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Úvod
Slovensko-rómska zložka terminologického slovníka je predložená prioritne pre
prekladateľov, úradníkov a pracovníkov rôznych orgánov verejnej správy prichádzajúcich do
kontaktu s príslušníkmi rómskej národnostnej menšiny. Svojím obsahom predstavuje databázu
najfrekventovanejších výrazov a ponúka tak efektívny nástroj administratívnej komunikácie
verejnej správy s cieľovou skupinou. Cieľom tejto časti terminologického slovníka je zároveň
uviesť pre uvedené cieľové skupiny základné dielo ako nástroj a prostriedok používania
zjednotenej terminológie v rómskom jazyku.
Slovník obsahuje abecedne usporiadané administratívno-právne výrazy, odbornú
terminológiu a rôzne viacslovné výrazy z úradných dokumentov Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva
vnútra SR, Ministerstva financií SR a samosprávy miest a obcí. Slovník obsahuje približne 3
700 odborných položiek, z toho približne 3 280 výrazov, 270 skratiek a 140 právnych
predpisov.
Primárny výber terminológie v slovenskom jazyku, ktorú predmetná časť slovníka
obsahuje, realizovala odborná pracovná skupina Úradu vlády SR. Následne určená pracovná
skupina pre rómsky jazyk takto vyselektovanú terminológiu preložila do rómskeho jazyka,
pričom vytvorila aj nové termíny. Základ prekladov tvorila štandardizovaná verzia rómskeho
jazyka, zrozumiteľná pre prevažnú časť regiónov Slovenska. Uvedená SLOVENSKORÓMSKA časť terminologického slovníka je teda slovník, ktorý sa koncepčne, štruktúrou a
lexikografickou technikou odlišuje od klasických terminologických slovníkov. Je
akcelerátorom do terminologizácie ako jazykového procesu, pri ktorom slovo z bežnej,
všeobecnej slovnej zásoby nadobúda platnosť termínu. Akcent sa kladie na kritériá podľa
postulovaných vlastností termínu, a to prioritne na významovú jasnosť termínu, aby bolo
jasné, čo pomenúva, a významovú ustálenosť termínu, chápanie a interpretácia termínu
vzhľadom na odbornú komunikáciu bola presná.
Z hľadiska používania úradných dokumentov v rómskom jazyku vo vzťahu k
jazykovej politike a spoločenským jazykovým potrebám ide o významný krok v používaní
rómskeho jazyka v SR. Pracovná skupina predkladá terminologický slovník v nádeji, že v
praxi bude mať konkrétne využitie a teda dôjde k jeho funkčnému a obsahovému overeniu, čo
umožní vytvoriť priestor a odborné predpoklady na druhé vydanie terminologického slovníka.
Slovníku želáme veľa aktívnych používateľov.
Pracovná skupina pre rómsku terminológiu
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Angluno
Slovakijakero-romano kotor andal terminologicko alavaris hino anlunes thodo pedal
prethovibnaskerden, uradniken the buťakeren vajsave kotora andal nipakere sprava so džan
jekhetanes le dženenca andal romano nacijakero cikňiben. Le peskreha andrethoďipena
sikhavel e databaza le jekhbuter thode lavenca the del avri efektivno vercajgos pedal
komunikacija nipakeri spravaha le manušenca andal nacijakero cikňiben. Ada kotor andal
terminologicko alavaris del avri pedal opral irinde nacijakere grupi bazutno buťi sar vercajgos
the prostriedkos oleha, sar hiňi jekhetaňarďi terminologija andre romaňi čhib.
Andro alavaris hine sthode pal alfabeta administrativno – čačikane lava, odborno
terminologija the vajsave buterlavengere lava andal uradna dokumenti andal Dopravakero,
ačhavibnaskero the ministerstvo pal regionalno bararipen SR, Ministerstvo pal džiduno
pašaľipen SR, Vnutrakero ministerstvos SR, Lovengero ministerstvos SR the fora the gava
andal Slovakija.
Angluno terminologijakero avrikidňipen andre slovakijakeri čhib, so andre peste ada
kotor lel, kerďa avri odborno buťikaňi grupa andal Govermentoskero urados. Paľis adi
odborno buťikaňi grupa pedal romaňi čhib avka avrikidňi terminologija prethoďa andre
romaňi čhib the skerďa avri nevi terminologija. Bazutno prethoďipen sas skerdo andal
štandardizimen verzija andal romaňi čhib, so late achaľon o Roma andal savore slovakijakere
regioni. Thodo SLOVAKIJAKERO-ROMANO kotor andal terminologicko alavaris hino
alavaris, so pes koncepčnones, peskre štrukturaha the lexikograficko technikaha dičhol avri
sar aver mamuj klasicka terminologicka alavara. Hino akceleratoris andre terminologizacija
sar čhibakero procesis, vaš pal savo pes o lav andal bežno, všeobecno lavengeri leksika lel pre
peste terminoskero statusis. Akcentos hino thodo pro kriteriji pedal postulovana terminoskere
ajsipena the oda prioritnones pro terminoskero džanľipen aj te jel dino pre goďi kaske del o
nav the terminoskero zaterďipnaskero džanľipen, aj o achaľipen the terminoskeri
interpretacija la dikhibnaha pre odborno komunikacija sas puntošno.
Andal dikhiben sas pes chasňaren uradna dokumenti andre romaňi čhib ke čhibakeri
politika the societakere čhibakere kampeľipena džal ada savoro pal jekhbaro krokos sar pes
chasňarel romaňi čhib andre Slovakijakeri republika. Buťikaňi grupa del avri terminologicko
alavaris le gondoľipnaha, hoj andre praksa pes but bares chasňarela the savore so leha kerena
les funkčnones the semantikones čačikaňarena, so dela avri te skerkerel o than the odborna
zaterďipena pedal aver edicija vaš terminologicko alavaris.
Alavariste kamas but aktivnen chasňarden.

Buťikaňi grupa pedal romaňi čhib
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VÝRAZ V SLOVENSKOM
JAZYKU
abecedný register
absorpcia
adaptačné vzdelávanie
adaptačné vzdelávanie
začínajúceho učiteľa

VÝRAZ V RÓMSKOM
JAZYKU
abecedno registros
absorpcija
adaptačno sikhaviben
adaptačno sikhaviben pedal
zachudno sikhado

POZNÁMKA

administratíva
administratívna agenda
administratívne vyhostenie
administratívny priestor

administrativa
administrativno agenda
administrativno avričhiviben
administrativno than
avľin vaš e elektronicko
adresa elektronickej pošty
pošta
avľin vaš e elektronicko
adresa elektronickej schránky
boksos
adresa na doručovanie
adresis pedal ľila
adresa pobytu
zaterďipnaskero adresis
adresa pracoviska
buťakero adresis
adresa pre doručovanie
adresis pedal ľila
adresa sídla
thaneskero adresis
adresovať
adresinel
advokát
advokatos
agentúrne spravodajstvo
agenturne nevipena
agregát
agregatos
te [...] pes na phenel
ak [...] neustanovuje inak
averikanes
ak nie je preukázaný opak
te nane sikhado visaripen
ak sa nepreukáže opak
te pes na sikhavel visaripen
ak v tomto zákone nie je
te andro kada zakonos nane
ustanovené inak
phendo averikanes
akademický titul
akademicko nav
akciová spoločnosť
akciovo societa
akosť
kvalita
akosť vody
paňakeri kvalita
aktívny oddych
aktivno odichos
alkohol
mol
alkoholický nápoj
tharďi mol
alkoholizmus
alkoholizmus
alternatíva
alternativa
alternatívny údaj
alternativno informacija
analógová mapa
analogovo mapa
aparatúra
aparatura
areál
arealoskero than
architektonická časť
architektonicko koter
archív
archivos
archívna pomôcka
archivno šegitišagos
archívny dokument
archivno ľajstros
archívny fond
archivno fondos
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armáles
artistická produkcia
asanácia
atest
atest materiálov
atest vodotesnosti žumpy

armales
artisticko produkcija
asanacija
atestos
materialoskero atestos
atestos vaš žumpakero
paňeskero tangos

atestácia
audiovizuálne predstavenie
audítor
autobus
autobusová doprava
autocvičisko
autorizačné osvedčenie
projektanta (stavby)

atestacija
audijovizualno sikhaviben
auditoris
autobusis
autobusovo doprava
autocvičiskos
autorizačno
projektantoskero certifikatos
(čhavibnaskero)

autorizovaná osoba
autorizovaný
geodet
kartograf
autorizovaný stavebný
inžinier

autorizovano dženo
a autorizovano geodetos the
kartografos
autorizovano murňikaskero
inžinieris

autorské právo

autoriskero čačipen
avtorskolegislativne
autorskoprávne predpisy
musajipena
autorský honorár
autoriskere love
bádateľ
rodkerdo
bádateľňa
rodkeribnaskero kher
bádateľský list
rodkeribnaskero ľil
bádateľský poriadok
rodkeribnaskero poriadkos
bádateľský preukaz
rodkeribnaskeri legitimacija
bakteriologický rozbor
bakteriologicko rozthoviben
balzamovať
balzamovateľis
banský úrad
bansko urados
batožinová nadstavba
batožinovo upreačhaviben
bez koncovky slovenského
bi o slovačiko džuvľikano
prechyľovania
agoripen
bez náležitého ospravedlnenia bijo avkathodo premangipen
bezdažďové obdobie
bijobrišindaskero vacht
bezpečnostná prax
porjadkoskeri praksa
bezpečnostná služba
porjadkoskero sogališagos
o bidarutňipnaskere
bezpečnostné predpisy
musajipena
o bidarutňipnaskero zboros
bezpečnostný zbor
bezplatne
hjaba
bezpodielové spoluvlastníctvo bijekhetano solachardo
manželov
ajsipen
bezprojekčná mierka
biprojekčno mierka
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bezprostredné ohrozenie
zdravia

sasťipnaskero daravipen

bezúhonnosť

bijobertenošišagos
paťivalo
ajso zdaňovkerdo
kotoreskiro vacht

bezúhonný

bežné zdaňovacie obdobie
bežný účet (v banke)
bilančná hodnota
biochemická spotreba
biologická hodnota stravy

bežno učtos (andre banka)
bilančno bararipen
biochemicko kampeľišagos
biologicko chabibnaskero
bararipen

biologicky odstrániteľný
biologický rytmus
biologický vek
blok na pokutu
bloková pokuta
blokové konanie
bod merania
bodová vzorka
bonitovaná pôdno-ekologická
jednotka

biologicko šaj sthodo
biologicko ritmusis
biologicko berš
blokos pedal pokuta
blokovo pokuta
blokovo keriben
punktoskero merišagos
punktoskeri vzorka
bonitovano phuvakeriekologicko punktos

brať plnú zodpovednosť za
niečo

te lel pre peste savoro vaš
dareso

brojler
brzdná stopa
búracie práce
burina
bytom
bytová budova
bytová jednotka
bytový dom
byť odkázaný na pomoc inej
fyzickej osoby

brojleris
hamišagutňi stopa
čhivibnaskere buťa
burina
khereha
kherutno kher
kherutno bitos
kherutno kher
jel zamukhlo vaš aver
manuš

byť odkázaný na sociálnu
službu

jel zamukhlo vaš socialno
šegitiben

byť verejne zdravotne
poistený

jel ňipengero zaačhado vaš
sasťipen

cela policajného zaistenia

bertena vaš šingunalo
zaačhiben
calo vaha
calo vaha vaš toni

celá hmotnosť
celková hmotnosť v tonách
celkové hodnotenie
celkový počet
celoročná pobytová sociálna
služba

calkovo sthoviben
calkovo gin
caloberšeskero kherutno
socialno šegitiben
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celosvetové príjmy
cena
cena mesta
cena obce
cena starostu obce
centrálna evidencia sťažností
centrálna podateľňa
centrálna výrobňa jedál pre
školské stravovanie
centrálny príjem
Centrum vojenskej dopravy

calolumakere love
cena
foroskeri cena
gaveskeri cena
starostaskeri cena
centralno phukavibnaskeri
evidencija
centralno andrediňipnaskero
than
centralno chabibnaskero
keriben pedal školakero
chabiben
centralno prijmos
Centros vaš slugadžengeri
doprava

centrum voľného času

centros vaš biphandlo
vachtos

centrum výchovnej a
psychologickej prevencie

centros vaš avriľikeriben the
psichologikaňi prevencija

cesta
cesta II. triedy
cesta III. triedy
cesta prvej triedy
cesta sprievodu
cestná databanka
cestná komunikácia
cestná premávka
cestná preprava tovaru

drom
drom vaš II. klasa
drom vaš III. klasa
drom vaš angluňi klasa
sprjevodno drom
dromeskeri databanka
dromeskeri komunikacija
dromeskero traďipen
dromeskero tovariskero
zľidžaňiben

cestné nákladné motorové
vozidlo

dromeskero nakladno
motoris

cestný orgán
cestný pozemok
cestný správny orgán
cestovná agentúra/kancelária

dromeskero kotor
dromeskeri maľa
dromeskero spravno kotor
dromeskeri kancelarija

cestovné náhrady
cestovný pas
cieľové miesto
cirkev
cirkevná organizácia
cirkusové predstavenie
cítiť sa
colná pečiatka
colný orgán

dromeskere love
dromardo pasos
ceľoskero than
cirkev
cirkevno organizacija
cirkusovo sikhaviben
te šunel pes
colno štempeľis
colno kotor

cudzie štátne občianstvo

aver themeskero themutňipen
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cudzinec, ktorému bol udelený aver themeskero dženo savo
azyl
chudľas azil
o aver themeskero dženo
cudzinec prihlásený na pobyt
registrimen pro bešipen
cudzí jazyk
cudzo čhib
cudzí štát
aver them
cudzí štátny občan
aver themeskero dženo
cudzí štátny príslušník
cudzo themutno dženo
cudzojazyčné meno
aver čhibakero nav
cvičné vozidlo
cvično motoris
čas odtoku
vachtoskero oddžaňiben
časopis
žurnalos
časová jednotka
vachtoskeri jednotka
časové obdobie
vachtoskero koter
časové úseky vyučovacej
vachtoskere kotora vaš
hodiny
sikhľaribnaskeri ora
časový priebeh
časový režim
častica
časť obce
časť rastliny
čelný nosič náradia

vachtoskero zľidžaniben
vachtoskero režimos
kotoriskeri
gaveskero kotor
rastlinakero kotor
angluno vercajgoskero
hordindo

čelný ochranný rám

angluno zaarakhibnaskero
ramos

čerpacia skúška
čerpadlo
čerpanie podzemných vôd

pherďaripnaskero atestos
pherďardo
pherďaripen vaš
telphuvakere paňa

čestné občianstvo obce

paťivalo gaveskero
manušiben

čestné prehlásenie

paťivalo zvičiňiben

čestný občan mesta
čiastkový základ dane

paťivalo foroskero manuš
kotoriskero bazutno vaš
daňa

čiastočná uzávierka miestnej
komunikácie
čistiareň
čistiareň odpadových vôd
čistý plat
čitateľ
čitateľne
čitateľský preukaz
číselné označenie
číslo: orientačné číslo
číslo: súpisné číslo
číslo bytu
číslo cestovného pasu

jepašeskero agor foroskero
dromeha
žužarďi
žužarďi pal džungale paňa
žuži viplata
geňibnaskero
geňibnaskenones
geňibnaskeri legitimacija
ginoskero cajchocis
gin: orientačno gin
gin: supisno gin
khereskero gin
gin vaš dromardo pasos

SPRÁVNE čestné
vyhlásenie
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číslo dokladu totožnosti

gin vaš dženeskeri
legitimacija

číslo faxu
číslo identifikačnej karty
číslo konania
číslo občianskeho preukazu

faksoskero gin
gin vaš identifikačno karta
keribnaskero gin
gin vaš themutňi
legitimacija

číslo pasu cudzinca
číslo poistky
číslo preukazu totožnosti

gin vaš cudzincoskero pasos
poistkakero gin
gin vaš dženeskeri
legitimacija

číslo účtu v IBAN
číslo výmeru (platobného)

učtoskero gin vaš IBAN
vimeriskero gin
(poťinkerdo)

čítačka
čítačka na mikrofilm
člen rodiny

genďi
genďi pedal mikrofonos
o fameľijakero dženo
o štatutarno organoskero
dženo
dženeskero prithoviben
dženoskero them unijakero
dženošagos andro pravňicko
dženo

člen štatutárneho orgánu
členský príspevok
členský štát Únie
členstvo v právnickej osobe
daň
daň je splatná v lehote

daňa
daňa hiňi poťinďi andre
lehota

daň na úhradu
daň po vyňatí a zápočte

daňa pedal poťiňiben
daňa pal lelipen the započtos

daň sa považuje za
vysporiadanú

daňa hiňi visporiadimen

daň sa vyberá zrážkou
daň určená dohodou so
správcom dane

daňa pes lel čhindones
daňa sthoďi vaš dovakeriben
le daňeskere spravcoha

daň určená správcom dane

daňa sthoďi daňeskere
spravcoha

daň uznaná na zápočet

daňa udžanďi pedal
započtos

daň vyberaná osobitnou
sadzbou

daňa skidňi osobitno
čhindoneha

daň vyberaná/vybratá
zrážkou

daňa skidňi čhindoneha

daň vybraná podľa § X
zákona

daňa skidňi vaš §X zakonos

daň z bytov
daň z motorových vozidiel

daňa andal khera
daňa andal motora

SPRÁVNE daň sa
považuje za vyrovnanú
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daň z nadobudnutých tovarov daňa andal hordinde tovari
daň z pozemkov
daň z príjmov fyzickej
osoby/fyzických osôb

daň z príjmov fyzickej osoby
zo závislej činnosti

daňa andal phuva
daňa andal poťiňiben vaš
fizicko dženo/fizicka džene

daňa andal poťiňiben vaš
fizicko dženo andal zavislo
keriben

daň z príjmov právnickej
osoby/právnických osôb

daňa andal poťiňiben vaš
pravňicko dženo/pravňicka
džene

daň z príjmov zo závislej
činnosti

daňa andal poťiňiben andal
zavislo keriben

daň z príjmov zo závislej
daňa andal poťiňiben andal
činnosti a funkčných požitkov zavislo keriben the funkčna
požitki
daň zaplatená v zahraničí

daňa poťimen andre
avrethem

daň zistená správcom dane

daňa arakhľi le daňakero
spravcoha

daň znížená o daňový bonus

daňa cikňarďi vaš daňovo
bonusis

daň zo stavieb
daň: vyrubená daň
daňová evidencia
daňová podlžnosť
daňová povinnosť na úhradu

daňa andal ačhavibena
daňa: sthoďi daňa
daňakeri evidencija
daňakeri kejčen
daňakeri povinosťa pro
poťiňiben

daňová povinnosť: tuzemská
daňová povinnosť

daňovo povinosťa kherutňi

daňová registrácia
daňová rezidencia
daňová strata
daňové exekučné konanie

daňovo registracija
daňovo registracija
daňakero našaviben
daňovo eksekučno keriben

daňové identifikačné číslo

daňakero identifikačno gin

daňové konanie
daňové nedoplatky

daňakero keriben
daňova na poťinde love
daňova legislativna
musajipena
daňakero sphukaviben pes
prethovel

daňové právne predpisy
daňové priznanie sa
predkladá
daňové priznanie z príjmov

daňakero sphukaviben andal
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právnickej osoby

poťiňiben vaš pravňicko
dženo

daňové priznanie: dodatočné
daňové priznanie

daňakero sphukaviben
dothodo

daňové priznanie: opravné
daňové priznanie

daňakero sphukaviben
prikerdo

daňové priznanie: riadne
daňové priznanie

daňakero sphukaviben
riadno

daňové priznanie: osobitné
daňové priznanie

daňakero sphukaviben
osobitno

daňovník
daňovník členského štátu
Európskej únie
daňovník nezaložený alebo
nezriadený na
podnikanie/daňovník, ktorý
nie zriadený alebo založený
na podnikanie

daňakeriskero
daňakeriskero andal člensko
them vaš Europakeri unia
daňakeriskero nasthodo vaj
naskerdo pedal
rodkeriben/savo nane sthodo
vaj skerdo pedal rodkeriben

daňovník s neobmedzenou
daňovou povinnosťou

daňakeriskero le
biagoriskeri daňovo
povinosťa

daňovník s obmedzenou
daňovou povinnosťou

daňakeriskero le agosriskeri
povinosťa

daňovník s príjmami zo
závislej činnosti

daňakeriskero le
poťiňibnaha andal zavislo
keriben

daňovník územia tretieho
štátu

daňakeriskero andal trito
phuvakero them

daňovník v konkurze

daňakeriskero andro
konkurzos

daňovník v likvidácii

daňakeriskero andre
likvidacija

daňovník závislého územia
členských štátov

daňakeriskero andal zavislo
phuv vaš členska thema

daňovníkovi vznikne
preplatok na dani

daňakeriskeroneske ačhola
preplatkos pre daňa

daňový bonus (na vyživované
dieťa/deti)

daňakero bonusis/pedal
džiduneskero čhavo/čhave

daňový bonus: priznaný
daňový bonus

daňakero bonusis sphukado

daňový bonus: vyplatený
daňový bonus
daňový kód
daňový

daňakero bonusis poťindo
daňakero kodos
daňakero
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nedoplatok/nedoplatok na
dani

nedoplatkos/nedoplatkos pre
daňa

daňový preplatok
daňový subjekt
daňový subjekt na účely dane
z pridanej hodnoty

daňakero preplatkos
daňakero subjektos
daňakero subjektos pedal
daňakere ačhavibena andal
prithodo bararipen
daňakero vidavkos
daňakero zastupcos
diňipen
databanka
meribnaskero ďives u than
uľipnaskero ďives
poťibnaskero datumos
ďives kana ile vera
datumos vaš protokoliskero
skeriben

daňový výdavok
daňový zástupca
dar
databanka
dátum a miesto úmrtia
dátum narodenia
dátum splatnosti
dátum uzavretia manželstva
dátum vyhotovenia protokolu
dať do pôvodného stavu
dať súhlas
dávka z doplnkového
dôchodkového sporenia

te del andro povodno stavos
te del priačhiben
davka andal
dothovibnaskero penzijno
sporišagos

de minimis
dedič
dedič, dedičstvo, dedičský

de minimis
dedičis
dedičis, častka, dedičsko

dedič zo zákona
dedič zo závetu
delegácia právomocí
delenie komunikácie

kaske perel o barvaľipen le
zakonostar
kaske perel o barvaľipen le
testamentostar
čačipnaskeri delegacija
komunikacijakero
jepašaňiben

denný limit pracovného času
žiakov

ďiveskero limitos pedal
buťakero študentengero
vachtos

denný prietok
depozit

ďiveskero čalavišagos
depozitos

derivátové operácie
detektívna služba
determinanty zdravia
detské integračné centrum

derivatova operaciji
detektivno služba
sasťipnaskere determinanti
čhavorikano integračno
centros

detské jasle
detský domov
detský vek
diaľnica
dielo

čhavorikane jasli
čhavorikano kher
čhavorikano berš
diaľnica
kotor
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dieťa bude užívať priezvisko
otca

o čhavo lela pre peste
dadeskero nav

dieťa je zapísané v knihe
narodení

o čhavo hino irindo andre
uľipnaskeri genďi

dieťa, ktorého otec nie je
známy
dieťa mužského pohlavia
dieťa sa sústavne pripravuje
na povolanie štúdiom
dieťa ženského pohlavia
digitalizovaná mapa
digitálna kamera
digitálna technika
digitálne vysielanie
digitálny fotoaparát
digitálny záznam
diplom
diplomatická misia
disciplinárne konanie
disketa
dispozičné riešenie zariadenia
pre deti a mládež

čhavoro na prindžarde
dadeha
muršikano čhavoro
o čhavo pes zachudel te
sikhľol pre peskeri buťi
džuvľikano čhavoro
digitalizovano mapa
digitalno kamera
digitalno technika
digitalno programos
digitalno fotoaparatos
digitalno zaznamos
diplomos
diplomaticko misia
disciplinarno keriben
disketa
dispozično rozgiňipen vaš
than pedal čhave the terno
nipos
teatroskero sikhaviben
butvachteskero nazabešindo
kher

divadelné predstavenie
dlhodobo neobývaný dom
dlhopis
dlžná čiastka
dlžník: poplatkový dlžník

dĺžka predchádzajúcej praxe
do podkladov možno
nahliadnuť
doba archivácie
doba platnosti
doba vybavenia (veci)
doba výpožičky
dobytok
dočasné dopravné značenie
dočasné používanie
(zbierkového predmetu)

dlhopisis
dlžno kotoricis
dlžnikos: poplatkoskero
dlžnikos

SPRÁVNE dieťa bude
používať priezvisko otca

SPRÁVNE dlžná suma

ďinďaripen andal čirlatuňi
praksa
andro podkladi šaj te dikhel
archivno vachtos
vachtos vaš platnosťa
dži kana ela kerdo (e buťi)
vachoskeri kečeň
dobitkos
dočasno dopravno
cajchošagos
dočasno džiďaripen (kidno
predmetos)

dočasné užívanie na skúšobnú dočasno džiďaripen pedal
prevádzku
skušobno prevadzka
dočasné užívanie stavby
dočasno džiďaripen vaš
ačhaviben
dočasné užívanie/používanie
dodaná služba

dočasno džiďaripen
dodiňi skužba
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dodanie služby do iného
členského štátu

dodel služba andro aver
člensko them

dodatočné povolenie stavby

dothodo priačhiben vaš
ačhaviben

dodatočné stavebné povolenie

dothodo ačhavibnaskero
priačhiben

dodatočný platobný výmer

dodhodo poťibnaskero
vimeris
dothodo zapisos (andre
matrika)
dothodo zaznamos (andre
matrika)
dothoviben (ko
dovakeriben)

dodatočný zápis (do matriky)
dodatočný záznam (do
matriky)
dodatok ( k zmluve)
dodatok obchodného mena

dothoviben vaš obchodno
nav

dodať elektrinu
dodať plyn
dodať tovar
dodávacia pošta
dodávateľ stavby
dodávateľská organizácia

dodel elektrika
dodel plinos
dodel tovaris
dothovibnaskeri pošta
ačhavibnaskero dodavateľis
dothovibnaskeri
organizacija

dodávateľsky (uskutočniť
stavbu)

dothovibnones (kerel
ačhaviben)

dodávka
dodávka pitnej vody
dodávka tovaru
dodržať bezpečnostné
predpisy

dothoviben
paňakero dothoviben
tovariskero dothoviben
ľikerel bezpečnostna
predpisi

dohľad pri úkonoch
sebaobsluhy

dodikhiben paš
SPRÁVNE dohľad pri
peskreobsluhakere ukoni
úkonoch samoobsluhy
dovakeriben rom romňaha
dohoda manželov o priezvisku
pal o fameľijakero nav
dohoda o budúcej kúpnej
dovakeriben pal aver
bikeňibnaskero dovakeriben
zmluve
dohoda o prácach mimo
pracovného pomeru

dovakeriben pal buťa
avrether buťakero pomeris
dovakeriben pal lengere
dohoda o priezvisku
čhavorengero fameľijakero
spoločných detí
nav
dovakeriben dad daha pal o
dohoda rodičov o priezvisku
fameľijakero nav
dovakeriben rom romňaha
dohoda snúbencov o priezvisku pal o fameľijakero nav
dohodnuté priezvisko
dovakerdo fameľijakero nav
dohody mimo pracovného
dovakeribena pal avrether
pomeru
buťakero pomeris
dojazd
dojazdos
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dojčenské obdobie
dojnica
doklad, ktorým možno
preukázať totožnosť

dojčensko vachtos
dojnica
dokumentos saveha šaj
sikhavel e identita
dokumentos pal e
doklad o odbornej spôsobilosti
džaňibnaskeri kompetencija
dokumentos pal e personalno
doklad o osobnom stave
situacija
doklad o pobyte
dokumentos pal o bešipen
doklad o povolení na trvalý
doklados pal priačhiben
alebo prechodný pobyt
pedal ačhlo vaj prechodno
bešiben
doklad o predaji
doklad o rodnom čísle
doklad o štátnom občianstve
doklad o založení
doklad o založení alebo
zriadení právnickej osoby
doklad o zriadení
doklad: overený doklad
doklad totožnosti

doklados pal bikeňiben
dokumentos pal o
uľipnaskero gindo
dokumentos pal o themuto
manušipen
doklados vaš zathoviben
dokumentos pal o keriben vaj
phundravipen legalno
persona
doklados vaš zathoviben
doklados, predžando
dženeskero doklados

dokladať
dokončená stavba
doložka
dom má pridelené súpisné
číslo

dothovel
dokončimen ačhaviben
dothovibnaskeri
kher hin supisno gin

dom postavený z nepálených
tehál

dom ačhado andal nalabarde
valki

domácnosť
domácka podoba mena
domov mládeže
domov pre osamelých rodičov

kheripen
kherutuno nav
terne nipengero kher
kher pedal korkore dada the
daja

domov sociálnych služieb pre
deti
domovská stránka
domovský štát
doplnenie alebo oprava
(žiadosti, návrhu)
doplnková dôchodková
poisťovňa
doplnkové dôchodkové
sporenie
doplnok
doplňovací návrh
doporučená zásielka
dopravná licencia

kher vaš socialna službi
pedal čhave
kherutuňi sera
kherutuno them
dothovipen vaj lačharipen
(mangipnaske, navrhoske)
dothovkerdo penzijno
poisťovňa
dothovkerdo penzijno
poistenie
dothoviben
dothovibnaskero prithoviben
doporučeno ľil
dopravno licencija
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dopravná nehoda
dopravná polícia
dopravná situácia
dopravná stavba
dopravná trasa
dopravná značka
dopravné zariadenie

dopravno nehoda
dopravno policia
dopravno situacija
dopravno ačhaviben
dopravno trasa
dopravno cajchocis
dopravno aparatos

dopravné značenie
dopravno-psychologické
vyšetrenie

dopravno cajchos
dopravno-psichologicko
predikhiben

dopravný inšpektorát
doprovod
dorastový vek
doručiť do vlastných rúk
dosiahnuté príjmy
dosiahnuť plnoletosť

doterajšie priezvisko
dotknutá osoba
dotknutý orgán štátnej
správy

dopravno inšpektoratos
odľidžaňiben
dobarardo berš
te del andro peskre vasta
dochudne dochudňipena
dochudel beršende
lav pal o lav pisiben
(matrikatar)
e dotacija
ži akanaskero fameľijakero
nav
čalado dženo
čalado kotor vaš themutňi
sprava

dovážaný tovar
dovoz tovaru
dovozca
dovozný doklad
dovŕšenie plnoletosti
dozorná komisia
dozorný orgán
dôkazný prostriedok
dôstojník
dôvody hodné osobitného
zreteľa
dráha
dráhový orgán
dráhový správny orgán
drevná hmota
drobná stavba
drobná stavebná úprava
drobné úmyselné ublíženie na
zdraví

ando tovaris
anel tovaris
dovozcas
ando ľajstros
te resel pherde berša
supervizno komisija
supervizno organos
dokazno prostriedkos
dostojnikos
pre soste kampel špecijalno
te dikhel
drom
dromeskero organos
dromeskero spravno organos
kaštuňi hmota
kaštuno ačhaviben
drobno kaštuno ačhaviben
drobno kamaduno
dukhaviben pro sasťipen

drobný stavebný odpad

drobno ačhavibnaskero
odpados

druh daňovej činnosti
druh daňovej povinnosti

druhos vaš daňakero keriben
druhos vaš daňakeri
povinosťa

doslovný výpis (z matriky)
dotácia

SPRÁVNE sprievod
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druh hlásenia
druh paliva
druh pozemku
druh práce (popis činnosti)

druhos vaš zvičiňiben
palivakero druhos
phuvakero druhos
keribnaskero druhos
(keribnaskero popisis)

druh prehľadu
druh priznania
druh priznania (daňového)

predikhibnaskero druhos
phukavibnaskero druhos
phukavibnaskero druhos
(daňakero)

druh súhrnného výkazu
druh vozidla

druhos vaš suhrno vikazos
motoriskero druhos

druhopis matriky
druhová karta
druhý stupeň konania
držanie zbrane a streliva

dujtopisiben matrikatar
druhovo karta
aver keribnaskero stupňos
ľikeriben vaš ľivind the
ľivindaskero

držiteľ (vozidla)
držiteľ oprávnenia
držiteľ povolenia
držiteľ vozidla
duplicita
duplikát
duševné vlastníctvo
duševný (psychický) vývin

ľikeribnaskero (motoris)
ľikeribnaskero vaš čačipen
ľivibnaskero vaš buťi
ľikeribnaskero (motoris)
dujťiben
dupllikatos
voďakero vlastnictvos
voďakero (psichicko)
bararipen

duševný stav
dvojité zdanenie
dychová skúška
ďalej len „ ...“
ďakovný list
edičná činnosť
ekologické vozidlo
ekonomické alebo personálne
prepojenie

voďakero stavos
dujtodaňakero keriben
dichovo atestos
dureder ča „ ...“
paľikerdo ľil
edično aktivita
ekologicko motoris
ekonomicko vaj personalno
sphandľipen

SPRÁVNE (opis činnosti)

ekonomické, personálne alebo ekonomicko, personalno vaj
iné prepojenie
aver sphandľipen
ekonomicky spojené
zdaniteľné osoby

ekonomicko sphandle
daňakere džene

ekvivalentný obyvateľ
elektrická inštalácia
elektrografická kópia
elektroinštalácia
elektronická forma
elektronická matrika
elektronická petícia
elektronická registračná
pokladnica

ekvivalentno džiduno
elektricko inštalacija
elektrograficko kopija
elektroinštalacija
elektronicko forma
elektronicko matrika
elektronicko peticija
elektronicko registračno
kasa
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elektronická schránka
elektronické prostredie
elektronické služby
elektronické služby
informačného systému
elektronická matrika
elektronický čip
elektronický formulár
elektronický informačný
systém
elektronický merač

elektronicko boksos
elektronicko than
elektronicka buťa
elektronicka buťa informačno
sistemostar elektronicko
matrika
elektronicko čipos
elektronicko formularos
elektronicko informačno
sistemos
elektronicko meračis
elektronicko phirado datovo
elektronický nosič dát
kotor
elektronický prístroj
elektronicko aparatos
elektronický úradný
elektronicko uradno
dokument
dokumentos
elektroodpad
elektroodpados
elektrozariadenie
elektroaparatos
e-mail
emailos
emailová adresa
emailovo adresis
emisia 1 (výron rôznych látok emisia
do ovzdušia)
emisia 2 (danie do obehu)
emisia znečisťujúcich látok

emisia 2 (denašiben)
emisia vaš meľaribnaskere
latki

emisia zvuku

emisia vaš hangos

emisná kontrola
emisná kontrola motorového
vozidla

emisno atestos
emisno atestos vaš motoris

emisný kurz
emisný limit
energetické hodnotenie
energetický podnik
energetický výdaj
environmentálne zdravie
epidemiologická štúdia
epidemiologický dohľad
epidémia
erb obce
erbová listina

emisno kurzos
emisno limitos
energeticko hodnotenie
energeticko podňikos
energeticko avridiňipen
environmentalno sasťipen
epidemiologicko sikhľiben
epidemiologicko dodikhiben
epidemia
gaveskero erbos
gaveskero ľajstros

estráda
etická zásada
Európska centrálna banka

estrada
eticko zasada
europakero centralno
lovengero kher
Europakeri charta pal o
lokalno rajipen
archivoskeri evidencija
rodkeribnaskeri evidencija
manušengeri evidencija

