
1 .  P r a v i d e l n é  s l o v e s á

S l o v e S á  n a  – a R  ( h a b l a R )
Prítomný čas: hablo, hablas, habla, hablamos, habláis, hablan
Jednoduchý minulý čas: hablé, hablaste, habló, hablamos, hablasteis, 

hablaron
Imperfektum: hablaba, hablabas, hablaba, hablábamos, hablabais, 

hablaban
Predprítomný čas: he hablado, has hablado, ha hablado, hemos hablado, 

habéis hablado, han hablado
Predminulý čas: había hablado, habías hablado, había hablado, habíamos 

hablado,  habíais hablado, habían hablado
Budúci čas: hablaré, hablarás, hablará, hablaremos, hablaréis, hablarán
Predbudúci čas: habré hablado, habrás hablado, habrá hablado, 

habremos hablado,
 habréis hablado, habrán hablado
Kondicionál: hablaría, hablarías, hablaría, hablaríamos, hablaríais, 

hablarían
Minulý kondicionál: habría hablado, habrías hablado, habría hablado, 

habríamos hablado, habríais hablado, habrían hablado
Spojovací spôsob prítomný: hable, hables, hable, hablemos, habléis, 

hablen
Spojovací spôsob minulý: hablara / hablase, hablaras / hablases, 

hablara / hablase,
 habláramos / hablásemos, hablarais / hablaseis, hablaran / hablasen
Spojovací spôsob predprítomný: haya hablado, hayas hablado, haya 

hablado, hayamos hablado, hayáis hablado, hayan hablado
Spojovací spôsob predminulý: hubiera / hubiese hablado, 

hubieras / hubieses hablado, hubiera / hubiese hablado, 
hubiéramos / hubiésemos hablado, hubierais / hubieseis hablado, 
hubieran  / hubiesen hablado

Rozkazovací spôsob: -, habla, -, -, hablad, -
Prechodník: hablando
Príčastie: hablado

S l o v e S á  n a  – e R  ( co m e R )
Prítomný čas: como, comes, come, comemos, coméis, comen
Jednoduchý minulý čas: comí, comiste, comió, comimos, comisteis, 

comieron
Imperfektum: comía, comías, comía, comíamos, comíais, comían
Predprítomný čas: he comido, has comido, ha comido, hemos comido, 

habéis comido, han comido
Predminulý čas: había comido, habías comido, había comido, habíamos 

comido, habíais comido, habían comido
Budúci čas: comeré, comerás, comerá, comeremos, comeréis, comerán
Predbudúci čas: habré comido, habrás comido, habrá comido, habremos 

comido,  habréis comido, habrán comido
Kondicionál: comería comerías, comería, comeríamos, comeríais, 

comerían
Minulý kondicionál: habría comido, habrías comido, habría comido, 

habríamos comido,  habríais comido, habrían comido
Spojovací spôsob prítomný: coma, comas, coma, comamos, comáis, coman
Spojovací spôsob minulý: comiera / comiese, comieras / comieses, 

comiera / comiese,  comiéramos / comiésemos, comierais / comieseis, 
comieran / comiesen

Spojovací spôsob predprítomný: haya comido, hayas comido, haya comido, 
hayamos comido,  hayáis comido, hayan comido

Spojovací spôsob predminulý: hubiera / hubiese comido, 
hubieras / hubieses comido, hubiera /  hubiese comido, 
hubiéramos / hubiésemos comido, hubierais / hubieseis comido, 
hubieran / hubiesen comido

Rozkazovací spôsob: -, come, -, -, comed, -
Prechodník: comiendo
Príčastie: comido

S l o v e S á  n a  – I R  ( v I v I R )
Prítomný čas: vivo, vives, vive, vivimos, vivís, viven
Jednoduchý minulý čas: viví, viviste, vivió, vivimos, vivisteis, vivieron
Imperfektum: vivía, vivías, vivía, vivíamos, vivíais, vivían
Predprítomný čas: he vivido, has vivido, ha vivido, hemos vivido, habéis 

vivido, han vivido
Predminulý čas: había vivido, habías vivido, había vivido, habíamos 

vivido, habíais vivido, habían vivido
Budúci čas: viviré, vivirás, vivirá, viviremos, viviréis, vivirán
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Predbudúci čas: habré vivido, habrás vivido, habrá vivido, habremos 
vivido, habréis vivido, habrán vivido

Kondicionál: viviría, vivirías, viviría, viviríamos, viviríais, vivirían
Minulý kondicionál: habría vivido, habrías vivido, habría vivido, 

habríamos vivido,
 habríais vivido, habrían vivido
Spojovací spôsob prítomný: viva, vivas, viva, vivamos, viváis, vivan
Spojovací spôsob minulý: viviera / viviese, vivieras / vivieses, viviera / 

viviese, viviéramos / viviésemos, vivierais / vivieseis, vivieran / 
viviesen

Spojovací spôsob predprítomný: haya vivido, hayas vivido, haya vivido, 
hayamos vivido, hayáis vivido, hayan vivido

Spojovací spôsob predminulý: hubiera / hubiese vivido, hubieras / 
hubieses vivido, hubiera /  hubiese vivido, hubiéramos / hubiésemos 
vivido, hubierais / hubieseis vivido, hubieran / hubiesen vivido

Rozkazovací spôsob: -, vive, -, -, vivid, -
Prechodník: viviendo
Príčastie: vivido

S l o v e S á  S  p R a v o p I S n ý m I  z m e n a m I :

c → z (convencer)
Prítomný čas: convenzo, convences, convence, convencemos, convencéis, 

convencen
Spojovací spôsob prítomný: convenza, convenzas, convenza, 

convenzamos, convenzáis, convenzan

g → j (coger)
Prítomný čas: cojo, coges, coge, cogemos, cogéis, cogen
Spojovací spôsob prítomný: coja, cojas, coja, cojamos, cojáis, cojan

i → y (creer)
Jednoduchý minulý čas: creí, creiste creyó, creimos, creisteis, creyeron
Spojovací spôsob minulý: creyera / creyese, creyeras / creyeses, creyera / 

creyese, creyéramos / creyésemos, creyerais / creyeseis, creyeran / 
creyesen

Prechodník: creyendo
c → qu (sacar)

Jednoduchý minulý čas: saqué, sacaste, sacó, sacamos, sacasteis, sacaron
Spojovací spôsob prítomný: saque, saques, saque, saquemos, saquéis, 

saquen

g → gu (pagar)
Jednoduchý minulý čas: pagué, pagaste, pagó, pagamos, pagasteis, 

pagaron
Spojovací spôsob prítomný: pague, pagues, pague, paguemos, paguéis, 

paguen

gu → g (seguir)
Prítomný čas: sigo, sigues, sigue, seguimos, seguís, siguen
Spojovací spôsob prítomný: siga, sigas, siga, sigamos, sigáis, sigan

gu → gü (averiguar)
Jednoduchý minulý čas: averigüé, averiguaste, averiguó, averiguamos, 

averiguasteis, averiguaron 
Spojovací spôsob prítomný: averigüe, averigües, averigüe, averigüemos, 

averigüéis, averigüen

z → c (abrazar)
Spojovací spôsob prítomný: abrace, abraces, abrace, abracemos, abracéis, 
abracen

2 .  n e P r a v i d e l n é  s l o v e s á
Uvádzame iba tie časy, kde sa vyskytujú nepravidelné tvary. V ostatných 
časoch majú slovesá tvary zhodné s pravidelnými slovesami podľa zakončenia 
nepravidelného slovesa na –ar, -er, alebo –ir

Slovesá e-ie (pensar)
Prítomný čas: pienso, piensas, piensa, pensamos, pensáis, piensan
Spojovací spôsob prítomný: piense, pienses, piense, pensemos, penséis, 

piensen
Rozkazovací spôsob: -, piensa, -, -, pensad, -

Slovesá o-ue (mover)
Prítomný čas: muevo, mueves, mueve, movemos, movéis, mueven
Spojovací spôsob prítomný: mueva, muevas, mueva, movamos, mováis, 

muevan
Rozkazovací spôsob: -, mueve, -, -, moved, -

Slovesá e-i (pedir)
Prítomný čas: pido, pides, pide, pedimos, pedís, piden
Jednoduchý minulý čas: pedí, pediste, pidió, pedimos, pedisteis, pidieron
Spojovací spôsob prítomný: pida, pida, pida, pidamos, pidáis, pidan



Spojovací spôsob prítomný: conduzca, conduzcas, conduzca, 
conduzcamos, conduzcáis, conduzcan

Spojovací spôsob minulý: condujera / condujese, condujeras / condujeses, 
condujera / condujese, condujéramos / condujésemos, condujerais / 
condujeseis, condujeran / condujesen

Slovesá na –uir (huir)
Prítomný čas: huyo, huyes, huye, huimos, huís, huyen
Jednoduchý minulý čas: huí, huiste, huyó, huimos, huisteis, huyeron
Spojovací spôsob prítomný: huya, huyas, huya, huyamos, huyáis, huyan
Spojovací pôsob minulý: huyera / huyese, huyeras / huyeses, huyera / 

huyese, huyéramos / 
 huyésemos, huyerais / huyeseis, huyeran / huyesen
Rozkazovací spôsob: -, huye, -, -, huid, -
Prechodník: huyendo

Slovesá prízvučné na –iar (enviar)
Prítomný čas: envío, envías, envía, enviamos, enviáis, envían
Spojovací spôsob prítomný: envíe, envíes, envíe, enviemos, envíeis, envíen

Slovesá prízvučné na –uar (continuar)
Prítomný čas: continúo, continúas, continúa, continuamos, continuáis, 

continúan
Spojovací spôsob prítomný: continúe, continúes, continúe, continuemos, 

continuéis, continúen
ANDAR
Jednoduchý minulý čas: anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, 

anduvisteis, anduvieron
Spojovací spôsob minulý: anduviera / anduviese, anduvieras / anduvieses, 

anduviera / anduviese,
 anduviéramos / anduviésemos, anduvierais / anduvieseis, anduvieran / 

anduviesen
CABER
Prítomný čas: quepo, cabes, cabe, cabemos, cabéis, caben
Jednoduchý minulý čas: cupe, cupiste, cupo, cupimos, cupisteis, cupieron
Budúci čas: cabré, cabrás, cabrá, cabremos, cabréis, cabrán
Kondicionál: cabría, cabrías, cabría, cabríamos, cabríais, cabrían
Spojovací spôsob prítomný: quepa, quepas, quepa, quepamos, quepáis, 

quepan
Spojovací spôsob minulý: cupiera / cupiese, cupieras / cupieses, 

cupiera / cupiese, cupiéramos / cupiésemos, cupierais / cupieseis, 
cupieran / cupiesen

Spojovací spôsob minulý: pidiera / pidiese, pidieras / pidieses, pidiera / 
pidiese,  pidiéramos / pidiésemos, pidierais / pidieseis, pidieran / 
pidiesen

Rozkazovací spôsob: -, pide, -, -, pedid, -
Prechodník: pidiendo

Slovesá e-ie-i (sentir)
Prítomný čas: siento, sientes, siente, sentimos, sentís, sienten
Jednoduchý minulý čas: sentí, sentiste, sintió, sentimos, sentisteis, 

sintieron
Spojovací spôsob prítomný: sienta, sientas, sienta, sintamos, sintáis, 

sientan
Spojovací spôsob minulý: sintiera / sintiese, sintieras / sintieses, 

sintiera / sintiese,
 sintiéramos / sintiésemos, sintierais / sintieseis, sintieran / 

sintiesen
Rozkazovací spôsob: -, siente, -, -, sentid, -
Prechodník: sintiendo

Slovesá o-ue-u (dormir)
Prítomný čas: duermo, duermes, duerme, dormimos, dormís, duermen
Jednoduchý minulý čas: dormí, dormiste, durmió, dormimos, dormisteis, 

durmieron
Spojovací spôsob prítomný: duerma, duermas, duerma, durmamos, 

durmáis duerman
Spojovací spôsob minulý: durmiera / durmiese, durmieras / durmieses, 

durmiera / durmiese, durmiéramos / durmiésemos, durmierais / 
durmieseis, durmieran / durmiesen

Rozkazovací spôsob: -, duerme, -, -, dormid, -
Prechodník: durmiendo

Slovesá zc (conocer)
Prítomný čas: conozco, conoces, conoce, conocemos, conocéis, conocen
Spojovací spôsob prítomný: conozca, conozcas, conozca, conozcamos, 

conozcáis, conozcan

Slovesá na –ducir (conducir)
Prítomný čas: conduzco, conduces, conduce, conducimos, conducís, 

conducen
Jednoduchý minulý čas: conduje, condujiste, condujo, condujimos, 

condujisteis, condujeron



Kondicionál: habría, habrías, habría, habríamos, habríais, habrían
Spojovací spôsob prítomný: haya, hayas, haya, hayamos, hayáis, hayan
Spojovací spôsob minulý: hubiera / hubiese , hubieras / hubieses, 

hubiera / hubiese, hubiéramos / hubiésemos, hubierais / hubieseis, 
hubieran / hubiesen

HACER
Prítomný čas: hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen
Jednoduchý minulý čas: hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron
Budúci čas: haré, harás, hará, haremos, haréis, harán
Kondicionál: haría, harías, haría, haríamos, haríais, harían
Spojovací spôsob prítomný: haga, hagas, haga, hagamos, hagáis, hagan
Spojovací spôsob minulý: hiciera / hiciese, hicieras / hicieses, 

hiciera / hiciese,  hiciéramos / hiciésemos, hicierais / hicieseis, 
hicieran / hiciesen

Rozkazovací spôsob: -, haz, -, -, haced, -
Príčastie: hecho
IR
Prítomný čas: voy, vas, va, vamos, vais, van
Jednoduchý minulý čas: fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron
Imperfektum: iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban
Spojovací spôsob prítomný: vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan
Spojovací spôsob minulý: fuera / fuese, fueras / fueses, fuera / fuese, 

fuéramos / fuésemos, fuerais / fueseis, fueran / fuesen
Rozkazovací spôsob: -, ve, -, -, id, -
Prechodník: yendo
OÍR
Prítomný čas: oigo, oyes, oye, oímos, oís, oyen
Jednoduchý minulý čas: oí, oíste, oyó, oímos, oísteis, oyeron
Spojovací spôsob prítomný: oiga, oigas, oiga, oigamos, oigáis, oigan
Spojovací spôsob minulý: oyera / oyese, oyeras / oyeses, oyera / oyese, 

oyéramos / oyésemos, oyerais / oyeseis, oyeran / oyesen
Rozkazovací spôsob: -, oye, -, -, oíd, -
Prechodník: oyendo
Príčastie: oído
PODER
Prítomný čas: puedo, puedes, puede, podemos, podéis, pueden
Jednoduchý minulý čas: pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, 

pudieron
Budúci čas: podré, podrás, podrá, podremos, podréis, podrán

CAER
Prítomný čas: caigo, caes, cae, caemos, caéis, caen
Jednoduchý minulý čas: caí, caíste, cayó, caímos, caísteis, cayeron
Spojovací spôsob prítomný: caiga, caigas, ciaga, caigamos, caigáis, caigan
Spojovací spôsob minulý: cayera / cayese, cayeras / cayeses, 

cayera / cayese, cayéramos / cayésemos, cayerais / cayeseis, 
cayeran / cayesen

Prechodník: cayendo
DAR
Prítomný čas: doy, das, da, damos, dais, dan
Jednoduchý minulý čas: di, diste, dio, dimos, disteis, dieron
Spojovací spôsob prítomný: dé, des, dé, demos, deis, den
Spojovací spôsob minulý: diera / diese, dieras / dieses, diera / diese, 

diéramos / diésemos, dierais / dieseis, dieran / diesen
DECIR
Prítomný čas: digo, dices, dice, decimos, decís, dicen
Jednoduchý minulý čas: dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron
Budúci čas: diré, dirás, dirá, diremos, diréis, dirán
Kondicionál: diría, dirías, diría, diríamos, diríais, dirían
Spojovací spôsob prítomný: diga, digas, diga, digamos, digáis, digan
Spojovací spôsob minulý: dijera / dijese, dijeras / dijeses, dijera / dijese, 

dijéramos / dijésemos, dijerais / dijeseis, dijeran / dijesen
Rozkazovací spôsob: -, di, -, -, decid, -
Prechodník: diciendo
Príčastie: dicho
ESTAR
Prítomný čas: estoy, estás, está, estamos, estáis, están
Jednoduchý minulý čas: estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, 

estuvieron
Spojovací spôsob prítomný: esté, estés, esté, estemos, estéis, estén
Spojovací spôsob minulý: esuviera / estuviese, estuvieras / estuvieses, 

estuviera / estuviese, estuviéramos / estuviésemos, estuvierais / 
estuvieseis, estuvieran / estuviesen

