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Вступ

Закарпаття і Словаччина аж до половини ХХ століття не 
розділяли кордони, оскільки вони були складовою частиною 
однакових державних формацій. В рамках проекту Центру для 
європейської політики «Школа без кордонів» ми під час чотирьох 
семінарів з липня 2009 р. до травня 2010 р. обговорювали 
і творили із сімнадцятьма вчителями шкіл районів, в яких 
навчається словацька і українська мови, те, що нас об’єднує 
і розділяє. У нас подібні звичаї, страви, фольклор, з’єднують нас 
гори, ріки і багато видатних особистостей, які діяли на території, 
яку в сучасному розділяє зовнішній кордон Європейського 
Союзу. Згаданий проект ми здійснювали в рамках блокового 
гранту «Відчиняємо двері для нових можливостей співпраці» 
Норвезького фінансового механізму, за фінансової співучасті 
Управління Уряду СР, опосередкованого Фундацією на підтримку 
громадянських активностей. Основна мета проекту – розвивати 
контакти і співпрацю по обох боках кордону.

Протягом двох років, коли ми разом працювали, водночас 
взаємно спізнавались і знаходили новий кут зору на Східню 
Словаччину і Закарпаття. Ми часто собі навіть не усвідомлювали, 
коли розмовляємо по-словацьки, а коли по-українськи. Ми були 
здивовані, що слова, які в обох мовах звучать однаково, мають 
зовсім інше значення. З великої кількості слів, з якими ми 
зустрічалися, було створено словник – як навчальний посібник 
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для тих, у яких є друзі, колеги чи гості по той бік кордону. У нас 
не було амбіцій створити академічний або перекладний словник, 
але наблизити мову сусідів усім, хто бажає вивчити її або хоча 
б зрозуміти її.

Словник призначений вчителям української мови у Словаччині 
й вчителям словацьких шкіл в Україні, учням і студентам цих 
основних, середніх та вищих шкіл, позаурядовим організаціям, 
туристичним інформаційним центрам і вибраним готелям 
регіону, відвідувачам яких буде до диспозиції цей матеріал. 
Словник пропонуємо і підприємцям, заступникам регіональних 
і місцевих органів самоврядування та організаціям третього 
сектора по обох боках кордону – отже, суб’єктам, які здійснюють 
міжкордонні активності найрізноманітнішого характеру.

Словник складається з трьох розділів – вносить вибрані 
вислови з галузі європейської інтеграції, сленгу, омонімів та слів 
подібного звучання. Розділ «Європейська інтеграція» виходить із 
словників, які до диспозиції на веб-сторінці Делегації Європейської 
комісії у Києві. До окремих гасел додано і їх англійський еквівалент, 
оскільки англійська мова в євроінтеграційній термінології 
є доповідною мовою. 

Вирази у розділах «Сленг», «Омоніми та слова подібного 
звучання» вибрали учасники проекту разом зі своїми учнями та 
студентами. У цих двох розділах наведено для прикладу речення, 
як практичний взірець живої розмовної мови.

Розділ «Омоніми та слова подібного звучання» упорядкований 
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за латинським алфавітом. Піктограма ́ ´ за словами означає, що 
йдеться про слова, які найчастіше можна зустріти у словацькій та 
українській мовах, і їх значення – однакове, тотожне. 

У згоді з учасниками проекту ми домовились, що наголос 
українських слів не будемо визначати.

Подяка належить Фундації ім. Конрада Аденауера за фінансову 
підтримку проекту. Наша подяка належить також фірмі «SESO», 
т.о.в. та «IPEC Projekt, s.r.o.», т.о.в. за фінансову допомогу при 
друкуванні словника. 

Віримо, що словник буде внеском для кращого вивчення 
обох мов та при підготовці проектів, але й під час щоденної 
міжкордонної співпраці.

