
SK, CZ, ESP, ENG CAT 
  
....menej...ako... ...menys...que... 
....tak...ako... ...tan...que... 
....viac...ako... ...més...que... 
adresa la adreça 
ak si 
akvárium la peixera 
ale però 
Anglicko Anglaterra 
anglický anglès 
angličtina l’anglès 
ani trocha gens ni mica 
áno sí 
aparát el aparell 
apríl l’abril 
auto el cotxe 
autobus el autobús 
babička l’àvia 
babička l’iaia 
banka la caixa 
bankovka el billet 
bask el basc 
baskitčina el basc 
báť sa tèmer 
batoh la motxilla 
bdelý ( nespiaci ) 
bdelá 

despert 
desperta 

behať, bežať córrer 
bez sense 
bežná, každodenná quotidiana 
bežný, každodenný quotidià 
bicyklom amb bici 
biely blanc 
blato el fang 
blázon el boig / la boja 
blesk ( búrka ) el llamp 
blesk ( foto ) el flaix 
blesky els flaixos 
blízko a la vora 
blízko a prop ( de ) 
blízko prop 
blonďák  el ros 
blonďavá rossa 
blonďavý ros 
blondína la rossa 
blúza la brusa 



bodkovaná košeľa la camisa de punts 
bojovať lluitar 
bol, býval hi havia 
bolesť la pena 
bosk el petó 
boty, čižmy les botes 
brat el germà 
bravčové el / la porc 
bravčové porc 
brucho el abdomen 
brucho el ventre 
budúci ( štvrtok ) el proper dijous 
býk el bou 
byt el pis 
cap el cabró 
cena el preu 
centrálny central 
cestovať viatjar 
cibuľa el cébel 
cibuľa la ceba 
cigareta el cigarret 
cit, pocit, zmysel el sentit 
citrónový džús el suc de llimona 
cop, ocas la cua 
cudzina l’estranger 
cvičenie l’exercici 
čas el temps 
časť la part 
čašník el cambrer 
červené vlasy els cabells rojos 
červený vermell 
červík el cuc 
Česká republika la República Txeca 
Česko la Txècia 
český txec 
češať sa pentinar – se 
čierno – biely blanc i negre 
Čína la Xina 
číňan el xinès 
čistý net 
čistý 
čistá 

nét 
néta 

čítať llegir 
čižmy les botes 
čo que 
čo sa týka..., pokiaľ ide o... pel que fa a  
čokoláda la xocolata 



ďaleko lluny ( de ) 
ďalší un altre 
darovať regalar 
dať donar 
dať bosk fer un petó 
dátum la data 
dcéra la filla 
dedko l’iai 
dedko l’iaio 
deka la manta 
démon el dimoni 
deň el dia 
diabol el diable 
dielňa el taller 
dievča la noia 
dievčatko, dieťa la nena 
dík mercès 
divoký salvatge 
dlhý llarg 
dneska avui 
do a 
do cap a 
do  fins a 
dobre bé 
dobrý bo 
dobrý bon 
dobrý chlapík un bon home 
dobrý: ten chlapík je dobrý un home és bo 
doľava a la esqueria 
dole a baix 
dom la casa 
domáce práce les feines de casa 
dopis la carta 
doprava a la dreta 
doručovať distribuir 
doručovať repartir 
dosť, často bastant 
dosť, často força 
dovolenka les vacances 
dôležité important 
dôvod el raó 
drahý car 
drak el drac 
drdol el monyo 
drevo  la fusta 
druh koláču so sadlom ( Mallorca ) 
ensajmáda 

l’ensaïmada 



dvojíčky els bessons 
dym el fum 
el jamón, šunka el pernil 
el rètol nápis, nadpis 
električka, šalina la tramvia 
ešte encara 
facka la galtada 
fajčiť fumar 
farma la granja 
fašista el feixiste 

