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 jazykové knihy 



  

Para entendernos 1. 
 
 

IINNSSTTRRUUCCCCIIOONNEESS  PPOOKKYYNNYY  

Adivina. Hádaj. / Uhádni. 

Busca. Hľadaj. 

Clasifica. Zaraď. 

Compara. Porovnaj. 

Completa. Doplň. 

Conjuga. Vyčasuj. 

Contesta. / Responde. Odpovedz. 

Corrige. Oprav. 

Di. Povedz. 

Elige. Vyber. 

Escribe. Píš. 

Escucha. Počúvaj. 

Habla (de). Hovor (o). 

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. 

Verdadero (correcto) x falso. Správne x nesprávne. 

¡Ojo! / ¡Atención! Pozor! 

En parejas / en grupo. Vo dvojici / v skupine. 
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Contactos en español   
¿cómo? ako? 
contacto, el kontakt 
en v, vo, do, na 
hola ahoj 
llamarse volať sa 
nombre, el meno 
y a 
    
Pronombres personales   
yo ja 
tú ty 
él on 
ella ona 
usted (Ud., Vd.) vy (vykanie jednej osobe) 
nosotros my (muži, muži aj ženy) 
nosotras my (ženy) 
vosotros vy (muži, muži aj ženy) 
vosotras vy (ženy) 
ellos oni 
ellas ony 
ustedes (Uds., Vds.)  vy (vykanie viacerým 

osobám) 
    
El alfabeto y los sonidos  
alfabeto, el abeceda 
alumno, el žiak 
apellido, el priezvisko 
– ¿Cómo se apellida? Ako sa volá priezviskom? 
¿Cómo se escribe? Ako sa píše? 
de z, zo; 2 pád 
ejemplo, el príklad 
letra, la písmeno 
sonido, el zvuk, hláska 
    
¿De dónde...?  
café, el káva 
cerveza, la pivo 
¿de dónde? odkiaľ? 
hamburguesa, la hamburger 
no nie, ne- 
No sé. Neviem. 
país, el krajina 
panda, la medvedík panda 
pasta, la cestoviny 
pero  ale 
pirámide, la pyramída 
seguro istý; určite 
sí áno 
tango, el tango 
tequila, la tequila 
tulipán, el tulipán 
yo creo que... myslím si, že... 
    
Países y nacionalidades   
África Afrika 
América Amerika 
Asia Ázia 
Europa Európa 

Oceanía Oceánia 
Alemania Nemecko 
alemán nemecký, Nemec, 

nemčina 
americano americký 
Argentina Argentína 
argentino argentínsky, Argentínčan 
Australia Austrália 
australiano austrálsky, Austrálčan 
Bélgica Belgicko 
belga belgický, Belgičan 
Brasil Brazília 
brasileño brazílsky, Brazílčan 
Colombia Kolumbia 
colombiano kolumbijský, Kolumbijčan 
Cuba Kuba 
cubano kubánsky, Kubánec 
Egipto Egypt  
egipcio egyptský, Egypťan 
España Španielsko 
español španielsky, Španiel, 

španielčina 
Estados Unidos Spojené štáty americké 
estadounidense americký, obyvateľ USA 
Francia Francúzsko 
francés francúzsky, Francúz, 

francúzština 
Guatemala Guatemala 
guatemalteco guatemalský, 

Guatemalčan 
Holanda Holandsko 
holandés holandský, Holanďan, 

holandčina 
Chile Chile 
chileno čílsky, Čiľan 
China Čína 
chino čínsky, Číňan, čínština 
Inglaterra Anglicko 
inglés anglický, Angličan, 

angličtina 
Irlandia Írsko 
irlandés írsky, Ír 
Italia Taliansko 
italiano taliansky, Talian, 

taliančina 
Japón Japonsko 
japonés japonský, Japonec, 

japončina 
Marruecos Maroko 
marroquí marocký, Maročan 
México Mexiko 
mexicano mexický, Mexičan 
Portugal Portugalsko 
portugués portugalský, Portugalec, 

portugalčina 
Rumanía Rumunsko 
rumano rumunský, Rumun, 

rumunčina 
Sudáfrica Južná Afrika 
sudafricano juhoafrický, Juhoafričan 
Suecia Švédsko 



sueco švédsky, Švéd, švédčina 
Suiza Švajčiarsko 
suizo švajčiarsky, Švajčiar 
    
¿Quién es ...?  
caballero, el rytier, pán (zdvorilo) 
Económicas, las ekonomika 
famoso známy 
información, la informácia, správa 
nacionalidad, la národnosť 
persona, la osoba 
personaje, el osobnosť 
pregunta, la otázka 
profesión, la povolanie, profesia 
¿quién? kto? 
reina, la kráľovná 
ser byť, existovať 
    
Los números  
crucigrama, el tajnička 
el número číslo, číslovka 
las patas del gato mačacie labky 
los dedos de la mano prsty na ruke 
los días de la semana dni v týždni 
matemáticas, las matematika 
signo, el znamienko, znak 
entre deleno 
igual rovnaký; rovná sa 
más viac; plus 
menos menej; mínus 
por krát 
    
Repetimos  
amigo, el kamarát 
año, el rok 
beso, el bozk 
– Un beso. / Muchos besos.  S pozdravom. Bozkávam.  
bonito pekný 
ciudad, la mesto 
bueno dobrý; (vsuvka - nuž, 

dobre) 
con s, so 
edad, la vek 
estudiante, el/la študent, -ka 
estudiar študovať 
estudio, el štúdium, učenie 
hablar (de) hovoriť (o) 
¡Chicos! Chlapci a dievčatá! 
interesante zaujímavý 
lengua, la jazyk 
medicina, la medicína, lekárstvo 
mi; mis môj, moja; moji, moje 
muy veľmi 
Nápoles Neapol 
norte, el sever 
origen, el pôvod 
para pre; aby, na 
porque pretože 
que že, ktorý 
Repetimos. Opakujeme. 

sur, el juh 
también tiež, aj 
universidad, la univerzita 
    
Tengo...  
bolígrafo, el pero 
coche, el auto 
¿cuánto, -a, -os, -as? koľko? 
deportivo športový 
dibujo, el obrázok 
diccionario, el slovník 
frase, la veta 
gafas del sol, las slnečné okuliare 
hermana, la sestra 
hermano, el    brat   
Más de ... años. Viac ako ... rokov. 
Oye.  Hej. Počuj. 
pequeño malý 
rojo červený 
teléfono móvil, el mobilný telefón 
televisión, la (tele) televízia 
televisión en color, la farebná televízia 
tener mať 
– tener calor byť teplo 
– tener frío byť zima 
– tener hambre byť hladný 
– tener sed byť smädný 
– tener sueño byť ospalý 
    
Las profesiones  
lugar, el miesto 
trabajar pracovať 
abogado, el advokát 
actor, el herec 
actriz, la herečka 
administrativo, el administratívny pracovník 
arquitecto, el architekt 
astronauta, el/la astronaut, -ka 
azafata, la letuška 
camarero, el čašník 
cartero, el poštár 
conductor, el vodič 
dependiente, el predavač 
director, el riaditeľ 
doctor, el doktor 
economista, el/la ekonóm, -ka 
escritor, el spisovateľ 
filósofo, el filozof 
fotógrafo, el fotograf 
informático, el informatik 
ingeniero, el inžinier 
jefe, el šéf 
mecánico, el mechanik 
médico, el lekár 
músico, el hudobník 
peluquero, el kaderník, holič 
pintor, el maliar 
político, el politik 
secretaria, la sekretárka 
taxista, el/la taxikár, -ka 



vendedor, el predavač 
    
¿Qué tal?  
adiós zbohom; ahoj (pri lúčení) 
bien dobre 
buenas noches dobrú noc 
buenas tardes dobrý deň, dobrý večer 
buenos días dobrý deň, dobré ráno 
¿Cómo estás / está? Ako sa máš / máte? 
compañero, el spoločník, partner, kolega 
diálogo, el dialóg 
Encantado/-a. Teší ma.(muž / žena) 
entre medzi 
esta, estas táto, tieto; toto 
este, estos tento, títo; toto 
formal formálny 
(muchas) gracias (veľmi pekne) ďakujem 
hasta luego dovidenia 
hasta mañana dovidenia zajtra 
hasta pronto do skorého videnia 
igualmente nápodobne, rovnako 
informal neformálny 
Mira / Mire. Pozri / Pozrite. 
Mucho gusto. Teší ma. 
presentar predstaviť  
– Le presento a... Predstavujem Vám... 
¿Qué tal (está/estás)? Ako sa máš / máte? 
saludar pozdraviť 
saludo, el pozdrav  
señor, el pán 
señora, la pani 
señorita, la slečna 
trabajo, el práca 
tu; tus tvoj, tvoja; tvoji, tvoje 
    
Escucha  
¿Cómo se dice ... en 
español? 

Ako sa povie ... po 
španielsky? 

¿Está bien así? Je to tak dobre? 
Más alto. Hlasnejšie. 
Más despacio. Pomalšie. 
por favor prosím 
¿Puedes repetir? Môžeš zopakovať? 
    
Prisma de ejercicios  
avión, el lietadlo 
compañero de piso spolubývajúci 
cultura, la kultúra 
después (de) potom, po 
diferente odlišný, rozdielny 
empresa, la podnik 
Encantado de conocerle. Rád Vás spoznávam. 
escuela, la škola 
Estoy en el paro. Som nezamestnaný. 
estupendo úžasný, skvelý, výborný 
fantástico fantastický 
hora, la hodina 
– ... horas al día  ... hodín denne 
hospital, el nemocnica 
idioma, el jazyk 
mañana, la  ráno 
– por la mañana  ráno, zrána; dopoludnia 
música, la hudba 
oficina, la kancelária 
otro iný 
peluquería, la kaderníctvo, holičstvo 
psicología, la psychológia 
restaurante, el reštaurácia 
simpático sympatický 
teatro, el divadlo 
texto, el text 
tienda, la obchod 
tribunal, el súd, tribunál, porota 
¿verdad? pravda?, však? 
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La clase  
agenda, la diár 
ahorcado, el obesenec (hra) 
borrador, el špongia 
carpeta, la dosky 
cartel, el plagát 
cartera, la aktovka 
clase, la  trieda; hodina 
corcho, el korková nástenka 
cuaderno, el zošit 
goma, la guma 
hoja, la list (hárok) papiera 
lápiz, el ceruzka 
libro, el kniha 
mesa, la stôl 
mobiliario, el nábytok, zariadenie 
mochila, la batoh, školská taška 
objeto, el predmet, vec 
palabra, la slovo 

papelera, la kôš 
personal osobný 
pizarra, la tabuľa 
puerta, la dvere 
radiocasete, el kazetový prehrávač 
rotulador, el fixka 
silla, la stolička 
tarjeta, la karta, lístok 
    