Európska charta miestnej
samosprávy
evidencia archívu
evidencia bádateľa
evidencia obyvateľstva
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evidencia vozidiel
evidenčná mapa
evidenčné číslo vozidla
evidenčné účinky
evidenčný kód zdroja lesného
reprodukčného materiálu
evidenčný list
exekúcia
exekučný poriadok
exekučný titul
exekútorský úrad
exhumácia
expertíza
expozícia hluku
exteriérová svetelná
informačno-reklamná výstrč

motoriskeri evidencija
evidenčno mapa
evidenčno motoriskero gin
evidenčna peribena
evidenčno kodos vaš
vešeskeri reprodukčno
materialiskeri chaňig
evidenčno ľajstros
exekucija
exekučno porjadkos
exekučno titulos
exekutorsko urados
exhumacija
expertiza
hangoskeri expozicija
exterierovo vudut vaš
informačno-reklamno
ispidľipen

extravilán
faktická poznámka
faktory životného prostredia

extravilaňis
fakticko pheňiben
faktori vaš džiduno
pašaľipen

fakturovať tovar
fakultná nemocnica
farebne odlíšený
farma
farský úrad
fascikel
film
filmové predstavenie
filmový prístroj
finančná spoľahlivosť
finančne spojená zdaniteľná
osoba
finančné krytie
finančné výkazníctvo
finančný dar
finančný majetok

te fakturinel tovaris
fakultno špitaľa
koloriskero avrithodo
farma
rašaskero urados
fasciklos
filmos
filmovo sikhaviben
filmovo aparatos
lovengero zoraľipen
le lovenca sphandlo
daňakero dženo
lovengero učhariben
lovengero predikhiben
lovengero diňipen
lovengero barvaľipen

finančný prenájom
finančný záväzok
finálny produkt
firemný názov
fluorovaný skleníkový plyn
formulár pre právnickú
osobu

lovengero prenajmos
lovengero sphandľipen
finalno produktos
firemno nav
fluorovano cakluno plinos
Fondos pre umelecko
podpora
formularis pedal
čačipnaskero dženo

fotodokumentácia

fotodokumentacija

Fond na podporu umenia
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fotografická technika
fotografický prístroj
frekvencia vývozu
funkčné obdobie
funkčné obdobie starostu

fotograficko aparatos
fotograficko aparatos
frekvencia vaš vivozis
fuknčna berša
funkčno vachtos
starostaskero

fyzická ochrana
fyzická osoba
fyzická osoba oprávnená na
podnikanie
fyzická osoba - podnikateľ
fyzická osoba-živnostník
fyzický stav
fyzický vzhľad
fyzikálna forma
genealogická rešerš
genealogický výskum
generátor
genetický zdroj
geodet
geodetická práca
geologický dozor
geometrické určenie
geometrické zameranie
geometrický plán na
zameranie stavby

fizicko zaarakhiben
fizicko manuš
fizicko dženo sthodo pedal
zarodkeriben
fizicko manuš - podňikaťeľis
fizicko manuš dživipnaskero biznis
fizicko stavos
fizicko avridikhiben
fizikalno forma
genealogicko rešeršis
genealogicko rodkeriben
generatoris
geneticko zdrojos
geodetos
geodeticko buťi
geologicko dodikhiben
geologicko sthoviben
geometricko sthoviben
geometricko planos pedal
ačhavibnaskero sthoviben

grafická príloha
grafické znázornenie
gymnázium
hanlivé meno
hasiaci prístroj
hasičská jednotka
hasičská zbrojnica

graficko dothoviben
graficko dikhišagos
gimnazium
džungalo nav
hasičakero aparatos
hasičsko jednotka
hasičengero kher

havarijný stav
havária
hazardná hra
heraldická rešerš
heraldický prameň
heraldický register SR
herná mena
herný plán

havarijno stavos
havarija
hazardno bavišagos
heraldicko rešeršis
haraldicko chaňig
haraldicko registros vaš SR
bavišagutňi mena
bavišagutno planos

historický text
hladina
hlavička
hlavná podnikateľská činnosť
hlavná, prevažná činnosť

historijakero irišagos
hladina
šeroro
hlavno zarodkerkerďi buťi
hlavno, prevažno keriben (le
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(daňovníka)
hlavná stavba
hlavné mesto
hlavný kontrolór
hlásenie
hlásenie: dodatočné hlásenie
hlásenie: opravné hlásenie
hlásenie: riadne hlásenie
hluchonemý
hmota
hmotná škoda
hnojivo
hnuteľný majetok
hodinový plat
hodinový prietok
hodnosť
hodnota dodaného tovaru
hodnotenie dopadov na
verejné zdravie
hodnotenie expozície
hodnotenie rizika
hodnotenie žiadosti
hodnoverný dokument
holorubný hospodársky
spôsob

daňakeriskeres)
hlavno ačhaviben
hlavno foros
hlavno kontroloris
vičiňiben
dothodo vičiňiben
prikerdo vičiňiben
riadno vičiňiben
kašuko lalo
hmota
hmotno zijand
hnojivos
čaladuno barvaľipen
orakere love
orakero čalavišagos
hodnosťa
bararipen vaš dodino tovaris
hodnotenie vaš doperiben
SPRÁVNE hodnotenie
pedal nipengero sasťipen
vplyvov na verejné
zdravie
expozicijakero hodnotenie
rizikoskero hodnotenie
mangipnaskeri evalvacija
paťivalo dokumentos
holorubno chulajipnaskere
maňira

homologizácia
horný záves
hospodárenie s majetkom
obce

homologizacija
opruno zavesos
chulajipen le barvaľipneha

hospodárenie v lesoch
hospodársky les
hovädzí dobytok
hracie, športové a rekreačné
plochy pre deti a mládež

vešeskero chulajipen
chulajipnaskero veš
guruvňakere džvira
bavinaskere, športova the
rekreačna thana pedal čhave
the terno nipos

hranica druhu pozemku

hraňica vaš phuvakero druhos

hranica držby
ľikeribnaskeri hraňica
phuvakeri hraňica
hranica pozemku
hranica zastavaného územia hraňica vaš ačhado
obce
gaveskero than
hraničný priechod
hromadné informačné
prostriedky
hromadné podávanie petícií
hromadné zásobovanie
hrubá neslušnosť
hrubé porušenie

hraňično predžaňiben
masovo informačno droma
masovo dine peticiji
hromadno dothoviben
baro džungaľipen
hrubo zphagipen
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hrubý príjem
hudobná produkcia
humanitárna organizácia
hydraulická ruka
hydrogeologická správa
hydrogeologický prieskum
hydrotechnické posúdenie

hrubo prijmos
bašavibnaskeri produkcija
humanitarno organizacija
hidraulicko vast
hidraulicko sprava
hidrogeologicko prieskumos
hidrotechnicko
dodikhelkeriben

hydrotechnický výpočet
hygiena pedagogického
procesu

hidrotechnicko giňipen
higiena vaš pedagogicko
procesis

hygiena životného prostredia

higiena vaš džiduno
pašaľipen

hygienické zariadenie
chemická látka
chemická úprava
chemický rozbor
chladiace zariadenie
choroba
chov rýb
chránená časť prírody

higienicko aparatos
chemicko latka
chemicko prikeriben
chemicko rozkidňipen
marchosaľutno aparatos
nasvaľipen
mačhengero ľikeriben
zaarakhardo pašaľipnaskero
koter

chránená krajinná oblasť

zaarakhardo pašaľipnaskero
koter

chránená nehnuteľnosť

zaarakhardo bičaladuno
ačhaviben

chránená rastlina
chránené územie
chránený živočích
chronologický vek
IČO
identifikačné číslo motora

zaarakhardo kvitkos
zaarakhardo than
zaarakhardo džviros
chronologicka berša
IČO
identifikačno motoriskero
gin
identifikačno gin pedal daňa
vaš prithodo bararipen

identifikačné číslo pre daň z
pridanej hodnoty
identifikačný kód banky

identifikačno bankakero
kodos

identifikačný znak
identifikácia parcely
imunita
imunizácia
in extenso
indikačná mapa
indikátor
indikátor (ukazovateľ)
environmentálneho zdravia

identifikačno cajchos
parcelakeri identifikacija
imunita
imunizacija
in extenso
indikačno mapa
indikatoris
indikatoris
(sikhavibnaskero) vaš
enviromentalno sasťipen
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indikátor (ukazovateľ) stavu
životného prostredia

indikatoris
(sikhavibnaskero) vaš stavos
pedal džiduno pašaľipen

individuálna licencia na
prevádzkovanie hazardných
hier

individualno licencija pedal
hazardna bavišaga

individuálna účtovná
závierka

individualno učtovno
priphandľipen

infekcia
informačná poznámka
informačná zložka
informačný systém
elektronická matrika
informačné zariadenie
informačný systém životného
prostredia a zdravia

infekcija
informačno poznamka
informačno kotoris
informačno sistemos
elektronicko matrika
informačno aparatos
informačno sistemos vaš
džiduno pašaľipen the
sasťipen

informatívny údaj
informácie týkajúce sa
ohrozenia života, zdravia,
bezpečnosti alebo majetku
občanov
infrazvuk
insígnie starostu
inšpektorát bezpečnosti práce

informativno udajis

inšpektorát ochrany prírody

inšpektoratos vaš
pašaľipnaskero zaarakhiben

inštalácia
inštalované technické
zariadenie

inštalacija
inštalimen technicka aparata

inštrukcia
interakcia organizmu a
prostredia
interkultúrny dialóg
internátna škola
internetová stránka
mesta/obce

inštrukcija
intrakcija prekal organizmos
the pašaľipen
interkulturno vakeriben
internatno škola
internetovo foroskeri sera

interpelácia
intravilán
intravilán (mesta, obce)

interpelacija
intravilaňis
intravilaňis (foroskero,
gaveskero)

inundačné územie
invalidná úprava
inventár
inventarizácia
investičná výstavba

baropaňakero than
invalidno prikeriben
inventaris
inventarizacija
investično ačhaviben

informaciji pal dar vaš o
dživipen, sasťipen the bidar
vaj manušengero barvaľipen
infrazvukos
starostaskere insigniji
inšpektoratos vaš buťakero
bibacht
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investičné výdavky
investičné zlato
inžinierske siete
izolácia
jazda
jazdná súprava
jazdný pruh
jazyková škola
jedinec
jednoduchá stavba
jednoduché účtovníctvo
jednorazové vyrovnanie
(poistenie)

investična vidavki
investično somnakaj
inžinierska sieťi
izolacija
traďipen
traďipnaskeri suprava
traďipnaksero pruhos
čhibakeri škola
jedincos
prosto ačhaviben
prosto učtovnictvos
jekhthodo poťiňišagos
(poistenie)

jednotky priestorového
rozdelenia lesa

jednotki vaš
buchľaribnaskero vešeskero
jepašariben

jednotlivina
jednotlivo vyrobený
jednotné kontaktné miesto

jekhto
jekhes kerdo
jekhetano kontaktno than

jednoznačný význam
k nahliadnutiu

jednoznačno viznamos
pro dikhiben

kabína
kamenivo
kanalizačná prípojka
kanalizačné potrubie
kanalizácia
kancelárska práca
kandidát na člena
kapota
kapotáž
kapotáž motocykla
karanténa
karanténne opatrenia
kariérová pozícia
kariérový stupeň
karoséria
katalóg
katalóg odpadu
katalógové číslo
katalyzátor
kataster nehnuteľností

kabina
barenca
kanalizačno prithovoben
kanalizačna trubki
kanalizacija
kancelarsko buťi
kandidatos vaš členos
kapota
kapotaža
motorkakeri kapotaža
karantena
karantenakero zathoviben
karierovo pozicija
karierovo stupňos
karoserija
katalogos
avričhivibnaskero katalogos
katalogoskero gin
katalizatoris
katastros vaš bičaladune
ačhavibena

kataster obce
katastrálna mapa

gaveskero katastros
katastralno mapa

SPRÁVNE na
nahliadnutie
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katastrálne jutro
katastrálne územie
katastrálne územie obce
kategória vozidla
kategorizácia

katastralno jutros
katastralno than
gaveskero katastralno than
motoriskeri kategorija
kategorizacija

kárne konanie

karno ačhiben

kilometráž
klasifikačný stupeň
klimatizačné zariadenie
klimatizácia
kniha manželstiev
knižnica
knižničná jednotka
knižničné služby
knižničný a výpožičný
poriadok

kilometraža
klasifikačno stupňos
klimatizačno aparatos
klimatizacija
solacharďi genďi
kňižnica
kňižnično jednotka
kňižnična službi
kňižnično the kečeňutno
porjadkos

knižničný poriadok

kňižnično porjadkos

knižničný preukaz
kolaudačné konanie
kolaudačné povolenie
kolaudácia
kolektívna imunita
kolektívne zariadenie pre deti
a mládež

kňižnično legitimacija
kolaudačno keriben
kolaudačno primukhľiben
kolaudacija
kolektivno imunita
kolektivno aparatos pedal
čhave the terne nipi

kolok
kolónka

kolkos
kolonka

koľajová doprava
komanditista
komerčný účel

koľajovo doprava
komanditistas

SPRÁVNE disciplinárne
konanie

komerčno chasna

komisija hiňi zoraľi pedal
rozgiňipen
komisija pedal terne nipi the
športos
komisia mládeže a športu
komisia obecného
komisija pedal gaveskero
zastupiteľstva
zaterďipen
komisia školstva
školakeri komisija
komisija pedal uzemno
komisia územného plánovania plaňišagos
komisia: kontrolná komisia
kontrolno komisija
komisia: priestupková
komisia
priestupkovo komisija
komisia: sociálna komisia
socialno komisija
kompetencia
kompetencija
kompletné a správne podanie kompletno u čačo diňipen
komposesorát
komposesoratos
kompresor
kompresoris
komunalno
avričhivnibnaskakeri paňi
komunálna odpadová voda
komisia je uznášaniaschopná
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komunálny odpad
komunikácia 1 (prenos
informácií)
komunikácia 2 (cesta,
doprava)
konanie o dedičstve
konanie o priestupku
konanie o umiestnení stavby

komunalno avričhiviben
komunikacija

konanie o zmene stavby
konanie o zmenu mena
konanie pred orgánom
verejnej moci
konanie pred súdom
konanie verejného podujatia
konateľ
konať nestranne
koncentrácia
koncentračná hodnota
koncepčný zámer rozvoja
školy

drom
keriben pal barvaľipen
keriben pal priestupkos
keriben pal ačhavibnaskero
than
keriben pal ačhavibnaskero
visariben
keriben te paruvel o nav
keriben anglo organos vaš e
themeskeri zor
keriben anglo sudos
keriben vaš nipakero ačhiben
keribnaskero
te kerel objektivnones
koncentracija
koncentračno bararipen
koncepčno zameris vaš
škola

koncert
koncesia
koncesná listina
koncesovaná živnosť

koncertos
koncesija
koncesno ľil
koncesovano živnosťa

konečná faktúra
konečná úprava
konečný príjemca úrokového
príjmu

agorutňi faktura
agorutno visariben
agorutno prijemcos vaš
urokovo prijmos

konkurz 1 (konanie na
vyrovnanie dlžníkových
záväzkov)
konkurz 2 (súťaž na obsadenie
prac. miest)
konkurzná podstata
konštrukcia
konštrukčná rýchlosť
konštrukčná vrstva
konštrukčná výška
konštrukčný systém
kontrola originality vozidla
kontrola plnenia uznesení

konkurzos (poťiňiben vaš
kejčeň love)
konkurzos (suťaža pal
buťikane thana)
konkurzno čačipen
konštrukcija
konštukčno siďaripen
konštukčno zathoviben
konštukčno opruňipen
konštukčno sistemos
atestos vaš motoriskeri
originalita

kontrola vedenia matrík
kontrolná ohliadka

atestos vaš rozgiňipnaskero
pherďaripen
kontrola sar pen ľidžan o
matriki
kontrolno obdikhiben

kontrolný súčet

kontrolno sučtos

SPRÁVNE kontrolná
obhliadka
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konzervatórium
konzervácia

konzervatorium
konzervacija
konzervatoriskero buťardo
konzervátorská dielňa
than
konzulárny úrad
konzularno urados
konzultovať
konzultinel
konzumovať jedlo a nápoje
chal chaben the pijišagos
koordinačná rada
koordinačno rada
koordinácia
koordinacija
kopírovať
duvľarel
korešpondenčná adresa
korešpondenčno adresis
koryto rieky
paňakeri balaňi
kostný vek
kokaleskere berša
kotúč
kerekos
kovový odpad
trastuno avričhiviben
kovový šrot
trastuno šrotos
kód ŠPP (štandardného
kodos vaš ŠPP (štandardno
pracovného postupu)
buťakero postupos)
kód štátu
themeskero kodos
kód vzorky
vzorkakero kodos
kópia mikrofilmu
mikrofilmakeri kopija
kópia osvedčenia
kopija vaš osvedčenie
kópia rodného listu
kopija vaš uľardo ľil
kôrovie
krovišagos
krajoskero direktoratos vaš
krajské riaditeľstvo PZ
ŠZ
krajoskero dopravakero
krajský dopravný inšpektorát inšpektoratos
krajoskero pamiatkovo
krajský pamiatkový úrad
urados
krajoskero ačhavibnaskero
krajský stavebný úrad
urados
krajoskero dopravakero
krajský úrad dopravy
urados
krajský úrad pre cestnú
krajoskero urados pedal
dopravu a pozemné
dromakeri doprava the
komunikácie
phuvakere komunikaciji
kerestošagos vaš žužo the
križovanie čistej a nečistej
melalo džaňiben andro
prevádzky v zariadeniach
aparata vaš jekhetano
spoločného stravovania pre
chabiben pedal čhave the
deti a mládež
terne nipi
križovatka
kerestori
krízové stredisko
krizovo centros
krížiť
kerestinel
kreatívny priemysel
kreativno industrija
krokárske mapy
krokarska mapi
kronika obce
gaveskeri kronika
krovitý porast
krovakeri bar
krstný list
uľardo ľil
kultivačný izolát
kultivačno izolatos
kultúrna pamiatka
kulturno pamjatka
27

kultúrne inštitúcie
kultúrno-osvetová činnosť
kuna lesná
kurz 1 (hodnota obeživa)
kurz 2 (krátkodobé školenie)
kurz: konverzný kurz
kurzový rozdiel
kúpa cudzej meny
kúpna cena
kvalifikačný predpoklad
kvalifikovaný certifikát
kvalita povrchu vozovky
kvalita stravy
kvitancia
kyvadlová doprava
latinka
latinkové písmo
latinské písmo
lávka so zábradlím
lehota na podanie priznania
lehota neplynie
lehota: ustanovená lehota
lekárska mikrobiológia
lekárska posudková činnosť

kulturno inštituciji
kulturno u sikhľuvibnaskero
keriben
vešeskeri kuna
kurzos (denašlo baripen)
kurzos (cikno sikhľiben)
konverzno kurzos
kurzoskero rozdielis
cinkeriben vaš cudzo mena
cenkeribnaskeri cena
kvalifikačno paťaňiben
kvalifikovano certifikatos
kvalita vaš opruno drom
chabibnaskeri kvalita
kvitancija
kivadlovo doprava
latinka
latinkovo pisiben
latinsko pisiben
phurdoro le gelendrenca
vachtos pedal priznajindo
sthoviben
o ďivesa na džan
vachtos: sthodo vachtos
doktoriskeri mikrobiologia
doktoriskeri
dodikhibnaskero keriben

lekárske potvrdenie o telesnej
spôsobilosti
lesný pozemok
letecká aplikácia
letecká služba
letectvo
letová prevádzka
licenčné poplatky
liečebno-výchovné
laboratórium

doktoriskero paťado ľil pal
telesno moresiben
vešeskero pozemkos
aeroplanoskeri aplikacija
aeroplanoskeri skužba
saľipen
saľipnaskero keriben
licenčna poplatki
sasťardo-avriľikeribnaskero
laboratorium

liek
likvidačný zostatok
obchodnej spoločnosti
likvidácia
likvidácia daňovníka
limitná hodnota
list vlastníctva
listinný materiál
línia
líniová stavba
líniový produktovod
lokalita pôvodu

sasťaribnaskeri medicina
likvidacija vaš ačhiben
andal obchodno keriben
likvidacija
daňakeriskeri likvidacija
limitno bararipen
peskero ľil
ľileskero materialos
linija
linijakero ačhaviben
linijakero produktovodos
povodoskeri lokalita
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lokalizácia
lomový bod
ložná plocha
lustrácia
lyžiarsky výcvik
ľudová zábava
ľudské pozostatky
ľudské práva a slobody
magistrátny protokol
majetková škoda
majetkové pomery
majetkové vysporiadanie

lokalizacija
phaglo punktos
pašľuno than
lustracija
ližiarsko vicvikos
ňipengero balo
manušeskere ačhibena
manušikane čačipena u
biphandlipena
magistralno protokolis
majetkoskero zijand
majetkoskere pomeri
majetkoskero
visporiadišagos

majetkový spor
majetkový správca
majetok obce
maloletá osoba
maloletý
malý zdroj znečisťovania
ovzdušia

majetkoskero rakiben
majetkoskero spravcas
gaveskero majetkos
terno dženo
frima beršengero
cikňi chaňig so meľarel
ľuftos

manažér
mandát (starostu)
mandátová komisia
manifestácia
manipulačný poplatok
manipulačný poriadok
manipulačný priestor
manipulácia
manželia
manželstvo
mapa pozemkového katastra

manažeris
mandatos (starostaskero)
mandatno komisija
manifestacija
manipulačno poplatkos
manipulačno porjadkos
manipulačno buchľariben
manipulacija
rom romňaha
solacharipen
mapa pal o phuvaleskero
katastro
mapa pal o dino operato
mapakero podklado
mapakero podklado andro
peskero buteripen

mapa určeného operátu
mapový podklad
mapový podklad v mierke
maštaľ
materiálna pomoc
materiálové pokrytie
matričná udalosť
matrika
matrikár/matrikárka
mať dieťa v lekárskej
starostlivosti
mať prednosť pred zákonom
SR
mať vyživovaciu povinnosť

SPRÁVNE majetkové
usporiadanie

maštaľňa
materijalno šegitišagos
materijalno učhariben
matrično keriben
matrika
matrikaris, matrikarka
te jel le čhavores andre
doktoriskero bajipen
te lel angluno than anglo
zakonos SR
te jel dživipnaskero
kampeľišagos
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maximálne
márnica
medzera
medzinárodná dohoda
medzinárodná linka
medzinárodná zmluva o
zamedzení dvojitého zdanenia
medzinárodné právo
medzinárodné štandardy pre
finančné výkazníctvo

nekbuteripen
mulano kher
fuga
maškarthemutno dovakeriben
maškarthemutňi linka
maškarthemutno dothoviben
pal zaphenďi dujvariko daňa
maškarthemutno čačipen
maškarthemutne štandarda
vaš o lovengere keribena

medzinárodné združenie

maškarthemutno
jekhetaňiben
maškarthemutno vakeriben
maškarutno sučto
medzno šarža
machanizačno prostrjedkos
mechanizmos
nav
dajakero nav
dadeskro nav
menovaco dekretos

medzinárodný styk
medzisúčet
medzná hodnota
mechanizačný prostriedok
mechanizmus
meno
meno matky
meno otca
menovací dekrét
menovateľ
menovitá hodnota
menovitá hodnota
(pohľadávky)
menšie obecné služby
mentálny vek
meracia aparatúra
meracie zariadenie
merač
meračský operát
merný ukazovateľ
mestská knižnica
mestská koľajová doprava
mestská pamiatková zóna

manovaťelis
menovito šarža
manovito kečeň šarža

mierka
miestna časť (mesta/obce)
miestna daň
miestna daň za nevýherné
prístroje

mirinaskero koter
foreskero koter
thaneskri daňa
thaneskeri daňa vaš o
naňerindune pristroja

SPRÁVNE vymenovací
dekrét

cikneder gavutne buťa
mentalno berša
miribnaskeri aparatura
miribnaskere buťa
meračis
miribnaskero operatos
miribnaskero sikhavutno
foreskeho genďiko kher
foreskero kolajovo phiriben
foreskero koter predal o
čilaňipen
mestská polícia
foroskere phandle
mestská samospráva
foroskero rajipen
mestská trolejbusová doprava foreskero trolejovo phiriben
mestský úrad
foreskero urados
metodická pomoc
metodicko pomožipen
metóda vyňatia príjmov
metoda predal avrilile
poťiňibena
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miestna daň za predajné
automaty
miestna daň za psa
miestna komunikácia
miestna štátna správa
miestna územná samospráva
miestne geografické značenia
miestne príslušný správca
dane

thaneskeri daňa vaš o
bikenutne automata
thaneskeri daňa vaš o rikono
thaneskero drom
lokalno themeskero rajipen
lokalno thaneskero rajipen
lokalna geograficko znački
thaneskero manuš predal
daňa

miestne príslušný stavebný
úrad
miestne referendum
miestne šetrenie

thaneskero ačhavibnaskero
urados
thaneskero referendum
thaneskero šporišagos

miestne zisťovanie
miestny poplatok
miestny poplatok za
komunálny odpad
miestny rozhlas
miestny útvar Policajného
zboru
miesto činnosti
miesto dodania služby
miesto dodania tovaru
miesto na nalepenie
miesto na nalepenie kolkovej
známky
miesto na sedenie
miesto obvyklého pobytu v
cudzine
miesto prevádzky
miesto prístupné verejnosti
miesto stavby
miesto uzavretia manželstva
miesto výkonu činnosti
miesto zamestnania
mikrofilm
mikroklíma
mikropauzy
mimoriadna udalosť
mimoriadne zasadnutie
mimorozpočtový finančný
fond

thaneskero dopaťaňiben
thaneskero poťiňiben
thaneskero poťiňiben vaš o
avričhiviben
lokalno rozhlasis
thaneskero utvaros vaš
Šingunalo zboris
than pro keriben
than kaj anel pes služba
than kaj anel pes tovaris
than kaj pes nalepinel
than kaj tes nalepinel kolkovo
znamka
than pro bešiben
o than kaj bešen andre cudzo
them
than pro keriben
o than predal savore džene
than pro ačhaviben
o than kaj ile vera
than kaj keren pes buťa
buťakero than
mikrofilmos
mikroklima
mikropauzi
mimorjadno udalosťa
mimorjadno zabešiben
mimorospočtovo lovengero
fondos

mimoškolská činnosť detí a
mládeže
minimálna mzda
ministerstvo dopravy
Ministerstvo dopravy, pôšt a
telekomunikácií Slovenskej
republiky

mimoškolakero čhavorengero
the ternecharengero keriben
minimalno poťiňiben
Ministerstvos ki doprava
Ministerstvos ki doprava,
pošti u telekomunikaciji
predal Slovakijakeri
republika

SPRÁVNE miestne
prešetrovanie
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Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho
rozvoja SR
Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky

Ministerstvos ki doprava,
ačhaviben u regijonalno
rozvojis SR
Ministerstvos ko chulajipen
predal Slovakijakeri
republika
Ministerstvo kultúry
Ministerstvos ki kultura
Slovenskej republiky
predal Slovakijakeri
republika
Ministerstvos ko školstvo,
Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej veda, rodimos u športos
predal Slovakijakeri
republiky
republika
Ministerstvo vnútra
Ministerstvos ko vnutro
Slovenskej republiky
predal Slovakijakeri
republika
Ministerstvo zahraničných
Ministerstvos ko
vecí Slovenskej republiky
avrithemutna buťa predal
Slovakijakeri republika
Ministerstvo zdravotníctva
Ministerstvos ko sasťarňipen
Slovenskej republiky
predal Slovakijakeri
republika
Ministerstvo životného
Ministerstvos ko
prostredia Slovenskej
dživipnaskero pašaľipen
republiky
predal Slovakijakeri
republika
minúta
minuta
mládka
mladka
mlčanlivosť
čitalipen
modlitebňa
khangeri
modré povolenie
belavo priačhiben
monitorovací systém
monitorovaco sistemo
montáž
montaža
montážna organizácia
montažno organizacija
montážna plocha
montažno than
morálna zásada
moralno zasada
motocykel
motociklos
motorové vozidlo najmenej so motoris nekhfrimeder le
štyrmi kolesami určené na
štare karikenca so phiravel o
dopravu nákladu
naklado
motorové vozidlo najmenej so motoris nekhfrimeder le
štyrmi kolesami určené na
štare karikenca so phiravel
dopravu osôb
le manušen
mraziarenské zariadenie
faďinaskere buťa
mužský tvar
muršikaňi forma
mužský tvar (priezviska)
muršikano naveskeri forma
múzejný materiál
muzejno materijalis
mzda: nezdaniteľná mzda
bizdaňiťeľno poťiňiben
mzda: zdaniteľná mzda
zdaňiťeľno poťiňiben
na hodnotu dodaných služieb pre hodnota le kerde
sa neprihliada
službenge pes na dikhel
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nadmiera
nadobudnuté vzdelanie
nadobudnutie nového
dopravného prostriedku
nadobudnutie plnoletosti
nadobudnutie tovaru
nadobudnutý tovar z iného
členského štátu
nadobudnúť majetok
nadobúdacia finančná
hodnota
nadobúdateľ (tovaru)
nadobúdateľ stavby
nadpolovičná väčšina členov

thaneskero dikhiben
fondacija
nadmerno prepravišagos
nadmernones
nadmernones baro
nadmernones pharo
nadmerindos daňakero
odpočto
nadmerindos
nadobudňindo sikhaďipen
nadobudňišagos ko nevo
dopravno prostrjedkos
te resel pherde berša
nadobudňišagos ko tovaris
nadobudňindo tovaris andal
aver člensko štatos
nadobudňinel majetkos
nadobudnuto lovengeri
hodnota
nadobutaťelis
nadobudaťeľis ki stavba
buter sar jepaš džene

nadriadený
nadrozmerná preprava
nadstavba 1 (na budove,
stavbe)

oprethodo
nadrozmerno prepravišagos
opruno ačhaviben (opral
ačhaviben)

nadstavba 2 (na vozidle)

opruno ačhaviben (opral
motoris)

na mieste
nadácia
nadmerná preprava
nadmerne
nadmerne rozmerný
nadmerne ťažký
nadmerný odpočet (dane)

nadväzovať
nadzemná stavba
nadzemné podlažie
nadzemné poschodie
nahlasujúca osoba
najazdený
najlepšia dostupná technika
najvyššie ukončené vzdelanie

džal pal dureder
upralphuvakero ačhaviben
upralphuvakeri etaža
upralphuvakeri etaža
nahlasujuco manuš
prephirdo
najfeder dochudňi technika
najbareder agorisardo
sikhaďipen
te kerel le barvaľipnaha andro
nakladanie s majetkom fondu fondos
te kerel le barvaľipnaha andro
nakladanie s majetkom obce gav
nakladanie s nebezpečným
keriben le bibachtalo
odpadom
odpadoha
nakladanie s obchodným
keriben le obchodnone
majetkom
barvaľipnaha
nakladanie s odpadmi
keriben le odpadenca
nakladenie s verejnými
te kerel le barvaľipnaha
prostriedkami
khetaňibnastar
nakladanie s vodami
keriben le paňenca
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nakúpený nehmotný majetok
naložiť
namietaná skutočnosť
napojenie
nariadenie vlády
nariadiť karanténu
narodenie mŕtveho dieťaťa
narodenie živého dieťaťa
nasadenie
naše číslo
navigačný systém
navijak
navrhovateľ
náboženské spoločnosti
náboženské vyznanie
náčrtok
nádrž
nádrž požiarnej vody
náhradná hodnota
náhradná výsadba

cindo nachudno barvaľipen
rakinel
namjetimen skutočnosťa
kijathoviben
musajipen rajipnastar
te del karantena
uľiľas mulo čhavoro
uľiľas džido čhavoro
oprethoviben
amaro gindo
navigačno sistemo
navijakos
navrhovaťeľis
khangerakere jekhetaňibena
devlikano paťaben
načrtko
kaďa
kaďa le hasičsko paňeha
nahradno bararipen
nahradno ačhaviben

náhradné zásobovanie
nájazdová brzda
nájomné bývanie
nájomný byt
nákaza prenosnou chorobou

nahradno zasobišagos
kijaphirďi haminďi
najomno bešiben
najomno bitos
nakaza le prenosno
nasvaľipeneha
nákladná cestná doprava
nakladno dromeskeri
doprava
nakladno motorovo motoris
nákladné motorové vozidlo
nákladné vozidlo
nakladno motoris
nákladový úrok
nakladovo urokos
nakladi pro službakero
náklady na nákup služieb
cinkeriben
náklady z prijatých
nakladi andal lile licenčno
licenčných práv
čačipena
nákres
nakresis
nález 1 (nájdenie niečoho)
arakhiben (arakhel dareso)
nález 2 (nájdená vec)
arakhiben (arakhľi veca)
nález 3 (zistenie, posudok)
arakhiben (dodžanľipen,
posudkos)
námietkové konanie
namjetkovo keriben
námietky účastníkov konania namjetki manušen andro
keriben
nápis
napisis
náprava 1 (napravenie)
prikeriben
náprava 2 (časť vozidla)
prikeriben
Národná banka Slovenska
Themutneskeri
Slovakijakeri banka
Themutneskeri ďjalňično
Národná diaľničná
spoločnosť, a.s., Bratislava
jekhetaňiben a.s Bratislava
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Národná rada Slovenskej
republiky
Národný bezpečnostný úrad
Národný emisný informačný
systém
nárok na daňový bonus
nárok na odpočítanie dane
nárok na uplatnenie daňovej
straty z predchádzajúcich
zdaňovacích období
násilie
následná škoda
násyp
nášivka
náuka
náuka o vozidlách a ich
údržbe
náves
návesová jazdná súprava
návod
návrh na konkurz
návrh na konkurz zamietnutý
pre nedostatok majetku
návrh na nadobudnutie
zbierkového predmetu
návrh na prejednanie
priestupku
návrh na vydanie
kolaudačného rozhodnutia
návrh na vykonanie exekúcie
návrh na zápis do
obchodného registra
návrh postihnutej osoby
návrhová komisia
návrhový prietok
návyková látka
názorný spôsob vyučovania
názov peňažného ústavu
názov pracoviska
názov ulice
názov v štátnom jazyku
nebezpečenstvo
nebezpečná látka
nebezpečný odpad
nečitateľný
nedoplatky na poistnom
nedoplatky na poistnom na
sociálne poistenie
nedoplatky na povinných
príspevkoch na starobné
dôchodkové sporenie

