
Vocabulario

Tento slovníček obsahuje 
všetky slova, ktorá sa 
objavujú v tejto knihe, 
okrem tých najbežnejších 
a niektorých z tých, ktoré 
sa vyskytli v materiáloch 
na čítanie, avšak nie sú 
dležité pre porozumenie 
téme, alebo tých, ktorých 
význam bol vysvetlený už 
na danej straně. Pokiaľ 
má slovo niekol’ko 
významov, zmieňujeme 
tu iba ten, ktorý sa 
objavil v knihe.

U slovies označených 
* dochádza ku zmene 
v kmeni alebo vo výslov-
nosti, slovesá označené 
** sú nepravidelné.

Skratky:

m = podst. meno   
  mužského rodu 

f = podst. meno  
  ženského rodu

pl = podst. meno 
  v množnom čísle

 A

 a partir de   z
a pesar de   napriek tomu
abarcar   obsiahnuť,    
 zahrnúť
abismal   priepastný
abismo m   priepasť 
abogado/a m/f   advokát/ka
abono m   predplatné 
abrazo m   objatie
abastecer   dodávať, zásobovať
acabar (de)   dokončiť  
acarrear   rozvážať, 
dopravovať
aceite (de oliva) m 
   (olivový) olej
aceituna f   oliva

aconsejar   poradiť
acordarse (de) 
 spomenúť si
acostumbrarse   zvyknúť si 
actualmente   teraz,   
 v súčasnej dobe
acudir   navštevovať
adecuado   vhodný
adelante   vpredu
además   vedľa
adinerado/a   bohatý/á
adivinar   hádať 
adjuntar   pripojiť sa, priložiť
aduana f   colnica
afiliarse   pripojiť sa
afiche m   plagát, leták
afuera   vonku
afueras fpl   okolie (mesta)
agobiante   vyčerpávajúci,     
   vysilujúci
agotado/a   vyčerpaný/á 
agradable   príjemný 
agradecer   ďakovať 
agricultor m      
 poľnohospodár 
agua f potable   pitná voda
aguantar   zniesť, vydržať 
agudo/a   ostrý/á
agujero m   diera, otvor 
ahogarse   topiť sa
ahorrar   zachrániť 
aire m libre   čerstvý   
 vzduch
aislado/a   osamelý/á
ajedrez m   šach
ajo m   cesnak
álamo m   topoľ 
albañil m   murár 
albaricoque m   marhuľa
albergue juvenil m 
 mládežnícky hostel 
alcalde m   starosta
alcanzar   dosiahnuť 
alcázar m   pevnosť
aldea f   dedina
alegrarse   mať radosť
alegre   šťastný 

alfabetización f   gramotnosť
alfombra f   koberec
algodón m   bavlna
alguien   niekto
algún, alguno/a   nejaký/á 
alimento m   jedlo
aliviar   uľahčiť
almacén m   obchod
almendra f   mandľa
almohada f   vankúš
almorzar   obedovať
alojamiento m   ubytovanie
alojarse   ubytovať sa
alpinismo m   horolezectvo
alquilar   prenajať si
alrededor   okolo 
alucinante   udivujúci,   
 úžasný
alzar   zdvihnúť 
amable   milý, láskavý
ama de casa f   žena   
 v domácnosti  
amanecer   svitať 
ambiente m   atmosféra
ambos/as   oba/obe
amenazar   ohrozovať
amistad f   priateľstvo
ancho/a   široký/á 
anchoa f   ančovička
andaluz(a)   Andalúzan/ka
andar**   ísť, prechádzať sa
andén m   nástupisko 
anillo m  prsteň
ánimo m   nálada
anoche   včera v noci 
anteayer   predvčerom
antena parabólica f 
 satelitná anténa
antes de   pred  
anublado/a   zatiahnuté,   
 oblačno
anuncio m   inzerát
añadir   pridať
aparcamiento m     
 parkovisko
apenas   ťažko
aplastar   rozmliaždiť

apogeo m   zenit 
aportar   prispieť, priniesť
apoyo m   podpora
apretar*  stláčať 
aprobar*   zložiť skúšky
aprovecharse de   využiť
apuntar   poznamenať si
apuntes mpl   poznámky
arena f   piesok
argumento m   námet,   
 zápletka
armario m   šatník
arreglarse   pripraviť sa
arriba   nad
arroz m   ryža 
artesanías fpl   remeslá  
asado/a   pečený/á 
ascensor m   výťah
asco m   odpor
asequible   dosiahnuteľný
así   tak, teda
asistir a   zúčastniť sa,  
 byť prítomný 
asolar   zničiť, spustošiť 
atar   spútať, zviazať
atender a  starať sa o 
aterrizar   pristáť (lietadlo)
atestado/a   plný
atrás   za
atravesar*   prejsť
atrevido/a   odvážny/a,   
 smelý/á 
atropellar   prejsť, zraziť
atún m   tuniak
aula f  trieda
aumento m   zväčšenie,   
 zvýšenie 
aun   dokonca, aj
aún   stále, ešte
aunque   aj keď
autopista f   diaľnica
autoservicio m     
 samoobsluha
ave m   vták
avisar   varovať
Ayuntamiento m 
 mestská radnica
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azafata f   letuška 
azotea f   rovná strecha
azúcar m/f   cukor