El presente  
a k, ku, do; 3. a 4. pád 
abrir otvoriť 
aprender učiť sa 
beber piť 
borrar mazať, zmazať 
cinta, la nahrávka 
completar doplniť 
comprender rozumieť 
ejercicio, el cvičenie 



escribir písať 
escuchar počúvať 
gramática, la gramatika 
Jugamos. Hrajme sa. 
junto spolu 
leer čítať 
meter (en) vložiť, dať (do) 
mirar pozerať 
preguntar (por) pýtať sa (na) 
tirar hádzať, hodiť 
todo celý, každý, všetok 
– todos los días  každý deň 
    
Tú o usted  
ayudar pomôcť, pomáhať 
comida, la jedlo, obed 
– en las comidas počas jedla, obeda 
dato, el údaj 
enseguida ihneď, okamžite 
hacer robiť 
me mne, mňa 
ordenador, el počítač 
preparar pripraviť 
sacar vybrať, vytiahnuť 
urgente súrny, naliehavý, nutný 
    
El género y el número  
agua, el (la) voda 
ahora teraz 
alegría, la radosť 
algo  niečo 
algodón, el bavlna 
alto vysoký 
amor, el láska 
antiguo starý, dávny, starožitný 
árbol, el strom 
buscar hľadať 
cielo, el nebo, obloha 
coger vziať, zobrať, brať 
copa, la pohár (na stopke) 
Corrige. Opravuje 
plástico, el umelá hmota, plast 
– de plástico umelý, plastický 
deprisa rýchlo, náhlivo 
día, el deň 
entrar (en) vstúpiť (do) 
extraño divný, zvláštny, čudný 
Fíjate. / Fíjese. Všimni si! / Všimnite si! 
género, el rod; druh, žáner 
grande veľký 
guerra, la vojna 
hombre, el človek; muž 
humo, el dym 
chocolate, el čokoláda 
inocencia, la nevinnosť 
lección, la lekcia 
leche, la mlieko 
librería domáca knižnica; 

kníhkupectvo 
madera, la drevo 
madre, la mama 

maíz, el kukurica 
mano, la ruka 
mapa, el mapa 
mapamundi, el mapa sveta 
mar, el more 
nervioso nervózny 
noche, la noc 
– por la noche v noci 
nube, el oblak 
oscuro tmavý 
Para mí... Pre mňa... 
pasión, la vášeň 
petróleo, el benzín, ropa 
plátano, el banán 
problema, el problém 
salir odísť, ísť von, výjsť si 
sangre, la krv 
sobre, el obálka 
tema, el téma 
tomate, el paradajka 
tristeza, la smútok 
ver vidieť 
    
Colores  
color, el farba 
amarillo žltý 
azul modrý 
blanco biely 
granate tmavočervený 
gris sivý 
marrón hnedý 
morado fialový 
negro čierny 
rojo červený 
transparente číry 
verde zelený 
    
¿Dónde vives?  
arroba zavináč @ 
avenida, la široká ulica, bulvár 
calle, la ulica 
carta, la list 
correo electrónico, el e-mail 
de – para  od – komu (v maili) 
derecha, la vpravo, po pravej strane; 

pravá strana 
dirección, la adresa 
¿dónde? kde? 
fecha, la dátum 
izquierda, la vľavo, po ľavej strane; 

ľavá strana 
página, la strana 
paseo, el široká ulica s pásom 

zelene uprostred, korzo 
piso, el byt; poschodie 
plaza, la námestie 
¿qué? čo?;aký,-á,-é?;ktorý,-á,-é? 
remitente, el odosielateľ 
su; sus jeho, jej; ich 
vivir žiť, bývať 
 



Michifú y la pecera. ¿Dónde está Michifú?   
amplio široký, priestranný 
bandeja, la priečinok, tácka 
bote, el nádoba, dóza 
cosa, la vec 
enorme obrovský 
especial špeciálny 
estar byť, nachádzať sa 
exacto (-amente) presný (presne) 
favorito obľúbený 
gato, el mačka 
hay je, sú, vyskytujú sa 
luminoso svetlý, žiarivý 
mucho veľa, veľmi, mnoho 
musical hudobný 
papel, el papier 
pecera, la akvárium 
pez, el ryba 
periódico, el denník 
reloj, el hodiny 
revista, la časopis 
siempre vždy 
teléfono, el telefón 
turco turecký, Turek 
vídeo, el video 
    
Preposiciones de lugar  
a la derecha (de) vpravo (od) 
a la izquierda (de) vľavo (od) 
al lado de vedľa 
cerca (de) blízko 
debajo de pod 
delante de pred 
dentro de vnútri 
detrás de za 
encima de nad, ponad 
entre medzi 
fuera de von, mimo 
lejos (de) ďaleko (od) 
    
La casa  
casa, la dom 
a casa  / en casa  / para casa  domov / doma / na domov 
cuadro, el obraz, tabuľka 
eléctrico elektrický 
    
Partes de casa y muebles  
cocina, la kuchyňa; sporák 
cuarto de baño, el kúpelňa 
dormitorio, el spálňa 
estudio, el študovňa, pracovňa 
garaje, el garáž 
salón, el obývačka 
alfombra, la koberec 
almohada, la vankúš 
armario, el skriňa 
bañera, la vaňa 
cajonera, la šuplíková skriňa 
cama, la posteľ 
cómoda, la komoda 
cuarto, el izba 

ducha, la sprcha 
escalera, la schodisko 
escritorio, el písací stôl, školská lavica 
estantería, la policová zostava, skriňa 
frigorífico, el chladnička 
habitación, la izba, miestnosť 
horno, el trúba 
inodoro, el záchod 
lámpara, la lampa 
lavabo, el umývadlo 
lavadora, la práčka 
lavaplatos, el umývačka riadu 
mesilla (de noche), la (nočný) stolík 
microondas, el mikrovlnka 
mueble, el nábytok 
pila, la drez 
planta, la rastlina; poschodie 
– planta baja, la prízemie 
sillón, el kreslo 
sofá, el pohovka, gauč 
suelo, el podlaha; dlažba 
váter, el záchod 
ventana, la okno 
    
Prisma de ejercicios  
a las ... de la mañama o ... ráno 
apartamento, el byt, apartmán 
bloc de notas, el poznámkový blok 
cada každý, -á, -é 
céntrico stredový, v centre 
cómodo pohodlný 
comunidad, la spoločenstvo 
– Comunidad Autónoma, la Autonómna oblasť 
con atención pozorne 
con frecuencia často 
contento spokojný 
– estar contento byť spokojný 
conversación, la konverzácia 
cuando keď 
esposa, la manželka 
estación, la stanica 
estanco, el stánok 
explicar vysvetliť 
exterior vonkajší 
hijos, los deti; synovia 
instrucción, la pokyn, návod 
jaula, la klietka 
Le gusta. Má rád/a; páči sa mu/jej 
libre voľný 
luz, la svetlo 
mandar poslať 
metro, el metro 
natural prírodný, prirodzený 
niños, los deti 
noroeste, el severozápad 
noticia, la správa 
pájaro, el vták 
por   cez, kvôli, pre 
radio, la rádio 
redacción, la sloh 
sello, el známka (poštová) 



semana, la týždeň 
– a la semana  do týždňa 
te tebe, teba 
tiempo, el čas  

tomar brať, vziať, dať si 
vaso, el pohár 
venda, la obväz 
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¿Cómo es...?  
aburrido nudný 
agradable príjemný 
antipático nesympatický 
atractivo atraktívny 
bajo nízky 
baloncesto, el basketbal 
barba, la brada 
bigote, el fúzy 
callado tichý, mlčanlivý 
calvo plešatý 
claro jasný 
corto krátky 
delgado štíhly 
fuerte silný 
gordo tučný 
gracioso milý, vtipný 
hablador zhovorčivý, veľa hovoriaci 
inteligente inteligentný 
joven mladý 
jugar (ue) (a) hrať (sa) 
kilo, el kilo(gram) 
liso rovný 
moreno tmavovlasý, tmavý (pleť) 
ojo, el oko 
pelo, el vlasy 
pesar vážiť 
rizado kučeravý 
rubio svetlovlasý 
sencillo jednoduchý, obyčajný 
serio vážny, seriózny 
tonto hlúpy 
trabajador pracovitý 
tranquilo pokojný 
vago lenivý 
    
La familia  
además okrem 
árbol genealógico, el rodokmeň 
así que tak že 
casado, -a ženatý, vydatá 
familia, la rodina 
– Familia Real, la kráľovská rodina 
mayor starší 
miembro, el člen 
mujer, la žena  
querer (U4) chcieť 
– Quiere mucho. tu: Má veľmi rád. 
– Quiero... Chcem... 
– Quería... Chcel/a by som... 
abuela, la stará mama, babka 
abuelo, el starý otec, dedko 
cuñada, la švagriná 

cuñado, el švagor 
hija, la syn 
hijo, el dcéra 
madre, la / mamá mama 
padre, el / papá otec 
marido, el  manžel  
esposa, la manželka 
nieta, la vnučka 
nieto, el vnuk 
nuera, la nevesta (manželka syna) 
yerno, el zať 
prima, la sesternica 
primo, el bratranec 
sobrina, la neter 
sobrino, el synovec 
suegra, la svokra 
suegro, el svokor 
tía, la teta 
tío, el ujo, strýko 
    
Mi familia, tu familia, su familia... 
animal, el zviera 
antes (de) pred, skôr 
contar (ue) rozprávať, rátať 
cortar rezať, sekať, strihať 
cuidar chrániť 
decir povedať 
desayunar raňajkovať 
desayuno, el raňajky 
ecologista, el/la ekológ/-ička 
egocéntrico, el samoľúby človek, sebec 
enamorado zaľúbený 
fruta, la ovocie 
gente, la ľudia 
Hace calor. Je teplo. 
llave, la kľúč 
llevar niesť, nosiť (šaty a pod.) 
majo pekný, vyparádený 
matar zabiť 
musculoso svalnatý 
¿por qué? prečo? 
rancho, el ranč, farma 
saber vedieť 
salud, la zdravie 
selva, la dažďový prales 
solidario, el solidárny človek 
sombrero, el klobúk 
sueño, el sen 
tan tak 
    
La ropa  
a ver pozrime sa, ukáž, no tak 
amable milý 



ancho široký 
cambiar zmeniť, vymeniť 
– ¿Puedo cambiarlo/la? Môžem ho/ju vymeniť? 
combinar kombinovať 
complemento, el doplnok 
costar (ue) stáť, mať cenu 
– ¿Cuánto cuesta? Koľko to stojí? 
¿Cuánto es? Koľko to je (spolu)? 
cuero, el koža 
– de cuero kožený, z kože 
estrecho úzky 
euro, el euro 
fácil ľahký 
incómodo nepohodlný 
largo dlhý 
momento, el moment, chvíľa, okamih 
necesitar potrebovať 
oso, el medveď 
parece que... zdá sa, že 
poco málo 
– un poco trochu 
poder (ue) môcť 
– ¿En qué puedo 
ayudarle(la)? 

