
Tento súbor obsahuje zoznam nových výrazov zo 4.dielu Slovníka Súčasného 
Slovenského Jazyka (SSSJ) O-Pn, vydaného v roku 2021. Ide o zoznam slov 
v základnom tvare (bez ohýbania) do dĺžky 9 písmen, resp. dlhších slov, z ktorých 
ohýbaním možno vytvoriť slová do dĺžky 9 písmen. Ak slovo nie je zvýraznené tučným 
písmom, tak jeho základný tvar je platný už v súčasnosti, ale ohýbaním možno vytvoriť 
nové výrazy.   
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podstatné mená – nesklonné: 
pé  
prídavné mená: 
ok   
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podstatné mená – mužský rod – neživotné: 
pab  pad  pík  pin  pub 
podstatné mená – ženský rod – neživotné: 
oka   
podstatné mená – nesklonné: 
obi  pax   
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podstatné mená – mužský rod – životné – osoby: 
ocík  okár  pair  pako  peón  
podstatné mená – mužský rod – životné – zvieratá: 
okáľ  okúň  oryx    
podstatné mená – mužský rod – neživotné:  
odér  odor  ofuk  okál  okáň  omak  oman  
omen  opad  opal  opel  orár  orez  oväz  
peán  peón  pión  plak    
podstatné mená – ženský rod – životné: 
pipa     
podstatné mená – ženský rod – neživotné: 
okra  pita 
podstatné mená – stredný rod: 
pávä  pito   
podstatné mená – nesklonné: 
onko  panó  pité   
prídavné mená: 
obrí  okej  pasé  pipi  
zámená: 



onam    
slovesá: 
očiť  ožuť   
príslovky: 
dola   
 
 
5 
 
podstatné mená – mužský rod – životné – osoby: 
oblát  obrík  octár  očiar  ofita  oslík  padre 
pajko  palič  panoš  pedel  pepík  pipíš    
podstatné mená – mužský rod – životné – zvieratá: 
obrík  očkáň  oslík  pakôň  pijak  pĺšik  
podstatné mená – mužský rod – neživotné: 
obsyp  octík  odbeh odeón odhod odhon odkup 
odlov  odnos  odpal  odpar  odrez  odrub  odťah  
odtrh  odves  odžub  ohryz  oklep  oktet  oleát  
oleín  olymp  oolit  opart  oplen  oplet  orbis  
oscar  oseín  oskar  osram oškrt  ošmek ovčín  
ovsec  ozvuk  ožiar  pabuk  páčik  pádik  padok  
pagát  pajed  pajes  paket  panír  panón pekan  
penič  perex  pesar  pikap  pilaf  pinot  pípač  
pipík  pixel  plank  planš   
podstatné mená – ženský rod – životné: 
panda    
podstatné mená – ženský rod – neživotné: 
obora  okena  opcia  orála  oranž  orgia  ožina  
paela  pajta  pálka  parka  pávia  pemza penca  
perej  perka  pinta  pista  plena  plzeň  
podstatné mená – stredný rod:   
oleum  otelo  pareo  patio  pávča  pesto  pinko  
pisco  plato   
podstatné mená – pomnožné: 
pikle  
podstatné mená – nesklonné: 
óenvé  ombré paleo  pámbo parfé  pašto  penne  
pepsi  plató  
prídavné mená: 
opčný  orací  oukej  pandí  pažný  pilný  plecí 
slovesá: 
obžať  obžiť  obžuť  odbyť  odduť  odšiť  ohkať  
ohrať  ondiť  pišať  pltiť   
príslovky: 
obdeň oduto  osovo  pilne 
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podstatné mená – mužský rod – životné – osoby: 
odevár odzgáň odzgoň ogrgeľ ogrgeň ohavec 
ohýbač olejár  okánik oponár optant osliar   
ostrič  ozubár pačrev padúch palier  pálkar   
pandit pardál pasant paulán pinďúr pískač 
pismák pizzer  pizzér  plašič  plátač  platič   
player  plotár  pltiar   
podstatné mená – mužský rod – životné – zvieratá: 
okálik  okánik oposum orliak  ostnáč ostroň  
ovadík panter pardál pekari (neskl.) peržan pinčík   
piliar  pitbul  pižmoň plavko plúžik   
podstatné mená – mužský rod – neživotné: 
obalec obalok oberák obhryz objazd obliak  
obolos obolus obrast očniak oderok odhryz  
odjazd odklik  odkryv odplyn odpust odrast  
odštep odvrat ohŕňač ohýbač okálik  okenit  
okolok oktant okulár olefín  olejík  olivín  
ometač omofor operák operát orešec orogén  
osobák ostnáč ostrek ostreň ostrič  ostrík   
otáčač otĺkač  otonel outfit  outlet  oválik  
ovinok oxalát  oxford ozalid  ozalit  ozonid  
ozubec paklík  palúch pandan panter papaín  
parfém parkan parnas parsek parser parter   
pastér  pastis  pastiš  patvar pecník peľmeň  
pentán peptid perkál  perlit  perlon perlón  
pernod peržan petang pidžin  piepor píling   
pinďúr pískač piston placet  plašič  plenér  
plexus ploník  ploter  plôdik  plugin plutón   
podstatné mená – ženský rod – životné: 
okapia operka oravka oreáda oslica  paovca  
piraňa ploska   
podstatné mená – ženský rod – neživotné: 
obilka  obtiaž  odozva odúmrť ohyzda olejka   
omerta onania ortéza  osmica osmóza ošatka  
ovinka ovsica pačula paella  pagina pagína  
papája papila  papina paréza paseka pascha  
patela  pažina péefka peleta  pelota  piroga  
plégia  pluska pneuma  
podstatné mená – stredný rod: 
obligo obríča olovko omnium opidum oradlo  
orešie  osrdie ošatné ozubie paleto  pálium  
páviča péefko péesko pepito pexeso pikolo   
pitivo  plnivo  plusko pnisko  
podstatné mená – pomnožné: 
pajšle  paryby  