Зузана Мрвова, Каміл Сладек, Александра Cтара,
члени реалізаційного колективу проекту «Школа без кордонів» 
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Amsterdamská zmluva (Zmluva 
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слабких, можливостей, 
небезпек)
SWOT analysis (of the strengths, 
weaknesses, opportunities, 
threats)

analýza SWOT (silných stránok, 
slabých stránok, príležitostí, 
hrozieb)
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vízová politika

вільний рух осіб, товарів, 
послуг та капіталу
free movement of persons, 
goods, services and capital

voľný pohyb osôb, tovaru, 
služieb a kapitálu
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вільний рух осіб; вільне 
пересування осіб; вільне 
переміщення осіб
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внесок
inputs
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приєднання (до 
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vstup (do EÚ), pripojenie (k EÚ, 
k zmluvám)
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implementation

uskutočnenie, realizácia, 
implementácia
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(ZKÚ)
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fundamental rights
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fundamental freedoms
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затрати, що 
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program Grundtvig
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Erasmus action (measure)

program Erasmus 
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Comenius action (measure)

program Comenius
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stakeholders
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заява 
application

žiadosť 
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приєднання
application for accession

žiadosť o vstup (členstvo) do 
(v) EÚ

звіт про виконання робіт
completion report

správa o ukončení projektu
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інституційна побудова
institution building

budovanie inštitúcií

колони Європейського 
Союзу; стовпи 
Європейського Союзу
pillars of the European Union

piliere Európskej únie

контроль на внутрішніх 
кордонах
internal border controls

kontroly na vnútorných 
hraniciach

країна-заявник, 
країна-заявниця; 
країна-аплікант, країна-
аплікантка
applicant country

uchádzačská krajina

країна-кандидат/країна-
кандидатка
candidate country

kandidátska krajina

країни-сусіди; сусідні 
країни
neighbouring countries

susedské krajiny
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критерії вступу 
/ приєднання 
(Копенгаґенські критерії)
accession criteria (Copenhagen 
criteria)

kritériá / podmienky pre vstup 
do EÚ (Kodanské kritériá)

культурне розмаїття
cultural diversity

kultúrna rôznorodosť

культурні мережі
cultural networks

kultúrne siete

мета
objective

cieľ

митна інформаційна 
система (МІС; CIS)
customs Information System (CIS)

colný informačný systém (CIS)

митна співпраця
customs cooperation

colná spolupráca

митна територія 
Спільноти
customs territory of the Communi-
ty / Community’s customs territory

colné územie spoločenstva
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митне законодавство; 
митне право
customs legislation

colné predpisy; colná legislatíva

митний союз
customs union

colná únia

митні органи
customs authorities

colné orgány

мито
customs duties

clo, colné poplatky

міґрація
migration

migrácia

міжкультурне 
порозуміння
intercultural understanding

medzikultúrne porozumenie

місцева валюта
local currency

miestna mena

мобільність
mobility

mobilita
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МСП (малі та середні 
підприємства)
SME (Small and medium-sized 
enterprise)

MSP (malé a stredné podniky)

навички / фах
skills

zručnosti

наддержавний; 
наднаціональний
supranational

nadnárodné

найменш заможні 
реґіони
least-prosperous regions

najmenej prosperujúce regióny

найменш розвинені 
країни (НРК; LDC)
least developed countries (LDC)

najmenej rozvinuté krajiny

національна ідентичність 
держав-членів
national identity (-ies) of the 
Member States

národná identita (národné 
identity) členských štátov
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національне та 
реґіональне розмаїття
national and regional diversity

národná a regionálna rozmani-
tosť / diverzita

національність; 
громадянство; державна 
належність
nationality

štátna príslušnosť / národnosť

неурядові організації 
(НУО)
NGO‘s (Non-governmental 
Organisations)

mimovládne organizácie (MVO)

неформальна освіта
non-formal education

neformálne vzdelávanie

нова політика сусідства
new neighbourhood policy

nová susedská politika 

об’єднаний у своєму 
розмаїтті; тут: (Європа), 
об’єднана у своєму 
розмаїтті
united in its diversity

zjednotení v rozmanitosti
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обігові витрати
operating costs

prevádzkové náklady

організації приватного 
сектору
private sector organisation

organizácie súkromného sektora

орган-наймач
contracting authority

zmluvný orgán

освітня інформаційна 
мережа Європейської 
Спільноти “Евридика” 
(EURYDICE)
Education Information Network 
in the European Community 
(EURYDICE)

Informačná sieť o vzdelávaní 
v Európskom spoločenstve 
(EURYDICE)