 B

bacalao m   treska 
bachillerato m   maturita,  
 bakalárska skúška 
bajar   zísť
bajo/a   nízky/a 
balón m   lopta
bandera f   vlajka
bañarse   kúpať sa
baño m   kúpeľ, vaňa 
barato/a   lacný/á
barba f   briadka
barbilla f   brada
barra f   pult
barranquismo m 
 lezenia v kaňonech
barrer   zametať
barrio m   mestská štvrť,  
 oblasť
bastante   dosť
basura f   smeti, odpadky
basurero m   smetiar
batería f   súprava bubnov
beca f   štipendium
besar   bozkávať, pobozkať 
biblioteca f   knižnica
bienvenido/a   vítaný/á
bigote m   fúzy
billetero m   náprsná taška
bisabuelo m   pradedo
bizcocho m   sušienka
boda f   svadba
bodega f   vínna pivnica 
boina f   baret
boletín m   vysvedčenie
bolsillo m   vrecko
bombero m   hasič
borracho/a   opitý/á 
borrador m   guma; náčrt, 
 koncept
borroso/a   nejasný/á; kalný/á
bosque m   les

bracero m   robotník
brillar   žiariť
brisa f   vánok
broma f   žart, vtip 
broncearse   opaľovať sa
brújula f   kompas
buceo m   potápanie
bufanda f   šál
burbuja f   bublina
burro m   osol
butaca f   kreslo
buzón m   poštovná   
 schránka

  C

caballero m   džentlmen
caber**   vojsť sa
cabra f   koza
caciquismo m   tyrania
cada   každý
cadena f   reťaz, televízny  
 kanál
caer(se)*   padať, spadnúť 
caja f   škatuľa
cajero automático m 
 bankomat
calamares mpl      
 chobotnica, kalamár
calcetín m   ponožka
calefacción f   kúrenie,  
 vykurovanie
calidad f   kvalita
caliente   teplý, horúci 
calvo/a   plešatý/á
callar(se)   mlčať, stíchnuť
cambiar   zmeniť, vymeniť
cambio m   zmena, výmena
camello m   ťava
camino m   cesta 
camión m   nákladné auto
campana f   zvon
campesino m   roľník,  
 vidiečan
campo m   pole, vidiek
Canal de la Mancha m 
 Lamanšský prieplav

cancela f   vráta 
canción f   pieseň
cancha f   ihrisko
candente   žeravý 
cangrejo m   krab
canguro (hacer de)     
 opatrovať (strážiť) deti
cansado/a   unavený/á
cantidad f   množstvo
caña de pescar f 
 rybársky prút 
capa (de ozono) f 
 (ozónová) vrstva
capaz   schopný, vhodný
capricho m   rozmar, chúťky 
cara f   obličaj, tvár
¡caramba!   do čerta! 
caramelo m   bonbón,   
 karamelka
cárcel f   väzenie
Caribe m   Karibské more
cariño m   láska 
carnet de conducir m 
 vodičský preukaz
caro/a   drahý
carpintero m   tesár 
carrera f   kariéra
carretera f   cesta
cartero m   poštový   
 doručovateľ
cartón m   lepenka, kartón
casco m   prilba; mestské  
 jadro
caserío m   baskický statok 
casi   takmer
castañuelas fpl   kastanety 
castellano/a   Španiel/ka,  
 Kastílčan/Kastílčanka 
castillo m   zámok, hrad
castigar   (po)trestať 
(a) causa (de)   kvôli,   
 následkom (čoho)
caza f   lov, hon
cebolla f   cibuľa
ceja f   obočie
celoso/a   žiarlivý/á 
cenicero m   popolník 

central telefónica f 
 telefónna ústredňa
cepa f   peň, kmeň
cepillo m   kefa
cereza f   čerešňa
cerilla f   zápalka
cero   nula
cerrar (con llave)  
 zatvoriť (zamknúť)
césped m   trávnik, mačina 
cesta f   kôš
chabola f   chatrč, búda
chaleco m   vesta 
chalet m   vila
champiñones mpl 
 šampiňóny 
chanclas fpl   sandále
charcutería f 
 údenárstvo 
charlar   rozprávať sa 
cheque de viaje m 
 cestovný šek 
chiminea f   komín
chisme m   klebeta,   
 ohováranie
chispa f   iskra
chiste m  žart
chivo m   (obetný) baránok  
chocar   naraziť
choque m   zrážka, náraz
chorizo m   bravčová   
 saláma
chubasco m   lejak
chucherías fpl   nezdravá  
 strava
chuleta f   kotleta,   
 (slangovo) ťahák, podfuk 
churros mpl   vyprážané   
 pečivo  
ciego/a   slepý/á 
cielo m   obloha, nebo 
cierto/a   istý/á, určitý/á
cifra f   číslo
cigarrillo m   cigareta
cinta f   páska
cinturón (de seguridad) m
 (bezpečnostný) pás 
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circo m   cirkus
circulación f   prevádzka,  
 doprava
cita f   schôdzka, rande 
claro/a   jasný/á;   
 samozrejme 
clave   kľúčový, kľúč, kód
cliente m/f   klient,   
 zákazník 
cobro revertido m 
 na účet volaného
cobrador m   sprievodca
cocinero m   kuchár
código postal m 
 poštové smerovacie číslo
codo m   lakeť
coger*   vziať, uchopiť 
cojín m   vankúš
cojo/a   chromý/á,   
 jednonohý/á 
cola f   zástup, rad
colchón m   matrac
colgar*   zavesiť
colina f   kopec
colocar(se)   umiestniť,   
 položiť 
collar m   obojok,   
 náhrdelník
combinado m  miešaný   
 nápoj
comenzar*   začať
comercio m   obchod
comisaría f   policajná   
 stanica 
compartir   rozdeliť, zdieľať
comprobar*   skontrolovať,  
 overiť 
comprometer 
 kompromitovať
comunicando 
 obsadený (telefón)
concurrido/a   rušný/á,   
 nabitý/á 
concurso m   súťaž, preteky
condena f   trest
conducir**   riadiť

