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депортамент úrad 

офіс kancelária 

сайт (офіціний) stránky (úradné) 

робочі години úradné hodiny 

заява žiadosť 

підтвердження potvrdenie 

відділення pobočka 

сидіння sídlo 

поверх poschodie 

службовець úradník 

вихід vchod 

плата poplatok 

тур kolok 

оплата platba 

  магазин obchod 

каса pokladňa 

тісто pečivo 

овочі zelenina 

фрукти ovocie 

м'ясо mäso 

аптека drogéria 

відділення oddelenie 

прибиральник upratovačka 

готівка hotovosť 

оплата картою platba kartou 

кошик košík 

  овочі/фрукти zelenina, ovocie 

банани banány 

огірок uhorka 

помідор paradajka 

цибуля cibuľa 

яблуко jablko 

апельсин pomaranč 

груша hruška 

малина maliny 

кольорова капуста karfiol 

часник cesnak 

редиска/редківка reďkovka 

картопля zemiaky 

 

 

 

 

охорона здоров'я zdravotníctvo 

лікарня nemocnica 

швидка допомога ambulancia 

робочі години ordinačné hodiny 

лікар  lekár 

медсестра zdravotná sestra 

радник poradovník 

зал очікування/хол čakáreň 

експертиза vyšetrenie 

медичне страхування zdravotné poistenie 

надзвичана ситуація pohotovsť 

терміновий прийом urgentný príjem 

стан здоров'я zdravotný stav 

паціент pacient 

 

 

 

 школа škola 

вчитель učiteľ 

клас trieda 

перший ступінь, 

другий ступень 

prvý stupeň, druhý 

stupeň 

учень žiak 

перерва prestávka 

предмети (уроки) predmety (školské) 

обід obed 

другий сніданок desiata 

спортзал telocvičňa 

клас učebňa 

Їдальня jedáleň 

навчання vyučovanie 

зошит zošit 

книга kniha 

пенал peračník 

портфель školská taška 

ручка pero 

олівець ceruzka 

ножиці nožnice 

лініка pravítko 

наряд/костюм úbor 

 

 

 

 

 

 

 



робота práca 

резюме životopis 

заробітна плата plat 

робочий час pracovný čas 

кар'єра kariéra 

освіта vzdelanie 

досвід skúsenosti 

працевлаштування zamestnanie 

посвідчення водія vodičský preukaz 

реклама/об'ява inzercia 

прийом recepcia 

сторож vrátnica 

відділ кадрів 

oddelenie 

ľudských zdrojov 

персона personalista 

директор riaditeľ 

собеседование pohovor 

  побут domácnosť 

кухня kuchyňa 

холодильник chladnička 

морозильна камера mraznička 

микрохвильовка mikrovlnná rúra 

плита sporák 

горщик hrnce 

столовий прибор príbor 

тарілка tanier 

стакан pohár 

миска miska 

бутилка fľaša 

пральна машина práčka 

ваная комната kúpeľňa 

коридор chodba 

вітальня obývačka 

спальня spálňa 

шкаф skriňa 

ліжко posteľ 

туалет WC 

ванна vaňa 

душ sprchový kút 

пилесос vysávač 

віник metla 

балкон balkón 

диван gauč 

  транспортування doprava 

автобус autobus 

зупинка zastávka 

станція stanica 

потяг vlak 

квитки lístky 

таксі taxík 

інформаційне бюро informačný pult 

платформа nástupište 

розклад cestovný poriadok 

місце miestenka 

сидання sedadlo 

вікно okno 

коридор chodba 

відправлення odchod 

прибуття príchod 

затримка meškanie 

  орієнтація в місті orientácia v meste 

праворуч ліворуч doprava doľava 

прямо rovno 

перехрестя križovatka 

кільцева розв'язка kruhový objazd 

церква kostol 

готель hotel 

центр centrum 

вулиця ulica 

площядь námestie 

річка rieka 

міст most 

озеро jazero 

дорога cesta 

шосе diaľnica 

село dedina 

місто mesto 

міський район mestská časť 

бібліотека knižnica 

торговий центр obchodné centrum 

Їжа/продуктовий 

магазин potraviny 

 

 

 

 

 



депортамент úrady 

бюро праці úrad práce 

медична страхова 

компанія zdravotná poisťovňa 

соціальна страхова 

компанія sociálna poisťovňa 

податкова daňový úrad 

міський депортамент mestský úrad 

муніципальне 

управління obecný úrad 

мер starosta 

реєстрація тс evidencia vozidiel 

реєстраційний номер 

тс 

EČV (evidenčné 

číslo vozidla) 

проЇздий квиток для 

шосе diaľničná známka 

дорожній знак dopravné značky 

поліція polícia 

банк banka 

обмінний пункт zmenáreň 

зарпавка čerpacia stanica 

ресторан reštaurácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

косметика kozmetika 

зубна паста zubná pasta 

зубна щітка zubná kefka 

прокладки vložky 

туалетний папір toaletný papier 

хустки/серветки vreckovky 

пелюшки/підгузки plienky 

тампони tampóny 

крем krém 

шампунь šampón 

мило mydlo 

пральний порошок prací prášok 

дезодирант deodorant 

парфум parfum 

  Їжа potraviny 

товар tovar  

товарна позиція položka 

борошно грубого 

помелу polohrubá múka 

макарони cestoviny 

молоко mlieko 

цукор kryštálový cukor 

сіль soľ 

яйця vajcia 

рис ryža 

розпушувач prášok do pečiva 

солодощі sladkosti 

шоколад čokoláda 

печиво keksy 

сік džúš 

страва šťava 

напой nápoj 

суп polievka 

Їжа jedlo 

йогурт jogurt 

творог tvaroh 

джем lekvár 

сир syr 

масло maslo 

 

 