Rozkazovací spôsob: -, está, -, -, estad, -
HABER
Prítomný čas: he, has, ha, hemos, habéis, han
Jednoduchý minulý čas: hube, hubiste, hubo, hubimos, hubisteis, 

hubieron
Budúci čas: habré, habrás, habrá, habremos, habréis, habrán



Kondicionál: podría, podrías, podría, podríamos, podríais, podrían
Spojovací spôsob prítomný: pueda, puedas, pueda, podamos, podáis, 

puedan
Spojovací spôsob minulý: pudiera / pudiese, pudieras / pudieses, 

pudiera / pudiese, pudiéramos / pudiésemos, pudierais / pudieseis, 
pudieran / pudiesen

Prechodník: pudiendondo
PONER
Prítomný čas: pongo, pones, pone, ponemos, ponéis, ponen
Jednoduchý minulý čas: puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron
Budúci čas: pondré, pondrás, pondrá, pondremos, pondréis, pondrán
Kondicionál: pondría, pondrías, pondría, pondríamos, pondríais, 

pondrían
Spojovací spôsob prítomný: ponga, pongas, ponga, pongamos, pongáis, 

pongan
Spojovací spôsob minulý: pusiera / pusiese, pusieras / pusieses, 

pusiera / pusiese, pusiéramos / pusiésemos, pusierais / pusieseis, 
pusieran / pusiesen

Rozkazovací spôsob: -, pon, -, -, poned, -
Príčastie: puesto
QUERER
Prítomný čas: quiero, quieres, quiere, queremos, queréis, quieren
Jednoduchý minulý čas: quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, 

quisieron
Budúci čas: querré, querrás, querrá, querremos, querréis, querrán
Kondicionál: querría, querrías, querría, querríamos, querríais, querrían
Spojovací spôsob prítomný: quiera, quieras, quiera, queramos, queráis, 

quieran
Spojovací spôsob minulý: quisiera / quisiese, quisieras / quisieses, 

quisiera  / quisiese, quisiéramos / quisiésemos, quisierais / quisieseis, 
quisieran / quisiesen

SABER
Prítomný čas: sé, sabes, sabe, sabemos, sabéis, saben
Jednoduchý minulý čas: supe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron
Budúci čas: sabré, sabrás, sabrá, sabremos, sabréis, sabrán
Kondicionál: sabría, sabrías, sabría, sabríamos, sabríais, sabrían
Spojovací spôsob prítomný: sepa, sepas, sepa, sepamos, sepáis, sepan
Spojovací spôsob minulý: supiera / supiese, supieras / supieses, 

supiera / supiese, supiéramos / supiésemos, supierais / supieseis, 
supieran / supeisen

SALIR
Prítomný čas: salgo, sales, sale, salimos, salís, salen
Budúci čas: saldré, saldrás, saldrá, saldremos, saldréis, saldrán
Kondicionál: saldría, saldrías, saldría, saldríamos, saldríais, saldrían
Spojovací spôsob prítomný: salga, salgas, salga, salgamos, salgáis, salgan
Rozkazovací spôsob: -, sal, -, -, salid, -
SER
Prítomný čas: soy, eres, es, somos, sois, son
Jednoduchý minulý čas: fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron
Imperfektum: era, eras, era, éramos, erais, eran
Spojovací spôsob prítomný: sea, seas, sea, seamos, seáis, sean
Spojovací spôsob minulý: fuera / fuese, fueras / fueses, fuera / fuese, 

fuéramos / fuésemos, fuerais / fueseis, fueran / fuesen
Rozkazovací spôsob: -, sé, -, -, sed, -
TENER
Prítomný čas: tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen
Jednoduchý minulý čas: tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, 

tuvieron
Budúci čas: tendré, tendrás, tendrá, tendremos, tendréis, tendrán
Kondicionál: tendría, tendrías, tendría, tendríamos, tendríais, 

tendrían
Spojovací spôsob prítomný: tenga, tengas, tenga, tengamos, tengáis, 

tengan
Spojovací spôsob minulý: tuviera / tuviese, tuvieras / tuvieses, 

tuviera / tuviese, tuviéramos / tuviésemos, tuvierais / tuvieseis, 
tuvieran / tuviesen

Rozkazovací spôsob: -, ten, -, -, tened, -
TRAER
Prítomný čas: traigo, traes, trae, traemos, traéis, traen
Jednoduchý minulý čas: traje, trajiste, trajo, trajimos, trajisteis, trajeron
Spojovací spôsob prítomný: traiga, traigas, traiga, traigamos, traigáis, 

traigan
Spojovací spôsob minulý: trajera / trajese, trajeras / trajeses, 

trajera / trajese,  trajéramos / trajésemos, trajerais / trajeseis, 
trajeran / trajesen

Rozkazovací spôsob: -, habla, -, -, hablad, -
Prechodník: trayendo
Príčastie: traído



VALER
Prítomný čas: valgo, vales, vale, valemos, valéis, valen
Budúci čas: valdré, valdrás, valdrá, valdremos, valdréis, valdrán
Kondicionál: valdría, valdrías, valdría, valdríamos, valdríais, 

valdrían
Spojovací spôsob prítomný: valga, valgas, valga, valgamos, valgáis, 

valgan
VENIR
Prítomný čas: vengo, vienes, viene, venimos, venís, vienen
Jednoduchý minulý čas: vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron
Budúci čas: vendré, vendrás, vendrá, vendremos, vendréis, vendrán
Kondicionál: vendría, vendrías, vendría, vendríamos, vendríais, vendrían
Spojovací spôsob prítomný: venga, vengas, venga, vengamos, vengáis, 

vengan
Spojovací spôsob minulý: viniera / viniese, vinieras / vinieses, 

viniera / viniese,  viniéramos / viniésemos, vinierais / vinieseis, 
vinieran / viniesen

Rozkazovací spôsob: -, ven, -, -, venid, -
Prechodník: viniendo
VER
Prítomný čas: veo, ves, ve, vemos, veis, ven
Jednoduchý minulý čas: vi, viste, vio, vimos, visteis, vieron
Imperfektum: veía, veías, veía, veíamos, veíais, veían
Spojovací spôsob prítomný: vea, veas, vea, veamos, veáis, vean
Spojovací spôsob minulý: viera / viese, vieras / vieses, viera / viese,
 viéramos / viésemos, vierais / vieseis, vieran / viesen
Príčastie: visto
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A
a propósito mimochodom
a solas osamote
a través de 

prostredníctvom
abarcar zahŕňať 
abdomen m brucho 
abedul m breza
abeja f včela; 
abierto,-a otvorený, 

zhovorčivý (ser); 
otvorený (estar) 

abismal priepastný
abogado,-a m, f právnik, 

právnička
abonar platiť 
abrazo m objatie; darse 

un abrazo = abrazar 
objať sa

abrebotellas m otvárač na 
fľaše

abrelatas m otvárač na 
konzervy 

abrigo m kabát; abrigo de 
pieles kožuch 

abril m apríl   
abrir otvoriť, otvárať
abrocharse zaviazať si, 

zapnúť si 
absurdo,-a absurdný
abuelo,-a m, f starý otec, 

dedko; stará mama, 
babka; los abuelos – 
starí rodičia

abundante hojný
abundar byť hojný 
aburrido,-a nudný (ser); 

znudený, nudiť sa 
(estar)

abusar de zneužívať
acabar de + inf. práve 

skončiť
acceder byť prijatý
acceso m prístup
aceite m olej; aceite de 

oliva olivový olej; 
aceite m (de motor) 
(motorový) olej

aceituna f oliva
acera f chodník

acercar(se) priblížiť (sa), 
približovať (sa)

acompañar sprevádzať; 
jesť s, zajedať s 

acordarse de (ue) 
spomenúť si na, 
spomínať si na 

acortamiento m 
(s)krátenie, skracovanie 

acortarse (s)krátiť sa 
acostarse (ue) ísť si 

ľahnúť, ísť spať
actitud f (hacia) postoj 

(k)
actividad f činnosť
acto m čin, skutok
actor m, actriz f herec, 

herečka
actuación f vystúpenie; 

konanie
actual súčasný
acuario m akvárium
acudir prichádzať, 

schádzať sa
acuerdo m súhlas; estar 

de ~ con súhlasiť s
adaptarse prispôsobiť sa
adelantado,-a (estar) ísť 

popredu; predbiehať
¡adelante! ďalej!, voľno!
además okrem; okrem 

toho, navyše; además 
de okrem koho / čoho

adivinar hádať
administración f správa
administración f y 

dirección f de 
empresas podnikový 
manažment

administrar vykonávať
administrativo,a- 

administratívny, 
správny

admirar obdivovať
aduana f colnica
afectar ovplyvniť
afeitarse (o)holiť sa
afición f záľuba
afiliarse prihlásiť sa
afortunadamente 

našťastie

afro-cubano,-a 
afrokubánsky, 
kubánsko-černošský

agave m agáve (tropická 
rastlina)

agencia f de viajes 
cestovná kancelária

agitado,-a búrlivý
agosto m august
agotar vypredať, minúť
agradecer (zc) byť vďačný 

za
agresivo,-a agresívny, 

násilný
agricultor,-a m, f 

poľnohos-podár, 
poľnohospodárka

agricultura f 
poľnohospodárstvo

agrio,-a kyslý
agua (el) f voda; agua f 

mineral minerálka
aguacate m avokádo
aguafiestas m, f hovor. 

brzda, človek, čo 
pokazí každú zábavu

aguardiente m pálenka, 
liehovina

agujero m de ozono 
ozónová diera

ah á, ahá
ah si kiežby
ah! ach!, och! 

(prekvapenie, 
sklamanie, pochopenie)

ahí tam
ahora teraz; por ~ zatiaľ, 

doteraz
ahumado,-a údený
ahumar(se) (vy)údiť (sa)
aire m vzduch; aire 

acondicionado 
klimatizácia; al aire 
libre pod otvoreným 
nebom

aislamiento m izolácia
aislar izolovať
ajo m cesnak
ajuste m de cuentas 

vyrovnávanie, 
vybavovanie účtov

al revés naopak
alarma f antirrobo 

poplašné zariadenie
albañil m murár
albaricoque m marhuľa
albergar hostiť
alcalde m starosta
alcanzar dosiahnuť, 

dosahovať
aldea f dedina
alegre veselý
alemán,-ana nemecký; 

alemán,-ana m Nemec; 
nemčina; f Nemka

alérgico,-a (a) alergický; 
alergik, alergička

alfabético,-a abecedný 
alfombra f koberec
algo niečo
alimenticio,-a 

potravinový 
alimento m potravina
allí tam
almohada f vankúš, 

poduška
almorzar (ue) obedovať  
almuerzo m obed
alquilado,-a prenajatý
alquilar prenajať (si)
altavoz m reproduktor, 

amplión
altiplano m al. 

altiplanicie m náhorná 
plošina

alto,-a vysoký 
altura f výška
alumno,-a m, f žiak, 

žiačka
ama,-o de casa m, f žena 

/ muž v domácnosti
amado,-a milovaný
amante m, f milenec, 

milenka
amargo,-a horký
amarillo,-a žltý
ambicioso,-a 

ctižiadostivý, 
ambiciózny

ambiente m prostredie, 
atmosféra

ambos,-as oba, obaja, obe

amenazar ohroziť, 
ohrozovať

América Central al. 
Centro-américa f 
Stredná Amerika

América del Norte al. 
Norte-américa f 
Severná Amerika

América del Sur al. Sud-
américa f Južná 
Amerika

americana f sako
amiga f amigo,-a m, f 

kamarát, priateľ; 
kamarátka, priateľ ka; 
hacerse amigos 
skamarátiť sa

amor m láska; miláčik
ampliar rozšíriť
añadir pridať, dodať 
análisis m analýza, rozbor
analogía f obdoba, 

analógia 
anda ale, pozrimeže; no 

teda, ale čo, no toto; 
no tak, poďme

andén m nástupište
andino,-a andský
ángulo m roh, uhol
animal m zviera; 

animales domésticos 
domáce zvieratá; 
animales salvajes divé 
zvieratá

ánimo m duša, odvaha, 
úmysel; ánimo!, len do 
toho!, len smelo!; sin 
ánimo de lucro 
neziskový

aniversario m výročie
año m rok
anoche minulú noc, včera 

večer / v noci
ante todo predovšetkým
antepasado m predok
anterior predchádzajúci
antibióticos m pl. 

antibiotiká
antiglobalista 

antiglobalistický

antigüedades f pl. 
starožitnosti

antiguo,-a starý, 
zastaraný; bývalý

antipático,-a 
nesympatický

antropología social / 
cultural sociálna / 
kultúrna antropológia

anual ročný
anualmente každý rok
apagar zhasnúť; uhasiť
aparato m prístroj
aparcar (za)parkovať
aparición f objavenie
apasionado,-a vášnivý
apático,-a apatický, 

nevšímavý
apellidarse mať aké 

priezvisko, prezývať sa
apellido m priezvisko
apetecer (zc) páčiť sa, 

pozdávať sa; chutiť
aplicado,-a usilovný, 

pilný
aplicar uplatniť; 

poskytnúť
apoyar podporiť
apoyo m podpora
apretar stlačiť, stisnúť
aprobado dostatočný 

(známka)
aprobar (ue) schváliť; 

urobiť, zložiť (skúšku); 
aprobar el examen 
urobiť skúšku

apuesta f stávka
apuntar zapísať si; 

apuntarse (a) zapísať 
sa na; prídať sa

apuntes m pl. poznámky
apurar Am. ponáhľať sa, 

mať naponáhlo
aqueducto m akvadukt
aquel, aquella tamten, 

onen
aquí tu, sem
aragonés m aragónčina; 

aragónsky
araña f pavúk
árbitro m rozhodca

špAnielčinA pre SAmoukov - Slovník
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árbol m strom; árbol de 
Navidad Vianočný 
stromček

arco m oblúk; sláčik; arco 
m de triunfo víťazný 
oblúk

ardiente vriaci, páliaci; 
pálčivý

ardilla f veverička
arena f piesok; de arena 

pieskový, piesočnatý
aristocrático,-a 

šľachtický, 
aristokratický

armado,-a ozbrojený
armario m skriňa
arqueológico,-a 

archeologický
arquitecto,-a – architekt, 

architektka
arquitectónico,-a 

architektonický
arquitectura f 

architektúra
arrancar (na)štartovať
arreglado,-a vybavený, 

pripravený
arreglar zariadiť, vybaviť
arroba zavináč (@)
arrogante arogantný, 

bezočivý
arrojarse hádzať, 

obhadzovať sa
arroyo m potok
arroz m ryža
arte m umenie
artículo m článok; tovar
artista m y f umelec, 

umelkyňa
artístico,-a umelecký
asar piecť
ascensor m výťah
asegurar poistiť
asentamiento m osada, 

chudobná štvrť, slam
así tak; taký; así que 

takže
asiento m miesto, 

sedadlo; tomar asiento 
sadnúť si

asignatura f predmet

asistencia f starostlivosť; 
asistencia 
hospitalaria / médica 
nemocničná / lekárska 
starostlivosť

asociarse a spájať sa s
aspecto m výzor
asturiano m astúrčina; 

astúrsky
astuto,-a pref íkaný
Asunción f 

Nanebovstúpenie
atacar napadnúť, napádať, 

valiť sa na
atasco m zápcha 

(dopravná)
atentado m atentát; 

atentado suicida 
samovražedný atentát

aterrizar pristá(va)ť
atchís hapčí
ático m podkrovie
atracción f príťažlivosť
atractivo,-a príťažlivý
atraer (pri)lákať, 

priťahovať
atrasar ísť pozadu; 

zaostávať
atravesar (ie) prechádzať
atún m tuniak
aula (el) f poslucháreň, 

učebňa; aula f infantil 
materská škola

aullar (ú) vyť
aun así napriek tomu, aj 

tak
aún ešte
aunque hoci
autóctono,-a pôvodný, 

miestny, autochtónny
autoescuela f autoškola
autoestima f sebadôvera
automecánico,-a m, f 

automechanik,-ička
autónomo,-a m, f 

živnostník, 
živnostníčka

autónomo,-a autonómny
autoridad f autorita; 

autoridades úrady, 
úradná moc

autorizar schváliť
avalancha f lavína
avanzado,-a pokročilý, 

vyspelý
avaro,-a lakomý, skúpy 
AVE m (tren de alta 

velocidad) španielsky 
vysokorýchlostný vlak

averiguar zistiť, overiť
ave (el) f vták; aves f pl. 

vtáky; hydina; aves f 
pl. rapaces dravé vtáky

avestruz m pštros
aviso m ohlas, hlásenie, 

oznam
avispa f osa
¡ay! ach!, och! 

