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OBČIANSKA NÁUKA / GRAĐANSKO VASPITANJE

A
anorexia anoreksija
analýza analýzy analiza
angažovanosť angažovanost

občianska angažovanosť građanska 
angažovanost

ateizmus ateizam

B
budúcnosť budućnost
bydlisko bydliská prebivalište

C
cestovný ruch turizam
cirkev cirkvi crkva

Č
čas časy vreme
 voľný čas slobodno vreme 
činnosť činnosti delatnost, aktivnost

charitatívna činnosť dobrotvorna delatnost
mimoškolská činnosť vanškolska aktivnost
mimovyučovacia činnosť vannastavna 

aktivnost
člen členovia član
 člen rodiny & rodina
človek ľudia čovek

zdravotne postihnutý človek čovek sa 
invaliditetom

D
dedičnosť naslednost
dedina dediny selo
demokracia demokracie demokratija

nepriama demokracia posredna 
demokratija

priama demokracia direktna demokratija
 princíp demokracie princip demokratije
deň dni dan

deň pracovného pokoja neradni dan
pamätný deň dan sećanja

dieťa deti dete
diskriminácia diskriminacija
 prejav diskriminácie izraz diskriminacije
dobrovoľníctvo volonterstvo
dôsledok dôsledky posledica 

E
ekonómia ekonomija
ekonomická otázka ekonomsko pitanje
ekonomický život ekonomski život
ekonomika ekonomiky ekonomija

príkazová ekonomika komandna 
ekonomija

trhová ekonomika tržišna ekonomija
 zmiešaná ekonomika mešovita ekonomija
erb erby grb
etnikum etniká etnikum
Európska únia Evropska unija
extrémizmus ekstremizam

F
funkcia rodiny & rodina
funkcia vlády & vláda

G
gramotnosť gramotnosti pismenost

finančná gramotnosť finansijska pismenost

H
hierarchia hijerarhija
hodnota hodnoty vrednost
hymna hymny himna

CH
charakterová vlastnosť & vlastnosť

I
identita identitet
individualita individualnost
inštitúcia inštitúcie institucija

banková inštitúcia bankarska institucija
inštitúcia EÚ institucija EU
nebanková inštitúcia nebankarska 

institucija
islam islam

J
jazyk jazyky jezik
 národný jazyk narodni jezik
jednotlivec jednotlivci pojedinac



K
kariéra kariéry karijera
kolektív kolektívy tím, kolektiv
komunikácia komunikácie komunikacija

asertívna komunikácia asertivna 
komunikacija

efektívna komunikácia efikasna 
komunikacija

sociálna komunikácia društvena 
komunikacija

konanie konania postupak
protiprávne konanie protivpravno 

ponašanje
konflikt konflikty sukob
kresťanstvo hrišćanstvo
kronika kroniky hronika
 školská kronika školska hronika
kult kulty kult
kultúra kultúry kultura
kupujúci kupujúci kupac

L/Ľ
legenda legendy legenda
ľudské práva a slobody & právo

M
manipulovať manipuluje manipulujú nedok. 

manipulisati
médium médiá medij
menšina menšiny manjina
 národnostná menšina nacionalna manjina
mesto mestá grad
mier mir
migrácia migracija
minulosť prošlost

N
náboženstvo náboženstvá religija
napätie napätia napetost

politické napätie politička napetost
 sociálne napätie socijalna napetost
národ národy nacija
národnosť národnosti nacionalnost
národnostná menšina & menšina
názor názory mišljenje
nevina odsustvo krivice

norma normy norma
právne normy pravne norme

O
občan občania građanin 
občianstvo državljanstvo
obec obce opština
obezita gojaznost
obhajoba obhajoby odbrana
oddych odmor
opodstatnenosť opravdanost
osobnosť osobnosti ličnost

osobnosť človeka čovekova ličnost
typ osobnosti tip ličnosti

P
pamäť pamäte pamćenje
pamiatka pamiatky znamenitost, spomenik
parlament parlamenty parlament
pasivita pasivnost
pečať pečate pečat, žig
plán plány plan
 územný plán prostorni plan
podnikanie preduzetništvo

základné formy podnikania osnovni oblici 
preduzetništva

podnikateľ podnikatelia biznismen, 
preduzetnik

pohlavie pohlavia pol
porušovanie kršenje
postavenie postavenia status

postavenie jednotlivca status pojedinca
postoj postoje stav
postup postupy postupak
potreba potreby potreba
povinnosť povinnosti obaveza
povolanie povolania profesija

voľba povolania izbor profesije
pozícia pozície položaj
pravidlo pravidlá pravilo
právo práva pravo