отримувач (бенефіціар)
benefi ciary

príjemca

оцінка
evaluation

hodnotenie, evaluácia

оцінка
appraisal

posúdenie
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Пакт про стабільність 
і зростання
Stability and Growth Pact

Pakt stability a rastu

переговори/перемовини 
щодо вступу/приєднання;
accession negotiations

prístupové rokovania

передача ноу-хау
transfer of know-how

odovzdávanie know-how

передвступна допомога; 
передприєднавча 
допомога 
pre-accession aid

predvstupová pomoc

передприєднавчий 
структурний інструмент 
(ПСІ, ISPA)
Instrument for Structural Policies 
for Pre-Accession (ISPA)

Predvstupový nástroj štruktu-
rálnej politiky / Nástroj štruktu-
rálnej politiky v predvstupovom 
období (ISPA)

підрядник
contractor

kontraktor, zmluvná strana
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підтвердження, згода
endorsement

potvrdenie, súhlas

платіж
payment

platba

позаформальна освіта
informal education

informálne vzdelávanie

політика сусідства
neighbourhood policy

susedská politika

політика щодо довкілля; 
екологічна політика
environment policy

politika životného prostredia, 
enviromentálna politika

послідовний рамковий 
підхід
logical framework approach

logický rámcový prístup / 
metóda

постачання
supplies

dodávky / zásobovanie

поточний звіт
progress report

správa o pokroku 
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поширення; 
поширювання; 
ширшання (інтеґраціі)
widening (of integration)

rozširovanie (integrácie)

права людини
human rights

ľudské práva

правила перебування
conditions of residence

podmienky pobytu

право вільно 
пересуватися та 
перебувати (на території 
держав-членів)
right to move and reside 
freely (within the territory of the 
Member States)

právo voľne sa pohybovať 
a zdržiavať (na území členských 
štátov)

право Спільноти; 
спільнотове право
Community law

právo Spoločenstva

претендент
applicant

aplikant, žiadateľ
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приймальна спроможність 
(ЄС); готовність 
отримувати сприяння
absorption capacity; absorptive 
capacity

absorpčná kapacita (EÚ)

принципи субсидіарності
і пропорційності
principles of subsidiarity and 
proportionality

princípy / zásady subsidiarity 
a proporcionality

припущення
assumptions

predpoklady

програма “Сократ” 
(SOKRATES)
SOCRATES programme

program SOKRATES 

Програма дій 
Європейської Спільноти зі 
студентської мобільності 
(“Еразм”)
European Community Action 
Scheme for the Mobility of 
University Students (ERASMUS)

Akčný program Európskeho 
Spoločenstva na podporu mobi-
lity univerzitných študentov
(Erasmus)
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програма сприяння 
культурі (“Калейдоскоп”, 
“Аріадна”, “Рафаель”)
cultural programme (“Kaleidos-
cope”, Ariane, Raphael)

kultúrny program (Kaleidos-
cope, Ariane, Rafael)

програма ТЕМПУС 
(TEMPUS)
TEMPUS programme

program TEMPUS

Програма технічної 
допомоги країнам СНД та 
Монголії (ТАСІС)
Technical Assistance for the 
Commonwealth of Independent 
States (TACIS)

Technická pomoc Spoločenstvu 
nezávislých štátov (TACIS)

прозорість
transparency

transparentnosť

пропозиція
off er

ponuka

простір євро; зона євро
euro zone (euro area)

eurozóna
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професійна підготовка
training

tréning

процес стабілізації 
та асоціації; процес, 
спрямований на 
стабілізацію та асоціацію 
(з країнами Західних 
Балкан) 
Stabilisation and Association 
Process (concerning Western 
Balkans)

stabilizačný a asociačný proces 
(týka sa západného Balkánu)

Рада
Council (The Council)

Rada

Рада Європейського 
Союзу
Council of the European Union

Rada Európskej únie

Рада Європейського 
Союзу (Рада міністрів)
Council of the European Union 
(Council of Ministers)

Rada Európskej únie (Rada 
ministrov)
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Рада Європи
Council of Europe