podstatné mená – nesklonné: 
pačuli  parole 
prídavné mená: 
ódický oflajn  olaský onlajn  online  opakný  
orálny ozvový padavý pakoní pálivý  pílsky 
slovesá: 
ocapiť ocikať očúrať odhniť odhnúť odprať  
odtĺcť  odžrať ofotiť  ogrcať ohaviť ohodiť 
ohučať okúšať olepiť  olíčiť  omazať omediť 
omrviť onemiť oondiť opukať orafať  oráňať  
orúbať osíkať osočiť osypať osýpať otaviť  
ovädať ozobať ozubiť ožúvať pindať pipkať  
piškať plstiť  
príslovky: 
octovo odboka odboku oddola odnova odruky 
odvždy ohnuto okrovo operne orálne otočne 
padavo pálivo  pásovo patovo peškom pianko 
piánko plavmo plazmo  
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podstatné mená – mužský rod – životné – osoby: 
obetník obháňač obrážač obrodár obšívač odberač 
odbíjač odčítač odevník odnášač odvozca oferent  
oficiál  ofsetár ohavník okrskár opletač orfista  
organár organik ortodox ortotik ospalec ošmekár  
ôsmačik padišah padrone pajácik pajácko pajáčik  
paladín páleník papáčik papajko paragán patetik  
patinér pavedec pecivál péenkár pekárik pendler  
pervert pikador pilotár pizziar plastik  playboy  
plecháň plechár plniteľ   
podstatné mená – mužský rod – životné – zvieratá: 
ohnivák orlíček oslíček  ospalec pakomár pakoník  
papilon pásavec pasrnec  patagón pekinéz ploskáč  
podstatné mená – mužský rod – neživotné: 
obalček obnovec obstrel obstrih obšivák oceanit 
očkovák odberač odčítač oddelok odkopok odletok 
odlomok odorant odpadok odparok odrážač odsečík 
odstrek odsudok odsúvač odševok odvíjač odvijak 
odžilok oersted offroad ohnivec ohňomet ohňopád 
okopník okrajok okružok oktogón olejček omáčnik 
omastok omnibus onkogén operand oplôtok oppidum 
opsonín optatív orbitál ordinál osievač ostblok 
ostroum ošmrdok otčenáš otoskop otrusok ovárium 
ovoskop ovsíček oxidant paciens pahrbok pahýlik 
pajáčik pakovač palánok palesák palpost panamák 



pandant panelík pangram panofix papeček papečok 
papilóm parabén paragón paralel páranec parazól 
parízer parojem parôžok pasport pastruk pašalik  
patitul patogén pávinec pavinič päťsten päťstup 
peeling pejdžer penovec perónik perovec pestrec 
pigľajz pilates piperín pipíček pírsing plastid  
pliocén ploskáč plumbum pluviál plyšiak pniačik  
podstatné mená – ženský rod – životné: 
obludka ohnivka ovčička  padrona papľuha pehavka  
persona pipinka pirátka platesa  plavuša pľundra  
podstatné mená – ženský rod – neživotné: 
obživeň octáreň odierka odievka odnáška odnožka 
odparka odpomoc odrážka odťažba odutosť oficína  
ohňovka ojnička oklúzia oktávia omorika oosféra  
oospóra oplôtka oprávka opuncia oranica organza  
ortézka osramka otitída otruska ovocina oxidáza  
ozubica pablana pabyľka pacička pacinka padanka  
padlosť pagodka pakáreň palanda palmeta panacea  
panagia panelka páperka papilka papinka parémia  
paroloď pásnica paspula pašička pašmína pašteka  
paštéka patinka patrica pažnica pätinka pehička  
peknosť pelagra peletka pelória penička pergola  
pernica petlica pikotka piktúra pílnica pilnosť  
pipetka pitnosť planika plevica plevina plievka  
pľundra pňovina  
podstatné mená – stredný rod: 
obrisko obročie obústie odbavné odbytné odkupné 
odslnie odvozné odzemie ofícium ohrablo ontário 
orlisko osárium osmorča ostenie ovsisko oznamko 
páčidlo paholča palátum paletko páperko pásisko 
pávätko paženie pätorča pécečko pečivko perlíča 
pesimum pikolko písemko plnidlo pltenie pltisko  
podstatné mená – nesklonné: 
origami panneau  
podstatné mená – pomnožné: 
očistky ordálie pačesky peterky  
prídavné mená: 
obdenný obdĺžny oberací obrusný obrvený odbočný 
odérový odkupný odľudný odorový odpadný odparný 
odrubný odvozný offline ohijský ohmický ohradný  
ohŕňací ochkavý oklúzny olašský omanový omínavý  
orezový orfický orničný osadový otáľavý otŕnený  
outdoor oxidový ozajský ozvenný ožinový páčkový  
pádlový paelový pachový pankový panterí parmský  
partský pasácky pasecký paštský patický paviový  
pávooký päťboký päťcípy pečiaci pemzový pepícky  
peristý perlavý pestový pianový pichací pílkatý  



