
Tento súbor obsahuje zoznam nových výrazov z Krátkeho slovníka slovenského jazyka 
(KSSJ) 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.    
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rep  šič  zet   
 
4 
 
dron  iska  opér  vécé   
nono   
 
5 
 
eurko  fitko  glanc  glazé  kešeň  párty  raper  
reper  selfí  stret  sužet  toast  toust  vodár  
výseč  výver   
ušato   
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opérka oráčka reália  rukola  tmárka vratka  whiska 
bakšiš  karpáň kikbox  kumbál notbuk očenáš polder  
potník  pretok  randál  rozkyv  stavár  šetrič  tablet  
tester  zhŕňač 
rezumé selfie   
   
cúvací  dvojný  gitový  hrčový  jenový  klopný  kokový 
kožový krkový  norový oázový očkový oknový pehatý 
pukový pýrový  rulový  rúnový rutový  ryhový  senský 
sýtivý  tézový  tokový  tubový  tujový  únijný  usňový
  
 
osáľať  pružiť  randiť  vyosiť   
 
hrčavo ježato  mäsito  mzdovo odveko penivo  prašno 
rapavo rodovo sálavo  tímovo točito  tukovo  úrodne 
uzučko uzunko  
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dojáreň fízelka  hakerka hekerka kalnosť karpaňa  
lokajka medunka mumáčka oplanka pivárka pyšnosť 
ramárka raperka reperka šamanka šupáčka tácička  
titulka  ústnosť ušatosť varička vírivka  vodárka  
županka  
dohodár fejsbuk fejsbúk gembler hepyend modista  
obličaj  odsávač rejting  remenár reštart  rodopis  
sizyfos snajper vlnolam vorkšop vstavač vyšívač  
euríčko placebo sedisko stretko  
 
arénový barlový básňový bedľový bigamný blogový  
bránový búdkový cifrový  deľbový diárový dĺžňový  
drénový fánkový fóbiový gangový herňový hmotový  
hrčkový hurkový íverový jostový jüanový kefkový  
kmihový korbový kryhový lomkový maržový mešcový  
obrnový oderový odevový ohybový okopový oparový  
oponový opusový osivový osmiový osobový ostňový  
oterový ozubový pántový párkový pascový pauzový  
pažbový pizzový plánový plnkový plotový plukový  
plynatý praxový prvkový púdrový pumpový putňový  
pyskový razbový ražňový remenný rentový repkový  
rezňový rímsový roštový rúškový saltový sánkový  
saunový slizový stehový sýpkový šálkový šancový  
šerpový šidlový škárový špásový šrafový šťavový  
štósový štôsový táckový tácňový táliový  terčový  
tiažový torbový trakový trasový trsnatý úborový  
úkonový úľavový úletový ulicový úlohový úpäťový  
útekový vedrový vidlový vineový vinšový vrchový  
výlovný výšinný yardový ytriový  zadkový zádržný  
zátkový zrazový zrázový žatvový žrebový  
 
prečože  
 
fönovať obcovať odbáčať osmážať párovať rapovať  
repovať sexovať váhovať zapršať zdieľať žúrovať  
 
