D

dedičnosť tính di truyền
dedina dediny làng
demokracia demokracie nền dân chủ
nepriama demokracia nền dân chủ gián
tiếp
priama demokracia dân chủ trực tiếp
princíp demokracie nguyên tắc dân chủ
deň dni ngày
deň pracovného pokoja ngày nghỉ
pamätný deň ngày tưởng niệm
dieťa deti đứa trẻ, con, đứa bé
diskriminácia sự phân biệt đối xử, kỳ thị
prejav diskriminácie biểu hiện của kỳ thị
dobrovoľníctvo tự nguyện

MAT
INF
PVO
PDA

funkcia rodiny  rodina
funkcia vlády  vláda

G

BIO

čas časy thời gian
voľný čas thời gian rỗi
činnosť činnosti hoạt động
charitatívna činnosť hoạt động từ thiện
mimoškolská činnosť hoạt động ngoại
khóa
mimovyučovacia činnosť hoạt động ngoài
giờ học
člen členovia thành viên
člen rodiny  rodina
človek ľudia con người/ mọi người
zdravotne postihnutý človek người bị tàn
tật

F

gramotnosť gramotnosti sự hiểu biết, có kiến
thức
finančná gramotnosť hiểu biết về tài chính

H

FYZ

Č

hierarchia hệ thứ bậc
hodnota hodnoty giá trị
hymna hymny quốc ca

CHEM

cestovný ruch ngành du lịch
cirkev cirkvi giáo hội

CH

charakterová vlastnosť vlastnosť

I

identita nhân dạng
individualita tính chất cá nhân
inštitúcia inštitúcie cơ quan, tổ chức
banková inštitúcia tổ chức ngân hàng
inštitúcia EÚ tổ chức của EU
nebanková inštitúcia tổ chức phi ngân
hàng
islam Hồi giáo

VLA

C

ekonómia kinh tế, môn kinh tế học
ekonomická otázka câu hỏi kinh tế
ekonomický život đời sống kinh tế
ekonomika ekonomiky nền kinh tế
príkazová ekonomika nền kinh tế chỉ huy
trhová ekonomika nền kinh tế thị trường
zmiešaná ekonomika nền kinh tế hỗn hợp
erb erby biểu trưng
etnikum etniká dân tộc
Európska únia Liên minh châu Âu
extrémizmus chủ nghĩa cực đoan

GEG

budúcnosť tương lai
bydlisko bydliská nơi ở

E

J

DEJ

B

dôsledok dôsledky hậu quả

jazyk jazyky ngôn ngữ
národný jazyk ngôn ngữ quốc gia
jednotlivec jednotlivci từng cá nhân

OBN

anorexia chán ăn
analýza analýzy sự phân tích
angažovanosť sự tham gia, liên kết
občianska angažovanosť sự tham gia, liên
kết của công dân
ateizmus thuyết vô thần
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K

kariéra kariéry đường công danh
kolektív kolektívy tập thể
komunikácia komunikácie sự liên lạc, giao
thông
asertívna komunikácia giao tiếp quyết
đoán
efektívna komunikácia giao tiếp hiệu quả
sociálna komunikácia truyền thông xã hội
konanie konania hành vi, sự giải quyết
protiprávne konanie hành vi trái pháp luật
konflikt konflikty cuộc xung đột
kresťanstvo Cơ đốc giáo
kronika kroniky niên sử ký
školská kronika sổ truyền thống của trường
kult kulty sự sùng bái
kultúra kultúry văn hóa
kupujúci kupujúci người mua

L/Ľ

legenda legendy huyền thoại, lời giải thích
ľudské práva a slobody  právo

M

médium médiá phương tiện truyền thông
menšina menšiny thiểu số
národnostná menšina dân tộc thiểu số
mesto mestá thành phố
mier hòa bình
migrácia sự di dân
minulosťquá khứ

N

náboženstvo náboženstvá tôn giáo
napätie napätia sự căng thẳng, hiệu điện thế
politické napätie căng thẳng về chính trị
sociálne napätie căng thẳng xã hội
národ národy dân tộc
národnosť národnosti dân tộc
národnostná menšina  menšina
názor názory quan điểm
nevina vô tội
norma normy tiêu chuẩn
právne normy các quy phạm pháp luật

