D

dedičnosť átöröklés
dedina dediny falu
demokracia demokracie demokrácia
nepriama demokracia közvetett
(képviseleti) demokrácia
priama demokracia közvetlen demokrácia
princíp demokracie demokrácia alapelve
deň dni nap
deň pracovného pokoja munkaszüneti nap
pamätný deň emléknap
dieťa deti gyerek
diskriminácia diszkrimináció

MAT
INF
PVO
PDA

F

funkcia vlády  vláda
funkcia rodiny  rodina

BIO

čas časy idő
voľný čas szabadidő
činnosť činnosti tevékenység
charitatívna činnosť karitatív tevékenység
mimoškolská činnosť iskolán kívüli
tevékenység
mimovyučovacia činnosť tanórán kívüli
tevékenység
člen členovia tag
člen rodiny  rodina
človek ľudia ember
zdravotne postihnutý človek
fogyatékossággal élő ember/fogyatékos
ember

G

gramotnosť gramotnosti képesség
finančná gramotnosť pénzügyi ismeretek

FYZ

Č

H

hierarchia rangsor
hodnota hodnoty érték
hymna hymny himnusz

CHEM

cestovný ruch idegenforgalom
cirkev cirkvi egyház

CH

charakterová vlastnosť  vlastnosť

VLA

C

ekonómia közgazdaságtan
ekonomická otázka gazdasági kérdés
ekonomický život gazdasági élet
ekonomika ekonomiky gazdaság
príkazová ekonomika tervgazdálkodás
trhová ekonomika piacgazdaság
zmiešaná ekonomika kevert gazdaság
erb erby címer
etnikum etniká etnikum
Európska únia Európai Unió
extrémizmus extrémizmus

I

identita személyazonosság, identitás
individualita egyéniség
inštitúcia inštitúcie intézmény
banková inštitúcia banki intézmény
inštitúcia EÚ Európai Unió intézményei
nebanková inštitúcia nem banki intézmény
islam iszlám

GEG

budúcnosť jövő
bydlisko bydliská lakhely

E

J

DEJ

B

prejav diskriminácie diszkrimináció
megnyilvánulása
dobrovoľníctvo önkéntesség
dôsledok dôsledky következmény

jazyk jazyky nyelv
národný jazyk nemzeti nyelv

OBN

anorexia anorexia
aktivita aktivity aktivitás
analýza analýzy elemzés
angažovanosť elkötelezettség
občianska angažovanosť polgári
elkötelezettség
ateizmus ateizmus



A

SJL

OBČIANSKA NÁUKA / POLGÁRI NEVELÉS

OBČIANSKA NÁUKA / POLGÁRI NEVELÉS
jedinečnosť egyediség
jednotlivec jednotlivci egyén

K

kariéra kariéry karrier
kolektív kolektívy kollektív
komunikácia komunikácie kommunikáció
asertívna komunikácia asszertív
kommunikáció
efektívna komunikácia hatékony
kommunikáció
sociálna komunikácia szociális
kommunikáció
konanie konania tevékenység
protiprávne konanie jogellenes
tevékenység
konflikt konflikty konfliktus
kresťanstvo kereszténység
kronika kroniky krónika
školská kronika iskolai krónika
kult kulty kultusz
kultúra kultúry kultúra
kupujúci kupujúci vevő

L/Ľ

legenda legendy legenda
ľudské práva a slobody  právo

M

manipulovať manipuluje manipulujú nedok.
manipulálni
médium médiá média
masové médiá tömegmédia
menšina menšiny kisebbség
národnostná menšina nemzeti kisebbség
mesto mestá város
mier béke
migrácia migráció
minulosť múlt
multikultúrnosť multikulturalizmus

N

náboženstvo náboženstvá vallás
napätie napätia feszültség
politické napätie politikai feszültség
sociálne napätie szociális feszültség

národ národy nemzet
národnosť národnosti nemzetiség
národnostná menšina  menšina
názor názory nézet
nevina ártatlanság
norma normy norma
právne normy jogi normák

O

občan občania állampolgár
občianstvo állampolgárság
obec obce község
obezita elhízás
obhajoba obhajoby védelem
oddych pihenés
opodstatnenosť megalapozottság
osobnosť osobnosti személyiség
osobnosť človeka az ember személyisége
typ osobnosti személyiség típusa

P

pamäť pamäte emlékezet
pamiatka pamiatky emlék
parlament parlamenty parlament
školský parlament iskolai parlament
pasivita passzivitás
pečať pečate pecsét
plán plány terv
územný plán rendezési elv
podnikanie vállalkozás
základné formy podnikania alapvető
üzleti formák
podnikateľ podnikatelia vállalkozó
pohlavie pohlavia nem (férfi, női)
porušovanie megszegés
postavenie postavenia státusz/helyzet
postavenie jednotlivca az egyén státusza
postoj postoje hozzáállás
postup postupy eljárás
potreba potreby szükség
povinnosť povinnosti kötlesség
povolanie povolania szakma
voľba povolania szakma választása
pozícia pozície pozíció
pravidlo pravidlá szabály
právo práva jog