(prekvapenie, 
sklamanie, 
pochopenie); au! 
(bolesť)

ayuda f pomoc
ayudar pomôcť, pomáhať
azafata f letuška
azafrán m šafrán
azul modrý

B
babero m podbradník
bacalao m treska
¡bah! – pche! (pohŕdanie); 

ach jaj! (zmierenie sa)
bailarín,-ina m, f 

tanečník, tanečníčka
baile m tanec
bajar znížiť; stiahnuť (z 

internetu)
bajo,-a nízky; bajo m 

hovor. basák = bajista 
m basgitarista

balar bľačať
balcón m balkón 
ballena f veľryba
ballet [balé] m balet
balón m lopta
balonmano m hádzaná
bañador m plavky
banana f Am. banán
bañarse (o)kúpať sa
banda f banda, skupina; 

strana

bandeja f podnos, tácka; 
bandeja de horno 
plech na pečenie

bañera f vaňa
bar m bar
barato,-a lacný 
barba f brada
barra f de pan chlieb, 

peceň chleba
barrera f ohrada; bariéra
barriga f brucho
barrio m štvrť
base f základňa, a base de 

na základe 
basto,-a hrubý, 

neokrôchaný 
bastoncillos m pl.vatové 

tyčinky do uší
basura f smeti, odpad
batería m bubeník; f 

batéria (do mobilu, 
auta)

batidora f šľahač 
bebé m bábätko
bebida f nápoj
beca f štipendium; beca 

de renovación 
predĺžené štipendium

becario,-a m, f 
štipendista,-tka

beige [beis] béžový 
belén m betlehem
bellas artes f pl. výtvarné 

umenie
beso m bozk, pusa
biberón m detská fľaša
bicameral dvojkomorový
bien dobre
bien m dobro; bienes 

majetok, imanie
bigote m fúzy
bikini m bikini, 

dvojdielne plavky
bilingüe dvojjazyčný
billete m lístok; 

bankovka; billete de 
ida jednosmerný lístok; 
billete de ida y vuelta 
spiatočný lístok; 
billete de primera 
lístok 1. triedy; billete 

de segunda lístok 2. 
triedy

biodiversidad f 
biodiverzita

biología f biológia            
bisabuelo,-a m, f prastarý 

otec, pradedko; 
prastará mama, 
prababka; bisabuelos 
prastarí rodičia

bisonte m bizón
bizantino,-a byzantský
bla, bla, bla blá, blá, blá
blanco,-a biely
blog m blog
bloque m blok
blusa f blúzka
boca f ústa
bocadillo m obložený 

chlebíček, sendvič
boceto m náčrt, skic 
boda f svadba
bodegón m zátišie
boli m hovor. pero 
bolígrafo m pero 
bolsa f taška; burza
bolso m kabelka
bombero m hasič
bonito,-a pekný
boquiabierto,-a 

prekvapený, s 
otvorenými ústami; 
dejarle a alguien 
boquiabierto ohúriť 
koho, zaskočiť koho

borbónico,-a bourbonský
bordear lemovať
bosque m les
bota f čižma
botella f fľaša
botón m gombík
bragas f pl. nohavičky 
broma f žart
bruto,-a krutý, brutálny 
bueno 1. dobrý, dobro-

srdečný 2. kvalitný (vec) 
3. vhodný, užitočný 
(ser); 1. zdravý 2. 
hovor. atrak-tívny 
(osoba) 3. chutný 
(potraviny) 

4. v dobrom stave (vec) 
(estar)

bufanda f šál 
bufé m para picar 

švédsky stôl
búho m sova
buitre m sup
bujía f sviečka (v aute)
buscar hľadať

C
C.E.E. f EHS (Európske 

hospodárske 
spoločenstvo)

cabalgata f jazdecký 
sprievod, kavalkáda

caballo m kôň 
cabaña f zrub
cabello m vlasy
caber zmestiť sa; cabe 

mencionar treba 
spomenúť

cabeza f hlava; cabeza 
cuadrada kockatá 
hlava

cabezón,-ona al. 
cabezota tvrdohlavý

cabra f koza; 
cacao m kakao
cacarear kotkodákať
cacerola kastról; 
cachorro m šteňa
cada každý
cada vez que vždy keď
cadena f reťaz
caer padnúť; caer bien / 

mal a alguien byť 
(ne)sympatický komu

café solo čierna káva (bez 
mlieka); café solo káva 
(bez mlieka); café 
cortado káva s 
mliekom; café con 
leche biela káva

cafetería f kaviareň
cacharro m hovor. 

rachotina
cachondo,-a m, f hovor. 

srandista, srandistka
caída f pád; caída f de 

agua vodopád
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caja f pokladňa; caja f 
fuerte trezor

cajero m automático 
bankomat

calabazo m tekvica 
calado, -a premočenie
calcetines m pl. ponožky 
calculador,-ora 

vypočítavý
calentamiento m global 

globálne otepľovanie
calentar (ie) zohriať
calidad f kvalita
calimocho m kola s 

červeným vínom, strik
calle f ulica
callejero,- a pouličný
calma f pokoj, stíšenie; 

con calma (len) 
pokojne

calor m teplo; hace calor 
je teplo

calzoncillos m pl. slipy, 
trenky 

cama f posteľ; cama f de 
matrimonio manželská 
posteľ

cámara f alta / baja dolná 
/ horná komora

camarada m, f súdruh, 
súdružka

camarera f čašníčka
camarero,-a m, f čašník; 

čašníčka                               
cambiar meniť, vymeniť, 

zameniť
cambio m zmena; 

(výmenný) kurz; de 
cambio náhradný 

camello m ťava (2 hrby) 
camino m cesta; camino 

a cestou do
camisa f košeľa
camiseta f tričko
camisón m nočná košeľa 
campeón m šampión, 

majster
Campeonato m del 

Mundo Svetový 
šampionát, 
Majstrovstvá sveta

cámping m kemping; 
táborenie

campo m pole; vidiek; 
campo de golf m 
golfové ihrisko

caña f pivový pohár, 
krígeľ; pohár piva, pivo

cancelar zrušiť
canela f škorica
canguro m kengura
caníbal kanibal, ľudožrúť; 

au-pair
canicas f pl. guľôčky, 

guľ ky
cansado únavný, 

unavujúci (ser); 
unavený (estar)

cantante m, f spevák, 
speváčka

cantar spievať; cantar 
karaoke m spievať 
karaoke; cantar las 
cuarenta vynadať, 
vyčistiť žalúdok

cantautor,-a m, f 
pesničkár,-ka

capaz schopný; ser capaz 
de byť schopný čoho

capirote m kukla
capital f hlavné mesto
capital m kapitál, majetok
cara f tvár
caracol m slimák
característico,-a 

príznačný, 
charakteristický

caracterizado,-a (por) 
typic-ký, 
charakteristický čím 

caramelo m cukrík, 
cukrovinka

Caribe m Karibik; Zona f 
Caribe Karibská oblasť

cariño m láskavosť, láska; 
miláčik; tenerle cariño 
a algo / alguien mať 
rád

carisma m charizma, čaro 
osobnosti

carne f mäso; carne 
picada mleté mäso

carnet al. carné m [karné] 
preukaz; carnet de 
conducir vodičský 
preukaz; carnet de 
estudiante študentský 
preukaz

carnívoro,-a mäsožravý 
caro,-a drahý (o cene)
carpintero,-a m, f stolár, 

stolárka
carrera f beh; závod, 

preteky; štúdium, 
študijný odbor

carretera f vozovka, cesta
carroza f voz
carta f list; karta; jedálny 

lístok
cartel m plagát
cartera f školská taška         
cartero m poštár
casa f dom; a casa domov; 

de casa z domu; en casa 
doma; casa de campo 
chata

casado,-a ženatý, vydatá
casarse (o)ženiť sa, vydať 

sa
casco m histórico 

historické centrum
casero,-a domáci
casi takmer, skoro 
caso m prípad; caso de 

urgencia naliehavý 
prípad; hacerle caso a 
alguien všímať si koho

castellano m kastílčina, 
španielčina; 

castillo m hrad
casualidad f náhoda
catalán, -ana katalánsky; 

catalán m Katalánec; 
katalánčina; catalana f 
Katalánka

catálogo m katalóg
Cataluña f Katalánsko
catarratas f pl. vodopády, 

pereje
catástrofe f pohroma, 

katastrofa
catedral f katedrála
categoría f kategória

católico,-a m, f katolík; 
katolíčka; katolícky

caudaloso,-a vodnatý
cautividad f zajatie
caverna f jaskyňa 
cazador m lovec
cazadora f vetrovka, 

bunda 
cazo m hrniec 
cebolla f cibuľa 
celebración f oslava; 

zasadanie, konanie
celebrar (o)sláviť; 

uzavrieť, podpísať
celebridad f celebrita 
celo m horlivosť; ruja; 

celos žiarlivosť
cena f večera
cenar večerať
censura f cenzúra
centena f al. centenar m 

stovka
céntimo m cent
centro m centrum, stred, 

stredisko; centro m 
escolar školské 
zariadenie; centro 
privado concertado 
súkromná škola 
podporo-vaná z 
verejných zdrojov

centroamericano,-a 
stredoamerický 

cepillo m de dientes 
zubná kefka 

cera f vosk
cerca blízko; estar cerca 

de byť blízko koho / 
čoho

cercanía f blízkosť; 
cercanías okolie

cerdo m prasa; de cerdo 
bravčový

cerebro m mozog
ceremonia f oslava, 

slávnosť
cereza f čerešňa
cero m nula; päťka 

(známka)
cerrado  / uzatvorený 

(osoba)  (ser); 

zatvorený (dvere) 
(estar)

certificado,-a doporučený
cesar prestať; sin cesar 

neprestajne
chabola f chatrč
chachachá m čača
chaleco m vesta; chaleco 

m salvavidas 
záchranná vesta

champiñones m pl. 
šampiňóny

champú m šampón 
chantaje m vydieranie; 

hacer chantaje 
vydierať

chapar hovor. bifľovať sa, 
drviť sa šprtať

chapurrear komoliť, 
hovoriť lámane

chaqueta f sako
charlar zhovárať sa
chaval m hovor. chalan
checo,-a český; checo m 

český; Čech; checa f 
Češka

Checoslovaquia f 
Československo

cheque m šek
chico,-a m, f chlapec, 

dievča
chile m čili, feferónka 
chimenea f komín; kozub
chimpancé m šimpanz
chino,-a čínsky; chino m 

Číňan; čínština; china f 
Číňanka 

chiringuito m bar priamo 
na pláži

chis!, ¡chss! pst!
chisme m klebeta
chismoso,-a klebetný
chiste m vtip
chivato m žalobaba
chivo m cap
chorizo m klobása
chufa f zemná mandľa 

(druh hľuzy) 
chuleta f kotleta
chuleta f ťahák
chulo,-a hovor. m frajer, 

macher; frajerský 
vymaka-ný, bombový, 
parádny

chupado,-a (estar) byť 
brnkač-ka, zvládnuť 
ľavou zadnou

chupete m cumlík, cumeľ
churro m vyprážaný 

cestový múčnik
ciclismo m cyklistika
ciclista m cyklista
ciclo m cyklus
cielo m nebo
ciencia f veda; ciencia f 

ficción sci-fi; ciencias 
ambientales 
environmentalistika; 
ciencias naturales 
prírodopis; ciencias f 
pl. políticas 
politológia

científico,-a – vedec, 
vedkyňa

cierto,-a istý; por cierto 
mimochodom

ciervo m jeleň
cigarrillo m cigareta
cigüeña f bocian
cincel m dláto
cincuentena f päťdesiatka
cine m kino 
cinematograf ía f 

kinematografia
cínico,-a cynický
cinta f pás; cinta 

transportadora 
dopravný pás; cinta de 
vídeo videopáska

cinturón m opasok 
círculo m kruh; círculo 

vicioso začarovaný 
kruh

circundante okolitý, 
obklopujúci

ciruela f slivka
cisne m labuť
ciudad f mesto
ciudadano,-a m, f občan, 

občianka
clara f pivo so sódovkou 

(obľúbené v Španielsku 
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najmä v lete); clara 
con limón pivo so 
sódovkou a citrónovou 
limonádou

claro jasný, svetlý (farba, 
obloha) (ser); jasný 
(problém, záležitosť) 
(estar)

clase f trieda 
clave f de sol / fa husľový 

/ basový kľúč
clic šťuk 
clima m podnebie, klíma
cobarde zbabelý
cobrar poberať, dostať 

(peniaze)
cocido,-a (u)varený
cocina f kuchyňa; cocina f 

de gas / eléctrica 
plynový / elektrický 
sporák

cocinar variť
cocinero,-a m, f kuchár,-

ka
cocodrilo m krokodíl
cóctel m kokteil
codo m lakeť
cofradía f bratstvo
coger (j) vziať, zobrať
cohete m raketa, 

ohňostroj
coche m auto; cochecito 

m autíčko; cochecito 
m de niños detský 
kočík

coincidir prekrývať sa, 
kolidovať

col f kapusta
cola f chvost; hacer la 

cola stáť v rade
colador m cedidlo, sitko
coleccionista  m zberateľ
colegio m škola; základná 

škola; colegio (mayor) 
študentský internát

colibrí m kolibrík
coliflor m karfiol
colinabo m kaleráb
colocar umiestniť, položiť 
colombiano,-a 

kolumbijský; 

colombiano m 
Kolumbijčan; 
colombiana f 
Kolumbijčanka

colonia f kolónia, dŕžava 
colonial koloniálny
colono,-a m, f osadník, 

osadníčka
color m farba; no hay color 

nie je o čom, je to úplne 
jasné

columna f stĺp; columna f 
vertebral chrbtica

combinar(se) kombinovať 
(sa), spájať (sa) 

comedia f komédia
comedor m jedáleň
comentar (o)komentovať
comer jesť; obedovať
comercial obchodný
comerciante m obchodník 
comercio m obchod; 

exterior zahraničný 
obchod

cometa f papierový šarkan 
(hračka)

cometa m kométa
comida f jedlo; obed
comida f rápida rýchle 

občerstvenie, fast food
como ako
¿cómo? ako?, aký?, aká?, 

aké?, akí?
cómodo,-a pohodlný
compartimento m 

oddelenie
compartir zdieľať 
compás m kružidlo                
compatriota krajan
competición f súťaž
competitivo,-a závodný, 

pretekársky
complacer tešiť, mať 

potešenie
complejo m komplex
completo,-a úplný 
componer (po)skladať, 

zložiť 
compra f nákup; ir de 

compras ísť na nákupy
comprar kúpiť, kupovať

comprender rozumieť; 
obsahovať

comprensivo,-a 
empatický

comprobar overiť (si)
común spoločný en 

común spoločne
comunicación f 

komunikácia
comunidad f komunita 
con s, so
concertar (ie) dohodnúť
concierto m koncert, 

vystúpenie
concreto,-a konkrétny, 

jednotlivý 
condición f podmienka; 

estar en condiciones 
byť v stave, 
rozpoložení, forme

condicionar podmieniť, 
spôsobiť

condimentos m pl. / 
especies f pl. korenie, 
koreniny

conducir (zc) šoférovať
conectar pripojiť
conejo m králik
confirmación f 

potvrdenie
conflicto m konflikt, 

roztržka
congelador m mraznička
congreso m kongres
conjunto m celok
conmemorarse 

pripomínať si
conocer (por) poznať od 

koho, vďaka komu
conocido,-a m, f známy, 

známa
conocimiento poznatok; 

tu: vedomie; perder 
conocimiento stratiť 
vedomie, upadnúť do 
bezvedomia

conquista f dobytie
conquistador m dobvateľ
conseguir (i) dokázať; 

dostať
consejo m rada

conservador,-ora 
konzervatívny 

considerar(se) považovať 
(sa)

consolidación f 
konsolidácia, 
upevnenie

consonante f spoluhláska 
constar de pozostávať z; 

que conste aby bolo 
jasné

constatar konštatovať 
constituir (y) 

predstavovať, utvárať, 
ustanoviť

construido,-a postavený
consuelo m útecha
consulta f ordinácia
consumar dovŕšiť, zavŕšiť
consumir spotrebovať, 

mať spotrebu
consumo m spotreba, 

konzumácia 
contable m y f účtovník, 

účtovníčka 
contar počítať, rátať; 

contar con rátať s
contemplar pozerať sa na, 

sledovať
contener obsahovať 

(časuje sa ako tener) 
contenido m obsah
contento,-a spokojný; 

(estar)
contestar odpovedať
contigo s tebou
continente m svetadiel, 

kontinent 
continuación f 

pokračovanie
contrario opačný; al 

contrario naopak
contratar najať; získať, 

zaplatiť si 
contrato m zmluva, 

kontrakt
controlar (s)kontrolovať, 

prezrieť
controvertido,-a 

kontroverzný
convalidación f del 

diploma uznanie 
diplomu

convencer(se) presvedčiť 
(sa)

convenir (ako venir) 
vyhovovať, prísť vhod

conversación f rozhovor, 
konverzácia

conversar zhovárať sa, 
rozprávať sa

convertirse en (ie-i) 
konver-tovať na, 
obrátiť sa na

cooperación f spolupráca
cooperar spolupracovať
coordinar koordinovať
copa f pohár; copa de 

vino pohár na víno 
copiar opisovať
coraje m odvaha; ¡coraje! 