Themutneskero jekhetaňiben
andro Slovakijakero them
Narodno bidareskero kher
Themutneskero Emisno
informačno sistemos
narokos pro daňovo bonusis
narokos pre odčhinďi daňa
narokos te chudel daňovo
zijant andral pal pale
zdaňovace kotera
mariben
durederdo zijand
oprečhido
opresiviben
goďi
goďi pal o motora the lengero
prikeriben
navesis
navesovo dromarďi suprava
sar te kerel
navrhos pro avri kidipen
navrhos pro avri kidipen hin
čhindo bo hin čino
barvaľipen
navrhos predal dochuďiben
ko skidňardo predmetos
navrhos pro prevakeriben
SPRÁVNE návrh na
prerokovanie priestupku
pal o prjestupkos
navrhos te del o kolaudačno
lil
navrhos te kerel exekucija
Navrhos pedal irišagos
andro obchodno registros
navrhos so del o lang manuš
navrhovo komisija
navrhňindo čalavišagos
sokašiskeri latka
sikhavutno sikhľariben
lovengero ustavoskero nav
buťakero nav
ulicakero nav
nav andre themeskeri čhib
darangutno
darangutňi latka
darangutno avričhiviben
našťi te genel
na dopoťinde love pro
poistno
na dopoťindo poistno pro
socijalno poistno
na dopoťinde love pro
musajipena vaš o
phuripnaskere penziji
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nadopoťiňiben daňakero
nadopoťiňiben pre daňa
nalačhipena
kher hino andro bibachtalo
than
bibacht
nakamlo pharaven
nakamlo pes pharavel
nakamlo pes pharavel
nakamlo pharaven
nainvestično fondo
nakomerčno chasna
nekrologos
namirinďi hodnota
špitaľake poisťindo manuš
špitaľakero nasvaľipen
lalo, nadžanel te vakerel
nauľindo čhavoro
na kečeňgeri lovengeri
podpora
neoficiálny preklad
naoficijalno prethoviben
neosobné meno
napersonalno nav
neospravedlnené hodiny
naodmangle ori
neospravedlnené vyučovacie naodmangle sikhľaribnaskere
hodiny
ori
nepedagogický zamestnanec napedagogikano buťarno
nepeňažné plnenie
nalovengero pherďaripen
nepeňažný vklad
nalovengero thoďipen
neperiodické publikácie
naperijodicka publikaciji
neplnoletá osoba (maloletá
na pherde beršengero manuš
osoba)
(frima beršengero)
nepozornosť
namerkišagos
nepravdivý
na čačikano
nepravidelná autobusová
nasakoďiveseskero
doprava
autobusiskero phiriben
nasakoďives
nepravidelne
nepriaznivá sociálna situácia bibachtaľi socialno situacija
neprístojné správanie
kontrastivno lidžavipen
nerezident
narezidentos
nesplatená časť (pohľadávky) naspoťinďo koter
nesplnenie oznamovacej
na kerdo informačno
povinnosti
musajipen
nestranne
naseraha
nesúlad
čhinďipen
neudaný podiel
nadino poďjelis
neuposlúchnutie
našunďišagos
neurčený podiel
naphendo poďjelis
neurotické prejavy
neuroticko sikhaviben
neutralno nav u fameľijakero
neutrálne meno a priezvisko
na
nedoplatok dane
nedoplatok na dani
nedostatky
nehnuteľnosť je v
havarijnom stave
nehoda
nehodiace sa prečiarknuť
nehodiace sa škrtá
nehodiace sa škrtni
nehodiace škrtnite
neinvestičný fond
nekomerčný účel
nekrológ
nemeraná hodnota
nemocensky poistená osoba
nemocničná nákaza
nemý
nenarodené dieťa
nenávratná finančná podpora
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neuvedená stavba
neúčelový objekt
neúplný
neverejné zasadnutie
nevesta
nezastavaná plocha
nezastavané územie
nezastavaný
nezavinený
nezávislé kúrenie
nezdaniteľná časť príjmu na
daňovníka
nezdaniteľná časť základu
dane

naphenďi stavba
naučelovo objektos
na agorisardo
phandlo zabešiben
bori
nazaačhado koter
nazaačhado than
nazaačhado
nadošalo
nazavislo taťariben
nazdaňiťelno poťibnaskero
koter pro daňovňikos
nazdaňiťelno koter andral
daňakero zaklados

nezdaniteľná časť základu
dane na manželku (manžela)

nazdaňiťelno koter andral
daňakero zaklados pre
romňi (pro rom)

nezdaňovaná činnosť
(podnikateľská)
nezlučiteľnosť funkcií
nie je v konkurznom konaní

nazdaňovaco keriben
(podňikaťeľsko)
našťi phandle funkciji
nane andro konkurzno
keriben

nie je vyhlásený konkurz
normovaný kmeňový stav
zveri

nane avrivičindo konkurzo
normovindo kmeňovo
stavos la džvirinakero

nositeľ titulu
nosná stena
nosnica
Notárska komora Slovenskej
republiky

phriravutno titulis
nosno fala
bijanutňi
Notarsko komora andal
Slovakijakeri republika

notársky overená kópia
notársky overený

notarsko čačuňi kopija
notariha čačuno

novelizácia prílohy
novomeračský operát
novorodenecké obdobie
novozistená daň
novozistená daňová strata

novelizacija ki kijathoďi
nevomiribnaskero operatos
nevouľibnaskero koter
nevone zisťinďi daňa
nevone zisťindo daňovo
našaviben
nevovičindo starostas
musajno vidavkos
kampeľišagutňi sprava
themutno bi o permanentno
bešipen andro SR
manuš le phare
sasťipnaskere posťihoha
themutno andre Slovačiko
republika
themutno andro khetaňiben

novozvolený starosta
nutný výdavok
nútená správa
občan, ktorý nemá na území
SR trvalý pobyt
občan s ťažkým zdravotným
postihnutím
občan Slovenskej republiky
občan spoločenstva
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občan SR s trvalým pobytom v
cudzine
občania SR patriaci k
národnostnej menšine
občianske spolunažívanie

themutno SR permanentno
bešipnaha andro aver them
themutne SR andal e
narodnostno minorita
manušengero jekhetano
dživipen

občianskoprávne konanie

manušengero čačipnaskero
keriben

občiansky preukaz
občiansky preukaz s
elektronickým čipom
obdĺžnik
obdobie batoľaťa

dženeskeri legitimacija
themuto legitimacija
elektronicko čipoha
obdlžňikos
dživipnaskero ideo predal
cikne čhavore

obdobie dospievania

dživipnaskero ideo predal
ternechara
gavutne phandle
gaveskeri rada
gavutno rajipen
gaveskero skidňipen
gaveskero kronikaris
gaveskero urados
obehos
kerilphiriben
kerilphiribnaskero drom
bikeňibnaskero dothoviben
bikeňibnaskero garuviben
bikeňibnaskero koter predal
averthemeskeri firma
bikeňibnaskero koter
bikeňibnaskero barvaľipen
bikeňibnaskero nav
bikeňibnaskero poďjelis
Biznis registros SR
bikeňibnaskero ľidžaviben
achaľarel/achaľarkerel
objektovo skladba
resľipen cisternakero
resľipen palivovo
nadržakero

obecná polícia
obecná rada
obecná samospráva
obecné zastupiteľstvo
obecný kronikár
obecný úrad
obeh
obchádzka
obchádzková trasa
obchodná zmluva
obchodné tajomstvo
obchodné zastupiteľstvo
zahraničnej firmy
obchodné zastúpenie
obchodný majetok
obchodný názov
obchodný podiel
Obchodný register SR
obchodný vzťah
objasniť/objasňovať
objektová skladba
objem cisterny
objem palivovej nádrže

objem skrine
resľipen šifoneriskero
obmedzenie cestnej premávky reštrikcija pro dromaripen
obmedzenie osobnej slobody obmedziben predal osobno
sloboda
obmedzenie používania
obmedzenie práv a právom
chránených záujmov iných
osôb

obmedziben ko keriben
reštrikcija pro čačipena u
zakonoha arakhle mangipena
aver manušendar
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reštrikcija te kerel o
obmedzenie spôsobilosti na
právne úkony
čačipnaskere keribena
obmedzenie verejnej dopravy reštrikcija pro manušengero
dromaripen
obmedziť
obmedzinel
obmedzovanie práv
reštrikcija pro čačipena
obmedzujúce opatrenie
obmedzibnaskero keriben
obnova matriky
regeneracija pre matrika
obnoviť konanie
nevľarel keriben
obrana
braňariben
obrat
obratos
obrazový materiál
obrazovo materilalis
obrubník komunikácie
dromeskero obrubňikos
obrysový nákres vozidla
motoriskero obrisovo irišagos
obsahové náležitosti (podania, andrethode buťa (dine lila,
sťažnosti)
sťažnosťa)
obsluha zariadení
keriben khatar aparatos
obstarávacia cena
keribnaskeri cena
obťažnosť
pharipen
obvod kmeňa
kmeňoskero obvodos
obvodný úrad
obvodno urados
obvodno urados ko
obvodný úrad dopravy
dromariben
obvodný úrad pre cestnú
obvodno urados predal
dopravu a pozemné
dromeskero dromariben u
komunikácie
uprephuvakere droma
obvodný úrad životného
obvodno urados predal
prostredia
dživipnaskero pašaľipen
obvodová stena
obvodovo fala
obytné podlažie
bešibnaskero podlažje
obyvateľstvo
manuša
obzvlášť škodlivá látka
bari bibachtaľi latka
odber krvi
lel o rat
odber vody
lel o paňi
odber vzorky
lel e vzorka
odberateľ: druhý odberateľ
dujto odberaťeľis
odberateľ: prvý odberateľ
angutno odberaťeľis
odbor cestnej databanky
odboris predal dromeskeri
databanka
odbor dopravy
dromeskero odboris
odboris predal krizovo
odbor krízového riadenia
šeralipen
o kher vaš e kultura
odbor kultúry národnostných
narodnostno minoritengeri
menšín
odbor lekárskej
odboris predal krizovo
mikrobiológie
mikrobiologija
odboris predal bajišagos ko
odbor ochrany ovzdušia
luftos
odbor posudzovania vplyvov na odboris predal pheňiben pal o
vplivi pro dživipnaskero
životné prostredie
pašaľipen
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odbor štátnej vodnej správy a odboris predal themutňi
ochrany prírody krajiny
paňeskeri sprava u bajišagos
prirodakero u themeskero
odbor živnostenského
o kher vaš o dživipnaskero
biznisos
podnikania
odborná pomoc
džando pomožipen
odborná príprava a
odborno kisitišagos u
poradenstvo
šegitiben
džanďi rada
odborná rada
džanďi rada vaš o
odborná rada interkultúrneho
interkulturno vakeriben u
dialógu a porozumenia
achaľuvipen
odborná spôsobilosť
odborno džanľiben
odborná spôsobilosť
odborno džanľiben
výchovných a pedagogických avriľikeribnakere u
pracovníkov
pedagogikane buťarnen
odborná súčinnosť
odborno jekhetano keriben
odborná technická kontrola
odboro technicko kontrola
odborná znalosť
odborno džanľipen
odborne spôsobilá
odborňe džanlokvalifikovaná osoba
kvalifikovimen manuš
odborne spôsobilá osoba
odborné učilište
odborný dozor
odborný posudok
odborný technický dozor

odborne džanlo manuš
odborno učňovsko škola
odborno merkišagos
odborno posudkos
odborno technicko
merkiňiben

odborný text
odborný zástupca
odbytné (poistenie)
odcudzenie
oddelenie odpadového
hospodárstva, ochrany
prírody a krajiny a štátnej
vodnej správy

odborno texstos
odborno zastupcas
odbitno (poisťišagos)
čoriben
koter predal odpadovo
chulajipen, bajišagos pal e
priroda u them, u štatňi
paňakeri sprava

oddelenie pre mládež
oddelenie
technické
dokumentácie

koter vaš o ternechara
a koter technikano u
dokumentacijakero

oddelenie v detských jasliach

koter andre čhavorikaňi
cikňi škola

oddiel (v daňovom priznaní)

koter (andro daňovo
priznaňje)

oddiel lesného reprodukčného koter ko vešuno
materiálu
reprodukčno materijalos
odhlasovací lístok
odchov
odchýlka telesného vývinu

odhlasovaco ľil
barariben
odchilka ko teštoskero
bararipen

odjazd

odjazdos
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odkanalizovanie
odkázanosť na sociálnu
službu

odkanalizišagos
domarďipen pre socijalňi
služba

odkázaný na pomoc inej
osoby
odlišné technické riešenie
odloženie
odloženie petície
odľahčenie
odľahčovací objekt
odľahčovacia komora
odľahčovacia služba
odľahčovaná odpadová voda

domardo pro šegitišago aver
manušestar
aver technicko keriben
odthoviben
pre sera thode peticiji
odlokipen
odlokipnaskero objektos
odlokipnaskeri komora
odlokipnaskeri služba
odlokipnaskero odpadovo
paňi
na del lav
šaj odlilo dachos
lilo ľivind
na del
del/davkerel
čače na paťabena
čačipen predal mangipen
avričhiviben
avričhivibnaskeri paňi
avričhivibnaskero
chulajipen
odirišagos
odpisis ko hmotno
barvaľipen

odmietnuť sľub
odnímateľná strecha
odňatá zbraň
odoprieť
odovzdať/odovzdávať
odôvodnené pochybnosti
odôvodnenie žiadosti
odpad
odpadová voda
odpadové hospodárstvo
odpis
odpis hmotného majetku
(daňový)
odpis z obchodného registra

odpisis andral bikeňutno
registros

odpočet daňovej straty

odpočtos ko daňovo
našľipen

odpočítaná daň pri dovoze
tovaru

odrachinďi daňa paš o
tovariskero dovozis

odpočítaná daň pri
investičnom majetku

odrachinďi daňa paš o
investično barvaľipen

odpočítaná daň pri krádeži
tovaru
odpočítateľná položka
odpočítať daň
odpočítať daňovú stratu
odpor
odpustenie predloženia
dokladov
odpustený dlh
odstavná plocha

odrachinďi daňa paš o
tovariskero čoriben
odrachindo koter
odrachinel daňa
odrachinel daňovo našľipen
odporis
na kampel te sikhavel o
dokumenta
odmukhľi kečeň
odačhavno than
te khosel o nalačhipena andro
dokumenta
te khosel o na kerde buťa
andro dokumenta

odstránenie chýb v podaní
odstránenie nedostatkov
podania
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odstránenie stavby
odštepný závod
odtiecť
odtlačok podlhovastej
nápisovej pečiatky

odstraňinel ačhaviben
odšťepno zavodos
odčuľol
pečeta khatar podlhovasťi
napisiskero štempeľis

odtlačok prezentačnej
pečiatky

pečeta khatar prezentačno
štempeľis

odtlačok úradnej pečiatky

pečeta khatar uradno
štempeľis

odtok
odvádzanie povrchových vôd

odčuľipen
odlidžiben oprephuvale
paňen

odvetvová klasifikácia
odviesť daň
odviesť preddavok na daň

odvetvovo klasifikacija
odlidžal daňa
odlidžal predpoťindo pre
daňa

odvod do štátneho rozpočtu

odlidžiben andro štatno
rozpočtos

odvodňovaná plocha
odvodová povinnosť
odvolací orgán
odvolanie proti platobnému
výmeru
odvolanie z funkcie
ohlasovňa pobytu
ohlasovňa požiaru
ohlásenie drobnej stavby

odpaňibnaskero than
odlidžabnaskeri povinosťa
odčhivkerdo organos
odvičiňiben pro
poťibnaskero vimeris
te čhivel tele la funkcijatar
vičinďi predal bešiben
vičinďi kana labol
pheňiben pal o cikno
ačhaviben

ohlásenie stavby

pheňiben pal o ačhaviben
te del informacija pal e
ohlásenie živnosti
živnosťakeri buťi
ohlásiť úradu do X dní zmeny phenel le uradoske andro x
vo všetkých skutočnostiach
ďivesa pal o vatišagos andre
rozhodujúcich na trvanie
savore buťa save len gindo
nároku na dávku
pre oda te džal dureder e
davka
ohliadka
ohraničenie
ohrozenie zdravia
ohrozenie života
ohrozovanie výchovy a
vzdelávania maloletého
ochorenie
ochrana osobných údajov
ochrana ovzdušia
ochrana pôdneho fondu

obdikhiben
ohraňičišagos
bantišagos ko sasťipen
bantišagos ko dživipen
bantišagos ko avriľikeriben
u sikhľuviben predal
čhavoro
nasvaľipen
arakhiben ko osobno udaja
arakhel o luftos
arakhiben predal phuvakero
fondos

SPRÁVNE obhliadka
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ochrana pred zneužitím
údajov
ochrana prírody
ochrana utajovaných
skutočností
ochrana zdravia
ochrana zdravia detí a
mládeže
ochrana zdravia mladistvých
pri práci
ochranná hrádza
ochranné opatrenie
ochranné pásmo
ochranné pásmo pamiatkovej
zóny

arakhiben anglal načačikane
keribena le udajenca
prirodakero arakhiben

ochranný rám
ojazdené vozidlo
okres narodenia
okresné riaditeľstvo
okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného
zboru

arakhibnaskero ramos
ojazďindo motoris
uľipnaskero tham
thamutno direktorijato
thamutno direktorijato
predal hasičsko u
zaarakhardo zboris

arakhiben pro garude buťa
sasťipnaskero arakhiben
sasťipnaskero arakhiben
predal čhavore u ternechara
sasťipnaskero arakhiben
predal ternechara paš e buťi
arakhibnaskeri hradza
arakhibnaskero keriben
arakhibnaskero than
arakhibnaskero than predal
pamjatkovo zona

okresné riaditeľstvo PZ
thamutno direktorijato pz
okresný dopravný inšpektorát thamutno dopravno
inšpektorijato
opakovaná skúška
opatrenie ministerstva

palevisardo atestos
vičiňiben andral
ministerstvos

opatrenie na predchádzanie
ochoreniam

vičiňiben vaš oda sar te na
džal ko nasvaľipen

opatrovateľská služba
opatrovateľská služba:
terénna opatrovateľská
služba

opatrovaťelsko keriben
opatrovaťelsko terenno
keriben

opatrovňikos
opatrovník
opätovné prijatie
pal pale te lel angluno nav
predchádzajúceho priezviska
opcia
operačné stredisko
opodstatnenosť
opomenúť

opcija
operačno streďiskos
opodstatňišagos
opomeňinel

oprava odpočítanej dane

prikeriben predal odrachinďi
daňa
prikeriben predal zaklados ki
daňa

oprava základu dane

SPRÁVNE zabudnúť,
zanedbať, vynechať
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opravený základ dane
opraviť
opraviť na základe vlastného
šetrenia

prikerdo daňakero zaklados
prikerel
prikerel pro zaklado pal
peskero šetrišagos

opravná položka
opravná položka (uznaná za
daňový výdavok)
opravná skúška
opravovač textových chýb
oprávnená osoba
oprávnenie na podnikanie

prikerdo koter
prikerdo koter (uznajinďi
vaš o daňovo vidavkos)
prikerutno atestos
manuš so prikerel tekstova
chibi
opravňišagos pro
zarodkeriben

oprávnenosť
oprávnený geodet
oprávnený orgán

opravňišagos
opravňindo geodetos
kompetentno organos

oprávnený záujem
optické vedenie
organizačná činnosť

čačikano interesos
opticko dikhiben
organizačno aktivita
organizačno kotor andre
firma aver themeskera
personatar
organizačno sphandle
zdaňiťeľna manuša
organizišagos
organos
organos predal doprava
gaveskero organos
organos predal obecno
samosprava

organizačná zložka podniku
zahraničnej osoby
organizačne spojené
zdaniteľné osoby
organizovanie
orgán
orgán dopravy
orgán obce
orgán obecnej samosprávy

SPRÁVNE opraviť na
základe vlastného
prešetrovania

orgán odpadového
hospodárstva

organos predal
avričhivibnaskero
chulajipen
orgán ochrany pamiatkového organos predal arakhiben ko
fondu
pamjatkovo fondos
orgán ochrany
poľnohospodárskeho
pôdneho fondu

organos predal arakhiben ko
phuvachulajiskero phuvalo
fondos

orgán ochrany prírody

organos predal prirodakero
arakhiben

orgán ochrany zdravia

organos predal arakhiben ko
sasťipen

orgán požiarnej ochrany

organos predal arakhiben
kana labol

orgán štátnej banskej správy

organos predal themutno
bansko sprava

orgán štátnej leteckej
inšpekcie

organos predal themutno
aeroplanoskeri inšpekcija
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orgán štátnej pamiatkovej
starostlivosti
orgán štátnej správy lesného
hospodárstva
orgán štátnej vodnej správy
orgán územnej samosprávy
orgán verejnej moci
orgán verejnej správy

organos predal themutno
pamjatkovo bajišagos
organos predal themutno
sprava ko vešuno chulajipen
organos predal paňakeri
sprava
organos predal thaneskeri
samosprava
organos verejno zoraha
organos predal ňiposkeri
sprava

orgán veterinárnej
starostlivosti

organos predal veterinarno
ľikeriben

orgány civilnej ochrany

organa predal civilno
arakhiben
gavutne rajipnaskere organa
organa predal spoji
themeskere rajipnaskere
organa
orjentačno gindo

orgány samosprávy obce
orgány spojov
orgány štátnej správy
orientačné číslo
orientačný odhad
originalita
orná pôda
ortofotomapa
os vozovky cesty
osada
oslobodenie od dane
oslobodiť
osoba inej ako slovenskej
národnosti
osoba, ktorej sa žiadosť týka
osoba, ktorej spôsobilosť na
právne úkony je obmedzená
osoba: pribratá osoba
osoba registrovaná pre daň

orjentačno odhado
originalita
orno phuv
ortofotomapa
os ki dromeskeri vozovka
vatra
mentiňiben khatar e daňa
biphandľarel
manuš andal e aver sar
slovačiko nacijonalita
manuš pal savo hino o
mangipen
manuš saveskero čačipen te
kerel legalna akciji hiňi tele
čhinďi
prililo manuš
manuš registrindo vaš e
daňa

osoba s nepriaznivým
zdravotným stavom

manuš le na lačhe
sasťipnaha

osoba s ťažkým zdravotným
postihnutím
osobitná matrika
osobitná úprava uplatňovania
dane

manuš le phare
sasťipnaskere posťihoha
špecijalno matrika
osobitno prikeriben ko
uplatňiben ki daňa

osobitná voda

osobitno paňi
odijader zaterdlo
podmienkakero vaj
povinosťakero phageripen
čudalno chasňariben

osobitne závažné porušenie
podmienok alebo povinností
osobitné používanie/užívanie
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osobitné používanie miestnej
komunikácie

čudalno chasňariben predal
thaneskero drom

osobitné používanie vôd
osobitné povolenie
osobitné záznamy
osobitný zreteľ
osobná asistencia
osobná batožina
osobná hygiena
osobná sloboda
osobné ochranné pracovné
pomôcky

osobitno paňengero
chasňariben
osobitno mukhipen
osobitna zaznami
osobitno zreťelis
osobňi asistencija
osobno bagaži
osobno žužipen
osobno sloboda
osobne akharutne buťakere
žuťipena

osobné stretnutie
osobné vozidlo
osobnostné predpoklady
osobný stav
osoby bez POS
osoby s POS
ostatná stavba
ostatné plochy
ostrý predmet
osvedčená kópia
osvedčenie
osvedčenie (výherného
prístroja)

osobno zgeľipen
osobno motoris
manušeskere džanľipena
personalno situacija
manuša bijo pos
manuša le pos
aver ačhaviben
aver thana
ostro predmetos
certifikovano kopija
osvedčeňje
osvedčeňje (avrikheldune
pristrojis)

osvedčenie o akosti
osvedčeňje pal akosťa
osvedčenie o evidencii
osvedčeňje pal e evidencija
osvedčenie o evidencii vozidla osvedčeňje pal e motoriskeri
evidencija
osvedčenie o odbornej
spôsobilosti na budovanie
vodných zdrojov

osvedčeňje pal odborno
džanľipena ko keriben le
paňakere zdroji

osvedčenie o registrácii
osvedčenie o registrácii a
pridelení DIČ

osvedčeňje pal e registracija
osvedčeňje pal registracija u
pridino dič

osvedčenie o stave
komínového telesa
osvedčenie o štátnom
občianstve
osvedčenie o zápise do
evidencie SHR
osvetová činnosť
osvojenec
osvojené dieťa
ošípaná
otáčanie

osvedčeňje pal stavo le
kominoskero teleso
certifikatos pal o themutňipen
osvedčeňje pal o zapisis
andre evidencija shr
sikhavibnaskeri aktivita
adoptimen
osvojené dieťa
baličhi
bonďaripen
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otáčka
otcovstvo
otec
otvárací čas
otvorený oheň
ovca
ovdovený cudzinec
overovateľ zápisnice
ovládať
ovocná drevina
ovocný rod
ovocný sad
ovzdušie

bonďarďi
dadipen
dad
phuteribnaskero vachtos
phundraďi jag
bakri
phivlo avre themeskero dženo
overovaťelis ki zapisňica
džanel
ovocno kašt
ovocno rodos
ovocno bar
luftos
maribnaskere merkibne
ozbrojené bezpečnostné zbory
jekhetaňibena
ozbrojené sily
maribnaskere zora
ozbrojené zbory
maribnaskere jekhetaňibena
ozdravný režim
sasťarutno režimo
označenie obce v jazyku
gaveskero nav andre
menšiny
minoritno čhib
označovanie obcí
gavengere nava
oznam
informacija
oznamovacia povinnosť
oznamovaci povinosťa
daňových subjektov
daňovo subjekten
oznámenie o konaní
informacija pal o kidipen
zhromaždenia
oznámenie o ukončení
dino džanľipen pal o
podnikania
agorisardo zarodkeriben
oznámenie o živnostenskom
oprávnení

dino džanľipen pal o
živnosťensko opravňeňje

paleografická náročnosť
paličkové písmo
palivo
palivová nádrž
palivový spotrebič
pamätníky, pomníky a
pamätné tabule
pamäťové médium
pamiatka
pamiatková zóna
pamiatkový úrad
pandémia
papierová forma
parcela je vedená ako
zastavané plochy a nádvoria
vo vlastníctve XY
parcelné číslo pozemku

paleograficko pharipen
paličkovo irišagos
palivos
palivovi bečka
palivovo spotrebičis
leperibnaskere thana,
pomňika u leperibnaskere fali
goďakero medium
pamjatka
pamjatkovo than
pamjatkovo urados
pandemija
ľileskeri forma
than pes lidžal sar
andreačhade thana u nadvori
andro vlastňictvo le xy
parcelakero gindo le
thaneskero

parcelný protokol

parcelno protokolis
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park
parkovacie miesto
parkovisko
partner verejného sektora
paušálna suma
pásmo
pátranie
päta
pečať obce
pedagogická dokumentácia
pedagogicko-psychologická
poradňa

parkos
parkovaco than
parkoviskos
partneris vaš o
khetaňibnaskero sektoris
paušalno suma
pasmos
rodkeriben
peta
gaveskeri pečetka
pedagogicko dokumentacija
pedagogicko-psichologikaňi
poradňa

pedagogický zamestnanec
pedagogický zamestnanec
špecialista

pedagogikano buťardo
pedagogikano buťardo
špecjalistas

peňažný poštový poukaz
peňažný príspevok za
opatrovanie
periodická tlač
pestrosť stravy
petičný výbor
petícia skupiny obyvateľov
obce
pisárska práca
pitná voda
pitný režim
písací stroj
písacia podložka
písomná forma
písomná informácia
písomná zmluva o združení

lovengero poštovo poukazis
lovengero prispevko vaš
opatrovišagos
perijodicko publikaciji
chabeneskeri averdikhiben
petično komisija
peticija vvajkeci manušen so
bešen andro gav
iribnaskeri buťi
pitno paňi
pijlo režimos
aparatos pro iriben
iribnaskero telthoviben
iribnaskeri forma
irinďi informacija
irindo dothoviben pal o
združeňje
irindo mangipen
te del informacija ľileha
pisimen pherďi zor
pisimen informaciji
pisimen zoraripen
pisimen pheňiben
irindo vičiňiben pal o
zgeľipen

písomná žiadosť
písomne upovedomiť
písomné plnomocenstvo
písomné podklady
písomné poverenie
písomné vyhlásenie
písomné vyhlásenie o
združení sa
písomnosť
písomný súhlas
platby nadmerného odpočtu

ľil
pisimen suhlasos
poťiňibena nedmernenoskere
odpočteske
platiteľ dane
manuš so poťinel daňa
platiteľ dane registrovaný pre manuš so poťinel daňa
daň z pridanej hodnoty
registrimen vaš e daňa
khatar prithoďi bararipen
platiteľ poistného na účely

poťinel poistno vaš o
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zdravotného poistenia
platiteľ príjmu
platná sadzba dane
platobný účet
platobný výmer
platobný výmer: oprava

sasťipnaskero poisťeňije
manuš so poťinel prijmos
platno sadzba ki daňa
poťibnaskero konto
poťibnaskero vimeris
poťibnaskero vimeris:
prikeriben

platobný výmer: zrušenie

poťibnaskero vimeris:
čhinďipen

platová trieda
plavecký výcvik
plán povodňových
zabezpečovacích prác
plávajúca látka
plne vedomý
plnenie (poistenie)
plnoletý
plodina
plošná predloha
plošná výmera
plyn
plynárenský podnik
plynové kúrenie
plynové potrubie
plynové zariadenie
plynový spotrebič
plynulosť
plynulosť a bezpečnosť
cestnej premávky

poťiňibnaskeri trjeda
plavecko sikhaviben
planos predal povodňovo
zaarakharde buťa
plavinďi latka
dojekh džanlo
pherďipen (poistka)
pherde beršeskero
ploďina
plošno predloha
plošno vimerišagos
plinos
plinarensko podňikos
taťariben pro plinos
plinoskere ruri
plinoskero chulajipen
plinovo spotrebičis
plinulosťa
plinulosťa u akhariben pri
dromeskeri premavka

plynulý text
plynúť (príjmy)
pneumatika
po uplynutí lehoty na podanie
priznania

plinulo tekstos
džal (poťiňibena)
pneumatika
palal zgeľi lehota pro
podiňiben vaš priznaňje

po uplynutí zdaňovacieho
obdobia

palal zgelo časos predal
zdaňovaco vachtos

po vyňatí príjmov
poberať dôchodok
poberať príjem
pobočka
pobočka archívu
pobočka banky
pobočka organizácie

palal o avrilile poťiňibena
lel dochodkos
lel poťiňiben
bočno koter
archivoskero serakero than
bankakero bočno koter
organizacijakero bočno
koter
pobrežno than
ideo
počto vadžangero

pobrežný pozemok
počasie
počet lôžok
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počet miest na sedenie
počet miest na státie

počto predal thana pro
bešiben
počto predal thana pro
terďipen

počet náprav
početnosť
podanie charakteristiky
občana

počto predal napravi
počtiben
del charakteristika pal o
manuš

podanie odporu
podateľňa
podať daňové priznanie
podať hlásenie
podať odpor
podávanie liekov
podiel na daniach
podiel na likvidačnom
zostatku
podiel na základnom imaní

podinel odporis
podaťelňa
podel daňakero priznaňje
podel vičiňiben
podel odporis
podavkeriben predal draba
poďjelis pro daňi
poďjelis pro likvidačno
ačhipen
poďjelis pro zakladno
imaňje

podiel na zisku
podiel zo zisku
podielové spoluvlastníctvo
podielový list
podklady (na zápis do
matriky)
podlahová plocha
podlažie
podlhovastá nápisová
pečiatka
podliehajúci oznamovacej
povinnosti
podliehať dani

poďjelis pro ziskos
poďjelis andral ziskos
poďjeliko spoluvlastnitvo
poďjelovo lil
informaciji (te pisinel andre
matrika)
podlahovo than
etaža
ginďarďi lekhado štempeľis

podliehať dozoru štátu
podliehať zníženej sadzbe
dane
podľa osobitného predpisu
podľa svojho najlepšieho
svedomia a vedomia
podmienečne
podmienená psychická
spôsobilosť

perel tel themutno dikhiben
perel tel cikňarďi daňakeri
sadzba
pal o osobitno predpisis
peskere nek paťivaleder
voďatar u goďatar
podmjeňečnones
podmjeňindo psichicko
džanľipen

podmieniť

podmjeňinel
biznis aver themeskera
personatar
podňikaťeľsko učtos
podňikovo kanalizacija
podozreňje andral trestno
keriben

podnik zahraničnej osoby
podnikateľský účet
podniková kanalizácia
podozrenie z trestného činu
podpis bádateľa

pal soste hin o musajipen te
del informacija
perel tel daňa

rodkeribnaskero podirišagos
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podpis zamestnanca
podpisová doložka
podpisový hárok
podpora správnej výživy
podpora zdravia
podporný program
podpredseda vlády
podrastový hospodársky
spôsob

podirišagos le buťarne
podirišagutňi doložka
o ľil te podpisinel
podpora ki lačhi viživa
podpora ko sasťipen
podporno programos
podpredsedas predal vlada
podrastovo chulajipnaskero
keriben

podskupina
podujatie
podvojné účtovníctvo
podvozok
podzemná voda
podzemné inžinierske siete

podskupina
ačhiben
podvojno učtovňictvos
podvozka
telphuvakeri paňi
telphuvakere inžiňjerska
sieti

pohonná hmota
pohonná látka
pohraničný colný úrad
pohreb
pochybenie
poistenec
poistenie pre prípad dožitia
určitého veku

traduňi hmota
traduňi latka
pohraňično colno urados
parušagos
pochibišagos
poisťencos
poisťišagos vaš pripado ko
dodžiďipen ko varesave
berša

poistenie zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla
poistka

poisťišagos predal
zodpovednosťa ki škoda vaš
kerďi le motoriha
poistka

poistná udalosť
poistné na verejné zdravotné
poistenie

poistno ačhiben
poistno pro verejno
sasťipnaskero poisťišagos

poistné na životné poistenie

poistno pro dživipnaskero
poisťišagos

pokarhanie
pokladničná poukážka
pokladničné doklady
pokyn riaditeľa
policajné zaistenie
politická strana
politické hnutie
polícia
polohové určenie
polotovar
položka znižujúca príjmy

pokarhaňje
kasakeri poukažka
kasakere dokladi
direktoriskero pokinos
šingunalo zaphandľipen
politicko sera
politicko hnutje
šingune
určinel poloha
polotovaris
koter so del teleder
poťiňibena

položka znižujúca výdavky

koter so del teleder vidavki
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položka zvyšujúca príjmy
položka zvyšujúca výdavky
polyfunkčný dom
poľnohospodársky podnik
poľný náčrt
poľovnícke združenie
pomerná časť (dane,
daňového bonusu)

koter so hazdel poťiňibena
koter so hazdel vidavki
polifunkčno kher
phuvachulajengero podňikos
maľakero načrtos
polovňicko jekhetaňiben
pomerno koter (daňa,
daňakerako bonusis)

pomerná časť dane
pomerná časť daňového
bonusu

pomerno koter khatar daňa
pomerno koter khatar
daňovo bonusis

pomerná časť základu dane

pomerno koter khatar
daňakero zaklados

pomerné odpočítanie dane
pomocné výpočty
ponukový cenník
popieranie práv
popis činnosti
popis zmien
poplatky za knižničné služby
poplatok za nakladanie s
odpadom

pomerno scirdňi daňa
šegitune virachibena
ponukovo kecibnari
te čhinel o čačipena
popiso ko keriben
SPRÁVNE opis činnosti
popiso ko visariben
SPRÁVNE opis zmien
poťibena vaš kňižňična službi
poťiben vaš keriben le
odpadoha

poplatok za znečisťovanie
ovzdušia

poťiben vaš ľuftoskero
meľaľipen

populácia
poradenské zariadenie
poradenstvo
poradný hlas
poradný orgán starostu

populacija
jekhetaňiben so del goďi
šegitišagos
goďakero hangos
goďakero starostaskero
organos

porealizačné zameranie
porovnateľný obchodný
vzťah

palrealizačno zameriben
porovnaťeľno
bikeňibnaskero vzťahos

poručiteľ
porucha na vedení uloženom
v miestnej komunikácii

poručiťeľis
musaripen predal džaniben
so hino thodo andre
thaneskero drom

porušenie povinností
poskytnutie finančných
prostriedkov
poskytnutie/poskytovanie
informácií
poskytnúť bezodkladne
súčinnosť
poskytnúť nepeňažný vklad
poskytnúť nevyhnutnú
súčinnosť
poskytnúť/poskytovať dotáciu
(poskytnutie dotácie)

te phagerel o musajipena
te del o financiji
del/devkerel informaciji
jekhvarestar te kerel so pes
mangel
del nalovengero vklado
te kerel so pes mangel
del /devkerel dotacija (del
dotacija)
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poskytnúť/poskytovať
informáciu (poskytnutie
informácie)
poskytnúť/poskytovať
nepeňažný vklad (poskytnutie
nepeňažného vkladu)
poskytnúť/poskytovať
peňažný príspevok na
kompenzáciu fyzickej osoby s
ŤZP (poskytnutie peňažného
príspevku na kompenzáciu
fyzickej osoby s ŤZP)
poskytnúť/poskytovať
zdravotnú starostlivosť
(poskytnutie zdravotnej
starostlivosti)

del/devkerel informacija (del
informacija)
del/devkerel nalovengero
vklado ( del nalovengero
vklado)
del/devkerel lovengero
prispevko pre kompenzacija
vaš fizicko manuš le psp
(diňiben lovengero
prispevko pre kompenzacija
fizicko manušeske le psp)
del/devkerel sasťipnaskero
bajipen (diňiben
sasťipnaskero bajipen)

poskytovanie údajov
te del o informaciji
poskytovateľ sociálnej služby manuš so del socijalno
služba
poslanec obecného
zastupiteľstva
posledný trvalý pobyt na
území Slovenskej republiky
posledný známy nadmerný
odpočet dane z pridanej
hodnoty

