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Úvod

Rómsko-slovenský slovník obsahuje slovnú zásobu používanú v domácom 
prostredí, v neformálnej komunikácii, v škole, vo verejnom prejave. Zahŕňa poj-
my v štandardizovanej podobe rómskeho jazyka a niektoré pojmy zaužívané 
v jednotlivých regiónoch Slovenska. 
Slovník je zostavený podľa slovenskej abecedy. Pri písmene č sa vsunuli rómske 
výrazy začínajúce na aspirant čh. Pri písmene t sa vsunuli rómske výrazy začína-
júce na aspirant th. Pri písmene p sa vsunuli rómske výrazy začínajúce na aspi-
rant ph. Pri písmene k sa vsunuli rómske výrazy začínajúce na aspirant kh.
Slovník má slúžiť predovšetkým učiteľom rómskeho jazyka a v neposlednom 
rade má byť pomôckou pri vzdelávaní žiakov učiacich sa rómsky jazyk. 
Táto učebná pomôcka má slúžiť na zvyšovanie jazykových zručnos� žiakov a uči-
teľov.
Rómsko-slovenský slovník je neoddeliteľnou súčasťou inovovaného Rámcové-
ho vzdelávacieho programu pre rómsky jazyk a Jazykového por�ólia.

Šerutno nav/Podstatné meno  – š 

Kijathodo nav/Prídavné meno – k   

Vašonav/Zámeno – va

Gindo/Číslovka – g                             

Kerutno/Sloveso – ke           

Paškerutno/Príslovka – p

Anglonav/Predložka – a                

Phanduno/Spojka – ph           

Lavoro/Čas�ca – l

Vičindo/Citoslovce – v 

Novo vytvorené slovo – n. l.

Regionálny variant – reg.

Skratky používané v slovníku
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Sloveso: 

- vyjadrenie slovesa v rómčine v tvare infini�v;
- uvedenie variantu slovesa v rómčine;
- určenie slovného druhu prostredníctvom skratky;
- vyjadrenie slovesa v 3. osobe množného čísla;
- sloveso preložené do slovenčiny.

 Príklad: 
 kerel           ke, keren                  urobiť/robiť     
 

Podstatné meno:

- vyjadrenie podstatného mena v rómčine v jednotnom čísle;
- určenie člena pri ženskom rode (e) a pri mužskom rode (o);
- uvedenie variantu podstatného mena v rómčine;
- určenie slovného druhu prostredníctvom skratky; 
- určenie rodu pri ženskom rode (džuvľikano ľing) – dž, a pri mužskom 
rode (muršikano ľing) – m;

- vyjadrenie podstatného mena v množnom čísle;
- podstatné meno preložené do slovenčiny.

  Príklad:
  manuš (o) š, m, manuša človek 
     

Prídavné meno:

- vyjadrenie prídavného mena v rómčine v mužskom rode jednotného 
čísla;

- uvedenie variantu prídavného mena v rómčine;
- určenie slovného druhu prostredníctvom skratky;
- vyjadrenie prídavného mena v ženskom rode;
- prídavné meno preložené do slovenčiny.

  Príklad: 
  baro  k, bari  veľký                             
  

Poznámky pre používateľa slovníka
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abeceda (e) š, dž, abecedi  abeceda 

ablativos (o) š, m ablatív 

abnormalita (e)   š, dž, abnormaliti nepravidelný, zvláštny útvar, jav 

abnormalno   k, abnormalno nepravidelný, osobný, zvláštny 

abonent (o)  š, m, abonenta  predplatiteľ 

abonentkiňa (e)  š, dž, abonentkiňi predplatiteľka 

abonentno  k, abonentno získaný predplatením, predplatený 

abo ph alebo, buď 

absencija (e) š, dž, absenciji absencia, neprítomnosť 

absentinel ke, absentinen absentovať 

absenteris (o) š, m, absentera  pracovník, ktorý bez vážnej príčiny 
vynecháva pracovný čas 

absin (o) š, m absina oceľ 

absiňalo k, absiňaľi oceľový 

absinel/absiňarel ke  kaliť oceľ 

absingar (o) n. l. š, m, absingara  kalič 

absolutno  k, absolutno absolútny, nepodmienený, nezávislý 

absolutnones p absolútne 

absolutorijum (o)  š, m, absolutorijuma absolutórium, potvrdenie o skončení 
štúdia 

absolventos (o)   š, m, absolventa absolvent 

absolvinel   ke, absolvinen absolvovať 

abstraktno  k, abstraktno abstraktný 

abstraktnones   p abstraktne 

absurdno   k, absurdno absurdný 

ačh!,  ačhen! ke prestaň!/prestaňte!, stoj!/stojte! 

ačhaďipen (o) š, m, ačhaďipena zástavka, zastavenie  

ačhado  k, ačhaďi postavený, vybudovaný, zastavený 

ačhado (o) n. l. š, m, ačhade 1. zástupca, reprezentant, obhajca,  
2. staviteľ, budovateľ  

ačhaďol ke, ačhaďon zastaviť sa/prestať 

ačhadunes p prerušovane, vakerel ačhadunes  - 
rozpráva prerušovane 

ačhaduno k, ačhaduňi oneskorený, zaostalý, prerývaný 

ačhaľiben (o) š, m, ačhaľibena odpočinok 

ačhavel ke, ačhaven 1. postaviť, vybudovať, 2. zastaviť; 
ačhaďa man pro drom/zastavil ma na 
ceste, 3. prerušiť, prerušovať; ma ačhav 
miro vakeriben/neprerušuj ma,  
4. ustanoviť; ačhade les 

ab
e

ce
d

a
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čhibaleske/ustanovili ho predsedom 

ačhavel pes ke, ačhaven pen postaviť sa, zastaviť sa 

ačhavel paš ke, ačhaven paš rovnať sa, zrovnávať sa 

ačhavel peske ke, ačhaven penge odpočinúť si 

ačhaviben (o) š, m, ačhavibena 1. stavba (budova), 2. výstavba, 
zástavba, 3. postavenie 

ačhavibnaskero  k, ačhavibnaskeri stavebný 

ačhavindos p s prestávkami 

ačhavkerel ke, ačhavkeren 1. postaviť si, vybudovať si; O Roma 
andro amaro gav ačhavkerde neve 
khera/Rómovia v našej dedine si 
postupne postavili nové domy; 2. stále 
prerušovať, zastavovať; ma ačhavker 
leskeri duma/neprerušuj ho stále 

ačhavkeriben (o) š, m, ačhavkeribena stále zastavovanie, prerušovanie 

ačhavňi (e) n. l. š, dž, ačhavňa brzda 

ačhel ke, ačhen 1. zostávať, zdržiavať sa, byť, prebývať; 
m`ačh odoj but/nebuď/nezdržuj sa tam 
dlho, 2. zostať; pre leste chaben na 
ačhiľas/jemu jedlo neostalo 

ačhel pre ada ke, ačhen pre ada súhlasiť 

ačhel avri ke, ačhen avri 1. zvýšiť, zostať na zvyš; na ačhiľas tuke 
avri čino aro?/nezostalo ti trochu múky?, 
2.vytrpieť, vzniknúť; o Roma ačhile avri 
but andro mariben/Rómovia si počas 
vojny veľa vytrpeli 

ačhel barvalo ke, ačhen barvale zbohatnúť 

ačhel bi e čhib ke, ačhen bi e čhib onemieť 

ačhel buter ke, ačhen buter zvýšiť sa 

ačhel čit ke, ačhen čit stíchnuť 

ačhel bi o dada ke, ačhen bi o dada osirieť 

ačhel feder ke, ačhen feder lepšiť sa, polepšiť sa 

ačhel jakhendar ke uhranúť 

ačhel kašteske, ačhel sar 
kašt 

ke, ačhen kašteske meravieť, zdrevenieť 

ačhel korkoro ke, ačhen korkore osamieť 

ačhel lačho ke, ačhen lačhe polepšiť sa 

ačhel opre ke, ačhen opre trčať, vyčnievať 

ačhel palal ke, ačhen palal oneskorovať sa, meškať 

ačhel pre peskeri piri ke, ačhen pre peskeri piri osamostatniť sa 

ačhel pre peskero ke, ačhen pre pengero  nástojiť na svojom 

ačhel pes, ačhol ke  diať sa, prihodiť sa, stať sa 

ačhel phivlo, phivľi  ke ovdovieť 

ačhel pro lav ke, ačhen pro lav trvať na slove 

ačhel pro than ke, ačhen pro than postarať sa 

ačhel romeha ke, ačhen romenca vydať sa 

ačhel romňaha ke, ačhen romňenca oženiť sa 

ačhel tates, ačhel 
tateder 

ke otepliť sa 
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ačhel goreder ke zhoršiť sa 

ačhiben (o) š, m, ačhibena príbeh, dej, udalosť 

ačhilo  k, ačhiľi stojatý; ačhilo paňi/stojatá voda 

ačhipen (o) n. l. š, m, ačhipena mlčanie 

ačhkerel ke, ačhkeren postávať, otáľať 

ačhľipen (o) š, m, ačhľipena zvyšok; mulano ačhľipen/pozostalosť  

ada va to, toto: 

adaberš  p v tomto roku/tohto roku 

adaberšeskero k, adaberšeskeri tohoročný 

adaďives  p dnes, dnešok, dnešný deň 

adaďiveseskero/adaďive
sutno  

k, adaďiveseskeri dnešný, súčasný, moderný 

adaj  p tu, sem 

adaptacija (e)  š, dž, adaptaciji adaptácia/prispôsobenie 

adaptinel  ke, adaptinen adaptovať/prispôsobovať sa 

adaptinel pes ke, adaptinen pen adaptuje sa/prispôsobuje sa 

adaraťakero k, adaraťakeri dnes večer 

adarig p 1. odtiaľ, odtiaľto; dž`adarig!/choď 
odtiaľ!, 2. tadiaľ; adarig dža!/tadiaľ 
choď!  

adarigutno/adathaneske
ro 

k, adarigutňi tunajší; adarigutno manuš/tunajší človek 

adarigutno (o) š, m, adarigutne domorodec 

adathar p 1. odtiaľ, 2. tadiaľ, 3. v týchto miestach 

adava  va to, tamto 

adebor/ kadebor p 1. takýto veľký; amari čhajori imar 
adebor/naša dcérka je už takáto veľká,  
2. takýto dlhý; o bala lake kadebor/vlasy 
má takéto dlhé  

adebororo k, adeborori (len) takýto veľký, takýto malý 

adekvatno n. l. k, adekvatno adekvátny 

adeptos (o) n. l. š, m, adepta adept/začiatočník 

adi va (nepriamy pád sg. aja/pl. ala) tá, táto 

adig p dokiaľ, pokiaľ 

adijader p opodiaľ, o kúsok bližšie  

adirat p 1. dnešnej noci, 2. dnešného večera 

administracija (e)  š, dž, administraciji administrácia 

administrativa (e)   š, dž, administrativi administratíva 

adoptinel  ke, adoptinen adoptovať 

adošagos (o) š, m, adošaga dlh, dlhy 

advokacija (e)  š, dž advokácia 

advokatos (o) š, m, advokata advokát 

afektos (o)  š, m, afekti afekt/rozčúlenie, vzplanutie hnevu 

afektivno  k, afektivno afektívny/citový 

afektinel  ke, afektinen afektovať 

afera (e)  š, dž, aferi aféra/pohoršujúca udalosť 

aforizmos (o)  š, m, aforizmi aforizmus 
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Afrika (e) š, dž Afrika  

agatos (o) š, m, agati agát 

agatiko k, agatiko agátový 

agenda (e)  š, dž, agendi agenda 

agentos (o)  š, m, agenta agent 

agentura (e)  š, dž, agenturi agentúra 

agitacija (e)  š, dž, agitaciji agitácia 

agitatoris (o)  š, m, agitatora agitátor 

agitinel ke, agitinen agitovať 

agocis (o) š, m, agoca  vetvička, halúzka 

agoňicko k, agoňicko agonický 

agoňija (e)  š, dž, agoňiji agónia 

agor (o) š, m, agora  koniec, kraj, okraj 

agoral  p záverom, nakoniec 

agoralo/agorutno k, agoraľi krajný, konečný, posledný 

agoraluno /agoralutno k, agoraluňi najkrajnejší 

agorarel ke, agoraren končiť 

agore  p na kraji, na kraj 

agorestar  p skraja, zo začiatku 

agoreste  p dokonca, napokon 

agorinel/agordinel ke, agorinen ukončiť, končiť 

agoripen (o) š, m, agoripena zakončenie, záver 

agorisardo k, agorisarďi skončený, ukončený 

agororo (o) š, m, agorora konček, cíp 

agorutňipen (o) š, m, agorutňipena ostatok 

agorutnes  p naposledy 

agos (o) reg. š, m, agosa haluz, vetva 

agregatos (o) š, m, agregati agregát 

agresija (e)  š, dž, agresiji  agresia 

agresivno k, agresivno agresívny 

agresivnones  p agresívne 

achaľardes  p 1. zrozumiteľne, zreteľne, 2. prefíkane 

achaľardo  k, achaľarďi 1. zrozumiteľný, 2. chápavý, 3. skúsený, 
4. pochopiteľný 

achaľarel ke, achaľaren 1. vysvetľovať, 2. prezrádzať 

achaľipen (o) š, m, achaľipena porozumenie, pochopenie  

achaľipnaskero k, achaľipnaskeri chápavý 

achaľol ke, achaľon 1. rozumieť, chápať; me koda 
achaľuvav/ja tomu rozumiem, 2. mieniť, 
myslieť; sar oda achaľos?/ako to myslíš? 

achaľol avri  ke, achaľon avri vyrozumieť, vylúštiť, uhádnuť 

achaľol pes andre andre vyznať sa v niečom 

achaľutnones  p 1. chápavo, vnímavo, 2. zrozumiteľne 

achaľutno  k, achaľutňi 1. chápavý, vnímavý, 2. zrozumiteľný 

achaľuvipen (o) š, m, achaľuvipena tušenie 

ajci va 1. toľko, natoľko, tak mnoho, toľkokrát, 
2. tak dlho 
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ajci, ajci/ajci pre 
kajci/ajci pre kajciste 

p konečne, nakoniec, predsa len, skrátka 

ajcici p trošičku, len toľkoto 

ajsidžeňi (e) š, dž, ajsidžeňa taká osoba (o žene) 

ajsijoro  va len tak máličko 

ajsipen (o) n. l. š, m, ajsipena vlastnosť 

ajso k, ajsi 1. taký, tak; av ajso lačho/buď tak dobrý, 
2. obyčajný, všedný; ča ajso 
ďives/všedný deň 

ajso va toto, niečo také; ma vaker ajso/nehovor 
také 

ajsodženo (o) š, m, ajsedžene taká osoba (o mužovi) 

aka va  ono, tamto 

akademicko  k, akademicko akademický 

akademija (e)  š, dž, akademiji akadémia 

akademikos (o) š, m, akademika akademik 

akaj  va, p tamhľa, onam 

akajcici  p, g trošičku 

akalaraťakero k, akalaraťakeri tamtej noci, minulej noci 

akaledženeskero, 
akaleskero 

va onoho 

akana, akanak, akanake, 
akanakes, akanik  

p teraz, nateraz 

akanastar  p odteraz, od tejto doby, od tejto chvíle 

akanutnes  p zatiaľ 

akanutno  k, akanutňi 1. aktuálny, terajší, súčasný,  
2. prechodný 

akanutno čiro (o) n. l. p prítomný čas 

akanutňipen (o) n. l. š, m  súčasnosť 

akarig  p až tam, až odtiaľ 

akate  p tu  

akceleracija (e)  š, dž, akceleraciji  akcelerácia 

akceleračno  k, akceleračno akceleračný 

akceleratoris (o)  š, m, akceleratora zrýchľovač 

akcentos (o)  š, m, akcenti akcent 

akceptinel  ke, akceptinen akceptovať 

akcija (e)  š, dž, akciji akcia 

akcijonaris (o)  š, m, akcijonara akcionár 

akčno  k, akčňo akčný 

aklimatizacija (e)  š, dž, aklimatizaciji aklimatizácia 

aklimatizinel pes  ke, aklimatizinen pen aklimatizuje sa 

akor p 1. vtedy, v tej dobe, 2. v tom prípade, tak 

akordos (o) š, m, akordi akord 

akorestar  p od tej doby, odvtedy 

akorutno (o) š, m, akorutna vrstovník 

akorutno  k, akorutňi 1. vtedajší, 2. rovnaký, podobný 

akreditinel  ke, akreditinen akreditovať 

akrobacija (e)  š, dž, akrobaciji akrobacia 
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akrobatos (o)  š, m, akrobata akrobat 

aktos (o)  š, m, akti akt 

aktivizinel  ke, aktivizinen aktivizovať 

aktivos (o)  š, m, aktivi aktív 

aktivistas (o)  š, m, aktivisti aktivista 

aktivita (e)  š, dž, aktiviti aktivita 

aktivno  k, aktivňo aktívny 

aktivnones  p aktívne 

aktualita (e)  š, dž, aktualiti aktualita 

aktualizinel  ke, aktualizinen aktualizovať 

aktualno  k, aktualno aktuálny 

aktualnones  p aktuálne 

akustika (e)  š, dž, akustiki  akustika 

akutno  k, akutno akútny 

akutnones  p akútne 

akuzativos (o) š, m akuzatív 

akvarijumos (o)  š, m, akvarijuma akvárium 

akhar (o) š, m, akhara hlas, hláska 

akharel  ke, akharen 1. volať, pozvať, 2. pomenovať 

akharel avri  ke, akharen avri vyhlásiť 

akhariben (o) š, m, akharibena 1. volanie, pozvanie, 2. vyhláška 

akhor (o) š, m, akhora orech 

akhorin (o) š, m, akhorina orechový strom 

akhoruno  k, akhoruňi orechový  

ala  va títo 

alalumakero k, alalumakeri pozemský 

alamoňiko  k, alamoňiko hliníkový 

alamoňis (o) š, m, alamoňa hliník 

alaphuvakero  k, alaphuvakeri pozemský 

alaphuvakero manuš (o) š, m, alaphuvakere manuša pozemšťan 

alatos (o) š, m alati netvor, zviera 

albumos (o) š, m, albumi  album 

aleberšeskero k, aleberšeskeri tohoročný 

aleforoskero  k, aleforeskeri z tohto mesta 

alethaneskero k, alethaneskeri z tohto miesta 

alethemeskero k, alethemeskeri z tohto kraja, z tohto štátu 

alergicko  k, alergicko alergický 

alergija (e)  š, dž, alergiji alergia 

alfabeta (e) š, dž, alfabeti abeceda 

algebra (e)  š, dž algebra 

algebricko  k, algebricko algebrický 

alijancija (e)  š, dž aliancia 

alimentos (o) š, m, alimenti alimenty, výživné 

alimentaris (o) š, m, alimentara človek, ktorý platí alimenty 

alkodinel reg. ke, alkodinen zjednať  

alkodišagos (o) š, m, alkodišaga dohoda 
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alkoholicko  k, alkoholicko alkoholický 

alkoholikos (o)  š, m, alkoholika alkoholik 

alkoholis (o)  š, m, alkohola alkohol, lieh 

alomašis (o), štacija  š, dž, alomaša stanica 

altaris, oltaris (o)  š, m, altara oltár 

alternativa (e) š, dž, alternativi  alternatíva 

amal (o)  š, m, amala  kamarát, priateľ 

amalikano k, amalikaňi priateľský 

amalikanes  p priateľsky 

amalin (e) š,  dž, amaliňa priateľka 

amalipen (o) š, m, amalipena  kamarátstvo, priateľstvo 

amaro va náš, vlastný, naše 

amateris (o)  š, m, amatera amatér 

amaterišagos (o)  š, m, amaterišaga  amatérstvo 

ambasada (e)  š, dž, ambasadi veľvyslanectvo 

ambasadoris (o)  š, m, ambasadora veľvyslanec 

ambicija (e)  š, dž, ambiciji ambícia 

ambicijozno k, ambicijozno ambiciózny 

ambrela (e) š, dž, ambreli dáždnik 

ambrol (e)  š, dž, ambrola hruška  

ambroľin (e) š, dž, ambroľina hruška (strom) 

ambulancija (e)  š, dž, ambulanciji ambulancia 

ambulatno  k, ambulantno ambulatný 

amen  va  my, nás 

amen sam  va my sme  

amenge  va  nám 

amfitejatros (o) š, m, amfitejatri amfiteáter 

amnestija (e)  š, dž, amnestiji amnestia 

amnestinel ke, amnestinel amnestovať 

amoňis (o) š, m, amoňa nákova, kovadlina 

amortizacija (e)  š, dž amortizácia 

amputacija (e)  š, dž, amputaciji amputácia 

amputinel ke, amputinen amputovať 

amuletos (o)  š, m, amuleta amulet 

analiticko  k, analiticka analytický 

analitikos (o)  š, m, analitika analytik 

analiza (e)  š, m, analizi rozbor, analýza 

analizinel  ke analyzovať 

ananasis (o) š, dž, ananasi  ananás  

anarchija (e)  š, dž anarchia 

anarchistas (o)  š, m, anarchisti anarchista 

ancugos (o) š, m, ancugi oblek 

andal  a z, zo  

andral a z, zvnútra 

andre, andro a v, dnu 

anďelos (o) š, m, anďela anjel 
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andro kher p v dome 

andraľipen (o) š, m, andraľipena vnútro 

andraluno, andruno k, andraluňi vnútorný 

andre  p dnu, vnútri 

andre angaľi, angaľate  p v náručí  

andre Angľija (o) p v Anglicku  

andrephandlo   k, andrephandľi odsúdený 

andre piri  p v hrnci  

andremardo k, andremarďi 1. nabíjací, 2. zničený, skazený 

andremarel ke,  andremaren nabiť, nabíjať 

andrephandlo (o) š, m, andrephandle väzeň, zavretý, zatvorený, uväznený 

andrephuvakero  k, andrephuvakeri vnútrozemský  

andrethemeskero k, andrethemeskeri  vnútroštátny 

andrethodo (o) n. l. š, m, andrethode 1. obsah, 2. prísada 

andrethoviben (o) š, m, andrethovibena zasahovanie 

andro  v v, vo  

andro (o), jandro  š, m, andre, jandre vajce 

andro foros  p v meste  

andro kan, kan kanestar  p pošepky 

andulka (e) š, dž, andulki  andulka 

anel ke, anen 1. niesť, priniesť, podať; an arde/podaj 
mi to, prosím ťa,  2. priviesť; anel avri 
pro asaben/zosmiešniť   

angaľarel ke, angaľaren pochovať 1. v náručí; lel pro vasta/pre 
angaľi 

angaľate  p v náručí, na rukách 

angaľi (e) š, dž, angaľa náruč: pre angaľi/angaľate v náručí, del 
angaľi/ objímať, jekh angaľi kašta/náruč 
dreva 

angar, angara (o) š, m, angara uhlík, uhlie 

angaralo  k, angaraľi zašpinený od uhlia 

angarno  (o) n. l. š, m, angarna uhliar  

angaruno k, angaruňi uhoľný (prach) 

angina (e) š, dž, angini angína 

anginatos (o) š, m, anginata povlak 

anglal p 1. vpredu, 2. najprv, 3. naproti, 4. ozvať 
sa/del pes anglal  

anglal savore jakha p verejne 

anglalal  p 1. úplne vpredu, 2. vopred 

angľardo k, angľarďi pokročilý; hin angle/je pokročilý 

angľarduno, angľarutno 
n. l. 

k, angľarduňi pokrokový 

angľarel, anglaľarel ke, angľaren zvýhodňovať, pokročiť 

angľariben (o) n. l. š, m, angľaribena pokrok  

anglatuno  k, anglatuňi, anglatune dávnejší, predchádzajúci 

angle  a proti, vpredu, napred 

angle, anglo  a 1. pred, u; le Romen na sas paťiv anglo 
gadže/Rómovia sa netešili u nerómskych 
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sediakov žiadnej úcte, 2. proti, v porov-
naní, 3. kvôli, pre; angle jekh romňi  
o svetos na preperela/kvôli jednej žene 
sa svet nezborí 

angleder  p pred, skôr, skoršie, predtým 

anglederipen (o) š, m, anglederipena prednosť 

angledikhiben (o) š, m, angledikhibena predvídavosť 

anglekaračoňakero  k, anglekaračoňakeri  predvianočný 

anglelav (o) n. l. š, m, anglelava predslov 

anglephenďipen (o) reg. š, m, anglephenďipena predpoveď 

anglephendo  k, anglephenďi predpovedaný 

anglesikhaviben (o) š, m, anglesikhavibena predzvesť 

anglešuňiben (o) š, m, anglešuňibena predtucha 

angľiciko k, angľiciko anglický  

Angľičanos (o) š, m, Angličana Angličan 

Angľija (e) š, dž Anglicko  

anglo šelberša  p odpradávna, pravek  

angloda  p predtým 

anglodilos  (o) š, m dopoludnie  

anglodilos  p predpoludním 

anglolavora (o) n. l. l uvádzacie častice 

anglopheňiben (o) š, m, anglopheňibena predpoveď 

angluňarel ke, angluňaren zvýhodňovať, uprednostňovať 

anglunes  p najprv 

angluňi fala (e) š, m, anglune fali fasáda 

angluňi hala (e) š, dž, anglune hali  predsieň 

angluňipen (o) š, m, angluňipena 1. prednosť, priorita, 2. počiatok 

angluno  k, angluňi 1. predchádzajúci, 2. predný,  
3. počiatočný, prvý 

angluno (o) n. l. š, m, anglune 1. predok, predchodca, 2. vodca,  
3. predná časť 

angluno vudar (o) n. l. š, m, anglune vudara vchod 

angluno vudar (o) n. l. š, m, anglune vudara brána 

angluno, varekanutno  k, angluňi, varekanutňi  bývalý  

anglunovar n. l.  p predtým  

anglunovar, anglunes n. 
l. 

g po prvé 

angoder  p skôr 

angomis p 1. predtým, skôr, 2. minule, 3. nedávno 

angrusťalo n. l. k, angrusťali prstencový 

angrusťi (e)  š, dž, angrusťa prsteň 

angušt (o) š, m, angušťa palec, prst 

anguštoro (o) š, m, anguštora 1. prštek, 2. výhonok 

angutnes p vpredu 

aňi ajci   ani trochu; ča ajci/nič viac len toľko;  
ča ajci phenďa/nepovedal nič viac  

ani tado aňi jalo k, aňi taďi aňi jaľi nemastný-neslaný 
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anticko  k, anticko antický 

antalkos (o) š, m, antalki pivný súdok 

antena (e) š, dž, anteni  anténa 

antifašizmus (o) š, m antifašizmus 

antika (e)  š, dž antika 

antilopa (e) š, dž, antilopi  antilopa 

antipaticko  k, antipaticko antipatický 

antipatija (e)  š, dž antipatia 

antlageris (o) š, m, antlagera pomocný robotník 

aparatura (e)  š, dž, aparaturi aparatúra 

apatika (e) š, dž, apatiki  lekáreň 

aplauzis (o) š, m, aplauza aplauz 

aplikacija (e)  š, dž, aplikaciji aplikácia 

aplikinel  ke, aplikinen aplikovať 

apostrofos (o)  š, m, apostrofi apostrof 

apoštolos (o) š, m, apoštola  apoštol  

apriľis (o) š, m apríl  

aps (e)  š, dž, apsa slza 

ara!/aran! ke dávaj/dávajte pozor!, uhni!/uhnite! 

arabikano  k, arabikaňi arabský 

araďipen (o) š, m, araďipena zrúcanina 

araďol ke, araďon rútiť sa, padať 

arakhado k, arakhaďi 1. strážený, ochranný, 2. nájdený 

arakhado (o) n. l. š, m, arakhade  obranca 

arakhado than, rodľipen 
(o) n. l. 

š, m, arakhade thana nálezisko 

arakharďipen (o) n. l. š, m, arakharďipena  bezpečie, chrániče  

arakhardo manuš  
(o) n. l. 

š, m, arakharde manuša  tvorca 

arakhardo pasos (o) n. l. š, m, arakharde pasi  bezpečnostný pás 

arakhavel avri ke, arakhaven avri objavovať, vynaliezať, vyhľadávať 

arakhavel ke, arakhaven  1. varovať, 2. chrániť, ochraňovať 

arakhaviben (o) š, m, arakhavibena objav, vynález 

arakhel ke, arakhen 1. nájsť, objaviť, 2. zohnať, zistiť,  
3. strážiť, ochraňovať, stretnúť 

arakhel avri ke, arakhen avri vyhľadať, objaviť, vynájsť 

arakhel pes ke, arakhen pen 1. nachádzať sa, vyskytovať sa,  
2. stretnúť sa, 3. schádzať sa,  
4. s abl. chrániť sa 

arakhelkerel/arakherker
el avri 

ke, arakhelkeren avri skúmať, zisťovať 

arakhiben/arakhipen (o) š, m, arakhibena ochrana, útočište 

arakhľipen (o) š, m, arakhľipena  nález, vynález 

arakhľol ke, arakhľon nachádzať sa, byť objavený 

arakhľipnaris (o) n. l. š, m, arakhľipnara  výskumník 

aralo, jaralo k, araľi múčnatý 

aravel tele ke, araven tele 1. poraziť, prevrátiť, 2. zbúrať 
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arde  p 1. tu, 2. sem, 3. z tejto strany 

arderer  p bližšie 

ardza, hardza (e) š, dž, ardzi hrdza 

ardzavimen, 
hardzavimen 

k hrdzavý 

areskero, jareskero k, areskeri múčny 

argumentos (o) š, m, argumenti argument 

archeologos (o) š, m, archeologa archeológ 

architektos (o) š, m, architekti architekt 

architektura (e) š, m, architekturi architektúra 

archivos (o) š, m, archiva archív 

aritmetika (e) š, dž aritmetika 

armada (e) š, dž, armadi  armáda 

armin, jarmin (e) š, dž, armina, jarmina kapusta  

arminakero, jarminakero k, arminakeri kapustový 

aro (o),  jaro (o) š, m, are múka 

artikano k, artikaňi umelecký, artikano charťas/umelecký 
kováč 

artikano keriben (o) š, m, artikane keribena umelecká tvorba 

artikano šuňiben (o)  š, m, artikane šuňibena umelecké cítenie 

artikano vakeriben (o)  artikane vakeribena umelecký prednes 

artikaňiben (o) š, m, artikaňibena  umenie 

artiklos (o) š, m, artikli  1. člen, 2. článok 

asaben (o) ke, asabena  smiech, úsmev 

asabno  k, asabňi úsmevný  

asalas  ke, asanas 1. smiať sa, usmievať, 2. koketovať;  
ma asa andro cudza murša/nekoketuj  
s cudzími mužmi, 3. s abl. vysmievať sa;  
ma asa lendar/nevysmievaj sa im 

asaľarel reg. ke, asaľaren rozosmiať 

asando, asanďutno, 
asangutno 

k, asanďi usmievavý 

asanďol ke, asanďon usmiať sa 

asavel ke, asaven baviť, rozosmiať 

asavel avri ke, asaven avri vysmievať sa, posmievať sa 

asaviben (o) š, m, asavibena úsmev 

asavindones p s úsmevom, úsmevne 

asavkerel ke, asavkeren chichotať sa 

asavkeriben (o)  š, m, asavkeribena chichot 

asavno  k, asavňi, asavne smiešny 

asentirka (e)  š, dž, asentirki odvod 

asfaltos (o) š, m asfalt 

asimilacija (e)  š, dž asimilácia 

asimilimen k asimilovaný 

asimilinel ke, asimilinen asimilovať 

asistentos (o) š, m, asistenti  asistent 

asocijacija (e) š, dž, asocijaciji združenie, asociácia 
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astarďol ke, astarďon prilepiť sa, prichytiť 

astarel  reg. ke, astaren 1. zadržať, chytiť; astarde les  
o phandle/chytili ho policajti, 2. dostať; 
astarďom o love/dostal som peniaze,  
3. zapriahať; astarel le gres/zapriahať 
kone 

astarel andre reg. ke, astaren andre zapriahnuť (kone) 

astarel avri reg. ke, astaren avri vypriahať (kone) 

astarel opre ke, astaren opre vzkriesiť 

astariben (o) reg. š, m, astaribena  väzenie, väzba 

astarňi (e) n. l. š, dž, astarňa 1. pasca, klepec, 2. sieť na ryby/astarňi 
mačhengeri 

ašardo k, ašarďi preslávený, vychválený, chváliaci sa, 
pyšný 

ašarel ke, ašaren 1. chváliť; sako peskero ašarel/každý 
chváli svoje, 2. preháňať 

ašarel pes ke, ašaren pen chváliť sa 

ašarďu(t)no, ašargutno 
(o) 

k, ašarďutňi  samoľúby, chválenkár, lichotník 

ašariben, ašarkeriben (o) š, m, ašaribena prehnaná chvála, lichotenie 

ašaribnaskero (manuš) 
(o) 

š, m, ašaribnaskere (manuša) lichotník 

ašarkerdo k, ašarkerďi samoľúby, pochlebovačný 

ašarkerdo (o) n. l. š, m, ašarkerde chválenkár, pochlebovač 

ašarkerel  ke, ašarkeren lichotiť komu 

ašarkeriben (o) š, m, ašarkeribena  prehnaná chvála, lichotenie 

ašarďi duma (e) n. l. š, dž chválospev 

ašarďi giľi (e) n. l. š, dž, ašarde giľa populárna, slávna pieseň 

ašarďipen, guľarďipen 
(o) n. l. 

š, m, ašarďipena lichôtka 

ašunďipen (o) š, m, ašunďipena sláva 

ašundo reg. k, ašunďi slávny 

atakos (o) š, m, ataki atak 

atentatos (o) š, m, atentati atentát 

atlasiko k, atlasiko atlasový 

atlasis (o) š, m, atlasa  atlas 

atleticko k, atleticko atletický 

atletos (o) š, m, atleta  atlét 

atletika (e)  š, dž atletika 

atmosfera (e)  š, dž atmosféra 

atomos (o) š, m, atomi  atóm 

atomoskero  k, atomoskero atómový 

atresis (o) š, m, atresa adresa 

atresno k, atresňi adresný 

avtenticko k, avtenticko autentický 

avtobijograficko k, avtobijograficko autobiografický 

avtobijografija (e)  š, dž, avtobijografiji autobiografia 

avtobusis (o) š, m, avtobusa autobus 
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avtomatos (o) š, m, avtomati automat 

avtomechanikos (o) š, m, avtomechanika automechanik 

avtoris (o)  š, m, avtora  autor 

avtorita (e)  š, dž, avtoriti autorita 

avtoritativno  k, avtoritativno autoritatívny 

avtoritativnones p autoritatívne 

avtostrada (e)  š, dž, avtostradi autostráda 

avel ke, aven 1. prísť, ísť (sem); av  adaj!/poď sem!,  
2. stať sa; avka hin te avel/takto má byť, 
3. byť, 4. s abl. vyplývať z niečoho 

avel andre ke, aven andre vojsť, vstúpiť 

avel andro berša ke, aven andro berša starnúť 

avel andro kher ke, aven andro kher nasťahovať sa 

avel ke peste ke, aven ke peste pookriať 

avel nasig ke, aven nasig oneskoriť sa 

avel opre ke, aven opre 1. vystupovať, vychádzať hore, vyplávať, 
2. vybehnúť (cesto), 3. zvracať 

avel pre goďi ke, aven pre goďi spomenúť si 

avel pro čoripen, avel 
pre bida  

ke, aven pro čoripen priviesť na mizinu 

avel pro vudar ke, aven pro vudar vstúpiť do dverí 

avel tele ke, aven tele 1. klesať, zostupovať, 2. vystupovať  
z dopravného prostriedku; avel pal  
o autobusis/vystupovať z autobusu 

avel pre chasna ke, aven pre chasna prospievať 

avelutno  k, avelutňi budúci 

avelutne generaciji pl š, m budúce generácie 

aveľipen (o) n. l. š, m, aveľipena  príchod 

aver  k 1. druhý, iný, odlišný, ostatný, 2. ďalší, 
nasledujúci 

averipen (o) š, m, averipena  odlíšenie, odlišnosť, inakosť, rôznosť, 
rozdiel  

averipen (o), visaripen  
n. l.  

š, m, averipena  zmena 

averisarel n. l. ke, averisaren zmeniť, meniť 

averval, avervar p inokedy 

aversar  p inakšie 

averutno n. l. k, averutňi rôzny, nahraditeľný 

averutno dženo (o) n. l. š, m, averutne džene náhradník 

averzija (e)  š, dž averzia/odpor 

avgin (o) š, m, avgina med 

avgiňaľi (e) š, avgiňaľa púpava 

aviben (o) š, m, avibena príchod, pôvod 

avindo (o)  š, m budúcnosť 

avindo  n. l. k, avinďi budúci 

avka p 1. tak, takto, takýmto spôsobom;  avka 
sas/tak sa stalo, 2. potom; sar o paňi 
keraďol, avka čhives o chumer/ak bude 
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vrieť voda, dáš do nej cesto, 3. častica 
pozmeňujúca slovesný význam; mukhel 
avka/nechať napospas 

avluno k, avluňi nastávajúci, budúci 

avluno čiro (o) n. l. š, m budúci čas 

avračhibakero, 
avradumakero  

k, avračhibakeri cudzojazyčný, inojazyčný 

avral  p 1. zvonku, 2. navrch 

avrales  p navonok 

avraluno  k, avraluňi vonkajší, vidiecky 

avreder  p inak  

avrethemeskero, 
avreskero 

k, avrethemskeri cudzí 

avrethemeskero, 
avrethemutno (o) 

š, m, avrethemeskere  cudzinec 

avrethemutňi luma  (e) 
n. l. 

š, dž zahraničný svet 

avrethemutňipen (o)  
n. l. 

š, m, avrethemutňipena štatút zahraničného rezidenta, povolenie 
pobytu 

avrether  p 1. inde, 2. inakade, 3. zvlášť, oddelene 

avreval, avrevar g druhýkrát, inokedy 

avri  p 1. von, vonku, 2. s abl. mimo 

avriakhardo n. l. k, avriakharďi vyhlásený 

avriakhariben (o) n. l. š, m, avriakharibena vyhláška 

avribanďardo k, avribanďarďi vyklenutý, vybočený 

avribarardo k, avribararďi vychovaný 

avridemado k, avridemaďi vykrivený; avridemade čanga/vykrivené 
nohy 

avridemavipen/avridemi
pen (o) 

š, m, avridemavipena výbuch 

avridino k, avridiňi vydaný, vyhlásený (zákonom), určený 

avridžando reg. k, avridžanďi drzý 

avrigejlo k, avrigejľi vyblednutý 

avrihordinel ke, avrihordinen vynosiť 

avrichudkeriben (o) š, m, avrichudkeribena vyšetrovanie 

avrikano (o) š, m, avrikane cudzinec 

avrikerdo k, avrikerďi vypracovaný 

avrikheľiben (o) š, m, avrikheľibena výhra 

avrikidiben (o) š, m, avrikidibena voľby, výber 

avrikidno/avrikidlo k, avrikidňi vybraný, vyvolený 

avrikidno (o) š, m, avrikidne výber 

avriľikeriben (o) š, m, avriľikeribena výchova 

avrimarďipen (o) š, m, avrimarďipena pefíkanosť, chytráckosť 

avrimardo k, avrimarďi prefíkaný 

avrimerkerdo k, avrimerkerďi vyhynutý, vymretý 

avrimurdaripen/avrimur
darkeriben (o) 

š, m, avrimurdaripena vyvraždenie, genocída 

avriparňardo k, avriparňarďi vybielený 
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avripeko k, avripeki vypečený 

avriphenďi phenďi (e)  
n. l. 

š, dž, avriphende phenďa oznamovacia veta 

avriprastado (o) š, m, avriprastade vyhostený 

avriprastavel ke, avriprastaven vyhostiť 

avripheňiben (o) n. l. š, m, avripheňibena výslovnosť 

avriphučkeriben (o) n. l. š, m, avriphučkeribena výsluch 

avrirundo k, avrirudňi vyplakaný 

avrisikhado (o) š, m, avrisikhade vyučený, vzdelaný 

avrisikhado ľil (o) š, m, avrisikhade ľila výučný list 

avrisirkerďipen (o) š, m, avrisirkerďipana výšivka 

avrisivkeriben (o) š, m, avrisivkeribena vyšívanie 

avrišuťilo k, avrišuťiľi vyschnutý, vysušený, vychudnutý 

avritado k, avritaďi vyvarený 

avritradlo/avritradno k, avritradľi vyhnaný, vyhostený 

avritradlo/avritradno (o) š, m, avritradle vyhnanec 

avrizorardo k, avrizorarďi vysilený 

ažutindo  k, ažutinďi pomocný   

ažutindo lavengero (o) 
n. l. 