apriori  bzučivo drevito drobivo dužnato hanobne  
hlodavo hnisavo horľavo hornato ílovito  mokvavo  
nahnito občasne objemne obranne ohľadne okázalo  
okrasne otáčavo piplavo plešato plodivo prašivo  
pŕhlivo  prchavo prúdovo punktum rozvito  smerovo  
spojene sporivo spotene strhano súťažne svalovo   
únikovo vápnito všivavo záletne zánovne zasucha  
zhýralo znakovo žieravo žilnato  žltučko žltunko  
žltuško  
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drvivosť feudálka gajdoška hnetačka hrablica hrčivosť 
chudáčka jačavosť jagavosť ježatosť klasička kompánka  
kompárka kripelka kumpánia kumpánka lodníčka lumpáčka  
montérka mostárka mrmloška obytnosť odvekosť omylnosť  
opilkyňa ošklivka otáznosť ovčiarka partieka pastorka  
pehatosť pijavosť ploskosť pltníčka plynárka poctivka  
pólistka prababka predkyňa primáška prostosť psoriáza  
rančerka riedkosť ryšavosť skifárka slinivka sofistka  
sopľoška stavárka stolárka šinterka špiceľka šplhúnka  
štepárka tímovosť točitosť tónovosť trefnosť trhanosť  
trkvaska trubačka ťulpaska údenárka úžasnosť vandalka  
večitosť vekovosť veľmožka vincúrka vírivosť vlasáčka  
vlhčinka volovina vzornosť záslepka zrejmosť žandárka  
ženistka  
bioodpad fľajster hárddisk hlinikár ksichtík kumbálik  
očenášik pokrokár pradedko predátor retardér rezident  
smartfón textilák vákuomer varovník vetosled vyklápač  
výložník výšivkár workshop zakladač živičník  
haleluja parkovné pruženie selfíčko zádverie  
 
agendový baretový batohový bavlnový biotopný bliznový  
bločkový  borščový buginový bunkrový centrový dielňový  
dosahový enklávny gejovský gliedový gulagový hakerský  
hlbinový holinový honorový hrboľový hustotný ističový  
jodidový kauciový kazársky klipsový klzákový kométový  
komodový krčahový kyjakový letúnový liahňový medúzový  
meničový mešitový mňamkový mozoľový návejový nozdrový  
nožíkový obezitný oblohový obojkový obručový obrusový 
obslužný obťahový obuškový odkopový odlukový odmäkový  
odrodový odsekový odsunový odvalový odvarový ohanbový  
ohlasový ohnicový ohradový ohrevový okrskový okružový  
opaskový opiátový opilecký opozitný opravový opuchový  
orbitový orkánový orlojový osnovový osuškový osýpkový  
otáčkový otázkový otlakový otočkový otrubový otvorový  
oznamový ozvenový parcelný pátosový pavézový pekáčový  
pelikaní pirohový plackový plombový podkôrny podlažný  
pohodový pokerový pokusový poľanový polypový potokový  
poučkový pozaďový pravácky prinízky pumpkový púpavový  
pupeňový raperský regálový regatový reperský rozkazný  
rozvozný rukolový ruletový rusínsky seansový sekerový  
siričitý  sklonový skružový slamkový smršťový spermový  
spŕškový strumový súťaživý sužetový svetrový sýtičový  
šerbľový šešuľový šiancový širákový šnúrkový štipkový  
štôlňový talárový telúrový textúrny timbrový tlmičový  



tonikový tonusový toustový tranzový tunerový úbytkový  
úkrytový úryvkový úsečkový úšustový útulkový úväzkový  
úvratový uzlíkový vechťový vizážový vrkočový vstupový  
výbojový vydávací výjavový výkrmový výlukový výmazový  
výmerový výparový výpekový výpisový výronový výsypový  
výšinový výterový výtlkový vývarový výverový výzdobný  
výzorový vzlínavý záderový zádverný záhybový zálivový  
zátokový závejový zhlukový zvučkový  
 
odkedyže odkiaľže  
 
poldruha poltreťa  
 
bankovať ksichtiť odlesniť ošúpavať podmákať stohovať  
upažovať utlmovať vybrežiť vyosovať vyšuchať zdrobniť  
 
drevnato dužinato guľovito gumovito hubovito krúžkovo  
lúhovito modručko modrunko mrákotne náhodile náhodilo  
náležito novodobo obrovito obsadeno odbojovo odťažito  
ošemetne podkožne podomovo pomotane popínavo pórovito  
potrebne povestne prinízko prítomne procesne súťaživo  
svalnato šuchtavo šupinato väzensky vláknito výnosovo  
výzorovo uzulinko výsledne zlatučko zlatunko živorodo  
 
