 

volcán m sopka 

zona  f zóna, oblasť 
 

2. JUEGA Y GANA  

atlántico atlantický 

bebida f nápoj 

contestar (a) odpovedať (na) 

correos m pl. pošta 
~ apartado de correos  m ~ poštová schránka,  

    P.O. Box 
desierto m púšť 

enviar (í) poslať, zaslať 

estado  m štát 

estrella  f hviezda 
fabuloso vynikajúci, báječný, 

rozprávkový 
fantástico fantastický 

ganar vyhrať, získať; zarobiť 

gasto  m náklady, výdaje pl. 

habitante m obyvateľ 

jugar (ue) (a) hrať (sa) 

lluvioso daždivý 

maya mayský, Indián kmeňa 
Mayov, mayčina 

ninguno (ningún + sust. m) žiaden, žiadny 

pagado zaplatený, uhradený 

persona f osoba 

respuesta f odpoveď 

río m rieka 
sobre o (niečom, niekom), na 

(miestne) 
supermercado m supermarket 

viaje m cesta 
 

3. ¿DÓNDE ESTÁ?  

además okrem toho, navyše 

ahora teraz 

allí tam 

amable milý 

arena  f piesok 

archivo m súbor 

~ archivo adjunto  m ~ príloha (v maili) 



 

 

asunto  m tu: predmet (v maili),  

calor m teplo 

~ hace calor ~ je teplo 

casi takmer 

¿dónde? kde? 

estar bien / mal byť / mať sa dobre / zle 

húmedo vlhký 

importar byť dôležitý, záležať 

~ no importa ~ na tom nezáleží 

increíble neuveriteľný 

llover (ue) pršať 

~ Llueve. ~ Prší. 

maravilloso úžasný, zázračný 

negro čierny 

Pacífico m Tichý oceán 
papi m (fam.) 
mami  f (fam.) 

„kamoš“, „kámo“; „kamoška“ 
– familiárne oslovenie kama-
rátov v Latinskej Amerike 

precioso skvelý, výborný, pôvabný 

rico bohatý; chutný (o jedle) 

ruina f zrúcanina 
tamal m kukuričné jedlo s mletým 

mäsom 
tarde f poobedie, večer 

por la tarde adv. poobede, (na)večer 

todo el mundo každý 

Vale. Ok. Jasné. Platí. 
 

4. ¿QUÉ O CUÁL?  

guacamole m pikantná avokádová nátierka 

mexicano mexický, Mexičan 

tipo m typ, druh 

tradicional tradičný 
 

5. ¿QUÉ HAY EN ESPAÑA?  

acueducto m akvadukt 

alguno (algún + sust. m) nejaký 

biólogo m biológ 

bonito pekný 

conectado pripojený 

ejemplo m príklad 

~ por ejemplo ~ napríklad 

encuentro m stretnutie 

exactamente adv. presne 

final m koniec 

~ a final de ~ nakonci (čoho) 

chat m chat 

lindo pekný 

perfecto perfektný, dokonalý 

¡Qué bien! Aké dobré! 

romano rímsky, Riman 

sala f sála, miestnosť 

sí áno 
 

EXPLORAR Y REFLEXIONAR – GRAMÁTICA  

Amazonas m sg. Amazonka (rieka) 

Asturias f pl. Astúria 

autóctono pôvodný, domorodý 

castañuelas f pl. kastanety 

catedral f katedrála 

Centroamérica f Stredná Amerika 

definir definovať, určiť 

delincuencia f zločinnosť, trestnosť 

describir opísať 

estadio m štadión 

existencia f existencia, výskyt 

Francia f Francúzsko 

guaraní m jazyk guaraní 

habla f reč 

identificar identifikovať, určiť 

infusión f bylinný čaj, odvar 
Islas Cíes f pl. súostrovie v Atlantiku 

patriace ku Galícii  
La Rioja f La Rioja 

lago m jazero 

largo dlhý 

mate m čaj maté 

musical hudobný 

nevar (ie) snežiť 

~ Nieva. ~ Sneží. 

Nilo m Níl 

peruano peruánsky, Peruánec 

petróleo m petrolej, nafta 

región  f región, oblasť, kraj 

ubicación f umiestnenie, poloha 

vino m víno 
 

6. ¿DE QUÉ PAÍS SE TRATA?  

canguro m klokan 

Caribe m Karibik 

Europa f Európa 

Kenia m Keňa 

Kilimanjaro m Kilimandžáro 

pequeño malý 

pirámide f pyramída 

poblado obývaný, osídlený 

reggae m reggae 

romanche m retorománčina 

tratar týkať, jednať  

~ se trata ~ týka sa, jedná sa 

Urales m pl. Ural sg. 



 

 

7. ¿ARGENTINA TIENE MÁS DE 75 MILLONES 
DE HABITANTES?  

bife a caballo m steak s volským vajcom 
(Argentína) 

equipo m tím, družstvo 

más de (+ número) viac ako (+ číslovka) 
 

8. ¿OSOS EN ESPAÑA?  

camello m ťava 

elefante m, elefanta f slon, slonica 

molino m mlyn 

~ molino de viento m ~ veterný mlyn 

¿no? nie? že? 

oso m medveď 

palmera f palma 

torre f veža 
 

9. UN PAÍS INTERESANTE  

Asia f Ázia 

dialecto m dialekt 

China f Čína 

chino čínsky, Číňan, čínština 

~ chino mandarín m ~ mandarínska čínština 

Pequín m Peking 

Tailandia f Thajsko 
 

10. UN CONCURSO SOBRE EL MUNDO HIS-
PANO 

concurso m súťaž, konkurz 

Ni idea…  (Nemám) Ani šajnu... 
 

VIAJAR  

activo aktívny, činný 

al sur na juhu 

desde hace od, tu: už 

después de po 

el / la mayor najväčší, -ia 

planeta m planéta 

productor m výrobca 

sorprender prekvapiť 

~ ¿Te sorprende? ~ Prekvapuje ťa? 

superlativo superlatív; ohromný 
 

MÁS EJERCICIOS  

África f Afrika 

caluroso horúci 

Canadá f Kanada 

catarata f  vodopád 

cordillera f pohorie, horský hrebeň 

diferente odlišný, rozdielny 

durante počas 

Egipto m Egypt 

en general vo všeobecnosti 

entre medzi 

Estados Unidos m pl. Spojené štáty 

extremo extrémny 

Finlandia f Fínsko 

frontera f hranica 

Gran Bretaña f Veľká Británia 

invierno m zima 

lempira f lempira (mena v Hondurase) 

mediterráneo stredozemný 

península f polostrov 

~ Península Ibérica f Pyrenejský polostrov 

puerto m prístav 

ración f porcia 

suave jemný 
tapa f chuťovka (podáva sa 

v Španielsku  v baroch 
k niektorým nápojom) 

temperatura f teplota 

verano m leto 

 

UNIDAD 4   ¿CUÁL PREFIERES? 
 
1. CAMISETAS  
amarilla žltý 

azul modrý 

blanco biely 

camiseta f tričko 

corto krátky 

gris sivý 

lila fialový 

manga f rukáv 

~ de manga ... ~ s ... rukávom 

mediano stredný 

modelo m, modelo f model, modelka 

naranja oranžový 

Para mí ... Pre mňa... 

raya pruh, prúžok 

~ de rayas ~ prúžkovaný 

rojo červený 

rosa ružový 

talla f veľkosť 

verde zelený 
 



 

 

2. YO NUNCA LLEVO SECADOR DE PELO  
alquilar prenajať 

aspirina f aspirín 

baño m kúpelňa, kúpel 

~ gel de baño m ~ sprchovací gél 

biquini m sg. bikiny pl. 

botella f fľaša 

bragas f pl. nohavičky 

carné de conducir m vodičský preukaz 

cepillo m kefa 

~ cepillo de dientes m ~ zubná kefka 

coche m auto 

despertador m budík 

diente m zub 

~ pasta de dientes f ~ zubná pasta 

dinero m sg. peniaze pl. 

discman m discman 

extranjero m cudzina; cudzinec 

fiesta de cumpleaños f narodeninová oslava 

gafas f pl. okuliare 

~ gafas de sol f pl. ~ slnečné okuliare 

champú m šampón 

ir de viaje ísť na cestu 

jersey m sveter 

llevar niesť, priniesť, vziať 

nunca nikdy 
pantalón m sg. / 
pantalones m pl. 

nohavice pl. 

pasaporte m cestovný pas 

postre m zákusok, dezert 

protector solar m opalovací krém 

regalo m darček 

ropa de deporte f športové oblečenie 

sandalias f pl. sandále 

secador de pelo m sušič vlasov, fén 

siempre vždy 

sol m slnko 

~ tomar el sol ~ opalovať sa 

sujetador m podprsenka 

tarjeta f karta, lístok 

~ tarjeta de crédito f ~ kreditná karta 

tener que + inf. musieť 

toalla f uterák 

~ toalla de playa f ~ osuška 
 

3. ¿ESTA O ESTA?  
barato lacný 
preferir (ie) (a) uprednostňovať, mať 

radšej (pred niečim, ako) 
 

4. LA AZUL ES MUY PEQUEÑA  
caro drahý 

 

5. EN LA TIENDA  
algo niečo 

céntimo m cent 

color m farba 

~ ¿De qué color? ~ Akej farby? 

costar  (ue) stáť, mať cenu 

desear želať si 

Me llevo ... Vezmem si... 

Quería… Chcel, -a by som... 

vario rôzny, rozličný 
 

EXPLORAR Y REFLEXIONAR – GRAMÁTICA   
beis béžový 

compra f nákup 

~ De compras. ~ Na nákupoch. Na nákupy 

gorro m čiapka 

maleta f kufor 

marrón hnedý 

necesidad f potreba 

perfume m parfum 

preferencia  f prednosť, obľuba 

usar užívať, používať 

viejo starý 
 
9. EL MERCADILLO DE LA CLASE  
cliente m, clienta f klient, klientka 

de aquí odtiaľto, tu 

(Gracias ) a usted. My (Vám) ďakujeme. (odp.) 

hombre m muž 

~ de hombre ~ pánsky 

mercado m trh 

~ mercadillo m ~ malý trh 

mujer f žena 

~ de mujer ~ dámsky 

niño m dieťa; chlapček 

~ de niño ~ detský, chlapčenský 

niña  f dievčatko 

~ de niña ~ detský, dievčenský 

vendedor  m predavač 
 

10. UN FIN DE SEMANA FUERA  
cámara (de fotos ) f fotoaparát 

cámping m kemping 

entonces teda 
fuera (de) vonku, von (z); mimo 

(niečoho) 



 

 

guía f sprievodca (kniha) 

¿quién? kto? 
 

VIAJAR  
abrir otvoriť 

Alemania f Nemecko 

Andorra f Andorra 

apertura f otvorenie 

Arabia Saudí f Saudská Arábia 

Austria f Rakúsko 

Bahrein m Bahrajn 

Bélgica f Belgicko 

Brasil m Brazília 

cadena f reťazec, pás 

comercial  obchodný 

construir (y) stavať, budovať 

continuar (ú) pokračovať 

convertirse (ie) premeniť sa, zmeniť sa 

cosmética f kozmetika 

cotizar en bolsa zaznamenať kurz na burze 

creación f vytvorenie, tvorba 

crecimiento m rast, vzrast 

dedicado (a) venovaný (komu, čomu) 

diciembre m december 

Dinamarca f Dánsko 

dirigido zameraný; vedený 

Emiratos Árabes m pl. Spojené Arabské Emiráty 

empezar (ie) (a + inf.) začať (niečo) 

empresa f podnik, firma 

Eslovaquia f Slovensko 

Eslovenia f Slovinsko 

especializado špecializovaný 

Estonia f Estónsko 

expansión f rozširovanie, expanzia 

femenino ženský 

formato m formát 

Grecia f Grécko 

grupo m skupina, tu: spoločenstvo 

hogar m domov 

Holanda f Holandsko 

Hungría f Maďarsko 

Chipre m Cyprus 

imparable nezadržateľný 

inaugurar zahájiť, otvoriť 

infantil detský 

iniciar začať, zahájiť 

internacional medzinárodný 

introducirse (zc) vchádzať, vojsť, vniknúť 

Irlanda f Írsko 

Islandia f Island 

Israel m Izrael 

Italia f Taliansko 

Japón m Japonsko 

Jordania f Jordánsko 

Kuwait m Kuvajt 

lencería f bielizeň 

Letonia f Lotyšsko 

Líbano m Libanon 

Lituania f Litva 

Luxemburgo m Luxembursko 

Malasia f Malajzia 

Malta f Malta 

marca f značka, znak 

Marruecos m sg. Maroko 

más de (+ número) viac ako (+ číslovka) 

moda f móda 

~ de moda ~módny 

nacer narodiť sa, zrodiť sa 

Noruega f Nórsko 

Nueva York m New York 

octavo, -a ôsmy, -a, -e 

París m Paríž 

Polonia f Poľsko 

por ciento percento 

presente prítomný 

~ estar presente  ~ byť prítomný 

primer/-o/-a prvý, -á, -é 

público m verejnosť 

Qatar m Katar 

Reino Unido m Spojené kráľovstvo (UK) 

República Checa f Česká republika 

Rumanía f Rumunsko 

Rusia f Rusko 

sede f sídlo 

~ sede central  f ~ hlavné sídlo, ústredie 

siguiente nasledujúci 

Singapur m Singapúr 

Suecia f Švédsko 

Suiza  f Švajčiarsko 

tienda de ropa  f obchod s oblečením 

total celkový, úplný 

Turquía f Turecko 

 
MÁS EJERCICIOS  
A ver … Takže, ... Nuž, ... 

abrigo m kabát  

bañador m plavky (celé alebo pánske) 

bolso m kabelka, taška 

bota f čižma 



 

 

calcetines m pl. ponožky 

camisa f košeľa 

conversación f rozhovor, konverzácia 

dormir (ue) spať 

ducha f sprcha 

~ gel de ducha m ~ sprchovací gél 

estupendo úžasný, báječný, skvelý 

falda f sukňa 

farmacia f lekáreň 

guantes m pl. rukavice 

horizontal vodorovný 

chaqueta f bunda; sako 

mochila f batoh 

octubre m október 

paraguas m sg. dáždnik 

saco de dormir m spací vak 

suéter m sveter 

tienda de campaña f stan 

traje de baño m plavky 

vaqueros m pl. rifle 

vertical zvislý, kolmý 

vestido m šaty 

 

UNIDAD 5   TUS AMIGOS SON MIS AMIGOS 

 
1. ¿QUIÉN ES? 

favorito  obľúbený 

nacimiento m narodenie 

ostra  f ustrica 

preferido obľúbený, prednostný 

título m nadpis, názov 
 

2. CONTACTOS 

abrazo m objatie 

~ ¡Un abrazo! ~ Objímam  ťa/Vás! (v liste) 

agradable príjemný 

alegre veselý 

antipático nesympatický, nepríjemný 

cerrado (ser / estar) (u)zatvorený (osoba / vec) 

contacto m kontakt 

deporte náutico m vodný šport 

divertido zábavný 
encantar mať veľmi rád, okúzliť, 

nadchnúť 
gustar mať rád, páčiť sa 

Hasta pronto. Do skorého videnia. 

inteligente inteligentný 

página f strana 

parecer (zc) zdať sa, javiť sa 

pasión f vášeň 

simpático sympatický 

sobre todo predovšetkým 
 
3. TIEMPO LIBRE  

actuación f vystúpenie 

clásico klasický 

~ música clásica f ~ vážna hudba 

de todo zo všetkého, všetko možné 

electrónico elektronický 

en todas partes všade 

en todos lados všade 

hip hop m hip-hop 

libre voľný 

~ tiempo libre m ~ voľný čas 

más o menos viac či menej, viac-menej 

mismo (el mismo ) rovnaký (ten istý) 

pop m pop 

pop rock m pop rock 

rock m rock 

soul m soul 

últimamente adv. v poslednej dobe, naposledy 
 

4. LA FAMILIA DE PACO Y DE LUCÍA  

abuela f babka, stará mama 

abuelo m dedko, starý otec 

hermana f sestra 

hermano m brat 

hija f dcéra 

hijo m syn; dieťa 

madre f matka 

marido m manžel 

mujer f manželka; žena 

nieta f vnučka 

nieto m vnuk 

padre m otec 
 

EXPLORAR Y REFLEXIONAR – GRAMÁTICA  

a los dos obom 

abierto (ser / estar) otvorený (osoba / vec) 

abuelos m pl. starý rodičia 

aburrido nudný 

aspecto m vzhľad 

~ aspecto físico m ~ zovňajšok 

atractivo atraktívny 

baloncesto m basketbal 



 