š, m, ažutinde lavengere pomocný slovník 

ažutinel, ažutisarel ke, ažutinen pomáhať 

ažutipen (o) š, m, ažutipena pomoc 

B 
  

baba (e) phuri daj š, dž, babi  babka, stará mama 

babica (e) š, dž, babici pôrodná baba 

babrinel   ke, babrinen   špiniť   

babrinel pes ke, babrinen pen špiniť sa, špárať sa, paprať sa s čím, v 

čom 

bacilis (o) š, m, bacila bacil 

bačas (o)  š, m, bači  bača 

bačis (o), kak  š, m, bači  strýko, ujo 

bageris (o) š, m, bagera  bager 

baginel ke, baginen žmoliť v ústach 

bacht (e) 

bachtaľipen 

š, dž šťastie, úspech 

bachtaľipen (o) š, dž šťastie, úspech 

bachtales p šťastne, požehnane 

bachtalo  k, bachtaľi šťastný 

bachťardo k, bachťarďi požehnaný 

bachťarel ke, bachťaren pozdravovať, žehnať, požehnať 

bachťate  p našťastie 

bacht-bibacht (e) š, dž osud 

bachťipen (o) š, m, bachťipena požehnanie 

b
ab

a 
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baj (e) š, dž, baja rukáv 

bajašno k, bajašňi starostlivý 

bajašňipen (o) š, m, bajašňipena  starostlivosť 

bajinel ke, bajinen starať sa, ľutovať 

bajinel pal leste ke, bajinen pal leste ľutuje ho, dbať, chrániť, starať sa 

bajinel pal o čhave ke, bajinen pal o čhave starať sa o deti 

bajos (o) š, m, baja  pohroma 

bajuza (e) š, dž, bajuzi  fúz 

baklažanos (o) š, m, baklažani baklažán 

bakrano mas (o) š, m, bakrane masa baranie mäso 

bakrano  k, bakraňi 1. ovčí, barančí, 2. kučeravý 

bakraris (o) š, m, bakrara ovčiar 

bakri (e) š, dž, bakrija  ovca 

bakro (o) š, m, bakre baran  

bakroreskero  k, bakroreskeri  jahňací 

bakroro (o) š, m, bakrore baranček, jahňa 

baksa, buksa (e), 

škatuľa  

š, dž, baksi  škatuľa 

bakterija (e) š, dž, bakteriji  baktérie  

bakuľa (e)/baguľa š, dž, bakuľi bakuľa, drúk 

bal (o) š, m, bala vlas 

balalo  k, balaľi vlasatý, chlpatý 

balamuta (e) š, dž, balamuti 1. nešťastie, nehoda, 2. zmätok, hádka 

balaňaris (o) š, m, balaňara výrobca korýt 

balano mas (o) š, m, balane masa bravčové mäso 

balano, baľičhano š, dž, balaňi bravčový, prasačí/prasací 

balaňori (e) š, dž, balaňora malé koryto 

balo, baľičho (o) k, baľičhi  ošípaná  

balevas (o) š, m, balevasa slanina 

balevaseskero  k, balevaseskeri slaninový 

baletos (o)  š, m, baleti balet 

baletošis (o) š, m, baletoša baleťák 

baletoškiňa e š, dž, baletoškiňi baletka 

baľičhoro (o) š, m, baľičhore  prasiatko 

balikos (o) š, m, baliki balík 

balinel ke, balinen baliť 

balkonos (o) š, m, balkoni  balkón 

balogňi sera (e) k ľavá strana 

balogno  k, balogňi ľavý 

balogno vast (o) š, m, balogne vasta ľavá ruka 

balonos (o) š, m, baloni  balón 

balos (o) š, dž, bali bál, zábava, ples 

balvaj (e), balval (e) š, dž, balvaja vietor  
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balvajori (e), 

balvaľori (e) 

š, dž, balvajora vánok 

balvajakero, 

balvaľakero 

k, balvajakeri veterný 

bambusis (o) š, m, bambusa bambus 

baňa (e ), šachta (e) š, m, baňi baňa 

baňakero (o) š, m, baňakere baník  

banana, bananos (o) š, m, banani banán 

banda (e) š, dž, bandi kapela  

banďaľol   ke, banďaľon pokloniť sa 

banďardo k, banďarďi ohnutý 

banďardo seraha k, banďarďi seraha ohnutý stranou 

banďardo tele k, banďarďi tele ohnutý smerom dole 

banďardo upre k, banďarďi upre ohnutý smerom hore 

banďarel ke, banďaren pen kriviť, ohýbať 

banďarel pes (tele), 

banďol (tele) 

ke, banďaren pen ohnúť sa, ohýbať sa, nakriviť sa 

banďaripen (o) š, m, banďaripena ohyb, oblúk 

banďiľas tele pro 

pindro 

ke, banďile tele pro pindro kľakol si 

banďol po pindro ke, banďon pro pindro  krívať na nohu 

bandurka (e) š, dž, bandurki zemiak  

banga seraha, pe 

balogno sera 

p vľavo 

bangečangengero k, bangečangengeri krivonohý 

bangejileskero (o) š, m, bangejileskeri  1. klamár, 2. falošný  

bangemujeskero  k, bangemujeskeri krivoústy 

bangenakheskero  k, bangenakheskeri krivonosý 

banges  p krivo, nakrivo 

bangevastengero k, bangevastengeri nešikovný 

bangipen (o) š, m, bangipena 1. krivosť, nepravidelnosť,  

2. nespravodlivosť 

bangisaľol ke, bangisaľon okrivieť 

bango  k, bangi krivý, nerovný 

bango nasvaľipen (o) š, m obrna 

banka (e) š, dž, banki  banka 

bankomatos (o) š, m, bankomati bankomat 

bantinel ke, bantinen  rušiť 

bar (e) š, m, bara  ohrada, plot, sad, záhrada 

bar (o) š, m, bara kameň 

baracka (e) š, dž, baracki  marhuľa  

barikano k, barikaňi  pyšný, nafúkaný, namyslený, hrdý 

baraňikarel ke, baraňikaren parádiť 
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baraňikarel pes ke, baraňikaren pen  parádiť sa 

barararel ke, barararen pestovať 

bararďi (e) š, dž, bararďa rastlina 

bararďipen (o) š, m, bararďipena porast 

bararďol ke, bararďon rásť, porásť 

bararel ke, bararen 1. zväčšiť, 2. pestovať, 3. zveličovať   

bararipen (o) š, m, bararipena pestovanie, zveličovanie 

bararduňi (e) š, dž, bararduňa vychovávateľka 

bare heďi (o) š, m, bare heďa veľhory 

bare jakha (o) š, m, bare jakha  okále 

bare jakhengero 

(manuš) (o) 

š, m, bare jakhengere (manuša) okáň 

bare lavengero 

(manuš) (o) 

š, m, bare lavengere (manuša) autorita 

bare raja (o) š, m, bare raja panstvo 

bare romane 

manuša (o) 

š, m, bare romane manuša rómske osobnosti 

bareder, učeder k vyšší 

bares  p veľmi, mohutne, nadmerne, obšírne, 

značne, významne 

bareskero k, bareskeri  kamenný 

barevno ceruzka (e) š, m, barevna ceruzki  farebná ceruzka 

barevno papiris (o) š, m, barevna papira  farebný papier 

barevno k farebný 

bari balvaj (e) š, dž, bare balvaja víchor 

bari čhuri (e), charo  š, dž, bare čhura meč 

bari giľutňi (e) š, dž, bare giľutňa poéma 

bari jag (e) š, dž, bare jaga požiar 

bari khangeri (e) š, dž, bare khangera  chrám, mešita 

bari roj (e) š, dž, bare roja naberačka, varecha 

barikaňarel pes, 

cifrinel pes 

ke, barikaňaren pen hrdiť sa, pýšiť sa, parádiť sa 

barikaňiben (o) š, m, barikaňibena  pýcha  

barikano k, barikaňi  pyšný, nafúkaný, namyslený, hrdý 

baripen (o) š, m, baripena rozmer, veľkosť  

barka (e) š, f, barki bárka, čln 

barnasto k, barnasto  hnedý  

baro  k, bari veľký, obrovský 

baro alatos (o) š, m, bare alati obor 

baro bibachtaľipen 

(o) 

š, m, bare bibachtaľipena veľké nešťastie 

baro bov  (o)   š, m, bare bova vysoká pec 

baro brišind (o) š, m, bare brišinda lejak, búrka 
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baro čirlatuno veš 

(o) 

š, m, bare čirlatune veša  prales 

baro čoripen (o) š, m, bare čoripena bieda, chudoba 

baro ďives (o) š, m, bare ďivesa  biely deň, pokročilá denná doba 

baro drom (o) š, m, bare droma  diaľnica 

baro foros (o) š, m, bare fora  metropola 

baro goďaver manuš 

(o) 

š, m, bare goďaver manuša mudrc, vzdelanec  

baro jiv (o) š, m, bare jiva  závej 

baro kher (o) š, m, bare khera  vila 

baro mačho (o) š, m, bare mačhe  veľryba 

baro manuš (o) š, m, bare manuša  osobnosť 

baro motoris (o) š, m, bare motora  nákladiak  

baro paňi (o) š, m, bare paňa more, záplava, povodeň, vodopád, 

potopa 

baro šil (o) ľegos š, m, bare šila veľká zima, mráz, poľadovica 

baro šukar, 

somnakuno 

k, bari šukar  nádherný 

baro, zoralo rukh (o) š, m, bare rukha mohutný strom 

barol ke, baron   množiť sa, rásť, mohutnieť 

barol andre ke, baron andre zarásť 

barol pašal ke, baron pašal obrásť 

barol upre, zoraľol ke, baron upre, zoraľon mohutnieť 

barometros (o) š, m, barometri  barometer 

baronos (o) š, m, baroni  barón  

barori (e) š, f, barora zátvorka 

baršoňiko  k, baršoňiko menčestrový 

baršonos (o) š, m, baršoňa menčester  

baruňi char, char 

mulenge (e) 

š, dž, baruňi char náhrobok 

baruňi phuv (e) š, dž kamenistá pôda 

baruno  k, baruňi kamenný 

barva (e) š, f, barvi farba 

barvaľarel ke, barvaľaren nadobudnúť, obohatiť 

barvaľarel pes ke, barvaľaren pen obohatiť sa 

barvaľi manušňi (e) š, f, barvale manušňa boháčka 

barvaľikano k, barvaľikaňi  luxusný  

barvaľipen (o) š, m, barvaľipena poklad, bohatstvo, dedičstvo, klenot, 

poklad, majetok 

barvalo k, barvaľi bohatý, majetný 

barvalo manuš (o) š, m, barvale manuša boháč  

bašaďol ke, bašaďon ozývať sa, zvučať 

bašaduno   k, bašaduňi 1. zvučný, 2. znelý (o hláskach) 
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bašaduno akhar (o) š, m, bašadune akhara znelá hláska 

bašaďi (e) š, dž, bašaďa hudobný nástroj  

bašalno, bašavno (o) š, m, bašalne hudobník 

bašavel ke, bašaven hrať, zahrať 

bašaviben (o)  š, m, bašavibena hudba, hra, hranie, zábava 

bašavibnaskero   k, bašavibnaskeri hudobný  

bašavibnaskero (o)  š, m, bašavibnaskere hudobník 

bašno (o) š, m, bašne kohút 

bašol ke, bašon zavýjať, štekať 

baterija (e) š, dž, bateriji batéria 

baterka (e) š, dž, baterki baterka  

baviben (o), 

bavišagos (o) 

š, m, bavibena hra 

bavinel pes ke, bavinen pen  hrať sa, zabávať 

bavlna (e) š, dž, bavlni bavlna 

baza (e) š, dž, bazi 1. základ, 2. zásada 

bazikano, bazutno k, bazikaňi, bazutňi 1. základný, 2. hlavný, 3. zásadný 

bazutne ginutne (o) š, m  základné číslovky 

bazutňi sikhaďi (e)  š, m, bazutne sikhaďa základná škola 

bazutňiben (o) š, m, bazutňibena základ  

bečeľišagos (o) š, m, bečeľišagi starostlivosť 

belavo  k,  belavo  modrý  

beng, bitangos, 

galgaňis (o) 

š, m, benga zlý človek, lump, diabol, čert 

bengalo, bengiňalo k, bengaľi, bengiňaľi diabolský 

bengipen, phujipen, 

rosňipen (o) 

š, m, bengipena lotrovstvo, pokušenie 

bengoro (o) š, m, bengore 1. čertík, 2. talizman používaný pri mágii 

bengiňalo k, bengiňaľi huncútsky, uličnícky 

benzinos (o) š, m, benzina benzín 

berš (o) š, m, berša  rok, ročník 

berš pre beršeste p každý rok 

berš so berš  p rok čo rok 

berša (o) š, m, berša vek 

beršeskero kotor (o) š, m, beršeskere kotora  ročné obdobie 

beršiko  k, beršiko jednoročný 

beršipen (o) š, dž, beršipena letopočet, výročie 

bertena (e) š, dž, berteni väzenie, väznica 

bertenošis (o) š, m, bertenoša kriminálnik, odsúdený, recidivista 

berveľi (e)  š, dž, berveľa včela 

bešel ke, bešen  1. bývať, usadiť sa, osídliť, obsadiť 

bešel peske ke, bešen penge posedieť si 

bešel tele ke, bešen tele  sadať si, posadiť sa 
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bešiben (o) š, m, bešibena pobyt, sídlo, obydlie, bývanie 

beškerdo k, beškerďi usadený 

bešibnaskeri soba 

(e) 

š, dž, bešibnaskere sobi obývacia izba  

bešutno (o) š, m, bešutne 1. osadník, usadlý človek, 2. obyvateľ 

bešindos p sediačky/posediačky 

bešľarel pes ke, bešľaren pen  usadzovať sa 

bešlo manuš (o) š, m, bešle manuša obyvateľ 

bešlo, zabešto k, bešľi usadlý, usídlený, obsadený 

betonos (o) š, m, betoni betón 

bi/bije/bijo a bez 

biačhavindos p nepretržite, bez konca, neobmedzene 

biačhado, biačhavdo k, biačhaďi nepretržitý 

biasanďutno/biasan

gutno 

k, biasanďutňi mrzutý 

biagoreskero  k, biagoreskeri bez konca, donekonečna 

biagorutnes  p nepretržite, bez konca, neobmedzene 

biagorutno k, biagorutňi nekonečný 

biachaľipen (o) š, m, biachaľipnena nepochopenie 

biachaľipnaha  p nepochopiteľne 

biamalipen (o) š, m, biamalipena nepriateľstvo 

bibacht (e) š, dž nešťastie  

bibachtales p nešťastne 

bibachtaľi ora (e) k, bibachtale ori nešťastná hodina 

bibachtalo   k, bibachtaľi nešťastný  

bibachtalo manuš 

(o) 

š, m, bibachtale manuša nešťastník 

bibalengero/nangeš

ereskero/langešeres

kero 

k, bibalengeri lysý, holohlavý 

bibarvaľipen/nabarv

aľipen (o) 

š, m nemajetnosť 

bibarvaľipnaskero/n

abarvalo 

k, bibarvaľipnaskeri/nabarvaľi nemajetný 

bibalvaľipen (o) š, m bezvetrie 

bibi (e) š, dž, biba teta 

bibľija (e) š, dž, bibľiji biblia 

biblioteka (e) š, dž, biblijoteki knižnica 

biboldo k, bibolďi nepokrstený 

bibuťakero k, bibuťakeri nezamestnaný 

bibuťipen (o) š, m nezamestnanosť 

bibuťakero manuš 

(o) 

š, m, bibuťakere manuša nezamestnaný 
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bicigľa (e)  š, dž bicigľi bicykel 

bicigľaris (o) š, m, bicigľara cyklista 

bicigľinel pes ke, bicigľinen pen  bicyklovať sa 

bicigľišagos (o) š, m bicyklovanie 

bicipakero k, bicipakeri grobiansky, drzý 

bičačalo š, m, bičačaľi nespravodlivý 

bičačipen (o) š, m, bičačipena nespravodlivosť 

bičačipnaskero k, bičačibnaskeri bezprávny 

bičalado k, bičalaďi nehybný 

bičangakero manuš 

(o) 

š, m, bičangakere manuša človek bez jednej nohy 

bičangengero manuš 

(o) 

bičangegere manuša človek bez obidvoch nôh 

bičhado (o)  š, m, bičhade poslanec, posol 

bičhaďi (e) š, dž, bičhaďa poslankyňa 

bičhaďipen (o) š, m, bičhaďipena  posolstvo 

bičhavel ke, bičhaven poslať 

bičhavengero k, bičhavengeri bezdetný 

bida (e),  š, dž núdza, bieda 

bidandengero k, bidandengeri bezzubý 

bidarangutno/bidara

ďutno 

k, bidarangutňi/bidaranďutňi nebojácny, smelý 

bidaripen (o) š, m nebojacnosť, smelosť 

bidarangutnes p nebojácne, smelo 

bidevleskero k, bidevleskeri ateistický, neveriaci 

bidikhipen (o) š, m nevideteľnosť 

bidošakero k, bidošakeri slušný, poctivý 

bidošaľipen (o) š, m nevina 

bidošalo k, bidošaľi nevinný 

bidošaľarel ke, bidošaľaren zbaviť viny 

bidukhakero k, bidukhakeri nebolestivý, bezbolestný 

bidzeka (e) š, dž nechuť 

bidzekakero k, bidzekakeri 1. bez vôle, nálady, chuti 

bidžando k, bidžanďi nevedomý 

bidžandones  p nevedomky 

bidžangutno/bidžan

ďutno 

k, bidžangutňi/bidžanďutňi nezvestný 

bidžanibnaskero  k, bidžanibnaskeri nevzdelaný 

bidžaniben (o) š, m, bidžanibena predsudok 

bigľajzis (o) š, m, bigľajza žehlička 

bigľinel ke, bigľinen žehliť 

bigoďakero k, bigoďakeri nerozumný, nezmyselný 

bigoďipen (o) š, m pochabosť, pomätenosť  
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bichasnaskero k, bichasnaskeri neužitočný 

bichasňarel ke, bichasňaren zneužiť 

bihakajeskero k, bihakajeskeri nezákonný 

bihakajipen (o) š, m bezprávie 

bijakhakero k, bijakhakeri bez jedného oka 

bijakhengero k, bijakhengeri bez obidvoch očí 

bijakhengero k, bijakhengeri drzý, bezočivý, nevšímavý 

bije/bijal  a bez 

bijav (o) š, m, bijava svadba 

bijaveskero k, bijaveskeri  svadobný 

bijileskero k, bijileskeri neľútostný, nemilosrdný, necitlivý 

bikhereskero (o) š, m, bikherengere bezdomovec 

bikenavel ke, bikenaven predávať 

bikenel ke, bikenen predať, obchodovať 

bikeňiben (o) š, m, bikeňibena predaj 

bikokalengero k, bikokalengeri bez kostí 

biladžakero k, biladžakeri nemorálny 

biladžangutno   k, biladžangutňi necudný 

biladžavipen (o) š, m, biladžavipena nehanebnosť, necudnosť 

biľarel ke, biľaren vytápať tuk, roztápať 

biľaripen (o) š, m, biľaripena roztok  

bilavengero k, bilavengeri 1. mlčanlivý, 2. nevysloviteľný 

bilaveskero/bilaveng

ero  

p mlčky 

biľol ke, biľon škvariť, vytápať tuk 

bilondo k, bilonďi  neslaný 

bilovengero p bez peňazí 

bimakhlo k, bimakhľi nemastný 

bimangavutno k, bimangavutňi neúprosný 

bimanušengero   k, bimanušengeri neobývaný 

bimaribnaha  p nenásilne 

bimariben m  š, m bezpečnosť 

bimaribnaskero k, bimaribnaskeri nenásilný 

bimeribnaskero k, bimeribnaskeri nesmrteľný 

bimusakero k, bimusakeri jednoruký, bez jednej paže 

bimusengero k, bimusengeri bezruký, bez oboch paží 

binos (o) š, m, bini hriech 

binďi (e) š, dž, binďa bodka 

binevipengero k, binevipengeri  neinformovaný 

bipaťangutno k, bipaťangutňi nedôverčivý, podozrievavý 

bipaťapen (o) š, m nedôvera, podozieravosť 

bipaťivalo manuš (o) š, m, bipaťivale manuša nečestný človek 

bipeko k, bipeki 1. ne(do)pečený, 2. nezrelý 
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biphandľipen (o)  š, m, biphandľipena sloboda 

bipharipnaskero k, bipharibnaskeri spokojný 

bipherasuno k, bipherasuňi vážny 

bipoťibnaskero k, bipoťibnaskeri  bezplatný 

biprindžardo k, biprindžarďi neznámy 

biphučibnaskero p svojvoľne 

birinel ke, birinen vydržať, stačiť 

biromeskero k, biromeskeri slobodný 

birušakero  k, birušakeri pokojný, trpezlivý 

birušiben (o) š, m pokoj, trpezlivosť 

bisovibnaskero k, bisovibnaskeri nespavý 

biserengero k, biserengeri nestranný  

bisterdo k, bisterďi zabudnutý 

bisterel ke, bisteren zabúdať, zabudnúť, odvykať, opomenúť  

bisteripen (o) š, m zabudnutie 

bistrel pes ke, bisteren pen pozabudnúť (sa) 

bisunengero/bisunes

kero 

k bezsenný spánok 

bisuťipen (o) š, m nespavosť 

bisutno k, bisutňi 1. prebudený, ktorý nemôže spať,  

2. bdelý, 3. nespavý, nevyspatý 

biš  g dvadsať   

biš ezera  g dvadsať tisíc 

bišajipen (o) š, m, bišajipena nemožnosť 

bišajutno k, bišajutňi nemožný 

bišberšengero k, bišberšengeri dvadsaťročný 

bišereskero/bigoďak

ero 

k, bišereskeri/bigoďakeri neopatrný 

bišthejekh  g dvadsaťjeden 

bišto  g dvadsiaty 

bitangos (o) š, m, bitangi nezbedník,ničomník 

bitromaďipen (o) š, m nesmelosť 

bitromalo k, bitromaľi bojazlivý, nesmelý 

bitunkos (o) š, m, bitungi bitúnok 

bižužipen (o) š, m, bižužipena 1. nečistota, 2. znečistenie životného 

prostredia 

bižužo  k, bižuži nečistý  

bivoďeskero k, bivoďeskeri nesvedomitý 

bizo p prirodzene 

bizorakero k, bizorakeri slabý bez síl, bezmocný, ochabnutý 

bizorales  p slabo, ochabnuto, bezmocne 

bizorarel ke, bizoraren oslabiť 

blaka (e) š, dž, blaki oblok, okno, okenica 
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blakica (e) š, dž, blakica  okienko 

blaňinel  ke, blaninen zaskliť 

bliskinel (pes) ke, bliskinen (pen) lesknúť (sa) 

bľišťišagos (o) š, m, bľišťišaga lesk 

bľišťaco k, bľišťaco ligotavý 

bľišťinel (pes) ke, bľišťinen pen lesknúť sa 

bľišťisaľol ke, bľišťisaľon ligotať sa 

bľitkimen p zaslintaný 

bľitkinel (pes) ke, bľitkinen (pen) zaslintať sa 

blomba (e) š, dž, blombi plomba 

bludos (o) š, m, bludi nezmysel 

bludzinel ke, bludzinen zablúdiť 

bľuza (e) š, dž, bľuzi blúza  

bocanos (o)  š, m, bocani bocian 

bodvana (e) š, dž, bodvani  vaňa 

boganča (e) š, dž, boganči baganča 

bogaris (o) š, m, bogara  chrobák 

bokeľi (e) š, dž, bokeľa  zákusok, koláč 

bokh  (e) š, dž hlad 

bokha pl. š, m hladovanie 

bokhaľarďipen (o) š, m, bokhaľarďipena podvýživa 

bokhaľardo k, bokhaľarďi podvyživený 

bokhalegojengero k, bokhalegojengeri nenásytný 

bokhalo muj (o) k, bokhale muja nenásytník 

bokhalo k, bokhaľi vyhladovaný, hladný 

bokhaľol ke, bokhaľon hladovať 

bokhori (e) č, dž, bokhora chuť (do jedenia) 

bokseris (o) š, m, boksera boxer 

bokseroskero 

mariben (o) 

š, m, boksereskere maribena boxerský zápas 

bolardo k, boľarďi ponorený, namočený 

bolavel  ke, bolaven    ponoriť, namočiť 

bolďol k, bolďon vnoriť sa, ponoriť sa 

bolďardo k, bolďarďi ponorený, pohrúžený 

bolďi daj (e) k, bolde daja krstná matka 

boldo k, bolďi  krstený, pokrstený 

boldo čhavoro (o) š, m, bolde čhavore krstňa 

boldo dad (o) š, m, bolde dada krstný otec 

bolel ke, bolen krstiť, pokrstiť, namáčať 

boľipen (o) š, m, boľipena krstenie, krst 

bomba (e) š, dž, bombi bomba 

bombardinel ke, bombardinen bombardovať 

boňa (o) š, m krstiny 
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bonďaľol ke, bonďaľon otáčať 

bonďarďipen (o) š, m, bonďarďipena 1. navíjanie, 2. navijak 

bonďardo k, bonďarďi navíjací 

bonďardo k, bonďarďi stočený 

bonďarel   ke, bonďaren točiť, otáčať 

bonďarel andre ke, bonďaren andre motať, namotať, nakrútiť 

bonďarel avri  

(o pindro) 

ke, bonďaren avri  vyvrtnúť si (nohu) 

bonďarel pes ke, bonďaren pen otáčať sa 

bonďarel upre ke, bonďaren upre natočiť, navinúť 

bordeľaris (o) š, m, bordeľara neporiadnik 

bordeľiskero k, bordeľiskeri neporiadny 

bori e š, dž, borija mladucha, nevesta 

borovka (e) š, dž, borovki čučoriedky 

bosorka (e) š, dž, bosorki bosorka 

bota (e)  š, dž, boti obchod 

botuno kher (o) š, m, botune khera  obchodný dom  

bov (o) š, m, bova pec, piecka, krb, pekáreň 

brača (e) š, dž, brači  viola 

bračošis (o) š, m, bračoša violista 

brada (e) š, dž, bradi brada 

bradavka (e) š, dž, bradavki bradavka 

braďi (e) š, dž, braďa džbán, vedro 

braďi chevorenca (e) š, dž, braďa chevorenca polievacia kanva 

braďori (e) š, dž, braďora džbánok 

brahuncos (o) š, m, brahunci mravec 

braňinel ke, braňinen ochraňovať 

brantos (o) š, m, branti lieh, otrava 

branzľeta (e) š, dž, branzľeti náramok 

Brazilija (e) š, dž Brazília 

breza (e) š, dž, brezi breza 

breziko  k, breziko brezový 

brilijantos (o) š, m, brilijanti briliant 

brindza (e) š, dž, brindzi bryndza 

brišind (o) š, m, brišinda dážď 

brišindeskero k, brišindeskeri dažďový 

brokatos (o) š, m,  brokati  brokát 

brokolica (e) š, dž, brokolici brokolica 

brokos (o) š, m, broki náboj 

broskiňa (e) š, dž, broskiňi broskyňa 

brošľa, brožňa (e) š, dž, brošľi brošňa 

brusinel ke, brusinen brúsiť 

bruska, ošelka (e) š, dž, bruski  oslica 
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brusňica (e) š, dž, brusňici brusnica  

bublanina (e) š, dž, bublaňini bublanina 

bubna (e) bubnos (o) š, dž (m), bubni bubon 

bubninel ke, bubninen bubnovať 

bubnistas (o) š, m, bubnisti bubeník 

bubreška (e) š, dž, bubreški oblička 

buďa (e) š, dž, buďi búda 

budaris (o) š, m, budara záchod  

buderipen (o) š, m, buderipena  1. násobenie, 2. väčšina 

budinel ke, budinen stavať, budovať 

budžanďipen (o) š, m, budžanďipena ľstivosť 

budžando (o) š, m,  budžande ľstivec, prefíkanec 

budžarel, chochavel ke, budžaren klamať 

bufetos (o) š, m, bufeti bufet 

bugova (e) š, dž, bugovi kontrabas  

buchľardes  p naširoko 

buchľarďi phenďi (e) š, dž, buchľarde phenďa  zložená veta, súvetie 

buchľardo  k,  buchľarďi rozľahlý 

buchľarel ke, buchľaren 1. rozširovať, 2. (po)stlať 

buchles  p široko 

buchlikano k, buchlikaňi rozľahlý 

buchľipen (o) š, m, buchľipena šírka 

buchlo k, buchľi široký  

buchlo, thulo k, buchľi, thuľi masívny 

buchľol ke, buchľon šíriť, rozšíriť sa 

buchta (e) š, dž, buchti  buchty 

bujakos (o) š, m, bujaka býk 

buke (o) š, m, buke pľúca 

buketa (e) š, dž, buketi kytica 

buklomatos (o) š, m, buklomata vred 

bukos (o) š, m, buki buk 

bulkinel ke, bulkinen žblnkať 

bunda (e) š, dž, bundi bunda  

bundžanďipen (o)  š, m, bundžanďipena podvod 

bunka (e) š, dž, bunki bunka 

buntinel ke, buntinen podnecovať 

bur (e) š, dž, bura 1. slamka, steblo, 2. burina, krík 

buralo k, buraľi krovinatý 

burkos (o) š, m, burki  hrad 

burkoskero  k, burkoskeri hradný  

burňik  (e) š, dž, burňika dlaň  

busos (o) š, m, busi autobus 

but  p dlho, veľa, mnoho, dostatok 
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but savorestar p dostatok  

buterval p mnokrát, viacnásobne 

buťi e š, dž, buťa práca 

buťakero k, buťakeri pracovitý 

buťakero 

dochudňipen (o) 

š, m, buťakere dochudňipena pracovné úspechy 

buťakeri profesija (e) š, dž, buťakere profesiji pracovná profesia 

buťakero ďives (o) š, m, buťakere ďivesa pracovný deň 

buťakero than (o) š, m, buťakere thana pracovisko 

buťakero (o) š, m, buťakeri usilovný 

buťakero manuš (o) š, m, buťakere manuša remeselník, robotník  

buťarel ke, buťaren 1. usilovať sa, 2. pôsobiť 

buťaripen (o)  š, m, buťaripena aktivita 

but-butdžene (o) š, m masa, dav 

butberšengero k, butberšengeri mnohoročný 

butčhavengero k, butčhavengeri mnohodetný 

buteder  p, butedera navyše, omnoho  

buteder (o) š, m väčšina, viacerí  

buteder sar kampel g nadpočetný 

butederipen (o) š, m, butederipena väčšina 

butedženengero  k, butedženengeri početný 

buter  p viac 

buterutno gin (o) š, m množné číslo 

buteravrikerďipen 

(o) 

š, m, buteravrikerďipena nadvýroba 

buterčercheňora (o) š, m súhvezdie 

buterdžene pl.(o) š, m majorita, väčšina 

butervaľarel ke, butervaľaren násobiť 

butervaľaris (o) š, m, butervaľara násobiteľ 

butervaľarňi (e) š, dž, butervaľarňa násobilka 

buťi (e) š, dž, buťa práca, dielo, úloha, zamestnanie, 

povolanie 

buťi (e), veca, vecos š, dž, buťa, veci vec 

buťi leske peľa ko 

jilo 

ke nadchol sa prácou 

buťikano š, m, buťikaňi pracovný 

buťipen (o) š, m, buťipena  1. povolanie, 2. výrobok 

butkamlo k, butkamľi neskromný, nenásytný 

butľikerdo k, butľikerďi dlhotrvajúci  

butoris (o) š, m, butora nábytok 

butvakeriben (o) š, m, butvakeribena diskusia 

butvarno k, butvarňi častý 

butvoďakero k, butvoďakeri silnej vôle 
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butžando k, butdžanďi veľavravný 

buznardo š, dž, buznarďi roztrapatený, strapatý 

buzňi (e) š, dž, buzňa koza 

buzola (e) š, dž, buzoli buzola 

C 
  

cacha (e) š, dž, cachi povlak 

cakľaris (o) š, m, cakľara sklár 

cakli (o) š, m, cakli  črepiny  

caklos (o) š, m, cakli  1. sklo, 2. fľaša 

cakloskero k, cakloskeri sklený, sklenený 

calo k, caľi celý 

capos (o) š, m, capi cap 

cehla (e) š, dž, cehli tehla  

cehľaris (o) š, m, cehľara tehliar 

cementos (o) š, m, cementi cement 

cenculos (o) š, m, cencuľi  cencúľ 

centos (o) š, m, centi metrický cent 

centimetros (o) š, m, centimetri centimeter 

centros m  š, m, centra centrum 

cerha e š, dž, cerhi stan  

cerpinel ke, cerpinen  trpieť 

cerpišagos (o) š, m, cerpišaga utrpenie 

ceruska (e) angarno 

(o) ceruzka 

š, m, ceruski ceruzka 

cesnakos (o) 

cesnikos 

š, m, cesnaki cesnak 

cicavcos (o) š, m, cicavci  cicavec 

cifra (e) š, dž, cifri čislica 

cikňarel ke, cikňaren podceňovať niekoho 

cikňarel pes ke, cikňaren pen podceňovať sa, pokoriť sa 

cikňarel ke, cikňaren zmenšovať 

cikňaripen (o) š, m, cikňaripena 1. zmenšenie, 2. pokora 

cikne, churde čhave 

pl. (o) 

š, m malé deti 

cikneder k zmenšený, menší 

cikňarel ke, cikňaren odčítavať 

cikňaripen (o) š, m, cikňaripena odčítanie 

ciknevarbastar  p odmalička 

cikňi bugova (e) š, dž, cikne bugovi violončelo 

cikňi buťi (e) š, dž, cikne buťa 1. maličkosť, 2. slabá robota 

cikňi sikhaďi (e) š, dž, cikne sikhaďa škôlka, materská škola 

cikňipen (o) š, m, cikňipena 1. malosť, 2. malé veci 

cach
a 
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cikno (o)  k, cikňi nízky, malý 

cikno angušt (o) š, m, cikne angušta malíček 

cikno čhavoro (o) š, m, cikne čhavore chlapček 

cikno džviros (o) š, m, cikne džvira mláďa 

cikno foros (o) š, m, cikne fora malé mesto 

cikno graj (o) š, m, cikne graja žrebec 

cikno grajoro (o) š, m, cikne grajora žriebä 

cikno kaštoro (o) š, m, cikne kaštora 1. drievko, 2. stromček 

cikno rikono (o) š, m, cikne rikone  šteňa 

cikno verdan (o) š, m, cikne verdana malý voz  

ciknoro (o) š, m, ciknore bábätko 

cikno k, cikňi malý 

cikňol ke, cikňon  poklesnúť, odpadnúť, klesať, zmenšovať 

sa 

ciknorestar p od mala/detstva 

ciknoro muršoro (o) š, m, ciknore muršora trpaslík, piadimužík 

ciknoro k, cikňori maličký, drobný 

ciknovarbatar, 

ciknovarbastar 

p od mala 

cilo (o) š, m, cile pilier, kôl 

ciloro (o) š, m, cilore malý pilier, kolík 

cimbalma (e) š, dž, cimbalmi  cimbal 

cimbalmošis (o) š, m, cimbalmoša cimbalista 

cimentos (o) š, m, cimenti cement 

cinaviben (o) š, m, cinavibena nákup 

cinďardo k, cinďarďi navlhčovací 

cinďarel ke, cinďaren máčať, namočiť, navlhčiť 

cinďipen (o) š, m, cinďipena mokraď, mokrota 

cindo k, cinďi zmoknutý, mokrý, vlhký 

cinďol ke, cinďon 1.  moknúť, namoknúť, 2. vlhnúť, 

navlhnúť, 3. pariť sa 

cinel ke, cinen kúpiť 

cinkeriben (o)  š, m, cinkeribena nakupovanie 

cinkerel ke, cinkeren  kupovať, nakupovať, kúpiť 

cinkinel ke, cinkinen cinkať 

cinos (o) š, m, cini cín 

cinosarel ke, cinosaren cínovať 

cintiris (o) š, m, cintira cintorín 

cipa (e) š, dž, cipi  koža, pleť, pokožka, kôra, blana 

cipa pal o maro (e) š, dž, cipa pal o maro chlebová kôrka 

cipakero  k, cipakeri kožiarsky 

cipakero doktoris (o) š, m, cipakere doktora  kožný lekár 

cipica (e) š, dž, cipici kožka, kôrka 
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cipuno k, cipuňi kožený 

cirach (e) š, dž, ciracha čižma 

cirachori (e) š, dž, cirachora čižmička 

ciral (o) š, m, cirala  tvaroh, syr 

ciraleskero k, ciraleskeri tvarohový, syrový 

ciralestar p z tvarohu 

cirdel ke, cirden ťahať 

cirdel andre ke, cirden andre nasať 

cirdel avrether ke, cirden avrether vysťahovať 

cirdel avri diline čara ke, cirden avri diline čara plieť 

cirdel avri ke, cirden avri  narovnať 

cirdel bari, phari 

voďi 

ke, cirden bari, phari voďi vzdychnúť si, povzdychnúť si 

cirdel e goďi ke, cirden e goďi rozmýšľať 

cirdel e voďi pal ke, cirden e voďi pal túžiť po 

cirdel ke peste ke, cirden ke peste mámiť, nabažiť sa 

cirdel o jakha ke 

peste 

ke, cirden o jakha ke peste  vzbudzovať 

cirdel o muj, o nakh ke, cirden o muj škeriť sa 

cirdel opre ke, cirden opre napínať 

cirdel pes ke, cirden pen   prikrádať sa 

cirdel pes avri ke, cirden pen avri chváliť sa 

cirdel pes pal e phuv ke, cirden pen pal e phuv plaziť sa 

cirdel pes upre ke, cirden pen upre načahovať sa, šplhať  

cirdel tele ke, cirden tele stiahnuť, ošklbať 

cirdel upre o baja ke, cirden upre o baja kasať, kasať rukávy 

cirdel  ke, cirden  ťahať, vliecť, potiahnuť  

cirdipen (o) š, m, cirdipena ťah, ťahanie 

cirdlo k, cirdľi ťahaný 

cirdľipen (o) š, m, cirdľipena vzťah  

cirkusantos (o) š, m, cirkusanta cirkusant  

cirkusis (o) š, m, cirkusa cirkus 

cisaris (o) š, m, cisara cisár 

citronos (o) š, m, citroni citrón 

civilizacija (e) š, dž, civilizaciji civilizácia 

cmaros (o) š, m, cmari cmar 

cocha (e) š, dž, cochi sukňa 

colňica (e) š, dž, colňici colnica 

cudzincos (o) š, m, cudzinci  cudzinec 

cugos (o) š, m, cugi prievan 

cuketa (e) š, dž, cuketi  cuketa 

cukraris (o) š, m, cukrara cukrár 

cukrarka (e) š, dž, cukrarki cukrárka  
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cukros (o) š, m, cukri  cukor 

cukroskeri repa (e) š, dž, cukroskere repi  cukrová repa 

cvičinel  ke, cvičinen cvičiť, nacvičovať 

cvički (o) š, m, cvički  cvičky 

cvikla š, dž, cvikli cvikla 

Č 
  

ča  p len, iba, jedine, okrem 

ča ajci p len toľko 

ča ajci so  p sotvaže  

ča ajcici  p namále, len toľkoto 

ča ajso p obyčajný, náhodný 

ča avka p náhodou, len tak 

čabrinkinel, čapkinel ke, čabrinkinen máchať 

čačejileskero k, čačejileskeri úprimný 

čačelavengero k, čačelavengeri pravdovravný 

čačevoďeskero k, čačevoďeskeri spravodlivý 

čačes, čačikanes, 

čačo, čačeste  

p naozaj  

čačikano k, čačikaňi pravý 

čačipen (o) čačo š, m, čačipena pravda, skutočnosť, spravodlivosť 

čačipnaskero k, čačipnaskeri nepochybný 

čačipnaste  p popravde, nepochybne 

čačo seraha  p vpravo 

čalaďipen (o) š, m, čalaďipena pohnutie, pohnútka 

čalado k, čalaďi otrasený, otrasný, nepríjemný človek 

čalaďol ke, čalaďon pohnúť sa 

čaľardes, chal čaľol p najesť sa dosýta 

čaľardo k, čaľarďi najedený 

čaľarel (pes) ke, čaľaren (pen) nasýtiť (sa) 

čaľarkerdo k, čaľarkerďi dosýta najedený 

čalavel ke, čalaven pohnúť, pohnúť vecou 

čalavel pes, peha ke, čalaven pen pohnúť sa 

čalaviben (o) š, m, čalavibena pohyb 

čalavibnaskero  k, čalavibnaskeri  pružný 

čales  p nasýtene 

čalo  k, čaľi  najedený, sýty, nasýtený 

čaľol  ke, čaľon nasýtiť sa  

čamčkinel ke, čamčkinen mľaskať 

čang (e) š, dž, čanga noha 

čangalo k, čangaľi nohatý 

čapka (e) š, dž, čapki čiapka 

čapkinel ke, čapkinen čľapkať 

ča 
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čar (e) phus š, dž, čara tráva, rastlina, stonka 

čara pl. (o) š, m byliny 

sasťarde čara (o) š, m liečivé byliny 

čarbinel ke, čarbinen čarbať, čmárať 

čardašis (o) š, m, čardaša čardáš 

čarinel ke, čarinen vyčarovať, čarovať, meniť,  

čaro (o) š, m, čare  miska, misa, nádoba 

čaroďejňikos (o) š, m, čaroďejňika  čarodejník 

čaroro (o) š, m, čarora miska, mištička 

čavargozinel ke, čavargozinen potulovať sa 

čečina (e) š, dž, čečini  čečina 

Čechi pl.: džal pro 

Čechi 

š, m, Čechi ísť do Čiech 

čechika  p po česky 

čechiko  k, čechiko český 

Čechiko (o) š, m Česko  

čechiko čhib, duma 

(e) 

š, dž český jazyk 

Čechos (o) š, m, Čechi Čech 

čekat (o) š, m, čekata 1. čelo, 2. fasáda, predná strana 

čekos (o) š, m, čeki šek 

čelenka (e) š, dž, čelenki  čelenka 

čeň (e) š, dž, čeňa náušnica 

čengerica (e) š, dž, čengerici kukurica 

čepeder džene pl.(o) š, m, čepeder džene menšina 

čepeder, frimeder, 

čineder, čuneder, 

čuleder 

p menej 

čerepos (o) š, m, čerepi črep 

čerešňa (o) š, m, čerešňi čerešňa  

čercheň (e) š, dž, čercheňa hviezda 

čercheňakeri soba 

(e) 

š, dž, čercheňakere sobi  hvezdáreň 

čercheňalo k, čercheňaľi hviezdnatý 

čercheňaris (o) š, m, čercheňara hvezdár 

čercheňori (e) š, dž, čercheňora hviezdička 

čerchinel ke, čerchinen šuchotať 

čeri (o) š,m,čeri obloha 

čerňica (e) š, m, čerňici černica 

čhaj (e) čhajori š, dž, čhaja dcéra, rómske dievča, dievčatko, 

dievčina 

čhajakero k, čhajakeri dievčenský 

čhajipen (o) š, m dievčenské roky 
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čham (e) š, dž, čhama líce 

čhamakero  k, čhamakeri lícny 

čhamakero kokal (o) š, m, čhamakere kokala lícna kosť 

čhamengero k, čhamengeri lícny 

čhamori (e) š, m, čhamora líčko 

čhandel ke, čhanden zvracať 

čhandel leske po 

šero 

ke, čhanden leske po šero kašľať na neho 

čhandel rat ke, čhanden rat krvácať 

čhave (o) š, m, čhave deti 

čhavengere čhave 

(o) 

š, m, čhavengere čhave potomstvo, vnúčatá 

čhavo (o) š, m, čhave chlapec (rómsky), syn,  

čhavore (o) š, m, čhavore detičky 

čhavorikaňi soba (e) š, dž, čhavorikane sobi detská izba 

čhavorikaňiben (o) 

čhavoripen 

š, m, čhavorikaňibena detstvo 

čhavorikano  k, čhavorikaňi detský 

čhavorikano 

doktoris (o) 

š, m, čhavorikane doktora  detský lekár 

čhavorikano kutocis 

(o) 

š, m, čhavorikane kutici  detský kútik  

čhavorikano stolkos 

(o) 

š, m, čhavorikane stolki  detská sedačka 

čhavorikano kher 

(o), ľeľencos (o)  

š, m, čhavorikane khera detský domov 

čhavoro (o) š, m, čhavore synček, chlapček (rómsky) 

čhib (e) š, dž, čhiba jazyk 

čhibakero 

avrisikhľardo, 

džanibaris (o) 

š, m, čhibakera avrisikhľarde lingvista, jazykovedec 

čhibakero džaniben 

(o) 

š, m, čhibakera džanibena jazykoveda 

čhibalo (o) š, m, čhibale hovorca 

čhibakero k, čhibakeri papuľnatý 

čhibori (e) š, dž, čhibora jazýček 

čhibakere hakaja (o) š, m, čhibakere hakaja jazykové práva 

čhido k, čhiďi hodený 

čhido avri k, čhide avri vyhodený 

čhido tele k, čhide tele vyzlečený 

čhil, khil (o) š, m, čhila maslo 

čhiľav (e) š, dž, čhiľava  slivka 

Čhinďi (e) š, dž, Čhinde Židovka 
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čhinďi, teleleň (e) š, dž, čhinďa čiarka vo vete 

čhinďipen (o) š, m, čhinďipena zárez, podlomenie, zrezanie 

čhindo lav (o) š, m, čhinde lava  slabika 

Čhindo (o) š, m, Čhinde Žid  

čhindo pro jepaš k, čhinďi pro jepaš rozkrojený 

čhinel ke, čhinen 1. rezať, krájať, podrezať, 2. práskať 

(bičom/dvermi) 

čhinel bacht ke, čhinen bacht 1.(z)ničiť šťastie podlomené zdravie,  

2. zrezaný, podrezaný 

čhinel čhuraha ke, čhinen čhuraha rezať nožom, nakrojiť 

čhinel e duma  ke, čhinen e duma prekaziť reč  

čhinel pašal ke, čhinen pašal obrezať 

čhinel paťiv s dat. ke, čhinen paťiv potupiť, stratiť dôveru 

čhinel pre peste 

kerestos 

ke, čhinen pre peste kerestos žehnať sa 

čhinel tele    ke, čhinen tele   odrezať, zrezať, vyrezať, zaznamenať 

čhinel tele čara-bura ke, čhinen tele čara-bura vyklčovať 

čhinel tele rukh ke, čhinen tele rukh zoťať strom 

čhinel tele, marel 

tele 

ke, čhinen tele podlamovať, odhovárať 

čhinel ke, čhinen hodiť, odrezať, odtrhnúť, krájať 

čhinel pal o muj ke, čhinen pal o muj udrieť po tvári 

čhingerdo k, čhingerďi trhaný, otrhaný 

čhingerel ke, čhingeren 1. narušiť, 2. trhať 

čhingerel avri ke, čhingeren avri vytrhať, povytŕhať 

čhingerel kotora ke, čhingeren kotora trhať kúsky 

čhingerel pes ke, čhingeren pen nadrapovať sa 

čhingerel peske o 

bala 

ke, čhingeren peske o bala trhať si vlasy 

čhingerel tele ke, čhingeren tele otrhať, obdrať, ošklbať, oblámať 

čhivel ke, čhiven hádzať, sypať, liať, polievať, natriasať, 

triasť  

čhivel avri ke, čhiven avri 1. vyhodiť von, 2. vykladať 

čhivel baripen ke, čhiven baripen pýšiť sa 

čhivel e jakh, dikhel ke, čhiven e jakh vidieť, nazrieť, hodiť okom 

čhivel keriben, kerel 

čohaňipen 

ke, čhiven keriben prekliať, počarovať 

čhivel o thav andre 

suv 

ke, čhiven o thav andre suv navliecť do ihly 

čhivel paňi ke, čhiven paňi liať, naliať, striekať, postriekať vodou 

čhivel paňi telal ke, čhiven paňi telal podliať 

čhivel peha ke, čhiven peha mykať sa 

čhivel phuripen ke, čhiven phuripen okolkovať, vyhovárať sa 
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čhivel pre, upre, 

upral 

ke, čhiven pre liať, poliať 

čhivel pro jakha ke, čhiven pro jakha vyčítať 

čhivel tel, telal ke, čhiven tel podhodiť, podlievať 

čhivel tele ke, čhiven tele likvidovať, zničiť, zbúrať, zhadzovať 

smerom dole 

čhivel tele o gada ke, čhiven tele o gada zobliecť sa, vyzliecť sa, pozobliekať sa 

čhivel tele ke, čhiven tele  búrať 

čhivel upre, opre ke, čhiven upre nahádzať jedno cez druhé, vyhadzovať 

smerom hore 

čhivel, čhinel 

jakhaha 

ke, čhiven, čhinen jakhaha škúliť, poškuľovať 

čhivipen (o) š, m, čhivipena hod  

čhivkerel ke, čhivkeren vynadať 

čhon (o) š, m, čhona mesiac 

čhoneskero k, čhoneskeri mesačný 

čhoneste p mesačne 

čhonoro (o) š, m, čhonore mesiačik 

čhora (o) š, m, čhora fúzy, brada 

čhoravel, kropinel ke, čhoraven liať, polievať 

čhorďipen (o) š, m, čhorďipena  oblievačka 

čhordo k, čhorďi zalievaný 

čhorďol ke, čhorďon natiecť 

čhorďol pašal ke, čhorďon pašal obliať 

čhorel (pes) avri, 

čhoravel (pes) avri 

ke, čhoren (pen) avri vyliať (sa)  

čhorel ke, čhoren špliechať, liať, naliať 

čhorel ke, čhoren obliať, polievať, nalievať, vlievať 

čhorkerel ke, čhorkeren sypať, posypať 

čhorkeriben (o) š, m, čhorkeribena polievanie 

čhorvalo  k, čhorvali, čhorvale fúzatý 

čhungard (o)  š, m, čhungarda pľuvanec 

čhungarel ke, čhungaren pľuť, pľuvať 

čhungaripen (o) š, m, čhungaripena sliny 

čhurarel ke, čhuraren ostriť, naostriť 

čhurarel tele ke, čhuraren tele okrájať 

čhura-roja (o) š, m, čhura - roja  príbor 

čhuri (e) š, dž, čhura nôž 

čhurori (e) š, dž, čhurora nožík 

čik (e) š, dž, čika blato, bahno, hlina 

čika pl. š, dž, čika bahnisko 

čikaľarel  pes ke, čikaľaren pen zablatiť sa, obahniť sa 

čikalo k, čikaľi blatistý, bahnistý 
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čiken (o) š, m, čikena tuk 

čikh: del čikh ke, den čikh kýchať 

Čina (e) š, dž Čína  

činaňiko k, činaňiko  čínsky 

čino p málo 

činonoro, čunororo p málilinko 

čipka (e) š, dž, čipki čipka 

čiriklo (o) š, m, čirikle  vták 

čirikloro (o) š, m, čiriklore vtáčik 

čirla p dávno, pradávno, kedysi 

čirlatuno k, čirlatuňi starobylý  

čirlatuňiben (o) 

čirlatuňipen (o) 

š, m, čirlatuňibena starý, starodávny vek 

čirlatuňipen (o) š, m, čirlatuňipena  dejiny 

čirlatuno čiro (o) š, m minulý čas 

čirleder p oddávna 

čit!, čiten! ke ticho!/buďte ticho! 