conejo m   králik 
confitería f   cukráreň
congelador m   mraznička
conseguir*   získať, dokázať 
consejo m   rada
consistir en   spočívať v
consultorio m   ordinácia
contable m   účtovník
contador m   účetní
contaminación f   
 znečistenie 
contar*   počítať 
contrater   uzavrieť, chytiť  
 (chorobu)
contrato m   zmluva
convertirse*   zmeniť sa,   
 premeniť sa
corazón m   srdce 
corregir*   opraviť
Correos mpl   pošta 
correo electrónico m 
 e-mail
correr   bežať
correspondiente m 
 priateľ s ktorým si   
 dopisujem
corrida f   býčie zápasy
cortar   rezať, štiepať
corte f   kráľovský dvor 
corte m   strih (účes)
cortés   zdvorilý  
cortina f   záclona, záves
corto/a   krátky/á 
cosa f   vec 
cosecha f   úroda 
coser   šiť 
costa f   pobrežie
costumbre f   zvyk, obyčaj
cotilleo m   klebety
crecer   rast  
creer*   veriť
cristal m   sklo
cruento/a   krvavý/á 
Cruz Roja f   Červený kříž 
cuadrado/a   štvorcový 
cuadro m   obraz; štvorec

cuál   ktorý, aký
cuartel m   kasárne,    
 mestská štvrť 
cuarto m   izba
cubo m   vedierko
cubrir   prikryť 
cuchara f   lyžica
cuchillo m   nôž
(en) cuclillas   drep 
cuello m   krk 
cuenta f   účet
cuero m   koža
cuerpo m   telo 
cueva f   jaskyňa
¡cuidado!   opatrne!
cuidar de   starať sa o 
culebra f   had
culebrón m   telenovela
culpa f   vina
cumbre f   vrchol
cura m   kňaz
curso m   kurz, školenie
cuyo/a   ktorého/ktorej

  D

daño m   škoda
darse cuenta de   
 uvedomiť si
darse prisa   ponáhľať sa
datos mpl   údaje
de repente   náhle
debajo (de)   pod
deber   dlhovať, mať  
 povinnosť, musieť
débil   slabý
deceleración f    spomalenie
decepcionado/a 
 sklamaný/á 
dedo m   prst
dedo gordo m   palec
dedo pulgar m   palec 
dejar   opustiť, zanechať 
delante (de)   pred
deletrear   hláskovať
delgado/a   chudý/á, tenký/á
delito m   zločin

demanda f   dopyt, žiadosť
demás   ostatní, ďalší
demasiado/a   príliš mnoho
dentro(de)   vo vnútri, 
 v, počas
deprimido/a   skľúčený/á
derecho   rovno, priamo
derechos mp   práva
derrotar   zničiť  
desarrollar   rozvinúť, vyvinúť
descansar   odpočívať 
desconocido/a 
 neznámy/a
descuento m   zľava
desde (hace)   od (čas) 
desempeñar   hrať úlohu
desempleado/a 
 nezamestnaný/á 
desempleo m 
 nezamestnanosť
desmayarse   omdlieť
desnudo/a   nahý/á, holý/á
despacio   pomaly
despedirse*   rozlúčiť sa
despejado/a   jasné nebo 
despertar(se)*   zobudiť sa
despilfarro m   plytvanie
después   po 
destacar   vyzdvihnúť
destape m   zmiernenie,   
 uvoľnenie
destruir*   zničiť
desván m   podkrovie 
detalle m detail
detrás (de)   za
diario/a   denný/á
dibujar   kresliť, rysovať
dibujo animado m 
 kreslená groteska  
diente m   zub
dígame   Kto volá?
Dios m   Boh
dirección f   adresa
director m   riaditeľ
dirigirse*   smerovať
discapacitado/a     
 neschopný/á, invalidný/á
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disfrutar   užívať, tešiť sa
disminuir   zmenšovať,   
 znižovať
disparo m   rana, výstrel
dispensa f   prepáčenie,   
 povolenie
disponer   mať k dispozícii
dispuesto/a   ochotný/á 
docena f   tucet
dolor m   bolesť
don   pán
doña   pani
dueño m   majiteľ
dulce   sladký 
duro/a   tvrdý/á