V čom Vám môžem 
pomôcť? 

precio, el cena 
pues nuž, teda 
ropa, la šaty 
seda, la hodváb 
– de seda hodvábny, z hodvábu 
si   ak; či 
– Si hay problemas... Ak budú problémy... 
talla, la veľkosť, číslo 
ticket de compra, el blok 
tímido nesmelý, plachý 
    
La ropa y los complementos  
abrigo, el kabát 
bañador, el plavky 
biquini, el bikiny, dámske plavky 
blusa, la blúzka 
bolso, el kabelka 
botas, las čižmy 
bufanda, la šál 
calcetines, los ponožky 
calzoncillos, los slipy, spodky 
camisa, la košela 
camiseta, la tričko 
cinturón, el opasok, pás 
corbata, la kravata 
falda, la sukňa 
chaqueta, la sako 
jersey, el sveter 
manga, la rukáv 
pantalones vaqueros, los rifle 
pantalones, los nohavice 
pijama, el pyžama 
ropa interior, la spodná bielizeň 
sandalias, las sandále 

tacón, el opätok 
traje, el oblek 
vestido, el šaty, odev 
zapato, el topánky 
    
Prisma de ejercicios  
alegre veselý 
allí tam 
autobús, el autobus 
barato lacný 
calidad, la kvalita 
– de calidad kvalitný 
cámara, la kamera 
comer jesť 
compañero de trabajo, el kolega 
comprar kúpiť, kupovať 
cumpleaños, el narodeniny 
dentro de o (časovo) 
desde hace už 
domingo, el nedeľa 
editorial, la vydavateľstvo 
elegante elegantný 
embarazada tehotná 
– estar embarazada byť tehotná 
escaparate, el výklad 
estar de vacaciones byť na prázdninách 
feo škaredý 
guapo pekný 
hacer robiť 
hoy dnes 
importante dôležitý 
Islas Canarias Kanárske ostrovy 
más o menos viac či menej 
Me gusta. Páči sa mi. Mám rád. 
mejor lepší, lepšia 
mercado, el trh 
ni... ni ani... ani 
niña, la dievčatko 
niño, el dieťa, chlapček 
normal normálny 
o alebo 
ondulado vlnitý, zvlnený 
ordenado poriadny (v práci a pod.) 
pelirrojo ryšavý 
perdón pardón 
playa, la pláž 
por último nakoniec, konečne 
precioso skvelý, drahocenný 
prenda de vestir, la typ / časť odevu 
principal hlavný 
real skutočný, kráľovský 
reunido spojený, zjednotený 
reunión, la schôdza 
soltero slobodný 
turista, el/la turista, -tka 
vender predávať 
verano, el leto 
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Los medios de transporte  
a pie peši 
andando peši, kráčajúc 
avión, el lietadlo 
aquí tu 
– desde aquí odtiaľto 
– ¿Cómo puedo ir desde 
aquí? 

Ako sa odtiaľto 
dostanem? 

barco, el loď 
bicicleta, la (bici) bicykel 
bono, el (predplatený) kupón 
caballo, el kôň 
– a caballo na koni 
cansado unavený 
caro drahý 
céntimo, el cent 
contaminante znečisťujúci ovzdušie 
dirección, la smer 
directo rovný, priamy 
divertido zábavný 
ecológico ekologický 
económico ekonomický, lacný 
es que totiž (na začiatku vety) 
esperar čakať, dúfať 
– Espera un momento. Počkaj chvíľu. 
finca, la farma 
ir  ísť 
lento pomalý 
limpio čistý 
línea, la spoj, linka; riadok 
negativo záporný 
peligroso nebezpečný 
piscina, la bazén 
positivo kladný 
práctico praktický 
puntual presný, dochvílny 
rápido rýchly 
seguro bezpečný 
transporte, el doprava, preprava 
– medios de transporte, los  dopravné prostriedky 
– transporte público verejná doprava 
tren, el vlak 
Vale. Ok. Platí. 
Venga. No tak. Jasné (vsuvka) 
viajar cestovať 
viaje, el cesta 
– Buen viaje. Šťastnú cestu 
ya už; (vsuvka: jasné, no hej) 
    
La comparación  
destino, el cieľ; osud 
jubilado, el dôchodca 
– estar jubilado byť na dôchodku 
llegar prísť, priletieť 
moto, el motorka 
preferir (ie) uprednostňovať 
romántico romantický 
taxi, el taxík 
venir prísť, ísť, pricestovať 

 
Expresar necesidades e intereses  
al menos najmenej 
avisar oznámiť, dať vedieť 
dinero, el peniaze 
expresar vyjadriť 
guía, la sprievodca 
interés, el záujem 
maleta, la kufor, batožina 
necesidad, la potreba 
pasaporte, el cestovný pas 
querer (ie) chcieť, ľúbiť 
vacaciones, las prázdniny, dovolenka 
– ir de vacaciones ísť na prázdniny / 

dovolenku 
    
Algo más sobre los transportes  
¿A qué hora? A las ... O koľkej? O ... 
abono, el permanentka, predplatné 
– abono de transporte, el predplatené cestovné 
aeropuerto, el letisko 
alguno nejaký 
Aquí tiene. Nech sa páči. 
así tak, takto 
asiento, el sedadlo 
atasco, el zápcha 
atención, la pozornosť, pozor 
– atención al usuario, la starostlivosť o používateľa 
bajar zísť dolu, vystúpiť 
billete, el lístok 
cambio, el zmena, výmena 
carretera, la cesta, vozovka 
carril, el dopravný pruh 
causa, la príčina 
centro, el centrum, stred 
código postal, el poštové smerové číslo 
correo, el pošta 
descuento, el zľava 
deterioro, el opotrebovanie 
Dígame. tu: Prosím. Nech sa páči. 
elegir (i) vybrať 
ese ten 
extravío, el strata 
firma, la podpis 
fotografía, la fotografia 
frecuente častý 
fumador fajčiarsky 
fumar fajčiť 
hasta až, až do, až k 
hotel, el hotel 
ida / ida y vuelta jednosmerný / spiatočný, 

tam a späť 
interesar zaujímať 
intransferible neprenosný (o cestovnom 

lístku) 
IVA incluido vrátane DPH 
límite, el limit, hranica 
litera, la lôžko (vo vlaku) 
llamar volať 



marcar označiť, vyznačiť 
mayoría, la väčšina 
menor mladší 
mensual mesačný 
municipio, el obec, obecný úrad 
museo, el múzeum 
nacimiento, el narodenie 
pagar platiť 
¿Para qué día? Para el ... Na ktorý deň? Na ... 
parque, el park 
pasillo, el chodba, ulička 
plano, el plán 
plaza, la miesto na sedenie 
primera vez prvýkrát 
próximo nasledujúci, budúci 
recogida, la prevziatie, zber 
recomendar (ie) odporúčiť 
rellenar vyplniť 
reservar rezervovať 
robo, el krádež 
roso ružový 
salida, la odchod, odlet 
según podľa 
sin embargo aj napriek tomu 
sobre na, ponad; o 
solicitante, el/la žiadateľ/ka 
solicitar žiadať 
solicitud, la žiadosť 
tarde, la popoludnie, večer 
– por la tarde popoludní, navečer 
tercera edad, la tretí vek, staroba 
tipo, el typ, druh 
transbordo, el prestup 
– hacer el transbordo prestúpiť 
tren de cercanías, el miestny vlak, lokálka 
usar používať 
usuario, el používateľ 
utilizar použiť, využiť 
validez, la platnosť 
variar striedať, meniť 
ventanilla, la okienko 
viajero, el cestujúci 
viernes, el piatok 
zona, la zóna, oblasť, priestor 
    
La ciudad  
aspirina, la aspirín 
banco, el banka 
boca del metro, la vchod do metra 
bocadillo, el bageta, chlebíček 
buzón, el schránka (poštová) 
cine, el kino 
comisaría, la (policajný) komisariát 
enfrente oproti 
entrada, la vstupenka; vchod 
enviar poslať 
esquina, la roh 
– en la esquina na rohu 
farmacia, la lekáreň 
girar zabočiť, zatočiť 

justo presný 
Lo siento. Ľutujem. Je mi (to) ľúto. 
metro, el meter 
– a ... metros takých ... metrov 
peluquería, la holičstvo, kaderníctvo 
Perdona. / Perdone. Prepáč. / Prepáčte. 
perdonar prepáčiť, ospravedlniť 
por aquí tadiaľto, tadeto 
quiosco, el kiosk, stánok 
recto rovný 
– todo recto stále rovno 
seguir (i) nasledovať, ísť ďalej 
– Siga... Choďte... Nasledujte... 
supermercado, el supermarket 
taquilla, la pokladnica (predaj lístkov) 
teatro, el divadlo 
último posledný 
¡Vaya! Ale!; Fíha! 
videoclub, el videopožičovňa 
    
Prisma de ejercicios  
alquilar prenajať 
aparcar zaparkovať 
aquella tamtá 
ayer včera 
barrio, el štvrť 
biología, la biológia 
camino, el cesta 
caos, el chaos, zmätok 
cenar večerať 
centro de estudios, el vzdelávacie centrum, 

škola 
coca-cola, la cocacola 
colegio, el škola (základná) 
comunicado spojený 
– estar comunicado byť spojený 
desde allí odtiaľto 
emocionante vzrušujúci, dojímavý 
funcionar fungovať, pracovať 
guardia, el hliadka, stráž; strážca 
habitante, el/la obyvateľ 
malo zlý 
millón, el milión 
minuto, el minúta 
– en ... minutos za ... minút 
nuevo nový 
por tanto preto (na začiatku vety) 
¡Que te diviertas! Veľa zábavy! 
parar zastaviť 
regular pravidelný, normálny 
relajar relaxovať, odpočívať 
Renfe (Red nacional de 
ferrocarriles españoles) 

Španielska národná 
železničná spoločnosť 

Reyes Magos, los Traja králi 
saludable zdravý 
sano zdravý 
sopa, la polievka 
típico typický 
tráfico, el doprava 
verdad, la pravda 
– es verdad je to pravda 
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¿Qué haces normalmente?  
acostarse (ue) ísť spať, ľahnuť sa 
biblioteca, la knižnica 
despertarse (ie) zobudiť sa 
diente, el zub 
ducharse sprchovať sa 
en punto načas, presne 
lavarse umývať sa 
levantarse  vstať, vstávať 
merendar (ie) olovrantovať 
peinarse česať sa 
vestirse (i) obliekať sa 
volver (ue) vrátiť sa 
    
La hora y los horarios  
de - a / desde - hasta od - do (časovo) 
horario, el rozvrh, úradné hodiny 
medianoche, la polnoc 
mediodía, el poludnie 
¿Qué hora es? Koľko je hodín? 
    