čitel ke, čiten mlčať 

čitiben, čit  p ticho 

čitkinel ke, čitkinen mierniť 

čitraripen (o) š, m, čitraripena výtvarná výchova 

čitro (o) š, m, čitre  obraz, obrázok 

čitrarel ke, čitraren rysovať, kresliť 

čitreskero ľil (o) š, m, čitrengere ľila časopis 

čitruňi karta (e) š, dž, čitrune karti  pohľadnica 

čľapkinel (pes) ke, čľapkinen (pen) čľapkať(sa) 

čočka (e) š, dž, čočki  šošovica 

čohaňi (e) š, dž, čohaňa čarodejnica 

čohaňipen (o) š, m, čohaňipena čarodejníctvo 

čokanos (o) š, m, čokana kladivo  

čokolada (e) š, dž, čokoladi  čokoláda 

čori (e) čoriben (o)  š, m, čoribena krádež, lup, úlovok 

čoragoďakero, dilino k, čoragoďakeri hlúpy, malomyseľný človek 

čorachano (o) š, m, čorachane lupič 

čoral, počoral  p potajomky 

čorarďipen  p navnivoč 

čorarel ke, čoraren ochudobniť, priviesť na mizinu 

čorarel tele ke, čoraren tele zničiť, zbedačiť 

čorel varekastar ke, čoren varekastar okradnúť niekoho 

čorel ke, čoren kradnúť, ukradnúť, lúpiť 

čoriben (o) š, m, čoribena lúpež 

čorikanes, čorores  p biedne, zbedačene 

čorikano k, čorikaňi úbohý 
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čoripen (o) š, m, čoripena  chudoba, bieda, mizina  

čorkeriben (o) š, m, čorkeribena krádež 

čoro k, čori chudobný  

čoro (o) š, m, čore 1. chudák, 2. pozostalý 

čoro kher (o) š, m, čore khera chudobinec 

čoro manuš (o) š, m, čore manuša biedny človek, chudák 

čoro, bidadengero k, čori, čore osirelý 

čorori (e) š, dž, čorore bedárka, neborká 

čororo (o) š, m, čorore bedár, neborák 

črepos (o) š, m, črepi  črep 

čučes p naprázdno 

čuči (e) š, dž, čuča prsia, hruď 

čačuňi sera (e) š, dž, čačune seri  pravá 

čučo jilo  š, m, čuče jila prázdny žalúdok  

čučvalo  k, čučvaľi prsnatý 

čudakos (o) š, m, čudaka čudný 

čudalinel pes ke, čudaľinen pen  čudovať sa  

čudaľišagos (o) š, m, čudaľišagi podiv 

čudno k, čudno čudný, záhadný 

čudos (o) š, m, čuda  zázrak 

čuchinel ke, čuchinen drhnúť 

čuľol ke, čuľon kvapkať, liať, tiecť 

čumidel ke, čumiden pobozkať, bozkávať 

čumidipen (o) š, m, čumidipena bozkávanie 

čuno, čepo, sikra, 

frima, salig, jekhnaj 

p málo, trochu 

čunoro, sikrica p máličko, nepatrne 

čušagošno, 

pherasutno (o) 

š, m, čušagošne vtipkár 

čutka (e)  š, dž, čutki  ohryzok 

DZ 
  

dzar (o) š, m, dzara 1. chlp,  2. štetina 

dzara pl. (o) š, m, dzara 1. ochlpenie, 2. srsť 

dzaralo k, dzaraľi 1. chlpatý, 2. plstený 

dzarošno k, dzarošňi plstnatý 

dzaruňi čhiľav (e) š, dž, dzarune čhiľava broskyňa 

dzaruno k, dzaruňi režný 

dzaruno drakoro (o) š, m, dzarune drakora egreš 

dzarunore pl. (o) š, m, dzarunore egreše 

dzejinel ke, dzejinen navliekať 

dzeka (e) š, dž, dzeki chuť, vôľa, zaľúbenie, nálada 

dzekica (e) š, dž, dzekici náladička 

d
zar 
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dzekošno k, dzekošňi chutný, vkusný 

dzektoro k, dzektori niektorý 

dzeveľi (e) š, dž, dzeveľa praženica 

dzindzikos (o) š, m, dzindziki tlačidlo, malý predmet 

dzivo k, dzivi divý 

dzivo balo (o) š, m, dzive bale  diviak 

dzivo čar (e) š, dž, dzive čara plevel, burina 

dzivo džverina (e) š, dž, dzive džverini  divá zver 

dzivo chundrul (o) š, m, dzive chunduľa prašivka 

dzivo manuš (o) š, m, dzive manuša divoch 

dzivo mas (o) š, m, dzive masa výrastok 

DŽ 
    

džadi pl. (o) š, dž, džadi staré handry 

džados (o) š, m, džadi žobrák 

džajstra (e) š, m, džajstri dedičstvo 

džajstraňi (e) š, dž, džajstraňa dedička 

džajstrano  k dedičský 

džajstrano (o) š, m, džajstrane dedič 

džal  ke, džan ísť  

džal andre ke, džan andre  vstúpiť, vojsť 

džal anglal ke, džan anglal ísť dopredu, napredovať 

džal avka ke, džan avka vyjsť navnivoč, nazmar 

džal avri ke, džan avri ísť von, vyjsť, vychádzať, vystačiť, východ 

džal avri andal  

o nasvaľipen 

ke, džan avri andal o nasvaľipen vyzdravieť 

džal avri le lovenca ke, džan avri le lovenca nevystačí s peniazmi 

džal dureder ke, džan dureder postupuje 

džal het ke, džan het  odchádzať, odísť 

džal kerekaha ke, džan kerekaha obísť oblúkom 

džal khatar ke, džan khatar obchádzať 

džal manca o šero ke,  točí sa mi hlava, odchádzať 

džal odijader ke, džan odijader podísť 

džal opre ke, džan opre stúpať, vystupovať, štverať sa, vyliezť 

(smerom hore) 

džal pal le dadeskero 

nav 

ke, džan pal le dadeskero nav volá sa po otcovi 

džal pal peskero 

čačipen 

ke, džan pal peskero čačipen uplatňovať si svoje práva 

džal pal varekaste  ke, džan pal varekaste nasledovať, nastúpiť  

džal paňeha ke, džan paňeha splavovať, plaviť sa 

džal pre aver than  ke, džan pre aver than  sťahovať 

džal pre čori ke, džan pre čori ísť na lup 

d
žad

i 
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džal pro graj ke, džan pro graj  cválať 

džal pro paňi ke, džan pro paňi plaví sa 

džal romeste ke, džan romeste vydať sa 

džal sar paňestar ke, ako po masle 

džal seraha ke, džan seraha  vyhnúť sa, vyhýbať sa 

džal suno  ke, džan suno  snívať 

džal te dikhel ke, džan te dikhel  navštíviť 

džal tel o paňi ke, džan tel o paňi ide sa potopiť 

džal tele (andal  

o busos) 

ke, džan tele  vystupovať 

džal upre  ke, džan upre  nájazd 

džal ke, džan ísť, pôjde, odísť 

džamutro (o) š, m, džamutre zať 

džanaviben (o) š, m, džanavibena informácie, oznámenie 

džandones, 

džanindos  

p vedome, úmyselne 

džanel anglal ke, džanen anglal tušiť, predvídať 

džanel avri ke, džanen avri vyzvedať, uhádnuť 

džanel ke, džanen vyznať, vedieť, poznať, domievať sa 

džangutno k, džangutňi 1. oboznámený, informovaný,  

2. uznanlivý, tolerantný 

džanibaris (o) š, m, džanibara vedec 

džaniben (o) š, m, džanibena 1. vedenie, poznanie, znalosť, 2. veda, 

umenie 

džaňiben (o) š, m, džaňibena  schopnosť 

džanľi (e) š, dž, džanľa vedma 

džanľipen (o) š, m, džanľipena význam 

džanlo manuš (o) š, m, džanle manuša znalec, vedec, vzdelaný človek  

džanlo k, džanľi skúsený 

džatki pl.(o) š, m, džatki zemiakové trhance 

dženeskero k, dženeskeri vľudný, súcitný, štedrý, ľudomilný 

džeňi (e) š, dž, džeňa osoba (ženská) 

džeňipen (o) š, m, džeňipena personál, spoločnosť 

dženo (o) š, m, džene osoba (človek) 

dženut(no)nes  p osobne 

dženutno k, dženutňi osobný, individuálny 

džezos (o) š, m džez 

dži adaďives  p dodnes 

dži akana p doteraz 

džiakanutno k, džiakanutňi doterajší 

džiakor  p dovtedy 

džiberšeste p budúci rok 

džiďardo k, džiďarďi 1. povzbudzujúci, 2. výživný 
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džiďarel avri, 

džiďarel (pes) 

ke, džiďaren avri vyživovať, uživiť, živiť (sa) 

džiďarel opre ke, džiďaren opre vzkriesiť, obnoviť, získať silu 

džiďarel pes   ke, džiďaren pen živiť sa  

džiďarel pes opre ke, džiďaren pen opre občerstviť sa, spamätať sa 

džiďarel  ke, džiďaren osviežiť 

džiďaripen (o) š, m, džiďaripena 1. obživa, 2. výživa 

džiďipen (o) š, m, džiďipena čulosť, bystrosť 

džido k, džiďi živý 

džido voďi (o) š, m, džide voďa živočích 

džidones  p živo, svižne 

džidžarďipen (o) š, m, džidžarďipena  občerstvenie 

džijekh lav  p do posledného slova 

džijepaš  p dopolovice 

džikaj p pokým 

džikana, džikim  p dokedy, dovtedy kým 

džinos (o) š, m džin 

džiridlos (o) š, m, džiridli prameň, žriedlo 

dživ (o) š, m žito 

dživa (o) š, m, dživa obilie 

dživel ke, dživen žiť 

dživel bidate  ke, dživen bidate žiť v biede  

dživel darate, andre 

dar 

ke, dživen darate žiť v strachu 

dživel pal  

o bašaviben 

ke, dživen pal o bašaviben živiť sa hudbou 

dživel romňaha  ke, dživen romňaha žiť s manželkou  

dživel ke, dživen  užívať 

dživiben (o) š, m, dživibena obživa, živobytie 

dživibnaskero 

pašaľipen (o) 

š, m, dživipnaskere pašaľipena životné prostredie 

dživipen (o) š, m, dživipena život 

dživipnaskero   k, dživipnaskeri životný 

dživipnaskero 

ľikeriben (o) 

š, m, dživipnaskere ľikeribena životospráva 

dživipnaskero štilos 

(o) 

š, m, dživipnaskere štili životný štýl  

džmurki pl. (o) š, m, džmurki 1. skrývačka, 2. hra na slepú babu 

džov (o) š, m  ovos 

džoviko, džovuno k, džoviko ovsený 

džubinel ke, džubinen ďobať, zobať, uštipovať 

džuginel andre ke, džuginen andre zazátkovať 

džugos (o) š, m, džugi zátka, štopeľ 
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džukel (o) rukuno š, m, džukela pes 

džuklano k, džuklaňi 1. psí, 2. nemorálny 

džukľi (e) š, dž, džukľa suka, fenka 

džung (e) š, dž, džunga 1. hnus, 2. špina 

džungales  p 1. škaredo, 2. vulgárne 

džungaľi (e) š, dž, džungaľi rakovina 

džungaľipen (o) š, m, džungaľipena 1. špinavosť, 2. hlúposť, sprostosť,  

3. krutosť, ukrutnosť 

džungalo  k, džungaľi 1. hnusný, 2. škaredý, 3. sprostý,  

4. nečistý, 5. zlý, krutý 

džungalo idejos (o) š, m, džungale ideja škaredé počasie  

džungalo nasvaľipen 

(o) 

š, m, džungale nasvaľipena 1. rakovina, 2. pohlavná choroba 

džungipen (o) š, m, džungipena 1. špina, smeti, neporiadok,  

2. zlo, svinstvo 

džungľardo k, džungľarďi štítivý 

džungľarel   ke, džungľaren  hyzdiť 

džungľarel (pes),  

džungľol (pes) 

ke, džungľaren pen  1. hnusiť (sa), protiviť sa, 2. štítiť (sa) 

džusos (o) š, m, džusi  džús 

džuv (e) š, dž, džuva voš 

džuvaľipen (o) š, m, džuvaľipena zavšivenie 

džuvalo   k, džuvaľi zavšivený, zavšivavený 

džuvľi (e) š, dž, džuvľa 1. žena, samica, 2. zadná časť nákovy 

džuvľikano k, džuvľikaňi 1. ženský, dámsky, 2. znelý (o hláskach) 

džuvľori (e) š, dž, džuvľora 1. ženička, 2. samička 

džvirina (e) š, dž, džvirini  zver 

džviros (o) š, m, džvira zviera 

E 
  

efta  g sedem 

efta ezera  g sedemtisíc 

efta šel  g sedemsto 

eftato   k, eftato siedmy 

eftato kotor (o) š, m, eftate kotora sedmina 

eftavardeš  g sedemdesiat 

eftavardešto k, eftavardešto sedemdesiaty 

egerimen k, egerimen súdený 

egerinel ke, egerinen sľúbiť, prisúdiť (osudom) 

egisno čačipen (o) š, m, egisne čačipena istá, nesporná pravda 

egzistinel ke, egzistinen existovať 

ekonomija (o) š, m, ekonomiji hospodárstvo, ekonómia 

ekonomos (o) š, m, ekonoma ekonóm 

e
fta 
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eksportacija (o) š, m, eksportaciji vývoz, export 

eksportos (o) š, m, eksporti export 

ekskurzija (e) š, dž, ekskurziji  exkurzia 

ekstra p extra 

ekstremos (o) š, m, ekstremi extrém 

ela, hela ke bude 

elefantos (o) š, m, elefanta slon  

elektrarňa (e) š, dž, elektrarňi  elektráreň 

elektricko k, elektricko elektrický 

električka (e) š, dž, električki električka 

elektrika (e) š, dž elektrina 

elektrikano k, elektrikano elektrický 

elektrikaris (o) š, m, elektrikara  elektrikár 

elita (o) š, m, eliti výkvet, elita 

elšino, elšuno k, elšiňi prvý, predný 

elšino, jekhto, peršo  g prvý 

elšinovar  p pôvodne 

emberšikos (o) š, m, emberšika zásadovosť 

emberšiko  k, emberšiko zásadový 

eňa g deväť 

eňaberšengero k, eňaberšengeri deväťročný 

eňato k, eňato deviaty 

eňavardeš g deväťdesiat 

eňavardešto k, eňavardešto deväťdesiaty 

enciklopedija (e) š, dž, enciklopediji  encyklopédia  

energija (e) š, dž, energiji energia 

engedinel ke, engedinen odpustiť 

erbos (o) š, m, erbi  erb 

erďavipen (o) š, m, erďavipena 1. škaredosť, 2. nezbednosť 

erďavo  k, erďavo 1. škaredý, 2. zlostný 

erňinel ke, erňinen mlieť 

eroplanos (o) š, m, eroplani  lietadlo 

erzinel ke, erzinen triasť 

eskos (o) š, m, eski háčik spájajúci roztrhanú reťaz 

ešeb p spočiatku, najprv, najskôr 

ešebno k, ešebno prvý, popredný 

ešebnovar (o) p prvýkrát 

evros (o) š, m, evri  euro  

Evropa (e) š, dž Európa 

Evropakeri unija (e) š, dž  Európska únia 

evakinel ke, evakinen evakuovať 

eza (e) š, dž, ezi srnka 

ezeros  g tisíc 
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ezeros berša (o) š, m, ezera berša  tisícročie  

ezerošno kotor (o) š, dž, ezerošne kotora tisícina 

ezerošno, ezerutno g tisíci 

F 
  

fabrika (e) š, dž, fabriki fabrika 

fabrikakero k, fabrikakero fabrický, továrenský 

faďimen k, faďimen zmrznutý 

faďinel ke, faďinen mrznúť, zmrznúť, omrznúť 

faďinen lake o vasta (o) š, m, faďinen lenge o vasta mrznú jej ruky 

faďinipen (o) š,m,faďinipena prechladnutie 

fajno k, fajno 1. jemný, kvalitný, 2. kultivovaný, 

zjemnelý (o človeku) 

fajta (e) š, dž, fajti 1. rod, príbuzenstvo, 2. pokolenie,  

3. druh, rod, odroda, rasa 

fajtakero k, fajtakeri  rodný 

fakľa (e) š, dž, fakľi fakľa, prskavka 

faktos (o) š, m, fakti fakt 

faktura (e) š, dž, fakturi faktúra 

fakturinel ke, fakturinen fakturovať 

fala (e) š, dž, fali stena, múr 

falakero k, falakeri 1. stenový, 2. nástenný 

faldengero k, faldengeri nazberkaný, faldový 

faldos (o) š, m, faldi záhyb na látke, fald 

falica (e) š,dž,falici múrik 

fameľija (e) fajta š, dž, fameľiji 1. rodina, príbuzenstvo, 2. príbuzný 

fanta (e) š, dž, fanti nálada, rozmar 

fantakero k, fantakeri náladový 

fantazija (e) š, dž, fantaziji fantázia 

farahunos (o) š, m, farahuna faraón 

farba (e) š, dž, farbi farba 

farbaris (o) š, m, farbara farbiar 

farbarňa (e) š, dž, farbarňi farbiareň 

farbasto  k, farbasto farebný 

farbengere paski (e) š, dž, farbengere paski farebné pásky 

farbinel ke, farbinen farbiť, maľovať 

farma (e) š, dž, farmi statok, hospodárstvo 

faširka (e) š, dž, faširki fašírka 

fašistas (o) š, m, fašisti fašista 

fašjangi (o), inepi  š, m, fašjangi  fašiangy 

februaris (o) š, m, februara február 

feder avrendar ke, feder avrendar  vynikať 

federdženo (o) š, m, federdžene lepší človek 

fab
rika 
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federipen (o), 

lačhipen 

š, m, federipena zlepšenie, výhoda 

federisaľol ke, federisaľon  zlepšiť sa, polepšiť 

federľarel  ke, federľaren zlepšovať 

fenek (e) š, dž, feneka dno 

ferkinel ke, ferkinen fŕkať 

fest  p pevne, silne, úplne 

festivalos (o) š, m, festivali festival  

fifikos (o) š, m, fifika mudrlant 

figimen pochtan (o), 

zavesis  

š, m, figimen pochtana  záves  

figindo  k, figinďi zavesený 

figinel   ke, figinen visieť, zavesiť 

figinel pes ke, figinen pen obesiť sa 

figľaris (o) š, m, figľara vtipkár 

figľos (o) š, m, figľi vtip, žart 

figura (e) š, dž, figuri  postava 

fileris (o) š, m, filera halier 

filmos (o) š, m, filmi film 

filozofos (o) š, m, filozofa filozof 

frimicica  g, p trošinku, trošilinku 

finomno  k, finomňi jemný, kvalitný, výborný 

Finsko (o) š, m Fínsko  

firhangos (o) š, m, firhangi záclona, záves 

firma (e) š, dž, firmi podnik 

fiškaľis (o) š, m, fiškaľa advokát 

fizika (e) š, dž, fyziki fyzika 

fizola (e)  š, dž, fizoli fazuľa 

flagos (o) š, m, flagi zástava 

flajstra (e) š, dž, flajstri náplasť 

fľaki, fľakici pl. (o) š, m, fľaki držky 

flauta (e) š, dž, flauti  flauta 

flekos (o) š, m, fleki fľak, škvrna 

fodra (e) š, dž, fodri volán, záhyb 

fodrošno  k, fodrošňi volánový 

foga (e) š, dž, fogi 1. tlmič na husle, 2. medzera, skulinka, 

škára 

fogašis (o) š, m, fogaša hudobná ozdoba 

foginel andre ke, foginen andre upchať diery 

folklorno k, folklorňi ľudový 

fontana (e) š, dž, fontani  fontána 

forma (e), modelis  š, dž, formi  postava, model, forma 

formašno k, formašno pekne tvarovaný, súmerný 
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formatos (o) š, m, formati formát 

forminel ke, forminen formovať, vymodelovať 

forocis (o) š, m, foroca mestečko 

foros (o) š, m, fora  krajina, námestie, centrum  

foroskero  k, foroskeri mestský 

foroskero manuš (o) š, m, foroskere manuša mešťania 

foroskero urados (o) š, m, foroskere uradi  mestský úrad 

forutno k, forutňi mestský  

fotbalis (o) š, m, fotbala futbal 

fotelis (o) š, m, fotela  kreslo 

fotka (e), kipos  š, dž, fotki  fotografia, fotka 

fotografos (o) š, m, fotografa fotograf   

fotomodelka (e) š, dž, fotomodelki fotomodelka 

frajla (e) š, dž, frajli koketa 

Francija (e) š, dž Francúzko  

franciko, francuziko  k, franciko francúzsky 

francuziko čhib (e) š, dž, francuzika čhiba francúzky jazyk  

Francuzis (o) š, m, Francuza Francúz  

fraška, jov ke mande 

fraška (e) 

š, dž, fraški je oproti mne nula 

frima, sikra, čepo  p málo, trochu 

frimakaj  p málokde 

frimakana  p málokedy 

frimako  va málokto 

frimasavo  k, frimasavi máloktorý 

frimaso  va máločo 

frimeder p menej 

frimica  g, p máličko, trošku 

frišno  k, frišno čulý, rýchly, svieži 

frištikos (o) š, m, frištiki raňajky 

frizeris (o) š, m, frizera holič, kaderník 

frizerka (e) š, dž, frizerki kaderníčka  

frkos (o) š, m, frki vtip, frk 

frukti (o) š, m, frukti ovocie 

ftorkos (o) š, m, ftorki utorok  

fudbalis (o) š, m, fudbala futbal 

fuga (e) š, dž, fugi škára 

fujara (e) š, dž, fujari  fujara 

fundamentos (o) š, m, fundamenti základ 

fundušis (o) š, m, funduša pozemok 

funkcijonaris (o) š, m, funkcijonara funkcionár 

furikos (o) š, m, furiki fúrik 

furmancos (o) š, m, furmanci úvoz, vozová cesta 
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furt  p stále, vždy, často, trvale, neprestajne 

furtom  p nekonečný 

futrinel opre ke, futrinen opre podpichovať, poštvať 

futros (o) š, m, futri podšívka, veraje dverí 

G 
  

gad (o) š, m, gada pánska košeľa, košeľa 

gad teluno (o) š, m, gada telune spodná bielizeň 

gada (o) š, m, gada  šaty, odevy, oblečenie, odev, oblek 

gadoro (o) š, m, gadore tričko 

gadži (e ) š, dž, gadžija žena (nie Rómka) 

gadžikaňardo  k, gadžikaňarďi ovplyvnený kultúrnym vzorcom 

väčšinovej spoločnosti 

gadžikaňarel ke, gadžikaňaren preberať zvyky väčšinovej spoločnosti 

gadžikaňarel pes ke, gadžikaňaren pen nechať sa ovplyvňovať zvykmi väčšinovej 

spoločnosti 

gadžikanes  p správať sa ako väčšinová spoločnosť 

gadžikano  k, gadžikaňi nie rómsky 

gadžo (o) š, m, gadže muž (nie Róm), sedliak 

gaginel ke, gaginen gágať 

gagoris (o) š, m, gagora gágor 

gagotinel ke, gagotinen gagotať 

gagotos (o) š, m, gagoti gagot  

gajdi pl. (e)  š, dž, gajdi gajdy 

gajdošis (o) š, m, gajdoša gajdoš 

gaľira (e) š, dž, gaľiri  golier 

gajsos (o) š, m plyn  

gajsoskero  k, gajsoskeri plynový 

galakoncertos (o) š, m, galakoncerti galakoncert 

galaksija (e)  š, dž galaxia 

galanterija (e) š, dž, galanteriji galantéria 

galantno  k, galantno galantný 

galaprogramos (o) š, m, galaprogrami galaprogram 

galeji pl. (o) š, m galeje 

galejňikos (o) š, m, galejňika galejník 

galerija (e) š, dž, galeriji  galéria 

galgaňiko  k, galgaňiko galganský 

galganos (o) š, m, galgani galgan  

galoša (e) š, dž, galoši galoše 

galvaňiko  k, galvaňiko galvanický 

galvanizacija (e) š, dž, galvanizaciji galvanizácia 

galvanizinel ke, galvanizinen galvanizovať 

ganajiko  k, ganajiko hnojný 

gad
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ganajinel ke, ganajinen hnojiť 

ganajipen (o) š, m, ganajipena hnojenie 

ganajos, gajanos pl. 

(o) 

š, m hnoj  

ganajošis (o) š, m, ganajoša hnojár 

gankos (o) š, m, ganki 1. schod, 2. chodba 

garadičos (o) š, m, garadiči schod 

garancija (e) š, dž, garanciji garancia 

garantinel ke, garantinen garantovať 

garažinel ke, garažinen garážovať 

garažis (e) š, dž, garaža garáž 

garažmajstros (o) š, m, garažmajstri garážmajster 

garda (e) š, dž, gardi garda 

garderoba (e) š, dž, garderobi garderóba 

gardistas (o) š, m, gardisti gardista 

gardisticko  k, gardisticko gardistický 

garnitura (o) š, m, garnituri garnitúra 

garnižis (o) š, m, garniža garniža 

garsonka (e) š, dž, garsonki garsónka 

garudes  p utajene, tajomne, skryto 

garuďipen (o) š, m, garuďipena  tajomstvo, záhada 

garudo lav (o) š, m, garude lava  hádanka 

garudo k, garuďi skrytý, ukrytý, tajný, utajený, záhadný 

garuvel ke, garuven skrývať, schovávať, utajovať 

garuvel o jakha ke, garuven o jakha klopiť zrak 

garuvel pes ke, garuven pen skrývať sa 

gastritida (e) š, dž gastritída 

gastronomija (e) š, dž gastronómia 

gaštaňiko k, gaštaňiko gaštanový 

gaštanis (o) gaštanos š, m, gaštani gaštan 

gaťa (e) š, dž, gaťi nohavice 

gaučos (o)  š, m, gauči gauč 

gauneris (o) š, m, gaunera gauner 

gav (o) š, m, gava  dolina, dedina, obec 

gavaľiris (o) š, m, gavaľira gavalier 

gaveskere šerale, 

šerutne (o) 

š, m, gaveskere šerale obecné zasupiteľstvo  

gaveskero  k, gaveskeri dedinský 

gaveskero urados (o) š, m, gaveskere uradi  obecný úrad 

gavoro (o) š, m, gavora dedinka 

gavutnes p dedinský 

gavutňikano  k, gavutňikaňi vidiecky 

gavutno (o) š, m, gavutňi   sedliak, dedinčan 
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gaza (e) š, dž, gazi gáza 

gaža (e) š, dž, gaži gáža 

gejša (e) š, dž, gejši gejša 

gejziris (e) gejzir š, dž, gejzira gejzír 

genaviben, geňiben 

(o) 

š, m, genavibena, geňibena čítanie 

genďi (e) š, dž, genďa  kniha, učebnica, knižka 

genel ke, genen  čítať 

generalis (o) š, m, generala generál 

generalizacija (e ) š, dž, generalizaciji generalizácia 

generalka (e) š, dž, generalki generálka 

generalno  k, generalno všeobecný 

genetika (e) š, dž genetika 

geneza (e) š, dž, genezi genéza, vývoj 

geňibnaris (o) 

genaris 

š, m, geňibnara čitateľ 

genijalita (e) š, dž, genijaliti genialita 

genijalno  k, genijalňi geniálny 

genijalnones  p geniálne 

genijus (o) š, m, genijusa génius 

genitivos (o) š, m genitív 

genocida (e) š, dž genocída 

genutno kher (o) 

geňibnaskero kher 

š, m, genutne khera čitáreň 

geodezija (e) š, dž geodézia 

geofizika (e) š, dž geofyzika 

geograficko mapa (e) š, dž, geograficka mapi  geografická mapa 

geografija (e) š, dž zemepis, geografia 

geologija (e) š, dž geológia 

geometrija (e) š, dž geometria 

georgina (e) š, dž, georgini georgína 

gepardos (o) š, m, geparda gepard 

ger (e) š, dž svrab 

geralo  k, geraľi postihnutý svrabom 

gerekos (o) š, m, gereki kabát  

germanistika (e) š, dž germanistika 

gerontologija (e) š, dž gerontológia 

gestapakos (o) š, m, gestapaka gestapák 

gestapos (o) š, m gestapo 

gestikulacija (e) š, dž, gestikulaciji gestikulácia 

gestikulinel ke, gestikulinen gestikulovať 

gestoris (o) š, m, gestora gestor 

gestos (o) š, m, gesti gesto  
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getos (o) š, m, geti geto 

gibonos (o) š, m, gibona gibon 

gičos (o) š, m, giči gýč 

giganticko  k, giganticko gigantický 

gigantos (o) š, m, giganti gigant 

giľarikano  k, giľarikaňi básnický 

giľaripen (e) š, dž, giľaripena básnictvo, poézia 

giľavel ke, giľaven nôtiť, spievať 

giľaviben, giľavipen 

(o) 

š, m, giľavibena, giľavipena spievanie 

giľavipen (o) š, m, giľavipena hudobná výchova 

giľoškiňa (e) š, dž, giľoškiňi speváčka 

giľošis (o) š, m, giľoša spevák  

giľi (e) š, dž, giľa  pieseň, melódia 

giľutňi (e) š, dž, giľutne báseň 

gimnastika (e) š, dž, gimnastiki gymnastika 

gimnastkiňa (e) š, dž, gimnastkiňi gymnastka 

gimnastos (o) š, m, gimnasta gymnasta 

gimnazijum (o) š, m, gimnazijuma, gimnazijumi gymnázium  

gin (o), rachiňiben š, m, ginde výpočet  

gindo (o) š, m, ginde čislo 

ginavel ke, ginaven rátať 

ginavipen (o) š, m, ginavipena počet 

gindinel ke, gindinen myslieť, rozmýšľať 

gindinel pes ke, gindinen pen premýšľať, myslieť si 

gindinel peske ke, gindinen penge myslieť si 

gindipen (o) š, m, gindipena myslenie 

gindipnaskero  k, gindipnaskeri myšlienkový 

gindisarel ke, gindisaren myslieť, rozmýšľať, uvažovať 

gindo (o) š, m, ginde číslica 

ginekologija (e) š, dž, ginekologiji gynekológia 

ginel ke, ginen počítať, rátať 

ginel peske   ke, ginen penge    počítať, kalkulovať s niečím 

giňipen (o) š, m, giňipena počet, počítanie, rátanie 

ginutne pl. g číslovky 

ginutno (o) š, m, ginutne  číslica 

gipsos (o) š, m, gipsi gyps, sadra 

girgaňis (o) š, m, girgaňa krk 

gitara (e) š, dž, gitari gitara 

gitarošis (o) š, m, gitaroša gitarista 

gitinel ke, gitinen gitovať 

gitos (o) š, m, giti git 

gladijatoris (o) š, m, gladijatora gladiátor 
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gladijola (e) š, dž, gladijoli gladiola 

glancinel ke, glancinen leštiť 

glejta (e) š, dž, glejti glejt 

glejtimen k, glejtovaný 

glejtinel ke, glejtinen glejtovať 

globalno  k, globalno globálny 

globelinos (o) š, m, globelini gobelín 

globusis (o) š, m, globusa  glóbus 

glukoza (e) š, dž, glukozi glukóza 

gnotos (o) š, m, gnoti knôt 

goďaha  p rozumne  

goďakero  k, goďakeri múdry  

goďarel ke, goďaren mudrovať 

goďatar  p naspamäť 

goďaver lav (o) š, m, goďaver lava príslovia 

goďaver k, goďaver rozumný, rozumnejší, múdry, nadaný, 

bystrý,  

goďaveripen (o) 

goďipen 

š, m, goďaveripena múdrosť, vedomosť, presvedčenie, 

riešenie, myšlienka 

goďaverones  p múdro 

goďi (e), gonďipen  š, dž, goďa, goďipena  nápad, rozum, myseľ, mozog, 

inteligencia 

goďori (e) š, dž, goďora myšlienka, nápad 

goj (e) goja š, dž, goja črevo plnené zemiakmi 

golos (o) š, m, goli gól 

golfos (o) š, m, golfi golf 

gombička (e) š, dž, gombički gombík 

gono (o) š, m, gone vrece, vak, taška 

gori (e) š, dž, gorija žena (nie Rómka) 

gorila (e) š, dž, gorili gorila 

goro (o) š, dž, gore 1. muž (nie Róm), 2. sedliak, 3. albín 

gotika (e) š dž gotika 

graďarel ke, graďaren stupňovať 

grados (o) š, dž, gradi stupeň 

grafika (e) š, dž grafika 

grafikos (o) š, dž, grafika grafik 

grafos (o) š, m, grafi  graf 

grahamiko  š, m, grahamiko grahamový 

grahamos (o) k, grahami graham 

graj, gras,  grast (o) š, m, graja, grasta kôň 

grajeskero  k, grajeskeri konský 

grajoro (o) š, m,  grajore koník 

gramatika (e) š, dž, gramatiki pravopis, gramatika  
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gramofonos (o) š, m, gramofoni gramofón  

gramos (o) š, m, grami gram 

gramotno (o) š, m, gramotno gramotný 

granatos (o) š, m, granati granát 

grasňi (e) š, dž, grasňa kobyla, kobylka 

grastane bala (o) š, m, grastane bala  hriva 

grastano  k, grastaňi konský 

grati pl. (e) š, dž, grati riad 

gratulacija (e) š, dž, gratulaciji gratulácia 

gratulantos (o) š, dž, gratulanta gratulant 

gratulinel ke, gratuliren gratulovať 

gravčinel ke, gravčinen vrieskať 

gravčišagos (o) š, m, gravčišaga vresk, krik 

Greciko (e) š, dž Grécko 

grepos (o) š, m, grepi grep 

grijotka (e) š, dž, grijotki griotka 

grilos (o) š, dž, grili gril 

grimasa (e) š, m, grimasi  grimasa 

grisos (o) š, dž, grisi krupičná kaša 

grisoskero  š, m, grisoskeri krupicový 

grofos (o) š, m, grofa gróf 

groteska (e) š, dž, groteski groteska 

grupa (e) š, dž, grupi  skupina 

guľa (e) š, dž, guľi guľa 

guľarďipen (o) š, m, guľarďipena 1. sladkosť, 2. podlizovanie 

guľardo  š, m, guľarďi sladkastý 

guľarel pes ke, guľaren pen podlizovať sa 

guľarel ke, guľaren sladiť, uspokojiť 

guľarkerdo  k, guľarkerďi sladený, osladený 

guľarkerel ke, guľarkeren líškať sa, vnucovať sa 

guľašis (o) š, m, guľaša guláš 

gulelavengero  k, gulelavengeri hovoriaci sladké veci 

guľi armin (e) š, dž, gule armina sladká kapusta 

guľinel ke, guľinen  gúľať 

guľipen (o) guloro š, m, guľipena  cukrík, sladkosť 

guľipnaskeri skľepa 

(e) 

š, dž, guľipnaskere skľepi  cukráreň 

gulo paňi,  limonada 

(e) 

š, dž, gule paňa sladký nápoj  

gulo k, guľi sladký 

guma (e) š, dž, gumi  guma 

gumike čižmi (o) š, m, gumike čižmi  gumáky 

gumiko  k, gumiko gumený 
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gunaris (o) š, m, gunara gunár 

gurumňalo  k, gurumňaľi teľací 

gurumňi, guruvňi (e) š, dž, gurumňa, guruvňa krava 

gurumňori (e) š, dž, gurumňora kravička 

guruvano  k, guruvaňi hovädzí 

guruvano mas (o) š, m, guruvane masa hovädzie mäso 

guverneris (o) š, m, guvernera guvernér 

guzos (o) š, m, guzi uzol 

guzovito š, m, guzovito zauzlený 

H 
  

ha la áno 

haca, hacos (e) š, dž, haci, haci hrádza, hať, priehrada 

hacinel ke, hacinen zahatať, zahradiť (vodu) 

hačikos (o) hačkos š, m, hačiki  háčik 

hačkinel ke, hačkinen pliesť, háčkovať 

hačuris (o) š, m, hačura žriebä 

haďica (e), rura  š, dž, haďici  hadica  

hadinel ke, hadinen žehnať 

hadinel avri ke, hadinen avri uhádnuť 

hadka (e) š, dž, hadki hádanka 

haďocis (o), š, m, haďoca  postieľka 

haďos (o) hadžos š, m, haďi posteľ, lôžko 

hajduvos (o) š, m, hajduva 1. hájnik, 2. panský sluha 

hajňikos (o) š, m, hajňika hájnik 

hajtaňis (o) š, m, hajtaňa vrkoč 

hakaj (o), čačipen š, m, hakaja  právo  

hakinel ke, hakinen koktať 

halasinel pes ke, halasinen pen hádať sa  

halasinen pen pre 

jekhe lavoreste 

ke, halasinen pen pre jekhe lavoreste hádajú sa o každé slovíčko 

halasinen pen pre 

savoreste 

ke, halasinen pen pre savoreste o všetko sa hádajú 

halasišagos (o) š, m, halasišagi hádka 

halgatos, halgatovos 

(o) 

š, m, halgati ťahavá, väčšinou smutná pieseň 

haľiris (o) š, m, haľira halier 

haluška (e) š, m, haluški  haluška 

haminel ke, haminen brzdiť 

hamisarel ke, hamisaren miešať 

hamišagoha  p 1. závistlivo, 2. falošne 

hamišagos (o) š, m, hamišaga 1. závisť, 2. faloš 

hamišno k, hamišňi  lakomý, skúpy 

h
a 
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handľaris (o) š, m, handľara priekupník 

handľinel  ke, handľinen obchodovať 

handľinel le grajenca  ke, handľinel le grajenca obchodovať s koňmi  

handľišagos (o) š, m, handľišagi obchodovanie (s koňmi, s prasatami) 

hangoro (o) š, m, hangore  hlások 

hangos (o) šuňiben š, m, hangi, šuňibena tón, zvuk, hlas 

hanosarel ke, hanosaren cínovať 

harakaľis (o) š, m, harakaľa ďateľ 

harangi maren (o) š, m, haranga maren zvony zvonia 

harangos (o) š, m, harangi zvon, zvonec, zvonček, blesk, 

harangozinel ke, harangozinen zvoniť 

harcoľinel pes ke, harcoľinen pen hádať sa  

hardza (e) š, dž, hardzi hrdza 

harešta (e) š, dž, harešti väzenie 

hareštantsko  k, hareštantsko väzenský 

harfa (e) š, dž, harfi  harfa 

harkos (o), papiris š, m, harki hárok  

harmonika, 

harmoňika  

š, dž, harmoňiki harmonika, akordeón 

harmoňikaris (o) š, m, harmoňikara harmonikár 

hasičiko motoris (o) š, m, hasičika motora  hasičské auto 

hasičiko štacija (e) š, dž, hasičika  štaciji  hasičská stanica 

hasičiko uraviben (o) š, m, hasičika uravibena  hasičský odev 

hasičis (o) š, m, hasiča  hasič 

havkinel ke, havkinen štekať 

havkiňiben (o) š, m, havkiňibena  havkanie 

havranos (o) š, m, havrani havran 

hazde tut (opre) pal 

e phuv! 

ke, hazden tumen (opre) pal e phuv! zdvihni sa zo zeme! 

hazdel pes (opre) ke, hazden pen (opre) zdvíhať sa, zdvihnúť sa 

hazdel ke, hazden zdvihnúť, zodvihnúť, zvýšiť, dvíha 

hazdlo upre k, hazdľi upre  strmý 

hazdňa pes bari 

balvaj 

ke, hazdňa pes bari balvaj zdvihol sa veľký vietor 

hazdne pre leste  

o sudos 

ke, hazdne pre lende o sudos postavili ho pred súd 

hazdňol ke, hazdňon  zdvíhať sa   

he, bizo, sar te na  la samozrejme 

he, hi la áno 

heďengero  k, heďengeri kopcovitý 

heďi (o) š, m, heďi  pohorie, pohoria 

heďos (o) š, m, heďi  kopec, vrch 

heďoskeri sera (o) š, m, heďoskere seri úbočie 
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heďoskero  k, heďoskeri horský 

heďuno  k, heďuňi hornatý 

hegedušis (o) š, m, hegeduša 1. huslista, 2. hudobník 

hejos (o) š, m, heji parcela, stavebný pozemok 

hekľička (e) š, dž, hekľički ihlica na pletenie 

hekľinel ke, hekľinen 1. pliesť, 2. háčkovať 

hekľiňiben (o) š, m, hekľiňibena  háčkovanie 

henos (o) š, m, heni sláčik 

hercos (o) š, m, herci herec 

herečka (e) š, dž, herečki herečka 

herkačka  (e) š, dž, herkački hrkálka 

hernagľa (e) š, dž, hernagľi sponka do vlasov 

het p preč 

hetvin (o) š, m, hetvina  pondelok 

hibaj p iba, len 

hijaba, jeva, zijan  p zbytočne 

hijabušno k, hijabušňi zbytočný 

hikinel ke, hikinen vzlykať 

himna (e) š, dž, himni hymna 

hin ke je, sú, spona používaná na vyjadrenie 

pojmu  

hin les bari čhib ke je drzý 

hin les baro lav ke má veľkú autoritu 

hin sľuto  pro vast, 

nabirinel pro vast, 

na čalavel le vasteha 

ke má nehybnú ruku 

hine   ke sú 

hine aver 

charakteriha 

ke líšia sa povahou 

hiňi, hino ke je   

hino zorale 

kokalestar  

ke má silný koreň 

hinovos (o) š, m, hinovi sláčik 

hintešis (o) š, m, hinteša mäsiar 

hintova (e) š, dž, hintovi kočiar 

hirešno  k, hirešňi preslávený 

hirinel pal ke, hirinen pal túžiť po... 

hiros (o) š, m, hiri  správa, novina 

hiros (o), paramisa  š, m, hiri  povesť 

hirtelešno k, hirtelešňi pochabý 

historikano 

nabisteripen (o) 

š, m, historikane nabisteripena historická pamiatka 

historija (e) š, dž  história, dejiny, dejepis 
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historikos (o) š, m, historika historik 

hijaba   p 1. zadarmo, zdarma, 2. nadarmo, 

zbytočne, 3. neprávom, nespravodlivo, 

pre nič za nič 

hijaba kaj, te p darmo že, napriek tomu, i keď, hoci 

hijabachabnaskero 

(o) 

š, m, hijabachabnaskere darmožráč, príživník 

hijabaľipen (o) š, m, hijabaľipena zbytočnosť 

hladkinel ke, hladkinen  hladkať, pohladiť 

hladko  k, hladko hladký 

hlaholika (e) š, dž, hlaholika hlaholika 

hlaskinel ke, hlaskinen hladiť 

hlasos (o) š, m, hlasi hlas 

hlavno drom (o) š, m, hlavne droma  hlavná cesta 

hliňikos (o) š, m hliník 

hmla (e) š, dž, hmli  hmla 

hňizdos (o) hnizdos š, m, hňizdi hniezdo 

hobľinel ke, hobľinen hobľovať 

hobľos (o) š, m, hobľi hoblík 

hoc (the) p hoci, i keď 

hodi (o) š, m, hodi fašiangy, hody 

hodinel ke, hodinen odpočívať 

hoj  ph údajný, že 

hojdačka (e) š, dž, hojdački  hojdačka 

hojscina (e) š, dž, hojscini hostina,  slávnosť 

hokejis (o) š, m, hokeja  hokej 

hokejka (e) š, dž, hokejki  hokejka 

Holandija (e) š, dž Holandsko  

holubki pl. (o) š, m, holubki kapustný list plnený mletým mäsom  

a ryžou 

holubos (o) š, m, holubi 1. holub, 2. holúbok 

hombačka (e) š, dž, hombački hojdačka 

hombinel (pes) ke, hombinen (pen) hojdať (sa) 

horarňa (e) š, dž, horarňi  horáreň 

hordin mange kašta! ke, hordinen mange kašta! nanos mi drevo! 

hordinel ke, hordinen nosiť, nanosiť 

hordinel pes ke, hordinen pen nosiť sa  

hordinel ke, hordinen zniesť 

horučka,  horučki pl. 