 

carácter m charakter 

casado, casada ženatý, vydatá 

~ estar casado, -a ~ byť ženatý, vydatá 

compañero de trabajo m kolega 

desagradable nepríjemný 

divorciado rozvedený 

ex marido m  (bývalý) exmanžel 

ex mujer f (bývalá) exmanželka 

feo škaredý 

golf m golf 

gusto m chuť, potešenie, radosť 

hermanos m pl. súrodenci; bratia 

hijos m pl. deti; synovia 

impresión f dojem 

majo fešácky, frajerský 

nada vôbec (po slovese v zápore) 

novia f frajerka; snúbenica, nevesta  

novio m frajer; snúbenec 

padres m pl. rodičia; otcovia 

película de acción f akčný film 

quedarse zostať 

relación f vzťah 

~ relaciones personales f ~ vzťahy medzi ľuďmi 

serio vážny, slušný, seriózny 

sociable spoločenský 

tímido nesmelý, tichý (o osobe) 
 

6. SOY UN PERSONA BASTANTE TÍMIDA  

ni ani 

pensar (ie) (en) myslieť (na) 

que  že 
 

7. ES UN HOMBRE DE UNOS 45 AÑOS  

actor m herec 

actriz f herečka 

amor m láska 

~ película de amor f ~ romantický film 

aproximadamente adv. približne, asi 

comedia f komédia 
hombre de negocios m, 
mujer de negocios f  

obchodík, obchodníčka 

mayor tu:  starší 

norteamericano severoamerický 

político m politik 

señor m pán 

señora f pani 

ser de unos … años byť vo veku asi ... rokov 

tener unos … años mať asi ... rokov 
 
 
 

8. YO QUIERO CONOCER AL AMIGO DE 
ANNE 

conmigo, contigo so mnou, s tebou 

cualidad f vlastnosť; kvalita 

elegido vybraný 

invitado m hosť; pozvaný 

ocupación f zamestnanie; obsadenie 
 

VIAJAR  

acoger prijať, privítať 

bienal f bienále pl. 

cada každý 

cante m spev 

celebrar oslavovať, sláviť 

ciclo m cyklus 

cita f stretnutie, schôdzka 

complementario doplňujúci, doplnkový 

concierto m koncert 

contar (ue) počítať, rátať; rozprávať 

contemporáneo súčasný 

decisivamente adv. rozhodne 

despierto zobudený, tu: čiperný 

destacar vynikať, zdôrazniť 

diseño m dizajn 

DJ m DJ 

durar trvať 
estar en contacto con byť v kontakte s, tu: 

stretnúť sa 
estreno m premiéra 

festival m festival 

figura f figúra, postava 

formación f utváranie, formovanie 

generación f generácia 

histórico historický 

imprescindible nevyhnutný, nepostrádateľný 

impresionante pôsobivý 

influir (y) ovplyvniť, pôsobiť 

influyente vplyvný 

instalación  f vybavenie 

julio m júl 

junio m jún 

micrófono  m mikrofón 

mítico mýtický, bájny 

multimedia multimediálny 

mundial svetový 

nacional národný 

numeroso hojný, početný 

panorama m pohľad, panoráma 

presencia f účasť, prítomnosť 

profesional m profesionálny, odborný 



 

 

programa m program 

programar zostaviť program, plánovať 

red f sieť 

relevante významný, dôležitý 

sector m sektor, oblasť 

septiembre m september 

sin bez 

soler (ue) zvyknúť 

tendencia f tendencia, sklon 

último posledný 

verdadero skutočný, pravdivý 
 

MÁS EJERCICIOS  

afecto m náklonnosť, sympatie 

animal m zviera 

bocadillo m sendvič, bageta 

~ bocadillo  de calamares m ~ bageta s kalamármi 

caminar kráčať, chodiť 

cariñoso láskavý, priateľský 

colonia f voňavka; kolónia 

~ ponerse colonia  ~ navoňať sa 

compañero de piso m spolubývajúci 

competitivo súťaživý 

complacer (a) vyhovieť (komu) 

creativo tvorivý 

¿cuándo? kedy? 
~¿Cuándo es tu cumple-
años? 

Kedy máš narodeniny? 

cuidar starať sa 

cuñada f švagriná 

cuñado m švagor 

demás ostatní 

descalzo bosý, vyzutý 

descansar oddýchnuť, odpočívať 

desconocido neznámy 

enfermo chorý 

~ estar enfermo ~ byť chorý 

esquiar (í) lyžovať 

estar de vacaciones byť na prázdninách 

étnico etnický, národnostný 

flor f kvet, kvetina 

imaginar vymyslieť si, predstaviť si 

inventar vymyslieť, vymýšlať 

lado m strana, stránka 

mayo m máj 

mimar rozmaznávať 

mostrar (ue) ukázať, (pre)javiť 

Navidad f Vianoce 

nerviosismo nervozita 

optimista  optimistický 

orden m poriadok 

~ en orden ~ na poriadku 

organizado organizovaný 

por la mañana adv. ráno 

positivo pozitívny, kladný 

presentar (a) predstaviť (koho) 

prima f sesternica 

primo m bratranec 

prisa f náhlivosť, uponáhlanosť 

sobrina f neter 

sobrino m synovec 

tauro m býk (znamenie) 

tía f teta 

tío m ujo, strýko 

tranquilo pokojný 

venir prísť 

volumen f hlasitosť 

 

UNIDAD 6   DÍA A DÍA  
 

1. ¿CUIDAS TU IMAGEN?  

a la semana do týždňa, za týždeň 

al día za deň 

al mes do mesiaca 

a veces niekedy 

afeitarse (o)holiť sa 

cada vez que vždy keď 

crema  f krém 

¿cuánto tiempo? ako dlho? 

desastre m pohroma, katastrofa 

escaparate  m výklad, výloha (obchodu) 

espejo m zrkadlo 

imagen f výzor, imidž; obrázok 

maquillarse malovať sa 

mayoría  (de) f väčšina (niečoho) 

menos menej 

mínimo m minimálny 

~ como mínimo ~ najmenej, prinajmenšom 

minuto m minúta 

mirarse pozerať sa 

ocasión f príležitosť 

odiar nenávidieť 

peluquería f kaderníctvo, holičstvo 

piel f pokožka, koža 

planchar žehliť 

ponerse (g) dať si (na seba), obliecť si 



 

 

presumido ješitný, namyslený 

resultado výsledok 

test m test 

todos los días každý deň 

vestirse obliecť si, obliekať sa 

vez f krát, ráz 
 

2. ANIMALES  

abeja f včela 

abril m apríl 

bambú m bambus 

comilón jedák (sust.) 

comunidad f spoločenstvo 

correr bežať, behať 

dormilón ospalý, spáč (sust.) 

estructurado štrukturovaný, usporiadaný 

fuerte silný 

guepardo m gepard 

hormiga f mravec 

lavarse umývať sa 

levantar zdvihnúť 

limpio čistý 

oso panda m panda 

peso m váha 

poder (ue) môcť 

por hora za hodinu 

propio vlastný 

rápido rýchly 

realizar splniť, uskutočniť, realizovať 

tortuga f korytnačka 

velocidad f rýchlosť 
 

3. ¿QUÉ HORA ES?  

cuarto m tu: štvrť 

en punto presne 

media f pol; polovička 

¿Qué hora es? Koľko je hodín? 
 

4. UN DÍA NORMAL  

normal normálny, bežný 

levantarse vstať, vstávať; zodvihnúť sa 

acostarse (ue) ľahnúť si, ísť spať 
 

5. TODOS LOS DÍAS  

a menudo často 

lunes m pondelok 

martes m utorok 

miércoles m streda 

yoga m jóga 
 

 

EXPLORAR Y REFLEXIONAR – GRAMÁTICA  

¿A qué hora? O koľkej? 

antes de pred 

avión m lietadlo 

despertarse (ie) zobudiť sa 

ducharse (o)sprchovať sa 

frecuencia f frekvencia 

mañana f ráno (sust.) 

mediodía m poludnie  

a/al mediodía  na poludnie  

pedir (i) žiadať; objednať si 

Perdone … Prepáčte, ... 

poner (g) položiť, dať; zapnúť 

pronto skoro 

¿Qué día es hoy? Aký je dnes deň? 

servir (i) slúžiť; obsluhovať 

tampoco tiež nie, tiež ne- (+ sloveso) 

tarde neskoro, neskôr 

¿Tienes /Tiene hora? Vieš/viete koľko je hodín? 

universidad f univerzita 
 

6. HORARIOS DE TRABAJO  

acabar skončiť, dokončiť 

bajar ísť smerom dole, zísť, znížiť 

biblioteca f knižnica 

cena f večera 

dar dať 

~ dar un paseo ~ prejsť sa 

de día cez deň, denný 

de noche cez noc, nočný 

depende (de) závisí, záleží (od) 

desayunar raňajkovať 

descanso m odpočinok 

esa tá, to 

eso ten, to 

facultad f fakulta 

horario  m rozvrh; cestovný poriadok 

~ horario de trabajo m ~ pracovná doba 

parar zastaviť 

por suerte našťastie 

rato m okamih, chvíľka 

~ Un rato. ~ Chvíľku. Na chvíľku. 

sobre (+ las … horas) okolo (+ hodiny) 

taxista m, f taxikár, taxikárka 

turno m smena; rada 

volver (ue) vrátiť (sa) 
 

7. PRIMERO, DESPUÉS, LUEGO 

cama f posteľ 

~ hacer la cama ~ ustlať posteľ 



 

 

8. YO TAMBIÉN  

deber m (domáca) úloha, cvičenie 

radio m rádio 
 

9. PREMIOS 

entregar odovzdať 

~ entregar el premio a … ~ odovzdať cenu za ... 

intelectual intelektuálny; intelektuál 

juerguista flámujúci; flamár 

premio m cena, odmena 

sano zdravý 
siesta f siesta, poobedňajší 

odpočinok v Španielsku 
trabajador pracovitý; pracovník 

vago lenivý; lenivec, flákač 
 

VIAJAR  

al menos prinajmenšom, aspoň 

amar milovať 

artístico umelecký 

así tak 

asistir a zúčastniť sa (na) 

borrar zmazať, vymazať 

cabeza f hlava 

cafetera f kávovar 

cansarse unaviť sa 

conferencia f konferencia 

consumo m spotreba, konzum 

contra proti 

controlar kontrolovať; ovládať 

decir  povedať 

~ Dime. ~ Povedz mi. 

~ No me digas. ~ Nehovor mi. 

dentro (de) vnútri, vo vnútri (niečoho) 

entrar ganas de dostať chuť na 

estadística f štatistika 

estudio m štúdium, výskum 

eternidad f večnosť 

exposición f výstava 

grillo m cvrček 
hacer una consulta radiť sa, konzultovať, tu: 

výpožičkový čas 
marino morský, námorný 

mesa redonda f okrúhly stôl (debata) 

mientras zatiaľ čo, kým 

moderno moderný 

monumento m pamiatka, monument 

ópera f opera 

quemarse spáliť sa, zhoreť 

recordar (ue) pamätať (si), pripomenúť 

segundo m sekunda 

simplemente adv. jednoducho 

tan tak 

tanto toľko 

ventana f okno 

vuelta f otáčanie, obrat 

~ dar vuelta ~ točiť sa 

zarzuela f druh španielskej operety 
 
MÁS EJERCICIOS  

adicto závislý 

agua f (el) voda 

archivar archivovať, zakladať 

bañarse kúpať sa 

batería f batéria; bicie nástroje 

~ tocar la batería ~ hrať na bicie 

candidato m kandidát 

comparar porovnať, porovnávať 

compartir zdielať 

~ compartir piso ~ bývať v spoločnom byte 

compatibilidad f zlúčiteľnosť, kompatibilita 

¿con qué frecuencia? ako často? 

conectarse a Internet pripojiť sa na Internet 

cuando keď 

dentista m, f zubár, zubárka 

establecer (zc) stanoviť, upevniť 

existir existovať 

factura f faktúra 

flexible flexibilný, ohybný, pružný 

gafas de baño f pl. plavecké okuliare 

graduado odstupňovaný, tu: dioptrický 

hábito m zvyk, návyk 

imprimir vytlačiť 

lentes de contacto f pl. kontaktné šošovky 

llevar bien / mal vychádzať dobre / zle 

localizar umiestniť, tu: zohnať 

lógicamente adv. samozrejme 

malo  (mal  + sust. m. sg.) zlý 

máximo maximálny, najväčší 

mejor lepší 

metódico plánovitý, usporiadaný 

miope krátkozraký 

nadar plávať 

ordenar usporiadať 

pagar (por ) platiť (za) 

pan m chlieb 

pasarlo bien  / mal tráviť (čas) dobre / zle 

peor horší 

pescado m ryba (jedlo) 



 

 

piscina f bazén 

presupuesto m rozpočet, predpoklad 

probar (ue) vyskúšať 

problema m problém 

querido drahý, milý (v liste) 

té m čaj 

tocar la guitarra hrať na gitaru 

tomar brať, vziať; dať si 

 

UNIDAD 7   ¡A COMER!  
 
1. BOCADILLOS  

anchoa f sardelka, ančovka, očko 

atún m tuniak 

bacón m (anglická) slanina 

bocata f (hov.) sendvič, bageta 

calamar m kalamár, sépia 

caliente teplý, horúci 

carne f mäso 

cebolla f cibuľa 

condimento m korenie 

embutido m údenina 

especialidad f špecialita 

hamburguesa f hamburger 

huevo m vajce 

~ huevo duro m ~ vajce na tvrdo 
chorizo m typická tvrdá sušená 

a korenená špan. saláma 
jamón serrano m španielska domáca 

sušená šunka 
jamón york m varená šunka 

ketchup m kečup 

lácteo mliečny 

~ lácteos m pl. ~ mliečne výrobky 

lechuga f hlávkový šalát 

llevar  tu: obsahovať (o jedle) 

lomo m (bravčový) bôčik 

mayonesa f majonéza 

mixto miešaný 

mostaza f horčica 

patata f zemiak 
~ tortilla de patatas f ~ špan. zemiaková omeleta 

salchicha f párok; klobása 

salchichón m saláma 

tomate m rajčina, paradajka 

tortilla francesa f omeleta 

vegetal rastlinný; vegetariánsky 

verdura f zelenina 
 

2. DE PRIMERO, ¿QUÉ DESEAN?  

a la plancha restovaný, rýchlo opečený 
na panvici 

arroz m ryža 

~ arroz a la cubana m ~ varená ryža s rajčinovou 
omáčkou a volským okom 

~ arroz con leche m ~ mliečna ryža 

asado pečený 

bistec m biftek, steak 

calamares a la romana m  vyprážané kalamárie krúžky 
canelones m pl. mäsová taštička, piroh 

plnený mletým mäsom 
de … a …  od ... do ...  

De postre ...  Ako zákusok... 

ensalda  f šalát 

flan m puding 

frito smažený 

~ huevo frito ~ volské oko 

fruta f ovocie 
gazpacho m studená španielska 

paradajková polievka 
gratinado zapekaný 

helado m zmrzlina 
IVA (impuesto sobre el 
valor añadido) 

DPH (daň z pridanej 
hodnoty) 

leche f mlieko 

lenteja f šošovica 

macarrones m pl makaróny 

melón m žltý melón 

menú m menu, jedálny lístok 

~ menú del día m ~ denné menu 

merluza f treska 

~ merluza a la romana f ~ vyprážaná treska 

pimiento m  paprika 

pollo m kura 

primero m prvý chod 

~ De primero ...  ~ Ako prvé (jedlo) ... 

sardina f sardinka 

segundo m druhý chod 

~ De segundo ...  ~ Ako druhé (jedlo) ... 

sopa f polievka 

yogur m jogurt 
 

3. LA CUENTA, POR FAVOR  

ahora mismo hneď teraz, tu: hneď to bude 

beber piť 

~ Para beber … ~ Na pitie ... 



 

 

deber musieť 

~ ¿Qué le debo? ~ Koľko platím? 

enseguida hneď, ihneď 

fideos m pl. slíže 

gas m plyn 

~ con  / sin gas ~ perlivý / neperlivý 

Lo siento. Ľutujem. Mrzí ma to. 

¿Qué le pongo? Čo Vám dám / ponúknem? 