Rada Európy

реґіони у скруті
disadvantaged areas

znevýhodnené územia

результати
results

výsledky

ринки третіх країн; 
позаспільнотові ринки
non-EC markets

trhy tretích krajín, trhy mimo EÚ

рішення
decision

rozhodnutie

розбіжності у рівні 
розвитку реґіонів
disparities between regions

rozdiely medzi regiónmi

розвиток людських 
ресурсів
human Resources Development

rozvoj ľudských zdrojov
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розвиток села; розвиток 
сільської місцевості
rural development

rozvoj vidieka

розповсюдження
dissemination

rozširovanie

розширення
enlargement

rozšírenie

САПАРД (Спеціальна 
програма з сільського 
господарства та розвитку 
села; SAPARD) 
SAPARD (Special Accession 
Programme for Agriculture and 
Rural Development)

SAPARD (Špeciálny prístupový 
program pre poľnohospodárstvo 
a rozvoj vidieka)

спільне підприємство
Joint Venture

spoločný podnik

спільне фінансування
co-fi nancing

spolufi nancovanie, 
kofi nancovanie

спільні цінності (вартості)
shared values

zdieľané / spoločné hodnoty
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Спільнотова програма 
зі стимулювання 
міжреґіональної 
співпраці всередині ЄС 
(“Інтерреґ”; Interreg)
Community programme aiming 
to stimulate inter-regional coo-
peration within the EU (Interreg)

Program Spoločenstva na 
podporu medziregionálnej 
spolupráce regiónov v rámci EÚ 
(Interreg)

споріднення
twinning

partnerstvo, partnerská spolu-
práca, twinning

Статистична служба 
Європейських спільнот 
(Євростат)
Statistical Offi  ce of the European 
Communities (Eurostat)

Štatistický úrad Európskych 
spoločenstiev (Eurostat)

стосунки з рештою світу; 
відносини з рештою світу
relations with the wider world

vzťahy so zvyškom sveta

структурні фонди
structural funds

štrukturálne fondy
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субпідрядник
sub-contractor

subdodávateľ, subkontraktor

субсидіарність
subsidiarity

subsidiarita

сусіди; сусідство
neighbourhood

susedstvo

техніко-економічне 
обгрунтування
feasibility study

štúdia efektívnosti / uskutoč-
niteľnosti

технічне завдання
terms of reference (ToR)

zadávacie podmienky

трансевропейські мережі; 
транс’європейські мережі
Trans-European networks

transeurópske siete

транскордонний 
cross-border

cezhraničný

транскордонні культурні 
зв’язки
cross-border cultural links

cezhraničné kultúrne väzby
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угода
agreement

dohoda

угода про асоціацію (до 
Спільноти)
association agreement

dohoda o pridružení
(k Spoločenstvu)

угода про стабілізацію 
та асоціацію (SAA) 
(з країнами Західних 
Балкан)
Stabilisation and Association 
Agreement (SAA) (with Western 
Balkan States)

stabilizačná a asociačná dohoda 
(SAD) (s krajinami západného 
Balkánu)

фіксовані витрати
fi xed costs

fi xné / pevne stanovené náklady

фінансова пропозиція
fi nancial proposal

fi nančná ponuka / návrh

Фонд гуртування (ФГ)
Cohesion Fund (CF)

Kohézny fond (KF)

Хартія засадничих прав
Charter of Fundamental Rights

Charta základných práv
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Центральноєвропейська 
угода про вільну торгівлю 
(ЦЕФТА; CEFTA)
Central European Free Trade 
Agreement (CEFTA)

Stredoeurópska dohoda 
o voľnom obchode (CEFTA)

ціложиттєва освіта
lifelong education

celoživotné vzdelávanie

ціложиттєве навчання
lifelong learning (LLL, 3L)

celoživotné vzdelávanie

Шенґенська інформаційна 
система (ШІС; SIS)
Schengen Information System 
(SIS)

Schengenský informačný 
systém (SIS)

Шенґенський acquis; 
Шенґенський Доробок
Schengen acquis

schengenské acquis (právo)
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Жаргонні вирази 
Українськo-словацький словник

автомат automaticky dostať zápočet 
alebo skúšku
Цього семестру я майже всі 
іспити отримав автоматом.

автопілот neuvedomelá koordinácia 
pohybov 
Я вчора був настільки 
втомлений, що додому 
дійшов на автопілоті.

атачити dať do prílohy, prilepiť
Мій комп’ютер довго 
атачить файл.

