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A
arbitráž arbitráže sự phân xử
archeológarcheológovia nhà khảo cổ
archeológia khảo cổ học
archeologický výskum nghiên cứu khảo cổ
archív archívy viện tư liệu
archivár archivári nhân viên lưu trữ hồ sơ
ateizmus thuyết vô thần
atlas atlasy tập bản đồ

B
Biblia Kinh thánh
blok bloky khối

hospodársky blok khối kinh tế
vojenský blok khối quân sự
východný blok khối phía đông

bronz đồng đỏ
budúcnosť tương lai
bydlisko bydliská nơi ở

C
cech cechy phường hội
centralizácia tập trung hóa
centralizmus chế độ tập trung
cirkev cirkvi giáo hội
cisár cisári hoàng đế
cisárstvo cisárstva đế quốc
civilizácia civilizácie nền văn minh

riečne civilizácie nền văn minh ở sông

Č
čas časy thời gian
časová priamka dòng thời gian

D
dátum dátumy ngày tháng
dedičstvo dedičstvá di sản
dedina dediny làng
dejepis môn lịch sử
dejiny pomn. lịch sử

národné dejiny lịch sử dân tộc
 svetové dejiny lịch sử thế giới
deľba práce sự phân chia công việc
demokracia demokracie dân chủ

aténska demokracia Dân chủ Athena
parlamentná demokracia Đại nghị chế

deportácia deportácie trục xuất
desaťročie desaťročia thập kỷ
diktatúra diktatúry chế độ độc tài
disident disidenti người bất đồng chính kiến
doba doby thời kỳ

kamenná doba thời kỳ đồ đá
moderná doba thời hiện đại
železná doba thời kỳ đồ sắt

Dohoda thỏa thuận, hiệp ước
dôsledok dôsledky hậu quả
duchovenstvo giáo sĩ
dynastia dynastie triều đại

E
encyklopédia encyklopédie từ điển bách khoa
erb erby biểu trưng
etnikum etniká dân tộc
Európska únia Liên minh châu Âu

F
fašistická os phe trục phát-xít
fašizmus chủ nghĩa phát xít
fotografia fotografie ảnh
front fronty mặt trận

východný front mặt trận phía Đông
západný front mặt trận phía Tây

G
galéria galérie phòng triển lãm
generácia generácie thế hệ
glóbus glóbusy địa cầu

H
história lịch sử
historik historici nhà sử học
holokaust holocaust
hospodárstvo hospodárstva nền kinh tế
hrad hrady lâu đài
hranica hranice biên giới
 rímske hranice biên giới La mã
humanizmus chủ nghĩa nhân văn

I
industrializácia công nghiệp hóa
integrácia hội nhập

európska integrácia hội nhập châu Âu
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internet internet
islam Hồi giáo

J
jazyk jazyky ngôn ngữ

národný jazyk ngôn ngữ quốc gia
 spisovný jazyk ngôn ngữ tiêu chuẩn
judaizmus Do Thái giáo

K
kalendár kalendáre lịch
kameň kamene đá
kartografia bản đồ học
kaštieľ kaštiele nhà trang viên
katolík katolíci người Công giáo
keramika keramiky đồ gốm
kláštor kláštory tu viện
klin kliny cái đinh, cái nêm

pästný klin cái rìu đá cầm tay của người 
tiền sử

kmeň kmene bộ lạc
kniežactvo kniežactvá Công quốc
kniha knihy quyển sách
kníhtlač kníhtlače in sách
knižnica knižnice thư viện
koalícia koalície liên minh

protihitlerovská koalícia liên minh chống 
Hitler

kódex kódexy qui tắc
 židovský kódex Bộ luật Do thái
kolektivizácia tập thể hóa
kolónia kolónie thuộc địa
kolonializmus chủ nghĩa thực dân
kolonizácia thuộc địa hóa
komunizmus Chủ nghĩa cộng sản
koncentračný tábor trại tập trung
konflikt konflikty cuộc xung đột
kongres kongresy Nghị viện, hội nghị 
 Viedenský kongres Đại hội Viên
Korán Kinh Koran
kostol kostoly nhà thờ
kráľ králi vua
kráľovstvo kráľovstvá vương quốc
kresťanstvo Cơ đốc giáo
kronika kroniky niên sử ký