Normalmente...  
¿cuál? ktorý, -á, é? 
fin de semana, el víkend 
    
El presente  
comenzar (ie) začať, začínať 
conducir (zc) riadiť auto, viesť 
conocer (zc) poznať 
construir (y) stavať, budovať 
dar  dať 
destruir (y) zničiť, zrušiť 
dormir (ue) spať 
empezar (ie) začať, začínať 
encontrar (ue) nájsť, stretnúť 
entender (ie) rozumieť, chápať 
huir (y) utekať, utiecť 
oír počuť, počúvať 
pedir (i) žiadať, objednať 
pensar (ie) (en) mysliet (na) 
perder (ie) stratiť, zmeškať 
poner  položiť, vložiť 
producir (zc) tvoriť, vyrábať 
pronto skoro 
recordar (ue) pripomenúť 
reducir (zc) zmenšiť, redukovať 
servir (i) slúžiť, obsluhovať 
traducir (zc) prekladať 
    
¿Cuándo? ¿Con qué frecuencia?  
a menudo často 
abierto otvorený 
actividad, la aktivita, činnosť 
adorar zbožňovať 
alrededor (de) okolo 
aunque hoci, aj keď 
café solo, el čierna káva 
café con leche, el káva s mliekom 

caluroso teplý, horúci (deň a pod.) 
carácter, el charakter 
característica, la charakteristika 
cariñoso láskavý, milý 
casi takmer 
celebrar oslavovať, sláviť 
cena, la večera 
clima, el klíma, podnebie 
cocinar variť 
compra, la nákup 
– ir de compra(s) ísť na nákup(y) 
¿Con qué frecuencia? Ako často? 
concierto, el koncert 
correr bežať, utekať 
costumbre, la zvyk, obyčaj 
creer myslieť, veriť 
croissant, el kroasant 
¿cuándo? kedy? 
cultural kultúrny 
dedicar venovať 
demás ostatní, ďalší, druhí 
demasiado príliš 
dentista, el/la zubár/-ka 
deporte šport 
– practicar (hacer) deporte športovať 
determinar určiť, vymedziť, stanoviť 
en realidad v skutočnosti 
exposición, la expozícia, výstava 
fútbol, el futbal 
gimnasia, la telocvik 
– hacer la gimnasia cvičiť 
Hace buen tiempo. Je dobré počasie. 
charlar kecať, rozprávať 
churro, el špan. smažené pečivo 
influir (y) pôsobiť, mať vplyv 
inmenso ohromný, obrovský 
intensivo intenzívny 
limpieza, la čistota; upratovanie 
– hacer la limpieza upratovať 
llover (ue) pršať 
luego potom 
mediterráneo stredozemný 
mes, el mesiac 
mitad, la polovica 
nadar plávať 
nadie nikto 
nunca nikdy 
opinar (de) myslieť si, vyjadriť názor 

(o) 
orgulloso pyšný 
– estar orgulloso de byť pyšný na 
pasar prejsť, tráviť, diať sa 
por eso preto 
propio vlastný 
pueblo, el dedina, národ 
quedar stretnúť sa, dohodnúť sa 

na stretnutí 
partido, el zápas 
rato, el chvíľa, okamih 



realizar uskutočniť, realizovaať 
siesta, la popoludňajší odpočinok 
– echarse la siesta zdriemnuť si 
significar znamenať 
sincero úprimný 
sociable spoločenský 
sol, el slnko 
solo sám 
tarde neskoro 
temprano skoro, zavčasu 
tenis, el tenis 
todavía ešte 
tomar copas dať si pohárik 
toro, el býk 
– ir a los toros ísť na býčie zápasy 
tostada, la hrianka 
trabajador, el pracujúci 
vez, la krát 
– a veces niekedy 
– algunas veces z času na čas 
– muchas veces veľakrát, často 
– pocas veces málokedy 
vida, la život 
– forma de vida, la spôsob života 
    
Días de la semana  
lunes, el pondelok 
martes, el utorok 
miércoles, el streda 
jueves, el štvrtok 
viernes, el piatok 
sábado, el sobota 
domingo, el nedela 
    
Meses del año  
enero, el január 
febrero, el február 
marzo, el marec 
abril, el apríl 
mayo, el máj 
junio, el jún 
julio, el júl 
agosto, el august 
septiembre, el september 
octubre, el október 

noviembre, el november 
diciembre, el december 
    
Partes del año  
primavera, la jar 
verano, el leto 
otoño, el jeseň 
invierno, el zima 
    
Prisma de ejercicios  
académico akademický 
almorzar (ue) obedovať 
aperitivo, el aperitív 
¡Buf! Fúha! 
cajero automático, el bankomat 
cantidad, la množstvo 
conocido známy 
cualquier ktorýkoľvek 
documental, el dokumentárny film 
durante počas 
entrevista, la interview, stretnutie 
estudio, el štúdio 
– estudio de cine, el filmové štúdio 
fan, el/la fanúšik 
forma, la forma, vzhľad; spôsob 
– estar en forma byť v kondícii, vo forme 
gimnasio, el telocvičňa 
hacer ejercicio cvičiť 
hacer la compra nakupovať 
Hola a todos. Ahojte všetci. 
junta directiva, la správna rada 
lector, el čitateľ 
mercancía, la tovar 
mismo ten istý; sám 
mundo, el svet 
ópera, la opera 
paparazzi, el paparazzi 
película, la film  
perseguir (i) prenasledovať 
squash, el  squash 
traer priniesť, doviezť 
transportar prepraviť, viezť 
zumo, el šťava, džús 
– zumo de naranja, el pomarančový džús 
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africano africký, Afričan 
anuncio, el oznam 
bailar tancovať 
balcón, el balkón 
bastante dosť 
cabecero, el hlava, čelo (nábytku) 
calefacción, la kúrenie 
cirujano, el chirurg 
comedor, el jedáleň 
compartir zúčastniť sa; spolubývať 
cristal kryštál, sklo 
decoración, la výzdoba, zariadenie 

espacio, el priestor, miesto 
exterior vonkajší, do ulice 
flexo, el stolná lampa s ohybným 

telom 
fondo, el dno, spodok 
– al fondo v pozadí, na konci 
– del fondo  
impresora, la tlačiareň 
individual individuálny, samostatný 
jardín, el záhrada 
junto a blízko, vedľa 
lámpara de pie, la stojanová lampa 



lleno plný 
necesario potrebný 
pared, la stena 
rincón, el roh 

salsa, la salsa; omáčka 
terraza, la terasa 
triste smutný 
vario rôzny 
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Ocio y tiempo libre  
campo, el vidiek, pole 
ciencia ficción, la science fiction 
encantar očariť, nadchnúť 
excursión, la výlet, vychádzka 
gustar mať rád, páčiť sa 
gusto, el záľuba, chuť 
matrimonio, el manželstvo 
nada nič, vôbec 
obra, la dielo 
– obra de teatro, la divadelná hra 
ocio, el voľný čas 
preferencia, la priorita, záľuba 
tampoco tiež nie, tiež ne- 
tapa (malá) chuťovka 
– ir de tapas ísť na niečo pod zub 
    
Para gustos, los colores  
acto, el čin; dejstvo 
amante, el/la milenec, -ka 
apasionado, el milovník 
autógrafo, el autogram 
caballo, el kôň 
comilón, el veľký jedák 
controlar kontrolovať, riadiť 
correspondencia, la korešpondencia 
– mantener correspondecia  dopisovať si 
cuidarse starať sa o seba 
director, el riaditeľ 
– director de cine, le režisér 
divertirse (ie) zabávať sa 
entrenar trénovať, cvičiť 
esquí, el lyžovanie 
fiesta, la oslava 
firmar podpísať 
futbolista, el futbalista 
general všeobecný 
– en general všeobecne, väčšinou 
graso mastný, tukový 
modelo, el/la model, -ka 
montar ísť, jazdiť 
– montar a caballo jazdiť na koni 
música pop, la populárna hudba 
participar zúčasťniť sa 
periodista, el/la novinár, -ka 
plato, el tanier, chod, jedlo 
practicar cvičiť, precvičovať 
preferido obľúbený 
protagonista, el/la hlavná postava, hrdina 
social spoločenský, sociálny 
submarinismo, el potápanie 
tradicional tradičný 
vino, el víno 

Las comidas en España  
a continuación následne, potom 
a la ... / al ... na ... spôsob (o jedle) 
abundante bohatý, hojný 
acompañar sprevádzať 
almuerzo, el obed, desiata 
aplicar použiť, prideliť 
asado pečený 
fiambre, el studená misa / pokrm / 

ryba 
habitual obvyklý 
invitar pozvať 
ligero ľahký (o jedle) 
medio polovičný, pol 
menú menu 
– menú del día denné menu 
merienda, la olovrant 
mixto miešaný 
postre, el dezert, zákusok 
producto lácteo, el mliečny výrobok 
ración porcia, prídel 
romano rímsky 
    
Alimentos  
ajo, el cesnak 
alubia, la fazuľa 
arroz, el ryža 
atún, el tuniak 
bacalao, el treska 
beicon, el anglická slanina 
bollo, el buchta, šiška 
calabacín, el (malá) tekvica 
calamares, los kalamáry 
carne, la mäso 
cebolla, la cibuľa 
cerdo, el bravčové mäso, prasa 
coliflor, el karfiol 
cordero, el jahňacina 
dulce, el sladkosť 
ensalada, la šalát 
escalope, el rezeň 
espárrago, el špargľa 
fideo, el slíž, rezanec, makarón 
fresa, la jahoda 
galleta, la suchár, piškóta, keks 
gamba, la kreveta 
guisante, el hrach 
huevo, el vajce 
chorizo, el klobása; španielska 

papriková saláma 
chuleta, la kotleta 
jamón, el šunka 
legumbre, la strukovina, zelenina 
lechuga, la hlávkový šalát 



manzana, la jablko 
mariscos, los jedlé morské živočíchy 
mejillón, el slávka jedlá 
merluza, la treska 
morcilla, la jaternica 
naranja, la pomaranč 
paella, la španielske národné jedlo 
pan, el chlieb 
– pan tostado, el hrianka 
patata, la zemiak 
pera, la hruška 
pescado, el ryba (jedlo) 
pimiento, el paprika 
pisto, el hydinový vývar, bujón 
– pisto manchego, el smažené vajcia s rôznymi 

prísadami 
pollo, el kura 
queso, el syr 
repollo, el hlávka kapusty 
salmón, el losos 
sardina, la sardinka 
tacos, los tacos 
ternera, la teľacina 
tomate, el paradajka 
trucha, la pstruh 
uva, la hrozno 
verdura, la  zelenina 
yogur, el yogurt 
    