~ Me pone … ~ Dajte mi ... 

traer (g) priniesť 
 

4. SITUACIONES DIFERENTES  

cariño m miláčik, láska (osoba) 

más tarde neskoršie, neskôr 

situación f situácia 

tener hambre mať hlad, byť hladný 

¡venga! no dobre! sem s tým! 

zumo m šťava, džús 
 

EXPLORAR Y REFLEXIONAR – GRAMÁTICA  

acompañamiento m príloha; sprievod 

ajo m cesnak 

al vapor parený, na pare 

alguna cosa (de) niečo, čosi (z) 

almorzar (ue) obedovať 

almuerzo m obed 

carta f list; jedálny lístok 

cerveza f pivo 

cocido varený 

cruasán  m croissant 

crudo surový 

¿Cuánto es? Koľko to je spolu? (cena) 

desayuno m raňajky 

guisado dusený 

hecho urobený, tu: uvarený 

~ estar hecho ~ byť spravený, tu: uvarený 

horno m pec, trúba 

~ al horno ~ pečený 

licor m likér 

manera f spôsob 

~ maneras de cocinar f pl. ~ spôsoby varenia 

merendar  (ie) olovrantovať 

merienda f olovrant 

ofrecer (zc) ponúkať, poskytnúť 

pepino m uhorka 

sal f soľ 
sangría f sangría (miešaný nápoj 

z červeného vína a ovocia) 
tostada  f topinka, hrianka 

vinagre m ocot 

6. PESCADO FRESCO 

fresco čerstvý, svieži 
 
7. ¿CÓMO TOMAS EL CAFÉ?  

tomar el café (té,...) dať si / piť kávu (čaj, ...) 

coca-cola f coca-cola 

del tiempo sezónny 

hielo m ľad 

limón m citrón 

azúcar m cukor 
 

8. COCINA LATINA  

ceviche  m peruánska špecialita z ryby, 
zemiakov a citrónov 

moro Maur, Arab 

cristiano m kresťan 
moros y cristianos kubánska špecialita z vare-

nej ryže a čiernej fazuľe 
harina f múka 

carne picada f mleté mäso 

frijol m fazuľa 

aguacate m avokádo 

picante pikantný, ostrý, štiplavý 
 

9. EL MENÚ DE HOY 

de hoy dnešný 

proponer (g) navrhnúť 
 

VIAJAR  

al final (de) nakoniec, nakonci (čoho) 

alguna vez niekedy 

básicamente adv. hlavne, podstatne 

cada vez zakaždým, den za dňom 

cambiar (de) zmeniť (koho, čo), premeniť 

cansar  unaviť, unavovať 

casero domáci 

cerca (de) blízko (od) 

cerrar (ie) zatvoriť, uzavrieť 

comerciante m, f obchodník, obchodníčka 

costumbre  f zvyk 

delante (de) pred (niečím) 

echar una siesta zdriemnúť si 

ejecutivo m výkonný pracovník 

elegir (i) vybrať, zvoliť 

eso sí len čo je pravda, ovšem 

esquina f roh 

fiambrera f miska na jedlo 

fijo pevný, stály 

filete m biftek, sviečkovica 

lejos  (de) ďaleko (od) 



 

 

ligero ľahký (o jedle) 

me da tiempo ostane mi čas 

microondas  m sg. mikrovlnka 

nadie nikto 

o sea čiže, to jest 

oficina f kancelária 

pausa f pauza, prestávka 

pizza f pizza 
plato combinado m jedlo z viacerých jedál, či 

hlavné jedlo s prílohou 
por semana za týždeň 

propietario m vlastník, majiteľ 

sencillo jednoduchý, obyčajný 

tener tiempo de  / para mať čas na 

todavía ešte 

traerse  (g) priniesť si 
 

MÁS EJERCICIOS  

a base de na základe (niečoho) 

aceituna f oliva 

almendra f mandľa 

armario m skriňa 

café solo m presso 

cereales m pl. cereálie 

coco m kokos 

congelado zmrazený, zmrznutý 

congelador  m mraznička 

cucharada f lyžica 

dulce sladký 

estar de viaje cestovať, byť na cestách 

exagerado prehnaný 

fabada f astúrska fazuľová polievka 

guisante m hrach 

chocolate m čokoláda 

judía f fazuľa 

macedonia f ovocný šalát 

manzana f jablko 

marisco m plody mora pl. 

nevera f chladnička 

orégano m oregano 

Oye. Počuj. 

patatas fritas f pl. hranolčeky; čipsy 

¡qué! Aký, -é, -á! (zvolanie) 

soso nechutný, mdlý, nevýrazný 

tarta f torta 

tensión f tlak; napätie 

vainilla  f vanilka 

 

UNIDAD 8   EL BARRIO IDEAL 
 

1. EL BARRIO DE SAN ANDRÉS  

afueras f pl. okolie predmestie 

~ en las afueras ~ na predmestí 

autobús m autobus 

basura  f smetie, odpad 

~ contenedor de basura m ~ kontajner na smeti 

cafetería f kaviareň 

cajero automático m bankomat 

centro comercial m nákupné centrum 

iglesia f kostol 

municipal mestský 

panadería f pekáreň 

parada f zastávka 

párking parkovisko 

peatonal peší 

público verejný 
 

2. CREAR UNA CIUDAD  

actual súčasný, aktuálny, dnešný 

además de okrem 

altura f výška 

árbol m strom 

barcelonés barcelonský, Barcelončan 

básico základný, hlavný 

burgués meštiacky, buržoázny 

cementerio m cintorín 

comunitario spoločný, obecný 

contaminación f znečistenie, kontaminácia 

crear vytvoriť, tvoriť 

cuadrado štvrocový 

diferencia f rozdiel 

dirección f tu: smer 

donde kde, v ktorom, v ktorej 

edificado zastavaný 

edificar vystavať, stavať, budovať 

edificio m budova, stavba 

elegante elegantný 

en total celkom, dohromady 
ensanche m prístavba, nová časť mesta; 

tu: štvrť v Barcelone 
espacio m priestor 

especialmente adv. špeciálne, obzvlášť 

extender rozšíriť, roztiahnuť 

formar tvoriť 

galería  f galéria 

infinitamente adv. nekonečne, neobmedzene 

ingeniero m inžinier 



 

 

interior vnútorný 

jardín m záhrada 

límite m limit, hranica 

llamado nazývaný, volaný 

lleno plný 

~ estar lleno ~ byť plný 

lujoso luxusný, prepychový 

manzana f tu: blok domu 

medieval stredoveký 

muralla f hradba, opevnenie 

necesario potrebný 

~ es necesario ~ je potrebný, je treba 

ordenado usporiadaný 
paralelo súbežný, rovnobežný, 

paralelný 
paseo m prechádzka; široká ulica 

s pásom zelene uprostred, 
korzo  

permitir dovoliť, umožniť 

perpendicular kolmý, zvislý 

piso m byt; poschodie 

planta f poschodie; rastlina 

recto rovný 

rodeado obklopený 

ruido m hluk 

servicio m služba 

sin embargo avšak, napriek tomu 

tráfico m doprava, prevádzka 

urbanístico urbanistický 

uso m použitie, užívanie 

vecino m sused 

ya que pretože, lebo 

zona verde f zeleň, zelená plocha 
 

3. EN MI BARRIO HAY DE TODO  

ambiente m prostredie, hov. život v meste 

antiguo starý, starobylý 
estar bien / mal comuni-
cado 

byť dobre/zle spojený 
(dopravou) 

estrecho úzky 

ruidoso hlučný 
 

4. PERDONE, ¿SABE SI HAY…?  

a la derecha (de)  napravo, vpravo (od) 

a la izquierda (de) naľavo, vľavo (od) 

al lado (de) vedľa (koho, čo) 

en la esquina na rohu 

justo presne, presný 

~ estar justo ~ byť presne, presný 

la primera (calle) prvá ulica, prvou ulicou 

la segunda (calle) druhá ulica, druhou ulicou 

por aquí tadiaľto 

todo recto stále rovno 
 

EXPLORAR Y REFLEXIONAR - GRAMÁTICA  

a pie peši 

aquí mismo hneď tu 

avenida f široká ulica, bulvár 

disculpar ospravedlniť 

~ Disculpe. ~ Prepáčte. 

en autobús autobusom, v autobuse 

en coche autom, v aute 

en metro metrom, v metre 

en tren vlakom, vo vlaku 
(estar) a (unos )... 
(kiló )metros 

(byť) (takých) ... 
(kilo)metrov 

(estar) a (unos )... minutos (byť) (takých) ... minút 

¡Qué va! Ale kdeže! 

tren m vlak  
 

5. TRES BARRIOS CON ENCANTO  

acceso m prístup, vstup 

actualidad f súčasnosť, dnešok 

antiguamente adv. kedysi, za dávnych čias 

bohemio bohémsky 

bosque m les 

burguesía f buržoázia 

carnicería f mäsiarstvo 

combinar kombinovať, spájať 

contrastar kontrastovať, odporovať 

corazón m srdce 

criollo kreolský 

difícil ťažký 

distinto odlišný, rozdielny 

empinado strmý 

encanto m čaro, pôvab 

espíritu m duch 

heladería f zmrzlinárstvo 

hermoso krásny 
inmortalizado zvečnený, urobený 

nesmrteľným 
limitado ohraničený 

~ estar limitado ~ byť ohraničený 

llenarse (de) naplniť sa, vyplniť sa 

palacete m zámoček 

pasado m minulosť 

pasaje m pasáž, priechod 

patio m dvor, nádvorie 

pintoresco malebný 

porteño prístavný 

presente m prítomnosť 

principal hlavný, základný 

residencial rezidenčný, vilový 



 

 

reunirse (ú) zhromaždiť sa, zísť sa 

tanto … como tak ... ako 

tetería f čajovňa 

tocar dotýkať sa 

universitario univerzitný 

vegetación f rastlinstvo 
 
6. MIS LUGARES PREFERIDOS  

biológico biologický 
~ tienda de productos 
biológicos f 

~ predajňa s bioproduktami 

blues m blues 

ritmo m rytmus, tempo 

tienda de discos f hudobniny 
 

7. ICARIA  

alquiler m prenájom 

ancho široký 

bicicleta f bicykel 

céntrico v centre; stredový 

comodidad f pohodlie, komfort 

construido postavený, vybudovaný 

dinámico  dynamický 

empresario m podnikateľ 

enorme obrovský 

este m východ 

exclusivo exkluzívny, výhradný 

jubilado m dôchodca 

jugar a las cartas hrať karty 

oferta f ponuka, návrh 

polideportivo m športový areál 

publicista m, f publicista 

situado situovaný, ležiaci 

~ estar situado ~ byť situovaný, ležať 

solo sám, samotný 
 

8. UN BARRIO IDEAL  

ideal ideálny 

marinero m námorník 

pescador m rybár 
 

VIAJAR  

acento m prízvuk 

adaptado prispôsobený 

agrupado zhromaždený, zoskupený 

animadamente adv. živo, oduševnelo 

así que takže 

burrito m mexická plnená Tortilla 

captar pochopiť, zachytiť 

carnaval m karneval 

cigarro m cigara 

conversar rozprávať sa, konverzovať 

cubierto pokrytý 

curioso zvedavý (o osobe); zvláštny 

delicioso lahodný 

dominó m domino 
enchilada f mexické pikantné kukuričné 

placky 
fumar fajčiť 
guayabera  f guayabera (kubánska 

košeľa) 
habano havanský, Havančan 

charlar rozprávať, kecať  

inconfundible nezameniteľný 

mural m nástenná maľba 

pared f stena 

poder m sila, moc 

puertorriqueño portorický, Portoričan 
quesadilla f mexické placky plnené 

syrom 
respirar dýchať, vydychovať 

suficiente dostatočný 

únicamente adv. jedine, iba 
 

MÁS EJERCICIOS  

a la vez súčasne, zároveň 

andando peši 

aparcar (za)parkovať 

droguería f drogéria 

estanco m trafika, stánok 

gasolinera f benzínová pumpa 

Mire. Pozrite. 

misa f omša 

oficina de Correos  f pošta (budova) 

paquete m balík 

próximo nasledujúci, blízky 

quiosco m kiosk, stánok 

sacar vybrať, vytiahnuť 

tabaco m tabak 

tardar trvať; oneskoriť sa 

 

UNIDAD 9   ¿SABES COCINAR?  
 

1. CUALIDADES DE UN AMIGO 

defecto m nedostatok, vada, defekt 

desorganizado dezorganizovaný, zmätený 

despistado dezorientovaný, zmätený 



 

 

egoísta egoistický, sebecký 

generoso štedrý, šľachetný 

impaciente netrpezlivý 

impuntual nedochvíľny 

irresponsable nezodpovedný 

nervioso nervózny 

paciente trpezlivý 

puntual dochvíľny 

raro čudný, nezvyčajný 

responsable zodpovedný 
  

2. DOS NOVIOS PARA RAQUEL 

ambicioso ctižiadostivý, ambiciózny 

centrado zameraný 

estar centrado  (en) byť zameraný (na) 

componer (g) zložiť, zostaviť 

confuso zmätený 

detallista m, f puntičkár, puntičkárka 

dúo m duo, dvojica 

en realidad v skutočnosti 

estar enamorado (de) byť zaľúbený (do) 

extraordinario mimoriadny, neobyčajný 

gira f turné 

humor  m nálada, humor 

sentido del humor m zmysel pre humor 

irse odísť 

lío  m zmätok, chaos 

llamar volať, telefonovať, klopať 
opinar mieniť, myslieť si 

parecerse podobať sa 

piano m klavír 

poesía f poézia 

por fin konečne 

sonar (ue) znieť, zvoniť 

sonrisa f úsmev 

sorpresa f prekvapenie 

totalmente adv. úplne, celkovo 
 

3. ¿ERES UNA PERSONA ROMÁNTICA? 

a primera vista na prvý pohľad 

afirmativo kladný, pozitívny 

alguien niekto 

amado milovaný 

apasionado vášnivý 

bombón m bonbón, cukrík 

cuidado pozor 

declarar vyhlásiť, tu: vyznať 

demostrar (ue) dokázať, prejaviť 

enamorarse (de) zamilovať sa (do) 

historia de amor f románik 

mentir (ie) (o)klamať 

novela  f román 

~ novela rosa  f ~ ľúbostný román 

poema m báseň 

romanticismo romantizmus 

romántico romantický 

sentimiento m cit, pocit 

sin duda bezpochyby 

vivir tu: prežiť, užiť 
 

4. ¿NO SABES O NO PUEDES? 

ajedrez m šach 

coser (u)šiť 

dibujar kresliť 

chiste m vtip 
 

EXPLORAR Y REFLEXIONAR - GRAMÁTICA 

carné m preukaz 

conducir (zc) jazdiť, šoférovať 

fatal hrozný, strašný; osudný 

habilidad f schopnosť 

ir de vacaciones ísť na prázdniny 

leal oddaný, poctivý, čestný 

pasado   minulý 

pesimista pesimistický 

realista  realistický 

suerte f šťastie 

un par de pár  
 

5. BUSCA A ALGUIEN QUE ... 

llave f kľúč 

perder (ie) stratiť, zmeškať 

valor m hodnota, význam; odvaha 

de valor hodnotný 
 

6. GENTE ÚNICA 

único jedinčný, mimoriadny 
 

7. ¡ADIÓS PAPÁS! 

barrer zametať 

civilización  f civilizácia 

desierto opustený, pustý 

lavadora  f práčka 

mamá  f mamina 

papá m tatino 

papás m pl. rodičia, mamina a tatino 
 

8. SE BUSCA CHÓFER, GUÍA, ANIMADOR Y 
COCINERO 

animador m animátor 



 

 

guía m, f sprievodca, sprievodkyňa 

chófer m šofér 

vegetariano vegetariánsky 
 

VIAJAR 

a los ... años v … rokoch (vek) 

a través de cez, pomocou 

ahorrar šetriť 

al mismo tiempo súčasne, zároveň 

artículo m tovar 

calidad f kvalita 

casarse vydať sa, oženiť sa 

consumidor m spotrebiteľ 

cortar  strihať, rezať 

crisis f kríza 

dejar  tu: opustiť 

económico ekonomický, hospodársky 

imaginativo vynaliezavý, dômyselný 

impresora f tlačiareň 

incluso vrátane 

informática f informatika 

jubilación f dôchodok 

luchar bojovať 

nacido narodený 

opción f voľba, výber 

pastelería  f cukráreň 

pelo m sg. vlasy  pl. 

recurrir obrátiť sa, tu: použiť 

sexual sexuálny 

solucionar vyriešiť 

tarta de cumpleaños f narodeninový torta 

terminar ukončiť, dokončiť 

trueque m výmena, výmenný obchod 

vivienda f bývanie, byt 
 

MÁS EJERCICIOS 

a medias na pol 

actuar (ú) vystupovať, hrať 

anciano m starec 

auxiliar m, f pomocník,-čka, asistent,-tka 

compañero de viaje m spoločník na cesty 

comunicativo komunikatívny 

conductor m vodič 

dar clases vyučovať, učiť 

delfín m delfín 

directo priamy 

enología f náuka o vinárstve 

exótico exotický 

farmacia f farmácia (odbor) 

hámster m škrečok 

chimpancé m šimpanz 

loro m papagáj 

lujo m luxus, prepych 

~ de lujo ~ luxusný, prepychový 

masaje m masáž 

mentira f klamstvo 

montón m množstvo, kopa 

Moscú m Moskva 

Mozambique m Mozambik 

obra f dielo; kus 

~ obra de teatro f ~ divadelná hra 
ONG f (organización no 
gubernamental) 

mimovládna organizácia 

oyente m poslucháč 

perezoso lenivý 

~ oso perezoso m ~ leňochod 

perfectamente adv. perfektne, dokonale 

periodismo m novinárstvo, žurnalistika 

querido milovaný 

residencia f sídlo, rezidencia, vila 

sacrificar obetovať 

sentimental sentimenálny, citový 

tenista m, f tenista, tenistka 

trofeo m trofej, triumf 

zorro m líška 

 

