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OBČIANSKA NÁUKA / CIVIC EDUCATION

A
anorexia anorexia
analýza analýzy analysis
angažovanosť participation, involment
občianska	angažovanosť citizen 

participation
ateizmus atheism

B
budúcnosť future
bydlisko bydliská place of residence

C
cestovný ruch tourism
cirkev cirkvi the Church

Č
čas	časy time
	 voľný	čas free time
činnosť	činnosti activity, action
charitatívna	činnosť charity
mimoškolská	činnosť out-of-school 

activities
mimovyučovacia	činnosť	after-school 

activities, extracurricular activities
člen	členovia member
 členovia rodiny  rodina
človek	ľudia person, individual
zdravotne	postihnutý	človek the disabled

D
dedičnosť	heredity, inheritance
dedina dediny village
demokracia demokracie democracy

nepriama demokracia representative 
democracy, indirect democracy

priama demokracia direct democracy
princíp demokracie principle of 

democracy
deň	dni day
deň	pracovného	pokoja bank/public 

holiday
	 pamätný	deň memorial day
dieťa	deti child
diskriminácia discrimination

prejav diskriminácie act of discrimination

dobrovoľníctvo	volunteering
dôsledok dôsledky consequence, aftermath

E
ekonómia economics
ekonomická otázka economic question
ekonomický	život	economical life 
ekonomika ekonomiky economy

príkazová ekonomika planned economy
trhová ekonomika market economy
zmiešaná ekonomika mixed economy

erb erby coat of arms
etnikum etniká ethnic group
Európska únia European Union
extrémizmus extremism

F
funkcia rodiny  rodina
funkcia vlády  vláda

G
gramotnosť	gramotnosti literacy
finančná	gramotnosť financial literacy

H
hierarchia hierarchy
hodnota hodnoty value
hymna hymny anthem

CH
charakterová vlastnosť  vlastnosť

I
identita identity
individualita individuality
inštitúcia inštitúcie institution

banková inštitúcia financial institution, bank
inštitúcia EÚ institution
nebanková inštitúcia non-bank financial 

institution
islam Islam

J
jazyk jazyky language
 národný jazyk national language
jednotlivec jednotlivci individual



K
kariéra kariéry career
kolektív kolektívy tems
komunikácia komunikácie communication

asertívna komunikácia assertive 
communication

efektívna komunikácia effective 
communication

sociálna komunikácia social 
communication

konanie konania act, action
 protiprávne konanie illegal act
konflikt	konflikty conflict
kresťanstvo Christianity
kronika kroniky chronicle, keepsake book
 školská kronika school memory book
kult kulty cult
kultúra kultúry culture
kupujúci kupujúci buyer

L/Ľ
legenda legendy legend
ľudské práva a slobody  právo

M
manipulovať	manipuluje manipulujú nedok. 

manipulate
médium médiá medium
menšina menšiny minority
 národnostná menšina national minority
mesto mestá town
mier peace
migrácia migration
minulosť past

N
náboženstvo	náboženstvá religion
napätie napätia pressure

politické napätie political pressure
 sociálne napätie social pressure
národ národy nation
národnosť	národnosti nationality
národnostná menšina  menšina
názor názory opinion
nevina innocence

norma normy norm, regulation
 právne normy legal norms

O
občan	občania citizen
občianstvo citizenship
obec obce village
obezita obesity
obhajoba obhajoby defense
oddych rest
opodstatnenosť eligibility
osobnosť	osobnosti personality
osobnosť	človeka personality, character
typ osobnosti type of personality

P
pamäť	pamäte memory
pamiatka pamiatky site
parlament parlamenty parliament
pasivita passivity
pečať	pečate seal, stamp
plán plány plan
 územný plán territory plan
podnikanie business

základné formy podnikania basic forms of 
business

podnikateľ	podnikatelia businessman, 
businesswoman

pohlavie pohlavia sex
porušovanie breach, breaking
postavenie postavenia position

postavenie jednotlivca status
postoj postoje attitude
postup postupy process, action, procedure
potreba potreby need
povinnosť	povinnosti obligation, responsibility
povolanie povolania career, profession
voľba	povolania career option

pozícia pozície position
pravidlo pravidlá rule
právo práva right
Dohovor	o	právach	dieťaťa Convention 

on the Rights of the Child
ľudské	práva	a	slobody human rights and 

freedoms
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ľudské	práva human rights
	 práva	dieťaťa children´s rights
právna spôsobilosť  spôsobilosť
právne normy  norma
právny predpis  predpis
predávajúci predávajúci salesperson, seller
predpis predpisy order, regulation, decree

právny predpis legal norm
predsudok predsudky prejudice
prezumpcia neviny presumption of 

innocence
priateľ	priatelia friend
príbuzný príbuzní relative
príčina príčiny cause
príklad príklady example
prínos prínosy benefit, asset
prisťahovalectvo immigration
prítomnosť present
problém problémy problem, issue
profesia profesie profession
profesijná orientácia professional orientation