Repetimos  
afición, la záľuba, hobby 
alimento, el pokrm, strava, jedlo 
copeo, el (ísť) piť (hov.) 
informe, el správa, oznámenie 
juego, el hra 
juventud, la mládež 
opuesto opačný, iný 
parecido podobný 
pasear prechádzať sa 
prensa, la tlač 
    
El cuerpo  
cuerpo, el telo 
barriga brucho 
boca, la ústa 
brazo, el rameno, horná končatina 
cabeza, la hlava 
cadera, la bedro, bok 
cintura, la pás 
codo, el lakeť 
cuello, el krk 
culo, el zadok 
dedo, el prst 
diente, el zub 
espalda, la chrbát 
estómago, el žalúdok 
extremidades, las končatiny 
frente, la čelo 
garganta, la hrdlo 
hombro, el rameno, plece 
hueso, el kosť 

lengua, la jazyk 
mano, la ruka 
muela, la zub 
nalga, la zadok 
nariz, la nos 
ojo, el oko 
ombligo, el pupok 
oreja, la ucho 
pecho, el prsia, hruď 
pie, el noha 
pierna, la dolná končatina 
riñón, el oblička 
rodilla, la koleno 
tobillo, el členok 
tripa, la brucho 
tronco, el trup 
    
Me duele... Doctor  
ahora mismo hneď teraz 
antibiótico, el antibiotikum 
artritis, la artritída, zápal kĺbov 
bronquitis, la bronchitída, zápal 

priedušiek 
canguro klokan 
coñac, el koňak 
crónico chronický 
de verdad naozaj 
doler (ue) bolieť 
dolor, el bolesť 
encontrarse cítiť sa; nachádzať sa  
enfermo chorý 
– estar enfermo byť chorý 
fiebre, la horúčka 
gripe, la chrípka 
llorar plakať 
lumbago, el prudké bolesti v krížoch 
mareado majúci závrat 
– estar mareado necítiť sa dobre, mať 

závrat 
muscular svalový 
observación, la pozorovanie; komentár 
oído, el sluch 
pálido bledý 
– estar pálido byť bledý 
por lo menos najmenej 
preocupado ustarostený, znepokojený 
– estar preocupado byť znepokojený, mať 

starosti 
¡Qué horror! To je strašné! 
quejarse sťažovať sa 
resfriado prechladnutý 
– estar resfriado byť prechladnutý 
sal, la sol 
té, el čaj 
tos, la kašeľ 
yoga, la jóga 
    
Prisma de ejercicios  
amistad, la priateľstvo 
caramelo, el cukrík 
cocido varený, pečený, dusený 



común spoločný, všeobecný 
crema, el krém, smotana 
derecho, el právo 
discoteca, la diskotéka 
dulce sladký 
entusiasmar nadchnúť, uchvátiť 
examen, el skúška 
golosina, la maškrta, pochúťka 
graduación zväčšovanie, zrnenie 
grave vážny, ťažký (o chorobe) 
helado, el zmrzlina 
horrorizar vzbudiť hrôzu, vydesiť 
chicle, el žuvačka 
importar byť dôležitý 
invitado, el hosť, pozvaný 
novela, la román 
– novela policíaca detektívny román 
oculista, el/la očný lekár, -ka 
paciente, el/la pacient, -ka 

película de acción, la akčný film 
población, la obec, mesto; osídlenie 
proponer navrhnúť 
¿Qué le pasa? Čo je s vami? Čo vás 

trápi? 
quedar hodiť sa 
recibir dostať 
recomendación, la odporúčanie 
relación, la vzťah 
resultado, el výsledok 
síntoma, el symptóm, príznak 
solución, la riešenie 
temperatura teplota 
– tomar la temperatura zmerať teplotu 
termómetro, el teplomer 
violencia, la násilie 
visitar navštíviť 
vista, la zrak 
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¿Qué tiempo hace?  
¿Qué tiempo hace? Aké je počasie? 
– hace sol svieti slnko 
– hace aire je veterno 
– hace viento fúka vietor 
– hace calor je teplo 
– hace frío je zima 
– hace fresco je chladno 
– hace buen tiempo je pekné / dobré počasie 
– hace mal tiempo je zlé počasie 
– ¡Qué calor / frío! Aké je teplo / zima! 
– ¡Cómo llueva / nieve! Ako prší / sneží! 
– no hace nada de... vôbec nie je ... (ne...) 
Estamos a ... grados. Je ... stupňov. 
aire, el vzduch 
bajo pod 
calor, el teplo 
depende (de) záleží, závisí (od) 
diferencia, la rozdiel 
época, la obdobie, epocha 
fresco, el chládok, svieži vetrík 
frío, el chlad, zima 
frontera, la hranica 
increíble neuveriteľný 
interior, el vnútrozemie, stredozemie 
Irlandia Írsko 
montaña, la hora, pohorie 
nevar (ie) snežiť 
nublado zamračený 
– está nublado je zamračené 
Pirineos, los Pyreneje 
tiempo počasie 
tomar el sol opalovať sa 
tormenta, la búrka 
viento, el vietor 
    
Puntos cardinales  
sur, el juh 

norte, el sever 
este, el východ 
oeste, el západ 
    
Repetimos  
abrazo, el objatie 
– Un abrazo. (en la carta) Objímam. S pozdravom. 

(v liste) 
ahí tam 
Año Nuevo, el Nový rok 
aparecer (cz) objaviť sa 
aproximadamente približne 
arco iris, el dúha 
cárcel, el väzenie 
costa, la pobrežie 
Cuéntame. Rozprávaj mi. 
despejado bezoblačný, jasný 
estrella, la hviezda 
horrible hrozný, strašný 
húmedo vlhký 
lluvia, la dáždď 
luna, la mesiac 
navegar plaviť sa 
navidad, la vianoce 
niebla, la hmla 
nieve, la sneh 
polo, el pól 
Quiero ir a verte. Chcem ťa prísť pozrieť. 
seco suchý 
Semana Santa, la Veľká Noc 
suave jemný 
templado mierny, vlažný 
tener ganas de (+ inf) mať chuť (na) (+ neurč.) 
tierra, la zem 
    
Prisma de ejercicios  
aparato, el prístroj 
autor, el autor 



cafetería, la kaviareň 
cantar spievať 
célebre slávny 
Centro de Estética, el Kozmetické centrum 
cocinero, el kuchár 
como antes ako inokedy 
contrario, el opak 
contraste, el kontrast, odpor 
Cuídate. Dávaj na seba pozor. 
dedicado zameraná, zaoberajúci sa 
¿Dígame? Haló? (volaný) 
en cambio naopak 
encierro, el oplotenie (pre býkov) 
entonces nuž, teda, no tak 
espléndido nádherný, úchvatný 
excepto okrem 
explicarse vysvetliť si 
fenómeno, el fenomén, jav 
humedad, la vlhkosť 
Lleva todo el día así. Celý deň je tak. 
meteorológico meteorologický 
meteorólogo, el meteorológ 
miedo, el strach 
mozo, el mladík, mládenec 
muñeco, el panák, strašiak 
No creas. Nemysli si. 
nube, la mračno, oblak 

parada, la zastávka 
paraguas, el dáždnik 
¡Pásalo bien! Maj sa dobre! 
patrón, el patrón, ochranca 
pronóstico, el predpoveď, prognóza 
¡Qué...! zvolanie; Ako!, Aký! 
– ¡Qué alegría verte! Ako rád/-a ťa vidím! 
– ¡Qué bien! Ako dobre! 
– ¡Qué rollo! To je nuda! To je ale 

otrava! 
que viene budúci, ktorý príde 
rayo, el blesk 
recepcionista, el/la recepčný/-á 
resto, el zvyšok 
resumen, el súhrn 
– en resumen stručne, záverom 
San Fermín San Fermín (sviatok v 

Pamplone) 
sección, la sekcia, oddelenie, úsek 
tanto taký; toľko 
telefónico telefonický 
tocador, el toaletný stolík 
trueno, el hrmenie 
variado rôzny, rôznorodý 
Vete. Choď. (smerom von) 

Vypadni. 
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De tiendas  
¿A cómo está? Koľko to stojí? Za koľko je? 
acordarse (ue) (de) spomenúť si (na) 
¿Algo más? Ešte niečo? 
¿Alguna cosa más? Ešte niečo? 
alguien niekto 
aquel; aquellos tamten; tamtí 
aquella; aquellas tamtá; tamtie 
arreglar vybaviť, zariadiť 
atender (ie) obslúžiť, starať sa 
cepillo, el kefa, kefka 
– cepillo de dientes zubná kefka 
colonia, la kolínska voda; kolónia 
correcto správny, korektný 
cuello, el golier 
Deme. Dajte mi. 
desear želať si 
dietética, la dietetika 
disgustar znechutiť, byť odporný 
enseñar ukázať; učiť 
eso, esos ten;, tí 
esa, esas tá; tie 
especialista, el/la špecialista/-ka 
fresco čerstvý, sviežy 
hoy mismo ešte dnes 
indeciso váhavý, nerozhodný 
llevarse odniesť, zobrať 
médico lekársky 
mechero, el zapaľovať 
melón, el žltý melón 

modelo, el vzor, model, strih 
ninguno žiadny 
nota, la poznámka, nota, známka 

(v škole) 
oferta, la ponuka 
– de oferta akciový 
– estar de oferta byť v akcii 
Oiga. Počujte. Prepáčte. 
pañuelo, el vreckovka, šatka 
perfume, el parfum 
poner tu: dať, podať 
– ¿Qué le pongo? Čo Vám dám? 
– Póngame... Dajte mi. 
por supuesto samozrejme 
probador, el (skúšobná) kabínka 
probarse vyskúšať si 
proyector, el premietací prístroj 
quedar tu: byť, sedieť 
– ¿Qué tal le queda? Ako Vám sedí? Aké Vám 

to je? 
¿Qué quería? Čo by ste chceli? 
regalo, el darček 
sandía, la červený melón 
sociedad, la spoločnosť, spolok 
toalla, la uterák 
turno rad, poradie 
– es su turno ste na rade 
valer stáť, mať cenu 
– ¿Cuánto vale/-n? Koľko (to) stojí/stoja? 
... de ... euros. ... za ... eur. 
    