адмін počítačový administrátor 
Адмін встатовив на 
комп’ютер нову програму.

аська ICQ
Ми з приятелем 
переписуємося через аську.
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бабки peniaze 
Хотів бабки попросити, та не 
наважився.

базар rozhovor 
Я маю до тебе серйозний 
базар!

базарити rozprávať sa 
Ну скільки вже можна по 
телефону базарити?

бакси doláre 
Я купила собі шкіряну сумку 
всього за сто баксів.

балабол človek, ktorý veľa rozpráva
Зазвичай, серед хлопців рідко 
зустрінеш балаболів, але 
твій брат – виняток. 

балдіти mať pôžitok
Я просто балдію від того, як 
ці актори виконують свої ролі. 
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батя otec
Батя мені не дозволяє йти на 
дискотеку.

башка hlava 
В мене від цієї погоди так 
башка болить.

башляти platiť 
За вхід на дискотеку треба 
башляти.

беха auto značky BMW 
Моєму другу на день 
народження купили круту 
беху.

блат / по блату protekcia 
Нового директора призначено 
на посаду по блату.

бобик / бобик здох stav psychického a fyzické-
ho vysilenia (byť vyšťavený)
Втома мене перемогла 
– бобик здох!
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бомба vopred vypracovaná otázka 
na skúšku 
У мене були бомби на всі 
білети, але я не зміг ними 
скористатися.

бомж bezdomovec 
Бомжів найчастіше можна 
зустріти біля смітників.

ботанік jednotkár 
Ти весь час сидиш дома, як 
справжній ботанік.

боти topánky
Гарні в тебе боти!

бочка / котити бочку ohovárať niekoho 
Наші сусіди завжди котять 
бочку один на одного.

братуха brat alebo dobrý známy
Привіт, братуха! Як у тебе 
справи?
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бумер auto značky BMW 
Ти бачив, який тільки що 
бумер поїхав?

бурса učilište
Завтра я не йду до бурси, бо 
починається практика.

бутер chlebíček 
Йдемо, перехопимо по 
бутеру в їдальні.

велік bicykel
Скоро в магазин завезуть нові 
спортивні веліки. 

відмазка výhovorka
Потрібно придумати якусь 
відмазку, чому я не виконав 
домашнє завдання. 

відтягнутися oddýchnuť si
Наша компанія добре 
відтягнулась на природі.
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відфутболити odmietnuť
Вона відфутболила свого 
хлопця.

втикати 1. robiť niečo nepozorne, 
bez záujmu
Я вже дві години просто 
втикав у книжку.
2. pozerať sa na niekoho, 
na niečo
Перестаньте втикати на мою 
дівчину.

втюритись zamilovať sa 
Він втюрився 
в однокласницю по самі вуха.

гаплик koniec
Мені гаплик! Я ж нічого не 
вивчив!

гуляти posielať niekoho preč
Ти мені вже надоїв, гуляй 
звідси!
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двіжняк večierok, párty
У новому клубі знову 
двіжняк планується.

дезик dezodorant
Ніяк не можу вибрати дезик.

депресняк depresia
У моєї подруги депресняк.

дисер dizertácia
Вчора я подала на 
затвердження тему дисеру.

дискара diskotéka 
Ну що, влаштуємо після 
іспитів дискару?

днюха narodeniny
Мій приятель запросив мене 
на днюху.

док dokument
Цей док мені надіслали 
факсом.
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домашка domáca úloha
Сьогодні я не піду гуляти, 
мушу на завтра написати 
домашку.

дорватись dostať sa 
На кінець-то я дорвався 
сьогодні до чату.

дрихнути spať 
Я можу дрихнути 24 години 
на добу.

дубак zima, chlad 
Дубак був неймовірний, 
у мене зуб на зуб не попадав.

екватор oslava po absolvovaní 
polovice vysokoškolského 
štúdia 
Ми недавно відсвяткували 
екватор, а все одно не 
віриться, що вже два 
з половиною роки позаду.
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електронка e-mail
Скинь мені документ на 
електронку.

жаба / жаба давить 1. závisť
Невже його жаба давить за 
успіхи найкращого товариша?
2. chamtivosť
Директора жаба давить 
вкладати кошти фірми у нову 
справу.