MAT
INF
GEG

VLA

CHEM

FYZ

BIO

PDA

PVO

samospráva samosprávy önkormányzat
školská samospráva iskolai önkormányzat
triedna samospráva osztályönkormányzat
sekta sekty szekta
schopnosť schopnosti képesség
špeciálne schopnosti különleges
képességek
všeobecné schopnosti általános készségek
skupina skupiny csoport
sociálne skupiny szociális csoportok
spoločenská skupina társadalmi csoport
sloboda slobody szabadság
ľudská sloboda emberi szabadság
služba služby szolgáltatás
socializácia szocializálás
socializácia jednotlivca az egyén
szocializációja
spoločenstvo spoločenstvá közösség
spoločnosť spoločnosti társadalom
fungovanie spoločnosti a társadalom
működése
občianska spoločnosť civil társadalom
štruktúra spoločnosti a társadalom
felépítése
vrstvy spoločnosti társadalmi rétegek
spolunažívanie együttélés
viacgeneračné spolunažívanie
többgenerációs együttélés
spoluobčan spoluobčania polgártárs
spolupráca spolupráce együttműködés
spotreba spotreby fogyasztás
spotrebiteľ spotrebitelia fogyasztó
ochrana spotrebiteľa fogyasztóvédelem
spôsobilosť spôsobilosti alkalmasság
právna spôsobilosť jogképesség
spôsobilosť na povolanie szakmai
hozzáértés
spôsobilosť na právne úkony jogképesség
starosta starostovia polgármester

DEJ

rasa rasy rassz
rasizmus rasszizmus
región regióny régió
reklamácia reklamácie reklamáció
republika republiky köztársaság
Slovenská republika Szlovák Köztársaság
riziko riziká kockázat
miera rizika kockázat mértéke
rodič rodičia szülő
starí rodičia nagyszülők
rodina rodiny család
člen rodiny családtag
funkcia rodiny a család szerepe
poslanie rodiny a család küldetése
vzťahy v rodine  vzťah
rodokmeň rodokmene családfa
rodostrom rodostromy családfa
rola roly szerep
spoločenská rola társadalmi szerep
rozdiel rozdiely különbség

S

OBN

R

rozmanitosť rozmanitosti sokszínűség
rozpočet rozpočty költségvetés
osobný rozpočet személyes költségvetés
rodinný rozpočet családi költségvetés
rozvod rozvody válás



Dohovor o právach dieťaťa A gyermek
jogairól szóló egyezmény
ľudské práva a slobody emberi jogok és
szabadságjogok
ľudské práva emberi jogok
práva dieťaťa gyermek jogai
právna spôsobilosť  spôsobilosť
právne normy  norma
právny predpis  predpis
predávajúci predávajúci eladó
predpis predpisy előírás
právny predpis törvényi előírás
predsudok predsudky előítélet
prezumpcia neviny ártatlanság vélelme
priateľ priatelia barát
príbuzný príbuzní rokon
príčina príčiny ok
príklad príklady példa
prínos prínosy hozam
prisťahovalectvo bevándorlás
prítomnosť jelenlét
problém problémy probléma
profesia profesie szakma
profesijná orientácia szakmai irányultság
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status statusy státus
stereotyp stereotypy sztereotípia
rodový stereotyp nemi sztereotípia
stres stressz
súčasnosť jelen, jelenkor
sused susedia szomszéd
súťaženie versengés
svet svety világ
sviatok sviatky ünnep
štátny sviatok állami ünnep
symbol symboly szimbólum
symbol školy az iskola szimbóluma
štátne symboly állami szimbólumok
systém systémy rendszer
politický systém politikai rendszer
školský systém iskolarendszer

Š

šikanovanie zaklatás
škola školy iskola
školská samospráva  samospráva
školská trieda  trieda
školský parlament  parlament
školský poriadok iskolai rendtartás
školský systém  systém
školstvo iskolaügy
štát štáty állam
členské štáty tagállamok
štátna moc államhatalom
štátna vlajka  vlajka
štátne symboly  symbol
štátny znak  znak

T

temperament temperamenty vérmérséklet
terorizmus terrorizmus
tolerancia tolerancie tolerancia/megértés
tovar tovary áru
továreň továrne gyár
tradícia tradície hagyomány
trh trhy piac
trhová ekonomika  ekonomika
trhový mechanizmus piaci mechanizmus
trieda triedy osztály
školská trieda iskolai osztály
tvorivosť kreativitás, alkotóképesség

U/Ú

učenie tanítás
kooperatívne učenie kooperatív tanítás
štýly učenia tanulási stílusok
učiteľ učitelia tanító bácsi/tanár úr
učiteľka učiteľky tanító néni/tanárnő
úrad úrady hivatal
urbanizácia városiasodás
ústava ústavy alkotmány
Ústava Slovenskej republiky Szlovák
Köztársaság alkotmánya
utečenec utečenci menekült

V

vandalizmus vandalizmus
vedomie tudat
občianske vedomie társadalmi tudat
sociálne vedomie polgári tudat
vek életkor, kor
vláda vlády kormány
forma vlády kormányforma
funkcia vlády a kormány szerepe
vlajka vlajky zászló
štátna vlajka nemzeti zászló
vlasť szülőföld, haza
vlastnosť vlastnosti tulajdonság/vonás
charakterová vlastnosť karakter vonás
vodca vodcovia vezető, vezér
vojna vojny háború
voľby pomn. választások
komunálne voľby önkormányzati
választások
parlamentné voľby parlamenti választások
prezidentské voľby elnökválasztás
výber výbery kiválasztás
význam významy jelentőség
vzdelanie műveltség
vzor vzory példa
vzťah vzťahy kapcsolat
medziľudské vzťahy emberi kapcsolatok
sociálne vzťahy társadalmi kapcsolatok
vzťahy v rodine családi kapcsolatok

Z

zdravie egészség
zdroj zdroje forrás

MAT

Ž

OBN

DEJ

GEG

VLA

CHEM

FYZ

BIO

PDA

PVO

INF

žiacka školská rada tanulói iskolatanács
žiak žiaci tanuló
životný štýl életstílus
župa župy megye



zmena zmeny változás
sociálna zmena szociális változás
znak znaky jel
štátny znak állami címer
znak rodiny családi jelkép
znak štátu állami jelkép
zodpovednosť felelősség
trestná zodpovednosť büntetőjogi
felelősség
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