Secciones / tiendas  
mercado, el trh 
supermercado, el supermarket 
sección, la oddelenie 
bebidas, las nápoje 
carnicería, la mäsiarstvo 
droguería, la drogéria 
estanco, el stánok 
frutería zelovoc 
charcutería, la udenárstvo 
lácteos, los mliečne výrobky 
panadería, la pekáreň 
pastelería, la cukráreň 
perfumería, la parfuméria 
pescadería, la rybí trh, ryby (obchod) 
tienda de ropa, la obdhod s oblečením, 

odevy 
    
Fiesta de cumpleaños  
aceite, el olej 
– aceite de oliva, el olivový olej 
alimento, el potravina, potrava, pokrm 
barra, la tyčinka, tyč 
– barra de pan bagetka 
¡Buen provecho! Dobrú chuť! 
cucharada, la lyžica (obsah) 
diente, el zub, strúčik 
duro tvrdý 
ensuciarse zašpiniť sa 
final, el koniec 
– al final na konci 
frío studený 
gazpacho, el studené španielska 

polievka 
hielo, el ľad 
ingrediente, el prísada 
lata, la plechovka 
pepino, el šalátová uhorka 
primero najprv, ako prvé 
proteger chrániť 
quitar dať preč, pustiť, ubrať 
tarta, la torta 
trozo, el kúsok, časť 
– a trocitos na kúsky 
vinagre, el ocot 
    
Preparar la comida   
aliñar upraviť jedlo, okoreniť 
añadir pridať 
asar piecť, smažiť, opekať 
batir šľahať 
cocer (ue) variť 
cortar krájať 
echar naliať, pridať 
freír (i) vyprážať 
hervir (ie) vrieť, zovrieť 
mezclar miešať 
pelar šúpať, škrabať (zemiaky) 
probar (ue) ochutnať 
servir podávať, prestrieť (stôl) 
    

En la cocina   
abrelatas, el otvárač na konzervy 
batidora, la mixér, šľahač 
cacerola, la hrniec, kastról 
cazuela, la kastról 
colador, el cedidlo 
cuchara, la lyžica 
cucharón, el naberačka 
cuchillo, el nôž 
delantal, el zástera 
manopla de cocina, la kuchynská rukavica 
plato, el tanier; jedlo, chod 
sartén, el panvica, pekáč 
tabla, la doska 
tenedor, el lyžica 
    
Poderoso caballero, don dinero 
artículo, el artikel, druh 
detalle, el detajl; drobnosť, 

pozornosť 
don, el pán (pred krstným 

menom) 
doña, la pani (pred krstným 

menom) 
ganar zarobiť 
grupo, el skupina 
hasta až, až do (časovo); až k 

(miestne) 
– hasta que až kým 
independiente nezávislý, samostatný 
poderoso zámožný, vlplyvný, mocný 
raqueta, la raketa 
referirse (ie) týkať sa; zmieniť sa 
tijeras, las nožnice 
    
Prisma de ejercicios  
aceituna, la oliva 
adelante napred, vpredu 
aspecto, el pohľad, výzor 
bombon, el cukrík 
botella, la fľaška 
caja, la škatuľa 
caliente horúci 
cerrar zatvoriť 
estar cocido byť uvarený, upečený 
coleccionista, el/la zberateľ/-ka 
colchón, el matrac 
compacto hustý, kompaktný 
decidir rozhodnúť 
decorar ozdobiť 
dejar nechať 
embutido, el údenina 
en total spolu 
flor, la kvet 
frasco, el fľaštička 
frito smažený, vyprážaný 
– patatas fritas hranolčeky 
fuego, el oheň 
– a fuego lento na miernom ohni 
fuente, la misa 
hace pred 



– hace una hora que llamó je tomu hodina čo volal 
hacer la cama ustlať postel 
Hasta otro día. Dovidenia 

inokedy/nabudúce. 
hogar, el domov 
chica, la dievča 
chico, el chlapec 
idea, la idea, nápad 
imposible nemožný 
incompleto nekompletný 
ir de tiendas ísť po obchodoch 
jarrón, el džbán 
lavar umývať 
lejía, la čistiaci prostrediok, 

mydlová voda 
limpiar čistiť, upratovať 
listo pripravený 
– estar listo byť hotový, pripravený 
llamar por teléfono telefonovať 
macarrón, el makarón 
magnífico skvelý, nádherný 
mover (ue) hýbať, sťahovať 
paquete, el balík, škatuľka 
parecer zdať sa, vyzerať  
persa perzký 
pésimo biedny, úbohý 
pieza, la kus, diel, časť 

poner la tele(visión) zapnúť televíziu 
preocupar robiť si starosti 
programa, el program 
ramo, el kytica 
regar (ie) polievať 
remover (ue) premiestniť 
– los vas removiendo stále ich miešaš 
romero, el rozmarín 
salchicha, la párok, klobása 
tapadera, la príklopka, vrchnák 
tapar prikryť, zakryť 
tortilla, la omeleta 
turqués turecký 
un poquito trošičku 
¡Uy! Ach! Fuj! 
variedad, la rozmanitosť, rôznorodosť 
vecino, el sused 
vela, la plachta 
verdadero skutočný, pravý 
vestido de noche, el nočná košela 
vocabulario, el slovná zásoba 
voz, la hlas 
– en voz alta nahlas 
vuelta, la obrat, otočenie 
– dar la vuelta otočiť, dať späť 
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Planes y proyectos  
deber musieť 
hay que (+infinitivo) je treba (+ neurčitok) 
historia, la príbeh, história 
Nochevieja, la Silvester 
organizar organizovať, usporiadať 
pasado mañana pozajtra 
pausa, la prestávka, pauza 
plan, el plán, návrh 
proyecto, el projekt, návrh 
quedarse zostať 
rastro, el stopa; trh (blší trh v 

Madride) 
salir de copas výjsť si na pohárik 
tener que (+infinitivo) musieť (+ neurčitok) 
    
La obligación. Sugerir y recomendar 
ajedrez, el šach 
apagar zhasnúť, vypnúť 
apetecer túžiť, dychtiť, byť vhod 
apretar (ie) stlačiť 
bar, el bar 
botón, el tlačidlo, gombík 
caña, la vysoký úzky pohár; pivo 
cocido, el dusené/varené mäso so 

zeleninou 
conseguir (i) získať, dosiahnuť 
desplazarse premiestniť sa 
donde kde (spojka) 
itinerario, el smer/plán cesty 
madrileño madridský; Madridčan 

noctámbulo, el nočný vták 
nocturno nočný   
obligación, la povinnosť, záväzok 
olvidar zabudnúť 
partida, la partia (hra) 
paseo, el prechádzka 
PC, el PC, počítač 
periferia, la predmestie, periféria 
relajado uvoľnený 
sevillanas sevillana (tanec) 
sobre todo predovšetkým 
sugerir (ie) vnuknúť, navodiť, 

navrhnúť 
visado, el víza 
visita, la návšteva 
    
¿Qué hacemos?  
a dedo prstom 
ballet, el balet 
curso, el kurz 
– curso de dibujo, el kurz kreslenia 
guitarra, la gitara 
internet internet 
iraní iránsky; Iránec 
motivo, el motív, dôvod 
Otra vez. Ešte raz. 
película bélica vojnový film 
– bélico vojnový   
película de amor, la romantický film 
película de humor, la komédia 
– humor, el nálada 



película del oeste western 
película intriga film so zápletkou 
– intriga, la intriga, zápletka 
película musical, la muzikál 
película terror hororový film 
– terror, el zdesenie, hrôza, teror 
piano klavír 
rechazar zamietnuť, odmietnuť 
rechazo, el zamietnutie, odmietnutie 
respuesta, la odpoveď 
ruso ruský; Rus 
sugerencia, la podnet, návrh 
    
Prisma de ejercicios  
acercarse priblížiť sa 
adecuado primeraný, dostatočný 
agencia, la agentúra, kancelária 
agencia de viajes, la cestovná kancelária 
Alaska, la Aljaška 
anatomía, la anatómia 
antipático nesympatický 
asistir zúčastniť sa, byť prítomný 
¡Buf! Ach! Och! 
caminar kráčať, ísť 
Caribe, el Karibik 
cole, el (základná) škola 

(hovorovo) 
compañero de clase, el spolužiak 
concentrarse sústrediť sa 
conmigo so mnou 
consejo, el rada 
crucero, el križovatka; okružná 

plavba 
cumplir splniť, dovŕšiť (vek) 
de una vez raz a navždy 
deber, el úloha 
descansar oddychovať, odpočívať 
descanso, el odpočinok 

despierto prebudený 
– estar despierto byť hore, bdieť 
disfrutar užívať, tešiť sa 
diversión, la zábava 
exagerado prehnaný, nadnesený 
experiencia, la skúsenosť 
expresión, la výraz 
– expresión oral, la ústny prejav 
extranjero, el cudzinec; cudzina 
final konečný, záverečný 
impersonal neosobný 
impresionante pôsobivý 
loco šialený 
maravilloso úžasný, obdivuhodný 
moverse hýbať sa, pohnúť sa 
naturaleza, la príroda 
no tener ni idea nemať ani šajnu 
ocupado zaneprázdnený; obsadený 
– ocupado estar mať veľa práce 
original pôvodný, originálny 
papá, el otec, otecko 
pasajero, el pasažier, cestujúci 
perfeccionar zdokonaliť 
pintar malovať 
poner (la película) dávať, hrať (film) 
ponerse de acuerdo dohodnúť sa 
Querido... (en la carta) Drahý... (v dopise) 
redondo okrúhly, guľatý 
revisar preveriť, preskúšať 
situación, la situácia, stav 
sueldo, el plat 
tabaco, el tabak 
terminar ukončiť, dokončiť 
traslado, el presťahovanie, 

premiestnenie 
vuelo, el let 
zoo, el zoologická záhrada 
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No, no y no  
¡Anda! Ale! No tak! (vsuvka) 
débil slabý 
doble dvojitý 
encuestador, el anketár 
enfadado nahnevaný; rozhnevaný 
– estar enfadado byť nahnevaný; 

pohnevaný 
fatal hrozný, strašný 
harto unavený, sýty 
– estar harto (de) mať plné zuby 
horror, el hrôza, des 
imbécil imbecil, truľo, chumaj 
negación, la zápor, poprenie 
neutro neutrálny 
¡Ni hablar! Ani nápad! 
pasta, la hovorovo: peniaze, prachy 
¡Vaya por Dios! Preboha! Pre živého 

Boha! 
volver a (+infinitivo) opäť, znovu (niečo urobiť) 