školská kronika Sổ truyền thống của 
trường

kultúra kultúry văn hóa
antická kultúra Văn hóa cổ đại
stretávanie kultúr Giao lưu văn hóa

L
legenda legendy huyền thoại, lời giải thích
légia légie quân Lê dương

československé légie Lê dương Tiệp Khắc
 rímske légie Lê dương La Mã
léno léna đất phong
lénny systémsystém
letopočet letopočty lịch kỷ nguyên
lovec lovci người thợ săn

M
maďarizácia Hung-ga-ri hóa
maľba maľby bức tranh
manifestácia manifestácie cuộc biểu tình
 sviečková manifestácia Cuộc biểu tình nến
manufaktúra manufaktúry công xưởng
mapa mapy bản đồ

dejepisná mapa bản đồ lịch sử
 zemepisná mapa bản đồ địa lý
materiál materiály vật liệu, tư liệu

obrazový materiál tư liệu hình ảnh
meď đồng (nguyên tố hóa học)
médium médiá phương tiện truyền thông
medzník medzníky cột mốc
menšina menšiny thiểu số

národnostná menšina dân tộc thiểu số
mesiac mesiace tháng
mesto mestá thành phố

banské mesto thành phố mỏ
 stredoveké mesto thành phố thời Trung cổ
mešťan mešťania người thành thị
mier hòa bình
militarizácia quân sự hóa
minulosť quá khứ
modernizácia hiện đại hóa
monarchia monarchie Nhà nước quân chủ
múzeum múzeá viện bảo tàng
mýtus mýty thần thoại, lời đồn đại
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N
náboženské zloženie thành phần tôn giáo
náboženstvo náboženstvá Tôn giáo
nacionalizmus Chủ nghĩa dân tộc
nacizmus Chủ nghĩa quốc xã
národ národy dân tộc
národnosť národnosti (tính) dân tộc
národnostná menšinamenšina
národnostné zloženie thành phần dân tộc
nástroj nástroje công cụ

kamenný nástroj công cụ bằng đá
 kovový nástroj công cụ bằng kim loại
normalizácia bình thường hóa
novovek thời hiện đại

O
obdobie obdobia thời kỳ, giai đoạn

historické obdobie giai đoạn lịch sử
medzivojnové obdobie thời kỳ giữa các 

cuộc chiến
obec obce xã
obeť obete nạn nhân
objav objavy sự khám phá
 zámorský objav khám phá thời đại
obyvateľ obyvatelia người dân
obyvateľstvo hromad. dân cư
 mestské obyvateľstvo dân cư thành phố
obživa kế sinh nhai
odboj odboje cuộc chiến

domáci odboj cuộc chiến trong nước
protifašistický odboj cuộc chiến chống 

phát xít
 zahraničný odboj cuộc chiến nước ngoài
okupácia okupácie  sự chiếm đóng
olympijské hry Thế vận hội Olympic
oppidum công sự
osvietenstvo thời kỳ khai sáng

P
pamätihodnosť pamätihodnosti di tích thắng 

cảnh
pamätník pamätníky đài tưởng niệm
pamiatka pamiatky di tích
parlament parlamenty Quốc hội
pečať pečate con dấu
písmo písma chữ viết

poddaný poddaní chư hầu, đầy tớ
polis Nhà nước thành bang
povstanie povstania cuộc khởi nghĩa, nổi dậy

protihabsburgské povstanie của khởi 
nghĩa chống lại dòng họ Habsburg

Slovenské národné povstanie Cuộc khởi 
nghĩa dân tộc Slovak

práca práce công việc
 detská práca công việc trẻ em
prameň pramene nguồn

grafické pramene những nguồn đồ họa
historické pramene những nguồn lịch sử
hmotné pramene những nguồn vật chất
obrazové pramene những nguồn hình ảnh
písomné pramene những nguồn văn bản

pravek thời cổ đại
predok predkovia người tiền bối, tổ tiên
prevrat prevraty cuộc đảo chính
príčina príčiny nguyên nhân
príslušník príslušníci thành viên
 rodinný príslušník thành viên gia đình
prisťahovalectvo nhập cư
prítomnosť sự có mặt, thời hiện tại
proces procesy quá trình, vụ án
 politický proces phiên tòa dàn dựng
protestant protestanti Tân giáo
protireformácia phong trào phản cải cách
pyramída pyramídy kim tự tháp