 
fašistka la feixiste 
fax el fax 
fazule els fesols 
fazule els pèsols 
film el film 
film la pel.lícula 
Francúzsko França 
francúzsky francès 
francúzština el francès 
galoty els pantalons 
gaštanové vlasy els cabells castanys 
gin la ginebra 
gombík el botó 
hádať endevinar 
hádať sa barallar - se 
hambiť sa  avergonyir – se 
hamburger la hamburguesa 
háveď, hmyz, zvieratko la cuca 
hľadať cercar 
hlava el cap 
hluk el soroll  
hmyz el insecte 
hodina la hora 
hodinky el rellotge 
holič el perruquer 
holiť afaitar 
holub el colom 
hore a dalt 
horší pitjor 
horúčka la febre 
hovädzie la vedella 
hovoriť parlar 
hra el joc 
hrať jugar 
hrať ( herec )  actuar 
hrať ( hudnu ) tocar 



hrb el gep 
hrdlo la gola 
hrebeň la pinta 
hus l‘oca 

chata la casa de camp 
chcieť voler 
chlapček, dieťa el nen 
chlapec el noi 
chlapík el tío 
chlieb el pa 
chlpatý pelut 
chlpy els pèls 
choď ! ves ! 
chodba, koridor el corredor 
chodidlo el peu 
chorý el malalt 
chrápať roncar 
chrbát l’esquena 
chutný  
chutná 

gustos 
gustosa 

chvíľa, un momento un moment 
chvíľa, un momento una estona 
chýbať faltar 
chytiť, vziať agafar 
chytiť, zatknúť capturar 
iba només 
iba, výhradne unicament 
inžinier l’enginyer 
ísť anar 
japonec el japonés 
Japonsko el Japó 
jar la primavera 
jazyk la llengua 
je moc zima fa molt fred 
jedáleň el menjador 
jeden z ( tých ) dvoch un de‘lls dos 
jedlo el menjar 
jednoduchý fàcil 
jednoduchý simple 
jemný, nežný delicat 
jeseň el tárdor 
jesť menjar 
ježko el eriçó 
job la feina 
juh el sud 
jún el juny 



kabát el abric 
kabeľka la bossa 
káčer l’ànec 
kačica l’ànega 
kaderníctvo la perruqueria 
kaderník el perruquer 
kakať cagar 
kamarát l’amic 
kamarátka la amiga 
kamión el camió 
kancelária el despatx 
karta la tarja 
kastílčina el castellà 
kastilský castellà 
Katalánsko la Catalunya 
katalánština el català 
káva, kaviareň el cafè 
každá osoba cada persona 
každý ( n. ) tothom 
každý, každá, každé ( adj. ) cada 
kde on 
kecať xerrar 
keď quan 
kino el cinema 
klamať mentir 
klobása la salsitxa 
klokaň el cangur 
klopať trucquar 
kľúč la clau 
kľúče les claus 
knižka el llibret 
koberec la catifa 
kobyľa la euga 
kobyľka, koník ( lúčny ) el llagost 
kockovaná košeľa la camisa de quadres 
kocúr el gat 
koláč, bábovka la coca 
kolej, internát la residència 
koleno el genoll 
koľko quant, - a, - s, - es 
koľko času ? quant temps ? 
komp, počítač el ordinador 
končiť acabar 
končiť v práci plegar 
koniec el cap 
koreň l’arrel 



kostímek ( tá vec pre proffesional w. 
) 

el vestit 

košeľa la camisa 
kotník el turmell 
koza la cabra 
koža la pell 
kôň el cavall 
krab  el cranc 
krabička la capsa 
kradnúť robar 
krajan el pagès 
krajiny els països 
krát vegada 
krátka curta 
krava la vaca 
kravata la corbata 
krb el llar de foc 
kresliť dibuixar 
krk el coll 
krv la sang 
kto qui 
ktorý, ktorá, ktoré quin, - a, -s, -es 
kučeravé vlasy els cabells arrisats 
kuchár el cuiner 
kuchyňa  la cuina 
kúpať ( sa ) banyar – se 
kúpelňa el bany 
kúpiť comprar 
kura el pollastre 
kus el tros 
kvet el flor 
lacný barat 
ľad el gel 
lakeť el coltze 
lampa el llum 
láska l’amor 
látka la tela 
lekár el metge 
lekárka la metgessa 
lepší millor 
les  el bosc 
leto l’estiu 
ležať jeure 
líca les galtes 
lietadlom amb avió  
lízať, cucať xuclar 
loďou amb vaixell 