(e) 

š, dž, horučki  horúčka, teplota 

horučki les maren (e) š, dž, horučki len maren má vysokú teplotu 

hoscina, hosťina (e), 

mulačšagos 

š, dž, hoscini  oslava, hostina 
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hosťos (o) š, m, hosťi hosť 

hoteľis (o) š, m, hotela hotel  

hrabiko k, hrabiko hrabavý 

hrabinel ke, hrabinen hrabať 

hrabľa (e) š, dž, hrabľi  hrable 

hračka (e) š, m, hrački  hračky 

hrados (o) š, m, hradi  hrad, (ľadové) krúpy 

hradza (e) š, dž, hradzi  hrádza 

hraňica (e) š, m, hraňici hranice 

hranolki (o) š, m, hranolki  hranolky 

hrkalka (e) š, dž, hrkalki  hrkálka 

hrmišagos (o) š, m, hrmišaga hrmenie 

hrobaris (o) š, m, hrobara hrobár 

hrobos (o) š, m, hrobi hrob 

hrubo  k, hrubo silný (objemný) 

hučinel ke, hučinen hučať 

hunkinel ke, hunkinen mrmlať, mumlať, brblať, huhňať 

hura (e) š, dž, huri  struna 

hurengero  k, hurengeri strunový 

hurka (e) š, dž, hurki jaternica 

hurkačis (o) š, m, hurkača ručný kamenný mlynček na obilie 

hurkinel ke, hurkinen drviť zrno na ručnom kamennom 

mlynčeku 

hurňaľiben (o) š, m, hurňaľibena  let 

hurňaľol ke, hurňaľon letieť, lietať, vletieť, priletieť, vznášať, 

vzlietnuť 

husinel ke, husinen plávať 

husontragľi pl. (o) š, m, husontragľi traky 

husto k, husto hustý 

hustones  p husto  

hušeňica (e) š, dž, hušeňici húsenica 

huzlocis (o) š, m, huzloci uzol na cípe zástery alebo sukne, do 

ktorého sa zaväzovali peniaze alebo soľ 

hužvimen k, hužvimen 1. pokrčený, zhúžvaný, pohúžvaný, 

pokrkvaný, 2. vrásčitý 

hužvinel ke, hužvinen krčiť, húžvať, krkvať 

CH 
  

chabnaskero k, chabnaskeri 1. jedálny, potravinový  

chaben (o) š, m, chabena  kŕmidlo, krmivo, potraviny, jedlo, strava 

chabnaskere ľila (o) š, m, chabnaskere ľila potravinové lístky/stravenky  

chabnaskeri skľepa 

(e) 

š, dž, chabnaskere skľepi  potraviny 

ch
ab

n
aske

ro
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chal  ke, chan 1. jesť, žrať (o zvieratách) 

chal bida ke, chan bida žiť v biede 

chal čaľol  ke, chan čaľon najesť sa dosýta 

chal dar ke, chan dar mať obavy 

chal o nervi  ke, chan o nervi  otravovať 

chal opre ke, chan opre zjesť, zožrať (o zvieratách) 

chal paše ke, chan paše zajedať, jesť ku ... 

chal pes   ke, chan pen hnevať sa s kým, mať s niekým zlú krv 

chalavel ke, chalaven oplachovať  

chalo k, chaľi nenásytný, chamtivý, nenažraný  

chalpinel  ke, chalpinen zauzliť, zaviazať na uzol 

chalpos (o) š, m, chalpi uzol 

chanďardo  k, chanďarďi poškrabaný 

chanďarel (pes)  ke, chanďaren (pen) škrabať (sa)  

chanďarkerdo  k, chanďarkerďi rozškrabaný 

chandel  ke, chanden kopať zem (mek hunavel) 

chanďi e š, dž, chanďi motyka  

chanďipen (o) š, m, chanďipena ekzém, lišaj (kožné choroby spôsobujúce 

svrbenie) 

chanďol  ke, chanďon 1. svrbieť, 2.hrýzť (o látke), 3. škrabať sa  

chandžalo k, chandžaľi  bujný  

chanel  ke, chanen 1. kopať, hrabať, 2. česať 

chanel avri e chaňig  ke, chanen avri e chaňig vykopať studňu  

chaňig (e) š, dž, chaňiga studňa, prameň 

chaňigori e š, dž, chaňigora studnička 

char (e) š, dž, chara  1. osol, 2. priepasť, jama, prenes. hrob   

charakteris (o) š, m, charaktera povaha, charakter 

charakteristikano  k, charakteristikaňi charakteristický 

charavel (pes)  ke, charaven (pen) škrabať (sa) 

charčinel  ke, charčinen chrápať 

charel (avri)  ke, charen (avri) vykopať, vyhĺbiť 

charňarel  ke, charňaren skracovať  

charňariben (o) š, m, charňaribena skratka  

charnebalengero k, charnebalengeri krátkovlasý  

charnedzarengero k, charnedzarengeri krátkosrstý  

charnes  p krátko 

charňi cholov (e) š, dž, charne cholova  krátke nohavice 

charnikano k, charnikaňi stručný  

charňipen (o) š, m, charňipena krátkosť  

charno k, charňi krátky 

charňol   ke, charňon krátiť sa, skracovať sa 

charo (o) š, m, chare meč 

chartaňi (e) š, dž, chartaňa 1. kováčka, 2. kováčova žena 
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charťarel  ke, charťaren vykonávať kováčske remeslo  

charťas (o) š, m, charťi kováč 

charťiko k, charťiko kováčsky 

charťika buťa (o) š, m, charťika buťa kováčske výrobky  

charťiko buťi, 

charťipen (o) 

š, m, charťipena kováčstvo, kováčske remeslo  

chartuňi (o) š, m, chartuňa kováčska dielňa 

charuvel (pes)  ke, charuven (pen) škrabať (sa)  

charuvel ke, charuven poškrabať  

chas, chasa (o) š, m, chasa kašeľ, hlieny 

chasaben (o) š, m, chasabena kašľanie, kašeľ  

chasal ke, chasan kašľať  

chasavkerel  ke, chasavkeren pokašliavať  

chasavkeriben (o) š, m, chasavkeribena pokašliavanie 

chasna (e) š, dž, chasni  úžitok, účel 

chasnakero  k, chasnakeri užitočný, praktický  

chasňardo k, chasňarďi užitočnejší  

chasňarel  ke, chasňaren krátiť, skracovať  

chasňarel avri  ke, chasňaren avri 1. spotrebovať, vypotrebovať,  

2. zneužívať, vykorisťovať 

chasňarel ke, chasňaren využívať, používať 

chasňaviben (o) š, m, chasňavibena využitie 

chata (e) š, dž, chati  chata 

chaťol  ke, chaťon horieť plameňom, plápolať 

chaviben (o) š, m, chavibena 1. potrava, 2.spôsoby pri jedení 

chemija (e) š, dž chémia  

chemikalije (o) š, m, chemikaliji chemikálie  

chev (e) š, dž, cheva  1.diera, jama, 2. rana, zranenie, reg. 

okno  

chevalo gad (o) š, m, chevale gada deravá košeľa 

chevalo k, chevaľi prederavený, deravý 

chevľardo  k, chevľarďi 1. prevŕtaný, prederavený, 2. m reg. 

nebožiec 

chevľarďol ke, chevľarďon prederaviť sa 

chevľarel  ke, chevľaren 1.prevŕtať, 2. označiť (cestovný lístok),  

3. robiť diery, deraviť, 4. vŕtať 

chevori (e) š, dž, chevore 1. dierka: bangi ‒ koláčová dierka,  

2. pór (v pokožke) 

chiba (e) š, dž, chibi  chyba 

chibaľinel  ke, chibaľinen chýbať 

chibno k, chibňi zlý, chybný/džuvľi ‒ neplodná žena 

chickinel  ke, chickinen štekliť 

chip (e) š, dž, chipa pokrievka 



67 | S t r a n a  

 

chirchil (o) š, m, chirchila  hrach 

chirurgos (o) š, m, chirurga chirurg 

chladňička (e) š, dž, chladňički chladnička  

chľipinel  ke, chľipinen chlípať, srkať 

chľista (e) š, dž, chľisti dážďovka 

chmara (e) š, dž, chmari  mrak 

chmuravo k, chmuravo zamračený 

chmurimen idejos 

(o) 

š, m, chmurimen ideja  zamračené  

chmurinel ke, chmurinen zamračiť sa 

choc (the)  p hoci, napriek tomu, i ked'  

chockaj  p kdekoľvek, kamkoľvek  

chockana  p kedykoľvek, občas 

chocko  p ktokoľvek 

choča  p aspoň 

chočsar  p akokoľvek, halabala  

chočsavo  p ktorýkol'vek 

chočso  p čokol'vek 

chodba (e) š, dž, chodbi chodba 

chochade danda (o) š, m, chochade danda umelý chrup 

chochaďipen (o) š, m, chochaďipena  klamstvo 

chochado manuš (o) š, m, chochade manuša  klamár, luhár 

chochado k, chochaďi falošný, ošemetný 

chochadones  p klamne, nepravdivo  

chochaľipen (o) š, m, chochaľipena klamstvo, lož 

chochavel ke, chochaven klamať, luhať, podvádzať 

chochavibnaskero   k, chochavibnaskeri 1. klamársky/lživý, 2. klamár/podvodník 

chochavkeriben (o) š, m, chochavkeribena lož 

chochavno (o)  š, m, chochavne luhár 

choľi (e) š, dž, choľa hnev 

choľaha  p nahnevane, nasrdene: dikhel ‒ mračiť sa 

choľarderateskero k, choľarderateskeri prchký, popudivý 

choľardo k, choľarďi nazlostený, rozhnevaný, rozčúlený 

choľarel ke, choľaren zlostiť, hnevať, rozčuľovať 

choľarkerdo k, choľarkerďi popudlivý  

choľasaľol  ke, choľasaľon rozhnevať sa, rozčúliť sa 

choľera (e) š, dž, cholera  

choľi  (e) š, dž, choľa žlč, hnev, zlosť , zloba 

cholov (e) š, dž, cholova nohavice 

chombľa (e) š, dž, chombľi drdol 

choral  p z hĺbky 

chorarel (avri)  ke, choraren (avri) vyhĺbiť 

choripen (o) š, m, choripena hĺbka, hlbina  
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chrapusťinel  ke, chrapusťinen šramotiť 

chrapusťisagos (o) š, m, chrapusťišagi šramot  

chrenos (o) š, m, chreni  chren 

chripka (e) š, dž, chripki chrípka 

chudel ke, chuden 1. dostať, získať, 2. chytiť, uchopiť, držať, 

podržať, 3. s inf. začať niečo robiť 

chudel kije  ke, chuden kije 1. držať, stýkať sa s niekým, 2. siahať na 

niečo  

chudel palal  ke, chuden palal prenasledovať, naháňať 

chudel paš ke, chuden paš stáť, byť pri niekom  

chudel paťiv ke, chuden paťiv  uznávaný  

chudel pes  ke, chuden pen dostať sa, chytiť sa čoho/za čo 

chudel pes andre  ke, chuden pen andre púšťať sa do koho, čoho/začínať si  

s niekým  

chudel pes avri  ke, chuden pen avri neosobne poznať  

chudel pes opre  ke, chuden pen opre vzchopiť sa, prebrať sa 

chudel peske  ke, chuden penge zohnať si, nájsť si 

chudel ke, chuden držať, začínať, chytiť, siahnuť, získať, 

dostať,  

chudkerdo 

nasvaľipen (e) 

š, dž, chudkerde nasvaľipena nákazlivá choroba 

chudkerel ke, chudkeren 1. dostávať, 2. chytať 

chudkerel avri  ke, chudkeren avri 1. prichytiť, 2. s abl. vyšetrovať niekoho 

chudkeriben (o) š, m, chudkeribena 1. chytanie, 2. (bohatý) úlovok  

chudľipen (o) š, m, chudľipena 1. úlovok, 2. pasca 

chudlo k, chudľi nedotklivý, chytľavý, chúlostivý, 

náchylný na choroby, nákazlivý 

chudlo opre (o) š, m, chudle opre naberaný (o látke) 

chudľol e jag  ke oheň chytá 

chudňipen (o) š, m, chudňipena 1. úlovok, 2. pasca 

chulaj (o) š, m, chulaja  gazda, hospodár, richtár 

chulaj (o), manuš 

pašal o maľi  

š, m, chulaja  poľnohospodári  

chulajinel  ke, chulajinen 1. hospodáriť, gazdovať, 2. viesť 

domácnosť, 3. šetriť 

chulajinel avri  ke, chulajinen avri nahospodáriť, ušetriť 

chulajipen (o) š, m, chulajipena 1. hospodárenie, 2. hospodárstvo, 

gazdovstvo, statok, 3. vybavenie 

domácnosti 

chulaňi (e) š, dž, chulaňa gazdiná  

chulaňiko k, chulaňiko gazdovský, hospodársky 

chumer (o) š, m, chumera cesto 

chundrul (o) š, m, chundruľa huba 
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chundrulengero k, chundrulengeri hubový, z húb  

churde (o) š, m, churde  mince 

churde bara (o) š, m, churde bara štrk  

churde love (o) š, m, churde love drobné peniaze, mince   

churdes  p trošku, máličko  

churdikanes  p podrobne 

churďipen (o) š, m, churďipena 1.drobnosť, maličkosť, detail, 

2.drobky/odrobinky, omrvinky 

churdo k, churďi drobný, malý 

churďol  ke, churďon rozbiť sa na malé kúsky, rozdrviť 

churdores  p nadrobno, najemno 

churďori (e) š, dž, churďora veľmi štíhle dievča, kočka, mladica  

chuťel  ke, chuťen skákať, skočiť 

chuťel andre ke, chuťen andre zakročiť 

chuťel avri  ke, chuťen avri vyskočiť, vybehnúť, vykĺznuť  

chuťel opre ke, chuťen opre vyskočiť, vybehnúť, vykĺznuť  

chuťel prekal ke, chuťen prekal preskočiť 

chuťel tele  ke, chuťen tele zoskočiť  

chuťiben (o) š, m, chuťibena  skok 

chuťkerdo  k, chuťkerďi pohyblivý, neposedný, prchký 

chuťkerel ke, chuťkeren vyskakovať 

chuťkeriben (o) š, m, chuťkeribena poskakovanie, jašenie 

chvatinel  ke, chvatinen uchvátiť, pochytiť 

I 
  

ič, idž p včera  

idejos (o) vacht š, m čas, doba, počasie, dátum 

identita (e) š, dž, identiti totožnosť, identita 

idžeskero  k, idžeskeri včerajší, včerajšok 

idžutno  k, idžutňi včerajší 

idžutno chaben (o) š, m, idžutne chabena včerajšie jedlo 

igelitos (o) š, m, igeliti igelit 

igen  p veľmi, až príliš, na ‒ nepríliš,  

na avka ‒ nijako zvlášť 

igen baro k, igen bari  obrovský 

igen lačho k, igen lačhi skvelý, ohromný, vynikajúci 

igen mištes p výborne 

ihriskos (o) š, m, ihriski  ihrisko 

iľinel  ke, iľinen pristať: oda viganos tuke ‒ tie šaty ti 

pristanú, hodiť sa, patriť sa  

ilo k, iľi  zhabaný  

imar  p už  

imitacija (e) š, dž, imitaciji imitácia 

ič 
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importos (o) š, m, importi dovoz, import 

impresija (e) š, m, impresiji impresia 

impresivnones p impresívne, pôsobiaci silným dojmom 

inakšeder  p inak 

Indija (e) š, dž India 

indraľipen (o) š, m, indraľipena spánok, lel man ‒ chce sa mi spať 

indraľol ke, indraľon driemať, ospalý,  podriemkavať, mať 

brnenie, mravenčenie 

indrarel  ke, indraren uspávať  

inekcija (e) š, dž, inekciji injekcia 

inepiko giľi (e) š, dž, inepike giľa  koleda 

inepos (o) š, m, inepi sviatok 

informacija (e) š, m, informaciji informácia, poznatok  

informatika (e) š, dž, informatiki informatika  

inštalateris (o) š, m, inštalatera inštalatér  

inštitucija (e) š, m, inštituciji  inštitúcia 

intereš (o) š, m, intereša úrok  

interesantno k, interesantno zaujímavý 

interesis (o) š, m, interesa záujem 

internetos, internet 

(o) 

š, m internet  

inžiňeris (o) š, m, inžiňera inžinier  

inžiňerka (e) š, dž, inžiňerki inžinierka  

ipen p práve 

irinel  ke, irinen písať 

irišagos (o) š, m, irišagi písmo  

irka (o) š, m, irki zošit 

irošis (o) š, m, iroša spisovateľ 

iskra (e) š, dž, iskri  iskra 

ispidel ke, ispiden strčiť, vraziť 

ispidel anglal  ke, ispiden anglal presadzovať koho, čo:(peskero ‒ svoje) 

ispidel avri  ke, ispiden avri vystrčiť (von) 

ispidel pes  ke, ispiden pen 1. pchať sa, tlačiť sa,  2. vnucovať sa 

ispidel pes andre ke, ispiden pen andre vtisnúť sa, vtlačiť sa, hrnúť sa  

ispidľi genďi (e) š, dž, ispidle genďa kníhtlač 

ispidlo k, ispidľi  tlačený 

ispidlo avri k, ispidľi avri vytlačený 

istotnones p určite 

izajišagos (o) š, m, izajišaga odkaz 

izdradones p trasľavo, roztrasene, hrabivo, lakomo 

izdral  ke, izdran triasť sa   

izdral andro šil  ke, izdran andro šil triasť sa od zimy 

izdranďol ke, izdranďon  otriasť sa  
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izdranďutno  k, izdranďutňi 1. trasľavý, 2. pochabý, 3. zimomravý 

izdraňi (e) š, dž, izdraňa zimnica 

izdraňipen (o) š, m, izdraňipena otras, natriasanie, chvenie, unáhlenosť 

izejinel  ke, izejinen odkázať 

J 
  

jadroskero k, jadroskero jadrový  

jag (e) š, dž, jaga oheň, horúčka, plameň, zimnica  

jagakero k, jagakeri prudký, besný, nestály 

jagalo k, jagaľi ohnivý 

jagalo paňi (e) š, dž, jagale paňa uhlíková voda/voda s uhlíkmi 

jagalo than (o) š, m, jagale thana ohnisko 

jagori (e) š, dž, jagora ohník, plameň 

jahoda (e) š, dž, jahodi  jahoda 

jachta (e) š, m, jachti jachta  

jajčinel                    . ke, jajčinen jačať  

jajgatinel  ke, jajgatinen nariekať 

jajgatišagos (o) š, m, jajgatišagi nárek 

jakha pl. (o) š, m, jakha oči, zrak 

jakhendar: ačhel , 

chudel, perel  

ke, jakhendar ačhen, chuden, peren byť uhranutý 

jakhengero k, jakhengeri grobiansky, drzý 

jakhengero doktoris 

(o) 

š, m, jakhengere doktora  očný, očný lekár 

jakhora pl. (o) š, m, jakhora žabie vajíčka, gombíky na látke  

jakhvadž (o) š, m, jakhvadža okáň, okatý človek  

jakhvalo  k, jakhvaľi okatý, s vypúlenými očami, udavač, 

vyzvedač, špiceľ 

jaľi čik (e) š, dž, jale čika hlina 

jalo   k, jaľi surový, nemastný, neslaný 

jandralo k, jandraľi vajcovitý 

jandrengero k, jandrengeri vaječný 

jandro (o) š, m, jandre vajce 

januaris (o) š, m, januara január  

Japoňiko (o) š, m Japonsko  

jarabina (e) š, dž, jarabini  jarabina 

jarka (e) jarkos (o) š, dž, jarki potok  

jarmin (e) š, dž, jarmina kapusta 

jarmokos (e) š, m, jarmoki trh, jarmok 

jarone  p na jar 

jaros (o) š, m, jara jar  

jarpos (o) š, m, jarpa jačmeň  

jaščuris (o) š, m, jaščura jašterica  

jad
ro

ske
ro
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jaslički (o) š, m, jaslički  jasličky 

javoris (o) š, m, javora  javor 

jazdcos (o) š, m, jazci  jazdec 

jedalňa (e) š, dž, jedalňi  jedáleň 

jedľa (e) š, dž, jedľi  jedľa 

jedlička (e) š, dž, jedlički  jedlička 

jesone (o) p na jeseň 

jesos (o) š, m, jesa jeseň 

jesoskero k, jesoskeri jesenný 

jekh  g 1. jeden, 2. jediný, 3. jedinečný,  

4. rovnaký, 5. niektorý 

jekh pal aver p postupne  

jekh pre aver  p vrstevnice 

jekh the jekh  k  rovnaký 

jekhačangakero k, jekhačangakeri jednonohý 

jekhafarbakero k, jekhafarbakeri jednofarebný 

jekhagoďakero k, jekhagoďakeri jednomyseľný 

jekhajakhakero k, jekhajakhakeri jednooký 

jekhbuter p najviac, najčastejšie, obvykle  

jekhdženo (o) š, m, jekhdžene jedinný 

jekheberšeskero k, jekheberšeskeri jednoročný 

jekhejileskero k, jekhejileskeri rovnakého cítenia  

jekhelaveskero k, jekhelaveskeri súhlasný  

jekherateskero k, jekherateskeri pokrvný príbuzný 

jekhesobakero kher 

(o) 

š, m, jekhesobengere khera jednoizbový byt 

jekhetaňardo (o) š, m, jekhetaňarďi  spojenec  

jekhetaňarel (pes) ke, jekhetaňaren (pen) zjednotiť (sa), spojiť (sa) 

jekhetane p spolu 

jekhetaňiben (o) š, m, jekhetaňibena spoločnosť, jednota, pospolitosť, zväz 

jekhetanutno k, jekhetanutňi súdržný 

jekhfeder  k, jekhfeder jedinečný, najlepší, najväčší 

jekhgoreder   k, jekhgoreder najhorší, najhoršie  

jekhnaj, jekhnajoro p 1. m troška, 2. adv. trošku 

jekhoro k, jekhori jediný, samotný, samulinký 

jekhpaluneder k, jekhpaluneder  posledný 

jekhserutno k, jekhserutňi jednostranný 

jekhšukareder  k, jekhšukareder najkrajší  

jekhto g prvý (v zložených radovných číslovkách) 

jekhvar g raz, jedenkrát 

jekhvareste  p naraz, náhle 

jel  ke byť 

jeleňis (o) š, m, jeleňa jeleň  
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jepaš g polovica 

jepaš čhon (oro) (o) š, m, jepaše čhona polmesiac  

jepaš rat (e) š, dž, jepaše raťa polnoc 

jepašarel  ke, jepašaren rozpoliť 

jepašeskero k, jepašeskeri polovičný  

jepašestar jepaš (o) š, m, jepašestar jepaša štvrtina 

jepašu(t)no k, jepašu(t)ňi polovičný 

jertisarel  ke, jertisaren prepáčiť 

jeva  p darmo, zadarmo, zbytočne 

jevaľipen (o) š, m, jevaľipena zbytočnosť 

jevavalo, jevavales p 1. adj. úplne zbytočný, 2. adv. úplne 

zbytočne 

jevend (o) š, m, jevenda zima (ročné obdobie) 

jevende   p v zime 

jevendeskero k, jevendeskeri zimný 

jevendjarel  ke, jevendjaren zimovať 

jevenduno čiro (o) š, m, jevendutne čira zimný čas 

jezulankos (o) š, m, jezulanki vianočný stromček  

jileskeriben (o)  š, m, jileskeribena 1. srdečnosť, 2. súcit, účasť 

jileskero k, jileskeri srdečný, súcitný, láskavý, vľúdny, 

šľachetný, citlivý, cítiaci 

jilestar  p srdcervúco, úprimne, zo srdca 

jilo (o) š, m, jile srdce 

jiv, jiva (o) š, m, jiva sneh, sneženie, záveje, snehové záveje  

jivaľi balvaj (e) š, dž, jivale balvaja fujavica  

jivalo  k, jivaľi snežný 

jiveskro manuš,  

jivuno manuš (o) 

š, m, jiveskre manuša snehuliak 

jivundo k, jivunďi zasnežený  

jivuňi čercheň (e) š, dž, jivune čercheňa snehová vločka  

jivuno  k, jivuňi snehový  

jogurtos (o) š, m, jogurti jogurt 

joj, oj hiňi  va ona, ona je  

jon, on hine  va oni sú  

jov, ov hino  va on, on je 

juhašis (o) š, m, juhaša pastier 

julos (o) š, m, juli júl  

junos (o) š, m, juni jún  

jurmakos (o) š, m, jurmaka trh  

K 
  

kablos (o) š, m, kabli kábel 

kacaginel ke, kacaginen vyvádzať  



74 | S t r a n a  

 

kačka (e) š, dž, kački kačka, kačica  

kačkakero k, kačkakeri kačací  

kadebor  p 1.tak(to) veľký, dlhý, ďaleký, ďaleko, 

dlho 

kafeterija (e ) š, dž, kafeteriji kaviareň 

kaha inštr.  va  s kým  

kahancos (o) š, m, kahanci  kahanec 

kachľička (e) š, dž, kachľički obkladačka 

kachňi (e) š, m, kachňa hydina 

kachňakero    k, kachňakeri slepačí, (kachňakeri zumin – slepačia 

polievka) 

kachňakero mas (e) š, dž, kachňakere masa hydina 

kachňalo k, kachňaľi slepačí 

kachňengero k, kachňengeri slepačí  

kachňi (e ) š, dž, kachňa sliepka, kura 

kachňori (e ) š, dž, kachňora 1.kurča, 2.kuriatko (druh huby) 

kaj p 1.adv. kde, 2.conj. že 

kaj (na) kaj  p kdekoľvek, kde všade 

kaj te  ph aby 

Kaj?  va  Kde?  

kajča p kdekoľvek, kamkoľvek, kadiaľkoľvek  

kajstronos (o) š, m, kajstroni 1. hrniec, 2. pekáč na mäso  

kak (o), bačis š, m, kaka  strýko 

kakaos (o) š, m, kakaa kakao 

kalapa (e ) š, dž, kalapi klobúk  

kaľardo (o) š, m, kaľarde nafarbený na čierno, zmlátený, samá 

modrina, černoch  

kaľarel  ke, kaľaren nafarbiť na čierno, zbiť, zmlátiť niekoho  

kaľarkerdo (o) š, m, kaľarkerde celý dobitý, samá modrina 

kalebalengero k, kalebalengeri čiernovlasý 

kalejakhengero k, kalejakhengeri čiernooký 

kalendariko  k, kalendariko  kalendárny 

kalendaris (o) š, m, kalendara  kalendár 

kalerabos (o) š, m, kalerabi  kaleráb  

kales  p čierne: pro ‒ načierno  

kaľika (e ) kaľikos (o) š, dž, kaľiki mrzák 

kaľipen (o) š, m, kaľipena čerň, tma, čierne mraky, modrina 

kalo k, kaľi čierny, temný: ‒ segno (človek) tmavej 

pleti  

kalo buko (o) š, m, kale buke pečeň 

kalo khamestar  k, kaľi khamestar opálený 

kalo meriben (o) š, m, kale meribena mor 

kalo  k, kaľi tmavý  

kab
lo

s 
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kaľol (avri) ke, kaľon avri očernieť, sčernať, zmodrať zimou, opáliť 

sa 

kaľuvkerel  ke, kaľuvkeren úplne sčernať, opáliť sa do čierna 

kamado k, kamaďi zaľúbený 

kamaduno (o) š, m, kamaduňi milovaný, obľúbený, záletník  

kamadoro (o) š, m, kamadore miláčik, maznáčik 

kamaduno interesis 

(o) 

š, m, kamadune interesa obľúbené záujmy  

kamaduňi (e )  š, dž, kamaduňa pobehlica 

kamaduno  k, kamaduňi  obľúbený, milostný, zamilovaný  

kamaduno 

beršeskero kotor (o) 

š, m, kamadune beršeskere kotora obľúbené ročné obdobie  

kamaduno 

predmetos (o) 

š, m, kamadune predmeti obľúbený predmet 

kamaduno uraviben 

(o) 

š, m, kamadune uravibena obľúbené oblečenie 

kamaratka (e ) š, dž, kamaratki kamarátka 

kamaratos (o) š, m, kamarata kamarát  

kamašľengeri skľepa 

(o) 

š, m, kamašľengere skľepi obuv  

kamašľa (e) š, m, kamašľi  topánka, obuv 

kamavel ke, kamaven  milovať 

kamel ke, kamen  chcieť, milovať 

kamiben (o) š, m, kamibena  láska 

kamijonos (o) š, m, kamijoni  kamión 

kamišagos (o) š, m, kamišagi dlh, povinnosť 

kamľariben (o) š, m, kamľaribena zamilovanosť, túžba 

kamľaripen (o) š, m, kamľaripena túžba  

kamľipen (o) š, m, kamľipena láska 

kamlo k, kamľi milý, chcený 

kampel  ke, kampel treba, potrebovať  

kampel leske  ke, kampel lenge  potrebovať 

kampeľipen (o) š, m, kampeľipena nutnosť 

kampeľutno k, kampeľutňi potrebný, nutný 

kampľipen (o) š, m, kampľipena potrebné  

kampľišagos (o) š, m, kampľišaga povinnosť  

kampľutno k, kampľutňi potrebný 

kamašľa (e ) š, dž, kamašľi topánka 

kamukeri  p nie naozaj, predstierane, naoko, zdanlivo 

kamukeriben, 

kamukeripen (o) 

š, m, kamukeribena pretvárka, pokrytectvo  

kamzikos (o) š, m, kamzika kamzík 

kan (o) š, m, kana ucho, sluch 
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kana kana p raz, niekedy 

kana na kana  p niekedy, občas 

Kana?  va  Kedy?  

kanalis (o) š, m, kanala kanál  

kaňaris (o) š, m, kaňara zákruta  

kanastar  p odkedy, od tej doby, čo  

kancelarija (e) š, dž, kancelariji  kancelária 

kančalo k, kančaľi škuľavý 

kančavel  ke, kančaven škúliť 

kančaviben (o) š, m, kančavibena škuľavosť, škúlenie 

kančovos (o) š, m, kančovi džbán 

kandošis (o) š, m, kandoša pastier 

kandralo k, kandraľi tŕnistý, ostnatý 

kandralo (o) š, m, kandrale ježko  

kandrato š, m, kandrato kučeravý 

kandro (o) š, m, kandre tŕnie, bodľačie 

kandro (o) š, m, kandre tŕň, pichliač, osteň 

kandrune (o) š, m, kandrune  trstina 

kandruno k, kandruňi tŕnistý, ostnatý 

kangľi (e) š, dž, kangľa  hrebeň 

kanoro (o) š, m, kanora  slúchadlo, uško 

kanta (e )  š, dž, kanti kanva 

kanta (e )  š, dž, kanti vedro, kanva 

kantrinel  ke, kantrinen kántriť, ničiť, hubiť 

kanalo š, m, kanale človek s veľkými ušami, slon  

kapitanos (o) š, m, kapitana  kapitán 

kapota (e) š, dž, kapoti  kapota 

kapros (o), mačho  š, m, kapri  kapor 

kapura (e ) š, dž, kapuri brána 

Karačoňa (e ) š, dž Vianoce, Štedrý deň 

karačoňakere bokeľa 

(o) 

š, m, karačoňakere bokeľa  vianočné koláče 

karačoňakere darki 

(o) 

š, m, karačoňakere darki  vianočné darčeky 

karačoňakere oplatki 

(o) 

š, m, karačoňakere oplatki  vianočné oplátky 

karačoňakere 

šukaribena (o) 

š, m, karačoňakere šukaribena  vianočné ozdoby 

karačoňakeri giľi (e), 

koleda  

š, dž, karačoňakere giľa  vianočná koleda 

karačoňakero k, karačoňakeri vianočný  

karačoňakero 

mangipen (o)  

š, m, karačoňakere mangipena vianočný vinš 
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karčma (e ) š, dž, karčmi krčma  

karčmaris (o) š, m, karčmara krčmár 

karfijolos (o) š, m, karfijola  karfiol 

karfin (o) š, m, karfina klinec, špendlík  

karhinel  ke, karhinen kárať  

karička (e ) š, dž, karički krúžok, obrúčka 

karnevalis (o) š, m, karnevala karneval 

karta (e ) š, dž, karti karta, preukaz, pohľadnica  

kartaris (o) š, m, kartara náruživý/hazardný hráč kariet 

kartica (e) š, m, kartici kartička 

kartinel  ke, kartinen hazardne hrať (karty) 

kartografos (o) š, m, kartografa kartograf 

kartoňiko škatuľa (e) š, dž, kartoňika šlatuľi kartónová škatuľa 

kartonos (o) š, m, kartoni  kartón  

kasarňa (e) š, dž, kasarňi  kasáreň 

kasňa (e ) š, dž, kasňi bielizník 

kasňica (e ) š, dž, kasňici skrinka 

Kaša (e ) š, dž Košice 

kašt (o)  š, m, kašta drevo, kmeň, strom 

kaštalo k, kaštaľi drevnatý, strnulý 

kaštoro (o)  š, dž, kaštore prút, palička 

kaštuno k, kaštuňi drevený  

kaštuno kher (o) m, kaštune khera  drevenica 

kašuko    k, kašuki hluchý človek, pokazený motor 

kaveja (e) š, dž, kaveji  káva 

kecivar  g koľkokrát 

kedva (e), dzeka  š, dž, kedvi  nálada 

kedvešno  k, kedvešňi milý 

kefka (e) š, dž, kefki   kefka 

kelos (o) š, m, keli  kel 

kerado k, keraďi horúci, parný 

keramika (e ) š, dž, keramiki keramika 

kerďipen (o) š, m, kerďipena výrobok, čin, spôsob, výroba 

kerďipen (o) š, m, kerďipena výtvory  

kerdo k, kerďi tvorený, zariadený 

kereka (e) š, dž, kereki  koleso, kruh, oblúk 

kerekašno k, kerekašňi okrúhly, guľatý 

kerekica (e) š, dž, kerekici  klbko, krúžok 

kerel  ke, keren robiť  

kerel averipen ke, keren averipen vymeniť 

kerel bengipen ke, keren bengipen  postvárať 

kerel buťi ke, keren buťi pracovať 

kerel feder ke, keren feder  zdokonaľovať 
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kerel khetane buťi ke, keren khetane buťi spolupracovať 

kerel kipi ke, keren kipi  fotografovať 

kerel naužarďipen ke, keren naužarďipen prekvapiť 

kerel pheras ke, keren pheras  žartovať 

kerel športos ke, keren športos športovať 

kerel vika ke, keren vika  kričať 

kerel ke, keren zariadiť, pripraviť, konať, tvoriť, 

vyhotoviť, vytvoriť, spracovať 

keriben (o) š, m, keribena  čin, dianie  

khabňi džuvľi (e ) š, dž, khabne džuvľa tehotná žena 

khabňiben (o) š, m, khabňibena tehotenstvo  

khabňol  ke, khabňon otehotnieť  

khak (e ) š, dž, khaka  pazucha 

kham (o) š, m, khama  slnko  

khameskeri jag (e ) š, dž, khameskere jaga slnečná žiara 

khameskeri luluďi  

(e) 

š, dž, khameskere luluďa slnečnica  

khameskero  k, khameskeri  slnečný 

khameskero thav (o) š, m, khameskere thava slnečný lúč 

khamľarel  ke, khamľaren potiť  

khamľarel avri  ke, khamľaren avri vypotiť  

khamľarel pes avri  ke, khamľaren pen avri potiť sa, vypotiť sa 

khamľol  ke, khamľon opaľovať sa 

khamoro (o) š, m, khamora slniečko 

khamutno k, khamutňi slnečný  

khand, khandipen 

(o)  

š, m, khanda, khandipena zápach, smrad 

khandel  ke, khanden zapáchať, smrdieť 

khandľarel  ke, khandľaren šíriť zápach 

khanduno k, khanduňi zapáchajúci  

khangerakero k, khangerakeri kostolný 

khangeri (e ) š, dž, khangera kostol, chrám, kaplnka 

khangerori (e ) š, dž, khangerora kaplnka, kostolík  

khas (o) š, m, khasa  kašeľ 

kheľibnaskero k, kheľibnaskeri tanečný 

khelavno than (o) š, m, khelavne thana pódium 

khelďipen (o) š, m, khelďipena súťaž, výhra  

khelel  ke, khelen tancovať 

khelel avri  ke, khelen avri vyhrať, zvíťaziť  

khelel pes avri  ke, khelen pen avri vytancovať sa 

kheľiben (o) š, m, kheľibena tanec, hra 

kheluvňi (e) š, dž, kheluvňa tanečnica 

kher (o) š, m, khera byt, dom, chalupa, príbytok, budova, 



79 | S t r a n a  

 

izba 

khere  p doma 

kheroro (o) š, m, kherore domček  

kherutne buťa (o) š, m, kherutne buťa domáce práce 

kherutno k, kherutňi domáci 

khetanes  p spoločne 

khetane zathodlo (o) š, m, khetane zathodle spoluzakladateľ  

khetaňiben (o) š, m, khetaňibena  spoločenstvo 

khetano k, khetaňi spoločný 

khetano buťakero 

(o) 

š, m, khetane buťakere spolupracovník  

khetano dživipen (o) š, m, khetane dživipena  spolunažívanie 

khinarno k, khinarňi únavný 

khiňjarel  ke, khiňjaren ustať, unaviť  

khindo k, khinďi ustatý, unavený 

khoč (e ) š, dž, khoča koleno  

khočakero k, khočakeri kolenný 

khoňalo k, khoňaľi tučný, tlstý 

khoňi (e ) š, dž, khoňa tuk, masť 

khoro (o) š, m, khore džbán 

khororo (o) š, m, khorore džbánik  

khosel  ke, khosen utrieť 

khosel avri  ke, khosen avri vytrieť, vyutierať 

khosel tele  ke, khosen tele zotrieť, zmazať 

khosneskero k, khosneskeri šatkový 

khosno (o) š, m, khosne  šatka 

khosnoro (o) š, m, khosnore vreckovka, šatôčka  

khurmin (e ) š, dž, khurmina krúpy 

khurminalo k, khurminaľi krúpový 

khuvalo (o) š, m, khuvale košikár  

khuvalo k, khuvaľi plátenný 

khuvďipen (o) š, m, khuvďipena pletenie 

khuvdo k, khuvďi pletený 

khuvdo andre  k, khuvďi andre zapletený 

khuvdo avri  k, khuvďi  avri vypletený 

khuvdones p spletito, zamotane  

khuvel  ke, khuven pliesť  

khuvel andre  ke, khuven andre zapletať, motať 

khuvel avri  ke, khuven avri vypletať, vymotať 

kidel  ke, kiden zhromažďovať, zbierať  

kidel avri  ke, kiden avri  vyberať 

kidel o purane 

patave  

ke, kiden o purane patave zbierať staré handry  
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kidel pes avri  ke, kiden pen avri vybrať sa, vycestovať  

kidel upre  ke, kiden upre  zozbierať 

kidľipen (o) š, m, kidľipena  zbierka 

kije rat  p podvečer 

kilogramos (o) š, m, kilogrami  kilogram 

kilometros (o) š, m, kilometri  kilometer 

kinešno k, kinešňi  rozmaznaný 

kipos (o) š, m, kipi  fotografie 

kiraľis (o) š, m, kiraľa  kráľ 

kirlo (o) š, m, kirle hrdlo  

kirmalo k, kirmaľi červivý 

kirmo (o) š, m, kirme červ 

kirvo (o) š, m, kirve  kmotor 

kisitinel ke, kisitinen pripraviť, prichystať  

kisno k, kisňi  hotový 

kivi (o) š, m, kivi kiwi 

klampjaris (o) š, m, klampjara klampiar  

klarinetos (o) š, m, klarineti  klarinet 

klasa (e) š, dž, klasi  trieda 

klaštoris (o) š, m, klaštora  kláštor  

klavesi (o) š, m, klavesi  klávesy 

klavesňica (e) š, dž, klavesňici  klávesnica 

klaviris (o) š, m, klavira klavír 

kleja (e) š, dž, kleji kľúč 

kľeščos (o) š, m, kľešči  kliešť 

kletka (e) š, dž, kletki  klietka 

klokanos (o) š, m, klokani  klokan 

klubos (o) š, m, klubi  klub 

kľučka (e) š, dž, kľučki  kľučka 

kocuris (o) š, m, kocura  kocúr 

koča (e) š, dž, koči  kočiar  

kočija (e) š, dž, kočiji  kočík 

kokal (o) š, m, kokala kosť 

kokaloro (o) š, m, kokalora  kôstka 

kokaluno k, kokaluňi kostný 

kolbasa (e) š, dž, kolbasi  klobása 

koliba (e ) š, dž, kolibi chyža, chatrč, koliba 

kolin (o) š, m, kolina prsia, hruď 

koľiska (e) š, dž, koľiski  kolíska 

kolobežka (e) š, dž, kolobežki  kolobežka 

kolotočis (o) š, m, kolotoča kolotoč  

komaris (o) š, m, komara komár 

komedija (e ) š, dž, komediji komédia  
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kometa (e ) š, dž, kometi  kométa 

kominaris (o) š, m, kominara kominár 

kominos (o) š, m, komini  komín 

komoda (e )  š, dž, komodi komoda, bielizník 

kompiris, phuvalo(o) š, m, kompira  zemiak 

kompjuteris (o) š, m, kompjutera  počítač 

kompjuteriskero 

bavišagos (o)  