– len do toho!, len 
smelo!

corazón m srdce
corbata f kravata 
cordial srdečný
corcho m korok
correo m electrónico 

elektronická pošta 
correos m pl.pošta; 

oficina de correos 
poštový úrad, pošta

correr bežať, behať
corrida f de toros korida, 

býčie zápasy 
corrupto,-a 

skorumpovaný
cortar krájať; rozísť sa
corte f dvor (panovnícky); 

Las Cortes Kortesy (šp. 
parlament)

corte m strih, rez
cortés zdvorilý
corto,-a krátky  
corzo m srnec
cosa f vec; como si tal 

cosa ako keby nič
costa f pobrežie
costar (ue) stáť (o cene); 

costar un ojo de la 
cara stáť celý majetok

costilla f rebro

costumbre f zvyk; tener 
la costumbre de 
zvyknúť, mať vo zvyku

cotidiano,-a každodenný
cotizaciones f pl. odvody 
cotorra f papagáj
creación f vytváranie, 

tvorba
crear (vy)tvoriť 
crear vytvárať, tvoriť
creativo,-a tvorivý, 

kreatívny
crédito m kredit
creer myslieť si; veriť
crema f krém; šľahačka 

Am.; crema f 
(protectora) 
(ochranný) krém

cremallera f zips
crepes m pl. palacinky
creyente m, f veriaci, 

veriaca
cría f mláďa
criar (í) chovať
criollo,-a m, f kreol; 

kreolka; kreolský
cristal m sklo; de cristal 

sklený, sklenený
cristiano,-a kresťanský
Cristóbal Colón Krištof 

Kolumbus
crítica f kritika
croar kŕkať
croqueta f pl. krokety
crudo,-a surový
cruz f kríž 
cuaderno m zošit                   
cuadro m obraz
¿cuál? ktorý?, ktorá?, 

ktoré?; 
¿cuáles? ktorí?, ktoré?
cualquier akýkoľvek, 

hocijaký
¿cuánto,-a? koľ ko, koľ kí, 

koľ ké
cuanto koľ ko; en cuanto 

ohľadom, čo sa týka
cuarentena f štyridsiatka
Cuaresma f pôst, pôstne 

obdobie (40 dní pred 
Veľ kou nocou)
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cuarto m izba; štvrť, 
štvrtina; (cuarto de) 
baño m kúpelňa; 
cuarto de estar 
obývačka; 

cuarto,-a štvrtý 
cubalibre m al. cubata 

hovor. m kola s rumom
cubano kubánsky; cubano 

m Kubánec; cubana f 
Kubánka

cubierto m príbor 
cubierto,-a pokrytý, 

hradený 
cubo m kocka; cubo de 

Rubik Rubikova kocka
cubrir pokryť, pokrývať; 

hradiť 
cucaracha f šváb
cuco m kukučka 
cuello m krk; estar hasta 

el cuello de byť až po 
krk v, topiť sa v

cuenta f účet; cuenta f 
bancaria bankový účet

cuento m príbeh; cuentos 
de hadas rozprávky

cuero f koža
cuerpo m telo
cuervo m havran
cueva f jaskyňa
cuchara f lyžica; cuchara 

de madera varecha
cucharón m naberačka 
cuchillo m nôž 
cuidado m opatrnosť; 

¡cuidado! opatrne, 
pozor

cuidar starať sa
culinario,-a kuchársky 
cultivar(se) pestovať (sa) 
culto,-a vzdelaný 
cultural kultúrny 
cumbre f vrcholové 

stretnutie, summit
cumpleaños m 

narodeniny
cumplir (s)plniť
cuna f detská postieľ ka, 

kolíska
cuñado,-a m, f švagor. 

švagriná; cuñados 
švagrovci; švagri

cura f liečba
cura m kňaz
curar liečiť
curiosidad f zvedavosť
curioso,-a zvedavý
currar hovor. makať, 

fachčiť
curso m kurz; trieda

D
D.N.I. m [deeneí] 

Documento Nacional 
de Identidad preukaz 
totožnosti

dado que keďže 
dado,-a,-os,-as + sust. 

vzhľadom na + podst. 
meno

danza f tanec
dar dať, dávať, podať; dar 

crédito a veriť komu / 
čomu; dar latigazos 
(vy)šľahať; dar rodeos 
vykrúcať sa; darse 
cuenta de uvedomiť si 
čo

dato m údaj
de ahí preto; de ahí que 

preto, nečudo že
de z, od
¿de dónde? odkiaľ
de usar y tirar 

jednorazový
deber m domáca úloha 
debido,-a vhodný, 

náležitý
débil slabý
decano m dekan
decena f desiatka
decepcionar sklamať
decidido,-a rozhodný, 

rázny
decir povedať, rozprávať
decorado m kulisy, 

dekorácia
dedicarse (a) venovať sa
dedo m prst
defensa m obranca
dejar nechať

delante de pred (miestne)
demás ostatný
demostrar (ue) ukázať, 

prejaviť
dental zubný 
dentífrico m zubná pasta 
dentro de o (časovo)
denunciar ohlásiť, 

oznámiť
dependiente, -a m y f 

predavač, predavačka
deporte m šport; hacer 

deporte športovať
deportista m y f 

športovec, športovkyňa
deportivo,-a športový
depositar vložiť
derecha f pravica; a la 

derecha vpravo 
derechista m pravičiar
derecho m právo; tener 

derecho a mať právo 
na

derrota f porážka
derrotar poraziť
des)ordenado,-a 

(ne)poriadny
desafiar (í) vyzvať; verse 

desafiado čeliť výzve 
desaparecer (zc) zmiznúť, 

stratiť sa
desarrolar vyvinúť, 

rozvinúť
desatar rozpútať
desayunar raňajkovať
desayuno m raňajky
descafeinado,-a 

bezkofeínový 
descendiente m potomok
descomposición f 

pokazený žalúdok
describir (p)opisovať 
descubrimiento m 

objavenie
descuento m zľava
descuidado,-a neopatrný, 

nedbanlivý
desear želať si
desembocar ústiť
desenlace m rozuzlenie, 

koniec

desfile m prehliadka
desgraciadamente 

nanešťastie
desierto m púšť
desierto,-a opustený 
desigualdad f nerovnosť
desmayarse omdlieť, 

padnúť do mdlôb
desmentir (ie-i) 

dementovať, poprieť
desocupar opustiť, 

vypratať
despacho m pracovňa
despedirse (de) (ue) (i) 

rozlúčiť sa s
despensa f komora
desperdiciar zahodiť
despertarse (ie) zobudiť 

sa
despierto (estar) byť hore, 

bdieť
destacado,-a vynikajúci, 

výnimočný
destacar vynikať 
destilado,-a destilovaný 
destinado,-a (a) zameraný 

na
destino m smer; con 

destino a v smere do, 
ktorý smeruje do

destronar (ue) zosadiť z 
trónu

destruir (y) zničiť
detectar odhaliť, 

vystopovať
detenerse (ako tener) 

zastaviť sa
determinado,-a určitý 
determinar určiť, určovať 
devolver (ue) vrátiť
devorar zožrať
día m deň; día de fiesta 

sviatok; estar al día 
byť informovaný, mať 
prehľad

diálogo m dialóg, 
rozhovor

diario m denník; diario,-
a denný

dibujo y pintura výtvarná 
výchova     

diciembre m december
dictar (na)diktovať
diente m zub; diente m 

de león púpava 
dieta f diéta; estar a dieta 

držať diétu
diferencia f rozdiel, a 

diferencia de na rozdiel 
od 

diferir (de) (ie-i) 
odlišovať sa (od) 

dif ícil zložitý, ťažký
difundir(se) šíriť (sa)
difusión f rozšírenie, tu 

aj: čítanosť
dilema m dilema, rozpor
diminutivo m 

zdrobnenina 
dinastía f dynastia
ding-dong bim-bam 
dinosaurio m dinosaurus
diploma m diplom
diplomado,-a m, f 

bakalár,-ka
diplomarse získať 

bakalársky titul
diplomatura f bakalárske 

štúdium
diputado,-a m, f poslanec, 

poslankyňa
dirección f artística 

umelecká réžia
directamente priamo, 

rovno 
director,-a m, f riaditeľ,-

ka; director m de cine 
režisér 

directorio m vedenie
dirigir viesť; režírovať
discman m diskmen, 

prenosný CD prehrávač
disco m platňa
disculpa f ospravedlnenie; 

pedir disculpas 
ospravedlniť, 
ospravedlňovať sa 

diseñador,-a dizajnér; 
projektant, dizajnérka; 
projektantka                

diseñar navrhnúť
diseño m dizajn, návrh

disfrazar preobliecť sa, 
zamaskovať sa

disfrutar (de) vychutnať, 
užiť 

dislocar vytknúť
disminuir (y) zmenšiť, 

zmenšovať
disponer de (ako poner) 

disponovať, mať 
naporúdzi

disputar uchádzať sa, 
bojovať, prieť sa

distancia f vzdialenosť; a 
distancia na diaľ ku, 
diaľ kový

distinto,-a rozdielny, iný 
distribuir (y) 

distribuovať, šíriť
diverso,-a rôzný
divertido,-a zábavný
dividirse (roz)deliť sa 
división f rozdelenie; 

divízia
divulgación f šírenie; de 

divulgación f 
científica populárno-
náučný, vedecko-
populárny

doblado,-a preložený 
docena f dvanástka, tucet
doctorarse urobiť 

doktorát
doctrina f doktrína
documentar 

(z)dokumentovať
doler (ue) bolieť
doméstico,-a domáci
dominante dominantný
domingo m nedeľa
donación f dar
¿dónde? kde
dorado,-a zlatý 
dormir (ue-u) spať
dormirse (ue-u) zaspať
dormitorio m spálňa
drama m dráma
droguería f drogéria
dromedario m ťava (1 

hrb)
duda f pochybnosť
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dueño,-a m, f majiteľ, 
majiteľ ka

ducha f sprcha
ducharse sprchovať sa
dulce m sladkosť; dulce 

sladký
durante počas 
durar trvať
DVD m [deuvedé] DVD

e
e = y
eclesiástico,-a cirkevný
ecología f ekológia 
economía f ekonómia
economista m y f 

ekonóm, ekonómka  
ecosistema m ekosystém
edificio m budova
educación f f ísica telesná 

výchova; educación f 
infantil predškolská; 
educación primaria 
základné vzdelanie; 
educación secundaria 
stredoškolské 
vzdelanie; educación 
universitaria 
vysokoškolské 
vzdelanie

educar vychovávať
efectivamente presne tak
efecto m invernadero 

skleníkový efekt
efectuar vykonať; 

efectuar la salida = 
salir

¿eh? však?, čo?, že?, há?, 
čo ty na to?

echar (vy)hodiť, 
(vy)hádzať; echar de 
menos chýbať

ejecutivo,-a výkonný
ejemplo m príklad; por 

ejemplo napríklad
ejercer vykonávať
el ten (určitý člen)
elaborar vypracovať
elección f výber; 

elecciones pl voľby
electricidad f elektrina

eléctrico,-a elektrický
electrónico,-a 

elektronický, na 
internete

elefante m slon
elegante elegantný
elegir (i) vybrať (si), zvoliť 

(si)
elemento m prvok
elevado,-a vyvýšený
élite f elita
ello to
email m [imeil] mail, mejl
embajador m veľvyslanec
embarazada (estar) byť 

tehotná
embarcar nastúpiť (na 

palubu); nalodiť sa
emblemático,-a 

emblematický, 
príznačný

emborracharse opiť sa
embutidos m pl. údeniny
emocionado,-a (estar) 

rozrušený, vzrušený
empanada f taška plnená 

mäsom 
empanadillas f pl. 

taštičky plnené mletým 
rybím mäsom

empaquetar zabaliť
empatar remizovať
empático,-a empatický
empezar (a) (ie) začať, 

začínať
empleado,-a m, f 

zamestnanec, 
zamestnankyňa

empleo m použitie, 
upotrebenie

empollar hovor. bifľovať 
sa, drviť sa šprtať

empollón m bifľoš
emprendedor podnikavý 
empresa f podnik, firma
empresario,-a m 

podnikateľ,-ka
en cuanto akonáhle, len 

čo
en el curso de v priebehu
en v, vo; en vivo naživo

enamorado,-a zaľúbený 
(estar)

encantar očarovať, 
očarúvať, nadchnúť, 
nadchýnať

encapuchado,-a 
zakuklený, zahalený

encarcelar uväzniť
encargarse de postarať sa 

o, vziať si na starosť, 
zhostiť sa

encender (ie) zapáliť; 
zažať; zapnúť

encontrar (ue) nájsť
encontrarse (ue) 

nachádzať sa; 
encontrarse (ue) con 
stretnúť, naraziť na

endémico,-a endemický
endrina f trnka 
energía f energia
enero m január        
enfadarse (con) nahnevať 

sa (na) enfermera f 
zdravotná sestra, 
sestrička

enfermería f 
ošetrovateľstvo

engañar oklamať, 
podviesť

enchufe m zástrčka; tener 
enchufe mať protekciu

enorme enormný, 
obrovský

enriquecer (zc) obohatiť
enrollado,-a zavinutý 
ensalada f šalát; ensalada 

f mixta miešaný šalát
ensayar skúšať
ensayo m esej, úvaha
enseguida hneď
enseñanza f vyučovanie
enseñar učiť, vyučovať; 

ukazovať, ukázať
entender (ie) chápať, 

rozumieť
enterarse de dozvedieť sa 

čo
entero,-a celý, úplný 
enterrar (ie) pochovať

entonces takže, teda, nuž; 
vtedajší

entrar (en) vstúpiť (do)
entregar odovzdať
entretenimiento m 

zábava
envidiar závidieť
época f doba, obdobie 
equipaje m batožina
equipamiento m 

vybavenie, zariadenie
equipo m družstvo; 

pomôcka, vybavenie          
equipo rival súper, 
mužstvo súpera

erizo m jež
error m chyba; error 

garrafal hrubá chyba
erupción f volcánica 

sopečný výbuch
escala f stupnica, škála; a 

escala real v   životnej 
veľ kosti

escalada f lezenie, 
horolezectvo

escalera f schody; 
escalera de caracol 
točité schodisko

escándalo m škandál
escaño m kreslo
escayola f sadra, gyps; 

escayolado,-a v sadre
escenario m scéna, 

javisko
escoger (j) vybrať
escolar m školák
escondite m úkryt
escribir písať, napísať
escritor –ora m, f 

spisovateľ, spisovateľ ka 
escuela f škola; escuela f 

infantil jasle; (escuela) 
f primaria základná 
škola

escultor m sochár 
escultura f socha
escultura f sochárstvo
escurridor m 

odkvapkávač
ese,-a ten
esfumarse vypariť sa

eslavo,-a slovanský
eslovaco,-a slovenský; 

eslovaco m Slovák; 
slovenčina; eslovaca f 
Slovenka 

Eslovaquia f Slovensko  
eso to; por eso preto
espacio m priestor
espaguetis m pl. špagety
espalda f chrbát
español,-a španielsky; 

español m Španiel; 
španielčina

especialidad f špecialita 
especialista m, f 

špecialista,-tka 
especie f druh
específico,-a špecifický
espectacular nevšedný, 

okázalý
espectáculo m 

predstavenie
espejo m zrkadlo
esperar čakať; dúfať
espetar vyhŕknuť, zadrieť
espinacas f pl. špenát
esponja f špongia
espontáneo,-a 

bezprostredný, 
spontánny 

esposa f manželka; 
esposas manželky; 
putá

esposo m muž, manžel 
esquina f roh; a la vuelta 

de la esquina za 
rohom

establecer zriadiť, 
vytvoriť, založiť

establecerse (zc) usadiť sa
estación f stanica; 

estación de ferrocarril 
železničná stanica = 
estación de trenes

estacionado (estar) byť 
zaparkovaný, 
umiestnený 

estadística f štatistika
estallar vybuchnúť, 

prepuknúť
estanco m stánok

estar byť, nachádzať sa; 
estatua f socha
estatuilla f soška
este m východ 
este,-a tamten
estimado,-a vážený 
estimarse odhadovať sa
estómago m žalúdok
estrella f hviezda; 

hviezdička
estrenar mať premiéru, 

uviesť, uvádzať
estrés m stres
estresante stresujúci
estricto,-a prísny
estudiante m, f študent; 

