
CONJUNCTIONS 

What is a conjunction? 

A conjunction is a word that links words or groups of words. 

They are non-flexible, so, they never change. (No declension, no conjugation) 

High frequency conjunctions: 

Slovak English Synonym Examples 
    

A And  Eva a Robert   

A predsa And yet  Povedal, že bude večer doma, a predsa nebol doma. 

A preto That is why A tak Chcem hovoriť  po slovensky, a preto študujem 
slovenčinu. 

A tak Therefore A preto Hovorí veľmi rýchlo, a tak nerozumiem. 

A teda Therefore 
 

 Každý jazyk má latinské slová, a teda aj slovenčina. 
 

A to And it is…   Mám rada chémiu, a to hlavne biochémiu. 

Aby 
Aby nie 

In order to 
In order not to 

 Študujem slovenčinu, aby som mohol komunikovať 
s mojou slovenskou rodinou. 
Robím si poznámky, aby som nezabudol. 

Aj And, also A, tiež Mám rád aj Janu aj Evu. 

Aj keby Even if  Musím dokončiť tú prácu, aj keby som pracoval celú 
noc. 
Nedokončím tú prácu, aj keby som pracoval celú noc. 

Aj keď Though  Hoci Musím dokončiť tú prácu, aj keď budem pracovať celú 
noc. 
Nedokončím tú prácu, aj keď budem pracovať celú noc. 

Ak If 
In case 

V prípade  že Ak bude padať sneh, tak nebudeme hrať  futbal. 
Ak budem zajtra chorá, tak nebudem v práci. 

Ako Like, as Tak ako Oliver pracuje ako diplomat v Bratislave. 
Musíš to variť tak, ako to varí moja mama. 

Ako keby As if  Pozeral sa na mňa, ako keby ma nepoznal. 

Ale But No  
Avšak 

Moje auto je malé, ale ja som spokojný. 

Ale aj But also Ale i V bufete majú studené, ale aj teplé nápoje. 

Alebo  Or Prídem v pondelok  alebo v utorok. 

Až When Keď Prídem, až  dokončím túto prácu. 

Ani Neither 
Nor 

 Nepijem ani kávu ani alkohol. 
Nemôžem prísť  ani zajtra ani v sobotu. 

Ani keby Even though  Nebudem jesť mäso, ani keby si mi dal milión, som 
vegetarián.  

Avšak  But 
however 

Ale 
Však 

Chcem hovoriť po slovensky, avšak nemám čas 
študovať. 

Ba Nay 
Even 

Ba dokonca Bola smutná, ba dokonca plakala. 
 

Buď…alebo Either… 
or 

Alebo Na Vianoce môžeme ísť buď na Slovensko, alebo 
môžeme zostať tu v Londýne. 

Či If, whether   Opýtam sa Rebeky, či má v pondelok čas. 
Neviem, či má Rebeka v pondelok čas. 

Čiže In the other 
words 

Inými slovami 
To jest 

Potrebujem ten text trojmo, čiže  potrebujem tri kópie. 



Hneď ako At once, 
instantly 

Len čo, o chvíľu, 
krátko po tom 

Eva prišla, hneď ako Mária odišla. 
Hneď ako Mária odišla, prišla Eva. 

Hoci Although I keď, aj napriek 
tomu 
 
 

Vždy príde presne, hoci býva ďaleko. 
Nikdy nemešká, hoci býva veľmi ďaleko. 

I, i And Aj, a Brat i moja sestra hovoria po anglicky. 

I keby Even if Aj keby Musím skončiť tú prácu, i keby som pracoval celú noc. 
Nedokončím tú prácu, i keby som pracoval celú noc. 

I keď  Aj keď Musím dokončiť tú prácu,  i keď budem pracovať celú 
noc. 
Nedokončím tú prácu, i keď budem pracovať celú noc. 

Keby If(condition)  Keby som mala viac peňazí, pracovala by som menej.  
Keby som mala viac času, športovala by som viac. 

Keď when V tom čase Keď počúvam hudbu, som šťastná a pokojná. 

Kým While, whilst, 
till 

Zatiaľ čo Manžel pozeral televíziu, kým ja som varila večeru.  

Kým, až kým Until Až pokiaľ Budeš čakať tu, až kým neprídem. 
Dieťa bolo histerické, až kým nedostalo čokoládu.  

Lebo Because Pretože Neposlal som Eve pozdrav na Vianoce,  lebo nemám jej 
novú adresu. 

Len čo As soon as Hneď ako Budem jej písať, len čo budem mať jej novú adresu. 

Lenže but ale Chcem jej písať, lenže stále ešte nemám jej novú 
adresu. 

Medzitým Meanwhile, 
in the 
meantime 

Zatiaľ čo, kým,  
v tom istom 
čase 

Hľadal som dáždnik, medzitým prestalo pršať. 
Medzitým čo som hľadal dáždnik, prestalo pršať.  

Napriek tomu In spite of I keď, hoci Anglickí futbalisti sú výborní, napriek tomu nie sú 
majstri sveta.  Napriek tomu, že anglickí futbalisti sú 
výborní, nie sú majstri sveta. Ale budú. 

Nech May 
May all your 
dreams come 
true. 

 Želám ti, nech sa ti splnia všetky sny. 
Stále jej hovorím,  nech si dáva pozor. 
Vždy jej hovorím, nech študuje každý deň . 
Vždy mu hovorím, nech nepije silnú kávu večer. 

Než  ako Peter má 20 rokov, Juraj má 15 rokov, Peter je starší 
než Juraj. Juraj  je mladší než Peter. 

Nielen 
 

Not only Nie iba Meškal aj dnes, nielen včera. 

No But Ale Povedal, že príde, no neprišiel. 

Preto That is why tak Mám rád Slovensko, preto študujem slovenčinu. 

Pretože Because lebo Nemôžem jesť čokoládu, pretože mám diétu. 

Prv ako Before , 
sooner than 

Skôr ako Študoval ekonómiu, prv ako začal pracovať v banke. 

Prv než Before, 
sooner than 

Skôr než Prv než začal pracovať v banke, študoval ekonómiu. 

To jest (t.j.) It means, in 
the other 
words 

Čiže, inými 
slovami 

Pedagóg, to jest učiteľ, musí byť trpezlivý. 
Pedagóg, t.j. učiteľ, je pekné povolanie. 

Takže 
 

So 
So that 

A preto 
Z toho dôvodu 

Padal sneh, takže všetky lety boli zrušené. 
Veľmi padal sneh, takže autostráda bola zatvorená. 

Teda 
 

Then, so tak Dnes prišli všetci, teda aj Peter je tu.  
Myslím, teda som. Cogito, ergo sum. ( Descartes) 



Totiž 
 

well To jest, 
vlastne 

Zabúdame , totiž táto krajina nemá ešte dobrú 
infraštruktúru. 

Ved´ 
 

because Lebo ved´, 
Predsa však 

Samozrejme, že hovorí po anglicky, ved´je Angličan.  
Prečo si nekúpiš tú knihu, veď máš peniaze. Prečo si 
neprišla, veď si povedala, že prídeš? 

Však 
 

But, however 
 

Predsa, 
jednako, 
ale 

Dnes nemôžem, zajtra však prídem. 
 

Zatiaľ čo While 
  
 

Kým Zatiaľ čo som fajčila vonku, niekto mi ukradol kufor. 
Niekto mi zobral kufor, zatiaľ čo som vonku fajčila. 
 

Že 
 

That 
 

 Myslím, že viem, prečo študuje slovenčinu. 
Povedala, že ma ľúbi. 
Hovorila, že vie variť, a nevie. 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