 E

echar   hodiť, vyhodiť
echar de menos   chýbať  
 (niekto/niečo)
edad f   vek 
edificio m   budova
EE.UU.   skratka pre USA
ejército m   armáda
electrodomésticos mpl
 elektrospotrebiče
elegir*   vybrať
emborracharse   opiť sa
emisión f   vysielanie   
 (televízne)
emocionante   dojemný 
emoticones mpl 
 „smajlíci“
empadronar   zaregistrovať
empero   avšak, ba čo viac 
empeñar   snažiť sa,   
 usilovať
empezar*   začať
empleo m   zamestnanie 
empleado m   zamestnanec
empleador m   zamestnávateľ 
empresa f   firma,   
 spoločnosť
empresario m   podnikateľ,  
 manažér
empujar   strčiť, tlačiť 

encima (de)   na, nad
encontrar(se)*   nájsť,   
 stretnúť sa 
encuesta f   anketa
enfadado/a   rozhnevaný/á 
enfrente (de)   naproti
enhorabuena 
 blahoželanie, gratulácia  
enojar   rozhnevať 
enriquecerse**      
 zbohatnúť  
enseñar   učiť
entender*   rozumieť
enterarse de   zistiť 
entonces   potom
entrada f   vstup; vstupenka
entre   medzi 
entremeses mpl 
 predkrmy
entrevista f   stretnutie,   
 rozhovor
enviar   poslať
envolver*   zabaliť
eólico   veterný
época f   obdobie, epocha
equilibrio m   rovnováha
equipaje m   batožina
equipo m   tím
equivocarse   zmýliť sa 
escalada f   šplhanie,   
 lezenie na horu
escalera f   schodište 
escasez f   nedostatok,   
 núdza
escritorio m   písací stôl
esforzarse*   usilovať 
esfuerzo m   snaha, úsilie
E.S.O.  = Educación 
 Secundaria Obligatoria  
 (Povinné stredoškolské   
 vzdelanie)
esmero m   starostlivosť 
espada f   meč
espalda f   chrbát
especie f   druh
espectáculo m   show
espejo m   zrkadlo

espeleología f   speleológia
esperar   čakať, dúfať
espíritu f   duch, duša
esposo m   manžel
esquina f   roh, kút
estación f   stanica; 
 rocná doba
estadio m   štádium
Estados Unidos 
 Spojené štáty 
estancia f   pobyt
estanco m   trafika
estar de baja  byť v pracovnej
 neschopnosti/ prepustený  
estar hasta la coronilla 
 mať až po krk 
estómago m   žalúdok 
estrago m   skaza, zničenie
estrecho/a   úzky/a, tesný/á 
estrella f   hviezda
estresado/a   stresovaný/á
etapa f   etapa, fáza
evitar   vyhnúť sa
exigir   vyžadovať
éxito m   úspech 
extranjero/a m/f 
 cudzinec/cudzinka
evaluación f   hodnotenie 

 F

fábrica f   továreň
factura f   faktúra 
faltar a clase   vynechať  
 hodiny 
fatal   (slang.) zlý,   
 skazený 
fecha f   dátum  
felicidades 
 blahoprianie
fenicio/a   fenický/á
ferrocarril m   železnica
ficha f   karta
fiebre f   horúčka, teplota
fijación f   posadnutosť,   
 fixácia
fijo,a   pevný/á, stály/a  

finca f   farma
flaco/a   chudý/á,  
 vychudnutý/á
flojo/a   lenivý/á
flor f   kvetina, kvet
florero m   váza
florístería f   kvetinárstvo
folleto m   leták, brožúrka
fondo m   dno
fontanero m   inštalatér
forastero m   cudzinec
formación f   školenie,   
 výcvik
formulario m   formulár 
frambuesa f   malina
fregar*   umývať, drhnúť
fresa f   jahoda
frijol m   fazuľa
frisar con/en   blížiť sa k 
frontón m   štít domu   
 alebo stena v pelote   
 (baskická hra)
fuego m   oheň
fuegos artificiales mpl 
 ohňostroje 
fuente f   fontána
fuera (de)   vonku, okrem
fuerte   silný
fumar   fajčiť, dymiť
funcionario m  
 verejný úradník
furgoneta f   dodávkové   
 vozidlá
fusilar   strieľať

 G

gabardina f   nepremokavý  
 plášť  
gafas (de sol) fpl 
 (slnečné) okuliare
gallego/a   galicijský/á 
galleta f   sušienka
gallina f   sliepka
gambas fpl   krevety
gamberrada f 
 chuligánstvo
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ganar (se la vida)   vyhrať  
 (zarábať si na živobytie) 
ganas fpl   túžba, prianie
ganga f   výhodný kúpa
garganta f   hrdlo, krk
gasolina f   benzín
gastar   minúť, premrhať
gazpacho m   studená  
 rajčinová polievka
gemelo/a m/f   dvojča
genio m   génius
gente f   ľudia
gobierno m   vláda
golosines mpl   sladkosti,  
 cukrovinky
golpe m   rana, úder
goma f   guma
gorra f   čapica, čiapka
grabar   nahrať
gracioso/a   vtipný/á, zábavný 
granja f   farma
granjero m   farmár
granizo m   krúpa 
grave   vážny
grifo m   kohútik
gritar   kričať
grueso/a   tlstý/á, tučný/á
guante m   rukavice
guardar rencor   
 mrzieť sa (na)
guatemalteco m 
 Guatemalčan
guerra f   vojna
guerrillero m   partizán
guía m/f   sprievodca
guionista m   scenárista 
guisante m   hrach