O

občan občania công dân
občianstvo quốc tịch
obec obce xã
obezita bệnh béo phì
obhajoba obhajoby sự bào chữa
oddych sự nghỉ ngơi
opodstatnenosť vùng, khu vực
osobnosť osobnosti nhân cách
osobnosť človeka nhân cách con người
typ osobnosti kiểu nhân cách

P

pamäť pamäte trí nhớ, trí tưởng
pamiatka pamiatky di tích
parlament parlamenty quốc hội
pasivita tính tiêu cực
pečať pečate con dấu
plán plány kế hoạch
územný plán qui hoạch địa phương
podnikanie kinh doanh
základné formy podnikania các hình thức
kinh doanh cơ bản
podnikateľ podnikatelia doanh nghiệp
pohlavie pohlavia giới tính
porušovanie sự vi phạm
postavenie postavenia vị trí, chức vụ
postavenie jednotlivca vị trí của cá nhân
postoj postoje thái độ, lập trường
postup postupy trình tự
potreba potreby nhu cầu
povinnosť povinnosti nghĩa vụ
povolanie povolania nghề nghiệp
voľba povolania lựa chọn nghề nghiệp
pozícia pozície vị trí
pravidlo pravidlá qui định
právo práva quyền lợi
Dohovor o právach dieťaťa Công ước về
quyền của trẻ em
ľudské práva a slobody nhân quyền và tự
do
ľudské práva nhân quyền
práva dieťaťa quyền của trẻ em
právna spôsobilosť  spôsobilosť
právne normy  norma

MAT
INF
PVO
PDA
BIO
FYZ
CHEM
VLA
GEG
DEJ

rasa rasy chủng tộc
rasizmus chủ nghĩa chủng tộc
región regióny khu vực, vùng
reklamácia reklamácie sự khiếu nại
republika republiky nước cộng hòa
Slovenská republika Nước Cộng hòa
Slovakia
riziko riziká mối nguy hại, rủi ro
miera rizika mức độ rủi ro
rodič rodičia cha mẹ
rodina rodiny gia đình
člen rodiny thành viên gia đình
funkcia rodiny chức năng của gia đình
poslanie rodiny sứ mệnh của gia đình
rodokmeň rodokmene phả hệ
rodostrom rodostromy gia phả
rola roly nhiệm vụ, vai trò
spoločenská rola vai trò xã hội
rozdiel rozdiely sự khác biệt, chênh lệch
rozmanitosť rozmanitosti sự đa dạng
rozpočet rozpočty ngân sách
osobný rozpočet ngân sách cá nhân
rodinný rozpočet ngân sách gia đình
rozvod rozvody sự ly dị

samospráva samosprávy cơ quan tự quản
školská samospráva tự quản ở trường
triedna samospráva tự quản ở lớp
sekta sekty giáo phái
skupina skupiny nhóm
sociálne skupiny nhóm xã hội
sloboda slobody sự tự do
ľudská sloboda tự do của con người
služba služby dịch vụ
socializácia xã hội hóa
socializácia jednotlivca xã hội hóa cá nhân
spoločenstvo spoločenstvá cộng đồng
spoločnosť spoločnosti xã hội, công ty
fungovanie spoločnosti sự hoạt động của
xã hội, công ty
štruktúra spoločnosti cấu trúc của xã hội,
công ty
vrstvy spoločnosti các tầng lớp xã hội
spolunažívanie sự chung sống cùng nhau
viacgeneračné spolunažívanie sự chung
sống cùng nhau của nhiều thế hệ
spoluobčan spoluobčania đồng bào
spolupráca spolupráce sự hợp tác
spotreba spotreby sự tiêu thụ, tiêu dùng
spotrebiteľ spotrebitelia người tiêu dùng
ochrana spotrebiteľa sự bảo vệ người tiêu
dùng
spôsobilosť spôsobilosti có đủ năng lực
právna spôsobilosť năng lực pháp lý
spôsobilosť na povolanie năng lực chuyên
môn
spôsobilosť na právne úkony năng lực cho
các hành vi pháp lý
starosta starostovia thị trưởng
status statusy tình trạng
stereotyp stereotypy khuôn mẫu, dập khuôn
rodový stereotyp khuôn mẫu giới tính
stres sự căng thẳng
súčasnosť hiện tại
sused susedia hàng xóm
súťaženie sự thi đấu
svet svety thế giới
sviatok sviatky ngày lễ
štátny sviatok ngày lễ quốc gia