España y los españoles  
absurdo nezmyselný, absurdný 
abuso, el zneužitie 
acogedor pohostinný; útulný; milý 
acuerdo, el súlad, zhoda; dohoda 
– de acuerdo v súlade, podľa, v súhlase 
– estar de acuerdo súhlasiť, byť dohodnutý 
animado živý; animovaný 
ayuntamiento, el radnica; mestské 

zastupiteľstvo 
boda, la svadba 
caer padnúť, spadnúť 
– caer simpático padnúť do oka 
casarse ženiť sa, vydávať sa 
coincidir zhodovať sa, zodpovedať 
completo, el kompletný 
conferencia, la konferencia, porada 
– conferencia episcopal, la biskupská konferencia 
deportista športový; športovec 
desorganizado dezorganizovaný; 



zmätený 
divorciarse rozviesť sa 
economía, la ekonómia, hospodárstvo 
efectivo efektívny, skutočný, 

riadny 
entretenido zábavný; prácny, 

namáhavý 
escoger vybrať, zvoliť 
estado, el štát 
estereotipo, el stereotip 
estudio, el štúdium; prieskum, 

výskum 
excelente výborný, vynikajúci 
exótico exotický 
fenomenal úžasný, fenomenálny 
festivo sviatočný, slávnostný 
gobierno, el vláda 
identificar určiť, identifikovať 
iglesia, la kostol; cirkev 
– iglesia católica katolícka cirkev 
lógico logický 
longevo veľmi starý 
misa, la omša 
musulmán moslimský; moslim 
nacional národný 
opinión, la názor, mienka 
– En mi opinión, ... Podľa mňa ... 
orden, el poriadok 
parcial čiastočný 
por el contrario naopak 
posibilidad, la možnosť 
presidente, el/la prezident/-ka 
puente most; hov. dva dni voľna  
realidad, la skutočnosť 
reconocer poznať; uznať 
regional regionálny, krajový 
religioso náboženský 
retrato, el portrét, podobizeň 
ruidoso hlučný 
sabroso chutný (o jedle); rozkošný 
secretario, el tajomník, sekretár 
soso nechutný, suchý 
unión, la únia 
– Unión Europea, la Európska Únia 
uso, el použitie 
Vaticano, el Vatikán 
viaducto viadukt; hov. viacej dní 

voľna 
violento nezmyselný, absurdný 
    
Comunidades autónomas y sus habitantes  
Andalucía Andalúzia 
andaluz andalúzky; Andalúzan 
Aragón Aragón  
aragonés aragónsky; Aragónčan 
Principado de Asturias Astúria 
asturiano astúrsky; Astúrčan 
Islas Baleares Baleárske ostrovy 
balear baleársky; obyvateľ 

Baleárskych ostrovov 
Islas Canarias Kanárske ostrovy 
canario kanársky; obyvateľ 

Kanárskych ostrovov 
Cantabria Kantábria 
cántabro kantábrijský; Kantábrijčan 
Castilla y León Kastília a León 
Castilla La Mancha Kastília La Manča 
castellano kastílsky; Kastílčan; 

kastílčina - španielčina 
leonés leonský; obyvateľ Leonu 
manchego mančský; obyvateľ 

Kastílie-La Mancha 
Cataluña Katalánsko 
catalán katalánsky; Katalánec; 

katalánčina 
Extremadura Extremadura 
extremeño extremadurský; 

Extremadurčan 
Galicia Galícia 
gallego galícijský; Galícijčan; 

galícijčina 
Comunidad de Madrid Madrid  
madrileño madridský; Madridčan 
Región de Murcia Murcia 
murciano murcíjsky; obyvateľ 

Murcie 
Navarra Navarra 
navarro navarrský; Navarrčan 
La Rioja Rioja 
riojano z Rioji; obyvateľ Rioji 
Comunidad de Valencia Valencia 
valenciano valencijsky; Valencijčan 
País Vasco Baskicko 
vasco baskický; Bask 
    
Opiniones para todos los gustos 
adulto, el dospelý 
anterior predošlý, predchádzajúci 
argumento, el argument 
atento pozorný, zdvorilý 
– atentamente (en la carta) úctivo (v liste) 
atmósfera, la atmosfera 
basto hrubý, drsný 
basura, la odpad 
camión, el kamión 
cercano blízky; okolitý 
ciudadano, el štátny občan; obyvateľ 

mesta 
concluir ukončiť 
conclusión záver 
– en conclusión záverom, koniec koncov 
considerar považovať 
constante ustavičný, stály 
– obras constates ustavičné práce 
contaminar znečisťovať 
continuar pokračovať 
contrastar odporovať 
defender brániť 
dentro de v, vnútri (miestne) 
desagradable nepríjemný 
diversidad, la rôznosť, rozmanitosť 
enumeración, la vyčíslenie, výpočet 
equivocado mylný, nesprávny 
– estar equivocado mýliť sa 



espacioso rozľahlý, široký 
exceso, el nadbytok 
extrovertido extrovertný 
finalizar skončiť 
hábito, el zvyk 
hipócrita pokrytecký 
horroroso hrozný, strašný 
introducir (zc) uviesť 
justo spravodlivý, oprávnený 
madrugada, la včasné ráno 
machista chlapský 
maleducado nevychovaný, 

rozmaznaný 
mirón zvedavý 
molestar obťažovať 
oponer oponovať, namietať 
parte, la časť 
– por otra parte na druhej strane 
paso, el krok 
público verejný 
razón, la rozum, dôvod 
– razon tener mať pravdu 
ruido, el hluk 
siguiente nasledujúci 
sitio, el miesto 
tontería, la hlúposť 
    
Rompiendo tópicos  
brindar (por) pripiť (si) (na) 
callar mlčať 
canción, la pieseň 
cesar prestať, pominúť 
de pronto náhle, zrazu 
despachar tu: čapovať, liať 
emoción, la dojatie, vzrušenie 
flamenca, el/la tanečník/-čka flamenca 
gramáfono, el gramafón 
ley, la zákon 
mas ale 
Nochebuena, la Štedrý večer 
Nueva York New York 
¡Olé! Výborne! Bravo! Olé! 
oro, el zlato 
– a peso de oro za hriešné/krvavé peniaze 
paisano, el krajan, rodák 
pasodoble, el pasodoble (tanec) 
profundo hlboký 
receta, la recept 
reír smiať 
rey, el kráľ 
romper zlomiť, prekonať 
sentir (ie) cítiť 
sonar znieť 
soñar (ue) (con) snívať (o) 
suceder prihodiť sa, stať sa 
suspirar vzdychať 
suspiro, el vzdych, ston 
tópico, el predsudok 

torero toreador 
¡Viva! Nech žije! Hurá! 
    
Prisma de ejercicios  
aceptar uznať, schváliť 
actual súčasný 
afueras, las predmestie, okolie 
albergar ubytovať, poskytnúť 

prístrešie 
anoche včera večer/v noci 
asociación, la asociácia, združenie 
bajo, el prízemie 
catastrófico katastrofický 
cerrado zatvorený 
complicado zložitý, komplikovaný 
comunicar oznámiť; dohovoriť sa; 

spojiť sa 
construcción, la stavba 
crear vytvoriť 
dar las gracias poďakovať 
dejar požičať 
despedida, la rozlúčka 
despertador budík 
detallar špecifikovať; opísať 
difícil ťažký 
discurso, el reč, prejav 
discusión, la diskusia 
distinguido vážený 
edificio, el budova 
encantador očarujúci 
estar en contra odporovať 
extender (ie) roztiahnuť 
extravagante extravagantný 
flamenco, el andalúzsky ľudový tanec 

a pieseň 
fórmula, la fráza, formula 
homogéneo homogénny, rovnorodý 
ilógico nelogický 
impuntual nedochvíľny 
incendio, el požiar 
injusto nespravodlivý, nesprávny 
intolerante netolerantný 
introducción, la úvod, zavedenie 
jamás nikdy 
local, el lokál 
molesto nepríjemný, dotieravý 
mundial svetový 
numeroso početný 
pacífico pokojný, tichý 
pareja, la pár, dvojica; partner 
prestar požičať 
pronunciar vysloviť, vyhlásiť; 

predniesť 
sangría, la nápoj z červeného vína a 

ovocia 
tolerante tolerantný 
valiente odvážny, statočný 
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acampada, la táborenie, kemping 
acuático vodný 
almacén, el sklad 
– grandes almacenes, los obchodný dom 
autocar, el autokar 
aventura, la dobrodružstvo 
club, el klub 
cueva, la jaskyňa 
disco, el disk, CD 
embalse vodná nádrž 
gastronomía, la gastronómia 
invernal zimný 
linterna, la lampa 
mientras kým, počas 

naturista nudistický 
náutico plavecký, lodný 
panorámico panoramatický 
puerto, el prístav 
río, el rieka 
rural vidiecky, dedinský 
saco, el vrece 
– saco de dormir, el spací vak 
sierra, la pohorie 
termal termálny, kúpeľný 
turístico turistický 
vista, la pohľad 
windsurf windsurfing 
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Lucía y su mundo  
adosado pristavený (k zadnej časti 

domu) 
agotado vyčerpaný 
– estar agotado byť vyčerpaný 
andar kráčať 
arrancar naštartovať 
baile, el tanec 
cubrir pokryť, zakryť 
descubrir objaviť 
estresante stresový 
ex ... ex-; bývalý 
futuro, el budúcnosť 
huelga, la štrajk 
– estar en huelga štrajkovať 
chalé rodinný dom; chata 
judo, el džudo 
locura, la šialenstvo, bláznovstvo 
morir (ue) zomrieť, umrieť 
odiar nenávidieť 
pasado, el minulosť 
pasado  minulý 
poner la lavadora zapnúť práčku 
presente, el prítomnosť 
recoger vziať spňť, vyzdvihnúť 
resolver (ue) vyriešiť, rozlúštiť 
ritmo, el rytmus 
suerte, la šťastie 
tutor, el tu: triedny učiteľ 
¡Vaya! Ale! Kdeže! Už aj! 
vuelta, la návrat 
    
Excusas, excusas  
accidente, el nehoda 
encuentro, el stretnutie 
enfermedad, la choroba 
excusa, la ospravedlnenie 
llamada, la hovor 
olvido, el zabudnutie 
repentino náhly, nečakaný 
tardanza, la pomalosť; zdržanie 