UNIDAD 10   UNA VIDA DE PELÍCULA  
 
1. CINEMANÍA  

cinemanía f kinománia 

cinematógrafo m premietací stroj 

conseguir (i) získať, dostať 

director m riaditeľ; režisér 

dirigir viesť, riadiť, tu: režírovať 

en su totalidad celý, ako celok 

extranjero cudzí, zahraničný 

filmar filmovať, natáčať 

guión m scenár 

ininterrumpido neprerušovaný, nepretržitý 

largometraje m celovečerný film 

maestro m majster; učiteľ 

Nueva Zelanda f Nový Zéland 

ordenador m počítať 

original originálny 



 

 

Oscar m (a) Oscar (za) (ocenenie) 

por  tu: za 

proyectar premietať 

proyector m projektor, premietačka 

realizado uskutočnený, zrealizovaný 

recibir dostať, prijať 

romance m tu: románik 

suspense m napätie 

torero m toreador 

trilogía f trilógia 
 

2. PEDRO ALMODÓVAR  

a mediados de v polovičke (mesiaca, roka) 

actualmente adv. teraz, v súčasnosti 

administrativo m administratívny pracovník 

al cabo de po 

capacidad f kapacita, schopnosť 

castaño tmavovlasý, gaštanový 

cineasta m, f filmový pracovník, -čka 

colaborar spolupracovať 

colorido m zafarbenie, kolorit 

compañía f spoločnosť 

consagrar zasvätiť, venovať 

cortometraje m krátky film 

curiosidad f zvláštnosť; zvedavosť 

decidir rozhodnúť (sa) 

decorado m výzdoba, dekorácia 
definitivamente adv. definitívne, s konečnou 

platnosťou 
detalle m detajl, drobnosť 

director de cine m režisér   

entrañable srdečný, dojemný 

época f obdobie, doba 
estrenar prvýkrát použiť, uviesť ako 

premiéru 
europeo európsky, Európan 

excéntrico výstredný, excentrický 

exigente náročný 

éxito m úspech 
extremeño extremadúrsky, 

Extremadúrčan 
festival de cine m filmový festival 

filmografía filmografia, bibliografia filmov 

formar parte (de) byť súčasťou (čoho) 

galardón m cena, vyznamenanie 

horóscopo m horoskop 

independiente samostatný, nezávislý 

internacionalmente adv. medzinárodne 

libra  f váhy (znamenie) 

multitud f množstvo; dav 

participar (z)účastniť sa, podielať sa 

personaje m osobnosť 

personalmente adv. osobne 

por completo úlne, celkom 

producir (zc) vyrobiť, produkovať 

productora f výrobná spoločnosť / firma 

punk m punk 

realizador m filmový režisér; výrobca 

reconocido uznávaný, známy 
relato m rozprávanie, poviedka 

sofá m pohovka, gauč 

taquillero úspešný, kasový (film) 

tela  f látka, textil 

telefónico telefonický 

trasladarse presťahovať sa 
 

3. AYER, HACE UN MES ...  

anoche včera večer, včera v noci 

ayer včera   

hace pred 
 

4. UN CURRÍCULUM  

academia f akadémia, škola 

amplio široký 

avanzado pokročilý 

carrera  f kariéra 

conocimiento m znalosť, vedomosť 

disponibilidad f použiteľnosť, dispozícia 
DNI m (Documento 
Nacional de Identidad) 

občiansky preukaz 

dominio m ovládanie, znalosť 

editorial f vydavateľstvo 

escrito (na)písaný 

filología f filológia 

formación f tu: vzdelávanie 

laboral pracovný 

licenciatura f magisterské štúdium 
máster m Master, nadstavbové štúdium 

nivel m úroveň 

nociones básicas f pl. základné znalosti 
ONU f (Organización de 
las Naciones Unidas) 

OSN (Organizácia 
spojených národov) 

oral ústny 

programa de edición m grafický program 

traductor m prekladateľ 
 

EXPLORAR Y REFLEXIONAR - GRAMÁTICA  

acontecimiento m príhoda, udalosť 

anteayer predvčerom 

divorciarse rozviesť sa 

duración  f trvanie 

el otro día minule 



 

 

entonces vtedy 

febrero m február 

multinacional f nandárodná spoločnosť 

relacionar spájať, spojiť 

siglo m storočie 
 

5. UNA HISTORIA DE AMOR  

accidente m nehoda 

coma m kóma 

~ quedarse en coma ~ byť v kóme 

doctor m doktor 

finalmente adv. konečne, nakoniec 

hacerse amigo  (de) spriateliť sa (s) 

quedar dohovoriť sa, stretnúť sa 
 

6. TODA UNA VIDA  

California f Kalifornia 

Londres m Londýn 
 

7. EL CHE  

a partir de od, odo 

abandonar opustiť 

accidente de tráfico m dopravná nehoda 

aceptar súhlasiť, uznať 

apoyar opreť, podporiť 

apresar chytiť, zatknúť 

boliviano bolívijský, Bolívijčan 

cargo m funkcia 

clandestinidad f ilegalita, tajnosť 

comandante m komandant, veliteľ 

considerar + sust./adj. považovať 

consolidar upevniť, utvrdiť 

de nuevo opäť, znovu 

determinante určujúci, rozhodujúci 

ejercer vykonávať 

ejército m vojsko, armáda 

emprender podniknúť, pustiť sa 

enterrar (ie) pochovať, zakopať 

estar seguro byť si istý 

foro m fórum 

fusilar zastreliť 

héroe m, heroína  f hrdina, hrdinka 

ideología ideológia, spôsob myslenia 

juventud  f mladosť 

lucha f boj, zápas 

medicina  f medicína 

marcado výrazný, poznačený 

~ estar marcado  (por ) ~ byť poznačený (kým, čím) 

ministro m minister 

morir (ue) zomrieť, umrieť 

movimiento m pohyb; hnutie 

mundialmente adv. (celo)svetovo 

obtener (g) získať, dosiahnuť 

partir odcestovať; rozdeliť 

político politický 

protagonizar hrať hlavnú rolu 

realidad f skutočnosť 

representar predstavovať, zastupovať 

resto  m zvyšok 

retratar napodobniť, portrétovať 

revolución f revolúcia 

revolucionario revolučný, prevratný 

tumba f hrob, hrobka 
 

8. TU BIOGRAFÍA  

arte dramático m herectvo 

contratar uzavrieť zmluvu, angažovať 

Hamburgo m Hamburg 

luna de miel f svadobná cesta 

Marte m Mars 
 

VIAJAR  

a principios de začiatkom (čoho) 

ambos, ambas obaja, obe 

aparato  m prístroj 

aparecer (zc) objaviť sa, ukázať sa 

apariencia f vzhľad, výzor, zdaie 

bajo pod 

bando m tu: politická skupina 

bélico vojnový 

característico charakteristický, typický 

censura  f cenzúra 

cinematográfico kinematografický 

clásico m klasika, klasik 

cómico komický, vtipný 

controlado kontrolovaný 

corriente  f prúd 

década  f dekáda 

democracia f demokracia 

destape  m striptíz 

dorado zlatý 

dictadura f diktatúra 
~ franquismo ~ obdobie Francovej diktatú-

ry v Španielsku (1939-1975) 
erótico erotický 

exiliarse emigrovať 

folclórico folklórny 

futuro m budúcnosť 

garantizar ručiť, garantovať 

género m žáner; druh, rod 



 

 

genio m génius 

gozar de užívať si (čo) 

grotesco groteskný, smiešny 

Guerra Civil f občianska vojna 

habitual obvyklý 

hoy en día dnes 

industria f priemysel 

interrumpir vyrušiť, prerušiť 

ir en aumento stúpať 

irónico ironický 

llegada f príchod 

madrileño madridský, Madridčan 

medio m prostriedok 

mudo nemý 

~ cine mudo m ~ nemý film 

paralelmente adv. súbežne 

pleno plný, široký 

prestigio m prestíž, vážnosť 

producción f produkcia, výroba 

propaganda f propaganda 

protagonizado por v hlavnej úlohe (s) 
representativo predstavujúci, reprezenta-

tívny 
rodado nakrútený, natočený 

rodar (ue) točiť, filmovať 

sentar (ie) sadnúť si 

~ sentar bases de ~ položiť základy (niečoho) 

sonoro zvučný, zvukový 

~ cine sonoro m ~ zvukový film 

sufrir (u)trpieť 

surgir vzniknúť, objaviť sa 

surrealista surrealistický 

típicamente adv. typicky 

tras  po, za (časovo) 

triste smutný 

utilizar používať, využívať 
 

MÁS EJERCICIOS  

a finales de koncom 

acompañar sprevádzať 

alcanzar dosiahnuť 

alcoholismo m alkoholizmus 

alejado vzdialený, nezúčastnený 

amistad f priateľstvo 

aparición f objavenie sa, zjavenie 

atraído lákaný, priťahovaný 

autobiografía  f autobiografia 

autógrafo m autogram 

banda sonora  f zvukový záznam 

batalla f bitka, boj 

~ perder la batalla ~ prehrať bitku 

caer (s)padnúť 

cansado unavený 

~ estar cansado ~ byť unavený 

cantidad f množstvo 

ceremonia  f ceremónia, obrad 

compositor m skladateľ 

confundir popliesť, zmýliť 

cuento m rozprávka, poviedka 

~ Blancanieves  ~ Snehulienka 

~ Hansel y Gretel ~ Janko a Marienka 

cumbre  f vrchol 

de la mano po boku 

de muy niño ako veľmi malý 

¿De verdad? Naozaj? Skutočne? 

despedirse tu: vypovedať, dať výpoveď 

es que totiž 

escenario m javisko 

extra mimo, naviac, extra 

horas extra f pl. hodiny nad rámec 

firmar podpísať 

florín zlatý (historická mena) 

gracias a vďaka (komu, čomu) 

hacerse stať sa 

~ hacerse famoso ~ stať sa známym 

~ hacerse rico ~ zbohatnúť  
iroqués irokézsky, Irokéz (kmeň 

indiánov) 
lenguaje  m jazyk, reč 

mantener udržiavať 

medalla f medajla 

Milán Miláno 

mito m mýtus 

murmullo m šum, šepot 

musa f múza 

permanecer (zc) zotrvať, zostať 

poncho m pončo (odev indiánov) 

popularidad f popularita 

premio Nobel m (de) Nobelova cena (za) 

proyección f projekcia, premietanie 

publicar vydať, výjsť 

recepcionista m, f recepčný, recepčná 

regresar vrátiť sa 

rito m obrad, ceremónia 

titularse nazývať sa 

vender predať, predávať 

vestido oblečený 



 

 

 

 

  

a k, ku, do, 3./4. pád 

a la derecha (de)  napravo, vpravo (od) 

a la izquierda (de)  naľavo, vľavo (od) 
a la plancha restovaný, rýchlo opečený 

na panvici 
a la vez súčasne, zároveň 

a los dos obom 

a mediados de v polovičke (mesiaca, roka) 

a medias na pol 

a menudo často 

a partir de od, odo 

a pie peši 

a primera vista na prvý pohľad 

a principios de začiatkom (čoho) 

a través de cez, pomocou 

a veces niekedy 

A ver … Takže, ... Nuž, ... 

a/al mediodía na poludnie  

abandonar opustiť 

abeja f včela 

abierto (ser / estar) otvorený (osoba / vec) 

abrazo m objatie 

~ ¡Un abrazo! ~ Objímam  ťa/Vás! (v liste) 

abrigo m kabát  

abril m apríl 

abrir otvoriť 

abuela f babka, stará mama 

abuelo m dedko, starý otec 

abuelos m pl. starý rodičia 

aburrido nudný 

acabar skončiť, dokončiť 

academia f akadémia, škola 

acceso m prístup, vstup 

accidente m nehoda 

accidente de tráfico m dopravná nehoda 

aceite m olej 

aceituna f oliva 

acento m prízvuk 

aceptar súhlasiť, uznať 

acoger prijať, privítať 

acompañamiento m príloha; sprievod 

acompañar sprevádzať 

acompañar con las palmas  tlieskať 

acontecimiento  m príhoda, udalosť 

acostarse  (ue) ľahnúť si, ísť spať 

actividad f aktivita, činnosť 

activo aktívny, činný 

actor m herec 

actriz f herečka 

actuación f vystúpenie 

actual súčasný, aktuálny, dnešný 

actualidad f súčasnosť, dnešok 

actualmente adv. teraz, v súčasnosti 

actuar (ú) vystupovať, hrať 

acueducto m akvadukt 

adaptado prispôsobený 

además okrem toho, navyše 

además de okrem 

adicto závislý 

Adiós. Zbohom. Ahoj. (pri rozlúčke) 

administrativo m administratívny pracovník 

aeropuerto m letisko 

afecto m náklonnosť, sympatie 

afeitarse (o)holiť sa 

afición f záľuba, hobby 

afirmativo kladný, pozitívny 

África f Afrika 

africano africký, Afričan 

afueras f pl. okolie, predmestie 

en las afueras na predmestí 

agradable príjemný 

agrupado zhromaždený, zoskupený 

agua f (el) voda 

aguacate m avokádo 

ahora teraz 

ahora mismo hneď teraz, tu: hneď to bude 

ahorrar šetriť 

aire m vzduch 

ajedrez m šach 

ajo m cesnak 

al cabo de po 

al lado (de) vedľa (koho, čo) 

al menos prinajmenšom, aspoň 

al vapor parený, na pare 

Alaska m Aljaška 

albañil m murár 

alcanzar dosiahnuť 

alcoholismo m alkoholizmus 

alegre veselý 

alejado vzdialený, nezúčastnený 

alemán nemecký, Nemec, nemčina 

Alemania f Nemecko 

algo niečo 

alguien niekto 

alguna cosa (de) niečo, čosi (z) 

alguna vez niekedy 



 

 

alguno (algún + sust. m) nejaký 

allí tam 

almendra f mandľa 

almorzar (ue) obedovať 

almuerzo m obed 

alquilar prenajať 

alquiler m prenájom 

alto vysoký 

altura f výška 

amable milý 

amado milovaný 

amar milovať 

amarilla žltý 

Amazonas m sg. Amazonka (rieka) 

ambicioso ctižiadostivý, ambiciózny 
ambiente m prostredie, hov. život v 

meste 
ambos, ambas obaja, obe 

América f Amerika 

América Latina f Latinská Amerika 

americano americký, Američan 

amigo m priateľ, kamarát 

amistad  f priateľstvo 

amor m láska 

ampliar (í) rozšíriť 

amplio široký 

anciano m starec 

Andalucía f Andalúzia 

andando peši 

Andes m pl. Andy  

Andorra  f Andorra 

ancho široký 

anchoa f sardelka, ančovka, očko 

animadamente adv. živo, oduševnelo 

animador m animátor 

animal m zviera 

año m rok 

~ a los ... años ~ v … rokoch (vek) 

~ ser de unos … años ~ byť vo veku asi ... rokov 

~ tener unos … años ~ mať asi ... rokov 

anoche včera večer, včera v noci 

anteayer predvčerom 

antes de pred 

antiguamente adv. kedysi, za dávnych čias 

antiguo starý, starobylý 

antipático nesympatický, nepríjemný 

aparato m prístroj 

aparcar (za)parkovať 

aparecer (zc) objaviť sa, ukázať sa 

aparición f objavenie sa, zjavenie 

apariencia f vzhľad, výzor, zdaie 

apasionado vášnivý 

apellido m priezvisko 

apertura f otvorenie 

apoyar opreť, podporiť 

aprender (a) učiť sa (niečomu) 

apresar chytiť, zatknúť 

aprobar (ue) absolvovať, schváliť 

aproximadamente adv. približne, asi 

aquí tu 

~ de aquí ~ odtiaľto, tu 

~ aquí mismo ~ hneď tu 

árabe arabský, Arab, arabčina 

Arabia Saudí f Saudská Arábia 

árbol m strom 

arena  f piesok 

Argentina f Argentína 

argentino argentínsky, Argentínec 

archivar archivovať, zakladať 

archivo  m súbor 

archivo adjunto m príloha (v maili) 

armario m skriňa 

arquitecto m architekt 

arroba f zavináč 

arroz m ryža 

arte m umenie 

arte dramático m herectvo 

artesanía  f umelecké remeslá 

artículo m tovar 

artista m, f umelec, umelkyňa 

artístico umelecký 

asado pečený 

así tak 

así que takže 

Asia f Ázia 

asistir a zúčastniť sa (na) 

aspecto m vzhľad 

aspecto físico m zovňajšok 

aspirina f aspirín 

Asturias f pl. Astúria 

asunto m predmet (v maili),  

atlántico atlantický 

atractivo atraktívny 

atraído lákaný, priťahovaný 

atún m tuniak 

aula f (el) učebňa 

Austria f Rakúsko 

austríaco rakúsky, Rakúšan 

autobiografía f autobiografia 



 