OBN

R

S



právny predpis  predpis
predávajúci predávajúci người bán
predpis predpisy qui định
právny predpis qui định pháp luật
predsudok predsudky thành kiến, định kiến
prezumpcia neviny nguyên tắc suy đoán vô
tội
priateľ priatelia người bạn (thân thiết)
príbuzný príbuzní họ hàng
príčina príčiny nguyên nhân
príklad príklady thí dụ
prínos prínosy sự đóng góp
prisťahovalectvo nhập cư
prítomnosť sự có mặt, thời hiện tại
problém problémy vấn đề
profesia profesie nghề nghiệp
profesijná orientácia định hướng nghề
nghiệp
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symbol symboly biểu tượng
štátny symbol biểu tượng quốc gia
systém systémy hệ thống
politický systém hệ thống chính trị
školský systém hệ thống giáo dục

Š

šikanovanie sự bắt nạt
škola školy trường học
školská samospráva  samospráva
školská trieda  trieda
školský poriadok nội qui nhà trường
školský systém  systém
školstvo ngành giáo dục
štát štáty nhà nước, quốc gia
štátna moc quyền lực nhà nước
štátna vlajka  vlajka
štátne symboly  symbol

T

temperament temperamenty tính khí
terorizmus chính sách khủng bố
tolerancia tolerancie sự bao dung, rộng
lượng
tovar tovary hàng hóa
továreň továrne nhà máy
tradícia tradície truyền thống
trh trhy chợ, thị trường
trhová ekonomika  ekonomika
trhový mechanizmus cơ chế thị trường
trieda triedy lớp học, hạng, giai cấp
školská trieda lớp học

U/Ú

učenie học (danh từ)
učiteľ učitelia thầy giáo
učiteľka učiteľky cô giáo
úrad úrady cơ quan
urbanizácia thành thị hóa
ústava ústavy hiến pháp
Ústava Slovenskej republiky Hiến pháp
nước Cộng hòa Slovakia
utečenec utečenci người chạy nạn

V

vandalizmus sự phá hoại

vedomie ý thức
občianske vedomie ý thức công dân
sociálne vedomie ý thức xã hội
vek tuổi
vláda vlády chính phủ
forma vlády hình thức chính phủ
funkcia vlády chức năng của chính phủ
vlajka vlajky lá cờ
štátna vlajka quốc kỳ
vlasť tổ quốc
vlastnosť vlastnosti tính chất
charakterová vlastnosť đặc điểm tính cách
vodca vodcovia nhà lãnh đạo
vojna vojny chiến tranh
voľby pomn. cuộc bầu cử (số nhiều)
komunálne voľby bầu cử địa phương
parlamentné voľby bầu cử quốc hội
prezidentské voľby bầu cử tổng thống
výber výbery sự lựa chọn
význam významy ý nghĩa
vzdelanie trình độ văn hóa
vzor vzory mẫu
vzťah vzťahy mối quan hệ
medziľudské vzťahy quan hệ người với
người
sociálne vzťahy quan hệ xã hội

Z

zdravie sức khỏe
zdroj zdroje nguồn
zmena zmeny sự thay đổi
sociálna zmena thay đổi xã hội
znak znaky dấu hiệu
znak rodiny dấu hiệu của gia đình
znak štátu dấu hiệu của nhà nước
zodpovednosť trách nhiệm
trestná zodpovednosť trách nhiệm hình sự

Ž

žiacka školská rada hội đồng học sinh ở
trường
žiak žiaci học sinh
životný štýl lối sống
župa župy hạt (đơn vị hành chính)