poslancos predal gaveskero
jekhetaňiben
agorutno permanentno
bešipen andre Slovačiko
republika
agorutno džanlo pal
nadmerno odpočtos
daňakero khatar pridiňi
hodnota

postavenie daňového subjektu ačhaviben predal daňovo
subjekto
postranný vozík
postupuje sa primerane podľa
osobitného predpisu
postúpenie pohľadávky
postúpiť odvolanie daňovníka
proti platobnému výmeru

serakero verdan
keriben adekvatno prekal o
špecijalno musajipen
podiňipen predal zavezkoz
podinel odvičiňiben
daňovňikoskero proťi
poťiňibnaskero vimeris

posudok o odkázanosti na
sociálnu službu

posudko pal mukhľipen pre
socijalno služba

posudok o riziku
posudzovaná osoba
posudzované príjmy
posudzované príjmy
daňovníka

posudkos pal o riziko
posudzovindo manuš
posudzovinde poťiňibena
posudzovinde poťiňibena
daňovňikoskere

posudzovanie vplyvov
posúdenie odkázanosti na
sociálnu službu
poškodenie listín
poškodenie zdravia
poškodiť

posudzišagos predal daňa
del čačipen pal mukhľipen
pri socijalno služba
lilengero čhinďipen
sasťipnaskero musaľipen
mosarel
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poštovné
poštový poukaz
potrubie
potvrdenie o pobyte
potvrdenie o podaní hlásenia

poštovno
poštovno poukazis
trubki
certifikatos pal o bešipen
paťado lil pal o dino
hlaseňje

potvrdenie o podaní žiadosti

paťado lil pal dino
mangipen

potvrdenie o prechodnom
pobyte

paťado lil pal o prechodno
bešiben

potvrdenie o spoločnom
trvalom pobyte

paťado lil pal o jekhetano
zaterdlo bešiben

paťado lil pal o zaterdlo
bešiben
potvrdenie o vykonaní zápisu certifikatos pal pisiben andre
v matrike
matrika
potvrdenie školy
paťado lil školakero
potvrdenie vyhotovené o
certifikatos pal o informaciji
údajoch zapísaných v matrike pisimen andre matrika
poučenie
zasikhľariben
poučenie na vyplnenie
sikhľariben sar te lekhavel
daňového priznania
daňakero priznaňje
potvrdenie o trvalom pobyte

poučiť
poukázanie príjmu
pouličný sprievod

sikhľarel
bičhavel poťiňiben
phiriben pro uľici
chasňariben u thoviben
použitie a umiestnenie trvalej
predal zaterdle dromeskere
dopravnej značky
znački
použiť sadzbu dane podľa § chasňarel daňakeri sadzba
X zákona
pal §x zakonos
používanie mena

keriben le naveha

používateľ
poverená osoba
poverený dohľadom
poverený na zastupovanie
poverený pracovník
poveternostné podmienky
povinne
povinne dôchodkovo poistená
osoba

chasňardo manuš
poverindo manuš
poverindo pro dodihiben
poverindo pro zastupišagos
poverindo buťardo
balvaleskere telethoďipena
musajnones
musajno dochodkovo
poisťindo manuš

povinné zdravotné poistenie

musajno sasťipnaskero
poisťišagos

povinné zmluvné poistenie

musajno dothovibnaskero
poisťišagos

povinnosť poskytnúť
súčinnosť
povinnosť registrácie
povinnosť zachovávať

o musajipen te kerel so pes
mangel
musajňi registracija
o musajipen te ľikerel o muj
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mlčanlivosť
povinný (podst. meno)
povinný údaj
povodňová zabezpečovacia
práca

musajno
musajno udajos
povodňakeri zaarakharďi
buťi

povolenie na odber
podzemných vôd

mukhľipen te lel
telphuvakere paňa

povolenie na vykonanie
výskumnej práce

mukhľipen te kerel
rodimoskeri buťi

povolenie na zápis do
obchodného registra

mukhľipen te zapisinel
andro bikeňibnaskero
registro

povolenie rozkopávky
verejného priestranstva

mukhľipen te rozhašinel
verejno than

povolenie splátok
povolenie splátok na dani

mukhľipen pro splatki
mukhľipen pro splatki
predal daňa

povolenie stavby
povoliť splátkový kalendár
povoliť užívanie stavby

ačhavibnaskero mukhľipen
mukhel splatkovo kalendaris
mukhel te chasňarel
ačhaviben

povoľovaný zdroj
povoľujúci orgán
povrch vozovky
povrchová úprava
povrchová voda
povrchový odtok
pozastavenie koncesie
pozastavenie prevádzkovania
živnosti

mukhľipnaskeri chaňig
mukhľipnaskero organos
dromeskero povrchos
opruno keriben
opruno paňi
opruno odčuľipen
zaphenel koncesija

pozbavenie spôsobilosti na

ačhado dživipnaskero biznis
čhindo šajipen vaš o legalna
akciji

právne úkony
pozemková kniha
pozemková reforma

phuvakeri genďi
phuvakeri reforma

pozemkové spoločenstvo
pozemkové úpravy
pozemkovoknižná mapa
pozemkovoknižná vložka
pozemkovoknižná zápisnica
pozemkovoknižný hárok
pozemkovoknižný operát
pozemkový kataster
pozemná komunikácia
pozemná stavba
pozitívny film
pozmeňovací návrh

phuvakero jekhetaňiben
phuvakere prikeribena
phuvakerokňižňi mapa
phuvakerokňižni dothoďi
phuvakerokňižno irindo ľil
phuvakerokňižno harkos
phuvakerokňižno operatos
phuvakero katastro
phuvakero drom
stavba pri phuv
pozitivno kinos
pozmeňovaco navrhos
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poznámkový blok
pozorovanie
pozostalý manžel
pozvanie
pozývajúca osoba
požadované vyšetrenie
požiadať o kolaudáciu stavby
požiadať o uvoľnenie z práce
požiadavky na kvalitu vody
požiarna charakteristika
požiarna ochrana
požiarna prevencia
požiarne nebezpečenstvo
požiarne právne predpisy
požičiavateľ
požitie
pôdorysné ohraničenie
pôdorysné usporiadanie
stavby

poznamkovo blokos
pozorovinel
o phivlo
vičiňiben
vičiňibnaskero manuš
manglo doktoriskero dikhiben
mangel kolaudacija vaš o
ačhaviben
mangel pes andral buťi
mangľipena pre kvalita pro
paňi
požjarno charakteristika
požjarno arakhiben
požjarno prevencija
požjarno bibacht
legalna mangipena vaš e jag
oda ko del kejčeň
lel
phuvakero ohraňičišagos
phuvakero usporjadaňje vaš
o ačhaviben

pôsobnosť obce
pôvodca
pôvodca odpadu

gaveskero keriben
agorutno
manuš so anglal kerďa
avričhiviben
pôvodné priezvisko
agorutno nav
pôvodný fyzický stav
agorutno fizicko stavos
originalno čhibakero
pôvodný jazykový prejav
vakeriben
pôvodný základ dane
agorutno daňakero zaklados
pôžička
kejčeň
matrikakere khereskere
pracoviská matričného úradu
buťakere thana
buťardo than pro prakticko
pracovisko praktického
vyučovania
sikhľariben
pracovné miesto žiaka
buťakero študentoskero than
pracovné podmienky mládeže ternecharengere buťarde
podmjenki
pracovné voľno
pracovnoprávny vzťah
praktická škola
praktická zručnosť
praktický návyk
prameň
prasnica
pravidelná autobusová
doprava
prax v riadiacej funkcii

buťakero voľno
buťakero u legalno
phandľipen
prakticko škola
prakticko džanľipena
prakticko sikhľipen
chaňig
baľičhi
pravidelno autobusovo
doprava
praksa andre šerutňi funkcija
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práca mladistvých
právna forma (daňovníka)
právna spôsobilosť na
uzavretie manželstva

ternecharengeri buťi
čačikaňi norma
čačikano ajsipen pedal
solachariben

právne vymáhanie
právnická osoba zriadená
územnou samosprávou
právny nástupca
právny poriadok
právny predchodca
právny úkon
právo doživotného bývania

čačikano phučiben
legalno persona kerďi
thaneskere rajipnastar
čačikano bešto
legislativno šoros
čačikano čirlatuno bešto
legislativno keriben
čačipen pedal dodžido
bešiben

právo doživotného užívania

čačipen pedal dodžido
keriben

právo pokojne sa
zhromažďovať
právo príbuzné autorským
právam

o čačipen smirom pes te kidel
čačipen so hino pašes anglal
autorska čačipena

právomoci obce

gaveskere čačikane zora

právoplatne
právoplatne odsúdiť

platnones
čačikanes te bičhavel andre
bertena

právoplatné osvojenie
právoplatné rozhodnutie
právoplatné rozhodnutie o
osvojení
právoplatné rozhodnutie súdu
o povolení uzavrieť
manželstvo
právoplatné rozhodnutie súdu
o zverení dieťaťa do
starostlivosti nahrádzajúcej
starostlivosť rodičov
právoplatný rozsudok o
rozvode
právoplatný rozsudok o
vyhlásení manželstva za
neplatné
preambula (zmluvy)

legalno čači adopcija
legalno čačo paluno lav
legalno čačo paluno lav pal e
adopcija
legalno čačo paluno lav
sudostar savo mukhel te lel
vera
platno sudoskero rozgiňipen
so sthovel le čhaves odoj,
kaj hino dochudlo dajakero
the dadeskero avriľikeriben
platno rozsudkos pal
rozgeľipen
legalno čačo paluno lav
saveha e vera iľi nane
čačikaňi
(dovakeribnakeri)
preambula

preberací protokol

preilo protokolis

predaj cudzej meny
predaj nehmotného majetku

bikeňiben vaš cudza love
bikeňiben vaš nachudno
majetkos

predaj podniku
predajňa
predbežne
predbežne odpočítaná daň

podňikoskero bikeňiben
skľepa
predbežnones
predbežnones čhinďi tele
daňa
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predbežný odhad
predčíslie (číslo účtu)
predčíslo

predbežno jakhestar
anglogin (učtoskero gin)
anglonumeros - numeros vaš
učtos lovengero kher

preddavkové obdobie

anglethodo vachtoskero
koter

preddavok (na daň)
preddavok na daň: odvedený
preddavok na daň

anglothode love
anglothode love pedal daňa
hine sthode

preddavok na daň: zrazený
preddavok na daň
preddavok na mzdu

anglethode love pedal daňa
hine čhinde
anglethode love pedal
viplata

preddavok: odvedený
preddavok

anglethode love hine sthode

preddavok: zaplatený
preddavok
preddavok: zrazený
preddavok – na zabezpečenie
dane

anglethode love hine
poťinde
anglethode love čhinde pedal daňakero zaarakhiben

predchádzajúce meno
predchádzajúce povolenie
predchádzajúce priezvisko
predchádzajúci písomný
súhlas

čirlatuno nav
angluno mukhipen
čirlatuno nav pal o dad
čirlatuno irišagutno suhlasis

predchádzajúci súhlas
predchodca
predkladacia správa
predkupné právo
predloha
predložená
správa/predkladaná správa
predĺženie lehoty
predĺženie platnosti
rozhodnutia o využití územia

čirlatuno suhlasis
čirlatuno manuš
thoďi sprava
thodo čačipen
predloha
sthoďi sprava

predĺženie platnosti
stavebného povolenia

ďinďarďi platnosťa pedal
rozgiňipen vaš stavebno
priačhiben

predmet dane
predmet služby
predmet spotrebnej dane

daňakero predmetos
sogoľišagoskero predmetos
spotrebno daňakero
predmetos

predmet zmluvy
predmety, ktorými možno
ublížiť na zdraví
predmety podnikania

dovakeribnaskero predmetos
buťa savenca šaj te phagel o
sasťipen
podňikaťeľske kotora

buchľarďi lehota
ďinďarďi platnosťa pedal
rozgiňipen vaš phuvakero
zľikeriben
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predná časť
prednáška
prednosta obecného úradu

angluno kotor
prednaška
angluno vaš gaveskero
urados

prednostná jazda
angluno traďipen
predpokladaná daň
paťaďi daňa
predpokladaná predajná cena paťaďi bikenibanskeri cena
tovaru
predstavenstvo
predškolská výchova
predškolský vek
predtlač
predtlačený formulár

šeraľipen
anglo školakero bararipen
angloškolakero berš
angloispidňipen

predvolanie na prejednanie
priestupku

zvičiňiben pedal
priestupkoskero
prejedňimen

predvolávajúci orgán
prehliadajúci lekár
prehliadka
prehliadka mŕtveho
prehľad: opravný prehľad

zvičinkerdo organos
dikhibnaskero doktoris
predikhiben
te dikhel opre mules
dikhado prikerdo

prehľad: riadny prehľad
prehľadná situácia
prechodné ustanovenia
prejazd
prejednanie/prejednávanie

riadno dikhado
dikhaďi situacija
preuštarde kotora
predžanľipen
prejedňinel

prejednať/prejednávať
prejednať vec v
neprítomnosti obvineného

prejedňinel
prejedňinel veca kana
došardo nane adaj

prejednávateľ
prejednávať priestupok
preklad
prekročenie rýchlosti
preložený/prekladaný text
premávka
premiestňovanie tovaru
premietacie plátno
premietačka filmov
prenajaté vozidlo
prenájom
prenájom hnuteľných vecí
prenájom nehnuteľnosti
prenosná dopravná značka

prejednavateľis
te debatinel o bilačhipen
prethoviben
predžando sigutňipen
prethodo textos
premavka
tovariskero prethoviben
dikhibnaskero platnost
dikhibnaskero aparatos
prenajato motoris
prenajmos
prenajmos vaš kidne veci
prenajmos vaš nakidne veci
mobilno dopravno značka

angloispidno avri formularis
SPRÁVNE predvolanie na
prerokovanie priestupku

SPRÁVNE
prerokovanie/prerokúvanie
SPRÁVNE
prerokovať/prerokúvať
SPRÁVNE prerokovať
vec v neprítomnosti
obvineného
SPRÁVNE prerokúvateľ
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prenosná choroba
prenosné dopravné zariadenie
prenosné ochorenie
preplatok dane/na dani
preprava nebezpečných vecí
preprava tovaru
prepravná rýchlosť
prepravná trasa
prepravné povolenie
prepravné služby
prepravný poriadok
prepustenie
prerušiť konanie
preskúšanie odbornej
spôsobilosti

preilo nasvaľipen
mobilno dopravno aparatos
infekčno nasvaľipen
daňakero preplatkos
preprava vaš bibachtale veci
tovariskeri preprava
prepravno sigutňipen
prepravno drom
prepravno priačhiben
prepravna službi
prepravno poriadkos
premukhiben
te zaačhel keriben
probaľipen vaš odborno
ajsipen

presná adresa
presný názov
prestavba
prestavba budovy
prestávkový režim
prešetrenie petície
prešetrovací náčrt
pretláčanie
preukaz o odbornej
spôsobilosti

presno adresis
presno nav
prethoviben
kheribnaskero prethoviben
preačhibnaskero režimos
o rodipen pal e peticija
preačhardo načrtos
preispidľipen
legitimacija vaš odborno
paťaviben

preukaz odbornej spôsobilosti legitimacija vaš odborno
paťaviben
preukaz používateľa knižnice legitimacija vaš
knižnicakero dženos
preukaz totožnosti
preukaz zahraničného
Slováka

dženoskeri legitimacija
legitimacija vaš
avrithemutno Slovakos

preukaz zbrane
preukázateľná výška
zaplateného poistného a
príspevku

ľivindoskeri legitimacija
presikhado poťindo poistno
prispevkos

preukázateľne vynaložené
výdavky
preukázateľné výdavky
preukázateľný daňový
výdavok

presikhade thode
avrithovibena
presikhade avrithovibena
presikhade daňengere
avrithovibena

preukázateľný doklad
preukázať skutočnosti
prevažujúca činnosť
prevádzka na pozemných
komunikáciách

presikhado doklados
te sikhavel o fakta
buterutno keriben
keribnaskeri pro phuvakere
komunikaciji

prevádzkareň
prevádzkovanie živnosti

keribnaskeri
keribnaskero vaš živnosťa
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prevádzkovateľ
prevádzkovateľ MZZ
prevádzkovateľ vozidla
prevádzková evidencia
prevádzková podmienka
prevádzkový čas
prevádzkový denník
prevádzkový súbor
prevedenie stavby

keribnaskero
keribnaskero pal MZZ
motoriskero keribnaskero
keribnaskeri evidencija
keribnaskero telethoďipen
keribnaskero vachtos
keribnaskero ďivesutno
keribnaskero suboris
Ačhavibnaskero keriben

prevencia
prevencia závažných
priemyselných havárií

prevencija
prevencija vaš but phare
priemiselna karamboli

preventivár požiarnej
ochrany

Preventivaros vaš labardo
zaarakhiben

preverenie
preverenie dokladov
previazanosť
previesť
prevod cenných papierov
prevod dispozičných práv k
nehmotnému majetku

paťaviben
rodipen pal o dokumenta
sphandľipen
te preľidžal
prevodos vaš kuč papiroša
prevodos vaš dispozična
čačipena ko nachudno
majetkos

prevod majetkových práv k
nehmotnému majetku

prevodos vaš majetkovo
čačipena ko nachudno
majetkos

prevod opcií
prevod vlastníctva
nehnuteľného majetku

prevodos vaš opciji
prevodos vaš nadochudno
majetkos

prevod vlastníctva
nehnuteľnosti

prevodos vaš nadochudno
majetkos

prevod z účtu
prevodný príkaz
prevodovka
prevziať (vec) v neporušenom
stave

prevodos andal učtos
prevodno prikazos
prevodovka
te prelel veca andro
naphaglo stavos

prezentačná pečiatka
priamo nadriadený
prideliť
priekopa
priemer
priemerná hodnota
priemyselná havária
priemyselná odpadová voda
priemyselné odvetvie

prezentačno štempeľis
prosto oprethodo
te prithovel
šancos
priemeros
priemerno bararipen
priemiselno karambolis
priemiselno meľaľi paňi
priemiselno kotor

priemyselné vlastníctvo
priemyselný areál

priemiselno ajsipen
priemiselno arealis

SPRÁVNE zhotovenie
stavby
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priesečník
prieskum
priestorová poloha
priestupková evidencia
priestupková vec
priestupkové konanie
priestupok
priestupok proti občianskemu
spolunažívaniu
priestupok proti
zhromažďovaciu právu
prietok
priezvisko matky
priezvisko otca
priezvisko podľa dohody
rodičov

phanduno punktos
rodkeriben
thaneskeri poloha
priestupkovo evidencija
priestukovo veca
priestupkovo keriben
priestupkos
priestupkos mamuj
manušikano jekhedživipen
phagerel o kidipnaskero
čačipen
čalavišagos
dajakero nav
dadeskero nav
o famľijakero nav sar pen
dovakerde dad daha
fameľijakero nav savo sas
priezvisko používané pred
anglo jekhetano fameľijakero
prijatím spoločného priezviska
nav
priezvisko používané pred
fameľijakero nav angil vera
uzavretím manželstva
fameľijakero nav jekhetane
priezvisko spoločných detí
čhavorengero
prihlasovací lístok na trvalý
prihlašindo ľil vaš trvalo
pobyt
zabešiben
prihlásenie
prihlasenie
prihlásený k trvalému pobytu prihlasimen pro zaterďutno
bešiben
prijatá náhrada (škody)
te lel nahrada (škodakeri)
prijaté sumy zmluvných
ile love andal dovakerde
pokút
pokuti
prijaté uznesenia
ile uznesenia
prijatie podania
te chudel o diňipen
prijatie služby z iného
te lel andre služba andal
členského štátu
aver člensko them
prijať oznámenie
te chudel e informacija
prijať uznesenie
te lel uznesenie
prijať úver
te lel uveris
prijať žiadosť
te chudel o mangipen
prijímajúci orgán
dochudlo organos
manuš so chudel (e dotacija,
prijímateľ (dotácie, štipendia)
o štipendijum)
prijímateľ (podielu zaplatenej dochudňardo (podielis vaš
dane)
poťinďi daňa)
prijímateľ finančných
manuš so chudel o financiji
prostriekov
dochudňardo vaš socialno
prijímateľ sociálnej služby
služba
prilepiť
priľepinel
primeraná pohybová aktivita primerano čaladuňi aktivita
primeranosťa vaš voďakero
primeranosť duševnej záťaže pharipen
prioritná oblasť
prijoritno than
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prijoriti vaš o pomožipen
dochudňipnaskero
pripísanie príjmu
dothoviben
pripojenie
prithoviben
pripojenie nehnuteľnosti na
khereskero prithoviben ke
miestnu komunikáciu
thamutno drom
pripojiť
prithovel
pripomienka
pripomienka
pripomienky k návrhu
pripomienka ko prithoviben
prirážka
dothoviben
pristavenie vozidla
motoriskero aviben
pristúpenie nového člena
pribešiben nevo členos
priznavinel daňakero
priznať daňový bonus
bonusis
priznať dôchodok
priznavinel penzija
priznavinel dochudňipen
priznať príjem v (daňovom) andro (daňakero)
priznaní
priznaviben
prídavná nádrž
prithoďi nadrža
prídavný svetlomet
prithodo vudut
pridavkos pro čhavorikano
prídavok na vyživované dieťa bararipen
prídel
prithoviben
prídelová listina
prithovkerdo ľajstros
príchod
aviben
príjem
dochudňipen
príjem dosiahnutý na našom dochudňipen zachudno pro
území (v tuzemsku)
amaro them (khere)
príjem fyzických osôb zo
dochudňipen vaš fizicka
závislej činnosti
džene andal zavisla keribena
priority podpory

príjem oslobodený od dane

dochudňipen biphandlo le
daňendar

príjem podliehajúci zdaneniu dochudňipen so perel tel
v zahraničí
daňa andro avrithem
príjem poskytnutý
zamestnancom v nepeňažnej
forme

dochudňipen sthodo le
buťakererenge andre
bilovengeri forma

príjem poskytnutý
zamestnancom v peňažnej
forme

dochudňipen sthodo le
buťakererenge andre
lovengeri forma

príjem vzorky
príjem z inej samostatnej
zárobkovej činnosti

vzorkakero dochudňipen
dochudňipen andal aver
korkoriskero zarodkerdo
keriben
dochudňipen andal
kapitalovo barvaľipen

príjem z kapitálového
majetku
príjem z nájomného
príjem z podielových listov
príjem z podnikania

dochudňipen andal najomno
dochudňipen andal
podielova ľila
dochudňipen andal
zarodkeriben
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príjem z podnikania
vykonávaného podľa
osobitných predpisov

dochudňipen andal
zarodkeriben palavindos
osobitna predpisi

príjem z prenájmu

dochudňipen andal
prenajmos

príjem z prenájmu
nehnuteľnosti

dochudňipen andal
khereskero prenajmos

príjem z príležitostnej
poľnohospodárskej výroby

dochudňipen andal
priložitostno phuveseskero
kerďipen

príjem z príležitostných
činností

dochudňipen andal
priležitostno kerďipen

príjem z reklám/z reklamy

dochudňipen andal reklami

príjem z úspor

dochudňipen andal
sporišagos

príjem za poskytnutie práva
na/za použitie
príjem zo zdrojov na území
Slovenskej republiky

dochudňipen vaš čačipena
pedal keriben
dochudňipen andal zdroji
andal Slovakijakeri
republika
príjem zo zdrojov v zahraničí dochudňipen andal
avrithemutna zdroji
príjemca
príjemca plnenia
príjemca služby
príjemca služby a tovaru

dochudňardo
dochudňardo vaš keriben
dochudňardo vaš službi
dochudňardo vaš službi the
tovaris

príjemca služby z iného
členského štátu

dochudňardo vaš službi
andal aver člensko them

príjemca úrokového príjmu

dochudňardo vaš urokovo
dochudňipen

príjmové pomery
príjmy fyzických osôb zo
závislej činnosti
príjmy, ktoré nie sú
predmetom dane
príjmy, ktoré plynuli
daňovníkovi zo zdrojov
príjmy oslobodené od dane

dochudne pomeri
dochudňipena vaš fizicka
džene andal zavisla keribena
dochudňipena, so na peren
pro daňakero predmetos
dochudňipena so džanas le
daňakero
dochudňipena biphandle
vaš daňi
dochudňipena so džan andal
príjmy plynúce zo zdrojov
zdroji
dochudňipena so džan andal
príjmy plynúce zo zdrojov na zdroji andre Slovakijakeri
území Slovenskej republiky
republika
príjmy z činnosti, ktorá nie je dochudňipena andal keribena,
živnosťou ani podnikaním
so nane zorodkerde
príjmy z inej samostatnej
dochudňipena andal aver
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zárobkovej činnosti

korkoriskero zarodkerdo
keriben
príjmy z podnikania
dochudňipena andal
zarodkeriben
príjmy z poľnohospodárskej dochudňipena andal
výroby, lesného a vodného
phuvakero keriben, vešeskero
hospodárstva
the paňeskero chulajipen
príjmy z použitia alebo
dochudňipena andal
poskytnutia práv z
čačipnaskero sthoviben pedal
priemyselného alebo z iného priemiselno vaj aver
duševného vlastníctva
voďakero dochudňipen
dochudňipena andal
príjmy z prenájmu
prenajmos
príjmy z prenájmu
dochudňipena andal
nehnuteľnosti
khereskero prenajmos
príjmy znalcov a tlmočníkov dochudňipena džandonen the
za činnosť podľa osobitného tlmočniken vaš keriben
predpisu
palavindos osobitno predpisos
príjmy zo zahraničia
dochudňipena andal avrithem
príjmy zo závislej činnosti
dochudňipena andal zavisla
keribena
príjmy zo zdrojov v zahraničí dochudňipena andal
avrrithemutna zdroji
príjmy zo živnosti
dochudňipena andal
zarodkeriben
príkon
prikonos
príležitostné činnosti
priležitostna keribena
na perijodicka printova
príležitostné tlačoviny
dokumenta
prípojka
prithoviben
prípojka na verejné rozvodné prithoviben ko ňipengere sieti
siete
prithovibnaskero
prípojné nemotorové vozidlo bimotoriskero motoris
prípojné vozidlo
prithovibnaskero motoris
prípravka
prepravka
prírastkové číslo
prirastkovo numeros
prírodné kúpalisko
prirodno kupaliskos
príslušné písmeno
priperďi litera
príslušné zariadenie
priperďi aparatos
príslušný matričný úrad
čačo matrikakero kher
príslušný správca dane
priperdo daňakero spravcos
príslušný stavebný úrad
priperďi ačhavibnaskero
urados
príspevok na doplnkové
prithoviben pro penzijno
dôchodkové sporenie
sporišagos
príspevok na dôchodkové
prithoviben pro dothodo
sporenie
penzijno sporišagos
príspevok na starobné
prithoviben pro phurikano
dôchodkové sporenie
penzijno sporišagos
prístavba
prístroj
prístup

pristavba
aparatos
pribešiben
65

prístup k informáciám
prítok

pribešiben ko informaciji
pritokos

prítomnosť
príves
proces posudzovania
procesia
procesný úkon
produkčná farma
produktovod
profesijná komora
profesijná kompetencia
profesionálna náhradná
výchova v rodine

prezentos
privesis
posudkerdo procesis
procesija
procesno ukonos
produkčno chulajipen
produktovodos
profesno komora
profesijno kompetencija
profesionalno nahradno
avriľikeriben pedal fameľija

profesionálna prax
program hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja
obce
program rokovania
program rozvoja bývania
obce
projektant
projektová kancelária
projektová práca
prokurista
propagačné zariadenie
propagačný účel
prospešné zariadenie
prostredie človeka
prostriedky masovej
komunikácie
proti tejto výzve je možné
podať námietku
protiepidemické opatrenia
protipožiarna bezpečnosť

profesionalno praxa
programos vaš hospodarsko
gaveskero federsaľipen the
socialno federsaľipen
vakeribnaskero programos
programos vaš bešibnaskero
gaveskero federsaľipen
projektantos
projektovo kancelarija
projektovo buťi
prokurista
propagačno aparatos
propagačno chasna
chasňakero aparatos
manušeskero pašaľipen
kotora vaš e masovo
komunikacija
paš ada zvičiňiben šaj te del
namietka
mamujepidemicko skeriben
mamujjagutno bezpečnosťa
keribena so phageren
legislativa
situacija savi phagerel
legislativa
protokolis vaš atestos
protokolis pal visariben
provizia
provizia vaš maškaripen
pruhos
jekhto pisiben matrikatar
psichicko džaniben
psichicko problemos
psichicko stavos
psichicko čhavorikano the
ternenipengero baripen

protiprávne konanie
protiprávny stav
protokol o skúške
protokol o vrátení
provízia
provízia za sprostredkovanie
pruh
prvopis matriky
psychická spôsobilosť
psychický problém
psychický stav
psychický vývin detí a
mládeže
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psychologické vyšetrenie
psichicko dodikhiben
psychomotorický vývin detí a psichomotoricko
mládeže
čhavorikano the
ternenipengero baripen
psychotropná látka
publikácia
púť
Rada vlády pre ľudské práva,
národnostné menšiny a
rodovú rovnosť
radar
radar krátkeho dosahu
rastlinná výroba
ráfik
rámcová účtová osnova
rázvor
realizačná projektová
dokumentácia

psichotropno latka
publikacija
drom
Džanďi grupa rajipnaske vaš
o manušikane čačipena,
nacijonalna minoriti u rodovo
radaris
radaris le charne dosahoha
rastlinno keriben
rafikos
ramcovo učtovno bararipen
razvoris
realizačno projektovo
dokumentacija

recipient
Recyklačný fond za dovezené
vozidlo

recipientos
reciklačno fondos vaš
priando motoris

Recyklačný fond za vyrobené reciklačný fondos vaš kerdo
vozidlo
motoris
reedukačný detský domov
reedukačný domov pre
mládež

reedukačno čhavorikano
kher
reedukačný kher pedal terne
nipi

referenčný výmenný kurz

referenčno čerišagutno
kurzos

reflexnosť
refundácia výdavkov
regionálna správa a údržba

reflexnosťa
refundacija poťiňibnaskeri
regionalno sprava the
udržba

regionálna správa a údržba
ciest

regionalno sprava the
dromeskeri udržba

Regionálna správa a údržba
pre cesty II. a III. triedy

regionalno sprava the
udržba pedal droma II. the
III. klasa

regionálna územná
samospráva (VÚC, t.j.
samosprávny kraj)

regijonalno thaneskero
rajipen (VÚC, rajipnaskero
regijonos)
regijonalno u lokalno
regionálne a lokálne vysielanie
sikhaviben televizno
televíznej programovej služby
programovo servisostar
regionálny úrad verejného
regionalno urados pedal
zdravotníctva
nipengero sasťipen
register obnovenej evidencie
pozemkov

registros pal obnovimen
phuvakeri evidencija

register pôvodného stavu

registros pal povodno stavos
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register trestov
register vlastníckych práv
registračná povinnosť
daňových subjektov
registratúra
registratúrna značka
registratúrny poriadok
registrácia daňovníkov k
spotrebnej dani
registrácia platiteľa dane

trestoskero registros
registros pal vlastnicko
čačipena
registračno povinosťa le
daňakere subjekti
registratura
registraturno cajchocis
registraturno porjadkos
registracija le
daňakeriskeren ko spotrebna
daňi
registracija vaš daňakero
poťinkerdo

registrácia pre daň z pridanej registracija pedal daňa andal
prithodo bararipen
hodnoty
registrovaný v obchodnom
registri
registrový súd
reglement
regulácia spotreby vody

registrovano andro
obchodno registros
registrovo sudos
reglementos
regulacija vaš paňakero
pijiben

reklamná plocha
reklamná tabuľa
reklamné zariadenie
reklamný predmet
rekonštrukcia (budovy)
rekreačné a zotavovacie
zariadenia

reklamno than
reklamno tabuľa
reklamno aparatos
reklamno predmetos
prekeriben (ačhaviben)
rekreačno the sasťarkerdo
aparatos
remeselno dživipnaskero
biznis
reprograficko aparatos
resocializačno centros
rešeršis
reštauračno kher
reštauratorsko kher
reštrukturalizacia
revizno elektricko inštalacija
revizno sprava vaš
elektricko prithoviben the
elektroinštalacija

remeselná živnosť
reprografické zariadenie
resocializačné stredisko
rešerš
reštauračné zariadenia
reštaurátorská dielňa
reštrukturalizácia
revízna elektrická inštalácia
revízna správa elektrickej
prípojky a elektroinštalácie
revízna správa plynovej
prípojky

revizno sprava vaš plinovo
prithoviben

rezerva (rezervy)
režim práce a oddychu detí a
mládeže

rezerva (rezervakeri)
buťakero the ačhaľibnaskero
režimos pedal čhave the
terne nipi

riadenie premávky
riadiaca činnosť

dopravakero šeraľipen
šeraľipnaskero keriben
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riadiaci orgán
riaditeľ archívu
riaditeľstvo
riadne a včas
riadne a účelné hospodárenie
riadne zasadnutie
riadny výkon štátnej správy
riečny kilometer
riziko
riziková práca
ročná sadzba dane
ročná účtovná závierka

šerutno organos
archivoskero direktoris
direktoriatos
riadnones the sig
čačo u efektivno chulajipen
riadno bešiben
čačo keriben themeskero
administracijatar
paňakero kilometros
rizikos
rizikovo buťi
beršeskero daňakero
zathoviben
beršeskero učtovno
agorisaľipen

ročné zúčtovanie (preddavkov ročno zučtovišagos
na daň z príjmov zo závislej
(anglodavki pedal daňa
činnosti)
andal dochudňipena andal
zavislo keriben)
ročný poplatok
ročný priemerný kurz
rodený
rodinné prostredie
rodinný dom bez pozemku
rodné priezvisko matky
rok výroby
rokovať v zbore
ropovod
rovnaký počet
rovnošata
rovný úsek
rozbor
rozdelenie obce
rozhlasová aparatúra
rozhľadová podmienka
rozhodnutie o neposkytnutí
finančných prostriedkov
rozhodnutie o poskytnutí
finančných prostriedkov
rozhodnutie o priestupku
rozhodnutie
o
schválení
registra

beršeskero poplatkos
beršeskero priemerno kurzos
uľardo
fameľijakero pašaľipen
fameľijakero kher bijo phuv
uľardo dajakero nav
kerdo berš
te vakerel andro zboris
ropovodos
jekhto učtos
uniforma
rovno usekos
rozkidľipen
gaveskero jepašaňiben
rozhlasovo aparatos
rozdikhelkerďi podthoviben
rezultatos te na del o financiji
rezultatos te del o financiji
rozgiňipen pal priestupkos
rozgiňipen pal registros

rezultatos te del e pokuta te
poťinel
rozhodnutie o zámere obnovy rozgiňipen pal nevisaľišagos
sudoskero rezultato pal o
rozhodnutie súdu o vyhlásení
vičiňiben hoj manuš hino
občana za mŕtveho
mulo
rozgiňipnaskeri pravomoca
rozhodovacia právomoc
rozhodnutie o uložení pokuty
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rozhodovanie
rozhodovať
rozkaz
rozkaz o uložení sankcie za
priestupok

rozgiňipen
rozginel
rozkazis
rozkazis pal zathoďi
sankcija vaš priestupkos

rozkazné konanie
rozkopať miestnu
komunikáciu

rozkazno keriben
kopaľinel thaneskero drom

rozkopávka
rozkopávkové povolenie

rozkopaľišagos
priačhiben vaš
rozkopaľišagos

rozloha
rozmiestnenie
roznecovanie nenávisti a
neznášanlivosti
rozostavaná stavba
rozostavaný byt
rozpočet obce
rozpočtové provizórium
rozpočtový rok
rozpracovanosť
rozpustiť zhromaždenie
rozsah splnomocnenia
rozsudok o rozvode
manželstva
rozširovať a prijímať
informácie
rozvod
rozvod manželstva
rozvodný systém zemného
plynu

rozloha
rozthoviben
te vazdel na kamiben u
intolerancija
rozkerkerdo ačhaviben
rozkerkerdo kher
gaveskero rozpočtos
rozpočtovo provizorium
rozpočtovo berš
rozkerďipen
te agorisarel o kidipen
rozsahos vaš splnomocnenie
rezultatos pal o čhindo
solacharipen
te buchľarel u te chudel
informaciji
rozvodos
rozvodos vaš solacharipen
rozvodno sistemos vaš
phuvakero plinos

rozvojový program obce

rozvojovo gaveskero
programos
romaňi vatra
vasteskero džaňiben
vasteskero irišagos
te phagel o verejno porjados
mačhengero paňi
siďarutno limitos
siďaripen
sadzba
daňakeri sadzba
sadzba vaš DPH
sadzba vaš anglodiňipen
pedal daňa

rómska osada
ručné ovládanie
rukopis
rušenie verejného poriadku
rybník
rýchlostný limit
rýchlosť
sadzba
sadzba dane
sadzba DPH
sadzba preddavku na daň
sadzobná trieda
sadzobník úhrad za
sprítupňovanie informácií
samohybný stroj

sadzobno klasa
keci kampel te poťinel vaš o
phundrade informaciji
korkoročalado aparatos
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samospráva
korkoro rajipen
samospráva VÚC
korkoro rajipen VÚC
samosprávna pôsobnosť obce samospravno gaveskero
keriben
samostatne hospodáriaci
roľník

korkoro chulajipnaskero
buťardo

samostatný pedagogický
zamestnanec

korkoro pedagogicko
buťardo

sankčný úrok
sankčný úrok (pri
oneskorenej platbe dane)

sankčno urokos
sankčno urokos (paš
nasiďarutňi daňa)