pintový pískací pivotný plašivý plátací plazový  
plesavý plnučký plnunký  
slovesá: 
obabrať obcikať obdrieť obdržať obgrcať obkášať 
obkopať obkosiť obkúkať obkydať obliezť oblúpať 
obmazať obmŕzať obnášať obodrať oboslať obotkať 
obráňať obraziť obrážať obročiť obrýpať obsíkať 
obsmiať obstlať obsúšať obsušiť obtesať obtiecť 
obtŕhať obvárať obvariť obvíjať obvíňať obvolať 
obzízať obzobať obžínať obžúvať ocapkať ocmúľať 
ocumľať očačkať očmudiť odbaliť odbehať odblšiť  
odbudiť odbývať odcediť odcúvať odčapiť odčariť 
odčesať oddájať oddojiť oddrieť odduriť oddymiť  
odebniť odfárať odfičať odfrčať odfučať odgúľať  
odhárať odhatať odhrčať odhúkať odhýnať odkaliť  
odkožiť odkrviť odkúriť odlámať odlíciť odliezť  
odloviť odľúbiť odlúdiť odmáčať odmakať odmávať  
odmlieť odmokať odmŕvať odmrviť odnačiť odnožiť  
odohnúť odpeniť odpočuť odprieť odrevať odrhnúť  
odrušať odrýpať odsadiť odsáľať odsíriť odsoliť  
odstlať odšívať odšumiť odtáčať odtárať odtaviť  
odťažiť odtikať odtĺkať odtlmiť odtočiť odtúlať  
odtušiť odudrať oduzdiť odváľať odvanúť odvesiť  
odvŕhať odvŕtať odžubať ofajčiť ofarbiť oflusať  
ofľusať ofrckať ofrknúť ogrckať ohádzať ohladiť  
ohraniť ohyzdiť ochlpiť ochytať okopčiť okrájať  
olysieť omrknúť oondiať oondieť oplašiť oplstiť  
optovať orovnať osliniť oslopať osŕknuť ošarpať  
ošmykať ošmýkať ošumieť ošvácať oťapkať oťažkať  
oťuknúť otužieť ovädnúť ovlhčiť ovlhnúť ovracať  
ozobkať ožehliť padávať páhovať panštiť papávať  
patovať peknieť pigávať pikovať písknuť plačkať  
zlatieť   
príslovky: 
obdrato obojnož obojruč obratko odbočmo odkryto 
ododnes odvedľa odvekov odvetne odznovu ohúrene 
okázale olejovo olovene omámene omrzene opodiaľ 
opojene ostnato otáľavo oťapene ozajsky ozvenne 
pachovo parkovo paštsky pichavo pilotne plážovo 
plesovo  
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podstatné mená – mužský rod – životné – osoby: 
občianko obetavec obliekač oblievač obločiar obrázkár  
obsedant obsmŕdač oceňovač odbehlík odkladač odklínač  



odkrývač odoberač odvádzač ohliadač ochmelko okiadzač  
okopávač oltárnik omietkár onanista opaľovač opričník  
ordonanc orgiasta ortoptik osamelec osočovač osteológ  
otcovrah ovčiarik padišach paholčík pacholík pajtášik  
pálenkár paličkár pandrlák pantomím paparaco papkáčik  
paprikár papučiar papučkár paranoik parfumér parobček  
patrológ pederast permoník pešiačik petičiar petičník  
piatačik pinďúrik pišišvor plemenár plesniak  plešatec  
ploditeľ  
podstatné mená – mužský rod – životné – zvieratá: 
obrnenec ovčiačik paličkár papillon papučiar paviánik  
perlovec  peršeron pimprlík  pitbulík plodomor  
podstatné mená – mužský rod – neživotné: 
obedíček obedárik obkladík obliačik oborávač obratlík  
obročník obuváčik obzorník oddielok odhryzok odkladač  
odklápač odkrývač odoberač odparník odporník odpustok  
odrastok odrazník odštepok odtienik odvádzač odvracač   
odznačik ohmmeter ohnivček ohradník ohrnovač ohrňovač  
okcident okopávač okružtek oktaéder oldtimer olejomer  
oleokrém oligocén oligonit opaľovač  opätoček opeľovač  
opičinec orfizmus orličník ortoklas osemhran osemsten  
osikáčik osikovec osobodeň osoborok ostrakón ostropes  
overalík oxymeter oxytocín označník oznamček ozokerit  
ozonátor ozonizér ožarovač pahorček pajazmín paklíček  
paleocén paleogén paleotyp palístok pandrlák páperček  
páperník papizmus paraklis parament parfémik paroplyn  
parôžtek pasážnik páskovač pastorál patentík patrónik  
päťvalec pecníček pegmatit pektorál peliešok peľochyt  
perikard peristyl perlátor perlovec perníček pervitín  
petrofyt pidlikáč piersing pichanec pilaster pilierik  
pinďúrik pisoárik pišinger plamenec plátoček plavúnik  
playback playlist plazivec pleonast plutonit  
podstatné mená – ženský rod – životné: 
odaliska odevárka olejárka  oponárka optantka orešnica  
ostračka ostranka oštinoha ovčiačka ovsienka pálkarka  
pandička panterka paviánka  pavúčica peniarka peržanka  
pestrica piadivka pierotka pitbulka pižmovka platička  
plazivka  ploskuľa plotička pltiarka  
podstatné mená – ženský rod – neživotné: 
obaľovňa obednica obkládka obočenka obočnica oborávka  
obsádzka obstávka oceanita ocotnica octovina ódickosť  
odiedzka odkrývka odlievka ohliadka ohovárka ohrádzka  
ohýbačka ochrupka okenička okluzíva olejáreň olejnica  
omeletka ometačka ometlina opadanka opekačka operetka  
opornica orálnosť ordináta organela organika ornitóza  
ortotika osobonoc ostrevka ostrička osuhlina oválnosť  
ovsienka oziminka ozimnosť ozubáreň ozubnica ožarovňa  