 

autobús m autobus 

~ en autobús ~ autobusom, v autobuse 

autóctono pôvodný, domorodý 

autógrafo m autogram 

autopista f diaľnica 

auxiliar m, f pomocník, -čka, asistent, -tka 

avanzado pokročilý 

ave f (el) vták 

avenida f široká ulica, bulvár 

avión m lietadlo 

ayer včera   

azúcar m cukor 

azul modrý 
 

 

 

 

bacon m (anglická) slanina 

Bahrein m Bahrajn 

bailar tancovať 

bailarín m tanečník 

baile m tanec 

bajar ísť smerom dole, zísť, znížiť 

bajo pod 

baloncesto m basketbal 

bambú m bambus 

bañador m plavky (celé alebo pánske) 

bañarse kúpať sa 

banco m banka 

banda sonora f zvukový záznam 

bando m politická skupina 

baño m kúpelňa, kúpel 

bar m bar 

barato lacný 

barcelonés barcelonský, Barcelončan 

barrer zametať 

barrio m  štvrť 

base f základ 

~ a base de ~ na základe (niečoho) 

básicamente adv. hlavne, podstatne 

básico základný, hlavný 

bastante dosť 

basura f smetie, odpad 

batalla f bitka, boj 

~ perder la batalla ~ prehrať bitku 

batería f batéria; bicie nástroje 

beber piť 

bebida f nápoj 

beis béžový 

belga belgický, Belgičan 

Bélgica f Belgicko 

bélico vojnový 

besar bozkávať 

beso m bozk 

~ Un beso. ~ Bozkávam ťa. (v liste) 

biblioteca  f knižnica 

bicicleta f bicykel 

bien adv. dobre 

bienal f bienále pl. 

biológico biologický 

biólogo m biológ 

biquini m sg. bikiny pl. 

bistec m biftek, steak 

blanco biely 

blues m blues 

bocadillo m sendvič, bageta 

bocata f sendvič, bageta 

boda  f svadba 

bohemio bohémsky 

bolígrafo  m pero 

Bolivia  f Bolívia 

boliviano bolívijský, Bolívijčan 

bolso m kabelka, taška 

bombón m bonbón, cukrík 

bonito pekný 

borrar zmazať, vymazať 

bosque m les 

bota f čižma 

botella f fľaša 

bragas f pl. podprsenka sg. 

Brasil m Brazília 

brasileño brazílsky, Brailec 
bueno  (buen  + sust. m.sg.) dobrý;  

Dobre..., Nuž... (vsuvka) 
Buenas noches. Dobrý večer. Dobrú noc 
Buenas tardes. Dobrý deň. Dobré popolu-

dnie. 
Buenos días. Dobré ráno. Dobrý deň. 

burgués meštiacky, buržoázny 

burguesía f buržoázia 

burrito m mexická plnená Tortilla 

buscar hľadať 
 

 

 

 

cabeza f hlava 

cacao m kakao 

cada každý 

cada vez zakaždým, den za dňom 

cada vez que vždy keď 



 

 

cadena f reťazec, pás 

caer (s)padnúť 

café m káva 

café solo m presso 

cafetera f kávovar 

cafetería f kaviareň 

cajero automático  m bankomat 

calamar m kalamár, sépia 

calcetines m pl. ponožky 

calidad f kvalita 

caliente teplý, horúci 

California  f Kalifornia 

calle f ulica 

calor m teplo 

~ hace calor ~ je teplo 

caluroso horúci 

cama f posteľ 

~ hacer la cama ~ ustlať posteľ 

cámara f fotoaparát, kamera 

cámara (de fotos ) f fotoaparát 

cámara digital f digitálny fotoaparát 

camarero m čašník 

cambiar (de) zmeniť (koho, čo), premeniť 

camello m ťava 

caminar kráčať, chodiť 

camisa  f košeľa 

camiseta f tričko 

cámping m kemping 

Canadá f Kanada 

canción f pesnička 

candidato m kandidát 

canguro m klokan 

cansado unavený 

~ estar cansado ~ byť unavený 

cansar  unaviť, unavovať 

cansarse unaviť sa 

cantante m, f spevák 

cantar spievať 

cante m spev 

cantidad f množstvo 

capacidad f kapacita, schopnosť 

capital  f hlavné mesto 

captar pochopiť, zachytiť 

carácter m charakter 

característico charakteristický, typický 

cargo m funkcia 

Caribe m Karibik 

cariño m miláčik, láska (osoba) 

cariñoso láskavý, priateľský 

carnaval m karneval 

carne f mäso 

carne picada f mleté mäso 

carné m preukaz 

carné de conducir m vodičský preukaz 

carné de identidad m občiansky preukaz 

carnicería f mäsiarstvo 

caro drahý 

carpintero m tesár, stolár 

carrera f kariéra 

carretera f diaľnica 

carta f list; jedálny lístok 

casa f dom 

~ en casa ~ doma 

casado, casada ženatý, vydatá 

~ estar casado, -a ~ byť ženatý, vydatá 

casarse vydať sa, oženiť sa 

casero domáci 

casi takmer 

castaño tmavovlasý, gaštanový 

castañuelas f pl. kastanety 
catalán katalánsky, Katalánec, 

katalánčina 
Cataluña f Katalánsko 

cataratas f pl. vodopád 

catedral f katedrála 

cebolla f cibuľa 

celebrar oslavovať, sláviť 

cementerio m cintorín 

cena  f večera 

cenar večerať 

censura f cenzúra 

céntimo m cent 

centrado zameraný 

~ estar centrado (en) ~ byť zameraný (na) 

céntrico v centre; stredový 

centro m stred, centrum 

centro comercial m nákupné centrum 

Centroamérica f Stredná Amerika 

cepillo m kefa 

cepillo de dientes  m zubná kefka 

cerca (de) blízko (od) 

cereales m pl. cereálie 

ceremonia f ceremónia, obrad 

cerrado (ser / estar) (u)zatvorený (osoba / vec) 

cerrar (ie) zatvoriť, uzavrieť 

cerveza f pivo 

ciclo m cyklus 

cifra f číslo, cifra 

cigarro m cigara 



 

 

cine m kino 

cine mudo m nemý film 

cine sonoro m zvukový film 

cineasta m, f filmový pracovník, -čka 

cinemanía f kinománia 

cinematográfico kinematografický 

cinematógrafo m premietací stroj 

cita f stretnutie, schôdzka 

ciudad f mesto 

civilización f civilizácia 

clandestinidad f ilegalita, tajnosť 

claro samozrejme; jasný 

clase f trieda, hodina (vyučovacia) 

clase particular f súkromná hodina 

clásico klasický 

clásico m klasika, klasik 

cliente m, clienta f klient, klientka 

clima m klíma, podnebie 

climático klimatický 

club m klub 

cobre m meď 

coca-cola f coca-cola 

cocido varený 

cocina f kuchyňa 

cocinar variť 

cocinero m kuchár 

coco m kokos 

código m kód 

código de acceso  m vstupný kód, PIN kód 

coche m auto 

~ en coche ~ autom, v aute 

colaborar spolupracovať 

colección f zbierka, kolekcia 

coleccionar zbierať 

colegio m (základná) škola 

Colombia f Kolumbia 

colombiano kolumbíjsky, Kolumbíjčan 

colón m kolón (mena) 

colonia f voňavka; kolónia 

~ ponerse colonia  ~ navoňať sa 

color m farba 

colorido m zafarbenie, kolorit 

coma m kóma 

comandante m komandant, veliteľ 

combinar kombinovať, spájať 

comedia f komédia 

comentar komentovať 

comer jesť, obedovať 

comercial  obchodný 

comerciante m, f obchodník, obchodníčka 

cómico komický, vtipný 

comida f jedlo; obed 

comilón jedák (sust.) 

como ako 

¿cómo? ako? 

comodidad f pohodlie, komfort 

compañero m spoločník; druh 

compañero de clase m spolužiak 

compañero de piso m spolubývajúci 

compañero de trabajo m kolega 

compañero de viaje m spoločník na cesty 

compañía f spoločnosť 

comparar porovnať, porovnávať 

compartir zdielať 

compartir piso bývať v spoločnom byte 

compatibilidad  f zlúčiteľnosť, kompatibilita 

competitivo súťaživý 

complacer (a) vyhovieť (komu) 

complementario doplňujúci, doplnkový 

componer (g) zložiť, zostaviť 

compositor m skladateľ 

compra f nákup 

~ ir de compras ~ ísť na nákupy 

~ De compras ~ Na nákupoch. Na nákupy. 

comprar kupovať, kúpiť 

comprender rozumieť 

común všeobecný, spoločný 

comunicativo komunikatívny 

comunidad f spoločenstvo 

comunitario spoločný, obecný 

con s, so 

concierto m koncert 

concurso  m súťaž, konkurz 

condimento m korenie 

conducir (zc) jazdiť, šoférovať 

conductor m vodič 

conectado pripojený 

conectarse a Internet pripojiť sa na Internet 

conferencia f konferencia 

confundir popliesť, zmýliť 

confuso zmätený 

congelado zmrazený, zmrznutý 

congelador m mraznička 

conjunto spolok, súbor 

conocer (zc) (a) (s)poznať (koho) 

conocido známy 

conocimiento m znalosť, vedomosť 

consagrar zasvätiť, venovať 



 

 

conseguir (i) získať, dostať 

considerar + subs./adj. považovať 

consolidar upevniť, utvrdiť 

construido postavený, vybudovaný 

construir (y) stavať, budovať 

consumidor m spotrebiteľ 

consumo m spotreba, konzum 

contacto m kontakt 

~ estar en contacto con ~ byť v kontakte s 

contaminación f znečistenie, kontaminácia 

contar (ue) počítať, rátať; rozprávať 

contemporáneo súčasný 

contenedor de basura m kontajner na smeti 

contestar (a) odpovedať (na) 

contintente m kontinent 

continuar (ú) pokračovať 

contra proti 

contrastar kontrastovať, odporovať 

contratar uzavrieť zmluvu, angažovať 

controlado kontrolovaný 

controlar kontrolovať; ovládať 

conversación  f rozhovor, konverzácia 

conversar rozprávať sa, konverzovať 

convertirse (ie) premeniť sa, zmeniť sa 

corazón m srdce 

cordillera f pohorie, horský hrebeň 

correo electrónico m e-mail 

correos m pl. pošta 

~ apartado de correos m ~ poštová schránka, P.O.Box 

~ oficina de Correos f ~ pošta (budova) 

correr bežať, behať 

corriente f prúd 

cortar  strihať, rezať 

corto krátky 

cortometraje m krátky film 

cosa f vec 

coser (u)šiť 

cosmética  f kozmetika 

costa f pobrežie 

Costa Rica m  Kostarika 

costar (ue) stáť, mať cenu 

costumbre f zvyk 

cotizar en bolsa zaznamenať kurz na burze 

creación f vytvorenie, tvorba 

crear vytvoriť, tvoriť 

creativo tvorivý 

crecimiento m rast, vzrast 

creer myslieť; veriť 

crema f krém 

criollo kreolský 

crisis f kríza 

cristiano m kresťan 

cruasán m croissant 

crudo surový 

cruzar prejsť, križovať 

cuaderno m zošit 

cuadrado štvrocový 

cuadro m obraz 

¿cuál? ktorý? 

cualidad f vlastnosť; kvalita 

cuando keď 

¿cuándo? kedy? 

¿cuánto? koľko? 

¿cuánto tiempo? ako dlho? 

cuarto m štvrť (hodina) 

Cuba f Kuba 

cubano kubánsky, Kubánec 

cubierto pokrytý 

cuenta f účet 

cuento m rozprávka, poviedka 

cuerpo m telo 

cucharada f lyžica 

cuidado pozor 

cuidar starať sa 

cultura  f kultúra 

cultural kultúrny 

cumbre f vrchol 

cumpleaños m sg. narodeniny 

cuñada f švagriná 

cuñado m švagor 

curiosidad f zvláštnosť; zvedavosť 

curioso zvedavý (o osobe); zvláštny 

currículum m životopis 

curso m kurz 
 
.............................................................. 

..CH.. 
 

champú m šampón 

Chao. / Chau. Ahoj. (pri rozlúčke) 

chaqueta f bunda; sako 

charlar rozprávať, kecať  

chat m chat 

chatear chatovať 

chico m chlapec 

Chile m  Chile 

chimpancé m šimpanz 

China f Čína 

chino   čínsky, Číňan, čínština 

chino mandarín m mandarínska čínština 



 

 

Chipre m Cyprus 

chiste m vtip 

chocolate m čokoláda 

chófer m šofér 
 

 
. 

 
 

dar dať 

dar clases vyučovať, učiť 

dar un paseo prejsť sa 

dato m údaj 

~ datos personales m pl. ~ osobné údaje 

de z, zo, od; 2.pád 

de … a …  od ... do ...  

¿De acuerdo? Platí? Ok? 

¿de dónde? odkiaľ? 

De nada. Niet za čo. 

de nuevo opäť, znovu 

debate m debata, diskusia 

deber musieť 

deber m (domáca) úloha, cvičenie 

década f dekáda 

decidir rozhodnúť (sa) 

decir  povedať 

decisivamente adv. rozhodne 

declarar vyhlásiť, tu: vyznať 

decorado m výzdoba, dekorácia 

dedicado (a) venovaný (komu, čomu) 

dedicarse venovať sa 

defecto m nedostatok, vada, defekt 

definir definovať, určiť 
definitivamente adv. definitívne, s konečnou 

platnosťou 
dejar nechať, opustiť 

delante (de) pred (niečím) 

delfín m delfín 

delicioso lahodný 

delicuencia f zločinnosť, trestnosť 

demás ostatní 

democracia f demokracia 

demostrar (ue) dokázať, prejaviť 

denso hustý, stiesnený 

dentista m, f zubár, zubárka 

dentro (de) vnútri, vo vnútri (niečoho) 

depende (de) závisí, záleží (od) 

dependiente m, f predavač, predavačka 

deporte m šport 

deporte náutico m vodný šport 

~ hacer deporte ~ športovať 

~ ropa de deporte f ~ športové oblečenie 

deportista m, f športovec, športovkyňa 

desagradable nepríjemný 

desastre m pohroma, katastrofa 

desayunar raňajkovať 

desayuno m raňajky 

descalzo bosý, vyzutý 

descansar oddýchnuť, odpočívať 

descanso m odpočinok 

desconocido neznámy 

describir opísať 

descubrir objaviť, objavovať 

desde z, zo (miestne); od (časovo) 

desde hace od, už 

desear želať si 

desierto opustený, pustý 

desierto m púšť 

desorganizado dezorganizovaný, zmätený 

despedida f rozlúčka 
despedirse rozlúčiť sa, vypovedať, dať 

výpoveď 
despertador m budík 

despertarse (ie) zobudiť sa 

despierto zobudený, tu: čiperný 

despistado dezorientovaný, zmätený 

después potom 

después de po 

destacar vynikať, zdôrazniť 

destape m striptíz 

detalle m detajl, drobnosť 

detallista m, f puntičkár, puntičkárka 

determinante určujúci, rozhodujúci 

día m deň 

~ al día ~ za deň 

~ de día ~ cez deň, denný 

dialecto m dialekt 

dibujar kresliť 

diccionario m slovník (kniha) 

diciembre m december 

dictadura f diktatúra 

diente m zub 

diferencia f rozdiel 

diferente odlišný, rozdielny 

difícil ťažký 

Dinamarca f Dánsko 

dinámico  dynamický 

dinero m sg. peniaze pl. 

dirección f adresa; smer 

directo priamy 

director m riaditeľ; režisér 

director de cine m režisér   



 

 

dirigido zameraný; vedený 

dirigir viesť, riadiť, tu: režírovať 

discman m discman 

disco m CD, platňa 

discoteca f diskotéka 

disculpar ospravedlniť 

diseñador gráfico m grafický dizajnér 

diseñador m návrhár, dizajnér 

diseño m dizajn 

disponibilidad f použiteľnosť, dispozícia 

distinto odlišný, rozdielny 

diversidad f rozmanitosť 

diverso rozličný 

divertido zábavný 

divorciado rozvedený 

divorciarse rozviesť sa 

DJ m DJ 
DNI m (Documento 
Nacional de Identidad) 

občiansky preukaz 

doctor m doktor 

dólar m dolár (mena) 

domingo m nedeľa 

dominio m ovládanie, znalosť 

dominó m domino 

donde kde, v ktorom, v ktorej 

¿dónde? kde? 