жмот skúpy človek
Я не жмот, завжди всіх 
пригощаю.

жук malé auto 
Для міста жук – просто 
ідеальна машина.

забацати usporiadať
На вихідних ми забацаємо 
вечірку в стилі хіп-хоп.
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забивати prestať sa zaujímať
Твій брат вже зовсім забив 
на навчання.

зависати1 nachádzať sa niekde 
Він кожен день зависає 
в Інтернетi.

зависати2 vypadávať (o počítači)
Мій комп’ютер постійно 
зависає.

зажигати zabávať niekoho
Зажигати народ на вечірці 
буде один з найкращих ді-
джеїв міста. 

замутити 1.organizovať, urobiť  
Для святкування Нового року 
ми мусимо замутити щось 
оригінальне.
2. začať sa s niekým 
stretávať
Я замутила з пацаном 
з паралельного класу.
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зафрендити pridať do zoznamu pria-
teľov (na počítači)
Коли будеш в Скайпі, не 
забудь мене зафрендити.

з’їжджати vyhýbať sa téme rozhovoru
Не з’їжджай з теми!

інет internet
Тепер у мене на комп’ютері 
новий безпровідний інет.

інфа informácia 
Дуже дякую за інфу про твоє 
місто.

казки nezmysly, hlúposti
Знову збираєшся розповідати 
мені казки про те, чому ти не 
був на уроках? 

кайф potešenie, pôžitok 
Він знав, що будь-який кайф 
колись закінчується, та зараз 
змінювати нічого не хотів.
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камчатка posledná lavica v triede, 
v ktorej zvyčajne sedia 
zlí žiaci
Камчатка – моє улюблене 
місце в класі.

капуста peniaze
Його гаманець завжди 
нафарширований  капустою.

кафешка kaviareň
У центрі міста замість старого 
магазину побудували затишну 
кафешку. 

кіпішувати zbytočne sa znepokojovať  
Не кіпішуй ти стільки, все 
налагодиться.

класний dobrý
Вчора був класний концерт!

комент komentár
Я залишив кілька коментів 
до твоїх фотографій.
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комп počítač
Я б хотів свій комп продати, 
а замість нього купити 
новенький ноутбук. 

кроси tenisky („botasky“)
Я не пішла на фізкультуру, бо 
забула кроси.

кумарити žrať niekomu nervy 
Мене кумарить реклама по 
телебаченню.

круто veľmi dobre, super
Круто! Завтра їдемо 
в аквапарк!

курс/в курсі byť informovaný
Я завжди перебуваю в курсі 
подій.

курсак ročníková práca
Скоро кінець семестру, 
а курсак ще не написаний.
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куртяк kabátik, bunda
Купив собі вчора модний 
куртяк.

лапша / вішати лапшу klamstvo, klamať
Не вішай мені лапшу на 
вуха!!!

лафа blaženosť, bezstarostný 
život
Останній день канікул 
– закінчилась лафа для 
школярів.

либа/давити либу úsmev, usmievať sa
Набридло кожного дня цю 
либу давити, бо „так треба“.

локатор/розвісити 
локатори

ucho, odpočúvať 
Ти завжди свої локатори 
розвісиш, хоч бери й мовчи!
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мажор 1. materiálne zabezpečený 
mladý človek 
Мажор проїхав на червоне 
світло, не боячись покарання.
2. syn bohatých rodičov
Тема веб-конференції 
стосувалася дітей-мажорів 
та їхньої безкарності.

мерс auto značky Mercedes
Мій батько має спортивний 
мерс.

мило e-mail 
Виконану роботу скиньте мені 
на мило.

мобілка mobilný telefón
Вчора купив собі класну 
мобілку.

музон hudba
Хлопці слухали драйвовий 
музон.
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намилитися chystať sa niekam
Ми з подругою намилились 
іти за покупками.

нафарширований 1. bohatý, luxusný (o aute, 
počítači a i.)
Загалом, комп’ютер доволі 
нафарширований.
2. bohatý, zabezpečený 
človek
Наша знайома знайшла собі 
такого нафаршированого 
молодого чоловіка.
3. zaplnený
Прикордонники 
затримали „Мерседес“, 
нафарширований зброєю.