páčivosť padavosť pajtička pakoruna pakovina palatála  
palestra pálivosť palmička palmovka palpácia pandémia  
panfóbia panskosť pansofia papanica papilota papirosa  
papradka paralaxa parandža parapet pararula parataxa  
paraveda parcelka parovina partčina pascička pasparta  
paspulka pastilka pastopka pašešuľa paštčina paštečka  
paštéčka paštétka patetika pauzička pavláčka pažbička  
péeneska peknôtka pentelka perikopa perkusia perlinka  
perlovka petechia pietnosť pichačka pintička pinzetka  
piruetka pískačka písmovka pištoľka pizzeria pizzerka  
pizzérka pižmovka placička plaketka planétka planžeta  
plašička plátačka plavačka plavúnka plážička plážovka  
pletenka pletôčka plotovka pľúcnica pluméria plynovka  
podstatné mená – stredný rod: 
oceánium odskočné ohýbadlo okolesie opíčatko orákulum  
orešisko ostrešie ostridlo ostružie otŕnenie ovocíčko  
pajtisko palčisko pasáctvo pasteblo pastorča paviánča  
páviatko päťročie pekielko peklíčko perineum pivčisko  
plašidlo plecisko plodisko plodstvo plstenie  
podstatné mená – pomnožné: 
oškrabky pančušky perkusie plavôčky  
podstatné mená – nesklonné: 
ordinále playmate  
prídavné mená: 
oázovitý občinový obhrublý objímavý obkročný obkukaný  
oblakový oblátsky oblokový obojnohý obojruký obracací  
obrazivý obrážací obsypový obšívací obtáčací obtiažny  
obžerský oceánový odčítací oddávací odhodový odierací  
odnášací odnožový odpájací odpínací odpisový odrazivý  
odrážací odrážavý odronský odstavný odstupný odsúvací  
odťahový odtŕhací odtrhový odvíjací odvratný odvykací  
oglejený ohrotený okohybný oleínový olšinský ominózny  
onanický opartový oplenový opletací oranžský orešcový  
ornátový orogénny ortášsky ortézový ortovský oscarový  
osemcípy osemnohý osievací oskarový oslepivý oslopaný  
osmičelý osramový ostručký osuhľový osvalený oštepový  
otrasový ovčiacky ovetvený ovsíkový ovzdušný oxidický  
ozdravný pabukový pácanský pačérsky pačulový paellový  
pachtivý pajedivý pajesatý paketový pakomárí pakovací  
paličský paľovský palpačný pamírsky papájový parákový  
párdňový párovitý párročný pasážový pásovitý pastózny  
patinový patovací pavelský pavúkový päťhlavý pätinový  
päťlistý päťprstý pekanový peletový penisový penovitý  
peptický perexový perínsky perkusný perovitý pesahový  
pexesový pieporný pieprový piesocký pilátsky pilčícky  
pipovité pivotový pixelový planárny plankový plantavý  
pľantavý platnatý plavkový plávkový plečkový plevnatý  