 H

habilidad f   schopnosť, um
habilitar   opatriť, pripraviť
hacer falta   chýbať
hacia   (smerom) ku
hambre f   hlad
harina f   múka
harto/a   (slang.) otrávený/á 

hasta luego   do skorého  
 videnia 
hechizo m   čaro
heladería f   zmrzlináreň
helado m   zmrzlina
herido/a   zranený/á 
hermoso/a   krásny/krásna 
herrumbre f   hrdza
hielo m   ľad
hierba f   tráva
hierro m   železo
hincha m/f   (slang.)  
 futbalový fanúšik
hito m   míľnik,
 hranicný kameň
hogar m   domov
holgazanear   zaháľať,   
 leňošiť
hoja f   list
hollín m   sadze
hombre m   muž
hombro m   rameno
horario m   cestovný  
 poriadok
hormigón m   betón
hueco m   diera
huele bien   vonia 
huelga f   stávka
huella f   stopa, šľapaj 
hueso m   kosť
húmedo/a   vlhký/á, mokrý/á
humo m   dym

 I

iglesia f   kostol
igual   rovnaký
impedir*   zabrániť
impermeable m   plášť do  
 dažďa
implicar   obsahovať,  
 zahrňovať 
inalámbrico/a   bezdrôtový/á
incendio m   oheň
incertidumbre f 
 neistota
incluso   vrátane

indicar   ukázať, označiť
indígena   domorodý,  
 domáci
índole f   druh, povaha
infierno m   peklo 
inmobiliario m   majetok
insolación f   úpal
insoportable 
 neznesiteľný 
instalaciones fpl   zariadenie
instruir*   učiť, instruovať
inundación f   záplava
inútil   nepotrebný, 
 bezcenný
invernadero m   skleník
invierno m   zima
isla f   ostrov
itinerario m   plán cesty,  
 itinerár

 J

jabón m   mydlo
jamás   nikdy (kedy)
jamón (serrano) m 
 (nakladaná) šunka
jarabe m   sirup
jaula f   klietka
jefe m   šéf, vedúci
jerez m   sherry
jornada f   deň
jornada laboral f 
 pracovná doba 
jornalero m   nádenník
joven   mladý
joya f   šperk, klenot
joyería f   klenotníctvo
jubilado m   dôchodca
judías (verdes) fpl 
 (zelené) fazuľky
judío/a   židovský/á
juego m   hra 
juerga f   (slang.) flám
juez m   sudca
juicio m   rozsudok
junto/a   vedľa, pri
justo/a   spravodlivý/á
juventud f   mladosť

 L

labio m   pera
laboral   pracovný
lado m   strana 
ladrón m   zlodej
lago m   jazero
lana f   vlna
langosta f   langusta
lámpara f   lampa
largo/a   dlhý/á
largometraje m    
 celovečerný film
lástima f   súcit, ľútosť
lata f   plechovka
lavabo m   umývadlo
lavadora f   práčka
lavaplatos m   umývačka  
 riadov
lavar(se)   umývať (sa)
legumbres fpl 
 zelenina
lejos (de)   ďaleko (od)
lema m   heslo, motto
lengua f   jazyk, reč
lento/a   pomalý/á
letra f   písmeno
letrero m   nápis
ley f   zákon, právo 
libra esterlina f   libra  
 šterlingov  
libre   volný, slobodný
librería f   kníhkupectvo
lidiar   bojovať
lienzo m   plátno
ligero/a   ľahký/á
limón m   citrón
limpiar   čistiť
lindo/a   pekný/á, krásny/a
liso/a   hladký/á, rovný/á 
listo/a   pripravený/á; 
 chytrý/á
llama f   plameň
llave f   kľúč
llegar   prísť
llenar   naplniť
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llevarse bien/mal    
 vychádzať dobre/zle
llorar   plakať
lluvia f   dážď
loco/a   bláznivý/á 
lograr   dokázať, podariť sa
loro m   papagáj
luchar   bojovať, zápasiť
lugar m   miesto
luna (de miel) f 
 medové týždne 
luz f   svetlo 

 M

madera f   drevo
madrina f   kmotra
madrugada f   svitanie,  
 včas ráno
madurar   dozrieť, dospieť
maestro m   majster, učiteľ 
maleta f   kufor
manchar   umazať, ušpiniť
manchego   z La Mancha 
mandar   poslať
manera f   spôsob
mantequilla f   maslo
manzana f   jablko
mapa m   mapa
máquina f   stroj, prístroj
mar m/f   more
marcar   vytočiť; vstreliť
margen m/f   okraj, lem
marchar(se)   odísť
marearse   mať morskú  
 chorobu, závrat
marido m   manžel
marroquí   marocký
máscara f   maska
matar   zabiť
matiz m   odtieň, nuansa
matrimonio m   sobáš, 
 manželia
media pensión f   polopenzia
medias fpl   pančuchy
medio/a   priemerný/á
medio ambiente m 
 životné prostredie

mejicano/mexicano/a 
 mexický/á
mejilla f   tvár, líce
mejillones mpl   mušle
melocotón m   broskyňa
mendigo m   žobrák 
menor   menší, mladší 
mensualmente   mesačne
mentira f   lož
menudo/a   malý/á 
mercado m   tržnica
merecer*   zaslúžiť si
merienda f   desiata/  
 olovrant 
mes m   mesiac
meseta f   náhorná rovina
meta f   cieľ, méta 
meter   dať, položiť
mezclar   miešať
miedo m   strach
miel f   med
miembro m   člen
mientras   zatiaľ čo
minusválido/a   invalidný/á
mismo/a   rovnaký/á
mitad f   polovica
moda f   móda
mojado/a   mokrý/á
molestar   obťažovať
moneda f   peniaze, mince
monedero m   peňaženka
monitor m   vedúci,  
 inštruktor
montón m   hromada 
morado/a   tmavofialový/á
morder*   hrýzť
moreno/a   hnedý/á, 
 tmavovlasý/á
morir*   zomrieť 
moro   maurský
mosca f   mucha
mostaza f   horčica
mostrar*   ukázať
motín m   povstanie, 
 vzbura
moto f   motorka
mozo m   mladík

muchedumbre f   dav
mueble m   nábytok
muela f   zub
muerto/a   mŕtvy/a
mugre f   špina
mujer f   žena
multa f   pokuta 
mundo m   svet
muñeca f   bábika; 
 zápästie
músico m   hudobník
muslo m   stehno