dorado zlatý 

dormilón ospalý, spáč (sust.) 

dormir (ue) spať 

droguería f drogéria 

ducha f sprcha 

ducharse (o)sprchovať sa 

dulce sladký 

dúo m duo, dvojica 

duración f trvanie 

durante počas 

durar trvať 

DVD m DVD 
 

 
 

 

e (pred hi-, i-) a 

economía f ekonómia 

económico ekonomický, hospodársky 

Ecuador m  Ekvádor 

edad f vek 

edificado zastavaný 

edificar vystavať, stavať, budovať 

edificio m budova, stavba 

editorial f vydavateľstvo 

Egipto m Egypt 

egoísta egoistický, sebecký 

echar una siesta zdriemnúť si 

ejecutivo m výkonný pracovník 

ejemplo m príklad 

~ por ejemplo ~ napríklad 

ejercer vykonávať 

ejercicio m cvičenie 

~ hacer ejercicios ~ cvičiť 

ejército m vojsko, armáda 

el, los určitý člen muž. rodu, ten, tí 

el otro día minule 

El Salvador m Salvádor 

electrónico elektronický 

elefante m, elefanta  f slon, slonica 

elegante elegantný 

elegido vybraný 

elegir (i) vybrať, zvoliť 

embutido  m údenina 

emigrante m, f vysťahovalec, -kyňa 

Emiratos Árabes m pl. Spojené Arabské Emiráty 

empanada f rezeň 

empezar (ie) (a) začať (niečo) 

empinado strmý 

emprender podniknúť, pustiť sa 

empresa  f podnik, firma 

empresario m podnikateľ 

en  v, vo, do, na 

en general vo všeobecnosti 

en su totalidad celý, ako celok 

en todas partes všade 

en todos lados všade 

en total celkom, dohromady 

enamorarse (de) zamilovať sa (do) 
encantar mať veľmi rád, okúzliť, 

nadchnúť 
encanto m čaro, pôvab 

encontrar (ue) nachádzať, nájsť, stretnúť 

encuentro m stretnutie 

enfermera f zdravotná sestra 

enfermero m ošetrovateľ 

enfermo chorý 

~ estar enfermo ~ byť chorý 

enología f náuka o vinárstve 

enorme obrovský 

ensalda f šalát 
ensanche m prístavba, nová časť 

mesta; štvrť v Barcelone 
enseguida hneď, ihneď 

entender (ie) rozumieť, chápať 



 

 

enterrar (ie) pochovať, zakopať 

entonces vtedy; teda (vsuvka) 

entrañable srdečný, dojemný 

entrar (en/a) vstúpiť (do) 

entrar ganas de dostať chuť na 

entre medzi 

entregar odovzdať 

~ entregar el premio a … ~ odovzdať cenu za ... 

enviar (í) poslať, zaslať 

época  f obdobie, doba 

equipo m tím, družstvo 

erótico erotický 

es que totiž 

esa tá, to 

escaparate m výklad, výloha (obchodu) 

escenario  m javisko 

escribir písať 

escrito (na)písaný 

escritor m spisovateľ 

escuela  f škola 

escuela de idiomas f jazyková škola 

escuchar počúvať 

escultor m sochár 

Eslovaquia f Slovensko 

Eslovenia f Slovinsko 

eso ten, to 

eso sí len čo je pravda, ovšem 

espacio m priestor 

España f Španielsko 
español španielsky, Španiel, 

španielčina 
especial špeciálny 

especialidad f špecialita 

especializado špecializovaný 

especialmente adv. špeciálne, obzvlášť 

espectacular okázalý, skvelý 

espejo m zrkadlo 

espíritu m duch 

esquí m lyžovanie 

esquiar (í) lyžovať 

esquina f roh 

~ en la esquina ~ na rohu 

esta  táto, toto 

estable stabilný, stály 

establecer (zc) stanoviť, upevniť 

estación  f stanica 

estadio m štadión 

estadística f štatistika 

estado m štát 

Estados Unidos m pl. Spojené štáty 

estadounidense americký,-á, obyvateľ,-ka USA 

estanco m trafika, stánok 

estar byť, nachádzať sa 

estar bien / mal byť / mať sa dobre / zle 
estar bien / mal comuni-
cado 

byť dobre/zle spojený 
(dopravou) 

estar enamorado (de) byť zaľúbený / zamilovaný 
(do) 

(estar) a (unos)  ... 
(kiló )metros 

(byť) (takých) ... 
(kilo)metrov 

(estar) a (unos ) ... minutos (byť) (takých) ... minút 

este tento, toto 

este m východ 

estilo m štýl 

esto toto 

Estonia  f Estónsko 

estrecho úzky 

estrella f hviezda 
estrenar prvýkrát použiť, uviesť ako 

premiéru 
estreno m premiéra 

estructurado štrukturovaný, usporiadaný 

estudiante m, f študent, študentka 

estudiar študovať 

estudio m štúdium, výskum 

estupendo úžasný, báječný, skvelý 

eternidad f večnosť 

étnico etnický, národnostný 

euro m euro (mena) 

Europa f Európa 

europeo európsky, Európan 

ex marido m  (bývalý) exmanžel 

ex mujer f (bývalá) exmanželka 

exactamente adv. presne 

exagerado prehnaný 

excéntrico výstredný, excentrický 

exclusivo exkluzívny, výhradný 

excursión výlet, exkurzia 

~ ir de excursión ~ ísť na výlet 

exigente náročný 

exiliarse emigrovať 

existencia f existencia, výskyt 

existir existovať 

éxito m úspech 

exótico exotický 

expansión rozširovanie, expanzia 

experiencia f skúsenosť, prax 

exposición f výstava 

expresar vyjadriť 

expresión  f výraz 

extender rozšíriť, roztiahnuť 



 

 

extra mimo, naviac, extra 

extranjero cudzí, zahraničný 

extranjero m cudzina; cudzinec 

extraordinario mimoriadny, neobyčajný 
extremeño extremadúrsky, 

Extremadúrčan 
extremo extrémny 

 

 
 

 
fabuloso vynikajúci, báječný, 

rozprávkový 
fácil ľahký 

factura f faktúra 

facultad f fakulta 

falda f sukňa 

familia f zaujímavý 

famoso slávny, známy 

fantástico fantastický 

farmacia f lekáreň, farmácia 

fatal hrozný, strašný; osudný 

favorito  obľúbený 

febrero m február 

fecha f dátum 

femenino ženský 

feo škaredý 

festival m festival 

festival de cine m filmový festival 

fiambrera f miska na jedlo 

fideos m pl. slíže 

fiesta f oslava, zábava 

figura f figúra, postava 

fijo pevný, stály 

filete m biftek, sviečkovica 

filmar filmovať, natáčať 
filmografía filmografia, bibliografia 

filmov 
filología f filológia 

fin de semana m víkend 

final m koniec 

~ a final de ~ nakonci (čoho) 

~ al final (de) ~ nakoniec, nakonci (čoho) 

~ a finales de ~ koncom 

finalmente adv. konečne, nakoniec 

Finlandia  f Fínsko 

firmar podpísať 

flamenco m flamenco 

flan m puding 

flexible flexibilný, ohybný, pružný 

flor  f kvet, kvetina 

florín zlatý (historická mena) 

folclórico folklórny 
formación f utváranie, formovanie, 

vzdelávanie 
formar tvoriť 

formar parte  (de) byť súčasťou (čoho) 

formato m formát 

foro m fórum 

foto  f fotka, fotografia 

~ hacer fotos fotografovať 

fotografía f fotografia 
francés francúzsky, Francúz, 

francúzština 
Francia f Francúzsko 

frecuencia f frekvencia 

¿con qué frecuencia? ako často? 

fresco čerstvý, svieži 

frijol m fazuľa 

frío studený, chladný 

~ hace frío ~ je zima 

frito smažený 

frontera  f hranica 

fruta f ovocie 
fuera (de) vonku, von (z); mimo 

(niečoho) 
fuerte silný 

fumar fajčiť 

fusilar zastreliť 

fútbol m futbal 

futbolista m, f futbalista, futbalistka 

futuro m budúcnosť 
 

 
 
 

gafas f pl. okuliare 

gafas de baño f pl. plavecké okuliare 

gafas de sol f pl. slnečné okuliare 

galardón m cena, odplata, vyznamenanie 

galería  f galéria 
gallego galícijský, Galícijčan, 

galícijčina 
ganar vyhrať, získať; zarobiť 

garantizar ručiť, garantovať 

gas m plyn 

~ con / sin gas ~ perlivý / neperlivý 

gasolinera f benzínová pumpa 

gasto m náklady, výdaje pl. 

gato m mačka; kocúr 

gel de baño m sprchovací gél 

gel de ducha m sprchovací gél 

generación f generácia 

general m všeobecný, hlavný 

género m žáner; druh, rod 



 

 

generoso štedrý, šľachetný 

genio m génius 

gente f sg. ľudia pl. 

geográfico geografický, zemepisný 

gigante obrovský 

gimnasio m telocvična, posilňovňa 

gira f turné, zájazd 

gol m gól 

golf m golf 

gorro m čiapka 

gozar de užívať si (čo) 

grabación f nahrávka 

(muchas ) gracias ďakujem (veľmi pekne) 

gracias a vďaka (komu, čomu) 

(Gracias ) a usted. My (Vám) ďakujeme. (odp.) 

graduado odstupňovaný, tu: dioptrický 

gramática  f gramatika 

Gran Bretaña  f Veľká Británia 

grande (gran + sust. sg.) veľký 

gratinado zapekaný 

Grecia f Grécko 

griego grécky, Grék, gréčtina 

grillo  m cvrček 

gris sivý 

grotesco groteskný, smiešny 

grupo m skupina, tu: spoločenstvo 

guantes m pl. rukavice 

guaraní m jazyk guaraní 

Guatemala  f  Guatemala 

guepardo m gepard 

guerra  f vojna 

Guerra Civil  f občianska vojna 

guía f sprievodca (kniha) 

guía m, f sprievodca, sprievodkyňa 

guión m scenár 

guisado dusený 

guisante m hrach 

guitarra  f gitara 

gustar mať rád, páčiť sa 

~ Me gustaría … ~ Rád, -a by som ... 

gusto m chuť, potešenie, radosť 
 

 
 

 

habano havanský, Havančan 

habilidad f schopnosť 

habitante m obyvateľ 

hábito m zvyk, návyk 

habitual obvyklý 

habla f reč 

hablar (de) hovoriť (o) 

hace pred 

hacer robiť 
hacer una consulta radiť sa, konzultovať, 

výpožičkový čas 
hacerse stať sa   

hacerse amigo (de) spriateliť sa (s) 

hacerse famoso stať sa známym 

hacerse rico zbohatnúť  

Hamburgo m Hamburg 

hamburguesa f hamburger 

hámster m škrečok 

harina f múka 

hasta  až, až do (miestne i časovo) 

Hasta luego. Dovidenia. 

Hasta mañana. Dovidenia / Ahoj zajtra. 

Hasta pronto. Do skorého videnia. 
hawaiano havajský, Havajčan, 

havajčina 
hay je, sú, vyskytuje sa, -jú sa 

hecho urobený, tu: uvarený 

~ estar hecho ~ byť spravený, uvarený 

heladería f zmrzlinárstvo 

helado m zmrzlina 

hermana f sestra 

hermano m brat 

hermanos m pl. súrodenci; bratia 

hermoso krásny 

héroe m, heroína f hrdina, hrdinka 

hielo m ľad 

hija f dcéra 

hijo m dieťa; syn 

hijos m pl. deti; synovia 

hip hop m hip-hop 
hispano hispánsky, španielsky 

hovoriaci 
historia f história, dejiny 

historia de amor f románik 

histórico historický 

hogar m domov 

hoja f list, hárok papiera 

¡Hola! Ahoj! 

Holanda f Holandsko 
holandés holandský, Holanďan, 

holandčina 
hombre m muž 

~ de hombre ~ pánsky 
hombre de negocios m / 
mujer de negocios f 

obchodík, obchodníčka 

Honduras f  Honduras 

hora (skr. h) hodina 

~ a las … horas ~ o ... hodine 



 

 

~ sobre (+ las … horas) ~ okolo (+ hodiny) 

~ ¿A qué hora? ~ O koľkej? 

~ por hora ~ za hodinu 

horario m rozvrh; cestovný poriadok 

horario de trabajo m pracovná doba 

horizontal vodorovný 

hormiga f mravec 

horno m pec, trúba 

~ al horno ~ pečený 

horóscopo m horoskop 

hospital m nemocninca 

hotel m hotel 

hoy dnes 

~ de hoy ~ dnešný 

hoy en día dnes 

huevo  m vajce 

huevo duro m vajce na tvrdo 

huevo frito volské oko 

húmedo vlhký 

humor m nálada, humor 

Hungría  f Maďarsko 
 

 
 

 

ibérico zima 

idea f predstava, myšlienka 

~ Ni idea … ~ (Nemám) Ani šajnu... 

ideal ideálny 

identificar identifikovať, určiť 

ideología ideológia, spôsob myslenia 

idioma m jazyk 

iglesia f kostol 

imagen f výzor, imidž; obrázok 

imaginar vymyslieť si, predstaviť si 

imaginativo vynaliezavý, dômyselný 

impaciente netrpezlivý 

impacto m dopad, pôsobenie 

imparable nezadržateľný 

importante dôležitý 

importar byť dôležitý, záležať 

imprescindible nevyhnutný, nepostrádateľný 

impresión  f dojem 

impresionante pôsobivý 

impresora  f tlačiareň 

imprimir vytlačiť 

impuntual nedochvíľny 

inaugurar zahájiť, otvoriť 

incluso vrátane 

inconfundible nezameniteľný 

increíble neuveriteľný 

independiente samostatný, nezávislý 

indígeno domorodý 

indio indický, Ind 

industria f priemysel 

infantil detský 

infinitamente adv. nekonečne, neobmedzene 

influencia f vplyv 

influir (y) ovplyvniť, pôsobiť 

influyente vplyvný 

información f informácia 

información telefónica f telefonické informácie 

informática f informatika 

informático m informatik 

infusión f bylinný čaj, odvar 

ingeniero m inžinier 
inglés anglický, Angličan, 

angličtina 
iniciar začať, zahájiť 

ininterrumpido neprerušovaný, nepretržitý 
inmortalizado zvečnený, urobený 

nesmrteľným 
instalación f vybavenie 

instrumento nástroj 

intelectual intelektuálny; intelektuál 

inteligente inteligentný 

intención f zámer, úmysel 

intercambio m výmena, zámena 

interés m záujem 

interesante rodina 

interesar zaujímať sa 

interior vnútorný 
interior m vnútrozemie, vnútro, 

interiér 
internacional medzinárodný 

internacionalmente adv. medzinárodne 

internet m internet 

interrumpir vyrušiť, prerušiť 

introducirse (zc) vchádzať, vojsť, vniknúť 

inventar vymyslieť, vymýšlať 

invierno m lempira (mena v Hondurase) 

invitado m hosť; pozvaný 

invitar (+ a) pozvať (niekoho) 

ir (+ a) ísť (niekam) 

ir en aumento stúpať 

Irlanda f Írsko 

irónico ironický 
iroqués irokézsky, Irokéz (kmeň 

indiánov) 
irresponsable nezodpovedný 

irse odísť 

isla f ostrov 



 

 

Isla de Pascua f Veľkonočný ostrov 

Islas Baleares f pl. Baleárske ostrovy 

Islas Canarias f pl. Kanárske ostrovy 
Islas Cíes f pl. súostrovie v Atlantiku 

patriace ku Galícii  
Islas Galápagos f pl. / 
Archipiélago de Colón  m 
 

Galapágy / Kolumbovo 
súostrovie 

Islas Malvinas f pl. Malvínske ostrovy / 
Falklandy (UK) 

Islandia f Island 

Israel m Izrael 

Italia f Taliansko 

italiano talianský, Talian, taliančina 
IVA (impuesto sobre el 
valor añadido) 

DPH (daň z pridanej 
hodnoty) 

 

 
 

 

jamón m šunka 
jamón serrano m španielska domáca sušená 

šunka 
jamón york m varená šunka 

Japón m Japonsko 
japonés japonský, Japonec, 

japončina 
jardín m záhrada 

jardinero m záhradník 

jazz m jazz 

jefe m, jefa f šéf, vedúci; šéfka, vedúca 

jersey m sveter 

Jordania f Jordánsko 

joven mladý 

jubilación f dôchodok 

jubilado m dôchodca 

judía f fazuľa 

juego m hra 

juerguista flámujúci; flamár 

jueves m štvrtok 

juez m sudca, sudkyňa 

jugar (ue) (a) hrať (sa) 

jugar a las cartas hrať karty 

jugar al fútbol hrať futbal 

julio m júl 

junio m jún 

junto spolu, spoločne 

~ todos juntos ~ všetci spolu 

justo presne, presný 

~ estar justo ~ je presne, presný 

juventud f mladosť 

 
 