R
rakúsko-uhorské vyrovnanie Sự chia tách 

Đế quốc Áo-Hung
reforma reformy cải cách

tereziánske a jozefínske reformy Những 
cải cách thời Nữ hoàng Terezia và Hoàng 
đế Jozef

reformácia Phong trào cải cách kháng nghị
región regióny khu vực, vùng
remeselník remeselníci thợ thủ công
renesancia Thời Phục hưng
republika republiky nước cộng hòa
 Rímska republika Cộng hòa La Mã
revolúcia revolúcie cuộc cách mạng

nežná revolúcia Cách mạng nhung
priemyselná revolúcia cách mạng công 

nghiệp
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Veľká francúzska revolúcia Cách mạng 
Pháp

revolučný rok 1848/49  rok
režim režimy chế độ
 totalitný režim chế độ độc tài
Riman Rimania người Roma
ríša ríše đế quốc
 Rímska ríša Đế quốc La Mã
robotník robotníci người công nhân
rod rody dòng họ
rodostrom rodostromy gia phả
rok roky năm

revolučný rok 1848/49 năm cách mạng 
1848/49

roľník roľníci người nông dân

S
skanzen skanzeny nhà bảo tàng ngoài trời
spoločnosť spoločnosti xã hội

stredoveká spoločnosť xã hội thời trung cổ
 vrstvy spoločnosti các tầng lớp xã hội
spolok spolky nhóm, hội
spoluobčan spoluobčania đồng bào
starovek thời cổ đại
storočie storočia thế kỷ
stredovek Thời Trung cổ
svet svety thế giới

novoveký svet thế giới hiện đại
praveký svet thế giới tiền sử
staroveký svet thế giới cổ đại
stredoveký svet thế giới trung cổ

sviatok sviatky ngày lễ
systém systémy hệ thống

lénny systém chế độ đất phong
politický systém hệ thống chính trị

Š
školstvo ngành giáo dục
šľachta hromad. tầng lớp quý tộc
štát štáty nhà nước, quốc gia

mestský štát thành quốc
národný štát quốc gia dân tộc
nástupnícke štáty quốc gia thừa kế

T
technika techniky kỹ thuật
tisícročie tisícročia thiên niên kỷ
totalita totality chủ nghĩa toàn trị
továreň továrne nhà máy
tradícia tradície truyền thống
Trojspolok Liên minh ba nước

U/Ú
univerzita univerzity trường đại học tổng hợp
ústava ústavy hiến pháp

Ústava Slovenskej republiky Hiến pháp 
nước Cộng hòa Slovakia

V
vazal vazali chư hầu, đầy tớ
veda vedy khoa học
veža veže tháp
vojak vojaci người lính
 detský vojak người lính nhí
vojna vojny chiến tranh

druhá svetová vojna Chiến tranh thế giới 
thứ hai

jadrová vojna chiến tranh hạt nhân
prvá svetová vojna chiến tranh thế giới thứ 

nhất
studená vojna chiến tranh lạnh

 totálna vojna chiến tranh toàn diện
výprava výpravy chuyến đi làm nhiệm vụ

križiacke výpravy Thập tự chinh
vysťahovalectvo di cư

Z
zákon zákony qui luật, định luật
zákonník zákonníky bộ luật
zázemie hậu phương, hậu cứ
zberač zberači người đi thu thập
znárodnenie quốc hữu hóa

Ž
železná opona bức màn sắt
železo sắt
župa župy hạt (đơn vị hành chính)
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