plienivý plnolíci plonkový plstiaci pľúckový pĺžovité  
zámená: 
oddakiaľ odtadeto 
slovesá: 
obarovať obehúvať obhlodať obhrabať obchytiť objazdiť  
obkmásať obkrájať obkrojiť obkrúžiť obkuknúť obliezať  
oblúzniť obmrknúť obmrznúť obmýšľať obňuchať obostlať  
obpletať obpliesť obrechať obrňovať obrovnať obryknúť  
obrýzgať obsadnúť obsádzať obskákať obskočiť obzobkať  
obživnúť ocapovať ocikávať ocínovať ocitávať očľapkať  
odbafnúť odbahniť odbrnkať odbrúsiť odbúchať odcengať  
odcláňať odcloniť odcrknúť odcvičiť odcvikať odčerviť  
oddebniť oddrobiť oddudrať oddurdiť odflákať odfrflať  
odglgnúť odhliniť odhnívať odhopkať odhorieť odchytiť  
odjachať odkľačať odklápať odklikať odklusať odknísať  
odkráčať odkresať odkrívať odkvačiť odkýchať odkysliť  
odkyvkať odliečiť odliezať odlistiť odľudniť odmávnuť  
odmäknúť odmodliť odmoknúť odmrmlať odmrštiť odmumlať  
odmýšľať odnaúčať odohýnať odomlieť odondiať odopchať  
odoznieť odpinkať odplakať odplynúť odplývať odpufkať  
odrapkať odrečniť odrhovať odriapať odrihnúť odrovnať  
odrybniť odrypnúť odsádzať odsedlať odsnežiť odsnímať  
odsnívať odsrknúť odstonať odsvätiť odšepkať odšepnúť  
odškrtať odškrtiť odšmariť odšomrať odštikať odšumieť  
odšupnúť odšušťať odtančiť odťapkať odtieniť odtmoliť  
odtrepať odtŕpnuť odúročiť odvetrať odvlhčiť odvlhnúť  
odzdobiť odžižlať ofľuskať ofľusnúť ofrkávať ofrkovať  
ogabávať ohládzať ohmatkať ohnednúť ochytkať okántriť  
okľavieť oklepkať oklepnúť okótovať okrúhliť okukovať  
okvackať okvapkať okväckať okvickať okydávať oľahčieť  
olatovať olepovať omaľúvať omedovať omodrieť omrkávať  
onežnieť opakúvať oparovať opekávať opláštiť opozerať  
opraskať oprsknúť opukávať opuzdriť oratovať orezovať  
orubovať orysovať osemeniť osihotiť osíkavať osirotiť  
osladnúť oslintať ostríhať osvitnúť ošmyknúť ošupovať  
ošustnúť otemnieť otetovať otmavnúť otrtúliť ovaľovať  
ovrackať oxidovať oziabnuť ozlatieť ozobávať ozónovať  
paholčiť pálkovať palpovať papinkať papkávať parsovať  
pisárčiť plátovať plédovať plemeniť plichtiť plodovať  
pltníčiť plynovať splanieť  
príslovky: 
obhrublo obchodne objemove objemovo oblastne obnažene  
obnosene obrátene obratovo obrazovo obrovite obrysovo  
obtiažne obtýždeň obžersky octovito oddneska oddneška  
odpútane odrodovo odronsky odvodene ohlúpene ohromene  
ohrozene ochranne okyptene omráčene operačne operetne  
opilecky oplašene oslabene oslepene oslepivo otrasene  



ovisnuto oxidačne ozajstne ozdravne ozvenovo padajúco  
pachtivo paketovo palausky palivovo palpačne pápežsky  
papučovo párovite párovito pásovito pastózne perlisto  
perovito piesňovo pílovito plamenno platobne plavecky  
plesnivo   
 
9 
podstatné mená – mužský rod – životné – osoby: 
občiankar občiankár obchendoš obkukávač obletovač obnoviteľ  
obrátenec obrezanec obrodenec obroditeľ obsahista observant  
obskurant obťahovač oceánológ očkovanec odčítavač odhaľovač  
odloženec odpaľovač odpisovač odpočúvač odvolateľ oficierik  
ohlasovač ohlupovač ohraňovač ochlpenec oplakávač oplašenec  
opravovač opustenec oranžista oratorián organológ oslavovač  
ošklbanec oštiepkár ovládateľ oznamovač pacientík paganista  
pálenčiar pamiatkár pančuchár panegyrik panelista pangermán  
papalášik paparazzo pápeženec papyrológ paramedik parazitík  
partokrat pasienkár paspartér pašeráčik patafyzik patinátor  
patristik performer peronista pieskovač píšťalkár pivničiar  
plavačkár plieniteľ pneumológ  
podstatné mená – mužský rod – životné – zvieratá: 
ohniváčik osmoráčik ostriežik ostrôžkár pakomárik pangasius 
papagájik papuľovec pásikavec pekinézik pelikánik percheron  
pieskomil piesočník  pichľavec pleskáčik ploskáčik  
podstatné mená – mužský rod – neživotné: 
objemomer obrázoček obťahovač oceľokord odbočovač odčítavač  
oddeľovač odhaľovač  odhrnovač odhrňovač odkaľovač odpaľovač  
odpeňovač odpočúvač odpojovač odposluch odrezávač odrušovač  
odsekávač odsírovač odsoľovač odšupovač ofikalcit ohlasovač  
ohraňovač oklepávač okružliak oldomášik olejoznak oligoklas  
olovnatan onanizmus oprašovač opravovač optimeter optokábel  
orechovec organizér organogén orgiazmus oscilátor osikovček  
osmometer ostrokvet ostrolist ostroplod otázniček otčenášik  
ovalbumín ovsíkovec oznamovač pacifikál pádostroj paintball  
pakšament palatinát palindróm paneláčik panteónik pantograf  
papamobil papaverín paradoxík paraglajd parahokej paralyzér  
paraorech paramotor parašport paratýfus parazólik parenchým  
parfumček parkinson parohovec parostroj pasírovač pastorček  
patchwork päťzáprah pečeňovec pedometer peletizér peňazovod  
pentaéder pentagram pentatlon penthouse penziónik percentil  
perimeter perovskit petroglyf pianizmus pieprovec pieskovač  
piesočník pichanček pikofarad pikoliter pipasárik piperazín  
píplmeter plamenník plátkovač plazmocyt pletenček plevnatec  
plodolist ploskáčik plyšiačik pneumerač pneumokok  
podstatné mená – ženský rod – životné: 
obludička obrubnica obšívačka odberačka odevníčka odnášačka  
ofsetárka ochechuľa  okrskárka olejkárka onanistka opičiarka  