 

 
 

Kenia m Keňa 

ketchup m kečup 

Kilimanjaro m Kilimandžáro 

kilómetro m kilometer 

Kuwait m Kuvajt 
 

 
 

 

la, las určitý člen žen. rodu, tá, tie 

La República Dominicana f Dominikánska republika 

La Rioja f La Rioja 

laboral pracovný 

lácteo mliečny 

lácteos m pl. mliečne výrobky 

lado m strana, stránka 

lago m jazero 

lápiz f ceruzka 

largo dlhý 

largometraje m celovečerný film 
latino (americano ) latinskoamerický, 

Latinoameričan 
Latinoamérica  f Latinská Amerika 

lavadora f práčka 

lavarse umývať sa 

leal oddaný, poctivý, čestný 

leer čítať 

leche f mlieko 

lechuga f hlávkový šalát 

lejos (de) ďaleko (od) 

lempira  f stredozemný 

lencería f bielizeň 

lengua  f jazyk 

lengua materna f materinský (rodný) jazyk 

lengua oficial f úradný jazyk 

lenguaje  m jazyk, reč 

lenteja  f šošovica 

lentes de contacto f pl. kontaktné šošovky 

Letonia f Lotyšsko 

letra f písmeno 

levantar zdvihnúť 

levantarse vstať, vstávať; zodvihnúť sa 

Líbano m Libanon 

libra f váhy (znamenie) 

libre voľný 

libro m kniha 

licenciatura  f magisterské štúdium 

licor m likér 

liga f liga 



 

 

ligero ľahký (o jedle) 

lila fialový 

limitado ohraničený 

~ estar limitado ~ byť ohraničený 

límite m limit, hranica 

limón m citrón 

limpio čistý 

lindo pekný 

lío m zmätok, chaos 

literatura f literatúra 

Lituania f Litva 

lo to 

~ Lo siento. ~ Ľutujem. Mrzí ma to. 

localizar umiestniť, tu: zohnať 

lógicamente adv. samozrejme 

lomo m (bravčový) bôčik 

Londres m Londýn 

loro m papagáj 

luego potom 

lugar m miesto 

lucha f boj, zápas 

luchar bojovať 

lujo m luxus, prepych 

~ de lujo ~ luxusný, prepychový 

lujoso luxusný, prepychový 

luna f mesiac 

luna de miel f svadobná cesta 

lunes m pondelok 

Luxemburgo m Luxembursko 

luz f svetlo 
 
........................................................ 

..LL.. 
 

llamado nazývaný, volaný 

llamar volať, telefonovať, klopať 

llamarse volať sa 

llave f kľúč 

llegada f príchod 

llegar prísť 

llenarse  (de) naplniť sa, vyplniť sa 

lleno plný 

~ estar lleno ~ byť plný 

llevar niesť, priniesť, vziať 

llevar (comida) obsahovať (o jedle) 

llevar bien / mal vychádzať dobre / zle 

llover (ue) pršať 

lluvioso daždivý 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

macarrones m pl. makaróny 

macedonia f ovocný šalát 

madre f matka 

madrileño madridský, Madridčan 

maestro m majster; učiteľ 

majo fešácky, frajerský 

mal adv. zle 

Malasia f Malajzia 

maleta f kufor 

malo  (mal  + sust. m. sg.) zlý 

Malta f Malta 

mamá f mamina 

mañana zajtra 

mañana f ráno (sust.) 

~ por la mañana adv. ~ ráno 

manera f spôsob 

maneras de cocinar f pl. spôsoby varenia 

manga f rukáv 

~ de manga ... ~ s ... rukávom 

mano f ruka 

mantener udržiavať 

manzana f jablko; blok domu 

maquillarse malovať sa 

mar m more 

maravilloso úžasný, zázračný 

marca f značka, znak 

marcado výrazný, poznačený 

~ estar marcado  (por ) ~ byť poznačený (kým, čím) 

marcar označiť 

marginal okrajový 

mariachi m mariači 

marido m manžel 

marinero m námorník 

marino morský, námorný 

marisco m plody mora pl. 

marrón hnedý 

marroquí marocký, Maročan 

Marruecos m sg. Maroko 

Marte m Mars 

martes m utorok 

más viac; plus 

más de (+ número) viac ako (+ číslovka) 

más o menos viac či menej, viac-menej 

masaje m masáž 

máster m Master, nadstavbové štúdium 

mate m čaj maté 

matemáticas f pl. matematika 



 

 

máximo maximálny, najväčší 
maya mayský, Indián kmeňa 

Mayov, mayčina 
mayo m máj 

mayonesa f majonéza 

mayor starší, väčší 

mayoría f väčšina (niečoho) 

mecánico m mechanik 

medalla f medajla 

media f pol; polovička 

mediano stredný 

medicina f medicína 

médico m lekár, lekárka 

medieval stredoveký 

medio m prostriedok 

mediodía m poludnie  

mediterráneo polostrov 

mejor lepší 

mejorar zlepšiť 

melancolía f melanchólia, smútok 

melodía f melódia 

melón m žltý melón 

menos menej 

mensaje m správa 

mensaje de texto m sms 

mentir (ie) (o)klamať 

mentira f klamstvo 

menú m ~ menu, jedálny lístok 

~ menú del día m denné menu 

mercadillo m malý trh 

mercado m trh 

merendar (ie) olovrantovať 

merienda f olovrant 

merluza f treska 

mes m mesiac 

~ al mes ~ do mesiaca 

mesa f stôl 

mesa redonda f okrúhly stôl (debata) 

metódico plánovitý, usporiadaný 

metro m metro 

~ en metro ~ metrom, v metre 

mexicano mexický, Mexičan 

México m  Mexiko 

micrófono m mikrofón 

microondas m sg. mikrovlnka 

mientras zatiaľ čo, kým 

miércoles m streda 

Milán Miláno 

millón m milión 

millonario m milionár 

mimar rozmaznávať 

mínimo m minimálny 

~ como mínimo ~ najmenej, prinajmenšom 

ministro m minister 

minuto m minúta 

miope krátkozraký 

mirar pozerať 

mirarse pozerať sa 

misa f omša 

mismo rovnaký (ten istý) 

mítico mýtický, bájny 

mito m mýtus 

mixto miešaný 

moda  f móda 

~ de moda ~ módny 

modelo m, modelo  f  model, modelka 

modernizar modernizovať 

moderno moderný 

mochila  f batoh 

molino m mlyn 

molino de viento m veterný mlyn 

moneda  f mena 

monitor cvičiteľ, dozorca 

montaña f hora, pohorie 

montón m množstvo, kopa 

monumento m pamiatka, monument 

morir (ue) zomrieť, umrieť 

moro m Maur, Arab 

Moscú m Moskva 

mostaza f horčica 

mostrar (ue) ukázať, (pre)javiť 

motivo m motív, dôvod 

moto f motorka 

móvil m mobilný telefón 

movimiento m pohyb; hnutie 

Mozambique Mozambik 

mudo nemý 

mucho veľa 

mujer f manželka; žena 

~ de mujer ~ dámsky 

multimedia multimediálny 

multinacional f nandárodná spoločnosť 

multitud f množstvo; dav 

mundial svetový 

mundialmente adv. (celo)svetovo 

mundo m svet 

municipal mestský 

mural m nástenná maľba 

muralla f hradba, opevnenie 



 

 

murmullo m šum, šepot 

musa  f múza 

museo m múzeum 

música  f hudba 

música clásica vážna hudba 

musical hudobný 

músico m hudobník 

muy veľmi 
 

 
 

 

nacer narodiť sa, zrodiť sa 

nacido narodený 

nacimiento m narodenie 

nacional národný 

nacionalidad f národnosť 
nada nič; vôbec (po slovese 

v zápore) 
nadar plávať 

nadie nikto 

naranja oranžový 

nativo rodený 

natural prírodný, prirodzený 

naturaleza f príroda 

Navidad f Vianoce 

necesario potrebný 

~ es necesario ~ je potrebný, je treba 

necesidad f potreba 

necesitar potrebovať 

negro čierny 

nerviosismo nervozita 

nervioso nervózny 

nevar (ie) snežiť 

nevera f chladnička 

ni ani 

Nicaragua f Nikaragua 

nieta f vnučka 

nieto m vnuk 

Nilo m Níl 

niña f dievčatko 

~ de niña ~ detský, dievčenský 

ninguno  (ningún + sust. m) žiaden, žiadny 

niño m dieťa; chlapček 

~ de niño ~ detský, chlapčenský 

~ de muy niño ~ ako veľmi malý 

nivel m úroveň 

no nie, ne- (záporka) 

¿no? nie? že? 

nociones básicas f pl. základné znalosti 

nocturno nočný  

noche f noc 

~ de noche ~ cez noc, nočný 

~ por la noche adv. ~ v noci 

nombre m meno 

normal normálny, bežný 

normalmente adv. normálne, obvykle 

norte m sever 

norteamericano severoamerický 

Noruega f Nórsko 

novela f román 

novela rosa f ľúbostný román 
novia f frajerka; snúbenica, 

nevesta  
novio m priateľ, frajer, snúbenec 

Nueva York m New York 

Nueva Zelanda f Nový Zéland 

nuevo nový 

número m číslo 

numeroso hojný, početný 

nunca nikdy 
 

 
 

 

o alebo 

o sea čiže, to jest 

obra  f dielo; kus 

obra de teatro f divadelná hra 

observar pozorovať 

obtener získať, dosiahnuť 

ocasión f príležitosť 

octavo, -a ôsmy, -a, -e 

octubre m október 

ocupación f zamestnanie; obsadenie 

odiar nenávidieť 

oeste m západ 

oferta f ponuka, návrh 

oficial oficiálny 

oficina f kancelária 

ofrecer (zc) ponúkať, poskytnúť 

oír počuť 
ONG f (organización no 
gubernamental) 

mimovládna organizácia 

ONU f (Organización de 
las Naciones Unidas) 

OSN (Organizácia 
spojených národov) 

opción f voľba, výber 

ópera f opera 
opinar mieniť, vyjadriť názor, 

myslieť si 
optimista optimistický 

oral ústny 

orden poriadok 



 

 

~ en orden ~ na poriadku 

ordenado usporiadaný 

ordenador m počítať 

ordenar usporiadať 

orégano m oregano 

organizado organizovaný 

origen m pôvod 

original originálny 

orquesta f orchester 

Oscar m (a) Oscar (za) (ocenenie) 

oso m medveď 

oso panda m panda 

oso perezoso m leňochod 

ostra f ustrica 

otro iný 

oyente m poslucháč 
 

 
 

 

paciente trpezlivý 

Pacífico m Tichý oceán 

padre m otec 

padres m pl. rodičia; otcovia 

pagado zaplatený, uhradený 

pagar  (por ) platiť (za) 

página f strana 

país m krajina 

paisaje m krajina 

palabra f slovo 

palacete m zámoček 

palmera f palma 

pan m chlieb 

panadería f pekáreň 

Panamá m  Panama 

panorama m pohľad, panoráma 

pantalla f obrazovka 
pantalón m sg.  / 
pantalones m pl. 

nohavice pl. 

papá m tatino 

papás m pl. rodičia, mamina a tatino 

papelera f kôš 
papi m „kamoš“, „kámo“; „kamoška“ 

– familiárne oslovenie 
kamarátov v Lat. Amerike 

paquete m balík 

para pre, na 

parada f zastávka 

paraguas m sg. dáždnik 

Paraguay m  Paraguay 

paralelmente adv. súbežne 
paralelo súbežný, rovnobežný 

parar zastaviť 

parecer (zc) zdať sa, javiť sa 

parecerse podobať sa 

pared f stena 

pareja f pár; partner, -ka; dvojica 

París m Paríž 

párking parkovisko 

parque m park 

participar (z)účastniť sa, podielať sa 

partido m zápas 

partir odcestovať; rozdeliť 

pasado   minulý 

pasado m minulosť 

pasaje m pasáž, priechod 

pasaporte m cestovný pas 

pasar prejsť, prechádzať, plynúť 

pasarlo bien / mal tráviť (čas) dobre / zle 

pasear prechádzať sa 
paseo m prechádzka; široká ulica s 

pásom zelene uprostred; 
korzo  

pasión f vášeň 

pasta de dientes f zubná pasta 

pastelería f cukráreň 

patata f zemiak 

patatas fritas f pl. hranolčeky; čipsy 

patio m dvor, nádvorie 

pausa f pauza, prestávka 

peatonal peší 

pedir (i) žiadať; objednať si 

película  f film 

película de acción f akčný film 

película de amor  f romantický film 

pelo m sg. vlasy  pl 

peluquería f kaderníctvo, holičstvo 

península f polostrov 

Península Ibérica f Pyrenejský polostrov 

pensar (ie) (en) myslieť (na) 

peor horší 

pepino m uhorka 

pequeño malý 

Pequín m Peking 

perder (ie) stratiť, zmeškať 

perezoso lenivý 

perfectamente adv. perfektne, dokonale 

perfecto perfektný, dokonalý 

perfume m parfum 

perfumería f parfuméria 

periódico m denná tlač 

periodismo m novinárstvo, žurnalistika 



 

 

periodista m, f novinár, novinárka 

permanecer (zc) zotrvať, zostať 

permitir dovoliť, umožniť 

pero ale 

perpendicular kolmý, zvislý 

perro m pes 

persona f osoba 

personaje m osobnosť 

personalmente adv. osobne 

Perú m  Peru 

peruano peruánsky, Peruánec 

pescado m ryba (jedlo) 

pescador m rybár 

pesimista pesimistický 

peso m váha; peso (mena) 

petróleo m petrolej, nafta 

pianista m, f klavírista, klavíristka 

piano m klavír 

picante pikantný, ostrý, štiplavý 

piel f pokožka, koža 

pimiento m  paprika 

pintor m maliar 

pintoresco malebný 

pirámide f pyramída 

piscina f bazén 

piso m byt; poschodie 

pizarra f tabuľa 

pizza f pizza 

plan m plán 

planeta m planéta 

planchar žehliť 

planta f poschodie; rastlina 

plato m chod; tanier; jedlo 
plato combinado m jedlo z viacerých jedál, či 

hlavné jedlo s prílohou 
plato típico m typické jedlo 

playa f pláž 

plaza f námestie 

pleno plný, široký 

población f obyvateľstvo 

poblado obývaný, osídlený 

poco málo 

~ un poco (de) ~ trochu (niečoho) 

poder (ue) môcť 

poder m sila, moc 

poema m báseň 

poesía f poézia 

policía m, f policajt, policajtka 

polideportivo m športový areál 

política f politika; politička 

político politický 

político m politik 

pollo m kura 

Polonia f Poľsko 

poner (g) položiť, dať; zapnúť 

ponerse (g) dať si (na seba), obliecť si 

poncho m pončo (odev indiánov) 

pop m pop 

pop rock m pop rock 

popular populárny; ľudový 

popularidad f popularita 

por  pre (príčina), kvôli; cez; za 

por aquí tadiaľto 

por ciento percento 

por completo úlne, celkom 

Por favor. Prosím. 

por fin konečne 

¿por qué? prečo? 

por suerte našťastie 

porque pretože 

porteño prístavný 
portugués portugalský, Portugalec, 

portugalčina 
positivo pozitívny, kladný 

postal  f pohľadnica 

postre m zákusok, dezert 

practicar cvičiť, trénovať 

precio m cena 

precio económico m nízka (dobrá) cena 

precioso skvelý, výborný, pôvabný 

preferencia f prednosť, obľuba 

preferido obľúbený, prednostný 
preferir (ie) uprednostňovať, mať 

radšej (pred niečim, ako) 
pregunta f otázka 

preguntar (o)pýtať sa 

premio m cena, odmena 

premio Nobel m (de) Nobelova cena (za) 

preparar pripraviť, pripravovať 

presencia f účasť, prítomnosť 

presentar (a) predstaviť (koho) 

presente   prítomný 

~ estar presente ~ byť prítomný 

presente m prítomnosť 

presidente m prezident, prezidentka 

prestigio m prestíž, vážnosť 
presumido ješitný, domýšlavý, 

namyslený 
presupuesto m rozpočet, predpoklad 

prima f sesternica 

primer/-o/-a prvý, -á, -é 



 

 

primero najprv 

primero m prvý chod 

primo m bratranec 

principal hlavný, základný 

prisa f náhlivosť, uponáhlanosť 

probar (ue) vyskúšať 

problema m problém 

producción f produkcia, výroba 

producir (zc) vyrobiť, produkovať 

producto m produkt, tovar 

productor m výrobca 

productora f výrobná spoločnosť / firma 

profesión f zamestnanie, povolanie 

profesional m profesionálny, odborný 

profesor m profesor, učiteľ 

programa m program 

programa de edición  m grafický program 

programar zostaviť program, plánovať 

pronto skoro 

pronunciación f výslovnosť 

propaganda f propaganda 

propietario m vlastník, majiteľ 

propio vlastný 

proponer (g) navrhnúť 

protagonizado por v hlavnej úlohe (s) 

protagonizar hrať hlavnú rolu 

protector solar m opalovací krém 

próximo nasledujúci, blízky 

proyección f projekcia, premietanie 

proyectar premietať 

proyector m projektor, premietačka 

publicar vydať, výjsť 

publicista m, f publicista 

público verejný 

público m verejnosť 

pueblo m dedina, vidiek 

puerto m prístav 

puerto de montaña m horský priesmyk 

Puerto Rico m  Portoriko 

puertorriqueño portorický, Portoričan 

pues nuž, teda 

punk m punk 

puntual dochvíľny 
 
 
 
 

Qatar m Katar 

que ktorý, -á, -é; že 

¡qué! Aký, -é, -á! (zvolanie) 

¡Qué va! Ale kdeže! 