lomoz, pobúrenie, hluk l’enrenou  
loviť caçar 
loviť ryby pescar 
mačista, mužský šovinista el masclista 
máj el maig 
mak el cascall 
makať pencar 
malé mesto, dedina, pueblo el poble 
maliar el pintor 
maličká, maľučká, malinká petiteta 
maličký petitet 
malovať pintar 
malý petit 
mandle les ametlles 
manžel el marit 
manžel l’espòs 
manželka la esposa 
manželka la muller 
manželstvo el matrimoni 
mať tenir  
mať ( niekoho, niečoho ) po krk estar fart 
mať ostich, byť v rospakoch tenir vergonya 
mať v úmysle, pokúsiť sa, skúsiť intentar 
mať voľno fer festa 
mať voľno tenir lliure 
matka la mare 
mäsiar el carnisser 
mäso el carn 
medzi entre 
meno el nom 
meria meter osemdesiať fa un metre vuitanta 
mesiac ( kalendárny ) el mes 
mesiac ( Luna ) la lluna 
mesiace els mesos 
metrom amb metro 
mier la pau 
miesto  el lloc 
milenec l‘amant 
milenka l‘amant 
miminko, bábätko el / la bebe 
minisukňa la minifalda 
mínus menys 
mladší més petit 
mlčať callar 
mlieko la llet 
mnoho krát moltes vegades 
moc, mnoho ( molt v negatíve a gaïre  



otázke ) 
modrý blau 
more el / la mar  
motorkou amb moto 
mozog el cerebel 
môže byť pot haver – hi 
môžem puc 
mravci la formiga 
mŕtvy mort 
múčnik, zákusok, dort el pastís 
mucha la mosca 
múka la farina 
mušle els musclos 
muzikant el músic 
muzikantka la música 
muž el home 
mýliť sa,  po - , z - mýliť sa   equivocar – se 
myslieť pensar 
myš el ratolí 
na damunt 
na sobre 
nábytok el moblat 
nahá nua 
nahý nu 
najmladší el més jove 
najmladšia la més jove 
nájom el lloguer 
nájsť trobar 
najstarší el més vell 
najstaršia la més vella 
naložiť, uložiť carregar 
námestie la plaça 
namiesto en lloc de 
namýšlať si o sebe pensar ser més 
nápoj la beguda 
napríklad per exemple 
náročný difícil 
narodenie el naixement 
narodeniny: mať narodeniny fer anys  
narodeniny: mať narodeniny tenir l’aniversari 
narodiť sa néixer 
následovať succeir  
naša nostra 
naštvaný enfadat 
nebo el cel 
nedeľa el diumenge 
nefukčný, havarovaný avariat 



nechať deixar 
nechoď ! no vagis ! 
nechodia peši no van a peu 
nemčina l’alemany 
nemec l’alemany 
Nemecko Alemanya 
nemecký alemany 
nepríď ! no vinguis ! 
nesimpatický antipàtic 
neskoro tard 
neurčitý indefinit 
nevadí, na tom nezáleží no importa 
neznášať odiar 
nič nerobí no fa res 
niečo alguna cosa 
niekedy alguna vegada 
niekedy ( v otázke ) mai 
niekto algú 
niesť portar 
nikde enlloc  
nikdy mai 
nikto ningú 
nízky, malý baix 
no jasné ! claro ! i tant ! 
noc la nit 
noha la cama 
nohavice els calçons 
nohavice els pantalons 
normálne normalment 
nos el nas 
nosiť, priniesť,  
nosiť ( šaty, oblečenie ) 

dur 

nosiť, priniesť,  
nosiť ( šaty, oblečenie ) 

portar 

nová nova 
noviny els diaris 
nový nou 
nôž el ganivet 
nudiť sa avorrir – se 
nula zero 
nutný necessari 
obdivovať admirar 
obed el dinar 
objatie la abraçada 
objímať abraçar 
oblečenie la roba 
oblek el vestit 