študentka
estudiantil študentský
estudiar študovať
estudio m štúdium; 

garsónka; estudios de 
máster / de postgrado 
/ de doctorado al.  de 
tercer ciclo master / 
postgraduálne / 
doktorandské štúdium 

estufa f kachle
estuche m peračník                
estupendo,-a skvelý, 

úžasný
estúpido,-a hlúpy
euro m euro
Eurocopa f Majstrovstvá 

Európy (vo futbale)
euskera m baskičtina 
evaluación f escolar 

vysvedčenie
evento m podujatie
evolución f vývin, vývoj, 

evolúcia
exagerar preháňať, 

zveličovať 
examen m skúška; 

písomka; examen de 
ingreso prijímacia 
skúška

excelente excelentný, 
vynikajúci

excepción f výnimka 
excepcional výnimočný
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exceso m (de peso) 
nadváha

excusa f výhovorka
exigente náročný
exilio m exil
éxito m úspech
exótico,-a exotický, 

cudzokrajný
experto,-a (en) skúsený 

(v)
explicar vysvetliť, 

vysvetľovať
exploración f 

preskúmanie, objavenie
explorar preskúmať, 

prebádať
exportador m vývozca 
exposición f výstava
expresión f vyjadrenie
expulsar vyhnať
expulsión f vylúčenie
extrañar Am. chýbať 

komu kto / čo
extranjero,-a zahraničný, 

cudzí; extranjero,-a m, 
f cudzinec, cudzinka

extraño,a čudný, divný 
extremidades f pl. 

končatiny

F
fabricar vyrábať
fácil jednoduchý, ľahký
facturar odbaviť 

(batožinu)
facul f hovor. fakulta
facultad f fakulta
falda f sukňa 
falso,-a falošný
falta f chyba, faul; hacer 

falta byť potrebné, 
treba

faltar chýbať
fama f sláva, povesť 
familia f rodina
familiar rodinný 
famoso,-a slávny 
farmacia f farmácia; 

lekáreň
fascinante fascinujúci, 

očarujúci

fase f fáza
fastidiar (na)štvať
fauna f zvieractvo, fauna
favor m láskavosť, milosť
favorecer (zc) podporovať
favorito,-a obľúbený 
fax m fax
febrero m február   
federación f deportiva 

športová federácia
feliz šťastný
femenino,-a feministický
fenómeno m jav, fenomén
feo,-a škaredý              
ferretería f železiarstvo
festivo,-a sviatočný
fiable spoľahlivý
fiebre f horúčka
fiesta f sviatok; oslava
figurar figurovať, 

nachádzať sa
figurina f figurína
fijarse en všimnúť si; 

f íjate – no teda, no 
toto, pozrimeže

fila f rad
Filipinas f pl. Filipíny 
filología filológia
filosof ía f filozofia
fin m koniec; en fin 

takže, v konečnom 
dôsledku; fin de 
semana víkend

fin m koniec; por fin 
konečne

final m koniec; al final 
nakoniec, napokon; a 
finales de koncom 

final f finále
finalizar končiť
financiar financovať
fiordo m fjord
firmar podpísať
f ísica f fyzika                                        
flamenco m flamengo 

(druh andalúzskeho 
tanca); plameniak

flan m nákyp, puding
flexible flexibilný
flipar hovor. čumieť; 

haluziť

flor f kvet
flora f kvetena, flóra
floristería al. florería f 

kvetinárstvo
foca f tuleň
folklórico,-a folklórny
folleto m leták
fondo m dno; al fondo de 

vzadu, na konci
fontanero,-a m, f 

inštalatér, inštalatérka
forma f tvar, forma, 

podoba 
Formación Profesional 

de Grado Medio pribl. 
naša priemyslovka

formalidad f formalita
fortalecer (zc) posilniť
fortaleza f pevnosť
fortificación f opevnenie
foto f fotka
fotocopiar (o)kopírovať, 

prefotiť
frambuesa f malina
franco,-a úprimný
franquista frankista, 

prívrženec Franca
frecuencia; con 

frecuencia často
fregar umyť, umývať; 

fregar los platos 
umývať riad 

fregona f mop
freír (ako reír) pražiť, 

smažiť
frente f čelo
frente m front; al frente 

na čele
fresa f jahoda
fresco,-a (estar) byť 

čerstvý, sviežy; hace 
fresco je chladno 

frío,-a studený; hace frío 
je zima

frigorífico m chladnička
frito; quedarse frito 

hovor. zaspať, zalomiť
frontera f hranica
fruta f ovocie; fruta f en 

almíbar ovocný 
kompót; frutas de 

temporada sezónne 
ovocie

fuego m oheň; ¡fuego! – 
horí!

fuente f zdroj, prameň; 
misa

¡fuera! – von!, preč!
fuerte m pevnosť
fuerza f sila
fulano,-a m, f týpek, XY
fumador,-a m, f fajčiar, 

fajčiarka  
fumar fajčiť
función f funkcia 
funcionar fungovať, ísť
funcionario,-a m, f 

úradník, úradníčka; 
funcionario,-a 
público,-a štátny 
zamestnanec, štátna 
zamestnankyňa

fundación f založenie
fútbol m futbal
futbolín m al.fútbol de 

mesa stolný futbal
futbolista m, f futbalista, 

futbalistka 

G
gafas f pl. okuliare
galería f galéria
gallego m galícijčina 
galleta f sušienka
gallina f sliepka 
gallo m kohút; 
gama f škála
gana f chuť; tener ganas 

de + inf. mať chuť 
ganado m hovädzí 

dobytok 
ganar zarábať, zarobiť; 

vyhrať 
garaje m garáž
garantizar garantovať, ručiť 

za
garbanzo m cícer 
garganta f hrdlo
gas m plyn
gasolina f benzín
gastos m pl. výdaje, 

výdavky

gato m mačka; kocúr; 
gata f mačka 

gel m de ducha sprchový 
gel 

gemelo m dvojča; 
gemelos dvojčatá; 
ďalekohľad; manžety

general m generál
general všeobecný
generalización f 

zovšeobecnenie 
generalmente zvyčajne
género m druh, žáner; 

géneros tovar
generoso,-a štedrý, 

veľ korysý 
genéticamente geneticky
genial geniálny
genio m génius
gente f ľudia
gentilicio m obyvateľské 

podst. al. príd. meno 
geograf ía f zemepis, 

geografia
geográfico,-a zemepisný, 

geografický 
geología f geológia
germánico,-a germánsky
gesto m gesto; grimasa
gimnasia de 

mantenimiento 
kondičné cvičenie

gimnasio m telocvičňa
girasol m slnečnica
giro m 
gitano,-a cigánsky
gitano,-a m, f Cigán, 

Cigánka
glu-glu glo-glo (pri pití)
gobernar vládnuť
gobierno m vláda
golondrina f lastovička
golpe m militar vojenský 

prevrat
golpear udierať; trafiť
goma f guma                          
gordo,-a tučný
gorra f al. gorro m čiapka
gotear kvapkať, tiecť
grabar nahr(áv)ať
gracia f pôvab, milosť; 

gracias vďaka; tener 
gracia byť milý, zlatý 
kto / čo

grado m stupeň
graduación f promócie
graduarse (ú) byť 

promovaný
grafitero m sprejer
gramo m gram
grande veľ ký; významný, 

skvelý
grasiento,-a mastný, 

tukový, tučný (o jedle) 
gratis zdarma, zadarmo
gratuito,-a bezplatný
grave vážny
graznar krákať
grifo m kohútik 

(vodovodný); abrir / 
cerrar el grifo otvoriť 
/ zatvoriť kohútik 

gringo m Am. hanl. Amík
gripe f chrípka
gris šedý, sivý
gritar kričať
grito m krik, výkrik
grosero,-a hrubý 
guantes m pl. – rukavice 
guapo,-a pekný
guardar strážiť; guardar 

cama byť v posteli
guardia m strážnik; de 

guardia majúci službu 
Guerra f Civil Española 

Španielska občianska 
vojna

guerrilla f gerila, 
partizánska vojna

guía f sprievodca (kniha); 
sprievodkyňa (osoba)

guía m sprievodca (osoba)
guindilla f pálivá paprika 
guion m scenár
guiri m, f hovor. turista
guisar variť
guisantes m pl. hrach
güisqui m con hielo 

whisky s ľadom
guitarra f gitara
guitarrista f, m gitarista, 

gitaristka
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gusano m červík
gustar páčiť sa

H
haba (el) f bôb 
hábil zručný
habitación f izba; 

habitación f doble 
dvojposteľová izba

hábitat m miesto výskytu, 
prostredie

hablado,-a hovorený
habladurías f pl. reči, 

klebety
hablante m, f hovoriaci; 

hablante) nativo,-a 
rodený hovoriaci

hablar hovoriť, rozprávať
hacer robiť, urobiť
hachís m hašiš
halcón m sokol
hallarse nachádzať sa
hamburguesa f 

hamburger
harto,-a (estar) de sýty; 

tu: mať po krk koho / 
čoho

hasta až do, až po; 
dokonca aj

hay je, sú; hay que treba, 
je potrebné

haya (el) f buk
he aquí tu je, tu sú
hecho m skutočnosť, fakt
helado m zmrzlina
helar (ie), hiela mrzne 
hembra f samica 
hereditario,-a dedičný
hermano,-a m, f sestra; 

hermanos súrodenci; 
bratia; hermano 
político švagor; 
hermana política 
švagriná; hermanos 
políticos švagrovci; 
švagri

hermoso,-a pekný
hervidor m rýchlovarná 

kanvica
hervir (ie-i) variť
híbrido m hybrid, zmes

hierba f buena mäta
hígado m pečeň
hijastro m nevlastný syn; 

hijastra f nevlastná 
dcéra; hijastros 
nevlastné deti; synovia; 

hijo syn, dieťa; la hija – 
dcéra; hijos – deti; 
synovia; el hijo único / 
la hija única - 
jedináčik hijo político 
hija política

hincha m, f hovor. fanúšik
hipocorístico m domácka 

podoba mena, 
hypokoristikum 

hipócrita m pokrytec
hipoteca f hypotéka, úver
hispanidad f španielskosť, 

hispánskosť
hispano,-a hispánsky; 

Hispánec, Hispánka 
(viažuci sa 
na Hispánsku Ameriku) 

Hispanoamérica f 
Hispánska Amerika 

hispanohablante m, f 
španielsky hovoriaci 

historia f dejepis              
historia f del arte dejiny 

umenia
historia f história, dejiny
hoja f list
holgazán,-ana lenivý
hombre m muž; človek
hombro m rameno
homosexual 

homosexuálny
honor en honor a na 

počesť
honrado,-a čestný
hora f hodina; ¿a qué 

hora? o koľ kej?; a la 
hora de v čase

horario m rozvrh
hormiga f mravec
horno m rúra na pečenie; 

(horno) microondas m 
mikrovlnná rúra

horrible hrozný, strašný
hospital m nemocnica

hospitalizado,-a 
hospitalizoavaný

hostia f hovor. (používa 
sa na zosilnenie 
emócie); de la hostia 
hovor. super, úžasný; 
namakaný 

hotel m hotel
hoy dnes
huella f stopa
huérfano,-a m, f sirota
hueso m kosť; prísny 

profesor, tvrďas, sekera
huésped,-eda m, f hosť 
huevo m vajce; (huevo) 

revuelto m praženica
huir (y) utiecť
humanidades f pl. 

humanitné odbory
huracán m hurikán
huy! al. ¡uy! – au! (bolesť); 

jé!, no teda! (údiv); uf! 
(úľava)

i
icono m ikona 
ideal ideálny
ideal m ideál
idéntico,-a totožný, 

zhodný, identický
identidad f identita, 

totožnosť
identificable 

rozpoznateľný 
idioma m jazyk
idiota m, f idiot
igual rovnaký; igual que 

rovnako ako
igualar vyrovnať
igualmente rovnako; tu: 

podobne, aj tebe / Vám
ilegítimo,-a nezákonný
ilusión f ilúzia, 

predastava; tener 
ilusión en tešiť sa na

ilusionado,-a (estar) con 
al. por tešiť sa na

(im)paciente 
(ne)trpezlivý

imaginarse predstaviť si

imitar napodobniť, 
napodobňovať

impartir vyučovať
impecable bez chyby, 

dokonalý; bez hriechu
imperio m ríša, 

impérium; Imperio m 
Romano Rímska ríša

impermeable m pršiplášť 
importante dôležitý
imposible nemožný; es 

imposible to je 
nemožné, to nejde

impresión f dojem, 
zážitok

impuesto m daň
impulsivo,-a horkokrvný, 

impulzívny 
inca m, f Ink
incendio m požiar
incierto,-a nejasný 
incitación f podnecovanie
incitar povzbudzovať, 

pobádať
inclinarse hacia prikloniť 

sa k
incluso dokonca; vrátane
incógnito,-a neznámy
incorporarse a dostať sa 

do, stať sa súčasťou
incorrecto,-a nesprávny, 

nekorektný
incremento m nárast
indeciso,-a nerozhodný
independencia f 

nezávislosť
independista m stúpenec 

nezávislosti
independización f 

osamostatnenie
indicar označiť, vyplniť
indiferente ľahostajný
indígena domorodý
indignarse pohoršovať sa
industria f priemysel; 

industria alimenticia 
/ automovilística 
potravinársky / 
automobilový 
priemysel

industrial priemyselný

inexistente neexistujúci, 
nejestvujúci

influencia f vplyv 
información f informácia; 

de información 
spravodajský

informática f informatika
infravivienda f slam, 

chudobná štvrť
infusión f bylinkový čaj
ingeniería f civil stavebné 

inžinierstvo
ingeniería f de 

materiales materiálové 
inžinierstvo

ingeniero,-a m, f 
inžinier,-ka

ingenuo,-a naivný 
ingrediente f prísada, 

ingrediencia; príloha
ingresar vstúpiť
ingreso m príjem
inmenso,-a obrovský, 

rozľahlý
inmigrante m, f 

imigrant,-ka, 
prisťahovalec

inquilino m nájomca
inscripción f zápis, 

zapísanie
insecto m hmyz 
insistir (en) trvať, nástojiť 

na
instante m okamih
instaurar nastoliť, zaviesť
instituto m gymnázium
instrumento m nástroj
intacto,-a nedotknutý
intelectual m, f 

intelektuál, 
intelektuálka 

inteligente inteligentný
intento m pokus
intercambiar(se) 

vzájomne (si) vymeniť
interés m záujem
interesante zaujímavý
interesarse por zaujímať 

sa o
intermediar 

sprostredkovať

interno,-a vnútorný
interpretación f 

tlmočníctvo
intestino m črevo
introducir uviesť
inundación f potopa
invadir napadnúť
invasión f napadnutie, 

invázia
inventado,-a vymyslený
invento m vynález
investigación f výskum
invierno m zima
invitar pozvať
ir ísť; ir pitando hovor. 