š, m, kompjuteriskere bavišaga počítačová hra 

kompotos (o) š, m, kompoti  kompót 

komuna (e ) š, dž, komuni obec, obecný úrad 

konaris (o) š, m, konara  vetva, konár 

koncertos (o) š, m, koncerti  koncert 

konkurentos (o) š, m, konkurenta  konkurent 

kontinentos (o) š, m, kontinenti  kontinent 

kopaľinel avri ke, kopaľinen avri  vykopávať 

kopaľinel ke, kopaľinen okopávať 

korarel  ke, koraren oslepnúť 

korbačis (o) š, m, korbača korbáč 

korejakhengero k, korejakhengeri  obmedzený 

koreňis (o) š, m, koreňa  koreň 

koritaris (o) š, m, koritara korytár 

korkoreskero 

vakeriben (o) 

š, m, korkoreskere vakeribena  monológ 

korkoripen (o) š, m, korkoripena samota 

korkoro k, korkori sám, osamotený, jednotlivý  

korkoro  k, korkori jedináčik, jednotlivec 

koro k, kori  slepý, nevidomý 

koruna (e) š, dž, koruni  koruna 

košaris (o) š, m, košara  kôš, košík  

košel  ke, košen preklínať 

košiben (o) š, m, košibena prekliatie  

košlo k, košľi zakliaty 

kotlos (o) š, m, kotli  kotol  

kotor (o) š, m, kotora  kus, kúsok, časť, kus, obdobie, šaty 

kotorošno k, kotorošňi strakatý 

kovľardo k, kovľarďi  dojatý  

kovľarel  ke, kovľaren dojať 

kovlo k, kovľi jemný, mäkký, mierny 

kozara (o), 

chundruľa 

š, m, kozara  hríby, huby 

kožuchos (o) š, m, kožuchi  kožuch 

križovatka (e) š, dž, križovatki  križovatka 

krijeda (e) š, dž, krijedi krieda 
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krojos (o) š, m, kroji  kroj  

kronika (e) š, dž, kroniki kronika 

kuč k, kuč drahý  

kučiben (o) š, m, kučibena vzácnosť  

kučol  ke, kučon zdražovať  

kufros (o) š, m, kufri  batožina 

kucharis (o) š, m, kuchara kuchár  

kuchňa (e), 

tavibnaskeri soba  

š, dž, kuchňi kuchyňa 

kukurica (e) š, dž, kukurici kukurica 

kultura (e) š, dž, kulturi  kultúra 

kulturakero k, kulturakeri  kultúrny 

kulturistas (o) š, m, kulturisti kulturista  

kulturistika (e) š, dž, kulturistiki kulturistika  

kulturno kher (o)  š, m, kulturne khera  kultúrny dom 

kurke p v nedeľu 

kurko (o) š, m, kurke  nedeľa 

kurko (o) š, m, kurke týždeň 

kutocis (o) š, m, kutici  kútik  

L 
  

laba (e) š, dž, labi laba 

labarďipen (o) š, m, labarďipena  popálenina, zápal, horľavina 

labardo  k, labarďi horiaci, podpálený 

labardo k, labarďi pálivý 

labarel  ke, labaren  spáliť  

labarel avri  ke, labaren avri vypáliť  

labaripen (o) š, m, labaripena  lúč, požiar, popálenina 

labarel o cehli  ke, labaren o cehli vypaľovať tehly  

labica (e) š, dž, labici labka 

labol  ke, labon horieť 

labol opre  ke, labon opre zhorieť, uhorieť 

laboratorijumos (o) š, m, laboratorijuma laboratórium  

labuno k, labuňi horľavý 

lačhadzekakero k, lačhadzekakeri dobre naladený 

lačhanaturakero k, lačhanaturakeri charakterný, dobrý  

lačhardo k, lačharďi rozvitý 

lačharel ke, lačharen rozvíjať, rozprestierať, prestrieť 

lačharipen (o) š, m, lačharipena oprava 

lačhi jakh (e) š, dž, lačhe jakha  postreh 

lačhi phuv (e) š, dž, lačhe phuva úrodný 

Lačhi raťi (e) š, dž Dobrý večer! 

lačhi saga (e) š, dž, lačhe sagi  voňavý 

lab
a 
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lačhi voďi  š, m, lačhe voďa dobré svedomie  

lačhiben (o) š, m, lačhibena  dobrota, lahôdky 

lačho k, lačhi dobrý, pekný  

lačho  k, lačhi  priaznivý  

lačho dikhiben (o) š, m, lačhe dikhibena  pozoruhodný 

lačho ďives (o) š, m, lačho ďives  dobrý deň 

Lačho ďives! (o) š, m, lačhe ďivesa Dobrý deň! 

lačho chabenoro (o) š, m, lačhe chabenora  maškrta 

lačho šuňiben (o) š, m, lačhe šuňibena dobrý pocit  

lačho k, lačhi vhodný, správny, dobrý, poslušný, 

príjemný, ušľachtilý 

ladž (e) š, dž, ladža hanba  

ladžal pes  ke, ladžan pen hanbiť sa 

ladžanďutno k, ladžanďutňi plachý 

lakero va  jej  

lampa (e ) š, dž, lampi lampa 

lampašis (o) š, m, lampaša  lampáš 

lanci-angrusňa (o) š, m, lanci - angrusňa  šperky 

lancos (o) š, m, lanci  retiazka 

lancos (o) š, m, lanci reťaz  

lanďarďi (e)  š, dž, lanďarďa kúpeľňa  

lanďardo than (o) š, m, lanďarde thana  kúpele  

lanďipen (o) š, m, lanďipena  sprchovanie, kúpanie 

lango k, langi  holý 

lanovka (e) š, dž, lanovki  lanovka 

lapocka (e) š, dž, lapocki  lopatka 

lastovka (e) š, dž, lastovki lastovička 

lata (e) š, dž, lati  tyč 

lav (o) š, m, lava  slovo, sľub 

lavka (e) š, dž, lavki  lavička 

lavoris (o) š, m, lavora umývadlo  

lavustik (e ) š, dž, lavustika slovník  

lavuta (e) š, dž, lavuti  husle 

lavutaris (o) š, m, lavutara  muzikant, hudobník, huslista 

lecegos (o) š, m, lecegi klinec 

legenda (e) š, dž, legendi  legenda 

lego (o) š, m, lega lego 

lekarňička (e) š, dž, lekarňički  lekárnička 

leketa (e) š, dž, leketi  zástera 

lekhaďi slovačiko 

čhib (e) 

š, dž, lekhaďi slovačiko čhib  spisovná slovenčina 

lekhado  k, lekhaďi spisovný 

lekhado vakeriben (o) š, m, lekhade vakeribena napísané slová  
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lekhado, irimen  k, lekhaďi, irimen zapísaný 

lekharis (o) š, m, lekhara básnik, spisovateľ 

lekharis, pisaris (o) š, m, lekhara pisár 

lekhavel peske  ke, lekhaven penge robiť si poznámky, písať 

lekhavel tele ke, lekhaven tele opísať 

lekhaviben (o) š, m, lekhavibena  pravopis, opis, písmo, zápis 

lekhaviben (o), 

iriňiben, pisiňiben 

š, m, lekhavibena, iriňibena písanie 

lekhaviben pal  

o dživipen 

š, m, lekhavibena pal o  dživipena životopis  

lel  ke, len brať, vziať 

lel jakhate  ke, len jakhate všímať si  

lel pes (soha) ke, len pen (soha) zaoberať sa 

lel tel jakh ke, len tel jakh  pozorovať 

lel  ke, len zobrať 

len (e) š, dž, leňa rieka, rybník, hladina, potok, breh 

leňakri sera (e) š, dž, leňakre seri  nábrežie, breh 

lengero  va  ich 

leňori (e) š, dž, leňora  potôčik 

leopardos (o) š, m, leoparda leopard 

lepeda (e) š, dž, lepedi plachta 

leperel  ke, leperen  napovedať, upozorniť, spomenúť, 

spomínať 

leperiben (o) š, m, leperibena  pamätník, poznámka 

leperiben pro mule 

(o) 

š, m, leperiben pro mule  pamiatka zosnulých 

lepetka (e) š, m, lepetki motýľ 

lepidlos (o) š, m, lepidli  lepidlo 

lepimen paska (e) š, dž, lepimen paski  lepiaca páska 

lepinel ke, lepinen  nalepiť, vlepiť 

leskero va  jeho  

letakos (o) š, m, letaki  leták 

levkoplastos (o) š, m, levkoplasti  leukoplast 

levelos (o) š, m, leveli  level 

liftos (o) š, m, lifti výťah 

ligvistika (e ) š, dž, ligvistiki jazykoveda 

ľikh (o) š, dž, ľikha hnida 

ľil (o) š, m, ľila papier, list 

ľila (o) š, m, ľila papierové doklady  

lilo  k, lilo  fialová  

limonos (o) š, dž, limoni citrón  

linaja (o) š, m, linaji  riadky 

lipa (e) š, dž, lipi  lipa 
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literatura (e) š, dž, literaturi  literatúra 

lizatkos (o) š, m, lizatki  lízanka 

lokarel ke, lokaren stíšiť 

lokes  p jemne, zľahka 

lokevoďeskero  k, lokevoďeskeri bezstarostný 

lokjarel  ke, lokjaren uľahčiť, zmierniť  

lokiben (o) š,m, lokibena ľahkosť, jednoduchosť, úľava 

loko k, loki  ľahký, jednoduchý 

lolo k, loľi  červený 

lon (o) š, m, lona  soľ 

londo k, lonďi  slaný 

loparis (o) š, m, lopara  lopár 

lopata e š, dž, lopati  lopata 

lopta (e) š, dž, lopti  lopta 

lososis (o) š, m, lososa  losos 

loš (e) š, dž, loša radosť  

lošado k, lošaďi veselý, radostný 

lošanďol ke, lošanďon potešiť sa 

lošanel  ke, lošanen radovať sa 

lošarel  ke, lošaren obveseliť 

love (o) š, m, love  peniaze, bankovky, financie 

lovina (e) š, dž, lovini  pivo  

lovinakeri skľepa (e) š, m, lovinakere skľepi pivovar 

luftos (o) š, m vzduch 

lukos (o) š, m, luki  luk 

luluďi (e) š, m, luluďa kvet 

luluďakero čaro (o) š, m, luluďakere čare kvetináč 

luluďengeri bar (e) š, dž, luluďengere bara  botanická záhrada 

luluďengeri skľepa 

(e) 

š, dž, luluďengere skľepi  kvetinárstvo  

luluďol  ke, luluďon kvitnúť 

luma (e) š, dž, lumi svet 

lumakere seri (o) š, m, lumakere seri  svetové strany 

lumakero  k, lumakeri svetový  

lumakero paňa-

vešengero 

dochudľipen (o) 

š, m, lumakere paňa -vešengere 

dochudľipena 

svetové prírodné dedičstvo  

lumaprindžardo  k, lumaprindžarďi svetoznámy 

lunaparkos (o) š, m, lunaparki lunapark 

lustros (o) š, m, lustri luster 

M 
  

mackos (o)  š, m, macki  macko 
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macocha (e) š, dž, macochi  macocha 

mačanka (e ) š, dž, mačanki 1. omáčka, 2. zemiaky s mliekom 

mačhengero k, mačhengeri rybí 

mačhi (e) š, dž, mačhe mucha  

mačhľi (e) š, dž, mačhle mucha 

mačho (o) š, m, mačhe  ryba 

mačhuno š, dž, mačhuňi rybí 

mačhuňi zumin (e) š, dž, mačhune zumina rybia polievka 

mačka (e) š, dž, mački  mačka  

magneticko  k, magneticko magnetický  

maj p hneď (časovo i miestne) 

maj ajso  k, maj ajsi  podobný 

majiteľis (o) š, m, majiteľa majiteľ 

majmos (o) š, m, majmi opica 

majos (o) š, m máj  

majsca (e ) š, dž, majsci masť 

majstros (o) š, m, majstri  majster 

makarkaj  p hocikde, kdekoľvek 

makarkana  p hocikedy, kedykoľvek 

makarko  va hocikto, ktokoľvek 

makarsavo   va hociktorý, ktorýkoľvek 

makarso  va hocičo, čokoľvek 

makhel ke, makhen    (na)mazať, mastiť  

makhel andre ke, makhen andre zamazať, prenes. pošpiniť (napr. dobré 

meno) 

makhel o bova ke, makhen o bova vytierať pece 

makhel pes andre ke, makhen pen andre zamazať sa 

makhipen (o) š, m, makhipena  1. maľovanie, maľba, 2. natieranie 

(chleba) 

makhľardo  k, makhľarďi zamastený 

makhľarel ke, makhľaren zamazať, zamastiť, namastiť 

makhľiben  (o) š, m, makhľibena mastnota, mazľavosť 

makhlo (o) š, m, makhle    1. tuk, omastok, krém 

makhľol ke, makhľon zamastiť sa 

makos (o) š, m mak 

makoskero k, makoskeri  makový 

makovina (e) š, dž, makovini odvar z makovíc 

makovňikos (o) š, m, makovňiki makovník 

maľa (e) š, dž, maľi pole, lúka, pastvina 

malaľarel ke, malaľaren zašpiniť, pošpiniť 

maľaris (o) š, m, maľara  výtvarník, maliar 

maľi (o) š, m, maľi  polia 

maľiben (o) š,m, maľibena ilustrácia, maľba, náčrt, nákres 

m
acko

s 
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maľibnaskero k, maľibnaskeri výtvarný 

malicherno  k, malicherno malicherný 

maľimen k, maľimen zakreslený  

maľimen jandro (o) š, m, maľimen jandre  kraslica 

maľina (e) š, dž, maľini malina 

maľinel   ke, maľinen  maľovať, kresliť, namaľovať, farbiť 

maľinkeriben (o) š, m, maľinkeribena  rysovanie 

malinovka (e) š, dž, malinovki  malinovka 

maľišagos (o) š, m, maľišagi  kreslenie, nákres 

malmos (o) š, m, malmi mlyn 

malokaj  p málokde 

malokana  p málokedy 

maloso va máločo 

maľovačka (e) š, dž, maľovački 1. rúž, 2. farbička, pastelka 

mamuna (e) š, dž, mamuni nočná mora, ktorá v spánku ťaží človeka 

na prsiach, prenes. nezhovorčivý človek 

mamutos (o) š, m, mamuta mamut 

manažeris (o) š, m, manažera manažér  

mandarinka (e) š, dž, mandarinki mandarínka 

mangavel ke, mangaven nahovárať si (dievča) 

mangavipen (o) š, m, mangavipena pytačky 

mangavipnaskero (o) š, m, mangavipnaskere vinšovník 

mangavkerel ke, mangavkeren 1. prosíkať, drankať, 2. s ak. neodbytne 

sa uchádzať (o dievča) 

mangavutno k, mangavutňi 1. žiadostivý, 2. neskromný, náročný 

mangel ke, mangen prosiť, poprosiť, vypýtať, požiadať 

mangel avri ke, mangen avri vyprosiť, vyžobrať 

mangel pes ke, mangen pen odprosovať niekoho, doprosovať sa 

koho, čoho, komu 

mangipen (o), vinšos  š, m, mangipena  prosba, žiadosť, vinš 

mangipena (o) š, m, mangipena  blahoželanie 

mango (o) š, m, manga  mango 

maňira (e) š, dž, maňiri 1. spôsob(y), 2. zvyk, obyčaj 

manuš (o) š, m, manuša človek (ľudia), osobnosť, človek 

manušano  k, manušaňi ľudský, človečí 

manušarel ke, manušaren poľudštiť 

manušarel pes ke, manušaren pen civilizovať sa, družiť sa 

manušengere 

tradiciji (o) 

š, m, manušengere tradiciji  ľudové tradície 

manušengero 

žužipen (o) 

š, m, manušengere žužipena verejný poriadok 

manušeskero p ľudsky 

manušiben (o) š, m, manušibena 1. ľudskosť, ľudstvo, 2. dobročinnosť 
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manušibnaskero  k, manušibnaskeri 1. ľudský, humánny, 2. dobročinný 

manušikano  k, manušikaňi ľudský 

manušipen (o) š, m, manušipena človečenstvo 

maňuški (o) š, m, maňuški maňušky 

manušňi (e ) š, dž, manušňa žena (v zmysle človek) 

manušoro (o) š, m, manušore 1. človiečik, 2. jazýček, 3. čapík 

mapa (e) š, dž, mapi  mapa 

maravel ke, maraven 1. dávať výprask, udierať niekoho,  

2. nechať biť 

maraviben (o) š, m, maravibena výprask, rozbroje 

marcos (o) š, m marec 

marďipen (o) š, m, marďipena únava  

mardo  k, marďi 1. bitý, zbitý, 2. stíhaný osudom, 

trestaný 

marďol ke, marďon 1. byť bitý, 2. tĺcť (o srdci, hodinách) 

marel ke, maren biť 

marel andre ke, maren andre 1. vraziť (si), zatĺcť, 2. nabiť (pušku, 

baterku atď.) 

marel avri  ke, maren avri vytĺcť, vyraziť 

marel le vastenca  ke, maren le vastenca  tlieskať 

marel opre ke, maren opre navádzať  

marel peha ke, maren peha zmietať sa 

marel pes (pre, 

perdal) 

ke, maren pen (pre, perdal) biť sa, bojovať, zápasiť (o koho, čo) 

marel pes  ke, maren pen  súperiť 

marel pheras ke, maren pheras žartovať 

marel valki  ke, maren valki robiť nepálené tehly  

marel, katinel ke, maren, katinen trýzniť, mučiť 

marel, phagerel ke, maren, phageren zmlátiť, stĺcť 

marenas valki  ke, marenas valki vyrábali nepálene tehly  

mariben (o) š, m, maribena  zápas, boj, vojna, bitka, výprask 

mariben raňigoraha 

(o) 

š, m, mariben raňigiraha  šibačka 

maribnaha (o) š, m, maribnaha bitím, násilím 

maribnaskero than 

(o) 

š, m, maribnaskere thana  bojisko  

marikľi (e) š, dž, marikľa lokša, placka (z múky a vody) 

markerdo  k, markerďi zbitý, zmlátený, otlčený 

markerel ke, markeren dávať výprask 

maro (o) š, m, mare chlieb 

marodinel ke, marodinen maródovať, byť chorý 

mas (o) š, m, masa 1. mäso, 2. sval, 3. ovocná dužina 

maseskeri skľepa (o) š, m, maseskere skľepa mäsiarstvo  
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maseskero  k, maseskeri mäsový, mäsitý 

maski (o) š, m, maski  masky 

masovar  p nabudúce, inokedy 

masťa (e) š, dž, masťi masť 

masuno  k, masuňi mäsitý 

mašina (e) š, dž, mašini 1. vlak, 2. sporák, stroj, prístroj 

mašinica (e) š, dž, mašinici  vláčik 

mašinka (e ) š, dž, mašinki 1. zápalka, 2. cedák so širokými otvormi, 

3. škrabka na zemiaky 

maškar  p 1. uprostred, doprostred, 2. medzi, 

uprostred 

maškaral  p uprostred, doprostred 

maškardženutno  k, maškardženutňi medziľudský 

maškarel ke, maškaren sprostredkovať 

maškaripen (o) š, m, maškaripena prostredie 

maškaroda  p medzitým 

maškarthemutno  k, maškarthemutňi medzinárodný 

Maškarthemutno 

romano ďives (o) 

š, m Medzinárodný deň Rómov 

Maškarthemutno 

romano khetaňiben 

(o) 

š, m Medzinárodná rómska únia  

maškarutňi Evropa 

(e) 

š, dž stredná Európa  

maškarutňi sikhaďi 

(e) 

š, dž, maškarutne sikhaďa  stredná škola 

maškarutno  k, maškarutňi stredný 

mašľa (e) š, dž, mašľi 1. stuha, mašľa, 2. kravata 

maštalňa (e) š, dž, maštalňi  stajňa 

maťakerdo (o) š, m, maťarkerďi  1. opitý na mol, 2. notorický alkoholik 

maťardo (o) š, m, maťarde 1. opitý, 2. opilec 

maťarel ke, maťaren opíjať 

matematika (e) š, dž, matematiki  matematika 

materijalos (o) š, m, materijali materiál 

maťiben (o) š, m, maťibena opitosť 

mato (o) š, m, mate   opitý 

matoro  k, maťori podnapitý 

maturita (e) š, dž, maturiti maturita  

maťuvkerel ke, maťuvkeren opíjať sa 

mažľinel pes ke, mažľinen pen maznať sa  

mažľivo k, mažľivo 1. rozmaznaný, ľútostivý, 2. jemný, 

rozkošný 

me  va  ja  
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me rado dromarav  ke rád cestujem  

me som  ke ja som  

me the tu oda aver va ja a ty to je iné 

medicina (e) š, dž, medicini  medicína  

medig p než, dokiaľ 

medos (o) š, m, medi  med 

medovňikos (o) š, m, medovňika  medovník 

megafonos (o) š, m, megafoni  megafón 

megľisaľipen, 

mengľipen (o) 

š, m, megľisaľipena mdloby 

megľisaľol, 

mengľisaľol  

ke, megľisaľon omdlieť 

mek p 1. ešte, 2. dokonca 

mek jekhvar, 

opakinel 

p opakovať 

mekča   len čo 

mekčeňis (o) š, m, mekčeňa mäkčeň 

mel (e) š, dž, mela 1. špina, 2. čierna káva, 3. žuvací tabak 

meľakerdo  k, meľakerďi celý zamazaný, zafúľaný 

melales  p špinavo 

melaľipen (o) š, m, melaľipena špinavosť 

melalo  k, malaľi špinavý 

melaľol ke, melaľon (za)špiniť sa 

meľarel ke, meľaren (za)špiniť  

meľarel pes andre ke, meľaren pen andre zašpiniť sa, zamazať sa, zababrať sa 

meľipen (o) š, m, meľipena špina, neporiadok, smeti 

melodija (e) š, dž, melodiji  melódia 

membrana (e) š, dž, membrani blana  

men (e) š, dž, meňa krk  

mentinel (avri) ke, mentinen (avri) vyslobodiť (od koho, čoho), zachrániť 

(pred kým, čím) 

mentinel pes (avri) ke, mentinen pen (avri) vyslobodiť sa, zbaviť sa (koho, čoho) 

mentinel ke, mentinen  vymámiť 

meraďol ke, meraďon vädnúť, odumierať 

meravkerel ke, meravkeren pomaly umierať, dohasínať (o ohni) 

merel  ke, meren umierať, umrieť 

merel ke, meren zahynúť 

meriben (o) š, m, meribena smrť  

meribnaskero k, meribnaskeri 1. smrterľný, 2. smrtiaci, smrtonosný 

merinel ke, merinen odmerať 

merkerel ke, merkeren 1. pomrieť, 2. pomaly umierať 

merkeriben (o) š, m, merkeribena úmrtnosť 

merkiben (o) š, m, merkibena  nástraha 
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merkindo  k, merkinďi  pozorný, opatrný 

merkindones  p opatrne, pozorne 

merkinel (pre) ke, merkinen (pre) dávať (si) pozor (na koho, na čo) 

merkinel ke, merkinen dávať pozor 

merkiňiben (o) š, m, merkiňibena  pozornosť 

mertaltos (o) š, m, mertalti podprsenka 

mesarošis (o) š, m, mesaroša mäsiar 

metalos (o) š, m, metali kov 

meteoritos (o) š, m, meteoriti meteorit 

metla (e ) š, dž, metli metla  

metodika (e) š, dž, metodiki  metodika 

metro (o) š, m, metri  1. štvorcový, kubický meter, 2. metro 

metros (o) š, m, metri  1. meter, 2. metrický cent 

mikseris (o) š, m, miksera mixér 

milinel (pes) ke, milinen (pen) pliesť (sa), mýliť (sa) 

minďar  p hneď, okamžite 

mindig p 1. hneď, 2. stále, 3. do tej doby než 

ministros (o) š, m, ministra minister 

minorita š, dž, minoriti menšina 

minuta (e) š, dž, minuti  minúta 

minutica (e) š, dž, minutici  okamih 

miriklo (o) š, m, mirikle korálka, korálky 

mirka (e) š, m, mirki  mierka 

miro  k, miri, mire môj, (môj) vlastný 

mišos (o) š, m, miši myš 

mištes  p dobre, správne, v poriadku 

mištiben (o), 

lačhipen 

š, m, mištibena správnosť, pohoda 

mlacinel ke, mlacinen mlátiť obilie 

mlaka (e) š, dž, mlaki mláka, kaluž 

mlaki pl. (e ) š, dž, mlaki bažiny 

mľazga (e) š, dž, mľazgi miazga 

mňiška (e) š, dž, mňiški  mníška 

mocinel pes ke, mocinen pen usilovať sa, snažiť sa 

močkošis (o) š, m, močkoša špinavec 

moda (e) š, dž, modi  1. móda, 2. spôsob, zvyklosť 

modakero 

predikhľipena (o) 

š, m, modakere predikhľipena  módne prehliadky 

modelis (o) š, m, modela model  

moderno k, moderno moderný 

mogocis (o) š, m, mogoci kôstočka, jadierko, semienko 

mogočka (e) š, dž, mogočki semeno 

mochto (o) š, m, mochte  truhla 
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mochtoro (o) š, m, mochtore truhlička, skrinka 

mokasini pl. (o) š, m, mokasini mokasíny 

mokuška (e) š, dž, mokuški veverička 

mol (e) š, dž, mola víno  

molekula (o) š, dž, molekuli molekula  

moľipen (o) š, m, moľipena  cena 

molo (o)  š, m, mole  mólo 

mom (o) š, m, moma  vosk 

momakero k, momakeri voskovaný 

momeľi (e) š, dž, momeľa sviečka 

monitoris (o) š, m, monitora  monitor 

monterki (o) š, m, monterki  montérky  

morči, , morčhi (e) š, dž, morča, morčha koža, pleť 

morčuno  k, morčuňi kožený 

mordo  k, morďi umytý 

more! (o) š, m, more! človeče! 

morel  ke, moren umývať 

morel tele  ke, moren tele zmyť, opláchnuť 

morel/thovkerel ke, moren premývať 

moresis (o) š, m, moresa móresy, spôsoby, poriadne vychovanie 

morka (e) š, dž, morki  moriak 

morkerel  ke, morkeren dôkladne umyť  

moros (o) š, m, mori more  

morzeovka (e) š, dž, morzeovki morzeovka 

mosardo  k, mosarďi kazový, chybný 

mosaľol ke, mosaľon pokaziť sa 

mosarel ke, mosaren  porušiť, prekaziť, zničiť, skántriť 

mosarel ke, mosaren pokaziť, rozmaznať 

mosaripen (o) š, m, mosaripena  kaz 

mostos (o) š, m, mosti  most 

moštovno - dad m - 

daj (e) 

š, dž, moštovne dada, daja otčim, mococha 

motivacija (e) š, dž, motivaciji  motivácia  

motorengeri tovarňa 

(o)  

š, dž, motorengere tovarňi  automobilový priemysel  

motorica (o) š, m, motorica  autíčka 

motoricis (o) š, m, motorica  štvorkolka 

motoris (o) š,m, motora auto 

motorka (e) š, dž, motorki  motorka, motocykel 

mozi (e) š, dž, moza kino, film  

mrakos (o) š, m, mraki mrak  

mravcos (o) š, m, mravci  mravec 

mreža (e) š, dž, mreži  mreže  
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mriješka (e) š, dž, mriješki mriežka 

mucinel - o čhil ke, mucinen - o čhil mútiť maslo 

mundralo (o) š, m, mundraľi tajný, udavač 

muchľarel ande ke, muchľaren ande zahmliť 

muchľi (e ), hmla š, dž, muchľa  hmla  

muj (o) š, m, muja tvár, ústa 

mujal  p hore nohami, naopak 

mujalipen (o) š, m, mujalipena zastúpenie 

mujalo (o) š, m, mujale starosta v tradičnej rómskej komunite, 

predstaviteľ, zástupca 

mujarel ke, mujaren zastupovať 

mukh, mukhen! ke nechaj, nechajte to! daj, dajte pokoj! tak 

dosť! 

mukhel ke, mukhen 1. pustiť, 2. nechať, dovoliť, povoliť,  

3. opustiť, zanechať 

mukhel avri ke, mukhen avri 1. vypustiť, 2. vypárať 

mukhel pes ke, mukhen pen 1. pustiť sa, 2. spoľahnúť sa (na koho, čo) 

mukhel pes tele ke, mukhen pen tele spustiť sa, zliezť 

mukhel tele ke, mukhen tele spustiť 

mukhel ke, mukhen vzdať 

mukhelkerel ke, mukhelkeren 1. opúšťať, 2. púšťať, dovoľovať, 

nechávať 

mukhľardo  k, mukhľardi rozvedený 

mukhľipen (o) š, m, mukhľipena 1. zvyšky jedla, 2. reg. mulano ‒ 

pozostalosť 

mukhlo (tele) k, mukhľi tele povolený, rozladený (o strune) 

mukhľol ke, mukhľon 1. povoliť (sa), 2. uvoľniť sa,  

3. zvýšiť (o jedle) 

mukhľol tele ke, mukhľon tele rozladiť sa (o strune) 

mukhlo  k, mukhľi  povolený 

mulanes  p mŕtvolne 

mulaňipen (e) š, dž, mulaňipena mŕtvolná bledosť 

mulano  k, mulaňi 1. opustený, ľudoprázdny, 2. úbohý, 

mŕtvolný, smrteľný 

mulano učharipen 

(o) 

š, m, mulane učharipena mohyla  

muľardo  k, muľarďi neduživý 

muľarel ke, muľaren ohromiť, usmrtiť 

muľarel (andre) ke, muľaren (andre) pripraviť o reč/vyhrážať sa 

mulatinel ke, mulatinen popíjať, baviť sa (hudbou, tancom, pitím) 

mulatinel ke, mulatinen sláviť, oslavovať 

mulatošno (o) š, m, mulatošňi človek, ktorý sa vie zabávať 

mulatšagos (o) š, m, mulatšagi tradičná zábava s hudbou, tancom, pitím 
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muľibnaskero  k, muľibnaskeri 1. smrteľný, 2. malátny, neduživý 

muľikano  k, muľikaňi mŕtvolný 

muľipen (o) š, m, muľipena smrť 

mulo (o) š, m, mule 1. mŕtvy, mŕtvola, 2. prízrak, duch 

mŕtveho 

muloro  k, muľori malátny, apatický 

munkašis (o) š, m, munkaša robotník  

murariko k, murariko murársky 

muraris (o) š, m, murara murár  

murčinel  ke, murčinen mručať 

murďaľipen (o) š, m, murďaľipena zdochlina 

murdalo  k, murdaľi zdochnutý 

murdaľol  ke, murdaľon 1. zdochnúť, 2. zhasnúť, dohorieť 

murdaľuvkerel  ke, murdaľuvkeren dohasínať, pohasínať, blikať 

murdardo k, murdarďi uťahaný, zabitý 

murdarel  ke, murdaren   zabiť, zavraždiť, prizabiť 

murdarel andre ke, murdaren andre 1. zničiť, 2. uhasiť, zavraždiť 

murdarel pes  ke, murdaren pen zabiť sa, spáchať samovraždu 

murdarel pes avri ke, murdaren pen avri vyletieť z kože 

murdarel ke, murdaren zničiť, vraždiť 

murdaribnaskero š, m, murdaribnaskeri 1. vražedný, 2. reg. vrah 

murdaribnaskro jiv 

(o) 

š, m, murdaribnaskre jiva  lavína 

murdaripen (o) š, m, murdaripena vražda 

murdarkeriben (o) š, m, murdarkeribena vraždenie 

murdarošis (o) š, m, murdaroša vrah 

murimen  k murovaný 

murinel ke, murinen murovať 

murkinel ke, murkinen mrnčať 

muros (o) š, m, muri  múr 

murš (o) š, m, murša  chlap 

muršalo  k, muršaľi chlapský, mužný, silácky 

muršikano  k, muršikaňi 1. mužský, mužný, chlapský, silácky,  

2. neznelý (o spoluhláskach) 

muršipen (o) š, m, muršipena mužskosť, mužnosť, siláctvo 

muršoro (o) š, m, muršore 1. mužíček, 2. chlapček, 3. samček 

musaj  la  musieť 

musajipen (o) š, m, musajipena povinnosť, záväzok 

musi (e) š, dž, musa paža, ruka 

muter (o) š, m, mutera moč  

muterdo (andre) k, muterďi (andre) pomočený 

muterel ke, muteren močiť 

muterel pes tele ke, muteren pen tele pomočiť sa 
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muzejumos (o) š, m, muzejuma  múzeum 

muzikalno k, muzikalno hudobný 

N 
  

naamal (o) š, m, naamala  nepriateľ 

nabarikano k, nabarikaňi skromný 

nabisterdo k, nabisterďi  nezabudnuteľný  

na bisterel ke, na bisteren nezabúdať, nezabudnúť 

nabisteriben (o) š, m, nabisteribena pamiatka 

nabuterval g nie viackrát 

na ča la nielen 

na ča ajso  k, na ča ajsi  výnimočný 

nadomardo  k, nadomarďi neúnavný 

na džal ke, na džan  nejazdiť 

na džanel ke, na džanen nevedieť 

nagoďakero k, nagoďakeri neuvedomelý  

na gondoľinel š, m,  nagoďakeri nemyslieť 

na paťal ke, na paťan pochybovať, neveriť 

na pomukel  ke, na pomuken  nevzdávať (sa) 

na prilel ke, na prilen neuznať 

na primukhel ke, na primukhen odolať 

naprimukhlo ke, na resen, na chuden neprístupný 

na resel, na chudel ke, na resen, na chuden nedostávať 

na sthovel ke, na sthoven nezložiť 

na šunel pro kana ke, na šunen pro kana nedoslýchavosť 

nabajindo k, nabajinďi nedbalý 

nabajindo, mukhlo 
pestar manuš (o) 

š, m, nabajinde, mukhle pestar manuša zanedbaný človek 

nabajindones  p nedbalo  

nabajipen (o) š, m, nabajipena nedbalosť 

nabanďardo  k, nabanďarďi nesklonný, neskrivený 

nabanďardo tele  k, nabanďarďi tele  neponížený, nepokorený 

nabanďutno  k, nabanďutňi neohybný 

nabango k, nabangi rovný 

nabararďipen (o) š, m, nabararďipena nerast 

nabararďipnaskero  k, nabararďipnaskeri nerastný 

nabararďipnaskero 

barvaľipen (o) 

š, m, nabararďipnaskere barvaľipena nerastné bohatstvo 

nabares  p neveľmi 

nabaribnaha  p nenásilne 

nabarikano k, nabarikaňi skromný 

nabaro  k, nabari neveľký 

nabarvales  p nemajetne 

n
aam

al 
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nabarvalo  k, nabarvaľi nemajetný 

nabešutno  k, nabešutňi neobývaný 

nabikenduno, na pro 

bikeňiben 

k, nabikenduňi nepredajný 

nabirindo  k, nabirinďi nevládny  

nabisterdo k, nabisterďi  nezabudnuteľný 

nabisterdo, goďakro  k, nabisterďi zodpovedný 

nabisterduno  k, nabisterduňi 1. neodpustiteľný, 2. nezabudnuteľný 

na bisterel ke, na bisteren nezabudnúť 

nabut, čino, čepo, 

sikra  

p, g nedlho, nemnoho, neveľa 

nabuťakero k, nabuťakeri lenivý 

nabuter num. g nie viac 

nabuterval num.  g nie viackrát 

nacalo k, nacaľi necelý 

nacija (e) š, dž, naciji  národ, národnosť 

nacijakero parkos (o) š, m, nacijakere parki  národný park 

nacijonalistas (o) š, m, nacijonalisti nacionalista 

nacijonalistickero  k, nacijonalistickeri nacionalistický 

nacijonalizmos (o) š, m nacionalizmus 

nacijonalno  k, nacijonalno nacionálny, národný 

nacistas (o) š, m, nacisti nacista 

nacistickero  k, nacistickeri nacistický 

nacistkiňa (e) š, dž, nacistkiňi nacistka 

nacizmos (o) š, m nacizmus 

načačalo k, načačaľi nespravodlivý 

načačipen (o) š, m, načačipena nepravda, klamstvo  

načačipnaha, hijaba, 

jeval (valo)  

p neoprávnene 

načačo  k, načači 1. nepravý, 2. neskutočný 

načalado, bičalado  k, načalaďi nehybný 

načaladones p nehybne 

načepo, načuno, 

nasikra  

p nemálo 

na čhinel ke, na čhinen netrhať 

načhingerdo, na del 

pes te čhingerel 

k, načhingerďi neporušiteľný 

načirla  p nedávno 

načirlatuňiben (o) š, m, načirlatuňibena nedávna minulosť 

načirlatuno  k, načirlatuňi nedávny 

nadaranďutno  k, nadaranďutňi  odvážny, nebojácny 

nadičhlo k, nadičhľi neviditeľný 

nadikhiben (o) š, m, nadikhibena nevídanosť 
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nadikhlo, 

nadikhindo  

k, nadikhľi nevídaný 

nadirek  p nechtiac 

nadočalaďiben (o) š, m, nadočalaďibena nedotknuteľnosť 

nadočalado  k, nadočalaďi nedotknuteľný 

nadochudňipen (o) š, m, nadochutňipena nedostupnosť 

nadochudno  k, nadochudňi nedostupný 

nadochudnones  p nedostupne 

nadokazimen k nedokázateľný 

na domukhel ke, na domukhen nedovoliť 

nadomukhlo  k, nadomukhľi nedovolený 

nadošaľipen, 

bidošaľipen (o) 

š, m, nadošaľipena, bidošaľipena nevina 

nadošalo, bidošalo  k, nadošaľi 1. nevinný, 2. neomylný 

nadošalones  p nevinne 

nadrža (e) š, dž, nadrži nádrž 

nadur p neďaleko 

nadžanďipen (o) š, m, nadžanďipena neznalosť 

nadžando  k, nadžanďi nevedomý, neznalý 

nadžando dženo (o) š, m, nadžande džene nevedomec 

nadžandones  p nevedomky 

na džanel ke, na džanen nevedieť, netušiť 

nadživutňipen (o) š, m, nadživutňipena neživotnosť 

nadživutno šerutno 

nav (o) 

š, m, nadživutne šerutne nava neživotné podstatné meno 

nadživutno  k, nadživutňi neživotný 

nafel  k, nafel škodliviny, zlý, neposlušný 

naformašno k, naformašňi neforemný 

naformašnones   p neforemne 

nagindisardo  k, nagindisarďi nedomyslený 

nagindisardones  p ne(roz)mysliteľne 

nagindisarduno  k, nagindisarduňi nemysliteľný, nerozmyslený 

nagiňibnaskero  k, nagiňibnaskeri nesčíselný 

nagoďaver k, nagoďaver nerozumný 

nagoďipen (e) š, dž, nagoďipena nerozum 

nahijaba   p nedarmo 

nahordindo avri  k, nahordinďi avri nedonosený 

nahurňol  ke, nahurňaľon  neodletieť 

naachaľardes adv. p nejasne, nepochopiteľne 

naachaľardo  k, naachaľarďi nepochopený 

naachaľiben, 

naachaľuvipen (o) 

š, m, naachaľibena, naachaľuvipena nepochopenie, nedorozumenie 

na achaľol ke, na achaľon nechápať 
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naachaľutňiben (o) š, m, naachaľutňibena nepochopenie 

naachaľutno k, naachaľutňi nechápavý 

naachaľuvnes p nechápavo  

nachasňalo k, nachasňaľi  neužitočný 

nachochado  k, nachochaďi neklamný, pravdivý 

nachochadones p neklamne, pravdivo 

na choľarel ke, na choľaren nedráždiť 

nainteresis (o) š, m, nainteresisa nazáujem 

naj (o) š, m, naja necht  

najduchos (o) š, m, najducha nájdenec 

najekh num.  g nejeden  

najekhvar  p neraz  

najileskero  k, najileskeri neprajný, nehostinný, necitlivý 

najoro (o) š, m, najora nechtík 

nakamandunes  p 1. nerád, 2. neúmyselne, 3. nechcene 

nakamado  k, nakamaďi nechcený 

na kamel ke, na kamen odmietnuť  

nakampľutno k, nakampľutňi  nepotrebný 

na kerel pharipen  ke, na keren pharipen neškodiť 

nakeriben (o)  š, m, nakeribena  oddych 

nakh (o) š, m, nakha  nos 

nakhatos (o) š, m, nakhata nádcha 

nakhvalo  k, nakhvaľi nosatý 

nakisitindo  k, nakisitinďi nespôsobilý 

nakovľardo  k, nakovľarďi neskrotný 

nalabardo  k, nalabarďi neosvetlený 

nalačhiben (o) š, m, nalačhibena zlo  

nalačhipen, 

namištiben (o) 

š, m, nalačhipena, namištibena nepriazeň 

nalačho  k, nalačhi nedobrý, nevhodný 

nalačho chaben (o) š, m, nalačhe chabena nechutné jedlo  

nalačho kerďipen (o) š, m, nalačhe kerďipena nepodarok 

naladžangutňipen 

(o) 

š, m, naladžangutňipena výstrednosť, nehanblivosť 

naladžangutno  k, naladžangutňi nehanblivý 

naladžangutno 

manuš (e) 

š, dž, naladžangutne manuša nehanblivec 

nalpa (e) š, dž, nalpi  opica 

namanušales  p neľudsky 

namanušalo  k, namanušaľi neľudský 

namanušiben (o) š, m, namanušibena neľudskosť 

namariben š, m, namaribena nenásilie 

namaribnaskero  k, namaribnaskeri nenásilný 



99 | S t r a n a  

 

nameribnaskero  k, nameribnaskeri nesmrteľný 

namištes, nalačhes, 

phujes  

p hrozne, zle 

namištiben (o) š, m, namištibena nevhodnosť, nepohoda, nesúlad 

namoresis (o) š, m, namoresa neslušnosť 

namoresno, 

biladžakero 

k, namoresňi, biladžakeri 1. nevychovaný, nie je vychovaný,  

2. nedisciplinovaný 

na mosarel ke, na mosaren neporušiť 

namotorno k, namotorňi nemehlo 

namukhlo k, namukhľi nepriepustný 

namukhlones  p nepriepustne 

namuršales  p nemužne 

namuršalo k, namuršaľi nemužný 

nanďarel pes, 

nanďol 

ke, nanďaren pes, nanďon kúpať sa  

nanďarel, lanďarel ke, nanďaren, lanďaren kúpať 

nane va nie je, niet 

nangipen, langipen 

(o) 

š, m, nangipena, langipena 1. nahota, 2. nudizmus 

nangľarel ke, nangľaren vyzliekať 

nangľol  ke, nangľon vyzliekať sa  

nango  k, nangi holý, nahý 

nanukos (o) š, m, nanuki  nanuk 

napaľikerďiben (o)  š, m, napaľikerďibena nevďačnosť 

napaľikerdo k, napaľikerďi nevďačný 

napaťaben (o) š, m, napaťabena nedôvera 

napaťarkerdo  k, napaťarkerďi neveriaci 

na paťaľ ke, na pataň  neveriť 

napaťanďipen (o) š, m, napaťanďipena nevera 

napaťangutňipen (o) š, m, napaťangutňipena nedôverčivosť 

napaťangutno  k, napaťangutňi neuveriteľný 

napaťavindos  p neveriacky 

napaťivalo  k, napaťivaľi neslušný, neverný 

napeskero, 

moštovno 

k, napeskeri nevlastný, neuspokojivý 

napeskero k, napeskeri nesvoj, nesvoja, nesvoje 

naphagerdo k, naphagerďi nelámavý 

naphagerduno  k, naphagerduňi nerozbitný 

napoťimen love pl. 