SATRO
sčítací operát
sčítanie ľudu
sebaobslužné úkony

SATRO
gindo operatos
manušengero ginďipen
peskroobslužna keribena

sekcia cestnej dopravy a
pozemných komunikácií

sekcija vaš dromeskeri
doprava the phuvakere
droma

seno
separácia odpadu
sezónne vypúšťanie
sériové číslo
schematický zákres

šuki čar
separacija le džungipen
sezono mukhiben
seriovo gin
schematicko zakresos

SPRÁVNE samoobslužné
úkony

schôdza
schvaľovacia značka
signatúra
situačná snímka
situačná snímka pozemku
situačný náčrt
situačný nákres
situačný plán
situačný výkres
situovanie
skartačný znak (spisu)

zgeľipen
priačhibnaskero cajchocis
signatura
situačno snimka
situačno snimkos vaš phuv
situačno načrtos
situačno nakresis
situačno planos
situačno vikresis
situošagos
skartačno cajchocis
(spisakero)
skladovacia plocha
skladovaco than
skládka TKO
skladka TKO
skleníkový plyn
sklenikovo plinos
skoršie priezvisko
purano fameľijakero nav
skríning
skriningos
skupinová diagnostika
grupakeri diagnostika
skupinová izolácia
grupakeri izolacija
skutkovo okolnosťa
skutková okolnosť
skutková podstata priestupku skutkovo podstata vaš
priestupkos
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skutočná doba
skutočná držba
skutok
skúška matrikára
skúšobná doba/skúšobná
lehota
skúšobná komisia
skúšobná prevádzka
skúšobná prevádzka stavby
skúšobný komisár
slama
slávnostné zasadnutie
sloboda
sloboda a rovnosť v
dôstojnosti a právach
sloboda prejavu
slobodná
slobodný
Slovenská informačná služba
Slovenská správa ciest

čačikano vacht
čačikano ľikeriben
keriben
skuška matrikareskeri
probakero vacht
probakeri komisija
probakero ačhiben
probakero ačhavibnaskero
ačhiben
probakero komisaris
phus
ašunďipnaskero zgeľipen
biphandľipen
sloboda u sajekh učipen andre
paťiv u čačipena
sloboda te vakerel
biphandľi
biphandlo
slovakijakeri informačno
služba
slovakijakeri sprava vaš
droma

Slovenská správa ciest
slovakijakeri sprava vaš
Investičnej výstavby a správy droma andal Investično
ciest
ačhaviben the dromeskeri
sprava
Slovenský
hydrometeorologický ústav

slovakijakero
hidrometeorologicko
ustavos

Slovenský pozemkový fond

slovakijakero phuvakero
fondos

sluchovo postihnutá osoba
služba dodaná zahraničnou
osobou

kašuko manuš
služba dothoďi prekal
avrithemutno dženo

služby občianskeho vybavenia službi vaš thamutno
skeriben
služobná cesta
služobné zaradenie
slúži výlučne na štatistické
účely
sľub
sľub starostu
smennosť
smer obhliadky
snehová fréza
snímka
snúbenci
snúbenec

služobno drom
služobno aparatos
sthodo ča pro štatisticka
chasna
vačan
starostaskero vačan
smenosťa
smeros pedal obdikhiben
jiveskeri freza
snimkos
pirane
pirano

SPRÁVNE zmennosť
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so sídlom

le sidloha

sobášiaci
sociálna komunitná práca
sociálna posudková činnosť
sociálne aktivity
sociálne odkázaná rodina
sociálne postavenie
sociálny fond
sociálny posudok
sociálny pracovník
sociálny vývin
sokoliarsky preukaz
spalina
spaľovacie zariadenie
spaľovanie
spaľovanie zemného plynu

solachardo
socialno komunitno buťi
socialno posudkovo keriben
socialna aktiviti
socialno figinďi fameľija
socijalno statusos
socialno fondos
socialno posudkos
socialno buťardo
socialno bararipen
sokoliarsko legitimacija
labardo
labardo aparatos
labariben
labariben vaš phuvakero
plinos
spáchať úmyselný trestný čin kerel džando trestno činos
spájacie zariadenie
phandlo aparatos
spätný odber
visarrdo kidňipen
späťvzatie
dovičiňiben
spisová dokumentácia
spisové číslo
spisový materiál
splatiť nepeňažný vklad
splátka
splátkový kalendár
splniť daňovú povinnosť
splniť registračnú povinnosť

spisovo dokumentacija
spisovo gin
spisovo materialis
poťiňel bilovengero thoďipen
poťiňiben
poťiňibnaskero kalendaris
ľikerel daňakeri povinosťa
ľikerel registračno
povinosťa

splnomocnená osoba
splnomocnenec na
doručovanie

splnomocneno dženo
splnomocnencos pedal/pro
dodiňipen

splnomocnený na
zastupovanie

splnomocňimen pedal
zaterďipen

splnomocnený zástupca

splnomocňimen
zaterďipnaskero

spodná časť
spodný záves
spoločenstvo
spoločenstvo vlastníkov
pozemkov

teluno kotor
teluno figindo
societa
societa phuvengere
vlastniken

spoločné podnikanie
spoločné práva
spoločné stravovanie detí a
mládeže
spoločník

jekhetano zarodkeriben
jekhetane čačipena
jekhetano chabiben vaš
čhave the terne nipi
spoločnikos

SPRÁVNE odvolanie,
stiahnutie, vziať späť
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spoločný obecný úrad
spoločný záujem
spolok
spolujazdec
spolunažívanie
spoluplatiteľ úhrady na
poskytovanú sociálnu službu
spoluvlastnícky podiel

jekhetano gaveskero urados
jekhetano kamľipen
jekhetaňiben
jekhetano dromardo
jekhetano dživipen
jekhetanopoťindo vaš dodiňi
socialno služba
jekhetanovlastnicko častka
jekhetanovlastnicko la
spoluvlastníctvo veci
vecakero
jekhetanovlastnicko le
spoluvlastník domu
khereskero
spoľahlivosť
bizovipišagos
spor o príslušnosť
maripen vaš themutňipen
spory sa budú riešiť dohodou rušibena pes rozginena
dovakeribnaha
spotreba paliva
spotreba pohonných látok

palivoskero chasňariben
chasňariben vaš pohona
latki

spotrebič
spotrebná daň
spôsob konania
spôsob oznamovania
spôsob prijímania uznesení
spôsob spracovania
spôsob uznášania
spôsob vykonania
spôsob zaplatenia
spôsob života mladej
generácie

spotrebičos
spotrebno daňa
keribnaskero sposobos
sar pes den informaciji
sposobos sar te lel uznesenie
skeribnaskero sposobos
sposobos vaš dovakeriben
keribnaskero sposobos
poťinibnaskero sposobos
sposobos vaš dživipen la
terňi generacija

spôsobená škoda
spôsobilosť na právne úkony

kerdo zijand
moresno pedal pravna
keribena

spôsobilý bez obmedzenia
spôsobilý s podmienkou
spracovateľ otázky

moresno biphandľipen
moresno telterďipen
phučibnaskero keribnaskero
keriben le personalno
spracúvanie osobných údajov
udajenca
spravovanie údajov
keriben le datenca
správa 1
hiros
auditoreskero reportos
správa audítora
keriben le daňenca
správa daní
keriben le matrikenca
správa matrík
sprava vaš načalado
správa nehnuteľného
majetku a výstavby
barvaľipen the ačhaviben
správa obecného majetku
správa stavebného dozoru

sprava vaš gaveskero
barvaľipen
sprava vaš ačhavibnaskero
dozoris
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správa vodného toku
správca cesty
správca dane
správca inžinierskych sietí
správca komunikácie
správca konkurznej podstaty

sprava vaš paňi
dromeskero spravcas
daňakero spravcas
spravcas vaš inžinierska sieťi
dromeskero spravcas
spravcas vaš konkurzno
čačipen
správca miestnej komunikácie spravcas vaš lokalno droms
správca miestnych daní
spravcas vaš lokalana daňi
správca miestnych daní a
spravcas vaš lokalna daňi
miestneho poplatku za
the lokalna poplatki vaš
komunálne odpady a drobné komunalno avričhiviben the
stavebné odpady
cikne ačhavibnaskere
avričhivibena
správca pozemných
spravcas vaš phuvakere the
inžinierskych sietí
inžinierska sieťi
správca toku
paňakero spravcas
správca v konkurznom
spravcas andro konkurzno
konaní
keriben
správca vojenskej dopravy

spravcas vaš slugadžaengeri
doprava

správna evidencia
správna rada
správne súdnictvo
správnosť údajov
správnosť údajov porovnal s
originálom

spravno evidencija
keribnaskeri grupa
spravno fiškaľiben
čačikane data
udajengeri spravnosťa
porovninďa le originaloha

správny delikt
správny dráhový orgán
správny poriadok
spresniť
sprchovací kút
sprievodné vozidlo
sprístupnenie/sprístupňovanie
stacionárne spaľovacie
zariadenie

spravno eliktos
spravno dromeskero organos
spravno porjadkos
spresninel
moribnaskero šing
procesijakero motoris
sphuteriben/sphuteriben
stacionarno labardo aparatos

stacionárny zdroj
stanica opatrovateľskej služby
staničenie
stanovište

stacionarno chaňig
štacija vaš parvaruňi služba
štacijakeriben
thodo than
phurikano penzijakero
starobné dôchodkové sporenie
lovengero odthoviben
starosta obce
gaveskero starostas
stav krajnice
agorutno stavos
stavba je postavená v súlade s ačhaviben terďol andro
dokumentáciou
sulados le dokumentacijaha
stavba na bývanie
stavba na pôdohospodársku
produkciu

ačhaviben pedal bešiben
ačhaviben pedal
phuvakerochulajibnaskeri
produkcija
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stavba: priemyselná stavba
stavba: vek stavby

ačhaviben: priemiselno
ačhaviben
ačhaviben: ačhavibnaskero
phuripen

stavba: viacúčelová stavba

ačhaviben: buterchasňaskero
ačhaviben

stavbyvedúci
stavebná konštrukcia

opruno vaš ačhaviben
ačhavibnaskeri konštrukcija

stavebná práca
stavebná sústava
stavebná suť

ačhavibnaskeri buťi
ačhavibnaskeri sustava
ačhavibnaskere bara

stavebná uzávera
stavebná úprava
stavebné náklady
stavebné práce
stavebné riešenie stavby
stavebné sporenie
stavebnomontážne práce

ačhavibnaskeri agorišagos
ačhavibnaskeri uprava
ačhavibnaskere ligenďipena
ačhavibnaskere buťa
ačhavibnaskero rozgiňipen
ačhavibnaskero sporišagos
ačhavibnaskeromontažna
buťa

SPRÁVNE stavebná
sutina, stavebný odpad

stavebno-technický stav domu ačhavibnaskero-technicko
khereskero stavos
stavebný denník
stavebný dozor
stavebný materiál
stavebný objekt
stavebný odpad
stavebný pozemok
stavebný projekt
stavebný prvok
stavebný zákon
stavenisko
stavovská organizácia
stála prevádzkareň
stála služba
státie
stáva sa splatným celý
nedoplatok v zostávajúcej
výške
stíhanie
stoka
stoková sieť
stornovať údaj
strata: nepreinvestovaná
strata

ačhavibnaskero ďiveseskero
ačhavibnaskero dozoris
ačhavibnaskero materialos
ačhavibnaskero objektos
ačhavibnaskero avričhiviben
ačhavibnaskeri phuv
ačhavibnaskero projektos
ačhavibnaskero elementos
ačhavibnaskero zakonos
ačhavibnaskero than
stavovsko oraganizacija
stalo prevadzkarňa
stalo služba
SPRÁVNE stojisko
terďipen
ačhel platno calo
napoťiňiben andro ačhado
bararipen
chudel palal
stoka
stokova sieťa
stornovo informacija
napreinvestimen našaviben

strava
stravovací režim detí a
mládeže

chaben
chabibnaskero režimos pedal
ťhave the terne nipi
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strážna služba
strážne stanovisko
stredisko
stredisko odbornej praxe

vartašiskeri služba
vartašiskeri terďipen
strediskos
strediskos vaš odborno
praxa

stredisko praktického
vyučovania

strediskos vaš prakticko
sikhaviben

stredisko služieb škole

strediskos vaš službi la
školake

stredisko školského
stravovania

strediskos vaš školakero
chabiben

stredná odborná škola
stredná škola
stredné odborné učilište

maškarutňi odborno škola
maškarutňi škola
maškarutno odborno učilište

stredný zdroj
strecha
strelná zbraň
strešné okno
strojopis
strom je napadnutý škodcami
strpieť
stupeň odkázanosti na
sociálnu službu

sťažnosť: prijať sťažnosť
sťažnosť: vybaviť sťažnosť
subvencia
suma znižujúca výsledok
hospodárenia
suma: odvedená suma
suma: zrazená suma
susedná nehnuteľnosť
susedná parcela
susedná stavba
susedný pozemok
súbor archívnych
dokumentov

maškarutňi chaňig
dachos
ľivindo ľivind
dachoskeri blaka
strojopiso
pro rukh peren tele o škodci
zdukhľarel
stupňos vaš zamukhľipen
pedal socialno služba
sťažnosťa: postupinel
sťažnosťa
sťažnosťa: prešetrinel
sťažnosťa
sťažnosťa: lel sťažnosťa
sťažnosťa: skerel sťažnosťa
subvencija
love so telethoven
chulajipnaskero resultatos
preande love
sčhinde love
pašutnoskero ačhaviben
pašutnoskeri parcela
pašutnoskero ačhaviben
pašutnoskero pozemkos
suboris vaš archivna
dokumenti

súbor geodetických
informácií

suboris vaš geodaticka
informaciji

súbor popisných informácií

suboris vaš popisna
informaciji

súbor údajov
súborné spracovanie
súčasná činnosť
súčasný stav
súčiniteľ

suboris le udajenca
jekhetano skeriben
akanutňipnaskero keriben
akanutňipnaskero stavos
sučiňiteľis

sťažnosť: postúpiť sťažnosť
sťažnosť: prešetriť sťažnosť

SPRÁVNE súbor
opisných informácií
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súdne rozhodnutie
súdne rozhodnutie o dôkaze
smrti

sudno rozgiňipen
sudno rozgiňipen palmulano
dokazos

súdne rozhodnutie o povolení
uzavrieť manželstvo
súdny exekútor
súdny poplatok
súdny spis
súdny tlmočník
súhlas s užívaním stavby

sudno rozgiňipen pal
priačhiben vaš solachariben
sudno exekutoris
sudno poplatkos
sudno spisos
sudno prethovkerdo
priačhiben vaš
ačhavibnaskero skerkeriben

súhlas s výrubom

priačhiben vaš rukhoskero
čhinkeriben
priačhol le originaloha
priačhuvav le skerkeribnaha
vaš dženondeneskere
informaciji the lengero aver
bičhavišagos le aver
dženenge
priačhuvav aj o informaciji
so hine irimen andro
žiadosťa sas skerkerde le
skerkeribnaha vaš
dženondeneskere
informaciji the lengero aver
bičhavišagos le aver
dženenge
suhlasno pisindo ačhaviben
priačhibnaskero zvičiňiben
jekhetaňi emisija
jekhetano vikazos
jekhetano vikazos dothodo

súhlasí s originálom
súhlasím so spracovaním
osobných údajov a ich
poskytovaním inej osobe na
účely
súhlasím, aby údaje uvedené
v žiadosti boli použité a
spracované v informačnom
systéme úradu

súhlasné písomné stanovisko
súhlasné vyhlásenie
súhrnná emisia
súhrnný výkaz
súhrnný výkaz: dodatočný
súhrnný výkaz
súhrnný výkaz: opravný
súhrnný výkaz

jekhetano vikazos prikerdo

súhrnný výkaz: riadny
súhrnný výkaz

jekhetano vikazos riadno

súkromná bezpečnostná
služba
súkromná listina
súpis šľachty
súpisné číslo
súprava
súradnicový systém
sústava
sústava základných a
stredných škôl
súvaha
súvisiace priestory

sukromno biphandľipnaskeri
služba
privatno ľil
rajikano supisos
supisno gin
suprava
suradnicovo sistemos
sustava
sustava vaš bazutna the
maškarutna školi
suvaha
vast vasteha gele thana
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svedomie
svetlá výška
svetlomet
svojpomoc
svojpomocná výstavba
svojpomocne
svojpomocne (uskutočniť
stavbu)
svojpomocný
symboly samosprávy
syndróm týraného dieťaťa
systematické odborné
vzdelávanie
systém výchovy k zdravej a
bezpečnej práci
systémová porucha
širší okruh
škodca
škodlivá látka
škodová udalosť
škola s celodennou výchovou

paťiv
labardo učiben
svetlometos
peskro šegitišagos
peskrošegitišagutno
ačhaviben
peskrošegitišagones
peskrošegitišagones (kerel
ačhaviben)
peskrošegitišagutno
gaveskere simboli
sindromos vaš mardo čhavo
sistematicko špecijalizovano
sikhľuviben
sistemos vaš avriľikeriben
pedal sasťikaňi the biphandľi
buťi
sistemovo mosariiben
buchlo kerekos
zijanduno
zijanduno elementos
zijanduno ačhiben
škola la caloďiveseskeri
avriľikeribnaha

škola v prírode
školská jedáleň
školská kuchyňa
školská legislatíva
školské hospodárstvo
školské stravovanie
školské stredisko záujmovej
činnosti

škola andre priroda
školakeri chabibnaskeri
školakeri tavľuňi
školakeri legislativa
školakero chulajipen
školakeri chabiben
školakero centros vaš
zaujmovo keriben

školské účelové zariadenia
školské výpočtové stredisko
školské zariadenie
školský klub detí

školakere učelova aparati
školakero vipočtovo centros
školakeri inštitucija
školakero klubos pedal
čhave

školský vek
školstvo
špecializované pracovisko

školakere berša
školakero rezortos
špecializovano buťakero
than
špecializovaný portál
špecijalizovano portalos
špeciálna materská škola
špecialno dajakeri škola
špeciálna stredná škola
špecialno maškarutňi škola
špeciálna základná škola
špecialno bazutňi škola
špeciálne výchovné zariadenie špecialno avriľikeribnaskero
aparatos
špeciálny stavebný úrad
špecialno ačhavibnaskero
urados
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špecifikácia dreviny
športová škola
športoviská
štandardný pracovný postup
štatistický údaj
štatutár
štatutárny orgán organizácie
štatút obce
štát daňovej rezidencie

kašteskeri špecifikacija
športovo škola
športovo thana
štandardno buťardo
postupos
štatisticko informacija
štatutaris
štatutarno organos andre
organizacija
gaveskero štatutos
them vaš daňakeri
rezidencija

štát narodenia
štát schengenského priestoru

themeskoro uľipen
themeskero šengensko
buchľariben

štát vydania
štátna dotácia
štátna evidencia
štátna jazyková škola
štátna pamiatková
starostlivosť

themeskero diňipen
themutňi dotacija
themeskeri evidencija
themutňi čhibakeri škola
themutňi pamiatkovo
ľikerkeriben

štátna sociálna dávka
štátna správa ochrany
prírody a krajiny

themutňi socialno davka
themutňi sprava vaš
prirodakero the themutno
zaarakhiben

štátna správa v odpadovom
hospodárstve

themutňi sprava andro
avričhivibnaskero
chulajipen
themutňi paňakeri sprava
themutno themutňiben
themutno themutňiben andre
Slovakijakeri republika
themeskere mapova buťa
themeskero archivos
themutno dopravno urados
themutno fondos
themutno fondos vaš
bešutno rozvojis
themeskeri čhib
themutno dženo
themutno manuš SR
themutno thameskero
uradnikos

štátna vodná správa
štátne občianstvo
štátne občianstvo Slovenskej
republiky
štátne mapové diela
štátny archív
štátny dopravný úrad
štátny fond
Štátny fond rozvoja bývania
štátny jazyk
štátny občan
štátny občan SR
štátny okresný hygienik
štátny peňažný ústav
štátny podnik
štátny požiarny dozor
štátny stavebný dohľad

themutno lovengero ustavos
themutno podnikos
themutno bilabarkerdo
dodikhiben
themutno ačhavibnaskero
dodikhiben
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štátny sviatok
Štátny vodohospodársky
podnik

themutno inepos
themutno
paňekerochulajipnaskero
podnikos

štipendium
štít
študijná návšteva
študijný program:
akreditovaný študijný
program
štúdium archívnych
dokumentov

štipendijum
zaarakhardo
sikhľibnaskeri navšteva
sikhľibnaskero akreditovano
programos

štúdium zbierkových
predmetov

sikhľiben vaš kidne
predmeti

štvorcová siaha
tabuľka s evidenčným číslom
tachograf
tajomník komisie
tajomstvo
tanečná produkcia
tanečná zábava
taxácia
taxislužba
technická kontrola
technická norma
technická služba
technická správa
technická vybavenosť
technické dáta
technické osvedčenie
technické podlažie
technické riešenie
technické služby mesta
technické zariadenie
technicko-hospodárske
mapovanie

štvorcovo ginďaripen
tabuľka le evidenčno ginoha
tachografos
komisijakero tajomnikos
tagadišagos
kheľibnaskeri produkcija
khelibnaskero balo
taksacija
taksislužba
technicko kontrola
technicko norma
technicko služba
technicko sprava
technicko vibavenosťa
technicko data
technicko certifikatos
technicko etažis
technicko rozthoviben
technicko foroskere službi
technicko aparatos
technicko - chulajipnaskero
mapišagos

technický doprovod

technicko odľidžaňiben

technický opis
technický opis stavby

technicko dikhiben
technicko ačhavibnaskero
dikhiben

technický preukaz vozidla

technicko motoriskeri
legitimacija

technický prostriedok
technický stav (budovy)

technicko aparatos
technicko stavos
(ačhavibnaskero)

technický údaj

technicko informacija

sikhľiben vaš archivna
dokumenti

SPRÁVNE technický
sprievod
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technologický reglement
technologický stupeň
telefax
telefonický hovor
telesný rast
telesný vývin
televízna programová služba
telovýchovné zariadenia pri
zariadeniach pre deti a
mládež
tematická databáza
tematická databáza archívu
tempomat
tepelná ochrana
tepelné čerpadlo
tepelnoizolačný systém
tepelný príkon
teplá úžitková voda
teplo
testament
text v jazyku menšiny
text v štátnom jazyku
textový editor
téma štúdia
tichý spoločník
titul 1 (hodnosť)
titul 2 (názov)
titul 3 (názov, nadpis)
titul čestný občan
tlaková fľaša

technologicko reglementos
technologicko stupňos
telefaxos
telefonicko vakeriben
teštoskero bararipen
teštoskero bararipen
televizno programovo
servisos
tešstoskere
avriľikeribnaskere aparati
paš aparati pedal čhave the
terne nipi
tematicko databaza
tematicko archivoskeri
databaza
tempomatos
taťardo zaarakhiben
taťardo čhorďardo
taťardoizolačno sistemos
taťardo prikonos
taťi chasňarďi paňi
taťipen
testamentos
lekhavipen andre minoritno
čhib
lekhavipen andre themeskeri
čhib
tekstovo editoris
sihľaribnaskeri tema
bihangoskero spoločnikos
titulos 1
titulos 2
titulos 3 (nav, titulkos)
titulos paťivalo themutno
kikidňipnaskero caklos

tlaková skúška
tlecia doba
točnica
topografia
toto potvrdenie sa vydáva na
úradnú potrebu
tovar dodaný s inštaláciou

kikidňipnaskero atestos
labardo vachtos
bonďardi
topografija
ada paťado ľil pes del pedal
uradno kampeľipen
tovaris dodino la
inštalacijaha

tovar dodaný s montážou
tovar oslobodený od dane

tovaris dodino la montažaha
tovaris biphandlo bijo daňa

továrenská značka
továrenská značka vozidla

fabrikakero cajchocis
fabrikakero motoriskero
cajchocis
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toxikománia
tónované sklo
tradícia
transakcia
trasa
trest odňatia slobody

toksikomanija
tonovano sklenčina
tradicija
transakcija
drom
trestos vaš bertenošiko
zaphandľipen

trestné konanie
trestné stíhanie

trestno keriben
trestno denašiben

trestný čin proti majetku
tretí štát
trhavina
trhové miesto
trieda v materskej škole
trigonometer
trojstranný obchod
trolejbusová doprava
trolejové vedenie
trovy exekúcie
trvale vyradený majetok
trvalé dopravné značky
trvalé trávne porasty
trvalý trávny porast
tržba
tučné písmeno
tuzemská osoba
tuzemsko
tvar mena
tvaromiestna obhliadka

kriminalno buťi pro
barvaľipen
trito them
čhingeripen
pijaciskero than
klasa andre dajakeri škola
trigonometro
trinserakero bikeňiben
trolejovo phiravkeriben
trolejovo phandľipen
love vaš e ekzekucija
zapekle avridino majetkos
zapekle dopravne znački
zapekle čarakere porasta
zapeklo čarakero porasto
zakerde love
thulo pismeno
adathemeskero manuš
adathemeskero
naveskeri forma
tvaromjestno dikhiben

tvorba opravnej položky
tvorba rezerv
tvorivé aktivity osoby
tvrdenie proti tvrdeniu

SPRÁVNE obhliadka na
mieste

keriben pro prikerdo koter
keriben ki rezerva
tvorivo aktiviti le
manušeskere
paťabno lav čhindo aver
paťabne laveha

typ nadstavby vozidla

tipo predal motoriskeri
uprestavba

typ organizačnej zložky

tipo predal organizačno
zložka

typ prevádzkarne
typ vozidla
typové schválenie ES
typový rad

prevackarňakero tipo
motoriskero tipo
tipovo lačhariben es
tipovo šoros

ťahač

cirduno
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ťahač návesov
ťarcha
ublíženie na zdraví
ubytovacie miesto
ubytovacie priestory v
zariadeniach pre deti a
mládež

navesiskero cirduno
pharipen
dukhaviben pro sasťipen
bešibnaskero than
bešibnaskere thana andre
khera vaš o čhavore u
ternechara

učebné texty
učebňa
učilište
udalosť
udeliť licenciu na
udeliť ocenenie in memoriam

sikhľuvibnaskere lekhavipena
sikhľuvňi
učňovsko škola
ačhiben
del licencija pro
del paťivaľi cena le muleske

udeliť verejné uznanie
udržiavacia práca
udržiavať komunikáciu v
zjazdnosti

del paťiv anglo ňipi
ľikerďi buťi
ľikerel drom andro šoros

uhradiť náklady
uchádzač
uchádzač o zamestnanie so
zdravotným postihnutím
ujma
ujma na zdraví
ukazovateľ
ukážka
ukladacia jednotka
ukladací priestor
ukladací znak
ukladací znak (spisu)

poťinel vestindo
uchadzačis
uchadzačis ki buťi le
sasťarne musaľipeha
bilačhipen
bilačhipen pro sasťipen
sikhavno
sikhavňi
sthovibnaskero koter
than pro sthoviben
sthovibnaskero znakos
sthovibnaskero spisoskero
znakos
te rakinel o lačharipena
te rakinel o lačharipena te
khosen pes o nalačhipena
te agorinel o keriben andro
biznis
agorisardo avrikidipen
odthovel data
te ľikerel o data/ľikeriben le
datengero
te del te poťinel e pokuta
del zapheňiben ko keriben
umelecko dikhipen
umelecko buťi
umelecka subora
umelo nanďardo
thovel pro than rekladmno
zarjaďeňje
thovel pro than stavba

ukladať opatrenia
ukladať opatrenia na
odstránenie nedostatkov
ukončenie podnikania
ukončený konkurz
uloženie/ukladanie dát
uloženie / ukladanie údajov
uložiť pokutu
uložiť zákaz činnosti
umelecká prehliadka
umelecká tvorba
umelecké súbory
umelé kúpalisko
umiestnenie reklamného
zariadenia
umiestnenie stavby
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umiestniť niekoho do
zariadenia pre seniorov
unikátne označené
univerzál
univerzitná nemocnica
uplatniť daňovú stratu z
predchádzajúcich
zdaňovacích období

thovel valekas andro
zarjaďeňje vaš o phure
manuša
unikatno nav
univerzalo
univerzitno špitaľa
mangel daňakero našľiben
andal pal pale zdaňovaco
kotera

uplatniť daňový výdavok
uplatniť daňový výdavok
percentom z príjmu

mangel daňakero vidavko
mangel daňakero vidavko le
percentoha andal o
poťiňiben

uplatniť lehotu na podanie
daňového priznania
uplatniť nárok na
uplatniť nárok na daňový
bonus

mangel vacht ko daňakero
priznaňje
mangel peskero pro
mangel peskero pro daňovo
bonusis

uplatniť odpočítanie dane
uplatniť preukázateľné
výdavky

mangel odcirďipen pal daňa
mangel presikhade vidavki

uplatniť si nárok na niečo

mangel peske peskero pre
vareso

uplatniť si nezdaniteľnú časť mangel peske nazdaňiťelno
základu dane
kotor pal daňakero zaklado
uplatniť si úľavu na dani

mangel peske tuňariben pre
daňa

uplatniť úľavu na dani
uplatniť výdavky percentom
z príjmov

mangel tuňariben pre daňa
mangel vidavki percentoha
andal poťiňibena

uplatniť výdavky percentom
z príjmu
uplatniť zníženie základu
dane

mangel vidavki percentoha
andal poťiňiben
mangel čineder zaklado ki
daňa

uplatniť zrážkovú daň
upomienka
upravená daňová povinnosť

mangel scirduňi daňa
upomjenka
prikerdo daňovo
kampeľišagos

upravená vlastná daňová
povinnosť

prikerdo peskero daňovo
kampeľišagos

upravená výška dane po
znížení

prikerdo učiben pri daňa pal
lakero cikňariben

upravujú osobitné zákony
upresnenie
upúšťa sa od miestneho
zisťovania

phenen aver zakona
presnones
odmukhel pes pal
thaneskero rodimos

urážka

rušlo lav

SPRÁVNE spresnenie

85

urážka na cti
urbársky majetok
určené pre verejnosť
určenie materstva
určenie otcovstva k
nenarodenému dieťaťu
určenie rodičovstva
určenie súpisného a
orientačného čísla
určený operát
určiť daňovú povinnosť
urýchlené vybavenie
usadenie
uskutočnená odchýlka
uskutočniť zdaniteľný
obchod

rušlo lav pro jilo
urbarsko barvaľipen
predal sakoneske
rezultato ko hiňi e daj
thoviben ko hin dad le na
ujinde čhavoreske
rezultato ko hine daj u dad
thoviben ko supisno the
orjentačno gindo
thodo operatoris
thovel daňovo bajišagos
sigeder vibavišagos
zabešiben
kerďi odchilka
kerel zdaňiťeľno bikeňiben

uskutočniť/uskutočňovať
usmerniť výkon kontroly
usmrtenie
usporiadateľ
usporiadateľ podujatia
usporiadateľská služba

kerel/kerkerel
te del goďi kontrolake
murdaripen
usporjadaťeľis
usporjadaťeľis pro podujaťje
usporjadaťelsko
solgališagos

ustajnené zviera
ustanovený poručník
ustanovený zodpovedný
zástupca

ustajňinďi džvirina
dino poručňikos
ustanovindo bajinaskero
zastupcos

ustanovujúce zasadnutie
ušlá odmena

ustanovindo kidipen
našle love

ušlý zárobok

našlo poťiňiben

utajenie osobných údajov
utajované skutočnosti
uvádzajúci pedagogický
zamestnanec

te garuvel personalna data
garude fakta
lidžavutno pedagogikano
buťarno

uvedenie do prevádzky
uvedenie mena vo svojom
jazyku
uvedenie priestorov do
prevádzky

lidžal andre prevadzka
peskero nav andre peskeri
čhib
ližlal thana andre prevadzka

uvoľnenie
uzatvorenie manželstva
uzatvoriť dohodu
uzavretie manželstva
uzavretie manželstva pred
matričným úradom
uzavretie manželstva pred
orgánom cirkvi

mukhiben
lel vera
sphandel dovakeriben
solachariben

SPRÁVNE uniknutá
odmena
SPRÁVNE uniknutý
zárobok

te lel vera pro matrično kher
te lel vera anglo khangerakero
organos
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uzavrieť manželstvo
uzavrieť manželstvo
prostredníctvom zástupcu
uzavrieť/uzavierať
uzávierka
uzávierka cesty
uzávierka miestnej
komunikácie
uznaný lesný porast
uznesenia majú odporúčací
charakter
uznesenia sa nezverejňujú
uznesenie obecného
zastupiteľstva
užitočná hmotnosť
užívacie povolenie (stavby)
užívanie stavby
užívať
užívať priezvisko

solacharel
te lel vera prekal o zastupcos
zaphandel/zaphandelkerel
zaphandľi
zaphandlo drom
zaphandlo thaneskero drom

uznajindo vešutno porasto
uzňeseňja hin odporučaco
charakteris
uzňeseňja pes na phenen avri
uzňeseňja khatar o gaveskero
jekhetaňiben
chasňardo pharipen
chasňardo priačhiben
chasňariben khereskero
chasňarel
chasňarel o nav
SPRÁVNE používať
priezvisko
užívať rodinný dom na trvalé chasňarel kher pro
bývanie
sakoďiveseskero bešiben
užívateľ
chasňardo
užívateľ záhrady
barakero chasňardo
učastňikos andre
účastník združenia
manušengero zgeľipen
učastňikos andre dothoviben
účastník zmluvy o združení
pal o manušengero zgeľipen
účel stavby
stavbakeri chasna
účel výpožičky
kečeňakeri chasna
účelová komunikácia
chasňakero drom
účelové sporenie
chasňarutno sthoviben
účelovo viazaný
direk phandlo
účelový objekt
chasňarutno objekto
účet zriadený v banke
učtos kerdo andre banka
účinok na okolie
učinkos pro pašaľipen
účtovať v sústave
učtinel andre kotor pro
jednoduchého účtovníctva
jednoducho učtovňictvo
účtovať v sústave podvojného Učtinel andre kotor pro
účtovníctva
podvojno učtovňictvo
účtovná jednotka
učtovno koter
účtovná kniha
učtovňi kňižka
účtovná závierka
učtovno phandľipen
účtovné doklady
učtovno ľila
údržbový správca
udržbovo spravcas
úhrada straty
poťiňiben vaš našado
úhrada za poskytovanú
poťiňiben vaš diňi socialno
sociálnu službu
služba
ukonos keribnaskere
úkon správneho orgánu
organostar
úhrada zdravotníckeho
poťiňiben vaš o sasťarňikano
pracovníka
buťardo
kethaňiben kotereskere
úhrn čiastkových základov
zaklade ki daňa
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úhrn preddavkov
úhrn príjmov
úhyn
úkony starostlivosti o svoju
domácnosť
úľava na dani
úmrtie
úmrtie v cudzine
úmyselne
úmyselný trestný čin
únik
úplná adresa
úplné údaje
úplné znenie nariadenia
úplné znenie zákona
úplnosť údajov
úplnosť údajov potvrdil
úprava okolia stavby