нульовий 1. nepripravený
Ми ніколи не приходили на 
іспит нульовими.
2. nový
Я купив цей нульовий 
магнітофон за смішну ціну.
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обламати ponížiť, vysmiať niekoho
Я вважав тебе другом, а ти 
мене так обламав.

общага internát
Кімната в общазі була 
неохайною.

осад / випасти в осад byť prekvapený
Почувши цю новину, я випав 
в осад.

очкуляри okuliare
В цих очкулярах ти вже 
надто смішний.

пара štvorka (známka v škole)
Я отримав пару 
з математики, бо не виконав 
завдання.

паритися byť nervózny, trápiť sa
Не треба паритися, все 
налагодиться!
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пацан 1. chlapec
Усі наші пацани збираються 
сьогодні на вечірку.
2. priateľ
Вчора я була у кіно із своїм 
пацаном.

пивасик pivo
Йдемо, вип’ємо пивасику.

підколоти vysmiať niekoho 
Учора дівчата так підкололи 
мого знайомого.

пішкарус / пішкарусом chodiť peši
Ми запізнились на автобус, 
тому тепер змушені йти 
пішкарусом.

плющити rehotať sa
Від почутого анекдоту мене 
ще довго плющило.
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поляна hostina
Брат на свій день народження 
таку поляну накрив, як 
у справжньому ресторані.

попса populárna hudba
На музичних каналах одну 
попсу крутять.

предки rodičia 
Можеш приходити до мене, 
предки поїхали за місто.

прикол vtip 
У Інтернеті знайдеш безліч 
приколів на політичну 
тематику.

профка profesorka
Профка ще не виставила 
бали за останній модуль.

розводити klamať niekoho
Розвели мене, як малу 
дитину.
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розфрендити vymazať zo zoznamu 
priateľov (na počítači)
Ти випадково мене 
розфрендив.

сачок človek, ktorý sa niečomu 
vyhýba (práci, škole a i.)
От сачки: повтікали 
з останніх уроків.

сеструха sestra 
Моя сеструха набагато 
молодша за мене.

скатати odpísať
Сподіваюсь, мені вдасться 
скатати всі завдання, бо 
інакше я цей іспит не складу.

степуха štipendium
Степухи в мене цього 
семестру не буде.

тату tetovanie
Сьогодні стало модним 
робити собі тату на тілі.
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тачка auto
Крута у твого шефа тачка.

триндьож táraniny
Твій триндьож мені вже 
набрид.

тролік trolejbus
Тролік утік з-під самого носа.

тусівка 1. stretnutie mládežníckych 
skupín
Тусівка відбудеться у 
нічному клубі.
2. skupina ľudí so spoločný-
mi záujmami
На зустрічі зібралась уся 
театральна тусівка.

убитий vyčerpaný 
Під кінець робочого дня я 
такий убитий.

універ univerzita
Універ закрили на карантин 
на три тижні.
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учиха učiteľka
Тихо! Зараз учиха прийде!

фізичка učiteľka fyziky
Сьогодні фізичка дала нам 
самостійну роботу.

фізра telesná výchova
Добре, що фізру сьогодні 
відмінили – довше поспимо. 

фіолетово ľahostajne, nezaujímavo
Мені фіолетово, що про 
мене подумають.

фотік fotoaparát
Обов’язково візьміть на 
природу фотік!

фоткати fotografovať
Я люблю фоткати природу.

френдеса priateľka
У мене з’явилась нова 
френдеса.
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хавчик jedlo, strava
Давай приготуємо якийсь 
хавчик.

халява bezplatne
В кіно ми сходили на халяву.

хімічка učiteľka chémie 
Хімічка поскаржилась на нас 
директору!

чайник nováčik
Починаю вивчати комп’ютер 
з книгою «Усе для чайників».

шеф vedúci, riaditeľ
Наш новий шеф дуже 
строгий.

шкари obuv
Після дощу мої шкари 
втратили природній колір.

шмотки odev, šatstvo
У тебе вже стільки шмоток, 
що їх можна продавати.
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шпора ťahák
На іспиті мені не вдалося 
витягти шпору.

шугати strašiť
Хлопці, тільки не треба мене 
шугати.

ящик televízor
По ящику тепер цілий день 
футбол показують.