obliekať sa  vestir – se 
obočie les celles 
oboje les dues coses 
obraz el dibuix 
obraz el quadre 
obsluhovať servir 
obývačka la sala d’estar 
oči els ulls 
od ( časovo ) des de 
od koho ? de part de quí ? 
odísť partir 
odporúčať recomanar 
odvtedy, čo ....desde que des que 
ofina el serrell 
oheň el foc 
ohodnotiť valorar 
ochutnať tastar 
okno la finestra 
okolo ( kolem, dokola ) al voltant  
okrem apart de 
okuliare les ulleres 
oliva la oliva 
olovrant el berenar 
omrvinka la mica 
opasok el cinturó 
opica  la mona 
orálny sex, blow job fer una mamada 
osem vuit 
osoľ, somár l’ase 
ostrov l’illa 
ostrovanka la illenca 
otázka la qǖestió 
otec el pare 
otravovať ( v zmysle rušiť ) sulfurar 
otvorený obert 
otvoriť obrir 
padnúť caure 
panáčik el nin, el ninot 
pančuchy les mitges 
panenka, bábika la nina 
panvica, paella la paella 
pár la parella 
pardon perdó 
pavúk la aranya 
päť cinc 
pečienka, játra el fetge 
peha la piga 



pehatá pigada 
pehatý pigat 
pekná bonica 
pekný bonic 
peňaženka la cartera 
peniaze  els diners 
perie les plomes 
perquè : para que, ( aby ) vo vete 
podriadenej +SUBJUNTIU 
užitie HI vo vete podriadenej 
Vamos al gimnasio para que mis 
hermanos jugan ( allí ). 
 
Ideme do telocvične, aby moji bratia 
( tam ) hrali. 

Anem al gimnàs perquè els meus germans  
hi juguin.      
    

perquè : por que, ( lebo ) vo vete 
podriadenej +INDICATIU 
užitie HI vo vete podriadenej 
Vamos al gimnasio por que mis 
hermanos jugan ( allí ).  
 
Ideme do telocvične, lebo moji bratia 
( tam ) hrajú.  

Anem al gimnàs perquè els meus germans  
hi juguen.      

pes el gos 
peši a peu 
piatok el divendres 
pieseň el cançó 
pichať punxar 
píla la serra 
písať escriure 
písmeno el graf 
piť beure 
plač el plor 
plakať plorar 
plat el salari 
platiť pagar 
pláž la cala 
pláž la plaja 
pleco l’espatlla 
plešatý calb 
plešatý el cap pelat 
plná plena 
plniť farcir 
plný plen 
po ( časovo ), despues de            ? 
Po večeri. Despues de comer. 

( en ) havent                                 ? 
En havent dinat. 

počas mentre 
počuť oir 



počuť sentir 
počúvať escoltar 
pod sota 
podľa segons 
podobný semblant 
podobný similar 
podpis la signatura 
pohladnica la postal 
pohodlná 
komfortná 

còmoda 

pohorie la serra 
pohyb el moviment 
pohybovať sa moure’s 
pokojná, kľudná tranquil.la 
pokojní tranquils 
pokojný, kľudný tranquil 
poleno el tió 
polička el prestatge 
polička, pult la barra 
polievka la sopa 
polnoc la mitjanit 
polovica la mitja 
polovica ( predpona ) mig_ _ _ 
polovica ( predpona ) mitja_ _ _ 
poludnie el migdia 
pomalý lent 
pomôcť ajudar 
pondelok el dilluns 
ponožka, pančuška el mitjó 
ponožky els mitjons 
popísať descriure 
popol la cendra 
popolník el cendre 
popoludnie la tarda 
porážka la derrota 
poskytnúť, udeliť, povoliť atorgar 
posledný últim 
posledný:  ten posledný el últim 
posteľ el llit 
poštár el carter 
potešenie el plaer 
potkan la rata 
potom  després 
potrebovať necessitar 
povedať dir 
pozerať sa mirar 
pozerať TV mirar la televisió 



poznať, uznať, rozotnať reconèixer 
požiarnik el bomber 
práca el treball 
pracovať treballar 
pracovné dni els dies feiners 
pracovné dni els dies treballs 
práčovňa, umyváreň  el safareig 
prach el pols  
práve ísť urobiť ( to be about to do 
smth...  ) 

ser ( estar ) a punt de... 