kethaňiben anglal dine love
lovengero kethaňiben
meriben
kotera ko bajišagos vaš
peskere kherutne buťa
odmukľipena pre daňa
meriben
meriben aver themeste
džandones
džanduno trestno buťi
denašiben
calo adresis
savore udaja
calo zapheňiben
calo zakonoskero pheňiben
kompetna udaja
vaš calo udaja diňa lav
šukararel than keril stavba
šukararel than keril familijako
úprava rodinného domu
kher
úprava staveniska
šukararel ačhavibnaskero than
prikeriben ko daňovo
úprava základu dane
zaklados
úrad podá podnet orgánom
urados dela lav le organenge
činným v trestnom konaní na so keren andre trestno buťa te
začatie konania
agorisaren te kerel
úrad cudzieho štátu
kher aver themeskero
úradná agenda
uradno agenda
úradná miestnosť
uradno kher
úradne osvedčený
uradnones osvečindo
úradne osvedčený podpis
uradostar zorardo podpisos
úradne overená (foto)kópia
uradnones paťabňi fotokopija
úradné overenie
uradno paťaňiben
úradný dokument
uradno dokumentos
úradný jazyk
uradňi čhib
úradný overovateľ
uradno overovaťelis
úradný preklad
uradno prethoviben
úradný styk
uradno kontakto
úradný účel
uradno chasňariben
úradný výpis
uradno avri pisiben
úradný výpis nie starší ako tri uradno avri pisiben na
mesiace
puraneder sar trin čhona
úradný výpis z knihy
uradno avri pisiben andal
manželstiev
kňižka pal e vera
uradno avri pisiben la
úradný výpis z knihy narodení kňižkatar pal o uľipen
uradno avri pisiben la
úradný výpis z knihy úmrtí
kňižkatar pal o mule
úradný výpis z matriky
uradno avri pisiben matrikatar
úrok z peňažných
prostriedkov na bežných
urokos andal love pro bežno
účtoch
učtos
úrokový príjem
urokovo poťiňiben
úsek ochrany prípody
phak ko prirodakero
a krajiny
arakhiben u tham
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phak ke štatno paňeskero
jekethaňiben
garuďipen
šporiňiben
ustava pal sr
ustavna čačipena
ustavno čačipen
mujeha
phenďi informacija
mujalo podipen
mujalo čačuno vakeriben pal
ústne pojednávanie priestupku prjestupko
ústredná štátna správa
centralno themeskeri sprava
centralno organos khatar
ústredný orgán štátnej správy themeskeri sprava
ústredný portál verejnej
centralno portalos vaš e
správy (ÚPVS)
verejno sprava
úver
uveris
úvodné ustanovenia
jekhto lava
územie európskeho významu barikano europsko than
územie nepatriace žiadnemu e phuv so na patrinel ňisave
štátu
themeske
územná pôsobnosť
thaneskero keriben
územná príslušnosť
thaneskero chudipen
územná samospráva
thaneskeri samosprava
územné plánovanie
thaneskero planovaňje
územné povolenie
thaneskero priačhiben
územnoplánovacia
thaneskero planoskeri
dokumentácia
dokumentacija
územný samosprávny
thaneskero samospravno
a správny celok
u spravno koter
úžitková plocha
chasnalindo than
úžitková voda
chasnalindo paňi
úžitkové vozidlo
chasnalindo motoris
časoste kana jov nane pro
v čase jeho neprítomnosti
than
v hotovosti
andre hotovosťa
v nájme
andro najmos
v oblasti svojho pôsobenia
andro than peskero keriben
v odôvodnených prípadoch
kana hin soske
v postavení
andro koter
v prípade nedodržania
sar pes na kerela avka sar
podmienok uvedených vo
hin phendo andro viroko
výroku budú vyvodené proti avka avela le žjadaťeľiske
žiadateľovi sankcie
kerdo bilačhipen
úsek štátnej vodnej správy
úschova
úspora
Ústava SR
ústavné práva
ústavné právo
ústne
ústne oznámenie
ústne podanie

v prípade pochybností
v prítomnosti
v prítomnosti matrikára
v rámci svojej pôsobnosti
v rozpore s právnym
poriadkom SR
v rozpore so záujmom
maloletého
v sume

kana pes varesoske na paťal
andre akanutňipen
anglal o matrikaros
andro kotor peskero keriben
na sar phenel e legislativa SR
na avka sar mangel o frima
beršengero
andre keciben
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v tuzemsku
v zahraničí
v závislosti od
variant
variantné riešenie
varieté predstavenie
váha
Váš list zo dňa
včas
veci verejného záujmu
vecná príslušnosť
vecne príslušný stavebný
úrad

andre ada themeskero
andro aver them
tel oleste
varijanto
varijantno keriben
variete sikhaviben
pharipen
tumaro lil andral o ďives
ideoste
o buťa vaš o sakoneskero
interesos
buťakero than
buťakero thodo ačhavutno
urados

vecný bezpečnostný
prostriedok

buťakero bespečnostno
koter

vecný dar

buťakero darunkos

vedecké meno

vedecko nav
džaňibnaskere u rodipnaskere
vedecko-výskumné inštitúcie
inštituciji
vedeckovýskumný poriadok veďecko-rodipnaskero
múzea
porjadkos andro muzeos
vedenie matrík
matrikengero šerutňipen
vedenie motorových vozidiel lidžiben le motoren
džaňibnaskere u umelecka
vedomostné a umelecké súťaže suťaža
vedúca organizačná zložka
šeralo organizačno koter
vedúci archívu
angluno andro archivos
vedúci odboru
angluno andro odboris
vedúci podniku
angluno andro podňikos
vegetačný pokoj
vegetačno pokojos
vektorová katastrálna mapa: vektorovo katastralno mapa
číselná vektorová katastrálna ginutňi
mapa
vektorová katastrálna mapa: vektorovo katastralno mapa
nečíselná vektorová
naginutňi
katastrálna mapa
vektorový geodetický podklad vektorovo geodeticko
podklados
vektorový geodetický
podklad: transformovaný
vektorový geodetický podklad
veliteľ
veliteľ zásahu
veľkokapacitná farma
veľkostná kategória
verejná kanalizácia
verejná studňa
verejne

vektorovo geodeticko
podklados transformovindo
veliťeľis
veliťeľis andro zasahos
bari kapacitetoskeri farma
bareskeri kategorija
sakoneskeri kanalizacija
sakoneskeri chaňig
verejnones
90

verejne prístupné miesto
verejne prístupný inkubátor
verejne prístupný register
verejné hlasovanie
verejné kultúrne alebo
športové podujatie
verejné kultúrne podujatie
verejné podujatie
verejné povinné zdravotné
poistenie

than kaj sako šaj avel
phundrado inkubatoris
verejňe pristupno registro
verejno hangozišagos
phundrado kulturno vaj
športovo kidipen
phundrado kulturno kidipen
verejno ačhiben
verejno musajno
sasťipnaskero poisťeňje

verejné uznanie
verejné zasadnutie
verejné zdravie (zdravie
verejnosti)

anglo ňipi uznaňje
anglo ňipi kidipen
anglo ňipengero sasťipen

verejné zdravotníctvo
verejné zhromaždenie
obyvateľov obce
verejnoprávna inštitúcia

anglo ňipi sasťipnaskero
verejno kidipen le manušen
andal o gav
verejnočačipnaskeri
inštitucija

verejnoprospešná práca
verejnosti prístupné
verejnosť
verejný činiteľ
verejný poriadok
verejný styk
verejný vodovod
verejný záujem
verejný záujem: nie je v
rozpore s verejným záujmom
verzia
veterinárne potvrdenie
vchod

verejnoprospešno buťi
sakoneske phundrado
manuša
anglo ňipeskero manuš
verejno porjadkos
phundraďi komunikacija
verejno paňutno
anglo ňipi mangipen
anglo ňipi mangipen: nane
čhindo le angle ňipengereha
verzija
veterinarno paťado lil
vchodos
buter čhavorengero
bijanďipen
phandluňi živnosťa
phandlo ľil (phandle ľila)
vibracija
dikhľiben
lidžal daňovo evidencija
vina. thovel e vina
vizum
vjazdos
vklados pre vkladno kňiška
vklados le spoločňikoskero
andre dino majetkos
vkladno kniška
gaveskeri vlajka

viacpočetný pôrod
viazaná živnosť
viazaný list (viazané listy)
vibrácia
viditeľnosť
viesť daňovú evidenciu
vina: klásť za vinu
vízum
vjazd
vklad na vkladnej knižke
vklad spoločníka
vkladaný majetok
vkladná knižka
vlajka obce
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vlajkový stožiar
vlastná daňová povinnosť
vlastná daňová povinnosť na
úhradu
vlastná daňová povinnosť
upravená o
vlastná ochrana
vlastná potreba
vlastné podnikanie
vlastné príjmy
vlastné zistenie

vlajkakero stožjaris
peskero daňovo
kampeľišagos
peskero daňovo
kampeľišagos pro poťiňiben
peskero daňovo
kampeľišagos prikerdo pal
peskero garuviben
peskero kampelišagos
peskero podňikaňje
peskere poťiňibena
peskero dopaťaliben

vlastnícka hranica
vlastnícke právo k pozemku
vlastník stavby
vlastník záhrady
vlastník zbierkového
predmetu
vlastnoručný podpis
vlastnosť
vlastný príjem
vlastný záujem
vláda SR
vniknutie
vnútorné prostredie
vnútorný predpis
voda
voda určená na kúpanie
vodárenská úprava
vodárenský zdroj
vodárne a kanalizácie
vodičská prax
vodičské oprávnenie
vodná stavba
vodná stavba – studňa
vodný tok
vodný zdroj
vodohospodárska oblasť
vodohospodárska stavba
vodohospodárske dielo
vodohospodársky orgán
vodohospodársky plán
vodoprávne konanie
vodoprávne povolenie
vodoprávny úrad
vodorovná dopravná značka

vlastňicko hraňica
vlastňicko čačipen ki phuv
stavbakero vlastňikos
barakero vlastňikos
vlastňikos le zbjerkovo
kotereske
peskere vasteskero podpisis
ajsipen
peskero poťiňiben
peskero zaujmo
rajipen SR
ispidňipen
andruno pašaľipen
andruno predpisis
paňi
paňi pro nanďarďipen
paňutno keriben
paňutno zdrojos
paňutne the kanalizaciji
šoferiskeri praksa
šoferiskero preukazis
paňiskero ačhaviben
paňiskeri stavba-chaňig
paňiskero tokos
paňiskero zdrojos
paňichulajiskero than
paňichulajiskeri stavba
paňichulajiskero keriben
paňichulajiskero organo
paňichulajiskero planos
paňičačipnaskero konaňje
paňičačibnaskero priačhiben
paňičačibnaskero urados
vodorovňi dromeskeri
značka

vodovod

paňutno
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vodovodná prípojka
vodovodné potrubie
vojenská doprava
vojenská správa
voľba štátneho občianstva
voľná živnosť

paňutneskeri pripojka
paňutneskero rura
slugadžengeri doprava
slugadžengeri sprava
kidel avri štatno občjanstvo
kidňi avri živnosťa

voľný list
voľný obeh
vonkajšie označenie
vonkajšie pôdorysné
ohraničenie stavby

mukhlo lil
mukhlo keril
avralutno sikhavutno
avralutňi podorisňi hraňica
keril stavba

vonkajšie prostredie
vonkajší zvuk

avralutno pašaľipen
avralutno hangos
motora vaš verejno
dromaripen
motoris ki pravidelno
autobusiskeri doprava

vozidlá verejnej dopravy
vozidlo pravidelnej
autobusovej dopravy
vozidlový park
vozík
vozovka
vpisovanie
vplyv omamných látok
vrátené dňa
vrátenie dane cestujúcim

motorengero parkos
verdan
drom
andre pisišagos
zor omamno latkengero
dino pale andro ďives
del pale daňa le
dromarengere manušenge

vrátenie dane z pridanej
hodnoty

del pale daňa andral pridiňi
hodnota

vrátenie nadmerného odpočtu del pale butereskero odpočto
dane
la daňatar
vrátiť daňový preplatok
del pale daňovo prepoťindo
všeobecne záväzné nariadenie chocsavo phandlo
narjaďeňje
všeobecne záväzné nariadenie
obce
všeobecné ohrozenie
všeobecné ustanovenia
všeobecný rozpočet
Európskej únie

chocsavo phandlo gaveskero
narjaďeňje
chocsavo bantišagos
všeobecno kotora
chocsavo europsko
unijakero rospočto

všeobecný záujem
vybavenosť
vybaviť petíciu
vybaviť sťažnosť
vybrať daň
vycestovanie
vyčísliť základ dane
vyčleniť
vydanie úmrtného listu

chocsavo zaujmo
vibavišagos
te kerel avri e peticija
vibavinel sťažnosťa
lel avri daňa
vidromaripen
rachinel daňakero zaklados
del adijader
te del avri o muľipnaskero ľil
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vydatá žena
vydať kolaudačné
rozhodnutie

solacharďi romňi
del kolaudačno lil

vydať niečo v dvoch
vyhotoveniach

del vareso andro duj
keribena
o organos savo del avri o
dokumentos (kaha sas o
doklados avri dino)
del narjaďeňje pro zaklado
khatar o splnomocňeňje le
zakonistar u andre leskere
kotera

vydávajúci orgán (kým bol
doklad vydaný)
vydávať nariadenie na
základe splnomocnenia
zákonom a v jeho medziach
vydržať
vyhlásenie dobrovoľnej
zbierky

ľikerel avri
vičiňiben ko dobrovolno
sthoviben

vyhlásenie o poukázaní
podielu zaplatenej dane

vičiňiben pal dino koter
andral poťinďi daňa

vyhlásenie o poukázaní
podielu zaplatenej dane z
príjmov fyzickej osoby

vičiňiben pal dino koter
andral poťinďi daňa le
poťiňibnastar khatar o
fizicko manuš

vyhlásenie osvojiteľov
vyhlásenie za mŕtveho
vyhlásiť konkurz
vyhlásiť pátranie po niekom

lav adoptivno dženendar
lav pal o meriben
avri vičinel konkurzo
avri vičinel rodipen pal
valekaste
avri vičinel avrikidipen
avričhiviben
kerel faktura
kerel verakero lil le irinde
naveha andro tvaros
te kerel savoro sar pes
mangľas
kerel sar phenel vizva
lel peske čačipen
pheňiben
doktoriskero pheňiben
phenel/phenkerel
lel avri khatar o zdaňišagos

vyhlásiť výberové konanie
vyhostenie
vyhotoviť faktúru
vyhotoviť sobášny list s
uvedením priezviska v tvare
vyhovieť v plnom rozsahu
vyhovieť výzve
vyhradzovať si právo
vyjadrenie
vyjadrenie lekára
vyjadriť/vyjadrovať
vyjmúť zo zdanenia
vykazovaný štvrťrok
vykázať daňovú stratu
vykázať nedoplatok vo výške

vikazovindo štvrťberš
vikazinel daňovo našľipen
vikazinel nadopoťindo
andro učiben

vykázať základ dane
vykonateľnosť
vykonať exekúciu
vykonať maturitnú skúšku
vykonať odborný dozor

vikazinel daňakero zaklado
vikeriben
kerel exekucija
kerel maturitňi skuška
kerel odborno merkiňiben

SPRÁVNE vyňať zo
zdanenia
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vykonať odborný dozor na
stavbe
vykonať opravy
vykonať ročné zúčtovanie
vykonať uzavretie manželstva
vykonať zápis
vykonávacia vyhláška
vykonávať kontrolnú činnosť
vykonávať správu dane
vykonávať stavebný dozor

kerel odborno merkiňiben pre
stavba
kerel prikeribena
kerel beršeskero rachišagos
kerel solacharimos
te kerel o pisiben
vikeribnaskeri vihlaška
te kerel e kontrolno buťi
kerel bajišago ki daňa
kerel ačhavibnaskero
merkiňiben
vykonávať zárobkovú činnosť kerel zakeribnaskeri buťi
vykurovanie
kerel tato
vyloženie
thodo avri
vymáhať výživné
lel zoraha čaľariben
vymazanie/vymazávanie
vimakhliben/vimakhiberiben
vymazať
makhel avri
vymedzenie
vimedzimen
vymedzený rozsah
vimedzindo rozsaho
vymenovať niekoho do
funkcie
thovel varekas andre funkcija
vymeriavací základ
vimerindo zaklado
vymeškať hodiny (v škole)
na phirde ori (andre škola)
vymoženú pohľadávku
zoraha lile love te del pro
poukázať na účet
učtos le opravneno
oprávneného
manušeske
vymôcť dlžnú sumu
zoraha lel pale kečeň
vynaložené výdavky
dine vidavki
vyniesť rozsudok
zvičinel o rosudkos
vyňatie pôdy z PPF
lel avri phuv andral ppf
vyňať príjmy zo zdrojov v
lel avri poťiňibena andral o
zahraničí
zdroji khatar o aver thema
vyňať zo zdanenia
lel avri khatar o zdaňišagos
vyobrazenie
viobrazišagos
vyplatená mzda
poťinďi plata
vyplatiť daňový bonus
vipoťinel daňovo bonusis
vyplácajúci zástupca
vipoťinutno zastupcos
vyplnenie
viplňišagos
vyplniť predpísané tlačivo
te pisinel avri o formularis
vypožičiavateľ
vipožičjavaťeľis
vypratanie
vipratišagos
vypustenie
vumukhľiben
vypúšťaná voda
avri mukhlo paňi
vypúšťanie
vimukhiben
vypúšťanie odpadových vôd vimukhiben odpadovo
paňen
vyradenie vozidla z evidencie čhivel avri motoris andral
vozidiel
motorengeri evidencija
vyradenie vozidla z premávky čhivel avri motoris andral
na pozemných komunikáciách premavka pro phuvakere
droma
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vyradiť
vyrovnaný vzťah
vyrovnať daň
vyrovnávacie podiely
vyrozumenie
vyrubiť daň
vyrubiť sankčný úrok
vyrúbať
vysokoškolské vzdelanie
vysporiadanie

del avri
visporjaďindo vzťahos
poťinel daňa
virovňinde kotera
phendo avri
vičhinel daňa
vičhinel sankčno urokos
vičhinel
uči školakero sikhaďipen
visporjaďišagos

vysporiadaný vzťah

visporjaďindo vzťahos

vystavenie vplyvu životného
prostredia

del andro vplivo
dživipnaskero than

vystaviť faktúru
vystavovanie
vystúpenie člena
vyšší územný celok
vytýčenie
vytýčenie priestorovej polohy
(stavby)
využitie územia
vyúčtovať dotáciu
vyústenie
vyvesiť na úradnú tabuľu
vyvlastniť

vistavinel faktura
vistavovišagos
dženeskero vistupišagos
baro thaneskero koter
vitičiňiben
vitičinel thaneskero koter
(stavba)
thaneskero chasňariben
virachinel dotacija
viusťišagos
figinel pre uradno tabuľa
vivlastňinel
te viznačinel hoj sas chudlo o
poťiňiben
vičinel te del pes (daňakero)
priznaňje
vičinel te poťinel pes kečeň SPRÁVNE vyzvať na
koter
zaplatenie dlžnej sumy
mangel avri pisindo lil andal
o trestoskero registros
avriľikerdo čhavoro/čhavore
te thovel tele e funkcija
sikhľuvibnaskere inštituciji
avena o na paťabena
so sas tumenge o mulo
andre džide u sokašiskere
vibava
avri kidel le uchadzačen
avrikidipnaskeri komisija
videminďi
vicvikos sar te kerel la
pomockaha
vidajňi kuchňa andre sikhaďi
vidavki kerde predal
dochuďiben, zabespečiben
u udržiben ko poťiňibena

vyznačiť prijatie platby
vyzvať na podanie daňového
priznania
vyzvať na zaplatenie dlžnej
čiastky
vyžiadanie výpisu z registra
trestov
vyživované dieťa/deti
vzdanie sa funkcie
vzdelávacie inštitúcie
vzniknú pochybnosti
vzťah k zomretému
vžité a zaužívané
výbava
výber uchádzačov
výberová komisia
výbušnina
výcvik používania pomôcky
výdajná školská kuchyňa
výdavky vynaložené na
dosiahnutie, zabezpečenie
a udržanie príjmov

SPRÁVNE vyrovnanie,
usporiadanie
SPRÁVNE usporiadaný
vzťah
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výdavok na reprezentáciu
výherný prístroj
výhra
výhrada
výchova detí a mládeže
k zdraviu
výchovno-vzdelávacie
zariadenie

vidavko pre reprezentacija
avrikheldo pristrojis
avrikheľiben
bajo
avriľikeriben le čhavoren
u ternecharen ko sasťipen
avriľikeribno-sikhavutne
khera
bararibnaskero
výchovno-vzdelávací proces
u sikhľuvibnaskero procesos
výkaz nedoplatkov
vikazi predal nadopoťibena
vikazi pal o barvaľipen u
výkaz o majetku a záväzkoch zamukhľipena
vikazi pal o poťiňibena
výkaz o príjmoch a výdavkoch u vidavki
výklad
viklado
výkladové stanovisko
avri phendo rezultato
výkon dozoru
kerel merkiňiben
výkon motora
motoriskero vikonos
vikokonos khatar muzejno
výkon muzeálnej činnosti
keriben
výkon otáčky
vikonos ko bonďaripen
výkon pôsobnosti orgánov
kerel kaj uštaren organi
verejnej moci
themeskera zoraha
výkon práce vo verejnom
kerel buťi andro themeskero
záujme
mangipen
výkon práva
čačipnaskero vikonos
výkon rozhodnutia
vikonos ko rozgiňipen
výkon špecializovaných
vikonos ko špejalizovano
funkcií
funkciji
výkon verejnej moci
kerel themeskeri zor
výkon verejnej moci v
kerel themeskeri zor andre
elektronickej podobe (na
elektronicko than (pro kotor
úseku matrík)
matrikenge)
vikonos andro verejno
výkon vo verejnom záujme
zaujmo
výkonný orgán
keribnaskero organo
výkop
avrichanľi char
výkres
vikresis
výkrm
thuľardo
výmer
vimeris
vimeri pal o phuvakero
výmer o vlastníctve pôdy
vlastňictvo
výmera parcely
vimera thaneskeri
výnimočne
viňimočnones
výnos z bežnej činnosti
vinosis andral bežno keriben
výnos z poskytnutých
vinosis andral dine licenčno
licenčných práv
čačipena
výnos: finančný výnos
lovengero vinosis
výnos: mimoriadny výnos
mimorjadno vinosis
výnos: prevádzkový výnos
prevackakero vinosis
výnosový úrok
výnosy z majetku obce

vinosovo urokos
vinosi andral gaveskero
barvaľipen
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vipisis andral
barvaľipnaskero lil
vipisis andral matrika
vipisis andral uľipnaskero lil
poťiňiben platakero
del poťiňiben
poťiňiben ko uroki
vipoťibnaskero terminos
viplňa
virachiben zaklado ki daňa
vipožično porjadkos
kerďipnasko
kerďipnaskero keriben
kerďipnaskeri značka
kerďipnaskero gindo
kerďipnaskero gindo
(vikheldo pristroji)
keribnaskero zarjaďeňje
beršeskero reportos
angľipen
rodimos
rodipnaskeri buťi
rodipnaskero materialos
finalno dokumentos
chulajipnaskero rezultatos
vislovno mangipen
vislovno suhlasis
sikhaviben predal buťa khatar
hasnakero umelecko kotora
sikhaviben predal buťa khatar
výstava diel výtvarných umení rajzolinde kotora
výstava prác ľudovej
sikhaviben buťengro andal o
výtvarnej tvorivosti
folklorno čitripen
výstavbou narušený terén
ačhavibnaha bantindo than
výstavný priestor
vistavno than
výstražné svetlo
merkindo udud
výstupný formát
vistupno formato
výsuvný rebrík
visuvno lojtra
výška vkladu
vkladoskero učiben
učibnaskero thoviben ki
výškové usporiadanie stavby stavba
výustka
viustka
výustný objekt
paluno objektos
vývoz služby
službakero ľidžiben
vývoz tovaru
tovariskero viľidžiben
vičiňiben te doplňinel pes
výzva na doplnenie odvolania odvolaňje
výzva na odstránenie
nedostatkov podania
o vičiňiben te khosel o
nalačhipena andro mangipen
výpis z listu vlastníctva
výpis z matriky
výpis z rodného listu
výplata miezd
výplata príjmu
výplata úrokov
výplatný termín
výplň
výpočet základu dane
výpožičný poriadok
výrobca
výrobná činnosť
výrobná značka
výrobné číslo
výrobné číslo (výherného
prístroja)
výrobné zariadenie
výročná správa
výsada
výskum
výskumná práca
výskumný materiál
výsledný dokument
výsledok hospodárenia
výslovná žiadosť
výslovný súhlas
výstava diel úžitkového
umenia

výzva na podávanie žiadostí (o o vičiňiben te bičhavel o
finančný príspevok)
mangipena (vaš o financiji)
výzva na poskytnutie
súčinnosti
o vičiňiben vaš e kooperacija
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výzva na útvar policajného
zboru
výzva na zaplatenie
výzva na zaplatenie daňového
nedoplatku
výzva na zaplatenie správneho
poplatku
výživa detí a mládeže
vzatie do väzby
vzdať sa mandátu

vičiňiben pro utvaros ko
phandlengero zboros
vičiňiben ko poťiňišagos
vičiňiben te poťinel pes
o daňovo nadopoťiňiben
vičiňiben te poťinel pes
o spravno poťiňiben
avriľikeriben predal čhavore
u ternechara
lel andre bertena
korkoro te čhivel pes tele
khatar o mandato

vzdelávacia ustanovizeň
vzdelávací účel
vzdušná päta
vziať na vedomie
vznietiť
vzniknutá škoda
vzorková predajňa
vzťažná mierka
webová stránka
webové sídlo
xerokópia
xerox
z identifikačných dôvodov
z titulu niečoho
z vlastných prostriedkov
za účelom

sikhavutňi ustanovizňa
sikhavutno učelis
luftoskeri peta
lel pri goďi
labol
kerdo zijand
vzorkovo skľepa
vzťažno mjerka
webovo sera
webovo than
kserokopija
kserokso
andral identifikačna lava
andral titulo vereseskero
andal peskre love
predal kada

zabezpečenie dane
zabezpečiť administratívnu
agendu

daňakero zabespečimen
zabespečinel adinistrativno
agenda

zabezpečovacia práca
začať stavebné konanie

zabespečovaco buťi
kezdinel ačhavibnaskero
kerďipen

SPRÁVNE na účely, s
cieľom

začiatok účinnosti nariadenia agor predal zor ko
narjaďeňje
začínajúci pedagogický
zamestnanec

agorisardo pedagogikano
buťarno

zadná časť
zadymenie
zaevidovanie
zahájenie

paluno koter
thuvľarišagos
zaevidišagos
zahajišagos

zahraničná osoba
zahraničná závislá
osoba/závislé osoby
zachovanie poriadku
zachovávať mlčanlivosť

averthemeskero manuš
averthemeskero zamukhlo
manuš
te ľikerel o smirom
chudel čitiňiben

SPRÁVNE začatie,
otvorenie
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zachovávať ticho
zachovávať zákony
zaistenie
zakázať zhromaždenie
zakreslenie
zakresliť
zamedzenie dvojitého
zdanenia
zameranie projektov
zameranie stavby
zamestnanec archívu
zamestnanec oprávnený
konať
zamestnanec orgánu verejnej
správy
zamestnanecká prémia
zamestnanecký pomer

chudel čitiben
te ľikerel o zakona
zaisťišagos
te zakazinel o kidipen
zarajzolišagos
zarajzolinel
zaphenďipen predal
duvariko zdaňišagos
pal soste hin o projekta
zamiriben ki stavba
buťarno andro archivo
buťarno so hino opravňindo
te kerel
o buťarno andro organos vaš
e phundraďi sprava
buťarikaňi premija
buťarikano pomeri

zamýšľaná stavba
zanedbávanie starostlivosti o
svoje dieťa

zagondolinďi stavba
na bajinel pal peskero
čhavoro

zanedbávať školskú
dochádzku žiaka

na bajinel pal o
čhavoreskero školsko
phiriben
zaniknuté manželstvo
agorindo solacharipen
zapisovateľ
irišagutno
zapísanie
zapisišagos
zapísať
te pisinel andre
zapísať údaje
te pisinel andre o udaji
zaplatená daň
poťinďi daňa
zaplatená daň v zahraničí
poťinďi daňa andro aver
them
zaplatené poistné a príspevky poťindo poistno the
prispevki
zaplatený preddavok
zaplatiť daň
zaplatiť pohľadávku
zaplatiť preddavok na daň
započítať v plnej výške
zapretie otcovstva
zariadenia služieb škole

poťindo preddavkos
poťinel daňa
poťinel pohľadavka
poťinel preddavko pre daňa
započitinel andro pherdo
učhipen
phenel hoj nane dad
službengero zarjaďišagos
predal škola

zariadenie na osobnú hygienu zarjaďeňje predal osobno
detí a mládeže
žužipen le čhavoren u
ternecharen
zariadenie na spaľovanie
zarjaďeňje pro labarišagos
zemného plynu
phuvakere plinos
zariadenie náhradnej výchovy zarjaďeňje predal nahradno
avriľikeriben
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zariadenie pestúnskej
starostlivosti
zariadenie praktického
vyučovania

zarjaďeňje predal pestunsko
ľikeriben
zarjaďeňje predal prakticko
sikhaviben

zariadenie pre deti a mládež

zarjaďeňje predal čhavore u
ternechara

zariadenie pre seniorov
zariadenie sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej
kurately
zariadenie školského
stravovania

zarjaďeňje predal senijora
e inštitucija vaš o socijalno
the legislativno arakhipen
čhavorengero u e socijalno
kuratela
zarjaďeňje ko školakero
chaviben

zariadenie
špeciálnopedagogického
poradenstva

zarjaďeňje ko
špecijalnopedagogikano
žutiben

zariadenie uľahčujúce
štúdium

zarjaďeňje predal lokjardo
sikhaviben

zariadenie výchovnej
prevencie

zarjaďeňje predal
ľikeribnaskeri prevencija

zaručený elektronický podpis čačuno elektronicko
podirišagos
zaručený prietok
zaručiť/zaručovať
zasadacia miestnosť
zasiahnuť
zasielateľstvo
zastavané plochy a nádvoria
zastavané územie obce
zastaviť výplatu dávky a
príspevkov

zaručindo čalavišagos
zaručinel/zaručinkerel
zasadaco kher
zasjahňinel
zasjelaťelstvos
zaačhade thana the nadvori
zaačhado gaveskero than
čhinel davkakero u
prispevkakero poťiňiben

zastávka
zastupiteľský úrad
zastupiteľský úrad cudzieho
štátu v SR
zastupiteľský úrad SR v
cudzom štáte
zastupiteľstvo
zastupiteľstvo samosprávneho
kraja
zastupovanie právnickou
osobou
zastupovanie v daňovom
konaní
zastúpenie spoločníka

ačhaďipen
zastupiťeľsko urados
zastupiťeľskero urados aver
themeskero andre SR
zastupiťeľskero urados SR
andro aver them
zastupiťelstvos
zastupiťeľstvo andro peskero
rajipnaskero organos
zastupišagos le čačune
manušeha
zastupišagos andro daňovo
keriben
spoločňikoskero
zastupišagos (%)

zastúpenie zahraničného
kapitálu
zastúpenie zahraničnej

zastupišagos predal
averthemeskero kapitalos
zastupišagos ko
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právnickej osoby

averthemeskero čačikano
manuš
zastúpený
zastupindo
zatajenie
zagaruvišagos
zateplenie
zataťariben
zaťaženie strechy
pharipen pro dachos
zaťažiteľnosť
pharipen pro
zaťažiteľnosť mosta
pharipen pro phurd
zaujať stanovisko k
zachudel zaterďipen ki
projektovej dokumentácii
projektovo dokumentacija
zaústenie
zausteňje
zavedenie nútenej správy
zathoviben kamputňi sprava
zazelenenie
zazeleňišagos
záhlavná pečiatka
zašereskeri pečetka
záhradnícky produkt
barakero produkto
záchrana
arakhiben
záchranný zbor
arakhibnaskero zboro
zájazd
zajazdos
zákaz činnosti
zapheňiben predal keriben
zákaz činnosti na
zakazis pro keriben te lidžel
prevádzkovanie (živnosti)
(e živnosťa)
zapheňiben predal
zákaz používania
chasňariben
základ dane
zaklado ki daňa
zakladňi mapa bari
základná mapa veľkej mierky mjerkakeri
základná sadzba
zakladňi sadzba
základná sadzba dane
zakladňi sadzba ki daňa
základná škola
zakladňi škola
základná umelecká škola
zakladňi umelecko škola
základné informácie
bazalne informaciji
základné práva a slobody
bazalne čačipena u slobodi
základné sociálne aktivity
zakladne socijalne keribena
SPRÁVNE základný opis
základný popis
zakladno popisos
základný technický opis
zakladno technikano opiso
zákonná rezerva
čačipnaskeri rezerva
zákonné poučenie
čačipnaskero sikhaviben
Zákonník práce
Zakoňiko pal e buťi
zákonodarný zbor
Zakonodarno zboro
zákonom predpísané
náležitosti
zakoneha predpisinde kotera
zákonom stanovený limit
zakoneha dino limito
zákruta
zakruta
záloh
zaloh
zálohový predpis
zalohovo predpisis
záložná zmluva
založňi dovakeriben
zámenná zmluva
vatindo dothoviben
zánik členstva
čhindo džeňipen
zánik mandátu
agorisaripen mandatoskero
zánik odkázanosti na sociálnu čhindo mukhľipen pre
službu
socialno služba
zánik uplatnenia nároku
čhindo mangipen ko narokos
zánik živnostenského
agorisaripen pro živnostensko
oprávnenia
šajipen
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zápis
zápis v matrike
zápisnica o prejednávaní
priestupku
zápisnica o uzavretí
manželstva
zápočet dane zaplatenej
v zahraniční
zásada vzájomnosti
zásady dobrých mravov
zásahové vozidlo
zásielka
zásielkový tovar
zásobovanie
zásobovanie obyvateľstva
zásobovanie vodou
zásoby materiálu
zásoby tovaru
zásoby výrobkov
zástupca matrikára
zástupca na doručovanie
písomností
zástupca na základe
plnomocenstva
zástupca skupiny
zástupca starostu

pisiben
pisiben andre matrika
zapisňica pal o vakeriben pal SPRÁVNE zápisnica
o prerokúvaní priestupku
o prjestupkos
o pisindo lil pal o phandlo
solacharipen
započitišagos ki daňa poťinďi
andro aver them
zasada jekh avreske
zasadi ko lačhe mravi
zasahovo motoris
zasjelka
zasjelkovo tovaris
zasobišagos
phiravel le manušenge
zasobišagos le paňeha
zasobi ko materijalos
zasobi ko tovaris
zasobi ko virobki
zastupcos le matrikaroske
zastupcas pro doručiben
pisomno lila
zastupcas predal
SPRÁVNE zástupca na základe
plnej moci
plnomocenskero zaklados
skupinakero zastupcas
starostaskero zastupcas
zastupcas andro daňovo
zástupca v daňovom konaní
keriben
záťaž
pharipen
záujmová činnosť a využitie interesoskeri buťi u
voľného času
hasnaliben slobodno časoha
záujmové územie
zaujmovo than
SPRÁVNE chyba,
závada
zavada
nedostatok, porucha
SPRÁVNE nedostatky
závada komunikácie
zavada ki komunikacija
komunikácie
SPRÁVNE nedostatkový
závadný stav (stavby)
zavadno stavo (stavbakero) stav (stavby)
závažnosť
zavažnosťa
záväzkový vzťah
phandlo vzťahos
záväzné stanovisko
zavezno stanovisko
záverečná správa
agorutňi sprava
záverečný účet obce
agorutno gaveskero učtos
záves
zavesis
závislá činnosť
zamukhlo keriben
závislá osoba
zamukhlo manuš
závislé územie
zamukhlo than
záznam podrobného merania zaznamos pal o podrobno
zmien
mirinde zmeni
zber lesného reprodukčného
materiálu
zber údajov v elektronickej
podobe

kidipen le vešuno
reprodukčno materijalo
te kidel o udaja andre
elektronicko forma
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zbierka listín
zbierkový fond
zbierkový fond múzea

kidipen lilengero
kidipnaskero fondo
kidipnaskero fondo
muzejneskero

zbierkový predmet
Zbor väzenskej a justičnej
stráže

kidňipnaskero koter
zboris predal bertenakero u
justično varta

zbrojný sprievodný list
zdaniteľná mzda
zdaniteľná osoba
zdaniteľný obchod
zdaniteľný príjem
zdaňovacie obdobie
zdaňovacie obdobie: bežné
zdaňovacie obdobie

zbrojno prithodo lil
zdaňiťelno poťiňiben
zdaňiťeľno manuš
zdaňiťeľno bikeňiben
zdaňiťelno prijmos
zdaňovaco koter
zdaňovaco koter bežno

zdaňovacie obdobie: budúce
zdaňovacie obdobie
zdaňovacie obdobie:
predchádzajúce zdaňovacie
obdobie

zdaňovaco koter avutno
zdaňovaco koter angluno

zdaňovacie obdobie: príslušné zdaňovaco koster akanuto
zdaňovacie obdobie
zdaňovaná činnosť
zdaňovindo keriben
(podnikateľská)
(podňikaťeľsko)
zdedené práva
zdravé pracovné podmienky
zdravé životné podmienky
detí a mládeže
zdravie
zdravie a bezpečnosť osôb

zďeďinde čačipena
saste podmjenki ki buťi
saste dživipnaskere
podmjenki predal čhavore u
ternechara
sasťipen
sasťipen u arakhiben
manušengero

zdravotná spôsobilosť
výchovných a pedagogických
pracovníkov
zdravotná spôsobilosť žiakov
na prácu

sasťipnaskere džanľipena
avriľikerutne u
pedagogikane buťarnen
sasťipnaskero džanľipen
čhavorengero pri buťi

zdravotná starostlivosť
zdravotne bezpečný
zdravotné riziko
zdravotnícky pracovník
zdravotno-hygienické právne
predpisy
zdravotný filter
zdravotný stav žiadateľa

sasťipnaskero bajišagos
bespečno pro sasťipen
sasťipnaskero riziko
sasťipnaskero buťarno
sasťipnaskere u higijenicka
čačikane predpisa
sasťipnaskero filtro
mangipnaskero
sasťipnaskero stavo

zdroj energie
zdroj nákazy

zdrojos ki energija
zdrojos ko nasvaľipen
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zdroj podnetu
zdroj znečisťovania ovzdušia

zdrojos ko podňeto
zdrojos ko luftoskero
meľaľipen

združená prevádzkareň
združená stredná škola

jekhetaňi prevackarňa
jekhetaňarďi maškarutňi
škola
zdvihový objem
hazduno objemos
zdvihový objem motora v cm³ hazduno objemos
motoriskero andro cm³
zdvihový objem valcov
zdvíhacie čelo
zemný plyn
zemská dutina
zhabanie veci
zhodnocovanie
zhotoviteľ
zhotoviteľ stavby
zhotoviť fotokópiu
zhromaždenie
zhromaždenie osôb
zhromaždenie údajov
zhromažďovacie právo
zhromažďovanie podpisov
zisk z predaja majetku
zistené nedostatky
zistenia nepravdivosti
uvedených údajov

hazduno objemos
valcengero
hazduno čekat
phuvakero plinos
phuvakeraki chev
lile buťa
priľikeriben
keribnaskero manuš
keribnaskero manuš ki
stavba
kerel fotokopija
zgeľipen
manušengero kidipen
zgeľipen udajengero
kidipnaskero čačipen
kidipen le podpisengero
zisko andral majetkoskero
bikeňiben
arakhle nalačhipena
dodžanľipena predal
načačune dine udaji

zistiť skutkový stav
zisťovacie konanie
zisťovateľ
zisťovateľ príčin požiaru

dodžanel čačuno stavos
dodžanľipnaskero keriben
dodžanľipnaskero manuš
dodžanľipnaskero manuš
predal koda soske labolas

zlievaná vzorka
zlikvidovať
zlomok
zložitá rešerš
zložiť sľub
zložky rozhlasovej
programovej služby
zložky televíznej programovej
služby
zlúčenie obcí