otváračka  pakobylka palatínka paparacka paragánka patetička  
pavedkyňa pedofilka pekáročka  pekinézka pendlerka perinbaba  
pichľavka pijavička pizziarka plamienka plastička plniteľka  
ploskanka ploštička 
podstatné mená – ženský rod – neživotné: 
obdratosť objímavka oblátočka oblúkovka obmurovka obrážačka  
obročnica obrogácia obrubnica obrúčočka obrusnosť obrysnica  
obscenita obsypávka obšívačka obturácia obväzovňa obývanosť  
obzeračka oceľotlač ocotnička odberačka odbočnica odchádzka  
odkopávka odkrytosť odlučnosť odreninka odťahovka odvalnica  
odvíjačka odvolačka odvykačka ohúrenosť ochotnosť okrúhlica  
okrúhlina olejotlač omámenosť omarenosť omieľačka omrzenosť  
oniománia onlinovka opatrovňa opelivosť operatíva opičiareň  
oplátočka opojenosť opravenka opravička opulencia oranžéria  
orogenéza orografia ortodoxia ortofónia ortoptika osievačka  
oskoruška oslavička osmančina osteolýza ostnatosť oštepovka  
oťapenosť otoskopia otrokáreň otváračka oxymetria ozdobnica  
oziablina ozvučnica packanica pahodnota paholčina pahriebka  
pakorunka pakultúra palaučina pálenička pálenôčka paliatíva  
palilógia pamätnica pamätnosť pamäťovka pamperska panelovka  
papanička papiroska papkanica parabolka parafínka parazitka  
parentela parížanka parobrzda paroloďka paronymia partiovka  
paschália pasiflóra pasivácia pastiereň pastorela paternita  
patinácia pátravosť patyčinka pavúčnica päťkoruna pečeňovka  
pedosféra pekárčina pekelnosť perfekcia persifláž persuázia  
perverzia piestnica pijatička písanôčka písmovina písomôčka  
plachtica plamenica plantavka planžetka platonika plavenina  
plazivosť plecháreň plesnivka plievočka ploskačka   
podstatné mená – stredný rod: 
oblačisko obločisko obrazisko obvínadlo octárstvo octovanie  
odkalisko odložisko odpadisko odpalisko odrážadlo odronstvo  
odvalisko oglejenie okienečko okienočko oknárstvo olistenie  
omatídium opičiatko orlíčatko osievadlo osvalenie ovetvenie  
ovsenisko ozrutisko pagáčisko pahýlisko pálenisko pandiatko  
parafango paronymum pastierča pavúčisko pazúrisko päťveršie  
petroeuro pijačisko pijanisko  
podstatné mená – nesklonné: 
pasodoble  
podstatné mená – pomnožné: 
obzerance pantalóny pavúkovce pendlovky piškvorky plášťovce  
ploskavce  
prídavné mená: 
objazdový obkladací obkladový obliakový obliehací obložkový  
obojlícny obojnožný obojsečný obopínací oborávací obrastový  
obrúčkavý obrúskový obsesívny obsolétny obtláčací obturačný  
obžinkový oceánický oceňovací očistcový odevársky odglejený  
odjazdový odklápací odklínací odlievací odopínací odpovedný  



odpustový odrážkový odriekavý odševkový odštepový odťažbový  
odvádzací oficiózny oflajnový ofukovací ohnivcový ohňometný  
ohňovkový ohnuteľný ohrnovací ohrňovací okáľovité okáňovité  
okienkový okluzívny okolíkatý okolíkový okulárový olejársky  
olivínový olivovité onehdajší onkogénny onlajnový oolitický  
opálovitý opeľovací opierkový oplôtkový oportúnny optatívny  
opulentný opunciový opuzdrený oráčinový orátorský ordáliový  
ordinálny ordovický oregonský orezávací orfeovský organzový  
orknejský osemhlavý osmičkový osminkový osmotický osobákový  
ostrohatý ostronosý ostrozubý ostrožltý osuheľový otomanský  
oťukávací otužovací otvárkový outfitový outletový ovadovité  
oválovitý ovariálny ovinovací oxalátový oxfordový ozalidový  
ozalitový ozonidový ozubicový ozubovací ožarovací oživovací  
pablanový páčidlový pádlovací pádlovitý pakostový paládiový  
palánkový palatálny pálenícky pálkarský pálkovací pálkovité  
palmetový palmitový palúdzsky pandanový panvovitý papeetský  
páperistý páperkový pápernatý papradský papučkový paralaxný  
parfémový parkanový parkovitý parolodný parterový pasantský  
paschálny pasivačný páskovací pásmovitý pastisový pastišový  
pastovitý pastúšsky paškvilný pašmínový paštekový paštékový  
paštúnsky patelárny patitulný paulánsky pazúrnatý pažnicový  
päťbodový päťdecový päťdielny päťgólový päťhlasný päťkilový  
päťkolový päťlúčový päťmíľový päťradový päťstenný päťtonový  
peletkový penaltový pepsínový peptidový perejnatý pergolový  
perinkový perkálový perkovský perlitový perlonový perlónový  
perlovitý perorálny pesachový petangový petardový pétepácky  
petlicový piastrový pierotský pilhovský pílingový pilotážny  
pimentový pinkovité piskotavý placebový plachetný plamenitý  
pláňanský plápolavý platičitý platinový plátovací plenérový  
pletivový plevinatý plevovitý plchovité plieskavý pliocénny  
plisovací plnokvetý plnomocný plnozrnný plnučičký plotársky  
ploticový pltiarsky pluviálny  
zámená: 
odhentade odhentiaľ odinakade odinokiaľ  
slovesá: 
dátumovať napácovať obabrávať obálkovať obcikávať obelievať  
obhryzkať obchytkať obkopávať obkydávať oblapávať oblapovať  
oblemovať obmaľovať obmrkávať obopletať obopliesť obosielať  
obostavať obostaviť obotkávať obrýľovať obrysovať obrysúvať  
obsedávať obsíkavať obsmievať obstielať obstreliť obstrúhať  
obšliapať obštibrať obšuchnúť obťarchať obtesávať obúchavať  
obuvníčiť obvolávať obzobávať ocapkávať ocvokovať očipkovať  
očliapkať odbaľovať odbavúvať odblšovať odblysnúť odbrnknúť  
odbytovať odciedzať odcupitať odcvaknúť odcviknúť odcvrknúť  
odčapovať odčarovať odčesávať odčiňovať oddlžovať oddrkotať  
oddrobčiť odebňovať odfajknúť odfaxovať odfláknuť odflusnúť  
odfľusnúť odfrngnúť odfrnknúť odgúľavať odhákovať odhrabnúť  