právo, el derecho, the right el dret 
právo, zákon, the law la llei 
prázdna buida 
prázdniny les vacances 
prázdny buit 
pre ( por, para ) per, per a 
pre mňa ( acusatiu ) per a mi 
pre ťeba, tebe per tu 
pred ( miesto ) davant 
pred dvoma týždňami fa dues setmanes 
pred, pedtým  abans ( de ) 
predavač el dependent 
predavač el venedor 
predavač rýb el peixater 
predávať vendre 
predstavenie la presentació 
predstaviť sa presentar – se 
prechádzať passejar – se 
preklad la traducció 
prenajímať llogar 
presvetlená, slnečná assolellada 
preto per aixó 
prianie el desig 
priať si desitjar 
priateľ, partner el xicot 
priateľka, partnerka la xicota 
príď !    vine ! 
priechod, chodbička, lávka el passadís 
priezvisko el cognom 
príliš ? priveľa ? massa 
prípad el cas 
pripojiť sa connectar – se 
prísť venir 
prísť, dôjsť, llegar arribar 
prísť, vojsť venir 
priťahovať atreure 
Prosím! Si et plau! 



Prosím! Sisplau! 
prso el pit 
prst el dit 
pruhovaná košeľa la camisa de ratlles 
pupok el melic 
pusy els petons 
pusy les besades 
rádio la ràdio 
radnica l’ajuntament 
raj el paradís 
raja la ratjada 
rajčina el tòmaquet 
rameno el braç 
raňajky el esmorzar 
ráno el matí 
ráno ( skoré ) la matinada 
rásť créixer 
riadiť ( firmu ) dirigir 
riadiť auto conduir 
rieka el riu 
riešenie la solució 
riflová texana 
robiť fer 
ročné obdobie la estació 
rodina la família 
rok l’any 
rola, úloha el rol ? 
rovnaký mateix 
rovné vlasy els cabells llisos 
rozdeliť dividir 
rozprávať parlar 
rozprávať sa conversar 
rozumieť entendre 
ruka la mà 
rukáv la màniga 
ruky les màns 
rušiť molestar 
ryba el peix 
rybár el pescador 
rybka, rybička el peixet 
rýchlo, ako „v behu“, „honem“ corrents 
ryšavá roja 
ryšavý roig 
s amb 
sadlo el saïm 
sako la jaqueta 
sám sol 



sama sola 
samohláska el vocal 
sedieť seure 
semienka els llavors 
sestra la germana 
schváliť, povoliť aprovar 
siesta la migdiada 
siesta la sesta 
sieť la xarxa 
silný fort 
simpatický simpàtic 
skákať saltar 
skala la penya 
skloňovanie la conjugació 
skoro všetci quasi tots 
skoro, takmer quasí 
skoro, včasne aviat 
skoro, zavčasu d'hora  
skôr ( prenesene, napr. skôr tučný, 
ako atletický ) 

més aviat 

skúsiť, vyskúšať, podrobiť skúške probar 
skúška l’examen 
skúška la proba 
slabý dèbil 
slabý  feble 
sladký dolç 
slanečky les arengades 
slanina la cansalada 
slaný salat 
sliepka la gallina 
slimák el cargol 
slnečné okuliare les ulleres de sol 
slnko el sol 
sloboda la llibertat 
slobodná, single soltera 
slobodný, single solter 
slobodný, slobodná, free lliure 
Slovensko Eslovàquia 
Slovinsko Eslovènia 
slovník el diccionari 
slovo la paraula 
smiať sa riure 
smrad la pudor 
smutný trist 
snažiť sa esforçar – se 
snedá la morena 
snedý el moreno 