 N

nacer*   narodiť sa
naranja f   pomaranč
Navidad f   Vianoce
negar*   poprieť
negocio m   obchod 
nevar*   snežiť
nevera f   chladnička
ni … ni …   ani … ani 
niebla f   hmla 
nieto/a m/f   vnuk/vnučka
nieve f   sneh 
ningún   žiadny/žiaden,  
 nikto
nivel m   úroveň, hladina
Nochebuena f   Štedrý  
 večer
Nochevieja f 
 silvestrovská noc
no obstante   nič menej,  
 napriek tomu
nocivo/a   škodlivý/á
nómina f   výplatná listina
normas fpl   pravidlá  
 chovania
noreste m   severovýchod
noroeste m   severozápad
norte m   sever
notable   vynikajúci
notas fpl   výsledky,  
 poznámky 
novio/a m/f   snúbenec/ka,  
 priateľ/priateľka

nube f   mrak, oblak
nublado/a   zatiahnutý/á,  
 zamračený/á 
nuera f   nevesta

 O

obra f   dielo
obrero m   robotník,  
 pracovník 
ocio m   voľný čas
ocupado/a   zamestnaný/á, 
 zaneprázdnený/á 
odiar   nenávidieť
oeste m   západ
oferta f   ponuka
oído m   sluch 
oiga   haló 
oír**  počuť
ojalá   kiež by
ola f   vlna (na mori)
¡olé!   výborne! 
olor m   vôňa, pach
olvidar (se) de   zabudnúť 
ombligo m   pupok 
opinar   mieniť, vyjadriť  
 názor
opuesto/a   náprotivný,  
 protiľahlý 
oreja f   ucho
orientación f   zameranie 
orilla f   breh 
orgulloso/a   pyšný/á, 
 hrdý/á
orín m   hrdza
oro m   zlato 
ortografía f   pravopis
oscuro/a   tmavý/á
oso m   medveď
otoño m   jeseň
oveja f   ovca

 P

pacífico/a   mierumilovný/á,  
 pokojný/á
país m   krajina
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País Vasco m   Baskicko 
paisaje m   vidiek, krajina
pájaro m   vták 
pandilla f   tlupa, družina
pantalla f   obrazovka 
pañuelo m   vreckovka
papelería f   papiernictvo
paquete m   balík
par   rovnaký, párny
parada f   zastávka
parado/a   nezamestnaný
parabrisas m   čelné sklo
paraguas m   dáždnik
parapente m   závesné  
 lietanie 
pararse   zastaviť sa
parecido/a   podobný/á 
parecerse a   vyzerať ako 
pared f   stena
pareja f   partner
pariente m/f   príbuzný 
paro m   nezamestnanosť 
parque de atracciones m    
 zábavný park
partido m   zápas
pasado mañana   pozajtra
pasajero m   pasažier
pasatiempo m   zábava 
Pascua f   Veľkonočné  
 sviatky
pasearse   prejsť sa,  
 prechádzať sa
paseo m   prechádzka
pasillo m   chodba
pasta de dientes f 
 zubná pasta
pastilla f   pilulka
patera f   raft, plť
patinar   korčuľovať
pato m   kačica
pauta f   predloha, vzor
pavo m   moriak
paz f   mier
peaje m   mýto
pecho m   hruď, prsia 
pedazo m   kus, kúsok

pedir*   žiadať
pegamento m   lepidlo
peligro m   nebezpečne 
pelota f   lopta
pelota vasca f   pelota
peluquería f    kaderníctvo
pena f   trápenie, žiaľ
pensar*   myslieť
pensión f   penzión
peor   horší
perder*   stratiť
perfil m   profil, obrys
periódico m   noviny
periodista m/f   novinár
perjudicar   poškodiť, uškodiť
permiso m   povolenie, 
 dovoľte!
permitir*   dovoliť, povoliť
perseguir*   prenasledovať
persiana f   žalúzie, roleta 
personaje m   osobnosť
pesado/a   nudný/á
pesar   (z)vážiť 
pesca f   rybárčenie 
pescador m   rybár
peso m   peso (mena) 
pez m   ryba 
picante   ostrý, pikantný
picar   pichať, bodať
piedra f   kameň
piel f   koža
pillar   chytiť
pimiento m   paprika
pincel m   štetec
pintada f   grafitti
piragüismo m   rafting
Pirineos mpl   Pyreneje
piso m   byt, poschodie
planchar   žehliť
planta baja f   prízemie
plantilla f   zostava,  
 zoznam
plátano m   banán, platan
pluma f   pero, perie
pobre   chudobný, 
 nešťastný