odhrmotať odhúkavať odhundrať odjedávať odkaľovať odkliknúť  
odklopkať odkódovať odkožovať odkrvovať odkýchnuť odkyvovať  
odlákavať odlakovať odlakúvať odlietnuť odlogovať odmaľúvať  
odmilovať odmínovať odminúvať odmlčovať odmrvovať odmurovať  
odnožovať odpasovať odpeňovať odpinknúť odpláštiť odpľuvnúť  
odpojovať odpozerať odpriahať odprsknúť odrezovať odročovať  
odrolovať odrypovať odsadávať odsemeniť odsírovať odskackať  
odsoľovať odspievať odstielať odstopnúť odstrojiť odšikovať  
odšírovať odškrtnúť odšliapať odšmatlať odšmotkať odšmyknúť  
odšteknúť odštiepať odštipkať odšuchnúť odšuchtať odšumovať  
odšupovať odšvacnúť odtafáriť odtavovať odťažovať odteperiť  
odterigať odtikávať odtrieliť odúčtovať odudrávať oduhličiť  
oduzďovať oduzľovať odvliekať odvrhovať odvrkávať odvrtávať  
odvŕtavať odžubávať ofarbovať ofľusknúť ofrflávať ogrciavať  
ogrilovať ohadzovať ohorievať ohraňovať ohrbatieť ohryzávať  
ohyzďovať ochľastať ochlpovať ochrípnuť ochrstnúť ochytávať  
ojazďovať oklamávať okrajovať okrásnieť okrúhlieť okysľovať  
omašľovať omrežovať opehavieť opletávať oprchávať orámcovať  
orapavieť orosievať orovnávať orumenieť oružovieť osieťovať  
osinavieť osirievať osivievať oslopávať osprostiť osrsťovať  
ostrievať ostudeniť osvetlieť osvitovať ošarpávať ošifrovať  
oškrabnúť oškvrknúť ošmekávať ošuchovať ošumievať oťapkávať  
oťažkávať otrundžiť ovenčovať ovlhčovať ovrubovať ozobkávať  
ozubadliť ozúbkovať ožiarovať páčikovať paginovať paketovať  
panelovať pasážovať pásikovať pasivovať pedálovať peletovať  
pikírovať pipetovať plačkávať plankovať plašievať platievať  
plátkovať plechovať pleskotať plešatieť pletkovať plombovať  
plotrovať zoperovať zoponovať  
príslovky: 
objektovo obrázkovo oceňujúco očakávane oddialene oddychovo  
odľahčene ododneska ododneška odrážkovo odriekavo odtieňovo  
odvetvovo odviazane oficiózne oflajnovo ofsajdovo ohlúpnuto  
ohurujúco ochromene ojedinele onlajnovo oportúnne opuchnuto  
opulentne orátorsky oslabnuto osmoticky osočujúco osvedčene  
otrtúlene otupujúco oživujúco panvovito pápernato paprikovo  
papučkovo parkovito pásmovite pásmovito pastorsky paškvilne  
päťhlasne pedofilne percentne perorálne plápolavo platinovo  
plaziačky  
častice: 
pánbohdaj  
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ordinárius  
 
obsahizmus paganizmus paroxyzmus pasivizmus patetizmus peronizmis   



 
obrusovina odkvapnica oficialita ojazdenina onkogenéza oportunita  
optimalita orechovica orechovina oškúlenina otcovražda otlačenina  
otrhankyňa ozonosféra ozónosféra padákovina pakomárica panegyrika  
papuánčina paragenéza paralelita paraperéza parohovina parotitída  
paskudnica patafyzika patogenéza patogenita patristika pätnástina  
päťstotina pedikulóza pianistika piesočnica pinakotéka planisféra  
plasticita plášťovina plavkovina plazmolýza plazmopara pleskavica  
 