frčať, mastiť preč; ir 
falto de tiempo 
nestíhať, mať 
naponáhlo

(ir)responsable 
(ne)zodpovedný

irlandés,-esa írsky; Ír, 
Írka 

irónico,-a ironický, 
uštipačný

irreal neskutočný, 
nereálny

irresistible neodolateľný
irresponsable 

nezodpovedný
irse odísť
Isla de Pascua 

Veľ konočný ostrov
isla f ostrov

J
jabón m mydlo
jactarse chváliť sa, 

vychvaľovať sa 
jaguar m jaguár
jajaja! chachacha!
jamás nikdy
jamón m šunka
jardín m; (jardín) m 

zoológico zoologická 
záhrada

jarra f džbán
jaula f klietka
jefe m šéf
jerga f slang
jersey m sveter 
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jersey sveter (pl. jerséis)
jornada f pracovný deň, 

smena; úväzok; a 
jornada completa / 
parcial na plný / 
čiastočný úväzok

joven mladý
joyería f klenotníctvo
judicial súdny
juego m hra; juego m de 

mesa stolná hra; 
Juegos Olímpicos 
Olympijské hry

juerguista ten, čo chodí 
po flámoch a zábavách 

jueves m štvrtok
jugador,-a m, f hráč, 

hráčka
jugar (ue) hrať; jugar al 

fútbol hrať futbal
juguete m hračka
juguetón,-ona hravý
julio m júl                        

    
jungla f džungľa 
junio m jún      
juntar(se) dať (sa) dokopy
junto,-a spolu, vedno; 

junto a vedľa, pri
justificación f 

ospravedlnenka
juzgado m súd

k
kétchup m kečup
kilo, kilógramo m kilo, 

kilogram
kilómetro m kilometer 
kleenex m papierová 

vreckovka

l
la tá (určitý člen)
laborioso,-a pracovitý
labio m pera
lado m bok, strana; a su 

lado po jeho boku, pri 
ňom

ladrar brechať
ladrón m zlodej; ¡al 

ladrón! – zlodej! 

lago m jazero
lágrima f slza; lagrimilla 

slzička 
lamentar horekovať, 

lamentovať
lanzamiento m 

vypustenie, vystrelenie
lápiz m ceruzka; lápiz m 

de colores farbička  
largo,-a dlhý 
lástima f škoda; qué 

lástima aká škoda, to 
je škoda

lateral m šport. krídlo
latigazo m šľahnutie, úder 

bičom
latín m latinčina 
lavabo m umývadlo 
lavadora f práčka; poner 

la lavadora dať (o)prať
lavaplatos m umývačka 

riadu
lavar tu: 
lavar umyť; prať; lavarse 

umyť sa, umývať sa
lazo m puto
lealtad f lojalita, vernosť
lector m čitateľ
leer čítať
legalmente zákonne, 

legálne
legislativo,-a 

zákonodarný, 
legislatívny

leche f mlieko
lechuga f hlávkový šalát
leído,-a sčítaný
lengua f jazyk (reč); jazyk 

(časť tela)
lentejas f pl. šošovica
lento,-a pomalý
león m lev
letra f písmeno; text; 

letras písmená; 
písomníctvo; 
humanitné odbory

levantar zdvihnúť, dvíhať; 
levantar la mano 
hlásiť sa 

levantarse vstať
ley f zákon

leyenda f legenda
libre voľný; slobodný
librería f kníhkupectvo
libro m kniha; libro m de 

texto učebnica; libro 
de viajes cestopis

licenciado,-a m, f 
absolvent; magister,-
ka; (za)registrovaný

licenciarse skončiť, 
absolvovať vysokú 
školu, dosiahnuť titul 
Mgr. skončiť

licenciatura f magisterské 
štúdium

licor m likér
licuadora f odšťavovač
líder m líder, vodca
liderar viesť, byť na čele
liebre f zajac
lienzo m plátno
liga f liga; Liga de 

Campeones Liga 
majstrov

ligar hovor. baliť
ligero,-a ľahký
lila fialový 
lima f limeta
limitar obmedziť, 

limitovať
limpiar umyť, upratať, 

vyčistiť
limpio,-a čistý
lindo,-a Am. pekný, 

krásny 
línea f riadok; en línea 

on-line
lío m pletka; tener un lío 

con zapliesť sa s kým
lista f zoznam
listo šikovný, bystrý (ser); 

pripravený, hotový 
(estar); hotovo

literatura f literatúra
llamado,-a nazývaný, 

volaný, takzvaný
llamar volať
llanura f rovina
llave f kľúč
llegada f príchod (vlaku, 

autobusu a pod.)

llegar prísť; llegar a 
saber dozvedieť sa; 
llegar a ser stať sa

lleno,-a plný (estar)
llevar nosiť, niesť, 

odniesť; priviesť; llevar 
(puesto) nosiť, mať 
oblečené; llevar a cabo 
uskutočniť; llevar la 
contraria protirečiť

llevarse odniesť si
llorar plakať
llover (ue) pršať  
lobo m vlk
loco,-a bláznivý
lograr dokázať; dosiahnuť
loro m papagáj
los tí (určitý člen)
luego m potom, neskôr
luego potom, neskôr 
lugar m miesto
luchador m bojovník
luchar bojovať, biť sa
lujo m luxus, prepych; de 

lujo prepychový
lujo tener el lujo de mať 

privilégium, výsadu 
čoho

lunes m pondelok

m
madera f drevo
madrastra f macocha, 

nevlastná matka 
madre f matka; madre 

política svokra
madridista madridský 

(týkajúci sa Realu 
Madrid)

madrileño,-a madridský
madrina f krstná (mama)
madrugada f čas asi od 

druhej v noci do piatej 
nadránom

machacado,-a rozdrvený
macho m samec 
maíz m kukurica
majestad f veličenstvo 
majo,-a sympatický, zlatý
mal m zlo
mal zle 

maldito,-a prekliaty; 
hnusný 

maleducado,-a 
nevychovaný; m, f 
nevychovanec; 
nevychovaná

maleta f kufor; hacer las 
maletas baliť sa 

malo,-a 1. zlomyseľný 2. 
zlej kvality 3. škodlivý 
(ser); 1. chorý 2. 
pokazený, zhnitý 
(potraviny) 3. 
pokazený, zničený (vec) 
(estar)

mamá f mama 
mañana f ráno, doobeda; 

por la mañana ráno
mañana m zajtrajšok, 

zajtrajší deň
mañana zajtra 
mandarina f mandarínka
manejar nakladať s, 

ovládať
manera f spôsob
manía f mánia; entrarle a 

alguien la manía de 
dostať obrovskú chuť 
na

manifestación f 
demonštrácia; prejav

mano f ruka
manoplas f pl.palčiaky 

(rukavice)
mantequilla f maslo
manual m návod, manuál; 

učebnica
manzana f jablko
maquillaje m make-up
maquinilla f de afeitar 

žiletka; maquinilla 
eléctrica elektrický 
holiaci strojček 

mar m more; Mar 
Mediterráneo 
Stredozemné more 

maravilla f zázrak; de 
maravilla úžasne, 
skvelo

marca f značka; de marca 
značkový

marco m rám
mareado (estar) točiť sa 

hlava, mať závrat
marcha f chod; pochod; 

poner en marcha 
rozbehnúť

marcha f pochod
marcharse odísť
marido m manžel
marino,-a morský
mariposa f motýľ
mariquita f lienka
mariscos m pl. plody 

mora
marítimo,-a prímorský
marrón hnedý
marroquí marocký; 

marroquí m, f 
Maročan; Maročanka 

Marruecos m Maroko 
martes m utorok         
marzo m marec       
más viac
masa f cesto
masivo,-a hromadný, 

masívny
matar zabiť
mate m maté (rastlina aj 

nápoj z nej)
matemáticas f pl. 

matematika    
materia f učivo
materno,-a materinský, 

materský; po matke, 
z matkinej strany 

matrícula f školné
matrimonio m 

manželstvo
maullar (ú) mňaukať
máximo,-a najvyšší, 

maximálny
maya m, f Maya, mayský
mayo m máj     
mayonesa f majonéza
mayoría f väčšina 
mayoritariamente 

poväčšine, zväčša
mecánico,-a – mechanik, 

mechanička  
medalla f medaila
media f polovica; 
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polhodina; medias 
pančuchy (dámske)

medicina f medicína; liek, 
medicína 

médico m lekár, doktor; 
médico de cabecera 
obvodný lekár 

medida f opatrenie; 
tomar medidas 
prij(ím)ať opatrenia

medieval stredoveký
medio m polovica; 

prostriedok; medios 
de comunicación 
oznamovacie 
prostriedky 

medio,-a polovičný
medir (i) merať
mejorar zlepšiť, vylepšiť, 

zlepšovať
melocotón m broskyňa
melón m žltý melón
memoria f pamäť; 

memorias pamäte, 
memoáre

mencionar spomenúť, 
spomínať 

mengano,-a m, f týpek, 
XY

menor menší; mladší 
menos menej; okrem, až 

na; menos mal que 
ešte že

mensaje m odkaz; 
esemeska, správa

mensual mesačný
mentir (ie-i) klamať
menú  m menu; menú del 

día denné menu
menudo,-a poondiaty, 

prekliaty, hnusný (pred 
podst. menom); 
drobný, malý (za podst. 
menom)

mercado m trh
mercería f galantéria
merecer (zc) zaslúžiť si
mermelada f džem, 

marmeláda
mero,-a prostý, čistý, holý
mes m mesiac

meseta f meseta
metáfora f metafora
meter vložiť, uložiť, dať; 

meter en el mismo 
saco hádzať do jedného 
vreca 

metro m meter
metro m metro, 

podzemná dráha
micro m hovor. mikrák = 

micrófono m mikrofón
miedo m strach
miel f med
miembro m člen
mientras zatiaľ mientras 

que zatiaľčo; mientras 
tanto medzitým

miércoles m streda
militar m vojak
militar vojenský
millar m tisícka
mina f baňa
mirar pozerať sa 
misa f omša; ir a misa ísť 

do kostola
mismo ten istý; sám, 

samotný
mitad f polovica; polčas
mítin m míting, stretnutie
mixto,-a zmiešaný
modales f pl. spôsoby; no 

tener modales nemať 
spôsoby 

modelo m tu: strih, tvar
moderno,-a moderný 
modesto,-a skromný
mochila f batoh
mojado,-a mokrý, vlhký; 

premočený
mojar zamokriť, zamočiť, 

obliať
molar hovor. páčiť sa, byť 

bohovský kto / čo
momento m chvíľa, 

okamih, moment
monarca monarcha, 

vládca
monarquía f 

parlamentaria 
parlamentná 
monarchia

monárquico m 
monarchista, 
prívrženec monarchie

monasterio m kláštor 
moneda f minca
monetario,-a menový
mono m al. mona f opica
montaña f hora; montaña 

f tabular stolová hora
montañoso,-a horský
montón m de hovor. 

kopa, kopec, hŕba, noša 
koho, čoho

monumental veľ kolepý, 
monumentálny

mopa f mop
moral f morálka, 

mravnosť
moral m moruša (strom)
morder (ue) hrýzť
moreno,-a (o človeku) 

tmavý, snedý; 
čiernovlasý

moro m hanl. Arab, 
moslim (najmä zo 
severnej Afriky)

mosca f mucha
mosquito m komár
mostaza f horčica
mostrador m pult
motivo m motív, príčina
motor m motor
móvil m mobil, mobilný 

telefón
movimiento m hnutie
mozo m mládenec
msnm = metros sobre el 

nivel del mar m.n.m.
mugir múkať, bučať
muchacho,-a m, f 

chlapec, dievča
mucho,-a veľa, veľmi
mujer f žena; manželka; 

de al. para mujer 
dámsky

multa f pokuta
multidisciplinar 

multidisciplinárny
mundo m svet; todo el 

mundo všetci
muñeca f bábika; zápästie

murciélago m netopier
muro m múr, stena
músculo m sval
museo m múzeum
música f hudba, muzika; 

hudobná výchova; 
clásica / folklórica / 
folk klasická / 
folklórna / folková 
hudba

musical hudobný
musical m muzikál
muslo m stehno
musulmán,-ana 

moslimský
muy veľmi

n
nacer (zc) narodiť sa
nacional národný, 

celonárodný
napoleónico,-a 

napoleonský
naranja oranžový 
naranja f pomaranč
nariz f nos
nata f šľahačka
natural prírodný, 

prirodzený
naturaleza f – príroda
naturaleza f muerta 

zátišie
naturalizarse dostať 

štátne občianstvo, 
udomácniť sa

navegable splavný
Navidad f Vianoce
necesitar potrebovať
necio,-a hlúpy, idiot
negociar jednať, 

vyjednávať; obchodovať
negro,-a čierny; negro 

sobre blanco čierne na 
bielom

nervioso,-a nervózny
neutralidad f neutralita
nevar (ie) snežiť, padať 

sneh
ni ani; ni ... ni ani ... ani
nieto m vnuk; nieta f 

vnučka; nietos vnúčata; 
vnuci

nieve f sneh, hay nieve je 
nasnežené al. sneh

niño,-a m, f dieťa
no obstante avšak
nocturno,-a nočný 
Nochebuena f Štedrý deň
Nochevieja f Starý rok, 

Silvester
nómada kočovný, 

nomádsky
nombrar menovať
nombre m meno; a 

nombre de na meno; 
nombre de pila osobné 
meno 

nomeolvides m 
nezábudka

nominar nominovať, 
navrhnúť

normal normálny 
normalmente normálne, 

bežne, zvyčajne
norte m sever 
norteamericano,-a 

severoamerický 
nota f známka; nota en 

comportamiento 
známka zo správania

notable podstatný, 
významný; chválitebný 
(známka)

notarse zdať sa, pôsobiť
noticia f správa
novedad f novinka
novela m román
novia f frajerka, dievča
noviembre m november
novio m frajer, chlapec
nuera f nevesta 
nuevo,-a nový

o
o alebo
obedecer (zc) poslúchať
objetivo m cieľ 
objetivo m objektívny, 

nestranný
obligación f povinnosť
obligatorio,-a povinný

obra f dielo
obrero,-a – robotník, 

robotníčka
observar pozorovať, 

sledovať
obsoleto,-a zastaraný
obstáculo m prekážka
obtener (ako tener) získať
oca f hus; 
ocasión f príležitosť
occidental západný
octubre m október
ocupar obsadiť
ocurrir stať sa; 

ocurrírsele algo a 
alguien prísť na um, 
napadnúť komu čo

odiar nenávidieť, neznášať
oeste m západ 
ofender(se) uraziť (sa)
oferta f ponuka; estar de 

oferta byť v ponuke
oficial oficiálny, úradný 
oficina f kancelária
ofrecer (zc) ponúkať 
oír počuť
ojalá kiežby, bodaj by
ojo m oko
ola f vlna
olla f hrniec; olla a 

presión tlakový hrniec
ollita f kastrólik, hrnček
olvidarse (de) zabudnúť 

na
ombligo m pupok
omitir vypustiť, zabudnúť 

na
ómnibus m osobný vlak, 

osobák
ONG f [oeneché] 

mimovládna 
organizácia

ONU f OSN 
opción f možnosť
ópera f opera
opereta f opereta
opinión f názor, mienka; 

en mi opinión podľa 
mňa

óptica f optika
optimismo m optimizmus
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optimista optimistický
optimista m, f optimista, 

optimistka
orden f príkaz, rozkaz
orden m poradie, 

poriadok 
ordenador m počítač; 

(ordenador) portátil 
prenosný počítač, 
notebook 

ordinario,-a všedný, 
obyčajný

oreja f ucho
orfebrería f šperkárstvo
organización f 

organizácia
órgano m órgano; 

órganos internos 
vnútorné orgány

orgulloso,-a pyšný, hrdý 
oriental východný
orientarse mať prehľad, 

orientovať sa
origen m pôvod 
originar vzniknúť
oro m zlato
oscuro,-a tmavý 
osito m de peluche 

plyšový medvedík
oso m medveď; oso polar 

ľadový medveď; oso 
panda panda

ostras f ustrica; ¡ostras! 
hovor. do kelu!

otoño m jeseň      
otorgar udeliť
otro,-a iný, druhý
oveja f ovca; de oveja ovčí

p
paciente m, f pacient, 

pacientka
pacífico,-a pacifický
padre m otec; padres 

rodičia; otcovia padre 
político svokor; 
padres políticos 
svokrovci; svokrovia

padrastro m otčim, 
nevlastný otec

padrino m krstný (otec)

paella f druh rizota
pagar platiť, zaplatiť; 

pykať; pagar por 
separado platiť každý 
za seba

página f strana; página 
(de) web webová 
stránka

país m krajina
paisaje m krajinka
pájaro m vták
palabra f slovo; ¡palabra! 