(o) 

š, m, napoťimen love nedoplatok  

naprimuklo  k, naprimukľi ohradený  

naprindžarďipen (o) š, m, naprindžarďipena nepoznanie, neznámosť 

naprindžardo  k, naprindžarďi neznámy 
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naprindžardo than 

(o) 

š, m, naprindžarde thana  neznáme miesto  

naprindžardo them 

(o) 

š, m, naprindžarde thema  neznáma krajina 

napriphandlo  k, napriphandľi nepripútaný 

napraktikano k, napraktikano nepraktický 

narcisos (o) š, m, narcisi  narcis 

nasadžanľipeneskero   k, nasadžanľipeneskeri neplnovýznamový 

nasajindo k, nasajinďi neľútostný 

nasakoďives  p nepravidelne 

nasakoďiveseskero  k, nasakoďiveseskeri 1. nepravidelný, 2. nevšedný, 

neobyčajný, zriedkavý 

nasasťarduno  avri  k, nasasťarduňi avri nevyliečiteľný 

nasasťipen (o)  š, m, nasasťipena nezdravosť 

nasasto  k, nasasťi nezdravý 

nasig  p 1. neskoro, 2. pomaly, zdĺhavo 

nasiďardo k, nasiďarďi neskorý 

nasig, paľis p neskôr 

nasikhades  p nevzdelane 

nasikhaďipen (o) š, m, nasikhaďipena nevzdelanosť 

nasikhado  k, nasikhaďi negramotný, nevzdelaný 

naslugadžis (o) š, m, naslugadža nevojak 

nasvaľarel ke, nasvaľaren nakaziť (niekoho) 

nasvaľipen (o) š, m, nasvaľipena choroba 

nasvaľipnaskere love 

pl. (o) 

š, m, nasvaľipnaskere love nemocenské 

nasvalo k, nasvaľi chorý  

nasvalo manuš (o) š, m, nasvale manuša pacient  

nasvalo pre goďi, 

bigoďakero (o) 

š, m, nasvale pre goďi, bigoďakere nepríčetný 

nasvaľol  ke, nasvaľon ochorieť 

našado k, našaďi nezvestný, zatúlaný 

našavel ke, našaven stratiť 

našľardo (o) š, m, našľarde utečenec 

našťi(g)   nemôcť 

našťipen (o) š, m, našťipena nemožnosť 

našťol ke, našťon zmiznúť, zablúdiť  

našťol   ke, našťon zablúdiť 

našukar k, našukar  nepekný, neúhľadný 

našundo k, našunďi neslávny, nečujný 

na šunel ke, na šunen nepočuť 

našuňiben, 

kašukiben (o) 

š, m, našuňibena, kašukibena nemota 
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natromalo, 

ladžangutno 

k, natromaľi nesmelý 

nauchando k, nauchanďi  strapatý 

naužarďipen (o) š, m, naužarďipena  prekvapenie 

naužardo  k, naužarďi 1. náhly, 2. nečakaný, neočakávaný,  

3. nedočkavý 

nav (o) š, m, nava meno, názov 

nav (o), kana tuke  

o nav? 

š, m, nava  meniny/Kedy máš meniny?  

navičindo  k, navičinďi 1. nepovolaný, 2. nezvaný 

naavribarardo k, naavribararďi neokrôchaný 

naavrikerduno  k, naavrikerduňi neodstrániteľný 

naavrisasťarďipen 

(o) 

š, m, naavrisasťarďipena nevyliečiteľnosť 

naavrisasťardo k, naavrisasťarďi neliečiteľný 

navrisikhado k, naavrisikhaďi nedouk, amatér 

navšťeva (e) š, dž, navšťevi  návšteva 

nažužo k, nažuži nejasný 

nekbareder k, nekbareder najväčší  

nekfeder  k, nekfeder najlepší  

nekbuter k, nekbuter  najviac 

nekcikneder k, nekcikneder najmladší 

nekdraganeder  k, nekdraganeder najvzácnejší 

nekgoreder k, nekgoreder najhorší 

nekkučeder k, nekkučeder najcennejší 

nekpašeder  k, nekpašeder  najbližší  

nekphureder  k, nekphureder najstarší 

nekradeder k, nekradeder najradšej  

nekšukareder k, nekšukareder najkrajší 

nektateder  k, nektateder najteplejšie  

nektarinka (e) š, dž, nektarinki  nektárinka 

Ňemciko (o) š, m Nemecko  

ňemciko čhib (e) š, dž nemecký jazyk  

nemisaľol  ke, nemisaľon  onemieť 

nemogavo, kiľavo  k, nemogavo, kiľavo nešikovný, nemotorný 

nena (e) š, dž, neni  teta 

nervalo  k, nervaľi nervózny 

nervikano  k, nervikaňi nervový 

nervos (o) š, m, nervi nerv 

nervozno k, nervozno nervózny 

neveberšeskero  k, neveberšeskeri novoročný  

neveder k,  neveder obnovený 

nevikano  k, nevikaňi novodobý, moderný 



102 | S t r a n a  

 

nevipen (o) š, m, nevipena novosť  

nevipen, hiros (o) š, m, nevipena, hiri novina, správa, zvesť 

nevipena, ľila pl.  š, dž, nevipena, ľila noviny  

nevjarel  ke, nevjaren obnovovať 

nevo  k, nevi  nový 

nevo ačhaviben, 

kher (o) 

š, m, neve ačhavibena, khera novostavba 

nevo berš (o) š, m nový rok  

nezabudka (e) š, dž, nezabudki  nezábudka 

ňič, ňiso, ňisos  va nič 

ničhľol ke, ničhľon 1. stratiť sa, zmiznúť, 2. chýbať,  

3. plynúť (o čase) 

ničiteľis (o) š, m, ničiťeľa ničiteľ  

Nigerija (e) š, dž Nigéria  

ňikana p nikdy  

ňikaskero  k, ňikaskeri ničí 

ňikhaj  p nikde 

ňikhatar  p nikade 

ňiko  va nikto 

ňilaj (o), linaj  š, m, ňilaja  leto  

ňilaje  š, m, ňilaje v lete 

ňilajutne prazdňini 

(o) 

š, m, ňilajutne prazdňini  letné prázdniny 

ňilajutno čiro (o)  š, m, ňilajutno čiro  letný čas 

nipi (o) š, m, nipi  ľudia 

ňisavo  k, ňisavi nijaký 

nota (e) š, dž, noti nota 

novembros (o) š, m  november 

nožnički (o) š, m, nožnički  nožnice 

nula (e) š, dž, nuli nula  

numero (o) š, m, numera číslo 

O 
  

obačhel pes  ke, obačhen pes 1. stať sa , prihodiť sa 

obalis (o) š, m, obali  obal 

obalka (e) š, dž, obalki  obálka 

obarinel  ke, obarinen obariť, spariť, obliať horúcou vodou 

obasal  ke, obasan vysmiať sa (niekomu) 

občarkerel ke, občarkeren olizovať 

občarkerel pes  ke, občarkeren pen olizovať sa  

občhivel ke, občhiven 1. poliať (koho/čo), 2. ohodiť, omietnuť 

občorkerel ke, občorkeren okrádať 

obdikhel  ke, obdikhen prezerať si, obhliadať 

o
b

ačh
e

l p
e

s 
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obdikhel pes  ke, obdikhen pen ohliadať sa 

obdžal  ke, obdžan 1. obísť, 2. obkľúčiť 

obdžal pes  ke, obdžan pen obísť sa, zaobísť sa bez niekoho/niečoho 

obdžal  ke, obdžan obchádzať, obiehať 

obchudel ke, obchuden objať 

običajno k, običajno obyčajný 

objektos (o) š, m, objekti  objekt 

obkidel  ke, obkiden oberať 

oblaka (e) š, dž, oblaki okno 

oča, očan! vi aha! pozor! počkaj!/počkajte! 

očhinel ke, očhinen orezať 

oda  va  ten, tento, to 

odarig p 1. odtiaľ, 2. tadiaľ 

odarigutno  p 1. tamojší, 2. tamojší človek, domáci, 

domorodec 

odathar  p 1. odtiaľ, 2. tadiaľ 

odborno doktoris (o) š, m, odborna doktora  odborný lekár 

odborno predikhľipen 
(o) 

š, m, odborna predikhľipena odborné vyšetrenie 

odcirdel ke, odcirden odťahovať 

odcirdel pes  ke, odcirden pen 1. odťahovať sa od niekoho, strániť sa 

niekoho, 2. vzdať sa niečoho 

odčhido  k, odčhiďi odhodený, odvrhnutý 

odčhindo k, odčhinďi odrezaný, odseknutý, oddelený 

odčhinel ke, odčhinen odrezať, odseknúť 

odčhinel pes ke, odčhinen pen odtrhnúť sa, oddeliť sa, odlúčiť sa, 

odvrátiť sa od koho/čoho 

odčhivel ke, odčhiven odhodiť 

odčhivel pes ke, odčhiven pen odtrhnúť sa, odvrátiť sa od koho/čoho 

oddemel ke, oddemen odraziť 

oddemel pes ke, oddemen pen odraziť sa 

oddžal  ke, oddžan odísť  

odija  p odtiaľ, stadiaľ 

odijader  p 1. opodiaľ, o kúsok ďalej, 2. príslovka 

pozmeňujúca význam slovies, niekedy 

prekladaná predponou popo: beš! 

(poposadni si vo význame posuň sa 

trochu) 

odiliňarel  ke, odiliňaren oklamať 

odkazinel ke, odkazinen odkázať, poslať odkaz po niekom 

odkerel ke, odkeren odčiniť 

odkerel pes  ke, odkeren pen odlúčiť sa  

odkidel ke, odkiden zobrať, odobrať 

odkidlo, odkidno  k, odkidľi 1. vzatý, odvedený, 2. branec 
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odlel pes ke, odlen pen 1. odobrať sa, 2. (roz)lúčiť sa   

s kým, 3. vyfotografovať sa,  

dať sa vyfotografovať 

odmangel pes  ke, odmangen pen odprosiť niekoho, prosiť niekoho  

o odpustenie 

odmardo k, odmarďi 1. odrazený, 2. odbitý 

odmarel  ke, odmaren 1. odbíjať (o hodinách), 2. odraziť, 

odvrátiť (sa), zbaviť (sa) 

odmentinel pes ke, odmentinen pen oslobodiť sa od niekoho, oprostiť sa od 

niečoho 

odmukhel ke, odmukhen odpustiť, odpúšťať 

odmukhiben (o) š, m, odmukhibena odpustenie 

odova  va  toto 

odpaňarel ke, odpaňaren odvodňovať 

odperel ke, odperen 1. odpadnúť, 2. omdlieť 

odperkerdo k, odperkerďi opadaný 

odperkerel, perkerel 

tele 

ke, odperkeren, perkeren tele opadávať 

odphenel  ke, odphenen 1. odpovedať, 2. odriecť, odmietnuť 

odpheňiben (o) š, m, odpheňibena odpoveď 

odpustos (o) š, m, odpusti púť, odpust 

odsikhľol ke, odsikhľon odnaučiť sa 

odsudzimen, 

sudzindo 

k, odsudzimen odsúdený 

odsudzinel, sudzinel ke, odsudzinen, sudzinen odsúdiť 

odšuvľol ke, odšuvľon odpuchnúť 

odthovel ke, odthoven odložiť 

odtradel ke, odtraden odohnať, zahnať 

odučhardo k, odučharďi odkrytý, rozhalený 

odučharel ke, odučharen odkryť, odhaliť 

odučharel pes  ke, odučharen pen odkryť (sa), odhaliť (sa) 

oficijalnones  p úradne, oficiálne 

ochto  g osem 

ochtovard/ešto  g osemdesiaty 

oj  va  ona 

oka, aver  p vedľajší  

okaberšeskero  k, okaberšeskeri minuloročný 

okova  va  tamto 

oktobros (o) š, m, oktobri október  

okuľara pl. (o) š, m, okuľara okuliare 

olejis (o) š, m, oleja  olej 

olepinel  ke, olepinen oblepiť 

oliva (e) š, dž, olivi  oliva 
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olovrantos (o) š, m, olovranti  olovrant  

omorel, morel tele ke, omoren, moren tele omyť 

omša (e) š, dž, omši  omša  

omukhel, mukhel ke, omukhen, mukhen opustiť 

on/jon va  oni  

opakinel ke, opakinen opakovať 

opalka (e) š, dž, opalki opálka, ošatka 

operacija (e) š, dž, operaciji  operácia  

opona (e) š, dž, oponi  opona 

opozicija (e) š, dž, opoziciji odpor, opozícia 

opre  p 1. hore, 2. nahor, navrch, 3. na 

neho/ňu/nich/to, o neho/ňu/nich/to 

opreder  p 1. vyše, 2. viac než 

opremardo  k, opremarďi navedený  

opretele  p približne, zhruba 

opripen (o) š, m, opripena 1. výška, výšina, 2. vznešenosť 

oprunestar p zvrchu 

opruňipen  (o) š, m, opruňipena výšina, vyvýšenina 

opruno/upruno (o) š, m, oprune  povrch  

ora (e) š, dž, ori  hodina 

orakere khetaňibena 

(o) 

š, m, orakere khetaňibena  časové súvislosti  

oranžovo  k, oranžovo  oranžová  

orengero planos (o) š, m, orengere plani rozvrh hodín  

orgovanos (o) š, m, orgovani  orgován 

orchestris (o) š, m, orchestra orchester 

orica (e) š dž, orici hodinky 

orijašis (o) š, m, orijašisa obor 

orlos (o) š, m, orli  orol 

osipki (o), prišťi š, m,  osipki  osýpky 

ostatkos : pro  p nakoniec, naposledy 

ostatno k, ostatno ostatný, posledný 

ošelka (e) š, dž, ošelki brúsik 

otravimen k, otravimen  otrávený (jedom) 

otrokos (o) š, m, otroka otrok  

otužilcos (o) š, m, otužilca otužilec 

ovladačis (o) š, m, ovladača  ovládač 

oznamos (o) š, m, oznami  oznam 

P 
  

paca (e) š, dž, paci palica 

pacali (e) š, dž, pacali držky 

pacerki (o) š, m, pacerki ruženec 

p
aca 
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pacica (e) š, dž, pacici palica, tyčinka, palička (aj na cimbal) 

pačarka (e) š, dž, pačarki dyňa 

pačinel pes, 

pačisaľol 

ke, pačinen pen, pačisaľon páčiť sa 

pačisaľol  ke, pačisaľon zapáčiť sa  

padakos (o) š, m, padaki  padák 

pados (o) š, m, padi pôjd 

pagačikos (o) š, m, pagačiki  pagáčik 

pacha (e) š, dž, pachi vôňa 

pachinel ke, pachinen voňať 

pachota (e) š, dž, pachoti pach 

pajsca (e) š, dž, pajsci pasca 

pal dojekh sera  k, pal dojekh sera všestranný 

pal tajsaskero  p pozajtra  

palacis (o) š, m, palaca palác 

palal  p vzadu 

paťal   ke, paťan veriť, dôverovať 

palalal p úplne vzadu, dozadu, pozadu, zozadu 

palanka (e) š, dž, palanki pekáč 

palavreste  p postupne, zaradom 

paldilosk(e)ro p poobedný, poobedie 

palemardo  k, palemarďi prešibaný 

paľenka (e) š, dž, paľenki pálenka, tvrdý alkohol 

paľica (e) š, dž, paľici palica 

paľidžeste, 

palidžeskero   

p predvčerom 

paľidžutno  k, paľidžutňi predvčerajší 

paľikerdo  k, paľikerďi vďačný 

paľikerel ke, paľikeren ďakovať, byť vďačný 

paľikerel pale  ke, paľikeren pale odpovedať na pozdrav 

paľikerel tele ke, paľikeren tele vzdať sa, odstúpiť 

paľikerel  ke, paľikeren pozdravovať 

paľikeriben (o) š, m, paľikeribena 1. ďakovanie, vďaka, 2. pozdrav 

paľis  p potom 

palmaribnaskero  k, palmaribnaskeri povojnový 

palodilos  p poobede 

palojakhengero k, palojakhengeri pokrytecký, zákerný 

palpalutno  k, palpalutňi úplne posledný najposlednejší, 

najzadnejší 

paltajsask(e)ro p pozajtrajší, pozajtra 

paltajsaste  p pozajtra 

palunestar p odzadu, odkonca 

paluňipen (o) š, m, paluňipena pozadie 
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paluno, agorutno  k, paluňi  posledný 

pametinel ke, pametinen pamätať (si) 

pametlivo  k, pametlivo pamätlivý 

pamijatka (e) š, dž, pamijatki pamiatka 

paňa-vešakero 

barvaľipen (o) 

š, m, paňa-vešengere barvaľipena prírodné bohatstvá  

paňa-čika (o) š, m, paňa-čika  močarisko  

paňakero pľivcos (o) š, m, paňakere pľivci  moreplavec 

panakos (o) š, m, panaki  figúrka 

paňale barvi (o) š, m, paňale barvi  vodové farby 

paňale čirikle (o) š, m, paňale čirikle  vodné vtáky 

paňaľipen (o) š, m, paňaľipena 1. záplava, 2. šťavnatosť,  

3. vodnatosť 

paňalo  k, paňaľi 1. šťavnatý, 2. vodnatý 

paňaľi nadrža (e) š, dž, paňale nadrži  vodná nádrž 

paňalo, ritko  k, paňaľi riedky 

paňarel  ke, paňaren 1. zalievať, 2. zavlažovať 

paňariben (o) š, m, paňaribena 1. vlaha, 2. zavodňovanie 

paňa-veša (o) š, m, paňa-veša  príroda  

pančuška (e) š, dž, pančuški pančucha 

pandž g päť 

pandžto  g piaty 

pandžutki (o) š, m, pandžutki päták 

panelakos (o) š, m, panelaka panelák 

paňeskere džvirini 

(o) 

š, m, paňeskere džvirini vodné živočíchy 

paňeskero  k, paňeskeri vodný, morský 

paňi (e) š, dž, paňa voda 

pantľika (e)  š, dž, pantľiki mašľa, stuha 

papagajis (o) š, m, papagaja papagáj  

papi pre papende (o) š, m, papi pre papende  generácia 

papin (e) š, dž, papiňa  hus 

papiňalo  k, papiňaľi husí 

papiriko skľepa (e) š, dž, papirike skľepi papiernictvo  

papiris (o) š, m, papira  papier 

paplonos (o) š, m, paploni  paplón 

paprika, paprikica 

(e) 

š, dž, papriki, paprikici paprika 

papros, paprocis (o) š, m, papri, paprici čierne korenie, prenes. reg. materské 

znamienko 

papuča (e)  š, dž, papuči papuče 

papus (o) š, m, papi  dedko 

para (e) š, dž, pari  pár, dvojica, para, výpary, vzduch  
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v pneumatike/v lopte 

paradajka, paradiča, 

paradička (e) 

š, dž, paradajki, paradiči, paradički paradajka 

paradičkakero k, paradičkakeri rajčinový 

paragrafos (o) š, m, paragrafi 1. paragraf, 2. zákon 

paramisi (e) š, dž, paramisa  rozprávka 

paramisaris (o) š, m, paramisara rozprávkar, rozprávač 

paramisi (e) š, dž, paramisa rozprávka 

parančoľinel  ke, parančoľinen rozkazovať, porúčať 

parančoľičagos (o) š, m, parančoľišaga príkaz, rozkaz 

paraščovin (o) š, dž, paraščovina piatok 

parašťovin (o) š, m, parašťovina piatok  

parfemos (o)  š, m, parfemi  voňavka 

parinel ke, parinen sparovať 

parinel  ke, parinen párať 

parkos (o) š, m, parki  park 

parlamentos (o) š, m, parlamenti parlament 

parňardo  k, parňarďi 1. vybielený, nabielený, 2. (avri) bledý, 

vyblednutý 

parňarel ke, parňaren bieliť  

parňarel avri  ke, parňaren avri vybieliť 

parne buke (e) š, dž, parne buke pľúca 

parňi luluďori (e) š, dž, parne luluďora  snežienka 

parno  k, parňi biely, svetlý 

parňipen (o) š, m, parňipena beloba, belosť 

parňol  ke, parňon belieť sa, zbelieť 

parňol avri ke, parňon avri zblednúť 

parnoro k, parňori  bielučký 

parochňa (e) š, dž, parochňi parochňa 

parsuna (e) parsunos 

(o) 

š, dž, parsuni podoba 

partija (e) š, dž, partiji politická strana 

partitura (e) š, dž, partituri partitúra 

partocis (o) š, m, partici mierny svah 

partos (o) š, m, parti svah 

parundo k, parunďi  pochovaný 

parunel  ke, parunen pochovať 

parušagos (o) š, m, parušagi  pohreb 

pasinel  ke, pasinen pásť, hodiť sa, byť vhodný 

pasinel pes  ke, pasinen pen 1. pásť sa, 2. zápasiť 

pasivnones  p pasívne 

pasos (o) š, m, pasi pás (časť tela) 

pasta (e) š, dž, pasti   1. pasta, krém, 2. krémový koláč 
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pastelina (e) š, dž, pastelini  plastelína 

pastelki (o) š, m, pastelki  pastelky 

paš e goďi  p pri rozume 

paš peste  p tesne 

paš, pašal  ang pri  

pašal p okolo, zblízka 

pašal, paše  p vedľa 

pašalal  p kolom dokola 

pašaľipen (o) š, m, pašaľipena  okolie, susedstvo, prostredie 

paše  p 1. vedľa toho/neho/nej,  

2. k tomu/nemu/nej 

pašes  p blízko, zblízka  

pašľarel (tele) ke, pašľaren (tele) 1. položiť (človeka, zviera),  

2. zaľahnúť 

pašľarel o jilo  ke, pašľaren o jilo potešiť, uľahčiť 

pašľiben (o) š, m, pašľibena pôrod 

pašlindos   p v ľahu, ležmo 

pašľol tele ke, pašľon tele  rodiť 

pašľol  ke, pašlon ľahnúť  

pašľol ke, pašľon  ležať, odpočívať 

pašľuvkerel ke, pašľuvkeren polihovať, povaľovať sa 

pašores  p blízučko 

pašutne (čače) 

phrala (o) 

š, m, pašutne (čače) phrala vlastní bratia 

pašutni čhib (e) š, dž, pašutne čhiba blízky jazyk 

pašutňiben (o) š, m, pašutňibena susedstvo 

pašutno k, pašutňi blízky, susedný 

pašutno (o) š, m, pašutne sused 

pašvaro (o) š, m, pašvare rebro, rebierko 

paťaben (o) š, m, paťabena viera, dôvera 

paťaduno  k, paťaduňi dôverčivý, dôveryhodný 

paťal  ke, paťan 1. veriť, 2. dôverovať 

paťando  k, paťanďi veriaci 

paťangutno  k, paťangutňi dôverčivý 

paťarďipen (o) š, m, paťarďipena obal  

paťardo  k, paťarďi 1. zabalený, 2. obal 

paťardo kotororo (o) š, m, paťarde kotorora  zvitok 

paťarel  ke, paťaren baliť 

patavaris (o) š, m, patavara 1. otrhanec, trhan, 2. handrár (tradičný 

spôsob obživy) 

patavo (o), rentos  š, m, patave  handra 

patavoro (o) š, m, patavore 1. handrička, 2. knôt 

patavošno k, patavošňi nedbalo oblečený, otrhaný 
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patavuno  k, patavuňi handrový, plátenný 

paťiv (e ) š, dž, paťiva česť, počestnosť, úcta, pocta 

paťivaha  p slušne, počestne 

paťivakero  k, paťivakeri pohostinný 

paťivales  p úctivo, slušne, počestne 

paťivalo  k, paťivaľi 1. počestný, poctivý, slušný, úctivý,  

2. verný 

paťivatar p z úcty, zo slušnosti, na počesť 

paťivuno  k, paťivuňi vážený 

patkaňis (o) š, m, patkaňa potkan 

patraďakedero k, patraďakederi  veľkonočný 

Patraďi (e) š, dž Veľká noc 

patronos (o), 

šerutno  

š, m, patrona patrón 

pavilonos (o) š, m, paviloni  pavilón 

pavos (o) š, m, pavi  páv 

pavučina (e) š, dž, pavučini  pavučina 

pazuris (o) š, m, pazura  pazúr 

pedalis (o) š, m, pedala pedál 

peke vušta (e) š, dž, peke vušta rozpálené pery 

pekel  ke, peken 1. piecť, 2. buchnúť, udrieť 

pekiben (o) š, m, pekibena 1. pečenie, 2. pečivo 

peko k, peki upečený 

pena (e) š, dž, peni pena 

penda g pädesiat 

pendato  g päťdesiaty 

pendech (e) š, dž, pendecha 1. orech, lieskový orech, 2. žaluď  

(v kartách) 

pendechuno  k, pendechuňi orechový 

pengero  k, pengeri svoj, vlastný 

penzija (e) š, dž, penziji dôchodok  

per (o) š, m, pera  brucho 

peravel  ke, peraven prevrátiť, zhodiť 

pereci (e) š, dž, pereci náramok 

perel avka  ke, peren avka stať sa, prihodiť sa  

perel avri  ke, peren avri 1. vypadnúť, 2. vyjsť, dopadnúť 

perel tele ke, peren tele 1. spadnúť, opadnúť, 2. zľahnúť, porodiť 

(aj teliť sa a pod.) 

perel ke, peren  spadnúť 

periben (o) š, m, peribena pád  

perkerdo  k, perkerďi opadaný 

perkerel ke, perkeren 1. opadávať, 2. chátrať 

perňica (e) š, dž, perňici vankúš, perina 
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pero (o) š, m, pera rómska osada 

persona (e) š, dž, personi osoba 

peršo/elšino p 1. najskôr, 2. skôr, pôvodne 

peskerevastengero k, peskerevastengeri vlastnoručný 

pešones  va pešo/peši/pešky 

peta (e) š, dž, peti päta 

petalos (o) š, m, petali 1. podkova, 2. cimbalový pedál 

petalunel  ke, petalunen podkovať  

peťarďi (e) š, dž, peťarďa pŕhľava, žihľava 

peťardo  k, peťarďi 1. páliaci, pálčivý, 2. chlipný, zmyselný 

peťarel  ke, peťaren páliť 

petruška (e) š, dž, petruški  petržlen  

phabaj (e) š, m, phaba jablko  

phabaľin (e) š, dž, phabaľina  jabloň 

phagerďipen (o) š, m, phagerďipena zrúcanina 

phagerdo k, phagerďi zlomený 

phagerel ke, phageren porozbíjať, rozbiť, lámať , zlomiť 

phagľipen (o) š, m, phagľipena zlomenina 

phaglo k, phagľi rozbitý 

phaka (o) š, m, phaka  krídla 

phandel  ke, phanden viazať, uviazať  

phandle, žandara (o) š, m, phandle, žandara  polícia 

phandlo paňi (o) š, m, phandle paňa jazero 

phandlo k, phandľi  spojený 

phandel ke, phanden zatvoriť 

pharejileskeri giľi (e) š, dž, pharejileskere giľa žalostná pieseň 

pharejileskero  k, pharejikeskeri smutný 

phari buťi (e) š, dž, phare buťa  drina 

pharipen (o) š, m, pharipena  trápenie, starosť 

pharo  k, phari ťažký 

phen (e) š, dž, pheňa  sestra 

phenďipen (o) š, m, phenďipena  svedectvo  

phenel  ke, phenen  povedať  

pheňiben (o) š, m, pheňibena  príslovie 

pherarel  ke, pheraren plniť  

pherasuno k, pherasuňi smiešny 

pherďarel  ke, pherďaren  naplniť, vyplniť 

pherdo k, pherďi plný 

phirado (o) š, m, phirade  chodník 

phiravkeriben (o) š, m, phiravkeribena sťahovanie 

phirel  ke, phiren chodiť  

phirel pro pindre  ke, phiren pro pindre ísť pešo  

phiriben (o) š, m, phiribena chôdza, pohyb 
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phiribnaskero k, phiribnaskeri pohyblivý 

phiren upre-tele ke, phiren upre-tele  blúdiť  

phirutno k, phirutňi kočovný 

phivľi (e) š, dž, phivle  vdova 

phral (o) š, m, phrala  brat 

phrala-pheňa (o) š, m, phrala-pheňa súrodenci  

phučel ke, phučen pýtať  

phučkerel ke, phučkeren vypytovať  

phučlo (o) š, m, phučle  otázka 

phundrado k, phundraďi otvorený 

phundravel ke, phundraven rozpútať, otvoriť, rozviazať  

phurd (o) š, m, phurda fuknutie, dych  

phurdel ke, phurden fúkať 

phurďipen (o) š, m, phurďipena  fúkanie 

phureder  k, phureder starší  

phuri daj (e) š, dž, phure daja stará mama 

phuri romňi/džuvľi 

(e) 

š, dž, phure romňa/džuvľa starena 

phuripen (o) š, m, phuripena staroba 

phuro k, phuri starý  

phuro dad (o) š, m, phure dada  starý otec 

phusa (o) š, m, phusa  slama 

phuv (e) š, dž, phuva  hladina, zemeguľa, zemina, zem, územie, 

pôda 

phuvakero 

izdraripen (o) 

š, m, phuvakere izdraripena  zemetrasenie 

phuvalo (o)  š, m, phuvale zemiak 

pijacis (o) š, m, pijaca  tržnica 

pijakos (o) š, m, pijaka  pijan, opilec 

pijavel  ke, pijaven piť 

pijel  ke, pijen napájať, dávať piť 

pijel avri  ke, pijen avri vypiť 

pijiben (o) š, m, pijibena pitie, nápoj 

pijibnaskero  k, pijibnaskeri pitný 

pijibnaskero režimos 

(o) 

š, m, pijibnaskere režima pitný režim  

pilka (e) š, dž, pilki  píla 

pilotos (o) š, m, pilota pilot 

pina (e) š, dž, pini zatvárací špendlík 

pinca (e) š, dž, pinci  pivnica 

pinciris (o) š, m, pincira čašník  

pincirka (e) š, dž, pincirki čašníčka 

pinclikos (o) š, m, pincliki štetec 
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pindrango  k, pindrangi bosý 

pindro (o) š, m, pindre chodidlo  

pindžarduno (o) š, m, pindžardune známy, druh 

pingvin (o) š, m, pingvina tučniak  

pinhalos (o) š, m, pinhali 1. pero, 2. ceruzka 

pipa (e) š, dž, pipi fajka 

piramida (e) š, dž, piramidi pyramída 

piraňi (e) š, dž, piraňa frajerka, milenka 

pirano (o) š, m, pirane frajer, milenec 

piri (e ) š, dž, pira hrniec, kotlík 

pisanka (e) š, dž, pisanki  zošit 

pisinel  ke, pisinen písať 

pisišagos (o) š, m, pisišaga rukopis 

piskinel  ke, piskinen pískať 

pišot (o) š, m, pišota 1. kováčsky mech, 2. harmonika,  

3. piroh (pokrm) 

pišťalka (e) š, dž, pišťalki  píšťalka  

pižama (e) š, dž, pižami pyžamo 

pľacos (o) š, m, pľaci  dvor 

plafonos (o) š, m, plafoni strop 

plagatos (o) š, dž, plagati  plagát 

plaj (o) š, m, plaja kopec, hora 

plajuno  k, plajuňi kopcovitý, hornatý 

planeta (e) š, dž, planeti  planéta 

planos (o) š, m, plani  plán 

platňa (e) š, dž, platňi gramofónová platňa 

plazma (e) š, dž, plazmi  plazma 

pletkaris (o) š, m, pletkara pletkár, ohovárač 

pletki (o) š, m, pletki pletky, ohováranie 

plinos (o) š, m, plini  plyn, sporák 

pľivarňa (e) š, dž, pľivarňi plaváreň 

pľivinel  ke, pľivinen plávať  

pľiviňiben (o) š, m, pľiviňibena plávanie 

plošťica (e) š, dž, plošťici 1. ploštica, 2. odpočúvacie zariadenie 

plukinel  ke, plukinen   plákať bielizeň 

plukinel avri ke, plukinen avri vyplákať 

pňakos (o) š, m, pňaki peň 

pneumatika (e) š, dž, pneumatiki  pneumatika 

pociskos (o) š, m, pociski lopata na vkladanie chleba do pece 

počitadlos (o) š, m, počitadli  počítadlo 

počoral  p potajomky 

podbarol  ke, podbaron podrásť, dospieť 

podčhivel ke, podčhiven nadhodiť, podstrčiť 
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poddžal ke, poddžan pristúpiť, priblížiť sa 

podel pes  ke, poden pen 1. vzdať sa, poddať sa, 2. pal – podobať 

sa niekomu, byť po niekom 

podhazdel  ke, podhazden pozdvihnúť, nadvihnúť 

podhazdel pes ke, podhazden pen pozdvihnúť sa, nadvihnúť sa, vzchopiť sa, 

zlepšiť sa 

podchudel  ke, podchuden podchytiť, zachytiť, podržať 

podlabarel ke, podlabaren podpáliť 

podmarel  ke, podmaren 1. podbíjať, podrážať (topánky),  

2. zahustiť (pokrm) 

podmarel pes  ke, podmaren pen podlizovať sa komu, núkať sa komu 

podňikateľis (o) š, m, podňikateľa podnikateľ 

podoprinel (pes) ke, podoprinen (pen) opierať (sa) 

podsivel  ke, podsiven podšiť, obrúbiť 

poharis (o) š, m, pohara pohár 

pochtan (o) š, m, pochtana 1. plátno, 2. plachty, látky 

pokerdo  k, pokerďi  prekliaty 

pokerel  ke, pokeren očarovať, počarovať 

pokeriben (o) š, m, pokeribena čarovanie, očarovanie 

pokriva (e) š, dž, pokrivi pokriva, žihľava 

pokrovcos (o) š, m, pokrovci  koberec 

pokuta (e) š, dž, pokuti pokuta, trest 

pokutinel  ke, pokutinen 1. trestať, 2. pykať, trpieť 

Poľčiko (o) š, m Poľsko  

policajtiko/phandlen

gero motoris (o) 

š, m, policajtike motora  policajné auto 

policajtiko/ 

phandlengeri štacija 

(e) 

š, dž, policajtike štaciji  policajná stanica 

policija (e) š, dž, policiji polícia  

policajtos (o) š, m, policiji policajt 

poliklinika (e) š, dž, polikliniki  poliklinika 

politika (e) š, dž, politiki  politika 

polňina (o) š, m, polňini plnka (do mäsa)  

polokes  p 1. pomaly, 2. potichu 

polokores, 

merkindones 

p opatrne 

pomitkos (o) š, m, pomitki handrička/drôtenka na riad 

pomoca (e) š, dž, pomoca pomoc  

pomožinel  ke, pomožinen pomáhať, pomôcť 

pomukhel  ke, pomukhen povoliť, uvoľniť 

pomukhel pes  ke, pomukhen pen 1. uvoľniť sa, 2. spustiť sa (mravne) 

pomukhľol  ke, pomukhľon uvoľniť sa, povoliť (sa) (uzol,mráz) 
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pondzelkos, hetvin 

(o) 

š, m, pondzelki pondelok  

pophirel  ke, pophiren pochodiť, pošliapať 

popka (e) š, dž, popki  bábika, krásavica 

populacija (e) š, dž, populaciji obyvateľstvo, obyvatelia 

por (e) š, dž, pora  chvost 

poradejakhengero  k, poradejakhengeri človek s vytreštenými/vypleštenými 

očami 

poražka (e) š, dž, poražki mŕtvica 

porcelanos (o) š, m, porcelani  porcelán 

pororo (o) š, m, porore pierko 

portalos (o) š, m, portali  portál 

postno k, postno pôstny  

posikra  p postupne, po troškách 

postos (o) š, m, posti 1. pôst, 2. miesto (úradné, pracovné) 

poša pl.  š, m, poša púšť 

pošakero them (o) š, m, pošakere thema  púšť 

pošalo  k, pošaľi pieskový 

poši (e) š, dž, poša piesok  

pošori (e) š, dž, pošora  štrk  

pošta (e) š, dž, pošti  pošta 

poštakeri znamka (e) š, dž, poštakere znamki  poštová známka 

poštaris (o) š, m, poštara  poštár 

poterďol ke, poterďon postáť 

poťimen  k, poťimen  zaplatený, splatený 

poťinel  ke, poťinen platiť  

poťinel avri ke, poťinen avri vyplatiť 

poťinel pale ke, poťinen pale splatiť, odplatiť, odmeniť sa 

poťiňiben, 

poťiňišagos (o) 

š, m, poťiňibena, poťiňišagi plat 

poťinkerel  ke, poťinkeren vyplácať (peniaze) 

povala (e) š, dž, povali strop 

pozoris (o) š, m, pozoris pozor 

pračka (e) š, dž, prački  práčka  

prahos (o) š, m, prahi  prah 

prachos (o) š, m, prachi  popol, prach 

prajta (o) š, m, prajta  lístie 

prajtalo k, prajtaľi listnatý 

prajtengero  k, prajtengeri listnatý 

prajtin (e ) š, dž, prajtina list 

prajťori (e) š, dž, prajťora lístoček  

pranostika (e) š, dž, pranostiki  pranostika 

prasado  k, prasaďi 1. zosmiešnený, 2. výsmešný 



116 | S t r a n a  

 

prasaduno  k, prasaduňi výsmešný 

prasavel  ke, prasaven 1. zosmiešňovať niekoho,  

2. prezývať niekoho 

prasaviben (o) š, m, prasavibena 1. zosmiešňovanie, 2. (hanlivá) prezývka 

prastaďipen (o) š, m, prastaďipena útek 

prastado  k, prastaďi 1. ubehaný, urýchlený, 2. rýchly, 

naliehavý 

prastal  ke, prastan bežať, utekať 

prastandos  p útekom, v behu 

prastarkerel, 

prastavkerel  

ke, prastarkeren, prastavkeren 1. pobehovať, 2. štvať sa, 3. mihať sa 

prastarkeriben (o) š, m, prastarkeribena pobehovanie, hemženie, zhon 

prašinel ke, prašinen oprašovať 

praškos (o)  š, m, praški  prášok (tabletka) 

pratinel  ke, pratinen upratať 

pratinkerel  ke, pratinkeren upratovať 

pravidlos (o) š, m, pravidli  pravidlo  

prazdňini (o) š, m, prazdňini  prázdniny 

prazdno k, prazdňi prázdny 

pražinel  ke, pražinen vyprážať 

pre, pro  a 1. na, do, v, 2. na, o, v (časovo),  

3. na, 4. nad 

preačhel  ke, preačhen prestať 

prebačinel  ke, prebačinen prepáčiť, odpustiť 

prebanďarel ke, prebanďaren prehnúť  

prebešel  ke, prebešen 1. presadnúť, 2. zasadnúť 

prebisterkerel ke, prebisterkeren pozabudnúť 

prebonďardo  k, prebonďarďi prekrútený 

prebonďarďol ke, prebonďarďon prekrútiť sa 

precirdel ke, precirden pretiahnuť 

prečerinel  ke, prečerinen vymeniť 

prečerinkerel ke, prečerinkeren vymieňať 

prečhido  k, prečhiďi prehodený 

prečhindo  k, prečhinďi 1. prekrojený, prerezaný,  

2. rozdelený 

prečhinďol ke, prečhinďon pretrhnúť sa     

prečhinel ke, prečhinen 1. prekrojiť, prerezať, preseknúť,  

2. deliť , pretrhnúť sa     

prečhingerdo k, prečhingerďi ošúpaný, predretý 

prečhivel ke, prečhiven    prehodiť 

prečhivel pes ke, prečhiven pen 1. prezliecť sa, 2. prejsť z čoho na čo 

prečhivkerdo  k, prečhivkerďi rozhádzaný, prehádzaný 

prečhivkerel ke, prečhivkeren prehadzovať 
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predanderel ke, predanderen prehrýzť 

predarado  k, predaraďi vystrašený, vyľakaný 

predaral ke, predaran zhroziť sa 

predaranďol ke, predaranďon vydesiť sa, vyľakať sa 

predarangutno  k, predarangutňi vydesený, vystrašený 

predaravel ke predaraven postrašiť, vyľakať 

predemel  ke, predemen poraziť, prepichnúť, prebodnúť 

predenašel  ke, predenašen 1. prebehnúť, prejsť,  

2. predbehnúť 

predenaškerdo  k, predenaškerďi 1. nestály, prelietavý, 2. prehnaný, 

prefíkaný 

predičhlo k, predičhľi prehľadný 

predikhel ke, predikhen 1. prehliadnuť, 2. prezrieť 

predikhel pes ke, predikhen pen 1. prezerať sa, 2. rozhliadať sa 

predikhel  ke, predikhen prezrieť  

predikhiben (o) š, m, predikhibena 1. prehliadka (lekárska),  

2. prehliadka (modelov) 

predikhľipen (o) š, m, predikhľipena obhliadka 

predikhlo  k, predikhľi priehľadný 

prediliňarel ke, prediliňaren zmiasť, oklamať, podviesť 

predmetos (o) š, m, predmeti  predmet 

predžal  ke, predžan 1.prejsť, 2. zraziť, 3. uplynúť 

predžal pes ke, predžan pen poprechádzať sa 

predžiďarel ke, predžiďaren pretrpieť 

predživel ke, predživen prežiť  

predživkerel  ke, predživkeren prežívať 

prefarbinel ke, prefarbinen prefarbiť 

pregaruvkerel  ke, pregaruvkeren prechovávať, ukrývať, skrývať 

pregenel  ke, pregenen prečítať 

preginel  ke preginen 1. prepočítať, 2. prečítať 

preginel pes  ke, preginen pen prepočítať sa  

prehurňaľol ke, prehurňaľon preletieť  

prechal ke, prechan prežrať 

prechal pes  ke, prechan pen 1. prejesť sa, 2. prehrýzť sa 

prechulajinel  ke, prechulajinen prehospodáriť 

prechuťel ke, prechuťen preskočiť, predbehnúť 

prechuťkerdo  k, prechuťkerďi nesúvislý 

preispidel ke, preispiden prepchať 

prejekhvareste  p naraz, razom 

prekašukarel  ke, prekašukaren prehlušiť, ohlušiť 

preke, preko ang cez, skrz 

prekedvešno k, prekedvešno roztomilý 

prekerel ke, prekeren pretvárať 
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prekerel pes ke, prekeren pen 1. prerobiť sa (zmeniť sa),  

2. vzchopiť sa, prebrať sa 

prekhelel  ke, prekhelen prehrať 

prekheľiben (o) š, m, prekheľibena prehra 

prekidel  ke, prekiden prevziať 

prekidkerel  ke, prekidkeren preberať 

prekidkerel pes  ke, prekidkeren pen predháňať sa, súťažiť 

prekidkeriben (o) š, m, prekidkeribena súťaž 

prekošel  ke, prekošen prekliať 

prekoškerel  ke, prekoškeren nadávať komu 

prelel  ke, prelen  prevziať, prebrať 

prelel pes  ke, prelen pen prebrať sa 

preľidžal  ke, preľidžan preniesť 

preľigendo  k, preľigenďi 1. prenesený, 2. prenosný 

preľiginel ke, preľiginen prehĺtať  

premangel pes ke, premangen pen odprosovať sa  

premardo  k, premarďi prerazený, prebodnutý 

premarel ke, premaren preraziť, prebodnúť 

premarel pes  ke, premaren pen 1. prebíjať sa, predierať sa,  

2. prebodnúť sa, 3. presadiť sa 

premasovareste  p nabudúce  

premukhel  ke, premukhen prepustiť  

premukhľiben (o) š, m, premukhľibena výpoveď 

premukhlo  k, premukhľi oslobodený 

prepaťarel ke, prepaťaren 1. prebaliť, 2. obviazať 

prepelo  k, prepeľi 1. prepadnutý, 2. stratený 

preperel ke, preperen prepadnúť  

prephagel  ke, prephagen 1. prelomiť, 2. narovnať koho 

prephaglo  k, prephagľi prelomený, zlomený 

prephandel ke, prephanden  previazať, oviazať 

prephenel ke, prephenen 1. vysloviť, 2. zaklínať 

prepheňiben (o) š, m, prepheňibena zaklínanie 

prephenkerel  ke, prephenkeren zaklínať 

prephirel   ke, prephiren    prechodiť (svet) 

prephirel (pes) ke, prephiren (pen) prechádzať (sa) 

prepijel ke, prepijen prepiť 

prepilo k, prepiľi prepitý 

prepoťinel  ke, prepoťinen 1. vyplatiť, vykúpiť, 2. podplatiť 

prerachinel (pes) ke, prerachinen (pen) prepočítať (sa) 

prerodel ke, preroden preskúmať 

presido  k, presiďi prešitý 

presikhado  k, presikhaďi prevychovaný 

presikhavel  ke, presikhaven 1. prevychovať, 2. preukázať 
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presikhavel pes  ke, presikhaven pen ukázať sa, preukázať sa 

presikhavkerel  ke, presikhavkeren prevychovávať 

presikhľol ke, presikhľon zvyknúť si na niečo iné 

presivel ke, presiven prešiť 

presivkerel  ke, presivkeren prešívať 

presovel  ke, presoven prenocovať 

prešiľaľol ke, prešiľaľon prechladnúť 

prešudravel  ke, prešudraven vychladiť 

prešuťarel ke, prešuťaren presušiť 

prešuťol ke, prešuťon preschnúť, prevetrať 

prethovel  ke, prethoven 1. preložiť, 2. preťažiť (žalúdok) 

prethovkerel  ke, prethovkeren prekladať, odkladať 

pretosaraste  p k ránu, nadránom 

preurdo  k, preurďi prezlečený 

preurel (pes) ke, preuren (pen) prezliecť (sa) 

prevakerel  ke, prevakeren 1. prehovoriť, 2. prehovoriť niekoho 

prevakerkerel  ke, prevakerkeren prehovárať 

previsar(ker)el pes  ke, previsar(ker)en pen 1. prevracať sa, 2. pretvarovať sa 

previsardes  p 1. prevrátené, naruby, 2. zmätene, 

popletene 

previsardo  k, previsarďi 1. obrátený, naruby, 2. zmätený, 

popletený 

previsarel  ke, previsaren prevrátiť 

prezentacija (e) š, dž, prezentaciji  prezentácia 

prezidentos (o) š, m, prezidenta prezident 

priačhiben (o) š, m, priačhibena 1. príhoda, 2. súhlas, 3. povolenie 

pribešel  ke, pribešen 1.prisadnúť, 2. pristáť  

pridžanel pes  ke, pridžanen pen priznať sa 

prichudel  ke, prichuden    prichytiť, prilepiť 

prichudlo  k, pruchudľi  opevnený 

prichudňol  ke, prichudňon prichytiť sa, prilepiť sa  

priilo  k, priiľi prijatý 

prikerdo  k, prikerďi opravený 

prikerel  ke, prikeren 1. opraviť, 2. pričarovať, 3. nútiť 

prikeriben (o) š, m, prikeribena 1. oprava, 2. pričarovanie 

prikidel  ke, prikiden pribrať (aj na váhe) 

prilabarel  ke, prilabaren pripáliť 

prilabol  ke, prilabon pripáliť sa    

primardo  k, primarďi pribitý, pritlčený 

primarel  ke, primaren pribiť, pritĺcť 

primašis (o) š, m, primaša primáš, kapelník 

princezna (e) š, dž, princezni princezna 

princos (o) š, m, princa princ  
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prindžarďipen, 

prindžaripen (o) 