La experiencia, madre de la ciencia  
admirar obdivovať 
albergue, el ubytovňa 
alguna vez niekedy 
alojamiento, le ubytovanie 
aún ešte 
camping, el kamping 
canal, el kanál 
caracol, el slimák 
carnaval, el karneval 
ciencia, la veda 
corrida, la jazda, rýchly beh 
– corrida de toros, la býčie zápasy 
danza, la tanec 
despreciar nevážiť si, podceňovať 
emborrachar opiť (sa) 
enfadarse hnevať sa  
escalar vyliezť 
esquiar lyžovať 
Everest, el Everest 
frijol, el fazuľa 
gastar utratiť, minúť 
intenso silný; usilovný 
jamón serrano, el druh španielskej šunky 
luchar bojovať 
menta, la mäta 
mentira, la klamstvo 
postal, la pohľadnica 
recuerdo, el spomienka; darček na 

pamiatku 
Roma, la Rím 
safari, el safari 
Sanfermines, los sviatok v Pamplone, beh 

pred býkmi 
turismo, el turistika, cestovný ruch 
vientre, el brucho 
    
El periódico  
caja, la škatuľa 
clases, las vyučovanie 
curso, el ročník; školský rok 
desaparecer zmiznúť, stratiť sa 



desaparecido stratený 
despacho, el pracovňa, kancelária 
educativo výchovný 
entregar odovzdať 
ESO označenie pre 

stredoškolskú povinnú 
dochádzku 

hecho, el čin, skutok 
internacional medzinárodný 
misterioso záhadný 
paradero, el miesto pobytu 
– se desconoce su 
paradero 

adresát neznámy 

patio, el dvor; školské ihrisko 
tras po, za 
    
Prisma de ejercicios  
aconsejar odporučiť 
arruga, la vráska 
artículo, el článok 
aumentar zväčšovať, zvyšovať 
cansancio, el únava 
cola, la (dlhý) rad 
comentar komentovať 
comprimido, el tabletka 
comprobar (ue) zistiť, overiť 
consumir konzumovať, spotrebovať 
cotidiano každodenný 
crónica, la kronika 
declarar vyhlásiť, oznámiť 
departamento, el oddelenie 
descubierta, la prieskum 
descubrimiento, el objavenie 
despedir (i) rozlúčiť 
dirigir riadiť, viesť 
disminuir zmenšovať, znižovať 
efecto, el efekt, výsledok 
efervescente kypiaci 
elasticidad, la pružnosť, elasticita 
en definitiva nakoniec, konečne, 

koniec koncov 
energía, la energia 
eterno večný 
exiliarse odísť do vyhnanstva, 

emigrovať 
experto, el expert, odborník 
farmaceútico, el farmaceut 
incorregible nenapraviteľný 
investigador, el výskumník, bádateľ 
Latinoamérica, la Latinská Amerika 
marcador, el ukazovateľ 
movilidad, la pohyblivosť 
notar všimnúť si, zaznamenať 
par, el pár, dvojica 
– un par de pár (z niečoho) 
partir odísť; deliť 
pastilla, la tabletka 
píldora, la tabletka, pilulka 
placer, el potešenie, radosť 
poeta, el/la básnik 
poético básnický 
programación, la program 
progresivo postupný, progresívny 
proporcionar prispôsobiť 
redactor, el redaktor 
reducido obmedzený, nepatrný 
república, la republika 
satisfecho spokojný 
secundario vedľajší, druhotný 
sensación, la pocit; senzácia 
sorprendente prekvapujúci 
telediario, el televízne noviny 
testimonio, el svedok 
titular, el titulok 
tomar en ayunas brať na lačno 
tratarse (de) týkať sa (niečoho) 
utilización, la použitie 
vejez, la staroba 
vitalidad, la vitalita 
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¡¿Mande?!  
acabar skončiť, dorobiť 
– para acabar nakoniec 
– acabar de (+infinitvo) práve (niečo urobiť) 
Adelante. Ďalej. Vstúpte. 
auricular, el slúchadlo 
bocacalle, la postranná ulica 
bolsa, la taška 
captar zaujať, upútať 
cibercafé, el internetová kaviareň 
colgar (ue) zavesiť 
descolagar (ue) zložiť, sňať 
deshacer rozbaliť, vybaliť 
dueño, el pán, majiteľ 
gel, el (sprchovací) gel 
guardar uožiť 
champú, el šampón 
inspector, el dozorca, revizór 

introducir (zc) vložiť 
laberinto, el labyrint 
moneda, la peniaze; mena 
orden, la príkaz, rozkaz 
por fin konečne, nakoniec 
pulsar stlačiť 
retirada, la výber; prevziatie 
– retirada de efectivo výber v hotovosti 
retirar vybrať (peniaze) 
tecla, la kláves 
teclear ťukať 
tono, el tón, zvuk 
zapatero, el skrinka na topánky; 

obuvník 
    
Para orientarse en la ciudad  
cruzar prejsť (cez) 
girar zabočiť 



seguir (i) ísť ďalej, nasledovať 
tomar / coger la calle ísť po ulici / ulicou 
cerca blízko 
lejos ďaleko 
a la derecha napravo 
a la izquierda naľavo 
enfrente oproti 
hacia k, ku 
    
Políticamente correctos  
aire acondicionado, el klimatizácia 
alcohol, el alkohol 
aprovechar využiť 
Bienvenido/a. Vitaj! 
Bienvenidos/-as. Vitajte! Buďte vítaní/-é! 
cabina, la kabína, búdka 
canapé, el chuťovka, malý obložený 

chlebíčk 
cigarrillo, el cigareta 
¡Cómo no! Samozrejme! 
conceder uznať, vyhovieť 
conectado pripojený 
– tener contectado el móvil mať zapnutý mobil 
cubata, la hov. Cuba Libre 
denegar poprieť 
desabrochar(se) rozopnúť (sa) 
documento, el dokument 
emisora, la rozhlasová stanica 
encender (ie) zapáliť, zapnúť 
fotocopiadora, la kopírovací stroj 
fregar (ie) umývať (riady), čistiť 
funcionamiento, el fungovanie, chod 
chaleco, el vesta 
– chaleco de salvavidas, el záhranná vesta 
imprimir vytlačiť 
jamón ibérico, el druh španielskej šunky 
norma, la norma, pravidlo 
ocasión, la príležitosť 
ofrecer (zc) ponúknuť 
oler (ue) cítiť 
pastel, el zákusok 
pata, la labka, tlapa 
– estar patas arriba byť hore nohami 
permiso povpôemoe 
persiana, la žalúzia 
– bajar la persiana stiahnuť žalúzie 
pinta, la vzhľad 
– tener buena pinta pekne vyzerať 
pizza, la pizza 
político politický 
posición, la pozícia, miesto 
puro, el cigara 
recepción, la recepcia 
recinto, el areál, obvod 
refresco, el osviežujúci nápoj 

relleno plný; vyplnený 
sala, la sála, miestnosť 
servicio, el služba 
– ir al servicio ísť na záchod 
suficiente dostatočný 
tarjeta de crédito, la kreditná karta 
volumen, el hlasitosť 
– subir el volumen zvýšiť hlasitosť 
    
Prisma de ejercicios  
a mano ručne, rukou 
abrocharse zapnúť sa, pripútať sa 
cariño, el miláčik, láska 
casete, la kazeta 
cita, la stretnutie, schôdzka 
colega, el/la kolega/-yňa 
concertar (ie) dohodnúť 
conectar zapojiť 
contra proti 
cuento, el rozprávka 
despacio pomalý; pomaly 
entrenamiento, el tréning, výcvik 
esconder skryť, schovať 
escrito, el spis, listina 
flexión, la ohyb, ohnutie; drep 
grabar nahrať 
imagen, la obraz 
impaciente netrpezlivý 
infusión, la odvar, čaj 
insomnio, el nespavosť 
interrogación, la otázka 
invitación, la pozvanie 
irse odísť, ísť preč 
llamar la atención pútať pozornosť 
mineral minerálny 
ofrecimiento, el ponuka 
pista, la ihrisko 
poner a punto prichystať 
poner la mesa prestrieť stôl 
preparado pripravený 
recuperar zlepšiť 
relajante uvoľňujúci 
respirar dýchať 
seguridad, la istota; bezpečnosť 
señal, la značka, znamenie 
sentarse (ie) sadnúť si 
sentirse (ie) cítiť sa 
significado, el význam 
subir vyjsť, ísť hore 
técnico, el technik 
tomar asiento sadnúť si 
tomar baño (o)kúpať sa 
tratamiento, el liečba 
vertical zvislý 

  

  

  

  



 

Para entendernos 2. 
 

 

CCLLAASSEESS  DDEE  PPAALLAABBRRAASS  SSLLOOVVNNÉÉ  DDRRUUHHYY  

pronunciación výslovnosť 

sustantivo/nombre podstatné meno 

género (masculino/femenino) rod (mužský/ženský) 

singular  jednotné číslo 

plural množné číslo 

artículo (determinado/indeterminado) člen (určitý/neurčitý) 

adjetivo prídavné meno 

pronombre zámeno 

pronombres de objeto indirecto osobné zámená v 3. páde 

pronombres de objeto directo osobné zámená vo 4. páde 

posesivos  privlastňovacie zámená 

demostrativos  ukazovacie zámená 

interrogativos opytovacie zámená 

indefinidos neurčité zámená 

verbo  sloveso 

verbo regular  sloveso pravidelné 

verbo irregular sloveso nepravidelné 

verbo reflexico zvratné sloveso 

presente prítomný čas 

pretérito perfecto zložený minulý čas 

indicativo oznamovací spôsob 

imperativo (afirmativo) (kladný) rozkazovací spôsob 

infinitivo neurčitok 

gerundio prechodník 

adverbio príslovka 

preposición predložka 
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    Každý diel obsahuje tieto komponenty:  

 ���� Libro del alumno / Libro del alumno +CD 

 ���� Cuaderno de ejercicios 

 ���� Libro del profesor +CD 

 ���� CD  

 ���� Evaluación Prisma +CD 
 

 

Využite ponuku doplnkového materiálu vydavate ľstva  EDINUMEN (úrove ň A1): 
  

LL EECCTTUURRAASS  GGRRAADDUUAADDAASS  DDEE  EESSPPAAÑÑOOLL 

Kolekcia úrovňových čítaniek. Každý príbeh obsahuje množstvo cvičení zameraných na rozvoj 
jazykových zručností, gramatiky a lexiky. Súčasťou je i kľúč. 

Nivel elemental 1. 
Amnesia 
Krádež, nehoda a obeť, ktorá stratila 
pamäť. 
ISBN: 978-8489756-72-4 

Historia de una distancia 
Tere a Juanjo sú zasnúbení, avšak 
žijú oddelene. 
ISBN: 978-8489756-38-0 

La peña 
Čas beží a skupina priateľov sa cíti 
byť nerozlúčiteľná. 
ISBN: 978-84-95986-05-4 

Carnaval 
Jedno dievča sa rozhodne navštíviť 
známy karneval v Cádize. 
ISBN: 978-84-95986-91-7 

 
EELL   BBLL OOCC  ––  EESSPPAAÑÑOOLL   EENN  II MM ÁÁGGEENNEESS 

Obrázkový slovník španielčiny 
určený deťom a študentom na 
úrovni A1/A2. Súčasťou sú rôzne 
aktivity na slovnú zásobu. 

EEJJEERRCCII CCII OOSS  PPAARRAA  PPRRAACCTTII CCAARR  LL AA  
GGRRAAMM ÁÁTTII CCAA 
Cvičenia na upevnenie získaných 
gramatických znalostí. Súčasťou je 
aj kľúč. 

 

V našej distribúcii nájdete aj ďalšie tituly, ktoré Vám uľahčia a pomôžu pri štúdiu španielčiny. 
 

 Mudroňova 58,  811 03 Bratislava,  otvorené:  Po-Pia: 8-17hod,   internet: www.oxico.sk 
 jazykové knihy      tel. č.:   02/54410992,   02/54410993,    fax:  02/54410994,   e-mail: oxico@oxico.sk 