čestné slovo
palacio m palác
paleta f paleta; pálka
palo m palička
paloma f holub
palomitas pukance, 

popkorn
pan m chlieb
panadería f pekáreň
pañal m plienka
panorama m panoráma
pantalla f obrazovka
pantalón m nohavice; 

pantalón corto šortky, 
kraťasy; pantalón 
vaquero al. vaqueros 
rifle, texasky

pañuelo m vreckovka, 
šatka 

papa f Am. zemiak
papá m ocko 
papel m papier; úloha
papeleo m papierovanie, 

papierovačka
papelería f papiernictvo
paquete m balík
par m pár
para nada vonkoncom, 

vôbec (nie)
para pre
parada f zastávka
paradoja f paradox
parangón; no tener 

parangón nemať páru, 
nič sa nevyrovnať 
komu / čomu

parar (de) prestať, 
zastaviť sa

parecer (zc) zdať sa; 
parece que zdá sa, že

parecido,-a podobný
pared f stena
pareja f dvojica, pár
pariente m, f príbuzný, 

príbuzná
parte f strana; časť; por 

otra parte na druhej 
strane; formar parte 
byť súčasťou

participante účastník
participar zúčastniť sa, 

zúčastňovať sa
partitura f noty
pasado m minulosť
pasajero,-a m, f 

cestujúci,-a, pasažier,-
ka

pasaporte m (cestovný) 
pas

pasar de hovor. kašľať na, 
mať na háku; pasar 
olímpicamente de 
zvysoka kašľať na

pasar por vydávať sa za
pasar stať sa, (u)diať sa; 

stráviť
pasear (po)prechádzať sa
pasillo m chodba
Pasión f de Cristo 

utrpenie Krista
paso m krok
pasta f cestoviny; 

ensalada de pasta 
cestovinový šalát; 
pasta f de dientes 
zubná pasta 

patata f zemiak; patatas f 
pl. bravas opekané 
zemiakové kocky s 
ostrou rajčinovou 
omáčkou / kečupom

paterno,-a otcovský, po 
otcovi, z otcovej strany 

patético,-a trápny
pato m kačka 
patrimonio m dedičstvo 

(naj-mä duchovné a 
kultúrne)

patrono m patrón, 
ochranca

pavo m moriak
peculiaridad f zvláštnosť
pedante puntičkársky, 

pedantný
pedazo m kus, časť; caerse 

en pedazos rozpadať sa 
na kusy

pedir (i) prosiť (o), žiadať 
(o)

pegamento m lepidlo             
pegar lepiť; hodiť sa
pecho m hruď
pechuga f prsia (jedlo)
peine m hrebeň 
pelado,-a (estar) hovor. 

byť švorc, nemať ani 
fuka

pelearse biť sa
peli f hovor. 
película f film; película f 

de acción akčný film
peligroso,-a nebezpečný 
pelo m vlasy
pelota f lopta
pelota m, f šplhúň, 

riťolez; hacer la pelota 
šplhať si, podliezať 
profesorovi   

peluquería f kaderníctvo
pena f škoda; qué pena 

aká škoda, to je škoda
penalti m poutový kop, 

penalta
pendiente f svah
pendiente m náušnica
pendiente zostávajúci, 

nevybavený, 
nedoriešený, zvyšný

pendiente zostávajúci, 
zvyšný

penetrar preniknúť, 
prenikať

península polostrov
pensar (ie) myslieť (si); 

pensar en myslieť na
pepino m uhorka
pequeño,-a malý
pera f hruška
perder stratiť; prehrať

pérdida f strata; pérdida f 
de glaciares m pl. 
úbytok ľadovcov

perfección f dokonalosť
perfeccionar zdokonaliť, 

vylepšiť
perfectamente 

vynikajúco, perfektne
periodismo m 

novinárstvo, 
žurnalistika

periodista m, f novinár, 
novinárka

periodístico,-a 
novinársky, 
žurnalistický

periodo m doba, obdobie
permanecer (zc) zostať
permiso m povolenie
pero ale
perro m pes 
perseguir (i) 

prenasledovať
persona f osoba
personaje m osobnosť 
pesado,-a (ser) ťažký; 

otravný
pescado m ulovená ryba; 

ryba (jedlo), rybie 
mäso 

pescar loviť ryby, rybárčiť 
pese a hoci
peseta f peseta 

(španielska mena pred 
zavedením eura)

pesimista pesimistický
pesimista m, f pesimista, 

pesimistka
pez f smola, živica 
pez m ryba (živá)
piano m klavír
pibe m, f Arg. chalan, 

dievča, baba
picante štipľavý, ostrý
pico m štít, vrchol
pie m noha (od členku 

dole)
piedra f kameň; quedarse 

de piedra zdrevenieť, 
zostať ako obarený (od 
prekvapenia, úľaku...)

piel f koža
pierna f noha
pijama m pyžamo 
pijo,-a hovor. snobský; 

snob; snobka
pillar hovor. načapať, 

prichytiť
piloto m, f pilot, pilotka 
pimienta f čierne korenie
pimiento m paprika
piña f ananás; de piña 

ananásový
piña f banán
pinacoteca f obrazáreň
pincel m štetec
pingüino m tučniak
pinchar (pre)picnhúť
pincho m moruno malé 

ražniči (kuracie alebo 
bravčové prekladané 
kúskami papriky)

pino m borovica
pinta f znamenie; vzhľad; 

tener la pinta de 
hovor. vyzerať ako

pintar maľovať
pintor,-ora m, f maliar, 

maliarka 
pintura f maľba; 

maliarstvo; pintura f 
rupestre jaskynná 
maľba

pirámide f pyramída, 
ihlan

pisar stúpať po
piscina f bazén, kúpalisko
piso m byt
pitagorín m kockatá hlava
pitar (od)pískať
pizarra f tabuľa
placer m potešenie
plan m plán
planchar (o)žehliť
plano m mapa; plán
plano,-a rovinatý
planta f tu: poschodie; 

rastlina; planta f baja 
prízemie

plantilla f zostava
plas plesk (napr. pri 

facke)
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plata f striebro
plátano m banán  
plato m jedlo, chod; 

tanier; plato sopero / 
llano m hlboký / 
plytký tanier

platos m pl. riad 
playback m [plejbak] 

plejbek; hacer 
playback hrať 
na plejbek 

plaza f námestie 
plof čľup
población f obyvateľstvo
pobre chudobný
pobreza f chudoba
poco,-a málo; a poco que 

stačí, ak; un poco 
trochu

poder m moc
poderoso,-a mocný, 

vplyvný 
poesía f poézia
policía m, f policajt, 

policajtka
político,-a – politik, 

politička
político,-a politický
pollo m kura
polo m nanuk
ponencia f prednáška
poner dať, položiť; 

ponerse obliecť si
popularizar 

(s)popularizovať
popularmente ľudovo
¿por dónde? kadiaľ?
por encima de ponad
por favor prosím (Vás / 

ťa)
¿por qué? prečo?
porque pretože
portada f titulná strana, 

titulka; en portada na 
titulnej strane

portarse správať sa
portugués,-esa 

portugalský; portugués 
m Portugalec, 
portugalčina; 

portuguesa f 
Portugalka 

poseer mať, vlastniť
posfranquista 

postfrankistický
posibilidad f možnosť
posición f postavenie, 

pozícia; posición f 
vertical zvislá poloha

postre m dezert, zákusok
potencia f veľmoc, 

mocnosť
potencial m potenciál
potro m žriebä
practicar vyznávať, 

praktizovať; 
praktikovať

práctico,-a praktický
prado m lúka
precaución f opatrenie
precio m cena
precioso,-a nádherný, 

roztomilý
precipitaciones f pl. 

zrážky
precisamente zrovna, 

práve
precolombino,-a 

predkolumbovský
precristiano,-a 

predkresťanský
precursor,-a m, f 

predchodca, 
predchodkyňa

predominar prevládať 
preferido,-a obľúbený
preferir (ie-i) dať 

prednosť, 
uprednostňovať

preguntar (por) pýtať sa 
(na)

premio m ocenenie, cena
prensa f tlač; prensa del 

corazón bulvárna tlač
prensar (vy)lisovať
preocuparse robiť si 

starosti
preparar(se) pripraviť (sa 

/ si), pripravovať (sa / 
si)

preparativos m pl. 
prípravy

prepotente arogantný, 
spupný, panovačný 

prerromano,-a 
predrománsky

prescribir predpísať
presencia f prítomnosť
presentar predstaviť, 

predstavovať
presidir predsedať
préstamo m výpožička, 

cudzie slovo
prestar požičať
prestigioso,-a prestížny
pretexto m výhovorka
prevenir (ako venir) 

predchádzať
primavera f jar     
primero,-a prvý; po prvé
primo m bratranec; prima 

f sesternica; primos 
bratranec a sesternica; 
bratranci

principal hlavný, 
základný

prisa f náhlenie, chvat; 
tener prisa ponáhľať 
sa, mať naponáhlo

privado,-a súkromný
probador m skúšobná 

kabínka
probar (ue) vyskúšat (si)
problema m problém, 

ťažkosť
procesión f procesia
proclamar vyhlásiť
producto m výrobok; 

(producto) lácteo 
mliečny výrobok

profe m, f hovor. profák, 
profáčka

profesional profesionálny
profesor m profesor, 

učiteľ 
programa m program
programador,-a m, f 

programátor,-ka
prohibido,-a zakázaný 
prolongar predĺžiť

promoción f šírenie, 
propagovanie

pronto čoskoro, skoro, 
rýchlo

propietario,-a m, f 
majiteľ; majiteľ ka

proponer navrhnúť
propuesta f návrh 
prosa f próza
provecho m úžitok; buen 

provecho dobrú chuť
prótesis f protéza
provenir (ako venir) 

pochádzať
prudente opatrný
prueba f skúška; prueba 

de acceso prijímacia 
skúška

psicología f psychológia
¡puaj! fuj!
publicar vydať 
publicidad f reklama
público,-a verejný
pudin m puding
pueblo m tu: národ
puenting m bungee-

jumping
puerco m prasa 
puerta f dvere
pues nuž
puesto m miesto; stánok
pulmón m pľúca
punta f špička, hrot; 

ponerle a alguien los 
nervios de punta byť z 
čoho na nervy

punto m bod; bodka; 
estar a punto de + 
infinitivo chystať sa 
urobiť, každú chvíľu 
urobiť čo

pupitre m lavica
puzzle m 

[puTle](skladačka) 
puzzle

Q
que 1. (vzťažné zámeno) 

ktorý (po podstatnom 
mene), 2. (spojka) že 

¿qué? čo?, čím? pred príd. 

m. a podst. m. aký?, 
ktorý? 

quedar zísť sa
quedarse (z)ostať, 

(z)ostávať; quedarse 
atrás byť, zostať 
pozadu, v úzadí; 
quedarse con nechať 
si, brať si

quejarse de sťažovať sa na
quemar pripiecť, pripáliť
querer (ie) chcieť; milovať
queso m syr
¿quién? kto?; plurál: 

¿quiénes? kto?
química f chémia    
quincena f pätnástka 
quiosco m kiosk
quitarse vyzliecť si
quizá(s) možno, snáď, 

hádam

r
rábano m reď kovka
radiador m chladič
radical radikálny
radicalizarse 

radikalizovať sa
radio f rádio, rozhlas
radio m polomer, rádius
raíz f koreň
rana f žaba; 
rancho m ranč
rápido,-a rýchly
rasgo m črta, ráz 
rastro m stopa
rata f potkan
ratificar ratifikovať, 

schváliť
rato m chvíľa
raya f čiara; pasarse de la 

raya prepísknuť, prehnať 
čo

raza f rasa, plemeno
razón f pravda; tener 

razón mať pravdu
razonable rozumný; 

rozumne
rebaja f zľava
rebelde m rebel

recepcionista m, f 
recepčný,-a

receta f predpis, recept
recetar predpísať, vydať 

recept
recién nedávno, teraz
recientemente nedávno, 

v nedávnej dobe
recíproco,-a vzájomný, 

recipročný; a la 
recíproca na oplátku

reclamar reklamovať
recoger vyzdvihnúť, ísť 

po; upratať
recomendar (ie) 

odporučiť
reconocer (zc) uznať, 

uznávať
recordar (ue) spomenúť si 

na, spomínať si na 
recorrer prejsť, 

prechádzať
recreativo,-a rekreačný
recreo m prestávka
rector m rektor
recuperarse vyzdravieť
redactor,-ora m, f 

redaktor; redaktorka; 
redactor jefe 
šéfredaktor

reembolsar preplatiť, 
vrátiť peniaze

reembolso m preplatenie; 
contra reembolso na 
dobierku

referéndum m 
referendum

referirse a (ie-i) mať na 
mysli, mieniť; týkať sa, 
vzťahovať sa na; por lo 
que se refiere čo sa 
týka

reflejarse odrážať sa
reforma f reforma
refrescante osviežujúci
regalar darovať, 

podarovať
regalo m darček
régimen m režim
región f kraj, región
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regional krajový, 
regionálny

regla f pravítko                      
regresar vrátiť sa
rechazar odmietnuť
reina f kráľovná
reintroducir (zc) 

znovuvypustiť, 
znovuvysadiť

reír(se) (i) smiať sa
relación f vzťah; 

relaciones f pl. 
internacionales 
medzinárodné vzťahy

relieve m povrch
religión f náboženstvo
religioso,-a náboženský
relinchar erdžať
reloj m hodinky
remitente m odosielateľ
remoto,-a vzdialený
rendirse (i) vzdať sa
renombre m renomé, 

meno
repartir (roz)deliť
repente; de repente 

zrazu, náhle, 
znenazdajky

repetir (i) (z)opakovať
reportaje m reportáž
representado,-a 

zastúpený
representar predstavovať 
reprimir potlačiť
reproducción f 

napodobenina; 
reprodukcia

reptil m plaz
reseña f recenzia
reserva f rezerva; reserva 

f de la biosfera 
biosférická rezervácia

reservar objednať, 
rezervovať

resfriarse (í) prechladnúť; 
resfriado,-a (estar) 
prechladnutý

residencia estudiantil 
študentský internát

resolver (ue) vyriešiť

respetar(se) rešpektovať 
(sa), dodržiavať (sa)

respiración f dýchanie; 
respiración artifical 
umelé dýchanie; casi 
sin respiración 
zadychčane, lapajúc po 
dychu

responsabilidad f 
zodpovednosť

responsable (por) 
zodpovedný (za)

restaurante m reštaurácia
resto m zvyšok 
reto m výzva
retransmisión f prenos
retrasado,-a (estar) ísť 

pozadu
retrato m portrét, 

podobizeň
revelar odhaliť, prezradiť
revés; al revés naopak 
revisar prejsť, 

skontrolovať
revolucionario,-a m, f 

revolucionár,-ka; 
revolucionario,-a 
revolučný

revuelta f nepokoj
rey m kráľ Reyes m pl. 