š, m, prindžarďipena, prindžaripena známosť, známosti 

prindžardo  k, prindžarďi známy 

prindžarduno, 

prindžarďutno 

k, prindžarduňi, prindžarďutňi slávny 

prindžarel  ke, prindžaren    spoznávať 

prindžaršagos (o) š, m, prindžaršagi spoznávanie  

pripados (o) š, m, pripadi  prípad 

pripašľarel  ke, pripašľaren zaľahnúť 

priperel  ke, priperen 1. pripadať, spadať, prislúchať,  

2. pre: záležať na 

priperiben (o) š, m, priperibena príslušnosť 

priphandel ke, priphanden pripevniť 

priphandlo k, priphandľi pripútaný 

pripijel  ke, pripijen 1. pripiť, 2. zapáliť si (cigaretu) 

prisikhľol  ke, prisikhľon 1. priučiť sa, 2. zvyknúť si 

pristašis (o) š, m, pristaša 1. privandrovalec, 2. zať, ktorý býva  

u rodičov svojej ženy 

prišťi (o) š, m, prišťi kiahne, vyrážky 

prithovel  ke, prithoven 1. dodať, pridať, priložiť,  

2. navrhnúť 

prithoviben (o) š, m, prithovibena 1. prídavok, 2. návrh 

pro agor  p nakoniec, naposledy 

pro phure berša p v pokročilom veku 

probaľinel  ke, probaľinen skúšať, vyskúšať 

probaľišagos (o) š, m, probaľišagi skúška  

procesija (e) š, dž, procesiji  sprievod  

profesoris (o) š, m, profesora  profesor 

programatoris (o) š, m, programatora  programátor 

programos (o) š, m, programi  program 

projektos (o) š, m, projekti  projekt 

propagačno ľil 

/papiris (o) 

š, m, propagačna ľila  propagačný leták  

pučimen  ke, pučimen rozpučený 

pudingos (o) š, m, pudingi  puding 

puketa (e) š, dž, puketi kytica 

pukinel ke, pukinen 1. pukať, 2. vŕzgať, praskať 

pukos (o) š, m, puki  puk 

puľka (e ) š, dž, puľki morka 

pulovros (o) š, m, pulovri pulóver 

pumpa (e) š, dž, pumpi  pumpa 

punčoška (e) š, dž, punčoški  pančuchy 

pupa (e) š, dž, pupi pupok 
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pupakero  k, pupakeri   pupočný 

pupčemeris (o) š, m, pupčemera kŕč 

puranes  p po starom 

purano  k, puraňi starý, starodávny 

purano berš (o) š, m, purane berša  starý rok  

puraňol  ke, puraňon chátrať 

purum (e) š, dž, puruma cibuľa 

purumakeri (e) k, purumakeri  cibuľová 

purumalo  k, purumaľi cibuľový 

purvadža (o) š, m, purvadža predkovia 

pustikakero kher (o) š, m, pustikakere khera  knižnica 

pušum (e) š, dž, pušuma blcha 

pušumalo  k, pušumaľi zablšený 

puzdros (o) š, m, puzdri  puzdro 

puža (e ) š, m, puži  putá 

  š, dž, puži kožušina 

R 
  

rabikano, rabiko  k, rabikaňi otrocký, väzenský 

rabin(ker)el  ke, rabin(ker)en rabovať 

rabišagos (o) š, m, rabišagi 1. otroctvo, 2. väzenie 

rabos (o) š, m, raba otrok, väzeň 

radcas (o) š, m, radci  poradca 

radijatoris (o) š, m, radijatora  radiátor 

radijos (o) š, m, radiji rozhlas, rádio 

raďisaľol ke, raďisaľon radovať sa 

radisaľol, lošarel pes  ke, radisaľon  tešiť sa 

radisaľol ke, radisaľon  potešiť 

radišagos (o) š, m, radišagi radosť 

radňica (e) š, dž, radňici radnica  

rado  k, rado  utešený 

raginel  ke, raginen hrýzť 

rachimen  k, rachimen 1. spočítaný, 2.považovaný 

rachinel ke, rachinen počítať, spočítať 

rachunkos (o) š, m, rachunki počet 

raj (o) š, m, raja  panovník, knieža, pán, panstvo, šľachta  

rajardo  k, rajarďi panovačný 

rajarel  ke, rajaren panovať, vládnuť, rozkazovať 

rajariben, rajaripen 

(o) 

š, m, rajaribena 1. panovanie, vládnutie,  

2. panovačnosť 

rajbinel  ke, rajbinen prať 

rajbišagos (o) š, m, rajbišagi pranie 

rajcupa (e) š, dž, rajcupi zabíjačková polievka 

rab
ikan

o
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rajibnaskero  k, rajibnaskeri panovačný 

rajipen (o) š, m, rajipena 1. vláda, panský statok, 2. panstvo, 

vrchnosť, spanštenosť, povýšenosť 

rajkaňardo  k, rajkaňarďi spanštený 

rajkaňarel (pes) ke, rajkaňaren (pen) popanštiť sa 

rajkaňiben (o) š, m, rajkaňibena spanštenosť 

rajkano  k, rajkaňi panský, vznešený 

rajos (o) š, m, raji raj 

raka (e) š, dž, raki rakovina 

rakašis (o) š, m, rakaša snop 

raketa (e) š, dž, raketi  raketa 

rakhade love pl. (o) š, m, rakhade love nálezné 

rakhel ke, rakhen 1. stretnúť, 2. pristihnúť 

rakhel pes ke, rakhen pen 1. stretnúť sa, 2. nájsť sa, vyskytovať sa, 

3. narodiť sa 

rakimen rokľa š, dž, rakimen rokľi skladaná sukňa 

rakindo k, rakinďi  usporiadaný 

rakinel  ke, rakinen 1. klásť, skladať, nakladať, ukladať, šetriť, 

sporiť, 2. nadávať, vynadať 

rakinel andro cakli ke, rakinen andro cakli zavárať  

rakinel pro than ke, rakinen pro than  usporadúvať 

rakinel ke, rakinen skladať 

rakiňiben (o)  š, m, rakiňibena 1. náklad, nálož, 2. nadávanie, nadávky 

rakľi (e) š, dž, rakľa/rakľija nerómske dievča  

raklo (o) š, m, rakle nerómsky chlapec  

rakos (o) š, m, raki rak  

ramocis (o) š, m, ramici  rámček 

ramos (o) š, m, rami  rámik  

rančos (o) š, m, ranči  ranč 

randel ke, randen škrabať, drieť 

randel tele ke, randen tele zodrieť, odrieť 

randkerdo  k, randkerďi poškrabaný 

randkerel ke, randkeren oškrabať 

randľipen (o) š, m, randľipena odrenina, škrabnutie 

randlo  k, randľi oškrabaný, škrabnutý 

randľol ke, randľon škrabnúť sa/si, odrieť sa/si 

raňi (e) š, dž, raňa, raňija pani, dáma 

raňi,  raňig (e) š, dž, raňa, raňiga prút 

raňigalo  k, raňigaľi prútený 

raňikano  k, raňikaňi, raňikane dámsky 

raňori (e) š, dž, raňora slečna 

rantimen mas (o) š, m, rantimen masa rezeň 

rapčinel ke, rapčinen klapať 
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rapuchi (o) š, m, rapuchi chrastie 

rasca, raška, rascos 

(o) 

š, m, rasci kmín 

rašaj (o) š, m, rašaja kňaz, farár 

rašajarel ke, rašajaren hlásať 

rašangero  k, rašangeri kňazský 

rašaňi (e) š, dž, rašaňa farárka, farárová žena (nekatolíckych 

kňazov) 

rat (e) š, dž, raťa večer, noc  

rat (o) š, m, rata  krv 

rat pre rateste (o), 

fajta 

š, m, rata pre ratende  pokolenie 

rat ratestar k, rat ratestar dedičný  

raťaha  p nocou 

raťakero  k, raťakeri nočný 

raťarel ke, raťaren 1. nocovať, 2. prebdieť 

raťariben (o) š, m, raťaribena nocovanie, nocľah 

rateskero  k, rateskeri krvavý  

ratinel ke, ratinen zachrániť  

ratinel pes avri ke, ratinen pen avri zachrániť sa 

raťisaľipen (o) š, m, raťisaľipena súmrak 

raťisaľol ke, raťisaľon stmievať sa 

ratišagos (o) š, m, ratišaga záchrana, východisko 

raťol ke, raťon stmievať sa 

ratoro (o) š, m, ratore krvinka 

raťuno smiripen (o), 

kľudos  

š, m, raťune smiripena  nočný pokoj 

raťutno chaben (o) š, m, raťutne chabena večera 

raťutno sera (e) š, dž, raťutne seri  západ 

ratvaľarďipen (o) š, m, ratvaľarďipena preliata krv, krvavá bitka 

ratvaľarďol ke, ratvaľarďon zraniť sa do krvi 

ratvaľipen (o) š, m, ratvaľipena krvná podliatina 

ratvalo  k, ratvaľi krvavý  

ratvalo buko (o) š, m, ratvale buka slezina 

ratvaľol   ke, ratvaľon   krvácať 

ratvaľol avri ke, ratvaľon avri vykrvácať 

ratvaraľdo  k, ratvaraľďi zakrvácaný 

razinel  ke, razinen triasť, zatriasť, lomcovať, otriasť 

reaginel ke, reaginen reagovať 

realisarel ke, realisaren použiť 

rebarbora (e) š, dž, rebarbori  rebarbora 

receptos (o) š, m, recepti  recept  

redaktoris (o) š, m, redaktora  redaktor 



124 | S t r a n a  

 

regalos (o) š, m, regali regál  

registros (o) š, m, registri  register 

regulinel  ke, regulinen regulovať 

rehoľa (e) š, dž, rehoľi  rehoľa  

reklama (e) š, dž, reklami  reklama 

reklikos (o)  š, m, rekliki detský kabátik 

rekrejacija (e) š, dž, rekrejaciji  rekreácia  

rendos (o) š, m, rendi poriadok 

rendal ke, rendan byť v poriadku 

rendarel ke, rendaren dať do poriadku 

rendešno  k, rendešňi riadny, poriadny, čistotný, slušný, 

dôkladný 

rendešnones  p poriadne, usporiadane, dôkladne 

renta (e) rentos (o) š, dž, renti handra 

renti (o) š, dž, renti 1. šaty, oblečenie, 2. riady 

(len regionálne) 

repaňis (o) š, m, repaňa mrkva 

repaňakero k, repaňakeri mrkvový 

resel  ke, resen 1. dostať, získať, 2. dosahovať, siahať, 

stretnúť 

rešľol  ke, rešľon 1. vojsť sa, 2. dostať sa 

reštavracija (e), 

reštauracija 

š, dž, reštavraciji  reštaurácia 

rezanki  (e) š, dž, rezanki cestoviny, rezance 

rezbaris (o) š, m, rezbara  rezbár 

rezerva (e) 

garuviben 

š, dž, rezervi  rezerva 

rezervacija (e) š, dž, rezervaciji  rezervácia 

rezolucija (e) š, dž, rezoluciji uznesenie 

rezultati (o) š, m, rezultata výsledok 

ričh (o) š, m, ričha 1. medveď, 2. ježko 

ričinel ke, ričinen kričať, revať 

ričkara (o) š, m, ričkara medvediari  

rihinel ke, rihinen grgať 

richlikos (o) š, m, richliki  rýchlik 

ričhňi (e) š, dž, ričhňa medvedica 

richtinel, kisitinel ke, richtinen pripraviť 

rikoňalo  k, rikoňaľi psí 

rikoňaris (o) š, m, rikoňara človek, ktorý jedáva psov (považovaný  

za nečistého) 

rikoňi (e) š, dž, rikoňa fenka, prenes. potvora, mrcha 

rikoňiben (o) š, m, rikoňibena ukrutnosť, surovosť 

rikono (o) š, m, rikone 1. pes, šteňa, prenes. šibal, 2.  zlý, krutý, 
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neposlušný 

riľos (o) š, m, riľi   rýľ 

riňa (e) š, dž, riňi špina 

riňavo k, riňavi, riňavo špinavý 

riňin (o) š, m, riňina pilník 

riňinel ke, riňinen brúsiť, pilovať 

rinva (e) š, dž, rinvi úchytka pre odkvap 

riskaša (e) š, dž, riskaši  ryža 

ritos (o) š, m, riti lúka 

robotos (o) š, m, roboti  robot 

rodel ke, roden hľadať 

rodel pes ke, roden pen nájsť sa, nachádzať sa, vyskytovať sa 

rodel ke, roden  pátrať, hľadať, snoriť, skúmať 

rodkerdo  k, rodkeďi 1. hľadaný, vyhľadávaný,  

2. pátravý, všetečný 

rodkerel avri ke, rodkeren avri zisťovať, skúmať 

rodkerel, 

rodkerkerel 

ke, rodkeren 1. prehľadávať koho, čo,  

2. pátrať po kom, čom  

rodľipen (o) š, m, rodľipena 1. výplata, 2. nálezisko 

rohlikos (o) š, m, rohliki  rožok 

roj (e) š, dž, roja  lyžička, lyžica 

rokľa (e ) š, dž, rokľi  sukňa 

roleta (e) š, dž, roleti  roleta 

rom (o) š, m, roma muž (manžel), Róm 

romane realiji (o) š, m, romane realiji rómske reálie  

romane sikhľipena 

(o) 

š, m, romane sikhľipena rómske zvyky 

romanes  p rómsky 

Romaňi (e ) š, dž, Romane Rómka 

romaňi čhib (e) š, dž, romane čhiba rómsky jazyk  

romaňi džuvľi (e) š, dž, romane džuvľa rómska žena 

romaňi nacija (e) š, dž, romane naciji rómska národnosť 

Romanija (e) š, dž Rumunsko  

romano  k, romaňi rómsky   

Rom (o) š, m, Roma Róm  

romano nav (o) š, dž, romane nava prezývka 

Romathan (o) š, m rómske divadlo  

romipen (o) š, m rómstvo, rómska tradícia, rómska 

kultúra 

romňadune gada (e) š, dž, romňadune gada dámske šaty, oblečenie 

romňi (e) š, dž, romňa žena (manželka) 

ropa (e) š, dž, ropi  ropa 

rosňiben (o) š, m, rosňibena zlo, neplecha, lumpáctvo 
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rosno k, rosňi zlý 

rošta (e) š, dž, rošti 1. rošt, 2. mreža 

rovel ke, roven 1. plakať, 2. vyť, zavýjať 

rovesňikos (o) š, m, rovesňika vrstovník 

roviben  (o) š, m, rovibena  1. plač, 2. vytie, zavýjanie 

rovkerdo k, rovkerďi  uplakaný 

rovkerel  ke, rovkeren fňukať, vzlykať 

rovkeriben (e) š, dž, rovkeribena nárek 

rovľarďipen (e) š, dž, rovľarďipena uplakanosť, plačlivosť 

rovľardo  k, rovľarďi uplakaný, plačlivý 

rovľarduno  k, rovľarduňi dojímavý, dojemný 

rovľarel ke, rovľaren 1. rozplakať, 2. oplakávať 

rovľi (e ) š, dž, rovľa   palica 

rovňina (e) š, dž, rovňini rovina  

rovňinel (pes) ke, rovňinen  (pen) narovnať (sa) 

rovno  k, rovňi  rovinatý  

rozbarol ke, rozbaron rozrásť sa, rozmnožiť sa 

rozbonďarel ke, rozbonďaren roztočiť 

rozcirdel (pes) ke, rozcirden (pen) roztiahnuť (sa) 

rozcirdel ke, rozcirden roztiahnuť 

rozčhido  k, rozčhiďi 1. rozhodený, 2. rozliaty 

rozčhingerel  ke, rozčhingeren roztrhať 

rozčhivel  ke, rozčhiven  1. rozhádzať, 2. rozliať 

rozčhivel pes  ke, rozčhiven pen rozvaľovať sa  

rozčhivel ke, rozčhiven  míňať 

rozčhivkerel  ke, rozčhivkeren rozhadzovať 

rozčhorďol ke, rozčhorďon 1. rozliať sa, 2. rozsypať sa 

rozčihivkerdo  k, rozčihivkerďi rozhádzaný 

rozdanderel ke, rozdanderen rozhryznúť  

rozdavkerdo  k, rozdavkerďi 1. štedrý, 2. rozhadzovačný 

rozdavkerel  ke, rozdavkeren rozdávať  

rozdel ke, rozden rozdávať  

rozdenašel pes  ke, rozdenašel pen 1. rozutekať sa, rozpŕchnuť sa,  

2. rozbehnúť sa 

rozdenašto  k, rozdenašťi rozpŕchnutý, roztrúsený 

rozdžal  ke, rozdžan rozpustiť sa, roztopiť sa, rozplynúť sa 

rozdžal pes  ke, rozdžan pen rozísť sa 

rozfaďinel  ke, rozfaďinen rozmrznúť 

rozgejľipen (o) š, m, rozgejľipena rozchod 

rozginel (peske)   ke, rozginen (penge) rozpočítať si, uvážiť si  

rozgiňipen (o) š, m, rozgiňipena úvaha 

rozgonďoľinel (pes, 

peske) 

ke, rozgonďoľinen rozmyslieť 
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rozkapčinel  ke, rozkapčinen rozopnúť 

rozkazinel, 

parančoľinel  

ke, rozkazinen rozkázať 

rozkeltinel pes ke, rozkeltinen pen vydať sa z peňazí 

rozkentinel love ke, rozkentinen love utratiť peniaze 

rozkerdo  k, rozkerďi 1. rozrobený, 2. rozhadzovačný 

rozkerel ke, rozkeren 1. rozrobiť, rozpustiť, rozriediť, 

rozmiešať, 2. utratiť (peniaze) 

rozkeribnaskero k, rozkeribnaskeri márnotratný 

rozkhuvel  ke, rozkhuven rozpliesť 

rozkidel ke, rozkiden rozobrať 

rozkivisaľol  ke, rozkivisaľon rozkývať sa, rozpraskať sa 

rozľidžal ke, rozľidžan roznášať 

rozľidžal pes  ke, rozľidžan pen rozniesť sa  

rozľigendo  k, rozľigenďi roznesený, rozšírený 

rozmakhel  ke, rozmakhen 1. rozmazať, 2. rozmasírovať, 

namasírovať 

rozmakhlo k, rozmakhľi  roztopený  

rozmardo  k, rozmarďi rozbitý, zničený 

rozmarel ke, rozmaren rozbiť, zničiť, skaziť 

rozmarkerel  ke, rozmarkeren rozbiť na cimpr-campr 

rozmukhel  le 

čhavores  

ke, rozmukhen le čhavores rozpustiť, rozmaznať dieťa 

rozmukhel pes  ke, rozmukhen pen 1. rozpustiť sa, rozplynúť sa,  

2. spustiť sa (dievča) 

rozmukhlo  k, rozmukhľi rozpustený 

rozmukhľol  ke, rozmukhľon rozpustiť sa  

rozmukľipen (o) š, m, rozmukľipena  rozpustnosť  

rozpejlo  k, rozpejľi rozpadnutý 

rozperel pes  ke, rozperen pen rozpadnúť sa 

rozperel ke, rozperen rozpadnúť 

rozpharavel  ke, rozpharaven 1. rozštiepiť, rozpoliť, 2. rozpárať 

rozpharol ke, rozpharon 1. rozštiepiť sa, rozpoliť sa,  

2. rozpárať sa 

rozphenel  ke, rozphenen vypovedať, vyrozprávať 

rozphiravel  ke, rozphiraven roznášať (klebety) 

rozprastal pes  ke, rozprastan pen rozbehnúť sa 

rozprastavkerel pes  ke, rozprastavkeren pen rozpŕchnuť sa  

rozprindžarel ke, rozprindžaren  rozoznať, rozpoznať 

rozrakinel  ke, rozrakinen utriediť, roztriediť 

rozrovel  ke, rozroven rozplakať 

rozsudkos (o) š, m, rozsudki  rozsudok  

roztado k, roztaďi  rozvarený 
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rozthovel ke, rozthoven rozložiť, rozmiestniť, roztriediť  

rozthovel ke, rozthoven rozdeliť 

rozthoviben (o) š, m, rozthovibena  triedenie 

rozthovkerel pes  ke, rozthovkeren pen rozťahovať sa  

roztradel   ke, roztraden   rozohnať, uviesť do chodu, naštartovať 

(auto) 

roztradel pes  ke, roztraden pen rozbehnúť sa, naštartovať sa  

roztradlo k, roztradľi rozohnaný, rozbehnutý, naštartovaný 

rozulavel  ke, rozulaven rozdeliť 

rozulavkerel pes  ke, rozulavkeren pen rozmnožovať sa (myši, hmyz) 

rozvakerel  ke, rozvakeren vypovedať, vyložiť, vysvetliť 

rozvalkinel  ke, rozvalkinen rozvaľkať (cesto) 

ručňikos (o) š, m, ručňiki  uterák 

rudľi (e) š, dž, rudľi osýpky  

ruginel  ke, ruginen  kopať (nohou) 

rukavički (o) š, m, rukavički  rukavice 

rukh (o) š, m, rukha strom  

rukono, rikono (o) š, m, rukone pes  

rundo  k, runďi uplakaný 

runkľa (e) š, dž, runkľi repa 

rup (e) š, dž, rupa striebro  

rupuňiben (o) š, m, rupuňibena  striebro  

rupuno  k, rupuňi strieborný 

rupuno (o) š, m, rupune strieborniak 

rura (e) š, dž, ruri 1. rúra, 2. trúba (na pečenie) 

Rusadľi (e ) š, dž svätodušné sviatky (pamiatka zosnulých) 

rusika  p rusky  

rusiko čhib (e) š, dž, rusiko čhib ruský, čhib ruština 

Rusiko (e) š, dž Rusko  

Ruskiňa (e) š, dž, Ruskiňi Ruska  

Rusos (o) š, m, Rusi Rus  

ruš (e), choľi š,m, ruša zloba, hnev, zášť, svár, nesváry, spory 

rušado k, rušadi rozvadený 

rušaha  p nahnevane 

rušakero  k, rušakeri urážlivý, prchký, popudlivý 

rušavel  ke, rušaven hnevať sa, rozčuľovať sa 

rušavno  k, rušavňi rozčuľujúci 

rušel  ke, rušen zúriť, hnevať sa 

rušiben (o) š, m, rušibena  hnev, svár, rozkol, rozhnevanosť, 

nervozita 

rušindos  p nahnevane, v hneve, v zlosti 

rušinel pes  ke, rušinen pen hýbať sa pohybovať sa  

rušlo, rušto  k, rušľi rozhnevaný, znepriatelený 
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ruv (o) š, m, ruva  vlk 

ruvalo  k, ruvaľi vlčí, prenes. zvlčilý, surový 

ruvipen (o) š, m, ruvipena krutosť, zvlčilosť, surovosť 

ruvňi, ruvni (e) š, dž, ruvňa vlčica 

ruža (e) š, dž, ruži ruža  

ružica (e) š, dž, ružici  ružica 

ružovo k, ružovo ružová  

S 
  

sačkos (o) š, m, sački  vrecúško/sáčok/sáčik 

sadra (e) š, dž, sadri  sadra 

sadza (e) š, dž, sadzi sadza  

sadzačis (o) š, m, sadzača sadzač 

sadzalo  k, sadzaľi špinavý od sadze 

sadzinel ke, sadzinen  sadiť 

sadžanlo  k, sadžanľi vševediaci 

saga (e) š, dž, saga vôňa 

sagos (o) š, m, sagi zápach 

saj (e) š, dž, saji slina 

sajinel  ke, sajinen 1. ľutovať, 2. šetriť 

sajiňipen (o) š, m, sajiňipena zľutovanie 

sako  va  každý 

sako ďives  p pravidelne 

sakoberšeskero  k, sakoberšeskeri každoročný 

sakočhoneskero  k, sakočhoneskeri mesačný  

sakoďivesutno  k, sakoďivesutňi každodenný 

sakoneskero  k, sakoneskeri verejný, obecný  

sakovar  p zakaždým  

saksofonos (o) š, m, saksofoni  saxofón 

sala (e) š, dž, sali   sieň 

salama (e) š, dž, salami  saláma 

salašis (o) š, m, salaša  salaš 

salat (e) š, dž, salata šalát 

saľig p trocha, trochu 

salonki (o) š, m, salonki  salónky 

samurdaripen (o) š, m, samurdaripena genocída 

saňardo  k, saňarďi stenčený, zoštíhlený 

saňarel avri  ke, saňaren avri stenčiť, zúžiť 

saňarel pes avri  ke, saňaren pen avri (zámerne) chudnúť, odtučňovať 

saňariben (o) š, m, saňaribena 1. stenčenie, stenčovanie,  

2. odtučňovacia kúra 

sandalki (o) š, m, sandalki  sandáliky 

saneder k, saneder  tenší 

sačko
s 
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saňi (e) š, dž, sane  čiarka 

saňiben (o) š, m, saňibena tenkosť, štíhlosť 

sanitka  (e) š, dž, sanitki  sanitka 

sanki (o) š, m, sanki  sánky 

sankinel pes ke, sankinen pen  sánkovať sa 

sano  k, saňi tenký, slabý, jemný, štíhly 

saňol  ke, saňon stenčiť sa  

saňol avri ke, saňon avri zoštíhlieť 

saňori (e) š, dž, saňore veľmi štíhle dievča 

sanoro  k, saňori krehký 

sap (o) š, m, sapa  had 

sapaľi (e) š, dž, sapale žaba, ropucha 

sapalo k, sapaľi hadí 

sapňi (e) š, dž, sapňa hadia samička 

saponatos (o) š, m, saponati  saponát  

sapuňalo  k, sapuňaľi mydlový 

sapuňarel  ke, sapuňaren mydliť  

sapuňis (o) š, m, sapuňa mydlo 

sar bala pro šero p nespočetne 

sar jekh, jekh the 

jekh  

p podoba 

sar paňi (o) p plynulo 

Sar?  va Ako?  

sarča  p hneď, keď 

sarna (e) š, dž, sarni  srnka 

sasťardo  k, sasťarďi liečivý 

sasťardo avri (o) š, m, sasťarde avri vyliečený, uzdravený 

sasťarel  ke, sasťaren liečiť  

sasťarel avri  ke, sasťaren avri vyliečiť, uzdraviť 

sasťarel pes  ke, sasťaren pen liečiť sa 

sasťarel ke, sasťaren ošetrovať 

sasťariben (o) š, m, sasťaribena  liečenie 

saste chabena (o) š, m, saste chabena  zdravé potraviny 

sasteder  k, sasteder zdravší  

sastes  p zdravo  

sasťibnaskero 

kerďipen (o) 

š, m, sasťibnaskere kerďipena  liečebný účel  

sasťibnaskero manuš 

(o) 

š, m, sasťibnaskere manuša zdravotník 

sasťibnaskeri phen 

(e) 

š, dž, sasťibnaskre pheňa  zdravotná sestra 

sasťipen (o) š, m, sasťipena zdravie 

sasto  k, sasťi 1. zdravý, 2. nepoškodený 
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sasťol   ke, sasťon uzdravovať sa  

sastro (o) š, m, sastre  svokor 

sasuj, sasvi (e) š, dž, sasuja, sasvija svokra 

sašajno  k, sašajňi všemocný 

satelitos (o) š, m, sateliti  satelit 

savachtuno  k, savachtuňi večný 

savo k, savi aký  

savoredženengero  k, savoredženengeri verejný, obecný 

savoro  va  všetko  

savoro pal o manuš 

(o) 

š, m, savoro pal o manuša údaj  

scikľol  ke, scikľon zmenšiť sa  

scirdel ke, scirden stiahnuť, utiahnuť 

scirdlo k, scirdľi 1. stiahnutý, utiahnutý, zarazený,  

2. zakríknutý, 3. upätý 

sčhingerde topanki 

(e) 

š, dž, sčingerde topanki vyšúchané/zodrané/obnosené topánky 

sčhingerdo  k, sčhingerďi zodratý, vyšúchaný 

sčhingerel ke, sčhingeren predrať, vyšúchať, roztrhať 

sčingerde gada (e) š, dž, sčingerde gada obnosené šaty 

sekos (o) š, m, seki stolička 

sekretarka (e) š, dž, sekretarki sekretárka 

sekunda (e) š, dž, sekundi sekunda 

semaforis (o) š, m, semafora  semafor 

sentejimen k, sentejimen posvätený 

senteľinel   ke, senteľinen posvätiť, vysvätiť 

sentimentalno k, sentimentalno citový 

sentno Mikulašis (o) š, m svätý Mikuláš 

senvedinel ke, senvedinen trpieť 

septembris (o) š, m, septembra september 

sera (e) š, dž, seri  1. strana, 2. bok, 3. oblasť, kraj, breh, 

oblasť, smer, orientácia  

sera (e), drom  š, dž, seri  smer 

sera (e), visaripen, 

orijentacija  

š, m, seri  orientácia 

sersamos (o) š, m, sersami 1. náradie, náčinie, 2. hudobný nástroj 

servita (e) š, dž, serviti obrus 

servitica (e) š, dž, servitici  obrúsok 

schema (e) š, dž, schemi  schéma 

siďarel ke, siďaren ponáhľať sa  

sidliskos (o) š, m, sidliski sídlisko  

sig  p skoro 

sigate  p čoskoro 
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sigjarel ke, sigjaren 1. ponáhľať sa, 2. poponáhľať sa 

sigjaripen (o) š, m, sigjaripena 1. zrýchľovanie, 2. rýchlosť 

sigjarno (o) š, m, sigjarne zrýchľovač, plynový pedál (v aute) 

sigutno k, sigutňi rýchly  

sikhavel ke, sikhaven ukazovať 

sikh (o) š, m, sikha lit. lekcia 

sikhade manuša (o) š, m, sikhade manuša  vzdelanci  

sikhaďi (e) š, dž, sikhaďa škola  

sikhaďi ora (e) š, dž, sikhade ori  vyučovacia hodina 

sikhaďipen (o) š, m, sikhaďipena  učenosť, vzdelanosť, vzdelanie 

sikhado  k, sikhaďi 1. učený, vzdelaný, 2. zvyknutý 

sikhado avri k, sikhaďi avri vyučený  

sikhado k, sikhaďi  vzdelaný 

sikhavel  ke, sikhaven učiť  

sikhavel pes   ke, sikhaven pen   ukazovať sa, zjaviť sa, prejaviť sa 

sikhavel pes avri ke, sikhaven pen avri predvádzať sa, predviesť sa, upozorniť 

na seba 

sikhavel ke, sikhaven ukázať, naznačiť, znázorniť, zobrazovať, 

vyznačiť, naučiť, predstaviť, predviesť 

sikhaviben (o) š, m, sikhavibena  ponaučenie, znamenie, zjavenie, ukážka, 

označenie  

sikhavibena (o) š, m, sikhavibena  vyučovanie 

sikhavno (o) š, m, sikhavne ukazovateľ 

sikhaďakere love (o) š, m, sikhaďakere love  školné 

sikhľarďi (e) š, dž, sikhľarďa učiteľka 

sikhaďakeri taška (e) š, dž, sikhaďakere taški  školská aktovka  

sikhľarel   ke, sikhľaren    učiť 

sikhľarel pes  ke, sikhľaren pen učiť sa 

sikhľariben, 

sikhľiben (o) 

š, m, sikhľaribena učenie 

sikhľipen (o) š, m, sikhľipena  zvyky 

sikhlo k, sikhľi zvyknutý, zvyk 

sikhľol ke, sikhľon učiť sa, študovať 

sikhľuvno (o) š, m, sikhľuvne žiak, študent  

sikhľuviben (o) š, m, sikhľuvibena učenie, štúdium 

sikhľuvkerel  ke, sikhľuvkeren stále, dlho sa učiť 

sikhľuvňi (e) š, dž, sikhľuvňa žiačka, študentka  

sikľardo (o) š, m, sikhľarde učiteľ, vyučujúci  

sikorki (o) š, m, sikorki  sýkorky 

sikra,  frima, čepo  p trochu, málo  

sikricica  p 1. trošinku, trošilinku, 2. chvíľka, 

chvíľočka 

silavis (o) š, m, silava kliešte 
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simaďakero kher (e ) š, dž, simaďakere khera záložňa 

simpaticko simpaticko sympatický 

sinhaza (e) š, dž, sinhazi kino 

Sintos (o) š, m, Sinti Róm skupiny Sinti 

sirimos (o)  š, m, sirima opraty  

sirkos (o) š, m, sirki vaječný syr (svätí sa na Veľkú noc) 

siros (o) š, m, siri  syr 

sirupos (o) š, m, sirupi  sirup 

sita (e ) š, dž, siti sito 

sitinel  ke, sitinen svietiť  

situacija (e) š, dž, situaciji  postavenie, pomery, situácia 

sivaris (o) š, m, sivara cigara 

sivel  ke, siven  šiť 

siviben (o) š, m, sivibena šitie 

sivibnaskeri mašina 

(e) 

š, dž, sivibnaskere mašini šijací stroj 

sivkerel avri  ke, sivkeren avri vyšívať 

skaľol  ke, skaľon sčernať 

skamind (o) š, m, skaminda  stôl  

skamindoro (o) š, m, skamindore stolík 

skantrinel  ke, skantrinen zahubiť 

skanzenos (o) š, m, skanzeni  skanzen 

skaržinel  ke, skaržinen udať 

skaržinel pes  ke, skaržinen pen sťažovať sa 

skaržišagos (o) š, m, skaržišagi 1. sťažnosť, 2. udanie  

skhamľol  ke, skhamľon spotiť sa 

ski (o) š, m, ski lyže  

skidel pes  ke, skiden pen pozbierať sa, zhromaždiť sa  

skidľipen (o) š, m, skidľipena 1. zbierka, 2. zhromaždenie  

skidňol  ke, skidňon nahromadiť sa, zhromaždiť  

skikidľipen, 

skikidňipen (o) 

š, m, skikidľipena stiesnenosť  

skikidlo k, skikidľi 1. stlačený, tlačený, priškripnutý,  

2. stiestnený, skľúčený 

skikidňol  ke, skikidňon zovrieť sa  

sklenčina, sklinčina 

(e) 

š, dž, sklenčini sklo 

skleňiko  k, skleňiko sklenený  

skľepa (e) š, dž, skľepi obchod  

skľeparis (o) š, m, skľepara predavač  

skľeparka (e) š, dž, skľeparki  predavačka 

skovľol  ke, skovľon zmäknúť, odmočiť sa  

skriňa (e) š, dž, skriňi  skriňa 
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skulptura (e) š, dž, skulpturi socha 

skušinel  ke, skušinen skúšať 

slabo  k, slabo  slabý  

slicha (e) š, dž, slichi spánok (časť hlavy ) 

slimakos (o) š, m, slimaki  slimák 

slňečňica (e) š, dž, slňečňici  slnečnica 

slovačiko čhib (e) š, dž, slovačika čhiba slovenský jazyk  

slovačiko himna (e) š, dž, slovačiko himna  slovenská hymna 

slugaďis/slugadžis 

(o) 

š, m, slugaďa vojak  

slugadžiko  k, slugadžiko vojenský  

slugadžipen (o) š, m, slugadžipena vojenská služba  

sluto  k, sluto zmrzačený  

služba (e) š, dž, službi služba  

služinel  ke, služinen slúžiť  

smačno  k, smačňi chutný  

smakinel  ke, smakinen chutnať, ochutnať  

smiripen (o) š, m, smiripena pokoj, kľud  

smirom  p pokoj, kľud (dať komu, čo) 

smogos (o) š, m, smogi  smog 

smrekos (o) š, m, smreki smrek 

snemos (o) š, m, snemi  snem 

soba (e) š, dž, sobi  izba 

sobos (o) š, m, sobi  sob 

sodujserakero k, sodujserakeri obojstranný 

sogaľašis (o) š, m, sogaľaša sluha  

sogaľažkiňa (e) š, dž, sogaľažkiňi  slúžka 

sogaľindo avri  k, sogaľinďi avri  zaslúžený 

sogaľinel  ke, sogaľinen slúžiť  

sogaľipena (o) š, m, sogaľipena  služby 

socha (e) š, dž, sochi  socha 

sojegaver k, sojegaver  podobne 

sokačis, sokašis (o) š, m, sokačisa obyčaj, zvyk, mrav  

solach (e) š, dž, solacha prísaha  

solachardo   k, solacharďi viazaný prísahou  

solacharel  ke, solacharen 1. prisahať, 2. s ak. oddávať niekoho  

solacharel pes  ke, solacharen pen 1. zaprisahať sa čím, prisahať na niečo,  

2. oženiť sa s niekým, vydať sa za 

niekoho  

somaris (o) š, m, somara  somárik 

somariskero k, somariskero oslí 

sombat (o) š, m, sombata sobota 

somnakaj (o) š, m, somnakaja zlato 
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somnakuňarel  ke, somnakuňaren pozlátiť  

somnakuno k, somnakuňi zlatý, vzácny 

sopka (e) š, dž, sopki  sopka 

sorta (e) š, dž, sorti  druh, odroda  

soske  p dôvod  

soske?   va prečo? 

sosos (o) š, m, sosi  omáčka 

sova (e) š, dž, sovi  sova 

sovel  ke, soven spať  

soviben (o) š, m, sovibena spánok, spanie  

sovibnaskeri soba (e) š, dž, sovibnaskere soba spálňa 

sovibnaskero than 

(o) 