oceanárium odkladisko odkyslenie ofertórium oftalmikum ordinárium  
paholčisko pahrebisko pálenčisko pálkovisko panarícium panoptikon  
parobčisko patronymum  perihélium perlovanie plagátisko  
plachtovie plamenisko plazmódium  
 
obedovávať obetónovať obetovávať obgrciavať obháčkovať obhlodávať  
obhorievať obhrabávať obhryzovať obkrajovať obkružovať obliekavať  
obmailovať obmäkčovať obmejlovať obnitkovať obňuchávať obodrievať  
obostielať obrechávať obrezivieť obriaďovať obrovnávať obrúčkovať  
observovať obskurovať obstehovať obstrapkať obstreknúť obstrieľať  
obškuľovať obškvrknúť obškvŕknuť obšliapnuť obštruovať obšúchavať  
obšuchovať obtancovať obtancúvať obťapkávať obveslovať obvoniavať  
obzobkávať ocajchovať ocvočkovať očaptavieť očarovávať odaretovať  
odátumovať odbafkávať odbagrovať odbahňovať odblesknúť odblysknúť  
odborníčiť odbrechnúť odbrusovať odbrzďovať odbubnovať odbudzovať  
odcvikávať odcvrnknúť odčervovať odčiarknuť oddebňovať oddrobovať  
odentrovať odfidlikať odflinknúť odfrézovať odfujazdiť odháčkovať  
odhajdákať odheslovať odhladovať odhliňovať odhodnotiť odhorievať  
odhrčkovať odhryzávať odhryzovať odchlpovať odierkovať odklikávať  
odkloňovať odkoučovať odkrokovať odkvacávať odkvapovať odkväcávať  
odkysličiť odkysľovať odlifrovať odlisťovať odľudňovať odludzovať  
odmaďarčiť odmachovať  odmailovať odmejlovať odmontúvať  
odmrmlávať odmršťovať odmumlávať  odolejovať odoperovať  
odorizovať odoznievať odpálkovať odparkovať odpauzovať odpidlikať  
odpinkávať odpískavať odplašovať odplichtiť odplynovať odpopolniť  
odpracúvať odpriahnuť odprskávať odpružovať odpyskovať odrachotiť  
odrapkávať odriblovať odrigľovať odrodzovať odrovnávať odrybňovať  
odsadzovať odsedlávať odservovať odsledovať odsnežovať odspevovať  
odsťahúvať odstopovať odstreknúť odstriedať odstriekať odstrieľať  
odsuplovať odšepkávať odšifrovať odškrabkať odškrtávať odšmochtať  
odšpendliť odšprihnúť odštekávať odštepovať odšuchotať odšupkovať  
odtelesniť odtentovať odtieňovať odtlačovať odtrénovať odúročovať  
odveslovať odvetrávať odvetvovať odvlhčovať odvšivovať odzdobovať  
odzubadliť odžilkovať odživotniť oflinkovať ohladzovať ohonorovať  
ohrdzavieť ohryzkávať ochorievať ochytkávať oklepkávať oklincovať  
okolíkovať okopírovať okopnievať okoreňovať oktrojovať omaľovávať  
omodrievať opakovávať oparafovať opatinovať opieskovať opilovávať  
oplášťovať oplečkovať oplešatieť opraskávať oprašivieť oprosťovať  



opuzdrovať orysovávať osamotnieť osemeňovať osieťkovať osifikovať  
oslintávať osmičkovať ostriebriť ostrihávať ostruhávať ostruhovať  
ostužkovať osústružiť osvetárčiť ošperkovať oštrbavieť otapetovať  
oťarbavieť otitulovať otriezvieť ovocináriť ovšivavieť ozeleňovať  
ozmyselniť ozmysľovať ozonizovať papagájčiť parcelovať pardónovať  
pastierčiť pastorovať patrónovať penetrovať percipovať permutovať  
pestovávať piknikovať pilníkovať plachtáriť platinovať pletkárčiť  
plienkovať   
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paleozoikum pejoratívum  perfektívum  
 
obchodníčiť  obliterovať  obostavovať obryndzovať  
obslučkovať  obstrekovať  obstreľovať  obšliapavať   
ocesnakovať odbleskovať  odbosorovať odburiňovať   
odcentrovať  odčiarkovať  odenterovať  odexpedovať  
odfiltrovať  odhasprovať odhumusovať odchlipovať  
odchlopovať odignorovať  odklíčkovať  odmašírovať   
odmaturovať odmemorovať odmoderovať odmodlievať  
odmýtizovať  odpapuľovať odpečaťovať odpieskovať   
odplášťovať  odplombovať odpočitovať  odrastrovať   
odreferovať  odsalutovať  odsemeňovať odseparovať  
odslovenčiť  odsnímkovať odspätkovať odstresovať   
odstrojovať  odšantročiť  odšminkovať odšoférovať   
odšpuntovať odštopľovať  odštupľovať  oduhličovať   
odvandrovať odzdravovať odžmolkovať ohrádzkovať  
okalibrovať  onálepkovať  opilníkovať  oplagátovať   
oprosťovať  ostránkovať  ošpľachovať ošplechovať   
oštempľovať ozubadľovať pableskovať  pacifikovať   
paletizovať  pancierovať  papagájovať  paparacovať  
parafínovať  paspartovať  persiflovať  pervertovať   
perzistovať  pigmentovať plátenníčiť   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