sneh el neu 
snívať somniar 
sobota el dissabte 
socha, pomník la estatua 
soľ el sal 
spálňa el dormitori 
spasiť, zachrániť salvar 
spať dormir 
speváčka la cantant 
spevák el cantant 
splniť complir 
spočívať ( v, na ) consistir 
spojiť   unir 
spokojný content 
spolu, spojení junts 
spolubývajúci el company de pis 
spoluhláska el consonant 
spolupracovať col.laborar 
spomenúť si na niečo recordar – se de alguna cosa 
správa la notícia 
správy les noticies 
sprchovať sa dutxar – se 
srdce el cor 
stačiť bastar 
stanica, nádražie la estació 
starať sa cuidar 
starší brat germá més gran 
starý vell 
stavať urbanitzar 
sťažovať sa queixar – se 
stehno  la cuixa 
stena el mur 
stena el paret 
stolár el fuster 
stolíček la tauleta 
stolička la cadira 
stolík la taula 
storočie el segle 
strach el por 
strach: mať strach tenir por 
strapec hrozna, hrozen el raïm 
strarší més vell  
stratiť perdre 
strážiť guàrdiar 
stred: v strede al centre 
stred: v strede enmig 
streda el dimécres 



stretnúť sa  trobar – se 
strihať vlasy tallar 
strom l’arbre 
studená freda 
sudca el jutge 
súhlasiť estar d’acord 
sukňa la falda 
suse da la veiïna 
sused el veí 
svet el món 
sveter el jersei 
svetlá clara 
svetlo la llum 
svetlý, jasný clar 
syn el fill 
syr el formatge 
šálka la tassa 
šampión el campió 
šedivé vlasy els cabells blancs 
šedý gris 
šepkať xiuxiuejar 
široká ampla 
široký ample 
široký ( geometria ) gruixut 
škola la escola 
špinavý brut 
špunty do uší els taps per a les orelles 
štát l’estat 
študovať estudiar 
študovať univerzitu tenir carrera 
štvrť el barri 
štvrtok el dijous 
štyri  quatre 
šunka el pernil 
šuplík el calaix 
šuplíky els calaixos 
tadiaľ ! ( ukazovanie smeru ) cap allá ! 
takže, teda, entonces aleshores 
taliančina el italià 
talianský italià 
tam allá 
tancovať ballar 
tanier el plat 
táto aquesta 
taxikár el taxista 
telo el cos 



tenký ( geometria ),  
štíhly, útly, hubený ( antropometria ) 

magre 
magre 
 

tenký ( geometria ),  
štíhly ( antropometria )                          

prim 
prim 

tento aquest  
teplá calenta 
terasa la terrassa 
teraz ara 
teritórium el territori 
tiež també 
tiež nie tampoc 
tlstý (antropometria ) 
tlstá (antropometria ) 

gras 
grassa 

tma l’obscuritat 
tma la fosca 
tmavá fosca 
tmavý fosc 
tmavý obscur 
to això 
to be able to, byť schopný ser ( estar ) capas de 
to je jedno 
 

es igual  
 

to sa vie! jo se sap! 
toaleta el lavabo 
toaletný papier el papel de vater 
točiť rodar 
topánky les sabates 
tričko la camiseta 
tričko la samarreta 
tŕn la espina 
trocha una mica 
troška una miqueta 
trpieť patir 
trpieť sofrir 
trúba el forn 
trvať durar 
tu aquí 
tvár la cara 
tvoriť, stvoriť crear 
ty tu 
týrať, zle zaobchádzať, ničiť maltractar 
ubytko l‘allotjament 
učiť sa aprendre 
údolie la vall 
úklid, upratovanie la neteja  
ukončenie l‘acabament 