pobreza f   chudoba
policía f   polícia
policía m   policajt
poner(se) (a)**   položiť; 
 pustiť sa (do)
por supuesto   samozrejme
portero m   brankár
potable   pitná (voda)
precio m   cena
prefijo m   volací kód
preguntar   opýtať sa
premio m   cena, odmena
prensa f   tlač 
prestar   požičať
pretender   tvrdiť, zamýšľať
previo   predošlý, predbežný
primavera f   jar
primo/a m/f   bratranec/  
 sesternica
príncipe m   princ
principio m   začiatok
priorizar   dať prednosť, 
 preferovať
probar*   skúsiť, vyskúšať
procedente de pochádzajúci
prohibido/a   zakázaný/á
pronóstico m   predpoveď
pronto/a   pripravený/á;  
 skoro/včas
propina f   sprepitné 
propio/a   vlastný/á
proporcionar   zabezpečiť,  
 poskytnúť  
proteger   chrániť
próximo/a   budúci, blízky
prueba f   skúška, dôkaz
pueblo m   dedina
puente m   most 
puerto m   prístav
pues   teda, nuž
puesto   pretože
pulsera f   náramok

 Q

quebrantamiento m 
 zlomenie, rozbitie

quedar(se)   zostať
querer**   chcieť, priať si,   
 milovať
querer decir**   mieniť
querido/a   drahý/á
quince días mpl 
 štrnásť dní
quincenal   štrnásťdenný 
quisiera   chcel by som, 
 rád by som
quitar(se)   vziať, dať preč, 
 zbaviť sa
quizá(s)   azda

 R

ración f   prídel, porcia
raíz f   koreň 
rango m   poradie, rad
rape m  strihanie dohola
rasgar   škrabať
razón f   príčina, rozum
realizar   uskutočniť, 
 urobiť  
rebaja f   zľava, zníženie
recado m   odkaz
receta f   recept, predpis
rechazar   odmietnuť
recibir   dostať
recibo m   potvrdenka, účet
recoger*   zbierať, žať  
recompensa f   odmena
recordar*   spomenúť si
recto/a   rovný/á, priamy/a
recuerdos mpl   suveníry
red f   sieť
redacción f   redakcia
redondo/a   guľatý/á
refresco m   občerstvenie
refuerzo m   podpora,  
 posila, pomoc
regañar   hubovať, nadávať
regresar   vrátiť sa, ísť späť
rehuir   vyhýbať sa
reina f   kráľovná 
reír(se)*   smiať sa
remontar   prekonať
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relajar   odpočinúť si,  
 uvoľniť
reloj m   hodinky
rellenar   vyplniť (formulár)
remedio m   liek,  
 prostriedok 
RENFE f   španielska 
národná železnica
renombrado/a   preslávený/á,  
 slávny/a
repetir*   opakovať
requerir   požadovať,   
 vyžadovať
requisito m   požiadavka  
resaltar   vyčnievať
reserva f   rezervácia
reservado/a   zdržanlivý/á,  
 uzavretý/á
residuos mpl   odpady 
respirar   dýchať
retraso m   zdržanie,  
 oneskorenie
retrato m   portrét
retrete m   záchod
revalidar   obnoviť 
revés (al)   naruby
revista f   časopis
rey m   kráľ
rico/a   bohatý/á
riesgo m   risk
rincón m   roh, kút
río m   rieka
risa f   smiech
rodar   natočiť (film)
romper   zlomiť, rozbiť
ronco/a   chrapľavý/á
rostro m   tvár
roto/a   zlomený/á,  
 rozbitý/á
rueda f   kolo 
ruido m   hluk

 S

sábana f   prestieradlo,  
 pokrývka
sabor m   chuť, príchuť

sacar*   vytiahnuť, vyňať
sal f   soľ 
salado/a   slaný/á
salaz   chlipný, oplzlý
salchicha f   klobása
salida f   východ, výjazd
salir*   vyjsť, odísť
salud f   zdravie
saludar   zdraviť
sangre f   krv
sartén m/f   panvica
sastre m   krajčír
savia f   vitalita
seco/a   suchý/á
seda f   hodváb 
seguida (en)   okamžite 
seguir*   nasledovať 
según   podľa
sello m   známka (poštová) 
selva f   les, džungľa
semáforo m   semafor 
Semana Santa f   
 veľkonočný týždeň 
semanalmente   týždenne
sembrar   siať
sencillo/a   jednoduchý/á,  
 prostý/á
sendero m   peší chodník
senderismo m   turistika
sentar(se)*   posadiť (sa)
sentir(se)*   ľutovať,  
 sťažovať sa 
señal f   znamenie, signál
señalar   signalizovať,  
 značiť
sentimientos mpl   city
sequía f   sucho
servicios mpl   verejné  
 záchody 
SIDA m   AIDS
sidra f   jablčný mušt
sierra f   pohorie
siesta f   siesta, poludňajšie
 odpočinok
siglo m   storočie
significar   znamenať