Dohovor o právach dieťaťa konvencija 
o pravima deteta

ľudské práva a slobody ljudska prava i 
slobode

ľudské práva ljudska prava
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 práva dieťaťa prava deteta
právna spôsobilosť & spôsobilosť
právne normy & norma
právny predpis & predpis
predávajúci predávajúci prodavac
predpis predpisy propis
 právny predpis pravni propis
predsudok predsudky predrasuda
prezumpcia neviny pretpostavka nevinosti
priateľ priatelia prijatelj
príbuzný príbuzní rođak
príčina príčiny uzrok
príklad príklady primer
prínos prínosy doprinos, prilog
prisťahovalectvo doseljeništvo
prítomnosť današnjica
problém problémy problem
profesia profesie profesija
profesijná orientácia profesionalna 

orijentacija

R
rasa rasy rasa, plemeno
rasizmus rasizam
región regióny region
reklamácia reklamácie reklamacija
republika republiky republika
 Slovenská republika Slovačka Republika
riziko riziká rizik
 miera rizika nivo rizika
rodič rodičia roditelj
rodina rodiny porodica

člen rodiny član porodice
funkcia rodiny funkcija porodice
poslanie rodiny misija porodice

rodokmeň rodokmene porodično stablo
rodostrom rodostromy rodoslov
rola roly uloga
 spoločenská rola društvena uloga
rozdiel rozdiely razlika
rozmanitosť rozmanitosti raznolikost
rozpočet rozpočty budžet

osobný rozpočet lični budžet
 rodinný rozpočet porodični budžet
rozvod rozvody razvod

S
samospráva samosprávy samouprava

školská samospráva školska samouprava
 triedna samospráva razredna samouprava
sekta sekty sekta
schopnosť schopnosti sposobnost
skupina skupiny grupa

sociálne skupiny društvene grupe
sloboda slobody sloboda
 ľudská sloboda čovekova sloboda
služba služby usluga
socializácia socijalizacija

socializácia jednotlivca socijalizacija 
pojedinca

spoločenstvo spoločenstvá zajednica
spoločnosť spoločnosti društvo

fungovanie spoločnosti funkcionisanje 
društva

štruktúra spoločnosti struktura društva
 vrstvy spoločnosti društveni slojevi
spolunažívanie suživot

viacgeneračné spolunažívanie 
višegeneracijski suživot

spoluobčan spoluobčania sugrađanin
spolupráca spolupráce saradnja
spotreba spotreby potrošnja
spotrebiteľ spotrebitelia potrošač
 ochrana spotrebiteľa zaštita potrošača
spôsobilosť spôsobilosti sposobnost

právna spôsobilosť pravni kapacitet
spôsobilosť na povolanie stručna 

kvalifikacija
spôsobilosť na právne úkony pravna 

sposobnost
starosta starostovia gradonačelnik
stereotyp stereotypy stereotip
 rodový stereotyp rodni stereotip
stres stres
súčasnosť sadašnjost
sused susedia komšija
súťaženie takmičenje, konkurencija
svet svety svet
sviatok sviatky praznik
 štátny sviatok državni praznik
symbol symboly simbol

štátny symbol državni simbol
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systém systémy sistem
politický systém politički sistem
školský systém školski sistem

Š
šikanovanie maltretiranje
škola školy škola
školská samospráva & samospráva
školská trieda & trieda
školský poriadok školska pravila
školský systém & systém
školstvo školstvo 
štát štáty država
 členský štát zemlja članica
štátna moc državna vlast
štátna vlajka & vlajka
štátne symboly & symbol

T
temperament temperamenty temperament
terorizmus terorizam
tolerancia tolerancie tolerancija
tovar tovary roba
továreň továrne fabrika
tradícia tradície tradicija
trh trhy tržište
trhová ekonomika & ekonomika
trhový mechanizmus tržišni mehanizam
trieda triedy odeljenje
 školská trieda školsko odeljenje
tvorivosť kreativnost

U/Ú
učenie učenje
učiteľ učitelia učitelj
 učiteľka učiteľky učiteljica
úrad úrady ured, vlast
urbanizácia urbanizacija
ústava ústavy ustav

Ústava Slovenskej republiky Ustav 
Slovačke Republike

utečenec utečenci izbeglica

V
vandalizmus vandalizam
vedomie svest

občianske vedomie građanska svest
 sociálne vedomie društvena svest
vláda vlády vlada

forma vlády oblik vladavine
funkcia vlády funkcija vlade

vlajka vlajky zastava
 štátna vlajka državna zastava
vlasť otadžbina
vlastnosť vlastnosti osobina
 charakterová vlastnosť osobina karaktera
vodca vodcovia vođa
vojna vojny rat
voľby pomn. izbori

komunálne voľby lokalni izbori
parlamentné voľby parlamentarni izbori
prezidentské voľby predsednički izbori

výber výbery izbor
význam významy značaj
vzdelanie obrazovanje
vzor vzory uzor, šablon
vzťah vzťahy odnos

medziľudské vzťahy međuljudski odnosi
sociálne vzťahy društveni odnosi

Z
zdravie zdravlje
zdroj zdroje izvor
zmena zmeny promena
 sociálna zmena družstvena promena
znak znaky simbol

znak rodiny simbol porodice
 znak štátu simbol države
zodpovednosť odgovornost

trestná zodpovednosť krivična 
odgovornost

Ž
žiacka školská rada školski odbor učenika
žiak žiaci đak
životný štýl način života
župa župy županija