ulica el carrer 
umývadlo el lavabo 
umývať rentar 
un dolç tipic el torró 
úradník el funcionari 
urážať  insultar 
urbanizácia, výstavba la urbanització 
určitý definit 
USA Els Estats Units 
ústa la boca 
uši les orelles 
utierať prach espolzar 
útočiť atacar 
utorok el dimarts 
uvedomiť si adonar – se 
úzky estret 
už ja 
v en 
vaňa el bany 
vankúš el coixin 
varianta la varianta 
variť bullir 
váza el gerro 
väčší major 
včera ahir 
vec la cosa 
vec podobná niečomu una cosa similar a alguna cosa 
večer el vespre 
večera el sopar 
vedľa al costat de 
vek la edat 
veľkomesto la ciutat 
veľký gros 
veľmi molt 
veselý, zábavný divertit 
vešať penjar 
veta la frase 
viazať, prenesene: baliť lligar 
vidieť veure 
vietor el vent 
vietor: prori vetru al vent 
víkend el cap de setmana 
vísť sortir 
vlakom amb tren 
vlastná pròpia 
vlastný propi 



vlasy els cabells 
vlhkosť la humitat 
vnučka la néta 
vnuk el nét 
vnútri dins 
vnútri dintre 
voda l’aigua 
vodič el conductor 
vojna la guerra 
volať ( telefonovať ) trucar 
volať sa dir – se 
vonku ( de ) fora 
vôbec gens 
vôňa la olor 
vrátiť sa tornar 
vrátnik el porter 
vrav !  digues ! 
vravte ( Vy ) ! digui ! 
vrecko la butxaca 
vrch el puig 
vstávať llevar – se 
všade pertot arreu 
všetci tots 
všetci, každý tothom 
vydať sa, oženiť sa casar – se 
vydatá casada 
východ l’est 
vychovaný, vzdelaný educat 
vyliať, rozliať vessar 
vymyznúť desaparèixer 
vypadať semblar 
vyplniť omplir 
výslovnosť la pronunciació 
vysoký alt 
výška telesná la estatura ( de una persona ) 
výška všeobecne la altura ( de una montanya ) 
výťah l’ascensor 
vyučovať ensenyar 
vždy sempre 
z času na čas de tant en tant 
za ( poloha ) darrere 
za dva týždne d’aquí a dues setmanes 
za mňou ( ku mňe ? ) cap a mi 
zábavný divertit 
zabiť matar 
začať començar 
začiatok el començament 



začiatok l’inici 
zadarmo ( adj. femini ) franca 
zadarmo ( adj. mascu ) franc 
zadok el cul 
zahraničie l’estranger 
zachrániť, spasiť salvar 
zajtra demà 
zákon la llei 
záleží depèn 
zameniť canviar 
zamilovať sa  enamorar – se 
zámok ( na kľúče ) el pany 
zápalka el llumi 
zápalky els llumins 
zápästie el canell 
zaspať adormir – se 
zatvorený tancat 
zatvoriť tancar 
zaujímavý interesant 
zavesiť penjar 
závislák, drogovo závislý el drogodependent 
zažnúť encendre 
zblázniť sa tornar boig 
zdravotná sestra l’infermera 
zdravotný brat l’infermer 
zdravý sa 
zelenina les verdures 
Zem la Terra 
zemina, zem la terra 
zhrbený, hrbatý geperut 
zima el hivern 
zlato l’or 
zle malament 
zlodej el lladre 
zlozvyk el vici 
zlý dolent 
zlý mal 
zmeniť canviar 
znalosť el coneixement 
znamenať significar 
známka ( hodnotenie v škole )  la nota 
zničená ( prenesene ), unavená mortificada 
znova de nou 
znova novament 
znudená avorrida 
znudený avorrit 



zostal som tam hi vaig estar 
zostal som tam vaig estar – hi 
zraziť ( autom ) atropallar 
zrkadlo el mirall 
zuby les dents 
zúfalý desesperat 
zvážiť, uznať, hodnotiť considerar 
zvláštna estranya 
zvláštny estrany 
zvyk el costum 
žaba la granota 
žalúdok la butza 
žena la dona 
ženatý casat 
žiačka l’alumna 
žiadny, žiadna, žiadne cap ( comtables ) 
žiadny, žiadna, žiadne gens ( incomptables ) 
žiak l’alumne 
žil si tam ? has viscut allá ? 
život la vida 
žltý groc 
žralok el tauró 
 
 
 