¿qué? čo?;  aký? ktorý? 

quedar dohovoriť sa, stretnúť sa 

quedarse zostať 

quedarse en coma byť v kóme 

quechua m kečuánčina 

quemarse spáliť sa, zhoreť 

querer (ie) chcieť; milovať 

~ Quería… ~ Chcel, -a by som... 
querido drahý, milý (v liste); 

milovaný 
queso m syr 

¿quién? kto? 

quilo / kilo m kilo 

quiosco m kiosk, stánok 
 
 
 
 

ración f porcia 

radio m rádio 

rápido rýchly 

raro čudný, nezvyčajný 

rato m okamih, chvíľka 

raya pruh, prúžok 

~ de rayas ~ prúžkovaný 

realidad f skutočnosť 

~ en realidad ~ v skutočnosti 

realista  realistický 

realizado uskutočnený, zrealizovaný 

realizador m filmový režisér; výrobca 
realizar splniť, uskutočniť, 

realizovať 
recepción f recepcia 

recepcionista m, f recepčný, recepčná 

recibir dostať, prijať 

reconocido uznávaný, známy 

recordar (ue) pamätať (si), pripomenúť 

recorrer prejsť, precestovať 

recto rovný 

~ todo recto ~ stále rovno 

recurrir obrátiť sa, tu: použiť 

red f sieť 

regalo m darček 

reggae m reggae 

región f región, oblasť, kraj 

regresar vrátiť sa 

regular normálne; pravidelný 

Reino Unido m Spojené kráľovstvo (UK) 

relación f vzťah 

~ relaciones personales f ~ vzťahy medzi ľuďmi 

relacionar spájať, spojiť 
relato m rozprávanie, poviedka 



 

 

relevante významný, dôležitý 

representar predstavovať, zastupovať 
representativo predstavujúci, 

reprezentatívny 
República Checa f Česká republika 

residencia f sídlo, rezidencia, vila 

residencial rezidenčný, vilový 

respirar dýchať, vydychovať 

responsable zodpovedný 

respuesta f odpoveď 

restaurante m reštaurácia 

resto m zvyšok 

resultado výsledok 

retratar napodobniť, portrétovať 

reunirse (ú) zhromaždiť sa, zísť sa 

revista f časopis 

revolución f revolúcia 

revolucionario revolučný, prevratný 

rico bohatý; chutný (o jedle) 

río m rieka 

ritmo m rytmus, tempo 

rito m obrad, ceremónia 

rock m rock 

rodado nakrútený, natočený 

rodar (ue) točiť, filmovať 

rodeado obklopený 

rojo červený 

Roma f Rím 

romance m románik 

romanche m retorománčina 

romano rímsky, Riman 

romanticismo romantizmus 

romántico romantický 

ropa f oblečenie, odev 

rosa ružový 

rosa f ruža 

ruido m hluk 

ruidoso hlučný 

ruina f zrúcanina 

Rumanía f Rumunsko 

Rusia f Rusko 

ruso ruský, Rus, ruština 

ruta f cesta 
 

 
 

sábado m sobota 

saber vedieť 

sacar vybrať, vytiahnuť 

saco de dormir m spací vak 

sacrificar obetovať 

sal f soľ 

sala f sála, miestnosť 

salchicha f párok; klobása 

salchichón m saláma 

salir (g) odísť, výjsť (si) 

salir de noche výjsť si večer von 

salsa f salsa; omáčka 

saludar zdraviť 

saludo m pozdrav 

sandalia  f sandále 

sano zdravý 

sardina f sardinka 

se sa 

secador de pelo m sušič vlasov, fén 

seco suchý 

secretario m, secretaria f asistent, sekretárka 

sector m sektor, oblasť 

sede f sídlo 

sede central f hlavné sídlo, ústredie 

seguir (i) nasledovať, ísť ďalej 

segundo m druhý chod; sekunda 

seguro istý 

~ estar seguro ~ byť si istý 

sello m známka (poštová) 

selva f prales, džungla 

semana f týždeň 

~ a la semana ~ do týždňa, za týždeň 

~ por semana ~ za týždeň 

sencillo jednoduchý, obyčajný 

señor m pán 

señora f pani 

sentar (ie) sadnúť si 

sentar bases de položiť základy (niečoho) 

sentido del humor m zmysel pre humor 

sentimental sentimenálny, citový 

sentimiento m cit, pocit 

sentir (ie) cítiť, ľutovať 

septiembre m september 

ser byť, existovať 

serio vážny, slušný, seriózny 

servicio m služba 

servir (i) slúžiť; obsluhovať 

sexual sexuálny 

si ak 

sí áno 

siempre vždy 
siesta f siesta, poobedňajší 

odpočinok v Španielsku 
siglo m storočie 



 

 

significar znamenať 

siguiente nasledujúci 

silla f stolička 

simpático sympatický 

simplemente adv. jednoducho 

sin bez 

sin duda bezpochyby 

sin embargo avšak, napriek tomu 

Singapur m Singapúr 

situación f situácia 

situado situovaný, ležiaci 

~ estar situado byť situovaný, ležať 
sobre o (niečom, niekom), na 

(miestne) 
sobre todo predovšetkým 

sobrina f neter 

sobrino m synovec 

sociable spoločenský 

social  spoločenský, sociálny 

sofá m pohovka, gauč 

sol m slnko 

soler (ue) zvyknúť 

sólo len, iba 

solo sám, samotný 

solucionar vyriešiť 

soñar (con ) (ue) snívať (o) 

sonar (ue) znieť, zvoniť 

sonido m hláska, zvuk 

sonoro zvučný, zvukový 

sonrisa f úsmev 

sopa f polievka 

sorprender prekvapiť 

sorpresa  f prekvapenie 

soso nechutný, mdlý, nevýrazný 

soul m soul 

suave jemný 

Sudamérica f Južná Amerika 

Suecia f Švédsko 

suerte f šťastie 

suéter m sveter 

suficiente dostatočný 

sufrir (u)trpieť 

Suiza f Švajčiarsko 

sujetador m podprsenka 

superlativo superlatív; ohromný 

supermercado m supermarket 

sur m juh 

~ al sur ~ na juhu 

surgir vzniknúť, objaviť sa 

surrealista surrealistický 

suspense m napätie 
 
 
 
tabaco m tabak 

Tailandia f Thajsko 

talla f veľkosť 

taller m dieľňa 

taller de teatro m divadelný krúžok 

también tiež, aj 

tampoco tiež nie, tiež ne- (+ sloveso) 

tan tak 

tango m tango 

tanto toľko 

tanto … como tak ... ako 
tapa f chuťovka (podáva sa 

v Španielsku  v baroch 
k niektorým nápojom) 

taquillero úspešný, kasový (film) 

tardar trvať; oneskoriť sa 

tarde neskoro, neskôr 

~ más tarde ~ neskoršie, neskôr 

tarde f poobedie, večer 

~ por la tarde adv. ~ poobede, (na)večer 

tarjeta f karta, lístok 

tarjeta de crédito f kreditná karta 

tarta f torta 

tauro m býk (znamenie) 

taxi m taxík 

taxista m, f taxikár, taxikárka 

té m čaj 

teatro m divadlo 

tela f látka, textil 

tele f (skr.) TV, telka (hov.) 

telefónico telefonický 

teléfono m telefón 

telenovela f telenovela 

televisión f televízia 

televisor m okno 

tema m téma 

temperatura f teplota 

templado vlažný, mierny (o počasí) 

tendencia f tendencia, sklon 

tener mať 

tener hambre mať hlad, byť hladný 

tener tiempo de / para mať čas na 

tener que + inf. musieť 

tenis m tenis 

tenista m, f tenista, tenistka 

tensión f tlak; napätie 

terminar ukončiť, dokončiť 



 

 

test m test 

tetería f čajovňa 

tía f teta 

tiempo čas; počasie 

~ del tiempo ~ sezónny 

~ al mismo tiempo ~ súčasne, zároveň 

tiempo libre m voľný čas 

tienda f obchod 

tienda de discos f hudobniny 
tienda de productos 
biológicos f 

predajňa s bioproduktami 

tienda de ropa f obchod s oblečením 

tienda de campaña f stan 

tímido nesmelý, tichý (o osobe) 

tío m ujo, strýko 

típicamente adv. typicky 

típico typický 

tipo m typ, druh 

titularse nazývať sa 

título m nadpis, názov 

toalla f uterák 

toalla de playa f osuška 

tocar dotýkať sa 

tocar instrumento hrať na hudobný nástroj 

tocar la batería hrať na bicie 

tocar la guitarra hrať na gitaru 

todavía ešte 

todo   všetko 

~ de todo zo všetkého, všetko možné 

todos, todas všetci, všetky 

todo el mundo každý 

todo el, toda la + sust. celý, celá 

todos los, todas las + sust. každý, každá 

tomar brať, vziať; dať si 
tomar el café (té,...) dať si / piť kávu (čaj, ...) 

tomar el sol opalovať sa 

tomate m rajčina, paradajka 

torero m toreador 

toro m býk 

torre f veža 
tortilla de patatas  f španielska zemiaková 

omeleta 
tortilla francesa f omeleta 

tortuga f korytnačka 

tostada f topinka, hrianka 

total celkový, úplný 

totalmente adv. úplne, celkovo 

trabajador pracovitý; pracovník 

trabajar (de/como ) pracovať (ako) 

trabajo m práca 

tradicional tradičný 

traducir (cz) prekladať, preložiť 

traductor m prekladateľ 

traer (g) priniesť 

traerse (g) priniesť si 

tráfico m doprava, prevádzka 

traje de baño m plavky 

tranquilo pokojný 

tras  po, za (časovo) 

trasladarse presťahovať sa 

tratar týkať, jednať  

tren m vlak  

~ en tren ~ vlakom, vo vlaku 

trilogía f trilógia 

triste smutný 

trofeo m trofej, triumf 

trompeta f trúbka 

tropical tropický 

trueque m výmena, výmenný obchod 

tumba f hrob, hrobka 

turco turecký, Turek, turečtina 

turístico turistický 

turno m smena; rada 

Turquía f Turecko 
 

 
 
 

ubicación f umiestnenie, poloha 

últimamente adv. v poslednej dobe, naposledy 

último posledný 

un par de pár  

un, una jeden, jedna; neurčitý člen 

únicamente adv. jedine, iba 

único jedinčný, mimoriadny 

unido spojený, zjednotený 

unir spojiť, spájať 

universidad f univerzita 

universitario univerzitný 

Urales m pl. Ural sg. 

urbanístico urbanistický 

Uruguay m  Uruguay 

uruguayo uruguajský, Uruguajec 

usar užívať, používať 

uso m použitie, užívanie 

utilizar používať, využívať 
 

 
 
 

vacaciones f pl. prázdniny 

~ estar de vacaciones ~ byť na prázdninách 



 

 

~ ir de vacaciones ~ ísť na prázdniny 

vago lenivý; lenivec, flákač 

vainilla f vanilka 

Vale. Ok. Jasné. Platí. 

valor m hodnota, význam; odvaha 

~ de valor ~ hodnotný 

vaqueros m pl. rifle 

vario rôzny, rozličný 

vasco baskický, Bask, baskičtina 

vecino m sused 

vegetación f rastlinstvo 

vegetal rastlinný; vegetariánsky 

vegetariano vegetariánsky 

velocidad f rýchlosť 

vendedor  m predavač 

vender predať, predávať 

venezolano venezuelský, Venezuelčan 

Venezuela f Venezuela 

¡venga! no dobre! sem s tým! 

venir prísť 

ventana f okno 

ver vidieť 

ver la tele pozerať televíziu 

verano m leto 

verdad f pravda 

~ ¿verdad? ~ Pravda? Však? 

~ ¿De verdad? ~ Naozaj? Skutočne? 

~ es verdad ~ je (to) pravda 

verdadero skutočný, pravdivý 

verde zelený 

verdura f zelenina 

vertical zvislý, kolmý 

vestido oblečený 

vestido m šaty 

vestirse obliecť si, obliekať sa 

vez f krát, ráz 

viajar cestovať 

viaje m cesta 

~ estar de viaje ~ cestovať, byť na cestách 

~ ir de viaje ~ ísť na cestu 

vida f život 

vídeo m video 

viejo starý 

viernes m piatok 

vinagre m ocot 

vino m víno 

violín m husle 

visitar navštíviť 

vivienda f bývanie, byt 

vivir žiť, prežiť, užiť 

~¡Viva … ! ~ Nech žije ... ! 

volcán m sopka 

volumen f hlasitosť 

volver (ue) vrátiť (sa) 

vuelta f otáčanie, obrat 

~ dar vuelta ~ točiť sa 
 

 
 
 

y a  

ya už 

ya que pretože, lebo 

yoga m jóga 

yogur m jogurt 
 

 
 

 
zapato m topánky, obuv 

zarzuela f druh španielskej operety 

zona f zóna, oblasť 

zona verde f zeleň, zelená plocha 

zoo m zoo 

zorro m líška 

zumo m šťava, džús 

 



 

 

1. Instrucciones 

 

Adivina. Hádaj. Uhádni. 

Busca. Hľadaj. 

Clasifica. / Haz una lista. Zaraď. / Vytvor zoznam. 

Compara. Porovnaj. 

Completa. Doplň. 

Conjuga. Vyčasuj. 

Contesta. / Responde. Odpovedz. 

Corrige. Oprav. 

Di. Povedz. 

Elige. Vyber. 

Escribe. Píš. Napíš. 

Escucha. Počúvaj. 

Forma. Vytvor. 

Habla (de). Hovor (o). 

Imagina. Vymysli (si). 

Lee (con atención). Čítaj (pozorne) 

Marca. / Señala. Označ. 

Mira. Pozri. 

Observa. / Fíjate. Pozoruj. / Všimni si. 

Ordena.   Zoraď. 

Pregunta. Pýtaj sa. 

Relaciona.   Spoj. 

Rellena. Vyplň. 

Repite. Opakuj. 

Subraya. Podčiarkni. 

Traduce. Prelož. 

 
¡ HABLA ESPAHABLA ESPAHABLA ESPAHABLA ESPAÑOL EN CLASE !ÑOL EN CLASE !ÑOL EN CLASE !ÑOL EN CLASE !    

 
2. Glosario gramatical 

 

acento prízvuk 

adjetivo prídavné meno 

adverbio príslovka 

artículo determinado člen určitý 

artículo indeterminado člen neurčitý 

comparación stupňovanie 

conjugación časovanie 

demostrativos   ukazovacie zámená 

género femenino ženský rod 

género masculino mužský rod 

gerundio prechodník 

imperativo rozkazovací spôsob 

indefinidos neurčité zámená 

indicativo oznamovací spôsob 

infinitivo neurčitok 

interrogativos opytovacie zámená 

numeral / número číslovka; číslo  

participio minulé príčastie 

plural množné číslo 

posesivos   privlastňovacie zámená 

preposición predložka 

presente prítomný čas 

pretérito indefinido jednoduchý minulý čas 

pretérito perfecto zložený minulý čas 

pronombre personal osobné zámeno 

~ de objeto directo  ~ vo 4. páde 

~ de objeto indirecto  ~ v 3. páde 

pronunciación výslovnosť 

singular   jednotné číslo 

sustantivo / nombre podstatné meno 

verbo   sloveso 

~ verbo irregular ~ sloveso nepravidelné 

~ verbo reflexivo ~ zvratné sloveso 

~ verbo regular   ~ sloveso pravidelné 

 