š, m, sovibnaskere thana posteľ  

sovľarel  ke, sovľaren uspávať  

spalňa (e) š, dž, spalňi spálňa  

sphagerel  ke, sphageren polámať  

sphandel  ke, sphanden zviazať  

sphandľol  ke, sphandľon zviazať sa, zapliesť sa  

sphenel pes  ke, sphenen pen spovedať sa, zveriť sa  

sphiravel pes  ke, sphiraven pen schádzať sa  

sphurardo  k, sphurarďi zostarnutý  

spisos (o) š, m, spisi  spis 

spokojno k, spokojňi  spokojný 

sporakos (o) š, m, sporaka  sporák 

sprastariben (o) š, m, sprastaribena zbeh  

sprastarkerel pes  ke, sprastarkeren pen zbehnúť sa, zhluknúť sa  

sprastarkeriben (o) š, m, sprastarkeribena zhluk, zhon, zbeh  

spratinel  ke, spratinen odložiť  

spričinel pes  ke, spričinen pen vzpierať sa, hádať sa  

sprično  k, spričňi spurný  

sprindžarel pes  ke, sprindžaren pen zoznámiť sa  

sprindžarel ke, sprindžaren spoznať 

staďi, kalapa (e) š, dž, staďa klobúk 

stanki (o), šatros š, m, stanki  stánky 

stanos (o) š, m, stani  stan  

starčinel ke, starčinen stačiť 

starinel pes  ke, starinen pen starať sa o niekoho  

statkos (o) š, m, statki  dobytok 

stavba (e) š, dž, stavbi  stavba 

stavivel pes  ke, staviven pen staviť sa  

stavka (e) š, dž, stavki 1. stávka, 2. členok  

sthovel  ke, sthoven zložiť  

sthovel pes  ke, sthoven pen dohovoriť sa, dohodnúť sa  
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sthovel ke, sthoven spojiť 

stolaris (o) š, m, stolara stolár 

stolkos (o), sekos  š, m, stolki  stolička  

stopaja (e) š, dž, stopaji  stopa 

stopki (o) š, m, stopki stopky 

stradel  ke, straden zohnať, pozháňať  

stražňikos (o) š, m, stražňika  strážnik 

streda (e ) š, dž, stredi  streda  

strediskos (o) š, m, strediski stredisko  

stredone  p v stredu  

strecha (e) š, dž, strechi strecha 

strično phen (e) š, dž, strične pheňa sesternica  

strično phral (o) š, m, strične phrala bratranec  

striga (e) š, dž, strigi  ježibaba 

strojos (o) š, m, stroji  prístroj 

strpisaľol  ke, strpisaľon brnieť, stŕpnuť  

struhinel ke, struhinen strúhať 

struňica (e) š, dž, struňici struník (na hudobnom nástroji) 

stvora (e) š, dž, stvori stvorenie, tvor  

sudcas (o) š, m, sudci  sudca  

sudi (o) š, m, sudi  súdy  

sudos (o) š, m, sudi sud 

suma (e ) š, dž, sumi súčet  

sumeňis (o) š, m, sumeňa svedomie  

sunalo  k, sunaľi 1. nepozorný, zmätený, blúznivý,  

2. zdanlivý  

suňarďi (e) š, dž, suňarďa vidina  

suňardo  k, suňarďi zasnený  

sune (o) š, m, sune  predstavy 

sung (e) š, dž, sunga vôňa  

sungalo k, sungaľi vonný, voňavý  

sungavel  ke, sungaven cítiť, ňuchať, privoniavať  

sungavno  k, sungavňi voňavý  

suňiben (o) š, m, suňibena predstava 

suno (o) š, m, sune sen  

sunoro (o) š, m, sunore 1. blúznivec, rojko, 2. blázonko, nemehlo  

supermarket (o) š, m, supermarketi supermarket  

suprava (e) š, dž, supravi  súprava 

surfiňiben (o) š, m, surfiňibena  surfovanie 

surinel  ke, surinen bodnúť, pichnúť  

suv (e) š, dž, suva  1. ihla, 2. bodlina, 3. ihlička (zo stromu), 

4. ručička na hodinách  

suvalo  k, suvaľi ihličnatý  
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suvora (o) š, m, suvora  ihličie  

suvoralo  k, suvoraľi špicatý  

sveteris (o) š, m, svetera sveter  

svetos (o) š, m svet  

svetoskero  k, svetoskeri 1. svetový, 2. svetácky  

svetros (o) š, m, svetri sveter  

svirind (o) š, m, svirinda kladivo  

svišťos (o) š, m, svišťi  svišť 

svižo k, sviži  svieži  

T 
  

ta p tak, no  

tabla (e) š, dž, tabli val  

tabľica, tabľička  š, dž, tabľici, tabľički doštička (kuchynská) 

taborakos (o) š, m, taboraka táborák  

taboris (o) š, m, tabora  tábor, osada 

tabuľa (e) š, dž, tabuľi  tabuľa 

tabuľka (e) š, dž, tabuľki  tabuľka  

tado  k, taďi uvarený, varený  

taďol  ke, taďon variť sa  

tagadinel  ke, tagadinen tajiť  

tagadišagos (o) š, m, tagadišagi tajomstvo  

tajsa  p zajtra 

tajsaskero  k, tajsaskeri zajtrajší 

takoj  p 1. ihneď, okamžite, 2. hneď (miestne) 

taksa (e) š, dž, taksi daň  

taksikaris (o) š, m, taksikara taxikár  

taksikos (o) š, m, taksiki  taxík 

talam  p azda, vari, možno, snáď 

talašis (o) š, m, talaša bielizník  

taľiga (e) š, dž, taľigi kára, dvojkolesový vozík  

talijaňiko  k, talijaňiko taliansky  

Talijaňiko (o) š, m Taliansko  

Talijanka (o) š, dž, Talijanki Talianka  

Talijanos (o) š, m, Talijana Talian  

taľinel  ke, taľinen 1. trafiť, nájsť cestu, 2. ocitnúť sa,  

3. zasiahnuť (trafiť do koho/čoho),  

4. natrafiť, naraziť na koho, na čo, 

pristihnúť koho, nájsť koho, čo  

taľinel pes ke, taľinen pen 1. hodiť sa, 2. naskytnúť sa, pošťastiť sa  

talpa (e) š, dž, talpi podrážka, podošva  

tangovos (o) š, m, tangovi tango  

taňiris (o) š, m, taňira tanier  

ta 
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taňistra (e) š, dž, taňistri torba, taška  

tapšos (o) š, m, tapši potlesk  

tarka (e) š, dž, tarki trnka  

tarkasto  k, tarkasto strakatý  

tarlos (o) š, m, tarli strúhadlo  

tasado  k, tasaďi uškrtený, udusený, dusivý  

tasaduno, tasangutno  k, tasaduňi 1. priškrtený, 2. dusný  

tasavno  k, tasavňi dusivý  

tasľardo  k, tasľarďi 1. udusený, uškrtený, 2. utopený 

(násilne) 

tasľarel  ke, tasľaren 1. udusiť, uškrtiť, 2. utopiť  

taška (e) š, dž, taški  taška 

tašľol  ke, tašľon dusiť sa 

tašľol andro paňi  ke, tašľon andro paňi topiť sa 

taťardo  k, taťarďi ohriaty, zahriaty, vykúrený (vyhriaty) 

taťarel ke, taťaren zohriať 

tates  p teplo  

taťi cholov (e) š, dž, tate cholova  otepľovačky 

taťipen (o) š, m, taťipena teplo, teplota  

taťipnaskero  k, taťipnaskeri teplomilný  

tato  k, taťi teplý  

taťol  ke, taťon   hriať sa  

taťol avri  ke, taťon avri vyhriať sa, zahriať sa  

tavel  ke, taven variť  

tavibnaskeri (e) š, dž, tavibnaskere  kuchárka 

tavibnaskeri soba (e) š, dž, tavibnaskere sobi kuchyňa 

tavibnaskero (o) š, m, tavibnaskere kuchár  

teatros (o) š, m, teatri divadlo  

tecinel ke, tecinen páčiť sa  

tecinel pes  ke, tecinen pen páči sa 

techňicko k, techňicko technicky 

technikano (o) š, m, technikane odborník, technik 

teja (e),tejos  š, dž, teji  čaj 

tekstos (o) š, m, teksti  text 

tel e/o p počas 

tel o phuva  k, tel o phuva  podzemné 

telal  p naspodku, zospodku, naspodok  

telaluno  k, telaluňi najspodnejší  

teľarel  ke, teľaren znížiť, prenes. ponížiť, pokoriť  

teľarel pes  ke, teľaren pen ponížiť sa, pokoriť sa  

tele  p dole/dolu 

telečhido  k, telečhiďi 1. vyzlečený, 2. odvolaný  

teledikhiben (o) š, m, teledikhibena prehliadanie, podceňovanie  
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teledikhlo  k, teledikhľi prehliadaný, podceňovaný  

telefonos (o) š, m, telefoni  telefón 

telemardo  k, telemarďi pokorený, ponížený  

telemukhlo  k, telemukhľi rozladený (hudobný nástroj) 

telethodo  k, telethoďi podriadený  

televiza (e) š, dž, televizi televízor 

telgoďate  p podvedome  

telphuvakero  k, telphuvakeri podzemný  

teluňipen (o) š, m, teluňipena rovina, nižina 

teluno (o) š, m, telune 1. spodok, spodná časť, 2. podrážka  

teluno gad (o) š, m, telune gada bielizeň  

telutno, teluno  k, telutňi dolný, spodný  

temetos (o) š, m, temeti cintorín  

tempos (o) š, m, tempi tempo, takt (hudobne) 

tengerica (e) š, dž, tengerici kukurica  

tenis (o) š, m, tenis  tenis 

teplaki (o) š, m, teplaki  tepláky 

teplomeris (o) š, m, teplomera  teplomer 

tepša (e) š, dž, tepši pekáč, plech  

tepšovňikos (o) š, m, tepšovňika druh koláča  

terasa (e) š, dž, terasi terasa 

tercinel  ke, tercinen spievať druhý hlas  

terďindos  p postojačky  

terďipen (o) š, m, terďipena postoj  

terďol  ke, terďon 1. stáť, postaviť sa, stúpnuť si, vstať,  

2. trvať  

terďuvkerel  ke, terďuvkeren postávať  

termalno paňi (o) š, m, termalna paňa  termálna voda 

terňardo  k, terňarďi omladený  

terňarel  ke, terňaren omladiť, robiť mladším  

terne pl.  š, m, terne 1. mladí (ženích s nevestou), 2. mládež  

terneberšengero  k, terneberšengeri nedospelý, maloletý  

terneder k, terneder mladší  

ternechar (o) š, m, ternechara mládenec  

terňi (e) š, dž, terne mladá, nevesta 

terňikano  k, terňikaňi mládenecký  

terňipen (o) š, m, terňipena  mladosť 

terňisaľol ke, terňisaľon omladzovať 

terno (o) š, m, terne mladý, ženích  

terňol  ke, terňon mladnúť, omladnúť  

teštos (o) š, m, tešti telo  

teštoskere kotora (o) š, m, teštoskere kotora  časti tela 

tetimen  k, tetimen tetovaný  
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tetinel pes  ke, tetinen pen tetovať sa  

tetišagos (o) š, m, tetišagi tetovanie  

thagar (o) š, m, thagara kráľ  

thagarel ke, thagaren vládnuť  

thagareski rakľi (e) š, dž, thagareske rakľa princezná  

thagaresko raklo (o) š, m, thagareske rakle princ  

thagarikano  k, thagarikaňi kráľovský  

thagaripen (o) š, m, thagaripena  ríša 

thagaripen (o) š, m, thagaripena kráľovstvo  

thagarňi (e) š, dž, thagarňa kráľovná  

than (o) š, m, thana 1. miesto, stanovište, 2. posteľ, lôžko,  

3. placenta, 4. domov  

than (o), soba, kher  š, m, thana  miestnosť 

thaneskero  k, thaneskeri, thaneskere miestny  

thaňiben (o) š, m, thaňibena bydlisko  

thanjarel  ke, thanjaren osadiť  

thanutno  k, thanutňi miestny, tunajší  

tharďi (e) š, dž, tharďa alkohol  

tharďi, tharďi, mol (e) š, dž, tharďa pálenka  

thav (o) š, m, thava niť, vlákno  

thavaľi (e) š, dž, thavaľa sieť  

thavalo  k, thavaľi 1. niťový, vláknitý,  2. rozstrapkaný, 

otrhaný, 3. sieťovaný  

thavľarel  ke, thavľaren tkať  

thavuňi (e) š, dž, thavuňa pavučina  

thavuňi (e), pavučina š, dž, thavune pavučina 

thavuno (o) š, m, thavune pavúk  

the  ph a, aj  

them (o) š, m, thema štát, krajina  

them (o) š, m, thema zem, štát  

them (o), sera  š, m, thema  oblasť 

themeskere love (o) š, m, themeskere love  mena 

themeskeri giľi (e) š, dž, themeskera giľa hymna  

themeskero  k, themeskeri štátny  

themeskero džaniben (o) š, m, themeskere džanibena  vlastiveda 

themeskero foros (o) š, m, themeskere fora  okresné mesto  

themutne (o) š, m, themutne občania 

themutno (o) š, m, themutne občan  

thoďas pes te rovel  ke, thode pen te roven dal sa do plaču  

thodo  k, thoďi určený 

thodo  k, thoďi 1. položený, založený, 2. stanovený, 

pridelený  

thodo avri  k, thoďi avri 1. postavený, vystavený, 2. umytý 
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thovel ke, thoven  naložiť 

thovel  ke, thoven dať, položiť  

thovel  ke, thoven 1. postaviť,  2. prať, umývať  

thovel andre goďi ke, thoven andre goďi  zapamätať si 

thovel andro drom ke, thoven andro drom  prekážať 

thovel anglal  ke, thoven anglal presadzovať  

thovel jekh ke aver  ke, thovel jekh ke aver  porovnať  

thovel khetane ke, thoven khetane spájať 

thovel opre  ke, thoven opre ukladať, sporiť, šetriť  

thovel pes  ke, thoven pen 1. podieť sa, uchýliť sa, pliesť sa, 

prekážať, 2. postaviť sa na odpor 

thovel pes andre ke, thoven pen andre zasahovať 

thovel pes andre  ke, thoven pen andre 1. vložiť sa do čoho, miešať sa do čoho, 

2. púšťať sa do koho, čoho, začínať si  

s niekým  

thovel pes avri (pre)  ke, thoven pen avri (pre) vyťahovať sa (na niekoho)  

thovel pes tele  ke, thoven pen tele zhodiť sa, ponížiť sa  

thovel tele  ke, thoven tele  položiť 

thovel tele  ke, thoven tele 1. odložiť,  2. ponížiť, zhodiť, usadiť  

thovel, morel  ke, thoven, moren  umývať 

thoviben (o) š, m, thovibena  návrh 

thovibnaskeri soba (e) š, dž, thovibnaskere sobi kúpeľňa 

thud (o) š, m, thuda mlieko  

thudeskero  k, thudeskeri mliečny  

thuľardo k, thuľarďi vypasený 

thuľardo (o) š, m, thuľarde vykŕmený, vypásený, tučniačik, tlsťoch  

(o tučnom človeku)  

thuľarel  ke, thuľaren vykrmovať  

thuľipen (o) š, m, thuľipena hrubosť, hustota, tučnota  

thulo  k, thuľi 1. tučný, tlstý,  2. hrubý, drsný,  

3. mohutný  

thuľol  ke, thuľon priberať, tlstnúť  

thulvadž (o) š, m, thulvadža tlsťoch  

thuv (o) š, m, thuva  dym 

thuvale (o), cigarekľi  š, m, thuvale  cigarety 

thuvaľi (e) š, dž, thuvale cigareta  

thuvalo  k, thuvaľi dymiaci, hmlistý  

thuvalo (o) š, m, thuvale komín  

thuvisaľol  ke, thuvisaľon čadiť, tlieť  

thuvľardo  k, thuvľarďi 1. zadymený, zafajčený, 2. zaúdený 

(fajčiar)  

thuvľardo mas (o) š, m, thuvľarde masa údené mäso  

thuvľarel  ke, thuvľaren 1. dymiť, fajčiť, 2. údiť  
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thuvľarel andre  ke, thuvľaren andre začmudiť, zadymiť, zaúdiť  

tibeťiko k, tibeťiko kašmírový  

tibetka (e) š, dž, tibetki kašmírová šatka  

tibetos (o) š, m, tibeti kašmír  

tifusis (o) š, m, tifusa týfus  

tigrišis (o) š, m, tigriša tiger 

tikeris (o), gendalos  š, m, tikera zrkadlo 

tinta (e) š, dž, tinti atrament  

tintakero  k, tintakeri atramentový  

tirinel  ke, tirinen trpieť  

tiro  va tvoj, svoj  

tiviškos (o) š, m, tiviški ježko  

toaleta (e) š, dž, toaleti toaleta 

toaletakeri bešalňi (o) š, m, toaletakera bešalňa záchodová misa 

toaletno papiris (o) š, m, toaletna papira  toaletný papier 

tolerancija (e) š, dž, toleranciji  tolerancia 

topolis (o) š, m, topoľa topoľ  

torta (e) š, dž, torti torta 

tosara (o) š, m, tosara ráno  

tosarastar p zarána  

tosarutňi sera (e) š, dž, tosarutňi sera  východ 

tosarutno  k, tosarutňi ranný  

tosarutno chaben (o) š, m, tosarutne chabena raňajky 

tovarňa (e) š, dž, tovarňi  závod 

tover (o) š, m, tovera  sekera  

tradel  ke, traden    hnať 

tradel avri ke, traden avri vyhnať  

tradicija (e) š, dž, tradiciji tradícia 

tradično maribnaskero 

športos (o) 

š, m, tradična maribnaskere športi tradičné bojové umenie 

tradikano k, tradikaňi tradičný  

tradlo, tradno  k, tradľi nútený, hnaný, vyhnaný  

trafinel pes  ke, trafinen pen triafať sa do niečoho  

tragicko k, tragicko tragicky  

traktoris (o) š, m, traktora  traktor 

tranda  g tridsať  

trandato  g tridsiaty  

trapinel pes  ke, trapinen pen 1. drieť sa, namáhať sa, 2. trápiť sa  

trapišagos (o) š, m, trapišagi 1. námaha, drina, 2. trápenie  

trast (o) š, m, trasta železo  

trastuňi (e) š, dž, trastuňa sporák  

trastuno  k, trastuňi železný  

trastuno drom (o) š, m, trastune droma  železnica  
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trastuno idejos (o) š, m, trastune ideji  doba železná 

trefa (e) š, dž, trefi  zásah 

trestos (o) š, m, tresti  1. trest, 2. pohroma, božie dopustenie  

tričkos (o) š, m, trički tričko  

trin  g tri  

trinesobengero kher (o) š, m, trinesobengere khera trojizbový byt 

trito  g tretí   

trival  g trikrát  

trogeris (o) š, m, trogera flákač, povaľač  

trolejbusos (o) š, m, trolejbusa  trolejbus 

troma (e) š, dž, troma odvaha, smelosť, chrabosť  

tromadejileskero  k, tromadejileskeri chrabrý, udatný  

tromaďipen (o) š, m, tromaďipena trúfalosť, opovážlivosť, drzosť, odvaha  

tromado  k, tromaďi odvážny, trúfalý, opovážlivý, drzý   

tromavel  ke, tromaven povzbudiť  

tromavno  k, tromavňi povzbudzujúci  

tronos (o) š, m, troni  trón 

truparňa (e) š, dž, truparňi márnica  

truš (e) š, dž, truša smäd  

trušalo k, trušaľi smädný  

trušinel  ke, trušinen drobiť  

trušinka (e) š, dž, trušinki kúsok  

tu  va ty  

tulipanos (o) š, m, tulipani tulipán 

tumari  va  vaša 

tumen  va  vy 

tumenge  va  vám 

tuňarel  ke, tuňaren zlacniť, zlacnieť  

tuňariben (o) š, m, tuňaribena zľava, zlacnenie  

tuňeder  k, tuňeder lacnejší  

tuňisaľol  ke, tuňisaľon zlacnievať  

tuňo k, tuňo lacný  

tupo  k, tupo tupý  

turistas (o), 

phiribnaskero 

š, m, turisti  turista 

turistika (e) š, dž, turistiki  turistika 

turistikaňi mapa (e) š, dž, turistikane mapi  turistická mapa 

turistikano drom (o) š, m, turistikane droma  turistická trasa 

tutoris (o) š, m, tutora poručník, pestún  

tutorka (e) š, dž, tutorki pestúnka 

tuzos (o) š, m, tuzi eso  

U 
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uca (e), uľica  š, dž, uci  ulica 

ucirdel pes  ke, ucirden pes 1. sťahovať sa, 2. uskromniť sa  

učal  p z výšky, zvysoka  

učaľarel 

dživipnaskeri 

kondicija 

ke, učaľaren dživipnaskeri kondicija zvyšovať životnú kondíciu  

učarel  ke, učaren zvyšovať   

uče fali (o) š, m, uče fali  hradiská  

učeder  k, učeder  1. vyššie, 2. vyšší  

učes, učones  p vysoko  

učha, učhal, učhaľin 

(e) 

š, dž, učhaľa, učhaľina tieň  

učhaľarel  ke, učhaľaren zatieniť, zacloniť  

učhaľiben, učhaľipen  

(o) 

š, m, učhaľibena chládok, tienené miesto  

učhaľol  ke, učhaľon zacláňať  

učhaľutno  k, učhaľutňi tienený  

učhanel  ke, učhanen (pre)osievať  

učhar (o) š, m, učhara popol  

učharďi (e) š, dž, učharďa 1. strecha, 2. prikrývka  

učhardo  k, učharďi 1. prikrytý, zahalený, prenes.ututlaný, 

zatajený, 2. veko, vrchnák  

učhardo andre,  

učhardeder andre 

k, učharďi andre, učhaderi andre tajomný 

učharďol  ke, učharďon zahaliť sa, prikryť sa  

učharel  ke, učharen pokryť, zakryť, zahaliť, prenes. ututlať, 

zatajiť  

učharel andre o kher  ke, učharen andre o kher zastrešiť dom  

učharel opre e rokľa  ke, učharen opre e rokľa vykasať si sukňu  

učharel pes avri  ke, učharen pen avri odhaľovať sa, obnažovať sa  

učharno (o) š, m, učharne pokrývka  

uči fala (e) š, dž, uče fali  hradba 

uči sikhaďi (e) š, dž, uče sikhaďa vysoká škola 

učipen (o) š, m, učipena 1. výška, 2. dĺžka  

učňovka (e) š, dž, učňovki odborné učilište  

učo  k, uči 1. vysoký, strmý, 2. dlhý  

udel  ke, uden udať  

udud (o) š, m, ududa 1. svetlo, 2. zrenica  

ududoro (o) š, m, ududore svetielko, prenes. bludička  

udžanel  ke, udžanen uznávať, uctievať  

udžanlo  k, udžanľi uznaný  

ufinel  ke, ufinen dúfať  

ugorka (e) š, dž, ugorki  uhorka 

u
ca 
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uchando  k, uchanďi učesaný  

uchanel pes  ke, uchanen pen učesať sa  

uchanel ke, uchanen česať 

uchaňiben (o) š, m, uchaňibena účes  

ulado  k, ulaďi rozdelený  

ulaďol  ke, ulaďon 1. deliť sa, rozdeľovať sa,  

2. rozmnožovať sa, množiť sa  

ulavel pes  ke, ulaven pen deliť, podeliť sa, rozdeľovať sa,  

rozlišovať sa  

ulaverduno (o) š, m, ulaverdune delenec  

ulaveripen (o) š, m, ulaveripena delenie  

ulaverno (o) š, m, ulaverne deliteľ  

ulaviben (o) š, m, ulavibena 1. rozdeľovanie, rozlišovanie,  

2. rozchod  

ulavkerdo  k, ulavkerďi 1. štedrý, 2. predpojatý, zaujatý,  

3. (úplne) rozdelený, rozporcovaný  

uľikerel pes  ke, uľikeren pen uchovať sa, dochovať sa, dodržať sa  

uľindo gindo (o) š, m, uľinde ginde  rodné číslo 

uľipen (o) š, m, uľipena narodenie, zrodenie  

ulita (e) š, dž, uliti  ulita 

uľol  ke, uľon  narodiť sa  

uľos (o) š, m, uľi  úľ 

umblaďi (e) š, dž, umblaďa šibenica  

umblado  k, umblaďi obesený  

umblavel pes  ke, umblaven pen obesiť sa  

umblavel ke, umblaven popraviť 

Ungriko (o) š, m Maďarsko  

uňinel pes  ke, uňinen pen nudiť sa  

univerzita (e) š, dž, univerziti  univerzita 

univerzitno 

sikhaviben (o) 

š, m, univerzitna sikhavibena  univerzitné vzdelanie 

upral  p zhora 

uprarďipen (o) š, m, uprarďipena  povrch  

upre  p hore 

uprehazdlo  k, uprehazdľi  vyvýšený 

uprekidľipen (o) š, m, uprekidľipena haraburdie  

uprekidlo (o) š, m, uprekidle nájdenec, najdúch, sirota  

upreušťibnaskero (o) š, m, upreušťibnaskeri povstalec  

upreušťipen (o) š, m, upreušťipena povstanie  

uprune raja (o) š, m, uprune raja  vláda 

upruňi vlada (e) š, dž, uprune vladi  nadvláda 

uradňikos (o) š, m, uradňika úradník 

urado  k, uraďi nastrojený  
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urados (o) š, m, uradi  úrad 

uraganos (o) š, m, uragani  uragán 

uravel pes  ke, uraven pen nastrojiť sa/vyparádiť sa  

uraviben (o) š, m, uravibena oblečenie  

urdo  k, urďi oblečený  

urdo opre  k, urďi opre nastrojený/vyparádený, oblečený  

urel  ke, uren obliecť 

urel pes  ke, uren pen obliecť sa, natiahnuť (obliecť periny) 

urel pes  opre  ke, uren pen opre nastrojiť sa  

uriben (o) š, m, uribena 1. obliekanie 2. oblečenie, odev, oblek  

uribnaskeri skľepa 

(o) 

š, m, uribnaskere skľepi obchod s textilom  

urňaľol  ke, urňaľon vznášať sa  

urňiben (o) š, m, urňibena let, lietanie  

urňisaľol  ke, urňisaľon lietať, vznášať sa  

urňol  ke, urňon lietať  

ušanel  ke, ušanen zarábať, miesiť cesto  

uštarel  ke, uštaren šliapnuť, stúpiť, dupnúť  

uštarkerel  ke, uštarkeren rozdupať  

uštavel (opre)  ke, uštaven (opre) prebudiť, zobudiť  

ušťel (opre)  ke, ušťen (opre) vstať  

utalošno  k, utalošňi protivný, drzý, malicherný  

utvaris (o) š, m, utvara útvar 

uzko k, uzki úzky 

užardo  k, užarďi 1. očakávaný, 2. trpezlivý  

užardo kher (o) š, m, užarde khera  čakáreň 

užarel  ke, užaren počkať, čakať, očakávať  

užariben (o) š, m, užaribena 1. čakanie, očakávanie,  

2. trpezlivosť  

V 
  

vačan (o) š, m, vačana prísaha, sľub  

vaďos (o) š, m, vaďi posteľ  

vacht (o)/idejos 

(o)/čiro (o) 

š, m, vacht čas  

vaj  ph 1. asi, zhruba, 2. buď, alebo  

vaj, vaj  ph buď, buď  

vajdas (o) š, m, vajdi vajda 

vajkaj, vaj kaj  p niekde, tu a tam  

vajkana, vaj kana  p niekedy, tu a tam  

vajkeci  g niekoľko  

vajkeci, vaj keci  g niekoľko, pár, trochu  

vakaci (o) š, m, vakaca prázdniny  

vačan
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vakerďi (e) š, dž, vekerďa veta  

vakerdo  k, vakerďi zhovorčivý, uvravený  

vakerel  ke, vakeren hovoriť, rozprávať  

vakerel pre goďi ke, vakeren pre goďi dohovárať  

vakerel ke, vakeren porozprávať 

vakeriben (o) š, m, vakeribena 1. hovorenie, rozprávanie,  

2. rozhovor, 3. reč, nárečie  

vakeriben (o), duma  š, m, vakeribena  diskusia 

vakeribnaris (o)  š, m, vakeribnara  rozprávač 

vakeribnaskero  k, vakeribnaskeri uhovorený, zhovorčivý  

vakerkerel  ke, vakerkeren neustálen hovoriť, mlieť, viesť si svoje  

vakerkeriben (o) š, m, vakerkeribena džavotanie  

valceris (o) š, m, valcera valčík  

valcos (o) š, m, valci  valec 

valka (e) š, dž, valki nepálená tehla  

vaľkinel  ke, vaľkinen vaľkať  

valkos (o) š, m, valki  valček 

valos (o) š, m, vali rameno  

vanilka (e) š, dž, vanilki  vanilka 

var  g krát  

varecha (e) š, dž, varechi  varecha 

varekaj  p niekde 

varekana  p voľakedy, kedysi  

varekastar  va od niekoho  

vareko  va niekto  

varesar p nejak  

varkočis (o) š, m, varkoča vrkoč 

varošis (o) š, m, varoša mesto  

varta (e ) š, dž, varti stráž, hliadka  

vartašis (o) š, m, vartaša strážnik, strážca  

vartinel  ke, vartinen 1. strážiť, 2. bdieť pri mŕtvom,  

3. vyčkávať  

vartišagos (o) š, m, vartišaga vartovanie 

vast (o) š, m, vasta zápästie  

vastaľi , vastuňi (e) š, dž, vastale rukavice  

vasteskero  k, vasteskeri príručný 

vasteskero k, vasteskeri zručný  

vasteskero 

lekhaviben (o) 

š, m, vasteskre lekhavibena rukopis 

vastoro (o) š, m, vastora 1. rúčka, ručička, 2. držiak  

vašalinel  ke, vašalinen žehliť  

vašalos (o), bigľaris, 

bigľajzis  

š, m, vašali  žehlička 
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vaše  a za to, za neho, ňu, ne, kvôli tomu, nemu, 

nej, nim, namiesto, toho, neho, nej, nich  

vašoda  ph preto  

vata (e) š, dž, vati  vata 

vatinel  ke, vatinen 1. meniť, striedať, 2. vyberať  

vatinel avri  ke, vatinen avri 1. vymeniť, 2. vyzdvihnúť zo zastávky  

vatra (e) š, dž, vatri 1. táborový oheň, 2. námestie  

v osade  

vatrakero  k, vatrakeri 1. táborový, 2. osadný  

vaza (e) š, dž, vazi  žrď na pánskom bicykli, váza 

vazdel, hazdel  ke, vazden, hazden zdvihnúť  

veca (e) vecos (o) š, dž, veci vec, záležitosť  

vedros (o) š, m, vedri  vedro 

veliteľis (o) š, m, veliteľa  veliteľ 

vencos (o) š, m, venci  veniec 

ventilatoris (o) š, m, ventilatora  ventilátor  

vera (e) š, dž, veri prísaha  

veraduno  k, veraduňi zaviazaný prísahou  

veranda (e) š, dž, verandi  veranda 

verdan (o) š, m, verdana voz 

verdanoro (o) š, m, verdanore  vozík 

verdoro (o) š, m, verdore vozík, detský kočík  

veršos (o) š, m, verši  verš 

vesekedinel pes  ke, vesekedinen pen hádať sa  

vesekedišagos (o) š, m, vesekedišagi hádka  

vesmiros (o) š, m, vesmira  vesmír 

vesta (e) š, dž, vesti  vesta 

vestinel - love (andro 

karti)  

ke, vestinen - love (andro karti) prehrať peniaze (v kartách)  

veš (o) š, m, veša  les  

veša (o) š, m, veša  hory 

vešalo  k, vešaľi lesný, zalesnený  

veščuchos (o) š, m, veščuchi jasnovidec (aj jasnovidka),  

veštec (aj veštkyňa)  

vešeskero  k, vešeskeri lesný  

vešeskero them (o) š, m, vešeskere thema  hornatá krajina 

vešeskero paňi (o) š, m, vešeskere paňa  horské jazero  

vešoro (o) š, m, vešore lesík, háj  

vešuno  k, vešuňi 1. lesný, 2. m reg. lúpežník 

veža (e) š, dž, veži  veža  

vchodos (o) š, m, vchodi  vchod 

vibito   k, vibito prefíkaný, prešibaný  

vičinel  ke, vičinen 1. volať (aj telefonovať), kričať  
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vičinel avri  ke, vičinen avri 1. vykrikovať, rozhlásiť, 2. vyhlásiť  

vičinel pes  ke, vičinen pen volať sa 

vičinel/mangel ke, vičinen volať, telefonovať 

vičinkerel pre  ke, vičinkeren pre nadávať (komu)  

vičišagos (o) š, m, vičišagi 1. krik, (z)volanie, 2. neol. heslo 

viďazinel (pre)  ke, viďazinen (pre) dávať pozor (na niekoho), opatrovať 

(niekoho)  

videjos (o), mozi  š, m, videja  video 

vidľička (e) š, dž, vidľički  vidlička 

vidňisaľol  ke, vidňisaľon rozodnievať sa (svitať) 

vidno  p jasno  

vidrižňinel pes avri  ke, vidrižňinen pen avri vyškierať sa  

vidžal  ke, vidžan vyjsť, vystačiť  

viganos (o) š, m, vigani šaty (dámske)  

vigňa (e) š, dž, vigňi vyhňa (kováčska) 

vicherno  k, vicherňi slávny, preslávený  

vichodňaris (o) š, m, vichodňara východniar, človek z východu  

vijavinel pes (avri) 

vijavisaľol  

ke, vijavinen pen (avri), vijavisaľon splniť sa  

vika (e) š, dž, viki krik, hurhaj, rámus  

vikhelel, khelel avri  ke, vikhelen vyhrať  

vikresis (o) š, m, vikresa výkres 

vilagos (o) š, m, vilagi svet  

vilahoda (e) š, dž, vilahodi výhoda  

vilaňis (o), električka  š, m, vilaňa 1. elektrina, 2. električka,  

3. elektrická lampa, baterka  

Viľija (e) š, dž, Viľiji Štedrý večer  

viľinel, livinel  ke, viľinen strieľať  

vimentinel (avri)  ke, vimentinen (avri) vyslobodiť, zachrániť, vyprosiť 

vimorel  ke, vimoren vymyť, vymlieť (vodou)  

viňička (e ) š, dž, viňički ríbezľa  

vinkľasto k, vinkľasťi hranatý  

vinovato  k, vinovato  vinný  

vinšinel  ke, višinen vinšovať  

vinšos (o) š, m, vinši vinšovník, vinš 

viraguno k, viraguňi kvetovaný  

viragos (o) š, m, viraga kvetina, kvet  

virginel  ke, virginen vŕzgať, škrípať  

visaľol  ke, visaľon 1. vrátiť sa, 2. obrátiť sa, otočiť sa, 

odvrátiť sa  

visaľol avri  ke, visaľon avri vyvrátiť sa, prevrátiť sa, obrátiť sa hore 

nohami  

visardes  p obrátene  
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visardo avri  k, visarďi avri obrátený, odvrátený  

visarel  ke, visaren 1. vrátiť, 2. obrátiť, otočiť  

visarel pale  ke, visaren pale 1. vrátiť,  2. pomstiť sa  

visarel pes  ke, visaren pen 1. vrátiť sa, 2. odvrátiť sa, otočiť sa  

visarel pes andre  ke, visaren pen andre vteliť sa  

visarel tele mujeha  ke, visaren tele mujeha otočiť dole tvárou  

visarel ke, visaren  meniť 

visariben (o) š, m, visaribena 1. návrat, 2. pomsta, odplata  

visarkeriben (o) š, m, visarkeribena 1. neustále vracanie sa, časté návraty,  

2. točenie, vírenie  

visavačis (o) š, m, visavača  vysávač 

viskinel k, viskinen  kričať 

vistava (e) š, dž, vistavi  výstava 

višňa (e) š, dž, višňi  višňa 

viťahos (o) š, m, viťahi  výťah  

viťazinel  ke, viťazinen   robiť hrdinské kúsky  

viťazinel avri  ke, viťazinen avri vyslobodiť  

vitejziko  k, vitejziko hrdinský  

vitejzis (o) š, m, vitejza hrdina, rytier  

vitejzišagos (o) š, m, vitejzišagi  hrdinstvo 

vizita (e) š, dž, viziti 1. návšteva, 2. ordinovanie  

vlachiko  k, vlachiko olašský  

vlachiko Rom (o) š, m, vlachike Roma olašský Róm  

Vlachiňa (e) š, dž, Vlachiňi olašská Rómka  

Vlachos (o) š, m, Vlachi olašský Róm  

vlastno k, vlastňi vlastný  

vlna (e) š, dž, vlni  vlna 

vločka (e) š, dž, vločki  vločka 

voďaľipen (o) š, m, voďaľipena 1.reg.duše mŕtvych,   

2. zhovievavosť, tolerancia  

voďalo  k, voďaľi 1.reg vnímavý, citlivý,  

2. oduševnený  

voďi (e) š, dž, voďa svedomie, duša 

voďipen (o) š, m, voďipena 1. láskavosť, vľúdnosť, 2. duše mŕtvych  

voďori (o) š, m, voďara dušičky 

vodovodos (o) š, m, vodovodi  vodovod 

vojna (e ) š, dž, vojni vojna  

voľa (e) š, dž, voľi 1. hrvoľ, 2. lalok  

volejbalos (o) š, m, volejbali volejbal  

volinel  ke, volinen 1. chcieť, 2. ráčiť, 3. mať  

voľno  k, voľno voľný 

voľno ďives/džives 

(o) 

š, m, voľna ďivesa  voľný deň 
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voľno vacht,  voľno 

idejos (o) 

š, m, voľna vachta voľný čas 

volnosťa (e) š, dž, volnosťi  voľnosť 

voľnovachtoskero 

centrum (o) 

š, m, voľnovachtoskere centruma centrum voľného času  

vonatos (o) š, m, vonati vlak  

vonos (o) š, m, voni sláčik  

vordon (o) š, m, vordona voz, auto  

vrabcos (o) š, m, vrabci  vrabec 

vrasalo  š, dž, vrasa 1. para, 2. iskra  

vražcos (o) š, m, vražci čarodejník, jasnovidec, korenár  

(bylinkár)  

vražinel  ke, vražinen čarovať, veštiť  

vražišagos (o) š, m, vražišagi čarovanie, kúzelníctvo, jasnovidectvo, 

proroctvo  

vražkiňa (e) š, dž, vražkiňi  čarodejnica, jasnovidka, veštkyňa, 

korenárka (bylinkárka)  

vriskinel  ke, vriskinen jačať  

vrkolakos (o) š, m, vrkolaki vlkolak  

vrtuľa (e) š, dž, vrtuľi vrtuľa 

všadzik  p všade  

vudar (o) š, m, vudara  dvere  

vudud (o) š, m, vudud  elektrina 

vududoskero  k, vududoskeri  osvetlený 

vušt (e) š, dž, vušta pera 

vuštoro (o) š, m, vuštore 1. pera, 2. uško hrnčeka,  

3. jazýček (na píšťalke)  

vuštvadž (o) š, m, vuštvadža človek s odutými perami  

vuštvalo  k, vuštvaľi pyskatý  

vzoros (o) š, m, vzori  predloha 

Z 
  

zaačhel ke, zaačhen bránil  

zabešel  ke, zabešen nasťahovať 

zabešle khera (o) š, m, zabešle khera  obytné domy 

zabešľipen (o) š, m, zabešľipena  osídlenie 

zabešlo k, zabešľi obývaný  

zabešlo k, zabešľi obytný 

zaboľi (o)  š, m, zaboľi boľavé kútiky úst  

zacato  k, zacato 1. zaujatý, 2. – pre zaujatý proti komu  

začhorel ke, začhoren zaplaviť 

zadenašel ke, zadenašen  zabehnúť 

zadichčimen k, zadichčimen zadýchaný 

zaačh
e

l 
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zadubimen  k, zadubimen zadubený 

zaftos (o) š, m, zafti šťava  

zagondľimen  k, zagondoľimen   zamyslený 

zaha (e) š, dž, zahi záha  

zachudel ke, zachuden upevniť 

zachudkerel ke, zachudkeren zachytávať 

zachudľipen (o) š, m, zachudľipena opevnenie 

zainteresinel ke, zainteresinen zaujať 

zairinel ke, zairinen zaznamenávať 

zajda (e) š, dž, zajdi batoh  

zakamado k, zakamaďi zaľúbený 

zakompartki (o) š, m, zakompartki bokombrady  

zakonos (o) š, m, zakoni  zákon 

zalel than  ke, zalen than  zaberať miesto 

zamuklo k, zamukľi zapustený 

zaphenďipen (o) š, m, zaphenďipena zákaz  

zaphendo  k, zaphenďi 1. zakázaný, 2. zákaz  

zarimen andre  š, m, zarimen andre zavretý, zamknutý  

zarinel  ke, zarinen zavrieť, zamknúť  

zarnos (o) š, m, zarni  zrno 

zarodel  ke, zaroden zarábať (peniaze)  

zarodľipen (o) š, m, zarodľipena zárobok  

zaros (o) š, m, zari andre zámok (vo dverách)  

zarvaňis (o) š, m, zarvaňa jadro, koreň, pôvod  

zasido  k, zasiďi zašitý  

zasovel  ke, zasoven zaspať, zaspávať  

zastavka (e) š, dž, zastavki  zastávka 

zasuto  k, zasuťi 1. spiaci, 2. uspávací  

zasuvka (e) 

(elektricka) 

š, dž, zasuvki  zásuvka 

zašunel ke, zašunen započúvať sa 

zathovel ke, zathoven zakladať, poukladať, vložiť, zaradiť 

zatkinel  ke, zatkinen upchať  

zatrepka (e) š, dž, zatrepki zátrepka (múka zmiešaná s vodou, 

mliekom, smotanou)  

zaujiminel pes  ke, zaujiminen pen zaujímať sa o niekoho, o niečo  

zavidzinel ke, zavidzinen závidieť  

zaviskinel ke, zaviskinen zahúkať  

zbačinel  ke, zbačinen spozorovať, zbadať  

zbonďarel  ke, zbonďaren zrolovať 

zbura (e) š, dž, zburi vzbura  

zebra (e) š, dž, zebri  zebra 

zegos (o) š, m, zegi nebo, obloha  
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zegos (o),čeri  š, m, zegi nebo 

zenginel  ke, zenginen dunieť, hrmieť  

zengišagos (o) š, m, zengišaga dunenie, rachot, hrmenie  

zgeľipen (o) š, m, zgeľipena schôdzka 

zijand (o) š, m, zijanda škoda, ujma  

zijanďarel  ke, zijanďaren poškodiť  

zijandvalo  k, zijandvaľi škodlivý  

zipsos (o) š, m, zipsi  zips  

zivinel  ke, zivinen  zívať  

zlepinel  ke, zlepinen  zlepovať 

zmrzlina (e) š, dž, zmrzlini  zmrzlina 

značka (e) š, dž, znački značka 

značkinel ke, značkinen značkovať 

znakos (o) š, m, znaki  znak  

zologicko bar (e) š, dž, zologicka bara  zoologická záhrada 

zona (e), drom  š, dž, zoni  zóna 

zongora (e) š, dž, zongori  klavír 

zor (e) š, dž, zora 1. sila, vynaložiť úsilie, ukázať silu,  

2. moc, vláda, 3. násilie  

zoraha p silou  

zoraľardo  k, zoraľarďi 1. zatvrdený (zatvrdnutý),  

2. úporný  

zoraľardo avri  k, zoraľarďi avri vysilený, vyčerpaný  

zoraľarel  ke, zoraľaren 1. posilniť, 2. spevniť, stužiť  

zoralejileskero  k, zoralejileskeri 1. neľútostný, krutý, 2. zaujatý  

zorales p hlasno 

zoralešereskero  k, zoralešereskeri tvrdohlavý, zaujatý  

zoralevoďeskero  k, zoralevoďeskeri 1. pevný (povahovo), 2. neľútostný  

zoraľi k, zoraľi  dôrazný 

zoraľipen (o) š, m, zoraľipena 1. sila (vnútorná), 2. moc,  

3. tuhosť, pevnosť 

zoralo  k, zoraľi 1. silný, 2. mocný, 3. tuhý, pevný, tvrdý, 

prísny  

zoralo than (o) š, m, zorale thana  pevnosť  

zoraľol  ke, zoraľon 1. siliť, 2. nadobúdať moc,  

3. tuhnúť, tvrdnúť  

zorarel  ke, zoraren zosilniť  

zoripen (o) š, m, zoripena 1. sila (vnútorná), 2. moc,  

3. pevnosť  

zoznamos (o) š, m, zoznami  zoznam  

zumado  k, zumaďi skúsený, ostrieľaný  

zumavel  ke, zumaven 1. skúšať, pokúsiť sa, 2. ochutnať,  

3. veštiť  
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zumavel avri  ke, zumaven avri vyzvedať o niekom/niečom  

zumavipen (o) š, m, zumavipena 1. skúška, pokus, 2. cvičenie,  

3. predpovedanie budúcnosti  

zumin (e) š, dž, zumina polievka 

zuňinel (pes)  ke, zuňinen (pen) nudiť sa  

zuňimen k, zuňimen unavený  

zuňinel ke, zuňinen unaviť 

Ž 
  

žaborina (e ) š, dž, žaborini žabinec  

žadinel  ke, žadinen žiadať  

žadno  k, žadno žiadny/žiaden 

žaľa (e) š, dž, žaľi žiaľ, žalosť, smútok  

žaľinel pes pre  ke, žaľinen pen pre sťažovať sa na niekoho, niečo, žalovať na 

niekoho  

žalostno k, žalostňi smutný, žalostný,  

žalostnones  p žalostne, smutne, clivo  

žaluďos (o) š, m, žaluďi žaluď (v kartách)  

žamba (e ) š, dž, žambi žaba  

žambakero  k, žambakeri žabie  

žandaris (o) š, m, žandara policajt  

žara (e) š, dž, žara žiara  

žaros (o) š, m, žara pahreba  

žeba (e ) š, dž, žebi vrecko, vrece, kapsa  

želeňina (e) š, dž, želeňini  zelenina  

žeľeninel ke, žeľeninen ozelenieť 

žeľeno k, žeľeni zelený 

žeriavos (o) š, m, žeriavi žeriav 

ževkinel pes  ke, ževkinen pen zívať   

ževkiňipen (o) š, m, ževkiňipena zívanie  

žičinel (peske)  ke, žičinen (penge) dopriať (si)  

žilovato  k, žilovato 1. pružný, ohybný, 2. pevný, húževnatý  

žirafa (e) š, dž, žirafi  žirafa 

žiros (o) š, m, žiri tuk, masť  

žirošno  k, žirošňi mastný, zamastený  

živaňis (o) š, m, živaňa zlodej, darebák, nezbedník  

žmikinel (avri) ke, žmikinen (avri) (vy)žmýkať  

žmurkinel ke, žmurkinen žmurkať 

žobrakos (o) š, m, žobraka 1. žobrák, úbožiak, 2. mrzák  

žobrinel  ke, žobrinen žobrať  

žujinel  ke, žujinen žuť, prežúvať  

žumara (e) š, dž, žumara škvarky  

župa (e) š, dž, župi  župa  

žab
o

rin
a 
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županos (o) š, m, župana župan  

žurnalis (o) š, m, žurnala časopis  

žurnalistas (o) š, m, žurnalisti novinár, žurnalista  

žutibnaris (o) š, m, žutibnara  pomocník 

žutinel  ke, žutinen pomáhať, radiť 

žutiňiben (o) š, m, žutiňibena  pomoc 

žuvačka (e) š, dž, žuvački  žuvačka 

žuvinel  ke, žuvinen žuť  

žužardo  k, žužarďi očistený  

žužardo avri  k, žužarďi avri vyčistený, prenes. ospravedlnený 

žužarel  ke, žužaren čistiť  

žužarel avri  ke, žužaren avri vyčistiť, vypitvať, prenes. ospravedlniť  

žužariben (o) š, m, žužaribena čistenie, upratovanie  

žužarkerel  ke, žužarkeren dôkladne, pravidelne čistiť, leštiť  

žužarňi (e) š, dž, žužarňa čistiareň  

žužejakhengero  k, žužejakhengeri  priezračný 

žužejileskero  k, žužejileskeri nezáludný, s čistými úmyslami  

žužerateskero  k, žužerateskeri čistokrvný  

žužes  p čisto  

žužipen (o) š, m, žužipena poriadok 

žužipnaskero 

prisikľiben (o) 

š, m, žužipnaskere prisikľibena  hygienické návyky 

žužo  k, žuži 1. čistý, 2. zhojený, 3. samý, úplný  

žužo paňi (o) š, m, žuže paňa čistinka 

žužodživ, žužo dživ 

(e) 

š, dž, žužodživa pšenica  

žužol (avri)  ke, žužon (avri) vyčistiť sa, prečistiť sa  

žužovoďeskero  k, žužovoďeskeri nezáludný, s čistým srdcom,  

s čistým svedomím  

žviros (o) š, m, žvira  zviera 
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