R
rasa rasy race
rasizmus racism
región regióny region
reklamácia reklamácie complaint
republika republiky republic
 Slovenská republika Slovak Republic
riziko riziká risk
 miera rizika exposure
rodič	rodičia parent
rodina rodiny family
členovia	rodiny family member
funkcia rodiny family functions
poslanie rodiny family commitment

rodokmeň	rodokmene lineage, ancestry
rodostrom rodostromy family tree
rola roly role
	 spoločenská	rola social role
rozdiel rozdiely difference
rozmanitosť	rozmanitosti diversity
rozpočet	rozpočty budget
osobný	rozpočet personal budget

rodinný	rozpočet household budget, home 
budget

rozvod rozvody divorce

S
samospráva samosprávy autonomy, self-

government
školská samospráva school autonomy
triedna samospráva classroom student 

body
sekta sekty sect
schopnosť schopnosti ability, skill, capability
skupina skupiny group
 sociálne skupiny social groups
sloboda slobody freedom, liberty
	 ľudská	sloboda free will
služba	služby service
socializácia socialization

socializácia jednotlivca socialization of an 
individual

spoločenstvo	spoločenstvá community, 
association

spoločnosť	spoločnosti society
fungovanie	spoločnosti social functioning
štruktúra	spoločnosti social structure
vrstva	spoločnosti social classes

spolunažívanie coexistence
viacgeneračné	spolunažívanie 

multigenerational coexistence
spoluobčan	spoluobčania fellow citizen
spolupráca spolupráce cooperation
spotreba spotreby consumption, disposal
spotrebiteľ	spotrebitelia consumer
	 ochrana	spotrebiteľa consumer protection
spôsobilosť	spôsobilosti skill, capacity
právna	spôsobilosť legal capacity
spôsobilosť	na	povolanie qualification
spôsobilosť	na	právne	úkony capacity

starosta starostovia mayor
status statusy status
stereotyp stereotypy stereotype
 rodový stereotyp gender stereotype
stres stress
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súčasnosť	present
sused susedia neighbour
súťaženie	competition
svet svety world
sviatok sviatky holiday

štátny sviatok national holiday, bank 
holiday

symbol symboly symbol
štátny symbol national symbol, official 

symbol
systém systémy system

politický systém political system
školský systém educational system

Š
šikanovanie bullying, harassment
škola školy school
školská samospráva  samospráva
školská trieda  trieda
školský poriadok school rules
školský systém  systém
školstvo education
štát štáty state
	 členský	štát member states
štátna moc state power
štátna vlajka  vlajka
štátne symboly / symbol

T
temperament temperamenty temper
terorizmus terrorism
tolerancia tolerancie tolerance
tovar tovary goods
továreň	továrne factory
tradícia tradície tradition
trh trhy market
trhová ekonomika  ekonomika
trhový mechanizmus market mechanism
trieda triedy class
 školská trieda classroom
tvorivosť	creativity

U/Ú
učenie teaching, learning
učiteľ	učitelia teacher

	 učiteľka	učiteľky teacher
úrad úrady office
urbanizácia urbanization
ústava ústavy constitution

Ústava Slovenskej republiky Constitution 
of the Slovak Republic

utečenec	utečenci refugee

V
vandalizmus vandalism
vedomie consciousness, awareness
občianske	vedomie citizenship awareness

 sociálne vedomie social consciousness
vek age
vláda vlády government

forma vlády form of government 
funkcia vlády government function

vlajka vlajky flag
 štátna vlajka national flag
vlasť	homeland
vlastnosť	vlastnosti character
	 charakterová	vlastnosť character
vodca vodcovia leader
vojna vojny war
voľby pomn. election
komunálne	voľby municipal elections, 

local government elections
parlamentné	voľby parliamentary elections

	 prezidentské	voľby presidential election
výber výbery choice
význam významy meaning
vzdelanie education
vzor vzory role model, example, pattern
vzťah	vzťahy relationship, relation
medziľudské	vzťahy human relations
sociálne	vzťahy social relationhips

Z
zdravie health
zdroj zdroje source, resource
zmena zmeny change
 sociálna zmena social change
znak znaky symbol

znak rodiny family symbol
znak štátu state symbol
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zodpovednosť responsibility, liability
trestná	zodpovednosť criminal liability

Ž
žiacka	školská	rada school council
žiak	žiaci pupil, student

životný	štýl life style
župa	župy county
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