čhorkerďi vzorka
zlikvidinel
zlomkos
phari rešerš
te del lav
o kotora andro radijoskero
programovo servisos
o kotora andro televizno
programovo servisos
gavengero jekhetaňariben

zmena

paruvipen

zmena druhu pozemku

visariben predal druho ko
than
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zmena licencie
prevádzkovania výherných
prístrojov
zmena mena
zmena pohlavia
zmena poradia mien
zmena stavby pred jej
dokončením
zmena súpisného čísla
zmena účelu užívania stavby
zmena v užívaní stavby

zmena zápisov v matrike
zmena zápisu
zmenka
zmluva o dodávke stavebných
prác
zmluva o dodávke tovaru

visariben predal licencija ki
prevacka ko pristroji pro
ňeriben
paruvipen le naveskero
paruvipen
paruvipen sar džan o nava pal
pende
stavbakero visariben angal
lakero agorisariben
visariben predal supisno
gindo
visariben predal stavbakero
chasňariben
visariben andre stavbakero
chasňariben
paruvipen andro pisibena
andre matrika
paruvipen andro pisiben
zmenka
dothoviben pal
dodavkeriben predal
ačhavibnaskere buťa
dothoviben pal tovariskero
dodavkeriben

zmluva o odovzdaní a
prevzatí objektu (objektov)

dothoviben pal diňiben u
liľipen le objekto (objekten)

zmluva o poskytnutí dotácie
na obstarávanie nájomných
bytov

dothoviben pal diňiben
dotacija pro stratkeriben
predal najomno khera

zmluva o poskytovaní
sociálnej služby

dothoviben pal diňiben
socijalno služba

zmluva o prepožičaní

dothoviben pal o
prepožičiňiben

zmluva o prevode
vlastníckeho práva k
nehnuteľnostiam

dothoviben pal o prevodo ko
vlastnicko čačipen predal
ňehnuťelnosťi

zmluva o uzavretí budúcej
zmluvy o bezodplatnom
prevode nehnuteľnosti do
vlastníctva a správy

dothoviben pal o phandlipen
ko avutno dothoviben pal o
bezodplatno prevodo ko
ňehnuteľnosťa andro
vlastnictvo u sprava
dothoviben pal o vecno
bremeno

zmluva o vecnom bremene

SPRÁVNE zmluva o
zapožičaní

zmluva o výpožičke
dothoviben pal e vipožička
zmluva o zamedzení dvojitého dothoviben pal o
zdanenia
zaphanďipen pal o duvariko
zdaňišagos
zmluvná pokuta
dothoďi pokuta
zmluvná strana
dothoďi sera
zmluvné záväzky

kontraktoskere phandlipena
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zmluvný štát
zmocnenie/zmocniť
značenie
značka fondu
značka vozidla
znalec (prizvaný znalec)
znášať náklady v plnej výške

dothodo them
zmocňišagos/zmocňinel
cajchišagos
fondoskero cajchos
motoriskero cajchos
znalco (vičindo znalco)
lidžal naklada andro pherdo
učiben

znázornenie
znečistená voda
znečistenie/znečisťovanie
znečisťovanie ovzdušia
znečisťujúca látka
znelka obce
zneškodňovanie
zneškodňovanie odpadu
zneužiť
znevýhodnené (zraniteľné,
marginalizované skupiny)

znazorňišagos
meľaľi paňi
melaľipen/ melaľkeripen
luftoskero meľaľipen
melalutňi latka
gaveskeri giľi
murdaripen
murdaripen le odpados
zňeužinel
zňevihodňinde (dukhade,
marginalizovinde džene)

znevýhodnenia osoby s
ťažkým zdravotným
postihnutím
zničenie listín
znížená sadzba dane
zníženie základu dane
zobrazenie pozemku
zodpovednosť za priestupok
zodpovedný zástupca
(dieťaťa)
zomretý
zomretý (zomretá osoba)
zostatková cena (majetku)

opre hazdel le dženes le
phare nasvaľipneha

zostatky vytvorených
zákonných rezerv a
opravných položiek

ačhibena predal kerede
čačipnaskere rezervi u
opravňene kotera

zotavovacie podujatie
zrakovo postihnutá osoba
zranenie
zrazená daň
zrazený preddavok na daň
zraziť daň
zraziť preddavok na daň
zrážka dane zo mzdy
zrážková daň
zriadenie vjazdu z miestnej
komunikácie

zotavovaco podujaťje
posťihnuto manuš pro jakha
dukhaďipen
zčhinďi daňa
zčhindo preddavko pri daňa
zčhinel daňa
zčhinel preddavko pri daňa
čhinďi daňa pal o poťiňiben
čhinkerďi daňa
kerel vjazdo andral
thaneskero drom

murdarel o lila
zmukhľi sadzba ki daňa
zmukhľipen zaklado ki daňa
dikhiben pro than
došaľipen vaš prjestupkos
zodpovedno zastupcas
mulo
mulo (mulo manuš)
ačhuno keciben
(majetkoskero)
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zriadenie vodnej stavby
zriaďovateľ školy
zriaďovať
zrušenie daňovníka
likvidáciou

kerel paňiskeri stavba
školakero zrjaďovaťeľis
zrjaďovaťeľis
čhinel daňovňiko
likvidacijaha

zrušenie daňovníka s
likvidáciou

čhinel daňovňiko
likvidacijaha

zrušenie obce
zrušenie platobného výmeru
zrušenie podniku bez
likvidácie

čhinel o gav
čhinel poťibnaskero vimeris
čhinel podňiko bi likvidacija

zrušenie súpisného a
orientačného čísla
zrušenie zápisu
zrušiť stálu prevádzkareň
zúčastnená osoba
zúčtovaná mzda
zvárací agregát
zväzok
zväzok kníh (X zväzkov
kníh/jeden zväzok knihy)

čhinel supisno u orjentačno
gindo
te khosel o pisiben
čhinel ačhuňi prevackarňa
zučastňindo manuš
zučtovindo poťiňiben
zvaraco agregato
sphandkerdo
genďakero sphandkerdo (X
genďakero sphandľipen/jekh
genďakero sphandľipen)

zväzok voľných listov

sphandkerdo predal mukhle
lila
del le čhavore andro
pestunsko ľikeriben

zveriť dieťa do pestúnskej
starostlivosti

žvirina
zvislo dromeskero cajchos
čudalno paňi
te vičinel o kidipen
ko vičinel (o kidipen)
zvičajno bešibnaskero than
baro sasťipnaskero dozoris
bararel daňakero zaklados
mašinakeri
mašinakero drom
mašinengeri genďi
mešinengere phandle
solachardo rom
solachardo rom vaj
ženatý muž alebo vydatá žena solacharďi romňi
ženích
solacharo
ženské priezvisko osoby inej džuvľikano fameľijakero nav
ako slovenskej národnosti bez manušňakero aver sar
koncovky slovenského
slovačiiko nacijatar bi o
prechyľovania
slovačiko agoripen
ženský tvar/ženský tvar
džuvľikano
(priezviska)
tvaro/džuvľikano tvaros
(naveskero)
zviera
zvislá dopravná značka
zvláštna voda
zvolať zhromaždenie
zvolávateľ (zhromaždenia)
zvyčajné bydlisko
zvýšený zdravotný dozor
zvýšiť základ dane
železnica
železničná dráha
železničná kniha
železničná polícia
ženatý muž
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žiadanka

mangľipen
mangluno manuš musaj te
žiadateľ je povinný predložiť sikhavel
žiadateľ o poskytnutie
finančných prostriedkov
ko mangel o financiji
žiadať prístup k archívnym
mangel pristupo ko archivno
dokumentom
dokumenta
žiadosť o poskytnutie
finančných prostriedkov
žiadosť o registráciu
žiadosť o registráciu pre daň
(z pridanej hodnoty)

o mangipen vaš o financiji
mangipen vaš registracija
mangipen vaš registracija
predal daňa (andral pridino
bararipen)

o mangipen te avel thodo
žiadosť o zaradenie do
andro avrikidipnaskero
výberového konania
procesos
žiadosť o zmenu mena
o mangipen te paruvel o nav
o mangipen te paruvel o
žiadosť o zmenu priezviska
fameľijakero nav
živá váha
džido pharipen
živnostenské podnikanie
živnosťensko podňikiben
živnostenský list (pred rokom živnostensko lil (anglal berš
2010)
2010)
živnostenský register
živnostensko registros
živnostenský úrad
živnostensko urado
živnostník
o živnostnikos
živočích
živočichos
živočíšna výroba
živočišno keriben
život
dživipen
životné podmienky
dživipnaskere ľikeribena
životné podmienky detí a
dživipnaskere ľikeribena
predal čhavore the
mládeže
ternechara
životné poistenie
žumpa

dživipnaskeri poistka
žumpa

župa

župa
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SKRATKY V
VYSVETLENIE V SKRATKY V
SLOVENSKOM SLOVENSKOM
RÓMSKOM
JAZYKU
JAZYKU
JAZYKU

VYSVETLENIE V
RÓMSKOM JAZYKU

Rakúsko
antiblokovací
systém
Albánsko
Arménsko
autoškola
bodový
bytová jednotka
bytový dom
bez poplatku
bez katalyzátora
Bulharsko
Bosna a
Hercegovina
bežný meter
biochemická
spotreba kyslíka za
päť dní

A
ABS

Rakusko
antiblokovaco sistemos

AL
ARM
AŠ
B
k. j.
KH
bi. poťiňib.
BIKAT
BG
BiH

Albania
Armenia
autoškola
bodovo
kherutňi jednotka
khereskero kher
bijo poťiňiben
bijo katalizatoris
Bulharsko
Bosnia the Hercegovina

bm
BKL5

bežno metros
biochemicko kislikoskero
labariben vaš pandž
ďivesa

BY
BYS
CD
CD

Bielorusko
Bielorusko
cestovná doprava
Compact Disc kompaktný disk

BY
BYS
DD
CD

Bielorusko
Bielorusko
dromarďi doprava
Compact Disc

celk. hmotnosť
cit.
cit. zákon
CK
cm³
CNG

celková hmotnosť
citovaný
citovaný zákon
cestovná kancelária
kubický centimeter
compressed natural
gas – stlačený
zemný plyn

celk. vaha
vak.
vak. zakonos
DK
cm³
CNG

celkovo vaha
vakerdo
vakerdo zakonos
dromarďi kancelarija
kubicko centimetros
compressed natural gas

CO
CO2
COC

oxid uhoľnatý
oxid uhličitý
certifikát
konformity

CO
CO2
CPK

oxidos uhoľnato
oxidos uhličito
certifikatos pal
konformita

č. p.

číslo popisné

p.g.

popisno gin

ČB

čiernobiely

KP

kaloparno

A
ABS
AL
ARM
AŠ
B
b. j.
BD
bez poplat.
BEZKAT
BG
BiH
bm
BSK5

POZNÁMKA

SPRÁVNE
súpisné číslo
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číslo účtu v
IBAN

International Bank
Account Number
(medzinárodné
číslo bankového
účtu)
doskový
Nemecko
dátum vodičského
oprávnenia

mgbu andro
IBAN

International Bank
Account Number
(Maškarthemutno gin vaš
bankovo učtos)

D
D
datomos VO

deskakeri
Ňemcika
šoferiskeri legitimacija

dB
DDZ
DN
dopr. značka

decibel
dopravné značenie
dopravná nehoda
dopravná značka

dB
DC
DN
dopravno
cajchocis

decibelos
dopravno cajchos
dopravno nehoda
dopravno cajchocis

DPI

Dots Per Inch
DPI
„(ostrosť obrazu
uvedená ako
množstvo bodov na
dĺžkovú mieru
palec)“
drobný stavebný
DAA
odpad

Dots Per Inch
„(čitroneskero
morarďipen sthodo sar
but punkti pedal
ginďaripen vaš angušt)“

DÚ
DVD

daňový úrad
Digital Video Disc
– digitálny
univerzálny disk

DU
DVD

daňakero urados
Digital Video Disc

DZ
E. Č.
EČ
EHK

dopravné značenie
evidenčné číslo
evidenčné číslo
Európska
hospodárska
komisia
Európsky
hospodársky
priestor

DC
E. G.
E. G.
ECHK

dopravno cajchos
evidenčno gin
evidenčno gin
Europakeri
chulajipnaskeri komisia

ECHB

Európakero
chulajipnaskero
buchľariben

EHS

Európske
hospodárske
spoločenstvo

EHS

Europakeri
chulajipnaskeri societa

el. vedenie
EO

elektrické vedenie
ekvivalentný
obyvateľ

el. ačh.
EDZ

elektricko ačhiben
ekvivalentno džiduno

ESP

Extra Sensory
Perception –
mimozmyslové
vnímanie

ESP

Extra Sensory Perception

D
D
dátum VO

DSO

EHP

drobno ačhavibnaskero
avričhiviben
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EST
ev. číslo
evid. č.
evid. číslo
F
FIN
fl. skl. plyn

Estónsko
evidenčné číslo
evidenčné číslo
evidenčné číslo
farebný
Fínsko
fluorovaný
skleníkový plyn

EST
ev. gin
ev. gin
ev. gin
K
FIN
fl. cak. plinos

Estonija
evidenčno gin
evidenčno gin
evidenčno gin
koloriskero
Finsko
fluorovano cakluno plinos

fyz. ochrana
fyz. osoba
GE
geom. plán
GHz
H
h
HC
CHSKcr

fyzická ochrana
fyzická osoba
Gruzínsko
geometrický plán
gigahertz
Maďarsko
hodina
uhľovodík
chemická spotreba
kyslíka

fiz. zaarakhiben
fiz. dženo
GE
geom. planos
GHz
H
o
HC
CHSKcr

fizicko zaarakhiben
fizicko dženo
Gruzinija
geometricko planos
gigahertzos
Ungriko
ora
uhľovoďikos
chemicko spotreba ko
kislikos

CHÚ
CHVÚ

chránené územie
chránené vtáčie
územie

ZT
ZČT

zaarakhlo than
zaarakhlo čiriklengero
than

I
IBAN

iné
A
medzinárodné číslo IBAN
účtu

aver
maškarthemutno
učtoskero gin

IBP

Inštitút bezpečnosti Ip.BZ
práce

INŠTITUTO PREDAL
BUŤAKERO
ZAARAKHIBEN

IČ DPH

identifikačné číslo
pre daň z pridanej
hodnoty

IČ DPH

identifikačno gindo predal
daňa kijathoďa hodnotatar

ident. znak
ISIN

identifikčný znak
identifikačný kód
cenného papiera

ident. Cajchos
ISIN

identifikačno cajchos
identifikačno cajchos le
kuč papiriskero

JKM

jednotné kontaktné JKT
miesto

jednotno kontaktno than

k. ú.
katastr. územie
kateg.
kg/deň
KGZ
kom. spol.

katastrálne územie
katastrálne územie
kategória
kilogram/deň
Kirgizsko
komanditná
spoločnosť

katastralno than
katastrálno than
kategória
kilos/ďives
kirgizstan
komanditno jekhetaňiben

k.t.
katastr.than
Kateg.
Kl/ďives
KGZ
Kom. Jekheta.
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kon. spoločnosti konateľ spoločnosti Jekhetaňibnaskero jekhetaňibnaskero
kon.
konaťeľis
kor. súčiniteľ
absorpcie

korigovaný
kor.sučiňiťelis
súčiniteľ absorpcie absorpciakero

korigovindo sučiňiťeľis
absorpciakero

KR

krajské
riaditeľstvo
krajský stavebný
úrad

KD

krajsko direktorijato

KAU

krajsko ačhavutno urados

krajský úrad
krajský úrad pre
cestnú dopravu a
pozemné
komunikácie
kilowatt
kilowatthodina
Kazachstan
liter
liter/sekunda
liquified petroleum
gas - skvapaplnený
ropný plyn

KU
KU DDPD

krajsko urados
krajsko urados vaš
dromeskeri doprava u
upre phuvakere droma

Kw
kWo
KZ
l
l/s
LPG

kilowatt
kilowatora
Kazachstan
litros
litros/sekunda
liquified petroleum gas

m

limitná hodnota
koncentrácie
znečisťovania

"m"

limitno bararipen vaš
koncentracijakero
meľariben

M
m³
m³/deň
m³/rok
MA
MCND

mierka
kubický meter
kubický meter/deň
kubický meter6deň
Maroko
medzinárodná
nákladná cestná
doprava

M
m³
m³/ďives
m³/berš
MA
MDND

mjerka
kubicko metros
kubicko metro/ďives
kubicko metro berš
Maroko
maškarthemutňi nakladno
dromeskeri doprava

MD
MDPaT

Moldavsko
Ministerstvo
dopravy, pôšt a
telekomunikácií

MD
MDPuT

Moldavsko
Ministerstvos ki doprava,
pošti u telekomunikaciji

MDPT SR

Ministerstvo
MDPT SR
dopravy, pôšt a
telekomunikácií
Slovenskej
republiky
miligram/liter
mg/l
mestská hromadná FHD
doprava

KSÚ
KÚ
KÚ CDPK

kW
kWh
KZ
l
l/s
LPG

mg/l
MHD

Ministerstvos ki doprava,
pošti u telekomunikaciji
predal Slovakijakeri
republika
miligramo/litro
foreskeri hromadňi
doprava
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Lekčine.
TD

lekčineder
thaneskero drom

mm
MNE
MO SRZ

milimetros
Kalo veš
thaneskeri organizacija
predal Slovakijakero
mačheskero sphandľipen

mm
MNE
MO SRZ

minimálne
miestna
komunikácia
milimeter
Čierna Hora
miestna
organizácia
Slovenského
rybárskeho zväzu

MPZ

medzinárodná
MPZ
poznávacia značka

maškarthemutňi
poznavaco značka

MsÚ
MVS

mestský úrad
medziknižničná
výpozičná služba

FsU
MVS

foreskero urados
maškarkňižňicakeri
vipožičňi služba

MW
MZZO

megawatt
malý zdroj
znečisťovania
ovzdušia

MW
MZZ

magawwatt
cikno zdrojos ko
luftoskero meľalipen

N
nájom. zmluva

Nórsko
nájomná zmluva

Nórsko
najomno dothoviben

NEIS

Národný emisný
informačný systém

N
nájom.
dothoviben
NEIS

NKAT

neriadený
NKAT
katalyzátor
nerozpustené látky NL

narjaďindo katalizatoris

NO2
NOx
NPR

oxid dusičitý
oxidy dusíka
národná prírodná
rezervácia

NO2
NOx
NPR

oksido dusičitano
oksidi dusikaskere
nacijakeri prirodno
rezervacija

NR SR

Národná rada
Slovenskej
republiky

NR SR

Nacijakeri rada
Slovakijakeri
republikakeri

NSK

Nitriansky
samosprávny kraj

NSK

Nitrjansko samospravno
krajos

NSKB

numerický
NSKB
smerový kód banky

numericko smerovo kodo
bankakero

O. Z.
ObÚ ŽP

organizačná zložka O. Z.
obvodný úrad
Obu DŽP
životného
prostredia
oddelenie
KCP
cudzineckej polície

organizačno segmentos
obvodno urados pal
dživipnaskero pašaľiben

min.
MK

NL

OCP

odb. spôsobilosť odborná

Narodno Emisno
Informačno Sistemo

narozmukhle latki

kotor andal cudzinecko
policia

odb. dochudňipen odborno dochudňipen
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spôsobilosť
odbor. príprava odborná príprava

odborno
zachudňipen

odborno zachudňipen

ODI

okresný dopravný
inšpektorát

TDI

thamutno dopravno
inšpektoratos

OE

osvedčenie o
evidencii

ZE

zadikhado vaš evidencija

OEV

osvedčenie o
evidencii vozidla

ZME

zadikhado vaš motoriskeri
evidencija

OI
OKO NM

okrem iného
AVER
obnova
NKO NM
katastrálneho
operátu
novým
mapovaním
obnova
NKO CHF
katastrálneho
operátu skrátenou
formou
okres
tham
ochranné lesy
AV
ochrana osobných ZpDZI
údajov

aver
nevľaripen
vaš
katastralno operatos pedal
nevo mapingos

odbor ochrany
OPTZ
prírody a krajiny
odbor poriadkovej OPP, OJP,KJP
polície, odbor
požiarnej
prevencie,
oddelenie požiarnej
prevencie
okresné
TD HZZ
riaditeľstvo
Hasičského a
záchranného zboru
okresné
TD SZ
riaditeľstvo
Policajného zboru
občiansky
súdny MSP
poriadok

odboris vaš prirodakero
the themutno zaarakhiben
odboris vaš poriadkovo
policia, odboris vaš
jagutno prevencija, kotor
vaš jagutňi prevencija

ot. č.
OTT

otázka číslo
osadenie objektu v
teréne

num. phuč.
OST

numeriskero phučiben
objektoskero sthoviben
andro terenos

OÚ ŽP

obvodný úrad
životného
prostredia
odpadová voda

OU DŽP

obvodno urados vaš
džiduno pašaľipen

MP

meľaľi paňi

OKO SF

okr.
OL
OOÚ
OPAK
OPP

OR HaZZ

OR PZ

OSP

OV

nevľaripen
vaš
katastralno
operatos
prekal charňardo forma
tham
arakhune veša
zaarakhiben
pedal
dženengere informaciji

thamutno direktoratos vaš
hasičsko the
zaarakhibnaskero zboris
thamutno direktoratos vaš
šingunalo zboris
manušikano
poriadkos

sudno
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p

P
P
parc. číslo
PD
PK
PL
PLV
poč. b.
popis. číslo
POS

maximálna limitná
hodnota
koncentrácie
znečisťovania
poznámka
plochá
parcelové číslo
projektová
dokumentácia

"p"

pozemná
komunikácia
Poľsko
platobný výmer
počet bodov
popisové/popisné
číslo
preukaz odbornej
spôsobilosti

PK

phuvakeri komunikacija

PL
PV
p.g.
popis. Gin

Poľsko
poťibnaskero vimeris
punktengero gin
popisovo/popisno gin

LOM

legitimacija vaš odborno
moresis

P
S
parc. Gin
PD

jekhbareder limitno
bararipen vaš
koncentracijakero
meľariben
poznamka
saňi
parcelovo gin
projektoskeri
dokumentacija

pozn.
PPF

poznámka
pozn.
poľnohospodársky PPF
pôdny fond

poznamka
phuvakerochulajipnaskero
phuvakero fondos

PPÚ

projekt
pozemkových
úprav
prevádzka
priemerne
prípadne
prírastkové číslo
povinné zmluvné
poistenie

PPV

projektos vaš
visaribena

ačh.
priem
prip.
prith. gin
PZP

ačhiben
priemernones
pripadnones
prithovibnaskero gin
povinno zmluvno
poistenie

podrobné
a základné
polohové bodové
polia
radový, rovinaté
rodinný dom
riadený katalyzátor
kilometráž
Rumunsko
rodné číslo
register pôvodného
stavu

PBPP, ZBP

podrobna
polohova
maľi

R
FD
RKAT
km
RO
uľip. g.
RCD

radovo, rovinato
fameľijakero drom
riadeno katalizatoris
kilometraža
Rumunija
uľipnaskero gin
registros vaš čirlatune
droma

prev.
priem.
príp.
prírastk. číslo
PZP
PZPBP, ZPBP

R
RD
RKAT
rkm
RO
rod. č.
RPS
RSÚC

regionálna správa a RSDL
údržba ciest

SPRÁVNE
súpisné číslo

phuvakere

the
bazutna
punktoskere

regionálna sprava the
dromeskero ľikeriben
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RT GP SR

Register trestov
Generálnej
prokuratúry SR

RT GP SR

Registros vaš tresti andre
Generálno prokuratura SR

RUS
RVP

Rusko
register
vlastníckych práv

RUS
RMC

Rusija
registros pal majiteľiskere
čačipena

S
S
SGI

svahovité
S
Švédsko
S
súbor geodetických SGI
informácií

šikmones, oprunes
Švedija
suboris vaš geodeticka
informaciji

SHR

samostatne
KCHR
hospodáriaci
roľník
schéma de minimis schema DM
identifikačné číslo SID
pre organizácie s
rovnakým IČO

korkores chulajindo
roľnikos

Slovenská
SIZP
inšpekcia životného
prostredia
služobný predpis
služ. predp.
Slovenské národné STM
múzeum

Slovakijakeri inšpekcija
pal džiduno pašaľipen

Slovenská národná STP
rada

Slovakijakero themutno
parlamentos

oxid siričitý
oxidy síry
SOx
stavebné povolenie AP

oxid siričito
oxid síri
ačhavibnaskero
priačhiben

SPI

súbor popisných
informácií

SPI

suboris vaš popisna
informaciji

spol. s r. o.

spoločnosť s
ručením
obmedzením
Slovenský
plynárenský
priemysel, akciová
spoločnosť

spol. s.j.z.

societa vaš jepašuno
zaačhaviben

SPP a.s.

Slovakijakero plinoskero
priemislos, akciovo
societa

Srbsko
Slovenská správa
ciest

SRB
SDS

Srbsko
Slovakijakeri dromeskeri
sprava

schéma DM
SID

SIŽP
služ. predp.
SNM
SNR
SO₂

SOx
SP

SPP, a. s.

SRB
SSC

SO₂

schema de minimis
identifikačno gin pedal
organizacija le jekhto
ginoha IČO

služobno predpisos
Slovakijakero themutno
muzeum

SPRÁVNE
súbor
opisných
informácií
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Slovenská správa
ciest – Investičná
výstavba a správa
ciest
slovenská
technická norma

SSC IA DC

stavebný úrad
Slovenský
vodohospodársky
podnik, štátny
podnik
Society for
Worldwide
Interbank
Financial
Telecommunication
Štátny fond rozvoja
bývania

SU
SPP š.p.

stavebno urados
Slovačikano paňakerako
podňikos štatno podňikos

SWIFT kód
banky

Society for Worldwide
Interbank Financial
Telecommunication

ŠFRB

Themutno fondos
rozvojovo bešiben

ŠOP

Štátna ochrana
prírody

ŠOP

Themutno zaarakhľi
prirodakeri

ŠPZ

štátna poznávacia
značka

ŠPZ

themutno poznavaco
cajchos

ŠS
ŠSOH

štátna služba
štátna správa
odpadového
hospodárstva

ŠS
ŠSOH

themutno solgišagos
themutno sprava
odpaďiko hospodarstvos

ŠSOPaK

štátna správa
ochrany prírody a
krajiny
štátna ochrana
štátna príslušnosť
štátna príslušnosť
Štatistický úrad SR
tona
takzvaný

ŠSOPaK

themutno sprava ochrana
prirodakeri u them

št. ochrana
št. prisl.
št. príslušnosť
ŠU SR
T
a.v.

themutno zaarakhiben
themutno prislušnosťa
themutno prislušnosťa
Štatistikano urados SR
tona
avka vičindo

SSC IV SC

STN
SÚ
SVP, š. p.

SWIFT kód
banky

ŠFRB

št. ochrana
št. prísl.
št. príslušnosť
ŠÚ SR
t
t. z.

STN

Slovakijakeri dromeskeri
sprava Investično
ačhaviben the dromeskeri
sprava
slovakijakeri technicko
norma

t/rok
t/sezóna
TEČ

tona/rok
t/berš
tona/sezóna
t/sezona
tabuľka s
TEG
evidenčným číslom

tona/berš
tona/sezona
tabľica le evidenčno
gindeha

tel. číslo
tel. kontakt
tis.
TKO

telefónne číslo
telefónny kontakt
tisíc
tuhý komunálny
odpad

telefoňiskero gindo
telefoňiskero kontaktos
ezeros
zoralo komunalno
odpados

Tel. Gindo
tel.kontakto
Ezer.
ZKO

SPRÁVNE
tzv.
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TOC

suma kysličníkov
uhlíka

TOC

keciben kisličňiken uhlika

TOO

technickoorganizačné
opatrenie
továrenská značka
technickoprevádzkový
parameter

TOK

technicko-organizačno
keriben

tov. značka
TKP

tovarňakeri cajchos
technicko-keribnaskero
parametros

TR
trv. bydlisko
trv. pobyt
TS

Turecko
trvalé bydlisko
trvalý pobyt
technické služby
(mesta)

TR
Sako. Bešiben
Sako.pobit
TS

Turkija
sakoďiveseskero bešiben
sakoďiveseskero pobito
technicko solgališagos
(foreskero)

typ P

pre osoby poverené tip p
výkonom fyzickej
ochrany, pátrania,
odbornej prípravy
a poradenstva a
pre
prevádzkovateľov.
pre osoby poverené tip s
výkonom fyzickej
ochrany a pátrania

vaš o manuša so hine
poverinde te kerel fizicko
merkiňiben, rodiben,
odborno keriben, del goďi
u prevackovaťeľa

TZL

tuhé znečisťujúce
látky

ZMK

zorale melale kotera

UA
ÚK
usm.
UZ
uzn.
V
V
v zast.
v. o. s.

Ukrajina
účastník konania
usmernenie
Uzbekistan
uznesenie
vklad
vežový
v zastúpení
verejná obchodná
spoločnosť

UA
UK
usm.
UZ
uzn.
V
V
Andro ačhavi.
v.b.s.

Ukrajina
učastňiko andro keriben
usmerňišagos
Uzbekistan
uzňeseňje
vklados
vežovo
andro ačhaviben
ňipengeri bikeňibnaskeri
spoločnasťa

VB
VBP

vecné bremeno
VB
vecný bezpečnostný VAP
prostriedok

vecno pharipen
vecno arakhutno
prostrjedkos

VKM

vektorová
katastrálna mapa

vektorovi katastralňi
mapa

VL
VMUO

vlastník
VL
vektorová
mapa VMUO
určeného operátu

tov. značka
TPP

typ S

VKM

vaš o manuša so hine
poverinde te kerel fizicko
merkiňiben u rodiben

vlastňikos
vektorovo mapa určinde
operatoriskeri
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VNL

vybrané
nebezpečné látky

VNL

vilile ňebespečne latki

VO
vyhl.
vyhl. č.
VZN

vnútorný odbor
vyhláška
vyhláška číslo
všeobecne záväzné
nariadenie

AO
Vičiňi.
vičiňi.g.
VPN

andruno odboris
vičiňiben
vičiňiben gindo
všeobecno phandlo
narjaďeňje

xls

prípona súborov
xls
špecifikácia Office
Open XML
vytvorených v
aplikácii Microsoft
Excel

pripona suborenge
špecifikacija office open
xml so hine kerde andre
aplikacijai microsoft
excel

Z

zateplenie celého
Z
obvodového plášťa,
zvlnené

zataťariben calo
obvodovo plašťo,
zvlnindo

zák.
zákl.
ZC

zákon
základný
zapustený na celé
podlažie

zakonos
bazutno
zamukhlo pro calo
podlažje

ZČ
združená prev.

zapustený čiastočne ZčK
združená
Združinďi prev.
prevádzkareň

zamukhlo ča koter
združinďi prevackarňa

ZL
ZP

znečisťujúca látka
zdravotné
postihnutie
zateplenie strechy
Západoslovenská
energetika, akciová
spoločnosť

ML
SP

meľaľatňu latka
sasťipnaskero posťihos

ZS
Zs. Energetika,
a.s.

zataťariben le dachos
zapadoslovačikaňi
energetika, akcijovo
spoločnosťa

ZsE

Západoslovenská
energetika

ZsE

zapadoslovačikaňi
energetika

ZsVS

Západoslovenská
vodárenská
spoločnosť

ZsVS

zapadoslovačiikaňi
vodarensko spoločnosťa

ZŠ
ZŠS

zateplenie štítu
zákon o štátnej
službe

ZŠ
ZŠS

zataťariben šťitoskero
zakonos pal themutňi
služba

ZTO

základný technický ZTO
opis

bazutno technicko opisos

zv.
ŽP

zväzok
životné prostredie

zvesko
dživipnaskero than

ZS
Zs. Energetika,
a. s.