Magos Traja králi
rico bohatý (ser); chutný 

(potraviny) (estar); 
rico,-a en bohatý na

ridículo,-a smiešny
riesgo m riziko; poner en 

riesgo ohroziť
riguroso,-a prísny
rinoceronte m nosorožec
riñón m oblička
ritmo m rytmus
robar (o)kradnúť
roble m dub
roca f skala
rockero,-a m, f rocker, 

rockerka
rockero,-a rockový
rodilla f koleno
rogar (ue) prosiť; hacerse 

rogar nechať sa prosiť
rojo,-a červený 

romance m románčina, 
románsky jazyk

romance románsky 
romanizado,-a 

romanizovaný, 
porománčený

romano,-a rímsky
romántico,-a romantický
romper rozbiť, zlomiť
ron m rum 
roncar chrápať
ropa f oblečenie, bielizeň; 

ropa interior spodná 
bielizeň; ropa de 
deporte športové 
oblečenie

rosa f ruža
rosa ružový 
roto,-a zlomený, 

polámaný (estar) 
rotulador m fixka                 
rubio,-a svetlovasý, 

blonďavý
ruido m hluk
ruiseñor m slávik
rumano m rumunčina 
rutina f rutina

S
sábado m sobota
sabana f savana
saber vedieť; dokázať, 

chutiť po; saber a (ajo) 
chutiť po (cesnaku)

sabor m chuť
sabotear sabotovať
sacacorchos m vývrtka
sacapuntas m strúhadlo        
sacar vytiahnuť; tu: 

vyplaziť; sacar 
adelante (u)živiť

sagrado,-a svätý, 
posvätný

sala f sála, miestnosť; sala 
de espera čakáreň;  
sala de estar obývačka; 
sala f de exposiciones  
výstavná sieň; sala f de 
profesores zborovňa

salado,-a slaný
salero m soľnička

salchicha f párok
salida f východ; odchod; 

salida f de urgencia 
núdzový východ 

salud f zdravie
saludar (po)zdraviť
saludo (a) m pozdrav 

komu / čomu
sandía f červený melón, 

dyňa
sangrar krvácať
sanidad f zdravotníctvo
sanotario,-a zdravotný
sano,-a (estar) zdravý
santuario m svätyňa 
sartén f panvica
satisfacer uspokojiť, 

učiniť zadosť
sauce m vŕba
secar(se) (vy)sušiť (sa)
sección f oddelenie, 

sekcia
seco,-a suchý 
secretario,-a – sekretár, 

sekretárka
secreto m tajomstvo; 

guardar el secreto 
ante udržať tajomstvo 
pred 

sector m sektor
secuestro m únos
sede f sídlo
seguir (i) pokračovať
según podľa
segundo,-a druhý 
seguridad f social 

sociálna poisťovňa
seguro m poistenie 
selección f výber; 

reprezentácia, 
reprezentačný výber

selectividad f maturita; 
hacer la selectividad 
al. el examen de 
selectividad 
zmaturovať

sello m známka
selva f prales
semanal týždenný
semestre m semester
semita semitský

senado m senát
senderismo m turistika
Sendero m Luminoso 

Svetlý chodník
señor m pán
señora f pani; de señora 

dámsky
señorita f slečna
sensación f dojem
sensacionalista bulvárny
sensual zmyselný
sentado,-a; estar sentado 

sedieť
sentarse (ie) sadnúť si
sentido m zmysel; 

sentido de humor 
zmysel pre humor

sentimental citový, 
sentimentálny

sentir(se) (ie-i) cítiť (sa); 
hacer sentir prejaviť, 
dať najavo

septiembre m september    
sequía f sucho
ser byť; a no ser que 

jedine, že, pod 
podmienkou, že

ser m bytosť, tvor; ser 
humano ľudská bytosť

serenata f serenáda
serie f rad, séria, sled
serio,-a tu: seriózny
serio,-a vážny; seriózna; 

en serio vážne, naozaj
serpiente f had
servicio m služba; 

stredisko; servicio de 
urgencias pohotovosť; 
servicios služby; 
toalety

servilleta f servítka
servir (i) tu: podávať
sexy sexy
si ak; čí
sí seba, sebe, sebou
sidra f jablčný mušt 
siempre vždy
sierra f pohorie, hory
siesta f siesta; la siesta 

alebo aj dormir al. 
echar al. hacer al. 

tomar la siesta dať si 
siestu, pospať si po 
obede

siglo m storočie
significado m význam 
significativo,-a významný
silbar syčať
silla f stolička
sillón m kreslo
símbolo m symbol
simpático,-a milý, 

sympatický 
simpatizante 

sympatizujúci
simplemente jednoducho
sin bez; sin embargo 

avšak, napriek tomu
sincero,-a úprimný
sinfin m bezpočet
sino (que) lež, ale
sistema m educativo 

školský systém
sitio m miesto
soberanía f zvrchovanosť
sobornar podplatiť
sobre na, nad; o
sobresaliente výborný
sobrino m synovec; 

sobrina f neter; 
sobrinos synovci 
(a netere)

sobrio,-a strohý, striedmy 
sociable spoločenský
social spoločenský; 

sociálny
socialista socialistický
sociología f sociológia
¡socorro! – pomoc! 
sofá m gauč
sofisticado,-a 

sofistikovaný
software m [sof(t)wer] 

softvér; de ~ 
softvérový

soja f sója
sol m slnko; hace sol 

svieti slnko
solamente iba, len
soldado m, f vojak, 

vojačka
soler (ue) zvyknúť; soler 
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+ inf. zvyknúť robiť čo, 
robievať čo

solicitud f žiadosť
sólo = solamente iba, len
solo,-a sám
soltero,-a slobodný, 

slobodná
solucionar riešiť, vyriešiť
sombrero m klobúk
sombrilla f slnečník
sonar (ue) zvoniť, 

zazvoniť
sonido m zvuk 
sonreír (ako reír) 

usmi(ev)ať sa 
sopa f polievka; sopa de 

ajo cesnaková polievka
soplar našepkávať
soportar vydržať
soprano m, f soprán, 

sopranistka
sorprender prekvapiť, 

prekvapovať
sorprendido,-a (estar) 

prekvapený 
soso,-a mdlý, bez chuti; 

hovor. nudný
sospechar podozrievať, 

mať podozrenie
sostén m podprsenka
sótano m pivnica; suterén
soviéticos m pl. Sovieti
subir stúpnuť, zvýšiť; 

vyliezť, vystúpiť; 
zlepšíť (známku)

sublevado m povstalec
subvención f (peňažná) 

podpora, grant
sucesor m následník
sucio,-a špinavý; estar 

sucio byť zašpinený
sucursal f pobočka
sudamericano,-a 

juhoamerický 
sudar potiť sa
suegro m, f svokor, 

svokra; suegros 
svokrovci; svokrovia 

sueldo m plat
suelo m podlaha, zem

sueño m sen; tener sueño 
byť ospalý

suéter m sveter 
sugerencia f pripomienka, 

návrh, podnet
Suiza f Švajčiarsko
sujetador m podprsenka 
súper m = supermercado 

m supermarket
superación f zvládnutie, 

prekonanie
superar prekonať
superficial povrchný
superficie f povrch
superior horný
supersticioso,-a 

poverčivý 
suponer predpokladať
suprimir potlačiť
supuesto,-a 

predpokladaný, 
domnelý

sur m juh 
surfear surfovať
surgir vzniknúť
suspenderle a alguien 

nespraviť skúšku, 
vyhodiť zo skúšky

suspendido nedostatočný 
(známka)

sustituir a / suplir 
a suplovať / zastupovať 
koho

susto m úľak, zľaknutie; 
dar un susto naľakať

T
tabla f tabuľ ka
tal vez hádam, možno
talento m talent, nadanie
talla f veľ kosť, číslo
taller m servis; dielňa
talón m päta
también tiež, taktiež, aj
tampoco tiež nie, ani
tanto tak; por lo tanto 

preto
tanto m bod
tapa f chuťovka (je sa 

medzi hlavnými 
jedlami, niekedy ich v 

baroch podávajú 
zdarma k nápojom); ir 
de tapas / tapear ísť 
na „tapas“ (ísť z baru 
do baru, objednať si 
nápoj a zjesť tapas)  

tapar zakryť, prikryť
tardar meškať
tarde f popoludnie; por la 

tarde poobede, 
popoludní

tarde neskoro
tarea f domáca úloha; 

úloha
tarifa f poplatok
tarjeta f karta; tarjeta f 

de embarque palubný 
lístok

tarta f torta
tartamudear koktať
taxi m taxi, taxík
taxista m, f taxikár, 

taxikárka
taza f šálka; taza de té / 

café šálka na čaj / 
kávu; 

té m čaj
técnico,-a m, f technik, 

technička 
tecnológicamente 

technologicky
tele f hovor. televízia, 

telka
telefonear telefonovať
telespectador m televízny 

divák
televisar vysielať (v 

televízii)
telón m opona; subir / 

bajar el telón zdvihnúť 
/ spustiť oponu

tema m téma
temperatura f teplota; 

tomar la temperatura 
zmerať teplotu

templado,-a mierny
tenedor m vidlička 
tener mať; tener enfilado 

a alguien sedieť, 
zasadnúť si na koho; 

tener lugar konať sa, 
uskutočniť sa

teniente coronel m 
podplukovník

tenista m tenista
tenor m tenor, tenorista
teología f teológia, 

bohoslovectvo
teoría f teória
terco,-a tvrdohlavý
terminar skončiť; 

terminar la comida 
dojesť

termómetro m teplomer
ternera m teľa; de ternera 

teľací
territorio m územie
terrorismo m terorizmus
tesina f diplomová práca
tesis f doctoral 

dizertačná práca
testigo m svedok
testimonio m svedectvo
tetera f čajník
tiburón m žralok
tic-tac tik-tak
tiempo m čas; počasie; 

tiempo de ocio voľný 
čas; hace buen tiempo 
je pekne

tienda f obchod; tienda 
de ropa obchod s 
oblečením; tienda de 
comestibles potraviny; 
tienda (de campaña) 
(kempingový) stan; 
tienda de muebles 
nábytok; tienda libre 
de impuestos bezcolný 
al. duty-free obchod

tigre m tiger
tilín cililing
tilo m lipa
timbre m zvonček
tímido,-a hanblivý, plachý
tinto m de verano 

červené víno so sódou 
a ľadom

tintorería f čistiareň
tío – okrem významu ujo, 

strýko v európskej 

španielčine znamenajú 
kamoš; týpek

tío,-a m, f ujo, strýko; 
teta; hovor. kamoš, 
týpek; baba, babenka; 
tíos ujo a teta; ujovia

típico,-a typický
tirada f náklad
tirar vyhodiť, hádzať; 

ťahať; strielať
titulado,-a nazvaný
titularidad f právna 

forma
título m nadpis
tiza f krieda
tobillo m členok
tocar chytať; hrať (na 

hudobnom nástroji)
tocayo,-a m, f menovec, 

menovkyňa
tocino m slanina
toc-toc klop-klop
todavía ešte
todo všetko; todo el / la 

celý celá; todos los / 
las všetci, všetky

tolerante tolerantný, 
zhovievavý

toma f prevzatie, zabratie
tomar vziať (si), zobrať 

(si); tomar el sol 
opaľovať sa, slniť sa; 
tomar tierra pristáť

tomate m rajčina, 
paradajka

tonto,-a hlúpy
tópico m klišé, stereotyp 
topo m krt
toque m hra
tormenta f búrka; hay 

tormenta je búrka
torneo m turnaj
torno; en torno a okolo
toro m býk; toros býky; 

býčie zápasy
toro m býk
tortilla f omeleta; Méx. 

kukuričná placka
tortuga f korytnačka
toser kašľať
tostada f hrianka

tostador m hriankovač
tostar (ue) opiecť
total celkový; takže, to 

znamená; en total 
celkovo

totalmente úplne, totálne
trabajador,-a m, f 

pracovník, 
pracovníčka, 
pracujúci,-a 

trabajador,-ora pracovitý
trabajar pracovať
trabajo m práca; trabajo 

de diplomatura 
bakalárska práca; 
trabajo de 
licenciatura 
diplomová práca

trabalenguas m 
jazykolam

tradición f tradícia 
tradicional tradičný 
tradicionalmente 

tradične 
traducción f 

prekladateľstvo 
traer priniesť, doniesť
tragedia f tragédia
tragicomedia f 

tragikomédia
traje m (pánsky) oblek; 

traje m de baño plavky
tramitación f vybavovanie
tranquilo,-a pokojný
transformar zmeniť, 

premeniť
transfusión f transfúzia
transición f prechod
trasfondo m pozadie
trasladar premiestniť, 

presunúť
trastrás – ťuk-ťuk
tratado m dohoda
tratamiento m liečba, 

liečenie
tratar de snažiť sa
travesura f šibalstvo, 

zbojníctvo
treintena f tridsiatka
tremendo,-a hrozný, 

strašný
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tren m vlak; trenes de 
larga distancia 
diaľ kové, trenes de 
media distancia na 
stredné vzdialenosti, 
trenes de cercanías 
regionálna preprava, 
osobáky

trepa m, f šplhúň
tribu f kmeň
tribunal m tribunál
trigésimo,-a tridsiaty
triunfar vyhrať
triunfo m triumf, 

víťazstvo
trona f detská stolička
tronco m trup
trozito m kúsok
trueque m výmenný 

obchod
trucha f pstruh; trucha al 

vino pstruh na víne
tsunami m tsunami
tú ty
tulipán f tulipán
tumbado,-a; estar 

tumbado ležať 
turismo m turizmus; 

(automóvil de) 
turismo m osobný 
automobil

turnarse striedať sa
turno m poradie, 

striedanie, zmea; es su 
turno je na rade

tutor m triedny učiteľ
tutora f triedna učiteľ ka

u
udía f fazuľa 
último,-a posledný
umbral m prah
un jeden, nejaký (neurčitý 

člen)
una jedna, nejaká 

(neurčitý člen)
único,-a jediný 
unidad f jednotka
unidireccional 

jednosmerný
unido,-a (a) spojený

unirse spojiť sa 
universidad f univerzita
uno tu: človek
urgentemente urýchlene
usar použiť, používať
usted Vy (vykanie)
usuario,-a m, f 

používateľ, 
používateľ ka

uva f hrozno

v
vaca f krava, de vaca 

hovädzí
vacacional prázdninový
vacaciones f pl. prázdniny
vacilación f váhanie
vacilar váhať; hovor. 

provokovať
vago,-a lenivý
vainilla f vanilka; de 

vainilla vanilkový
vajillas f pl. riad 
vale áno; platí, 

dohodnuté, O.K.
valer stáť, mať cenu, 

platiť, byť platný
válido,-a platný
valiente statočný
valor m cena, hodnota; 

valores cennosti; cenné 
papiere

variado,-a rozmanitý, 
pestrý

variedad f rôznosť, 
rôznorodosť

vario,-a rôzny
varopinto,-a 

pestrofarebný
vasco m baskičtina 
vaso m pohár (na vodu)
vasto,-a rozľahlý, 

obrovský
vaya ale čo, no teda; ale, 

ale!
vecino,-a susedný, 

susediaci; vecino m 
sused; vecina f suseda

vegetariano,-a m, f 
vegetarián,-ka; 
vegetariánsky

veintena f dvadsiatka
velocidad f rýchlosť
vendado,-a obviazaný
vender predať, predávať
venir a la mente prísť na 

myseľ
venir prísť, ísť
ventaja f výhoda
ventana f okno, oblok
ventanilla f okienka
ver vidieť
verano m leto          
veras; ¿de veras? – 

naozaj, skutočne, hej?
verdad 
verdad f pravda; a decir 

verdad pravdu 
povediac; es verdad je 
to pravda

verde zelený
verdura f zelenina
verificar preukázať, 

dokázať
versión f verzia; demo 

versión demoverzia, 
skúšobná verzia

vestíbulo m predsieň, 
vstupná hala

vestido m odev; dámske 
šaty 

vestigio m stopa
vestirse (i) obliecť sa / si, 

obliekať sa / si
veterinaria f veterinárstvo 
vez raz, krát; a veces 

niekedy, občas 
vía f cesta, koľaj; vías 

ferroviarias železničné 
koľaje

viajar cestovať
viaje m cesta
víbora f zmija
vicedecano m prodekan
vicerrector m prorektor
victoria f víťazstvo
vid f vinič
vida f život
vidrio m sklo; de vidrio 

sklenený, sklený
viejo,-a starý      
viernes m piatok

viento m vietor; hace al. 
hay viento je veterno, 
fúka vietor

vigilante m strážnik
vigor m platnosť
villancico m koleda
vinagre m ocot
vino m víno; vino de 

Jerez víno sherry
viola f fialka
violeta fialový
virgen f panna; Virgen f 

Panna Mária
virreinato m 

miestokráľovstvo
virtuoso,-a m, f virtuóz, 

virtuózka 
visigodo m Vizigót, 

vizigótsky
visitar navštíviť, 

navštevovať
vista f výhľad, pohľad; 
visual vizuálny
viveza f živosť 

vivir žiť, bývať
vivo čulý, plný života 

(ser); nažive, živý 
(estar)

vocabulario m slovná 
zásoba, slovíčka

vocalista m, f spevák, 
vokalista; speváčka, 
vokalistka

volar (ue) letieť, lietať
volcán m sopka 
voluntario,-a dobrovoľný  
volver (a) (ue) vrátiť sa 

kam; volver + a + inf. 
znova, zasa urobiť, 
robiť čo, opäť sa pustiť 
do čoho

vomitar vracať
votar voliť
voz f hlas
vuelo m chárter 

charterový let
vulgar vulgárny; ľudový

Y
y a 
ya que keďže, vzhľadom 

na to, že
ya už
yegua f kobyla
yerba f  mate rastlina 

maté
yerno m zať
yogur m jogurt

Z
zanahoria f mrkva
zapatería f obuv
zapatista zapatisitcký
zapatos m topánka
zoo m zoo
zorro m líška
zumbar bzučať
zumo m džús
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