
Lyžovačka – slovná zásoba a užitočné frázy, rozhovory 

lejtő, sípálya zjazdovka veszít stratiť 

hegyi gleccser horský ľadovec „talált tárgyak 

osztálya“ 

straty a nálezy 

jég ľad sígyantázás voskovanie lyží 

hó sneh sílécek beállítása nastavenie lyží 

lavina lavína hegyi szolgálat, 

hegyi mentők 

horská služba, snežná 

hliadka 

lavina veszély lavínové nebezpečenstvo hójáró autó snežný skúter 

libegő sedačková lanovka sérülés zranenie 

sífelvonó vlek törött láb zlomená noha 

bérlet permanentka, skipas kibicsaklott boka vyvrtnutý členok 

napi jegy jednodňová permanentka figyelmeztetés varovanie 

délelőtti jegy dopoludňajšia permanentka veszélyes nebezpečný 

délutáni jegy popoludňajšia permanentka óvatos opatrný 

hóvihar fujavica hegyi üdülőhely horské stredisko 

sílécek lyže síközpont lyžiarske stredisko 

síbot lyžiarske palice vizsgáló ošetrovňa 

sícipő lyžiarky hóeke, hótoló snežný pluh 

kesztyű lyžiarske rukavice felnőtt dospelý 

síszemüveg lyžiarske okuliare nyugdíjas dôchodca 

sisak helma, lyžiarska prilba le nadol 

símaszk lyžiarska kukla fel hore 

kötés viazanie felszín povrch 

a síléc orra špička lyže korlátlan hozzáférés neobmedzený prístup 

a síléc éle hrana lyže biztosítás poistenie 

síelő lyžiar kedvezmény zľava 



sífelszerelés lyžiarske vybavenie, 

lyžiarska výstroj 

felszerelés vybavenie 

síiskola lyžiarska škola sífutás bežkovanie 

balesete van mať nehodu sílesiklás zjazdové lyžovanie 

jegyet a felvonóba lístok na vlek beleértve vrátane 

menetrend cestovný poriadok csúcs vrchol 

kövesse az utasításokat dodržiavať pokyny jegesedés poľadovica 

kölcsönözni, bérelni požičať, prenajať si   

síkölcsönző požičovňa lyží   

 

 

 

 



Príklady použitia a frázy: 

Mennyibe kerül a délelőtti jegy? 

Fizethetek bankkártyával? 

Ez a felvonó nem működik. 

Meddig jár a felvonó? 

Hol lehet kölcsönözni sífelszerelést? 

 

Mennyibe kerül sífelszerelés kölcsönzése 

egy napra? 

Ez magában foglalja a sisakot is? 

Van biztosítása? 

Sajnos a síbérleted érvénytelen. 

Elvesztettem a tárcámat. 

Eltévedtem. 

Hol van a legközelebbi toalett? 

Légy óvatos! / Vigyázz! 

Mi történt? 

Megsérültem. Azt hiszem, kibicsaklott a 

bokám. 

Hogyan jár a felvonó? 

Legyen óvatos. Jeges a felszín.  

Kihívnád a hegyi szolgálatot? 

Tedd fel a szemüveget! 

Vigyázz! Hótoló! 

Odaadnád a síbotot? 

Felvonóval megyünk? 

Jól nézel ki ebben a símaszkban. 

Gyakrabban kellene hordanod! 

Koľko stojí dopoludňajšia permanentka? 

Môžem platiť platobnou kartou? 

Tento vlek je mimo prevádzky. 

Dokedy jazdí vlek? 

Kde by som si mohol požičať lyžiarske 

vybavenie? 

Koľko stojí požičanie lyžiarskej výstroje 

na jeden deň? 

Je to vrátane helmy? 

Máte poistenie? 

Bohužiaľ, tvoja permanentku je neplatná. 

Stratil som peňaženku. 

Stratil som sa. 

Kde sú najbližšie toalety? 

Dávaj pozor! 

Čo sa stalo? 

Som zranená. Myslím, že som si vyvrtla 

členok. 

Ako jazdí vlek? 

Buďte opatrní. Na povrchu je poľadovica. 

Môžeš zavolat snežnú hliadku? 

Nasaď si okuliare. 

Pozor! Snežný pluh! 

Môžeš mi podať palice? 

Pôjdeme lanovkou? 

Vyzeráš dobre v tej lyžiarskej kukle. Mal 

by si ju nosiť častejšie!.



Krátke rozhovory:  

A: Jó napot kívánok, mennyibe kerül a napi 

jegy? 

B: 35 EUR. 

A: Rendben, fizethetek bankkártyával? 

B: Igen, természetesen. 

A: Tessék. 

B: Köszönöm. Adja meg a pinkódot, kérem. 

A: Köszönöm, viszontlátásra. 

 

A: Jó napot kívánok, szeretnék bérelni egy 

sífelszerelést. 

B: Oké. 15 euró egy napra. Ha két napig 

kölcsönözöd, 28 euróért lesz. Hány napra 

szeretnéd? 

A: Csak egy napig. Köszönöm. 

B: Rendben, szeretnél síszemüveget is? 

A: Igen, kérek. 

 

A: Jó napot kívánok, hol tudom beállíttatni a 

síeléceket? 

B: Ott van a síkölcsönző. Ott biztos segítenek.  

A: Nagyon köszönöm. 

B: Nincs mit. 

 

 

 

 

 

A: Dobrý deň, koľko stojí jednodňová permanentka? 

B: Stojí 35 eur. 

A: Dobre, môžem platiť platobnou kartou? 

B: Áno, samozrejme. 

A: Nech sa páči. 

B: Ďakujem. Zadajte pin, prosím. 

A: Ďakujem. Dovidenia. 

 

A: Dobrý deň, rád by som si požičal lyžiarske 

vybavenie. 

B: Dobre. Je to za 15 eur na deň. Ak si ho požičiaš na 

dva dni, bude to za 28 eur. Na koľko dní to 

potrebuješ? 

A: Len na jeden deň. Ďakujem. 

B: V poriadku, budeš chcieť tiež lyžiarske okuliare? 

A: Áno, prosím. 

 

A: Dobrý deň, kde si môžem nechať nastaviť lyže? 

B: Tamto je požičovňa lyží. Som si 

istý, že vám tam pomôžu. 

A: Veľmi vám ďakujem. 

B: Nemáte zač. 

 

 