siguiente   nasledujúci,  
 budúci
silla f   stolička
sillón m   kreslo
sin   bez
sincero/a   úprimný/á
sin embargo   avšak, nič  
 menej
siniestro/a   neblahý/á,  
 ponurý/á 
sino   ale
siquiera   aj keď, aj kedy
sitio m   miesto, sídlo
soberanía f   zvrchovanosť,  
 suverenita
sobre m   obálka 
sobre   na, nad 
sobresaliente   vynikajúci
sobrevivir   prežiť
sobrino/a m/f   synovec/  
 neter 
socorro m   pomoc
solamente   iba, len
soldado m   vojak
soler*   mať vo zvyku
solicitud f   žiadosť
solo/a   sám/sama
sólo   len, iba
soltero/a   slobodný/á 
sombra f   tieň
sombrero m   klobúk
sonreír*   usmievať sa
sonrisa f   úsmev
sordo/a   hluchý/á
sorprender   prekvapiť
sorpresa f   prekvapenie
sortija f   prsteň
soso/a   hlúpy/a
sótano m   pivnica
suave   jemný/hebký
subsidio m   podpora 
subir   vystúpiť, stúpať
subrayar   podtrhnúť,  
 zdôrazniť
sucio/a   špinavý/á
sudar   potiť sa
Suecia   Švédsko

sueco/a   švédsky/a
sueldo m   mzda, plat
suelo m   pôda, podlaha 
sueño m   spánok, sen
suerte f   šťastie
Suiza   Švajčiarsko
suizo/a   švajčiarsky/a
sumamente   vysoký,  
 najvyšší  
suministro m   dodávanie,  
 zásobovanie
súper f   štvorhviezdičkový  
 benzín (super)
suponer**   predpokladať
sur   juh
sureste   juhovýchod
suroeste   juhozápad
sustituto m    náhradník,  
 zástupca
susto m   úľak, zľaknutí
susurro m   šepot

 T

tablao flamenco m 
 show flamenco
tal vez   asi, azda, hádam 
talla f   veľkosť
taller m   dielňa
tamaño m   veľkosť 
también   tiež, rovnako
tampoco   tiež nie, ani 
tan   tak, toľko 
tanto … (como)   
 tak … ako 
tapas fpl   chuťovky
tapiz m   čalún, gobelín 
taquilla f   pokladňa,  
 priehradka, priečinok
tardar en   dať si načas 
tarea f   úloha
tarifa f   sadzba, sadzobník
tarjeta f   karta, lístok 
tasa f   poplatok, sadzba 
taza f   šálka 
teatro m   divadlo
tebeo m   obrázkový  
 časopis
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techo m   strecha
tejado m   krytina 
tela f   materiál
telaraña f   pavučina
teletrabajo m   teleworking
tempestad f   búrka
templado/a   vlahý/á,  
 mierny/a
temporero m   sezónny  
 robotník 
temprano   včas, skoro
tenedor m   vidlička
tercera edad f   staroba
terminar   dokončiť,  skončiť
ternera f   teľa; teľací 
terraza f   terasa, záhradka  
 (reštaurácia)
tesoro m   poklad 
testigo m   svedok
tibio/a   teplý/á
tienda f   obchod
tierra f   zem, krajina 
tijeras fpl   nožničky
timbre m   zvonček
tinieblas fpl   tma 
tinto m   červené víno
tirar   hodiť, spláchnuť
tirita f   náplasť 
títere m   bábka
toalla f   uterák
tobillo m   členok 
tocino m   slanina
todavía   ešte, doposiaľ

tolerada   prístupný film
tomar el pelo   doberať si,
 vtipkovať 
tonto/a   hlúpy/a
tormenta f   búrka
toro m   býk
torpe   nemotorný,  
 neohrabaný
tos f   kašeľ
toxicómano   narkoman
traducir*   preložiť
traer**   priniesť 
tragar   prehĺtať, pregĺgať 
traje m   šaty, oblek
tranquilo/a   tichý/á,   
 pokojný/á
transgénico   geneticky  
 modifikovaný 
tras   za
tratar(se) de   ísť o
travieso/a   nezbedný/á,  
 huncútsky 
tribu f   kmeň, rod
trigo m   obilie
triste   smutný
trozo m   kus, plátok
tubería f   potrubí
turrón m   nugát
tutoría  f   poručníctvo

 U

último/a   posledný 
ultrajante   urážlivý

único/a   jediný/á,  
 jedinečný/á
uña f   necht
útil   užitočný
utilizar   použiť, využiť
uva f   hrozno

 V

vaca f   krava
vacante m   voľné miesto 
vacío/a   prázdny/a
vago/a   lenivý/á
valer*   mať cenu, stáť
valle m   údolie
vasco/a   baskický/á
vaso m   pohár
vecino/a m/f   sused/ 
 susedka
vejez f   staroba
vela f   plachtenie
velero m   plachetnica
venda f   obväz
vender   predať, predávať
ventaja f   výhoda
ventana f   okno
verano m   leto
verdad f   pravda
verdura(s) fpl   zelenina,  
 zeleň 
vergüenza f   hanba, stud
vertedero m   skládka
vertidos mpl   odpad

vestirse*   obliekať sa
vid f   réva, víno
vida f   život
viajar   cestovať
vidrio m   sklo 
viejo/a   starý/á 
viento m   vietor
vientre m   brucho
vino m   víno 
víspera f   predvečer
vista f   výhľad
viudo/a m/f   vdovec/vdova
vivienda f   obydlie, byt 
vivir   žiť
volar*   lietať
volver*   vrátiť
voz f   hlas 
vuelo m   let

 Y

ya   teraz už
yerno/a m/f   zať/nevesta

 Z

zanahoria f   mrkva
zancos mpl   chúdy 
zarzuela f   španielska  
 opereta
zuecos mpl   dreváky