Zak.
Zakl.
ZC

zv.
DŽT
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PRÁVNY PREDPIS V SLOVENSKOM
JAZYKU

PRÁVNY PREDPIS ROM V RÓMSKOM
JAZYKU

Dohoda o Európskom hospodárskom priestore dovakeriben pal europakero hospodarsko than
Metodický návod na spracovanie registra
metodicko navodos pedal registraskero skeriben
obnovenej evidencie pozemkov
vaš nevisaľuňi phuvakeri evidencija
nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6.
augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií
pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom
podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné
nariadenie o skupinových výnimkách)

komisijakero nariadenie (ES), g. 800/2008 andal
6. augustos 2008 pal zvičiňiben vaš thode
šegitibnaskere kategorii pedal sphandľipen le
jekhetano pjacos mamuj članki 87 the 88
dovakeribnastar (Všeobecno thoďipen pal
skupinovo vinimki)

nariadenie (EHS) č. 881/92 Rady z 26. marca
1992 o prístupe na trh v preprave tovaru
cestnou dopravou v rámci spoločenstva na
územie alebo z územia jedného členského štátu
alebo pri prechode cez územie jedného alebo
viacerých členských štátov

nriadenie (EHS) g. 881/92 Radakero andal 26.
marcoste 1992 pal pribešiben pro pjacos vaš
tovariskeri preprava la dromakeraha dopravaha
vaš jekhetaňiben pro than vaj andal than jekhes
člensko themeha vaj paš phirkeriben pal than
jekhes vaj buter člensko themendar.

nariadenie (ES) č. 104/2000 Z. z. o spoločnej
organizácii trhov s výrobkami rybolovu a
akvakultúry

nariadenie (ES) g. 104/2000 Z. z pal jekhetaňi
pjacoskeri organizacija le mačhengere the
akvakulturengere produktenca

nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15.
decembra 2006 o uplatnení článkov 87 a 88
Zmluvy o založení ES na pomoc de minimis

nariadenie komisie (ES) g. 1998/2006 andal 15.
decembroste 2006 pro člankengero sthoviben 87
the 88 andal dovakeriben pal sthoviben ES pedal
šegitipen de minimis

nariadenie prezidenta Policajného zboru
č. 14/2011

šingunalo prezidentoskero nariadenie g. 14/2011

nariadenie Rady Európskeho spoločenstva
č. 1047/2002

nariadenie andal rada vaš europakeri societa g.
1047/2002

nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 491/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú
kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné
hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových
vôd a osobitných vôd (zrušené)

govermentoskero nariadenie pal Slovakijakeri
republika g. 491/2002 Z. z. so pes sthoven
kvalitativna meti vaš oprune paňa the limitna
bararipena so sikhaven sar hine melale džungale
paňa the osobitna paňa (zrušimen)

nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 296/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú
požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele
povrchových vôd a limitné hodnoty
ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a
osobitných vôd

govermentoskero nariadenie pal Slovakijakeri
republika g. 296/2005 Z. z. so pes sthoven
mangavipena pre kvalita the kvalitativna meti vaš
oprune paňa the limitna bararipena so sikhaven sar
hine melale džungale paňa the osobitna paňa

nariadenie Rady (EHS) č. 684/92 zo 16. marca
1992 o spoločných pravidlách pre
medzinárodnú prepravu osôb autokarmi a
autobusmi v znení nariadenia (ES) č. 11/98

Nariadenie Radakero (EHS) g. 684/92 andal 16.
marcos 1992 pal jekhetane pravidli pedal
maškarthemutňi manušikaňi preprava le
motorenca the autobusenca le šuňibnaha vaš
nariadenie (ES) g. 11/98
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opatrenie Štatistického úradu Slovenskej
republiky č. 16/2001 Z. z., ktorým sa vyhlasuje
Klasifikácia zamestnaní (zrušené)
vyhláška č. 516/2011 Z. z., ktorou sa vydáva
Štatistická klasifikácia zamestnaní

opatrenie Štatisticko urados andal Slovakijakeri
republika g. 16/2001 Z. z., so pes zvičinel
Buťakeri klasifikacija (zrušimen)
zvičiňiben 516/2011 Z. z., so pes del avri
Štatisticko buťakeri klasifikacija

Ponukový cenník geodetických
a kartografických výkonov podľa zákona
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov

Ponukovo cennikos vaš geodeticka
the kartograficka keribena vaš zakonos g.
18/1996 Z. z. pedal ceni andro pheňiben pal o
palune predpisa

Schéma pomoci de minimis na podporu
zamestnanosti – č. Schéma DM-1/2007

Šegitinďi schema de minimis pedal buťakeri
podpora - g. Schema DM-1/2007

smernica ES č. 1/2001 ktorou sa mení a dopĺňa
smernica Rady č. 70/220/EHS o opatreniach
proti znečisťovaniu ovzdušia emisiami z
motorových vozidiel

smernica ES g. 1/2001 vaš savi pes visarel the
dothovel radakeri smernica 70/220/EHS pal
sthovibena mamuj vzduchoskero meľariben le
emisijenca andal motora

smernica Európskeho parlamentu a Rady
č. 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní
odborných kvalifikácií

smernica andal Europakero parlamentos the
Radakeri 2005/36/ES andal 7. septembros 2005
pal uznavimen le odborna kvalifikacijen

spresnenie Riadiaceho orgánu (RO) č. N3/2007 spresňimen vaš Riadiaco organos (RO) g.
v platnom znení
N3/2007 andro platno pheňiben
vyhláška Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 706/2002 Z. z. o
zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných
limitoch, o technických požiadavkách a
všeobecných podmienkach prevádzkovania, o
zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii
zdrojov znečisťovania ovzdušia a o
požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií
znečisťujúcich látok v znení neskorších
predpisov

zvičiňiben andal Ministerstvos vaš dživeseskero
pašaľipen andal Slovakijakeri republika g.
706/2002 Z. z. pal chaňiga so meľaren o ľuftos,
pal emisna limiti, pal technicka phučibena the
všeobecna podmienki so džan avri, pal zoznamos
vaš melale latki, pal kategorizacija vaš chaňiga so
meľaren o ľuftos the pal phučibena vaš
zaarakhiben emisijakere rozgeľipena andal melale
latki andro pheňiben pal o palune predpisa

vyhláška Federálneho ministerstva dopravy
č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o
pozemných komunikáciách (cestný zákon)

zvičiňiben andal Federalno dopravakero
ministerstvos g. 35/1984 Z.b., so pes lestar
skerkerel zakonos pal phuvakere komunikaciji
(dromeskero zakonos)

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky č. 441/2006 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o skúške odbornej
spôsobilosti na vyhotovenie lesného
hospodárskeho plánu a o vydávaní a odňatí
osvedčenia o odbornej spôsobilosti a technickej
spôsobilosti na vyhotovenie lesného
hospodárskeho plánu

zvičiňiben andal Ministerstvos vaš phuvakero
chulajipen andal Slovakijakeri republika g.
441/2006 Z. z., so pes sthoven o cikňibena pal
atestos vaš odborno moresis pedal skeriben vaš
vešeskero chulajipnaskero planos the pal oda kana
pes del avri te odlel pes ľajstros vaš odborno
presikhaviben pedal technicko moresis skeriben
vaš vešeskero chulajipnaskero planos
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vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka Slovenskej republiky
č. 501/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o produkcii lesného
reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na
trh
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky č. 12/2009 Z. z. o ochrane
lesných pozemkov pri územnoplánovacej
činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia
funkcií lesov
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky č. 232/2006 Z. z. o
vyznačovaní ťažby dreva, označovaní
vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky č. 31/1999 Z. z. o lesnej
hospodárskej evidencii

zvičiňiben andal Ministerstvos vaš phuvakero
chulajipen andal Slovakijakeri republika g.
501/2010 Z. z., so pes sthoven cikňibena pal
produkcija vaš vešeskero reprodukčno materialis
the leskero sthoďipen pro pjacos
zvičiňiben andal Ministerstvos vaš phuvakero
chulajipen andal Slovakijakeri republika g.
12/2009 Z. z. pal zaarakhiben vaš vešeskere phuva
paš uzemnoplanovaco keriben the lengero
odlelipen the scikňiben andal pherďaripen vaš
vešeskere funkciji
zvičiňiben andal Ministerstvos vaš phuvakero
chulajipen andal Slovakijakeri republika g.
232/2006 Z. z. pal cajchišagos vaš kaštengero
pharaviben the pal dokladi pal kašteskero povodos

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou
sa vykonáva zákon o poľovníctve

zvičiňiben andal Ministerstvos vaš phuvakero
chulajipen andal Slovakijakeri republika g.
31/1999 Z. z. pal vešeskeri chulajipnaskeri
evidencija
zvičiňiben vaš Phuvakerochulajipnaskero
ministerstvos vaš SR g. 344/2009 Z. z. prekal savo
džal zakonos vaš fošnerisišagos

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky č. 397/2006 Z. z. o lesnej
stráži

zvičiňiben vaš Phuvakerochulajipnaskero
ministerstvos vaš SR g. 397/2006 Z. z. vaš
vešeskero vartišagos

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky č. 451/2006 Z. z. o
odbornom lesnom hospodárovi

zvičiňiben vaš Phuvakerochulajipnaskero
ministerstvos vaš SR g. 451/2006 Z. z. pal
odborno vešeskero chulajiste

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. z. o
hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa

zvičiňiben vaš Phuvakerochulajipnaskero
ministerstvos vaš SR g. 453/2006 Z. z. pal
chulajipnaskero vešeskero prikeriben the
vešeskero zaarakhiben

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky č. 508/2004 Z. z., ktorou
sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o
ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a
o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zvičiňiben vaš Phuvakerochulajipnaskero
ministerstvos vaš SR g. 508/2004 Z. z., prekal
savo džal §27 andal zakonos g. 220/2004 Z. z. pal
zaarakhiben the skerkeriben vaš phuv the pal
zakonoskero visariben g. 245/2003 Z. z. pal
integrovano prevencija the kontrola vaš meľariben
le džiduno pašaľipen the pal visariben the
dothoviben vajsave zakonen

vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny Slovenskej republiky č. 31/2004 Z. z.,
ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov

zvičiňiben vaš Ministerstvos vaš buťi, socialna
veci the fameľija vaš SR g. 31/2004 Z. z., prekal
savo džal § 69 ods. 1 zákona g. 5/2004 Z. z. pal
buťakere službi the pal visariben the dothoviben
vajsave zakonen
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vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z.,
ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov

zvičiňiben vaš Ministerstvos vaš buťi, socialna
veci the fameľija vaš SR g. 44/2004 Z. z., prekal
savo džal §69 ods. 2 zakonostar g. 5/2004 Z. z. pal
buťakere službi the pal visariben the dothoviben
vajsave zakonen

vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 Z. z.
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci a bezpečnosti technických zariadení
(zrušená)
vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s
technickými zariadeniami tlakovými,
zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou
sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa
považujú za vyhradené technické zariadenia

zvičiňiben vaš Ministerstvos vaš buťi, socialna
veci the fameľija vaš SR g. 718/2002 Z. z. pedal
dopaťaňiben vaš biphandľipen the sasťaribnaskero
zaarakhiben paš buťi the biphandľipen vaš
technicka aparati (zrušimen)
zvičiňiben vaš Ministerstvos vaš buťi, socialna
veci the fameľija vaš SR g. 508/2009 Z. z., prekal
savo pes sthoven cikňibena pedal biphandľipen
sasťaribnaskero zaarakhiben paš buťi le technicka
aparatenca so hine tlakova, oprehazdne, elektricka
the plinova the prekal savo pes zathoven technicka
aparata, so pes sthoven sar avrethode aparati

vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 411/2006 Z. z., ktorou sa
ustanovuje paušálna suma trov konania o
priestupku

zvičiňiben vaš Ministerstvos andral vaš
Slovakijakeri republika 411/2006 Z. z., so pes
sthovel paušalno suma vaš keribnaskere trovi pal
priestupkoste

vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej
prevencii v znení neskorších predpisov
vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 531/2008 Z. z., ktorou sa mení
vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 411/2006 Z. z., ktorou sa
ustanovuje paušálna suma trov konania o
priestupku

zvičiňiben vaš Ministerstvos andral vaš
Slovakijakeri republika g. 121/2002 Z. z. pal
bilabarkerďi prevencija andro pheňiben pal o
palune predpisa
zvičiňiben vaš Ministerstvos andral vaš
Slovakijakeri republika g. 531/2008 Z. z. so pes
visarel zvičiňiben vaš Ministerstvo vnutra vaš
Slovakijakeri republika g. 411/2006 Z. z., so pes
sthovel paušalno suma vaš keribnaskere trovi pal
priestupkoste

vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 555/2003 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a
strelive a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o
archívoch a registratúrach a o doplnení
niektorých zákonov

zvičiňiben vaš Ministerstvos andral vaš
Slovakijakeri republika g. 555/2003 Z. z., so pes
skerkeren vajsave zakonoskere sthovibena g.
190/2003 Z. z. pal ľivindaskere ľivinda the
ľivinduňi municija the pal visariben the
dothoviben vajsave zakonen
zvičiňiben vaš Ministerstvos andral vaš
Slovakijakeri republika g. 628/2002 Z. z., savaha
pes keren varesave ustanoveňja zakoneskere pal o
archiva u registraturi the pal dothoviben vajsave
zakonen
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vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 634/2005 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti
súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o súkromnej
bezpečnosti)

zvičiňiben vaš Ministerstvos andral vaš
Slovakijakeri republika g. 634/2005 Z. z., savaha
pes den službi andre sukromno bespečnosťa the
pal visariben the dothoviben vajsave zakon
(zakonos pal sukromno bespečnosťa)

vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

zvičiňiben vaš Ministerstvos andral vaš
Slovakijakeri republika g. 9/2009 Z. z., savaha pes
kerel zakonos pal dromeskeri premavka the pal
visariben the dothoviben vajsave zakonen

vyhláška Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 489/2002 Z. z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o
prevencii závažných priemyselných havárií a o
zmene a doplnení niektorých zákonov

zvičiňiben vaš Ministerstvos ko dživipnaskero
pašaľipen vaš Slovakijakeri republika g.489/2002
Z. z., savaha pes keren varesave ustanoveňja
zakoneskere pal prevencia zavažno prjemiselno
havarii the pal visariben the dothoviben vajsave
zakonen

vyhláška Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 126/2004 Z. z. o
autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo
veciach odpadov, o ustanovovaní osôb
oprávnených na vydávanie posudkov a o
overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb

zvičiňiben vaš Ministerstvos ko dživipnaskero
pašaľipen vaš Slovakijakeri republika g.126/2004
Z. z., pal autorizacija, savaha pes del odborne
posudki andre buťa odpadokere, pal ačhaviben le
manušen so hine opravňimen te del avri o posudki
u pal lengeri odborno sposobilosťa

vyhláška Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny

zvičiňiben vaš Ministerstvos ko dživipnaskero
pašaľipen vaš Slovakijakeri republika g. 24/2003
Z. z., savaha pes kerel zakonos g. 543/2002 Z. z.
pal e prirodakeri u themuskero zaarakhiben

vyhláška Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 315/2010 Z. z. o
nakladaní s elektrozariadeniami a s
elektroodpadom

zvičiňiben vaš Ministerstvos ko dživipnaskero
pašaľipen vaš Slovakijakeri republika g. 315/2010
Z. z., pal o keriben le elektrobuťenca u
elektroodpadenca

vyhláška Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 408/2003 Z. z. o
monitorovaní emisií a kvality ovzdušia

zvičiňiben vaš Ministerstvos ko dživipnaskero
pašaľipen vaš Slovakijakeri republika g. 408/2003
Z. z. pal o monitoringo ko emisiji u ľuftoskeri
kvalita
vyhláška Ministerstva životného prostredia
zvičiňiben vaš Ministerstvos ko dživipnaskero
Slovenskej republiky č. 61/2004 Z. z., ktorou sa pašaľipen vaš Slovakijakeri republika g. 61/2004
ustanovujú požiadavky na vedenie
Z. z., savaha pes ustanovinen mangipena pro
prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších
šerale khatar prevackovo evidencija u buteripen
údajov o stacionárnych zdrojoch
dureder udajengero pal o stacionarna zdroji
vyhláška Štatistického úradu Slovenskej
republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva
Štatistická klasifikácia ekonomických činností

zvičiňiben andral Štatistikano urados vaš
Slovakijakeri republika g.306/2007 Z. z., savaha
pes avri del Štatistikaňi klasifikacija vaš o
ekonomicko buťa
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vyhláška Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky č. 22/2010 Z.
z., ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre
katastrálne úrady a správy katastra

zvičiňiben andral Urados ki geodzija, kartografija
u katastro vaš Slovakijakeri republika g. 22/2010
Z. z., savaha pes avri del Spravovaco porjadokos
vaš o katastralno uradi u katastrengere spravi

vyhláška Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z.
z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o
geodézii a kartografii v znení neskorších
predpisov

zvičiňiben andral Urados ki geodezija, kartografija
u katastro vaš Slovakijakeri republika g. 300/2009
Z. z., savaha pes kerel o zakonos andral Narodno
rada vaš Slovakijakeri republika g. 215/1995 Z. z.
pal e geodezija u kartografija andro pheňiben pal o
palune predpisa

vyhláška Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.
z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o
katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a
iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny
zákon) v znení neskorších predpisov

zvičiňiben andral Urados ki geodezija, kartografija
u katastro vaš Slovakijakeri republika g. 461/2009
Z. z., savaha pes kerel o zakonos andral Narodno
rada vaš Slovakijakeri republika g. 162/1995 Z. z.
pal o katastro ko khera u pal o vlastnicko zapisis u
aver čačipena ko khera (katastralno zakonos)
andro pheňiben pal o palune predpisa

vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských
jednotkách

zvičiňiben andral Ministerstvos ko vnutro vaš
Slovakijakeri republika g. 611/2006 Z. z. Pal o
hasičska jednotki

zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej
správe v znení neskorších predpisov

zakonos g. 10/1996 Z. z. pal e kontrola andre
štatno sprava andro pheňiben pal o palune
predpisa
zákon č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a Zakonos g. 100/1977 Zb. Pal o chulajipen andro
štátnej správe lesného hospodárstva v znení
veša u andre štatno sprava ko vešuno chulajipen
neskorších predpisov (zrušené)
andro pheňiben ko palune predpisa (zrušimen)
zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení
zakonos g. 326/2005 Z. z. Pal o veša andro
neskorších predpisov
pheňiben pal o palune predpisa
zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní zakonos g. 105/1990 Zb. pal o sukromno
občanov
podňikišagos manušengero
zákon č. 129/1991 Zb. o komerčných
právnikoch (zrušené)
zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov

zakonos g. 129/1991 Zb. pal o komerčna pravňika
(zrušimen)
zakonos g. 586/2003 Z. z. pal e advokacija the pal
visariben the dothoviben zakoňiske g. 455/1991
Zb. pal o živnosťensko podňikiben (živnosťensko
zakonos) andro pheňiben pal o palune predpisa

zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov

zakonos g. 135/1961 Zb. pal u o phuvale droma
(dramareskero zakonos) andro pheňiben pal o
palune predpisa
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zákon č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti
na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a
doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov

zakonos g. 136/1995 Zb. pal e odborno džanľipen
pro avri lile keribena andro ačhaviben the pal
visariben the dothoviben zakoňiskero g. 50/1976
Zb. pal o thaneskero planovišagos u
ačhavibnaskero porjadkos (ačhavibnaskero
zakonos) andro pheňiben pal o palune predpisa

zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na
vnútornom trhu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

zakonos g. 136/2010 Z. z. pal o solgališagos
andro andruno pjacos the pal visariben the
dothoviben vajsave zakonen

zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov

zakonos g. 137/2010 Z. z. pal o luftos
zakonos g. 138/1991 Zb. pal o gaveskero
barvaľipen andro pheňiben pal o palune predpisa

zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom zakonos g. 138/2010 Z. z. pal o vešuno
materiáli
reprodukčno materijalos
zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch zakonos g. 145/1995 Z. z. pal o spravna
v znení neskorších predpisov
poťiňibena andro pheňiben pal o palune predpisa
zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne
žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
reguláciou obchodu s nimi a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

zakonos g. 15/2005 Z. z. pal o arakhiben le
džviren so biphandnones dživen u the pal o čara
so biphandnones dživen pal regulacija ko
bikeňiben lenca the pal visariben the dothoviben
vajsave zakonen

zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení
neskorších predpisov

zakonos g. 154/1994 Z. z. pal o matriki andro
pheňiben pal o palune predpisa

zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností zakonos g. 162/1995 Z. z. pal o katastro ko
a o zápise vlastníckych a iných práv k
ňehnuťelnosťa u pal o irišagos ko vlastňicko u
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
aver čačipena ko ňehnuťelnosťi (katastralno
zakonos)
zákon č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave
zakonos g. 168/1996 Z. z. pal e dromeskeri
doprava
zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore
zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách
zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých
opatreniach na usporiadanie vlastníctva k
pozemkom
zákon č. 181/1995 Z. z. o pozemkových
spoločenstvách v znení neskorších predpisov
zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a
nebytových priestorov v znení neskorších
predpisov
zákon č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a
vinárstve (zrušené)
zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a
vinárstve

zakonos g. 171/1993 Z. z. pal o Šingunalo zboris
zakonos g. 18/1996 Z. z. pal o ceni
zakonos g. 180/1995 Z. z. pal o varesave opatreňja
pro vlastňictvoskero lačhariben ko phuva
zakonos g. 181/1995 Z. z. pal o phuvalutne
jekhetaňibena andro pheňiben pal o palune
predpisa
zakonos g. 182/1993 Z. z. pal o vlastňictvo ko biti
u bijobitova thana andro pheňiben pal o palune
predpisa
zakonos g. 182/2005 Z. z. pal o vinohradňictvo u
moľa (zrušimen)
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zakonos g. 190/2003 Z. z. pal o ľivinda the
ľivinduňi municija the pal visariben the
dothoviben vajsave zakonen u andro pheňiben pal
o palune predpisa
zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci
zakonos g. 195/1998 Z. z. pal socialno šegitipen
(zrušený)
(zrušimen)
zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákon g. 448/2008 Z. z. pal socialno službi the pal
o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
visariben the dothoviben zakonos g. 455/1991 Zb.
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) pal živnostensko bikeňiben (živnostensko
v znení neskorších predpisov
zakonos) andro pheňiben pal o palune predpisa
zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a
strelive a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov
zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii
v znení neskorších predpisov

zakonos g. 211/2000 Z. z. pal biphandlo
pribešiben ko informaciji the pal visariben the
dothoviben vajsave zakonen (zakonos pal
slobodna informacii) andro pheňiben pal o palune
predpisa
zakonos g. 215/1995 Z. z. pal geodezia the
kartografia andro pheňiben pal o palune predpisa

zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona
č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a
kontrole znečisťovania životného prostredia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov

zakonos g. 220/2004 Z. z. pal zaarakhiben the
keriben vaš maľakeri phuv the pal zakonoskero
visariben g. 245/2003 Z. z. pal integrovano
prevencija the kontrola vaš džiduno pašaľipen the
pal visariben the dothoviben vajsave zakonen

zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty

zakonos g. 222/2004 Z. z. pal daňa andal dothodo
bararipen

zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a zakonos g. 223/2001 Z. z. pal čhidľipena the pal
doplnení niektorých zákonov
visariben the dothoviben vajsave zakonen
zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych
preukazoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci
zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch
a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o
zmene a doplnení ďalších zákonov v znení
neskorších predpisov

zakonos g. 224/2006 Z. z. pal dženengere
legitimaciji the pal visariben the dothoviben
vajsave zakonen andro pheňiben pal o palune
predpisa
zakonos g. 231/1999 Z. z. pal themutno šegitipen
zakonos g. 233/1995 Z. z. pal sudna exekutora the
exekutorsko keriben (Exekučno porjadkos) the pal
visariben the dothoviben vajsave zakonen andro
pheňiben pal o palune predpisa

zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

zakonos g. 24/2006 Z. z. pal peribena pro džiduno
pašaľipen the pal visariben the dothoviben vajsave
zakonen

zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole znečisťovania životného prostredia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

zakonos g. 245/2003 Z. z. pal andrethoďi
prevencija the kontrola vaš džiduno
pašaľipnaskero meľariben the pal visariben the
dothoviben vajsave zakonen andro pheňiben pal o
palune predpisa
zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a zakonos g. 25/2006 Z. z. pal ňipengero
o zmene a doplnení niektorých zákonov
dochudňipen the pal visariben the dothoviben
vajsave zakonen
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zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene zakonos g. 274/2009 Z. z. pal fošnerišagos the pal
a doplnení niektorých zákonov
visariben the dothoviben vajsave zakonen
zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu
v znení neskorších predpisov

zakonos g. 278/1993 Zb. pal spravakero
themeskero chulajišagos andro pheňiben pal o
palune predpisa

zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
zákon č. 286/2009 Z. z. o fluorovaných
skleníkových plynoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

zakonos g. 283/2002 Z. z. pal dromarde nahradi
zakonos g. 286/2009 Z. z. pal fluorovana
sklenikova plini the pal visariben the dothoviben
vajsave zakonen

zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní
elektronickej registračnej pokladnice a o
zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej
rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
a o zmenách v sústave územných finančných
orgánov v znení neskorších predpisov

zakonos g. 289/2008 Z. z. pal chasňariben vaš
elektronicko registračno kasa the pal visariben the
dothoviben vaš zakonos andal Slovakijakeri
nacijakeri rada g. 511/1992 Zb. pal daňakeri
sprava the poplatki the pal visaribena andre
sustava vaš uzemna lovengere organi andro
pheňiben pal o palune predpisa

zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných
kvalifikácií

zakonos g. 293/2007 Z. z. pal udžaňiben vaš
odborna kvalifikaciji

zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení
neskorších predpisov

zakonos g. 300/2005 Z. z. trestoskero zakonos
andro pheňiben pal o palune predpisa

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zakonos g. 311/2001 Z. z. Buťakero zakonikos
andro pheňiben pal o palune predpisa
neskorších predpisov
zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi

zakonos g. 314/2001 Z. z. pal zaarakhiben mamuj
bare jaga

zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a
záchrannom zbore

zakonos g. 315/2001 Z. z. pal Bilabarkerdo the
zaarakherdo zboris

zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch
zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom
zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

zakonos g. 326/2005 Z. z. pal o veša
zakonos g. 328/2002 Z. z. pal socialno
zaarakhiben pedal šingune the slugaďa the the pal
visariben the dothoviben vajsave zakonen

zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových
úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách
zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

zakonos g. 330/1991 Zb. pal phuvakere
visaribena, pal phuvakero rakinkeriben, phuvakere
uradi, phuvakero fondos the pal phuvakere societi

zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon)

zakonos g. 364/2004 Z. z. pal o paňa the pal
zakonoskero visariben vaš Salovakijakeri
republika g. 372/1990 Zb. pal priestupki andro
pheňiben pal o palune predpisa (paňakero
zakonos)
zakonos g. 369/1990 Zb. pal gaveskero zathoviben
zakonos g. 372/1990 Zb. pal o priestupki

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

zakonos g. 355/2007 Z. z. pal zaarakhiben,
ľikeriben the nipengero sasťipen the pal visariben
the dothoviben vajsave zakonen
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zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom
poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

zakonos g. 381/2001 Z. z. pal povino
dovakeribnaskero poistenie važ zodpovednosťa
vaš zijand skerďi le motoriskeri prevadzkaha the
pal visariben the dothoviben vajsave zakonen

zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch zakonos g. 382/2004 Z. z. pal džandone,
a prekladateľoch a o zmene a doplnení
prethovibnaskere the pal visariben the dothoviben
niektorých zákonov
vajsave zakonen
zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a
zakonos g. 395/2002 Z. z. pal archiva, registraturi
registratúrach a o doplnení niektorých zákonov the pal dothoviben vajsave zakonen
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v
znení neskorších predpisov

zakonos g. 40/1964 Zb. Themutno zakonikos
andro pheňiben pal o palune

zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o
zmene a doplnení niektorých zákonov

zakonos g. 400/2009 Z. z. pedal themutňi služba
the pal visariben the dothoviben vajsave zakonen

zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia

zakonos g. 401/1998 Z. z. pedal poplatki vaš
ľuftoskero meľariben

zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov

zakonos g. 428/2002 Z. z. Pal ochrana le osobne
udajenge

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej
kontroly

zakonos g. 431/2002 Z. z. pal o učtovňictvos
zakonos g. 440/2000 Z. z. Pal o lovengero
merkiňiben

zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov

zakonos g. 460/1992 Zb. Ustava Slovačiko
republikakeri andro pheňiben pal o palune
predpisa
zakono g. 461/2003 Z. z. pal o socijalno poisťeňje
zakonos g. 473/2005 Z. z. Pal o dine službi andre
sukromno bespečnosťa the pal visariben the
dothoviben vajsave zakonen (zakonos pal o
sukromno bespečnosťa)

zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v
oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o
súkromnej bezpečnosti)
zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zrušené)
zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov

Zakonos g. 48/2002 Z. z. Pal o cudzincengero
bešiben the pal visariben the dothoviben vajsave
zakon (zrušimen)
zakonos g. 404/2011 Z. z. Pal o cudzincengero
bešiben the pal visariben the dothoviben vajsave
zakon

zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zakonos g. 5/2004 Z. z. Pal o službi buťarne the
pal visariben the dothoviben vajsave zakon

zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon)

zakonos g. 50/1976 Zb. Pal o thaneskero
planovaňje u ačhavibnaskero porjadkos
(ačhavibnaskero zakonos)

zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a
vnútornom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

zakonos g. 502/2001 Z. z. Pal e lovengeri kontrola
u andruno audito the pal visariben the dothoviben
vajsave zakonen
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zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme
poľnohospodárskych pozemkov,
poľnohospodárskeho podniku a lesných
pozemkov a o zmene niektorých zákonov

zakonos g. 504/2003 Z. z. pal o najmos le
phuvachulajengere phuva, phuvachulajeskero
podňikos u vešune phuva the pal visariben
vajsave zakonen

zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

zakonos g. 513/1991 Zb. Obchodno zakoňikos
zakonos g. 523/2004 Z. z. Pal o rospočtovo
pravidli andre verejno sprava the pal visariben the
dothoviben vajsave zakonen

zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny

zakonos g. 543/2002 Z. z. pal e pašaľipnaskero
zaarakhiben the themeskeri

zákon č. 571/2007 Z. z., ktorým sa mení a
dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady
č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva,
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o
pozemkových spoločenstvách v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

zakonos g. 571/2007 Z. z., saveha pes vatinel u
dothovel zakonos Slovačikaňa themeskera
radakero g. 330/1991 Zb. Phuvalengere keribena,
dothoviben ko phuvaleskero vlastnictvo,
phuvalengere uradi, phuvaleskero fondo u pal o
phuvalengere jekhetaňibena andro pheňiben pal o
paluene predpisa the pal visariben the dothoviben
vajsave zakonen

zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej
starostlivosti, službách súvisiacich s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov

zakonos g. 576/2004 Z. z. Pal o sasťipnaskero
bajipen, službi phandle le koleha sar pes del
sasťipnaskero bajipen the pal visariben the
dothoviben vajsave zakonen

zákon č. 583/2003 Z. z., ktorým sa mení a
dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov

zakonos g. 583/2003 Z. z., saveha pes vatinel u
dothovel zakonos Narodno radakero Slovačiko
republikakero g. 145/1995 Z. z. pal o spravne
dine love andro pheňiben pal o palune predpisa

zákon č. 586/2003 o advokácii a o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov

zakonos g. 586/2003 pal e advokacija the pal
visariben the dothoviben zakoňiha g. 455/1991
Zb. Pal o živnosťensko podňikimen (živnostensko
zakonos) andro pheňiben pal o palune predpisa

zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

zakonos g. 595/2003 Z. z. pal e daňa andral o
poťiňibena

zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej
zakonos g. 599/2003 Z. z. pal o žutipen andre
núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov hmotno briga the pal visariben the dothoviben
vajsave zakonen
zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch zakonos g. 647/2007 Z. z. pal o dromarutne
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
doklada the pal visariben the dothoviben vajsave
zakonen
zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

zakonos g. 7/2005 Z. z. pal o konkurzo u
reštrukturalizacija the pal visariben the dothoviben
vajsave zakonen

zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred
povodňami

zakonos g. 7/2010 Z. z. pal bajišagos anglal
paňakere brigi
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zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších
predpisov

zakonos g. 71/1967 Zb. pal o spravno keriben
(spravno porjadkos) andro pheňiben andro palune
predpisa

zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach
prevádzky vozidiel v premávke na pozemných
komunikáciách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

zakonos g. 725/2004 Z. z. pal o prevadckakere
podmjenki predal motora andre premavka pro
uprephuvakere droma the pal visariben the
dothoviben vajsave zakonen

zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o
zmene a doplnení niektorých zákonov

zakonos g. 8/2009 Z. z. pal e dromeskeri
premavka the pal visariben the dothoviben vajsave
zakonen
zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a
zakonos g. 82/2005 Z. z. pal e nalegalňi buťi u
nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení nalegalno zamestnavaňje the pal visariben the
niektorých zákonov
dothoviben vajsave zakonen
zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny
poriadok

zakonos g. 9/2010 Z. z. pal o sťažnosťi
zakonos g. 99/1963 Zb. Manušengero krisiskero
porjadkos

zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon)

zakonos g. 455/1991 Zb. pal o živnosťensko
podňikišagos (živnosťensko zakonos)

zákon č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
zákon č.163/2002 Z. z. o chemických látkach a
chemických prípravkoch v znení neskorších
predpisov (zrušený)
zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia
chemických látok a chemických zmesí na trh a
o zmene a doplnení niektorých zákonov
(chemický zákon) v znení neskorších predpisov

zakonos g.145/1995 Zz. pal o spravne poťiňibena
zakonos g.163/2002 Z. z. pal o chemicko latki u
chemicko pripravki andro pheňiben pal o palune
predpisa (zrušimen)
zakonos g. 67/2010 Z. z. pal o podmjenki sar pes
den chemicko latoki u chemicko zmesi pro trho
the pal visariben the dothoviben vajsave zakonen
(chemicko zakonos) andro pheňiben andro palune
predpisa

zákon o matrikách
zákon o účtovníctve
Zmluva o založení Európskeho spoločenstva

zakonos pal o matriki
zakonos pal o učtivňictvo
Dothoviben pal o uľipen le Europsko jekhetaňiben
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Záver
Poznámka jazykového redaktora
V slovníku sa uvádzajú aj heslá s výrazmi, ktoré sa vyskytujú v úradných textoch,
tlačivách a dokumentoch štátnej a verejnej správy, ale v kodifikačných príručkách a iných
jazykových príručkách sa hodnotia ako nespisovné alebo nesprávne. Pri týchto heslách je
poznámka SPRÁVNE a za ňou spisovný alebo správny ekvivalent, resp. ekvivalenty. Pri
niektorých heslách je poznámka VHODNEJŠIE a za ňou odporúčaný ekvivalent.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.
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