nietoaby  
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agresorka bosoráčka brčkavosť dovozkyňa dôvodnosť drevitosť  
etnickosť gardistka gebuzinka gemblerka hanlivosť hojdavosť  
hundroška chvatnosť kanibalka klenutosť kulisárka lakomkyňa  
ľudovkyňa mraziarka neslanosť neutrálka neverkyňa občasnosť  
obrnenosť oceliarka odsávačka ohromnosť okázalosť okrasnosť  
okupantka olovnička optickosť osirelosť osirenosť oslabovka  
oslnivosť ošumelosť otáčavosť otrasnosť otrokárka ovíjavosť  
ozrutnosť ozvučnosť oživenosť panslávka pečivárka pernatosť  
piplavosť plavčíčka plešatosť pľuhavosť pohnutosť pohonička  
pojmovosť polysémia posuvnosť potomkyňa požívačka pracantka  
prastarká pravekosť prefektka pŕhlivosť príslužba pupkatosť  
putovnosť pyskatosť pytliačka radikálka remenárka reparácia  
rovnakosť rusínčina rusofilka skinhedka sladkovka sliedička  
slušivosť smerovosť smilníčka sokolovňa spotenosť stoickosť  
strednosť strhanosť surovkyňa svrbľavka šialenica škrabáčka  
štartérka štátnička tankistka textovosť toxickosť trakčnosť  
trblietka trnkovica trochárka trojakosť túžobnosť ulízanosť  
uslzenosť utešenosť uzimenosť validácia vandráčka väzbovosť  
väzobnosť verbistka vŕzgavosť všivavosť vybranosť vymáhačka  



výmennosť vývozkyňa vyvrheľka vzdornosť zálesáčka záletnosť  
zánovnosť zdesenosť zelenáčka zhrbenosť zloženosť zúfalkyňa  
zvádzačka zvonivosť žalmistka žánrovosť žieravosť žilnatosť  
žonglérka  
autsajder dysgrafik hypotonik oligarcha onomastik ozdobovač  
papiernik partajník prastarký prostitút pubertiak quickstep  
šoubiznis toustovač trialista usoplenec vyberateľ záhlavník  
zemepisár zjasňovač zmäkčovač  
biopalivo dévedéčko hakerstvo obratisko praváctvo  
 

akcentový alpínkový aspektový ašpiračný atentátny batôžkový
 bedekrový bioetický biomasový biotopový blogerský bremenový
 brioškový bucharový bunkerový cenzúrový čajníkový čajovňový
 časovkový činidlový defektový drobnunký držadlový držiakový
 editorový energiový epilógový garantský garnížový grimasový
 griotkový chórusový ikebanový inotajový jahôdkový kalmárový
 kantárový kantónový katétrový keksíkový kelvinový klepetový
 klipsňový kľúčikový kĺzačkový klziskový kondómový korčuľový
 kosačkový kosatcový kremeňový kronikový kurzorový langošový
 libretový líčidlový lízankový macherský markízový márnicový
 masakrový mažiarový mäkčeňový medzerový meradlový močidlový
 mokrinový monoklový nadávkový nadpisový nášivkový návesťový
 návlekový nočníkový obchodový objímkový obrátkový obrazcový
 obrobkový obrúčkový obsluhový obtlačový odbočkový odchytový
 odkladový odleskový odmerkový odrezkový odskokový odstupový
 odtieňový odzemkový odznakový ohláškový ohlávkový ohreblový
 okarínový okenicový omeletový opleckový paginačný pahrebový
 pakľúčový parníkový patrolový päťeurový perigeový pianínový
 pilierový pilníkový pinetkový pinzetový písankový pivonkový
 plavčícky plavúňový plodinový pobočkový podbrušný podestový
 podhradný podnetový podperový podporový podsadový podsevový
 poduškový pohovkový poklusový polguľový položkový poludňový
 pomaličký pomlčkový pomôckový ponožkový postavový potlačový
 potratový povesťový poveterný pramicový prámikový pravoruký
 prejavový prelivový premetový prenikový prepäťový preponový
 presahový presunový priamkový príbehový príborový priečkový
 príhodový príkonový príletový prílohový primášsky prípojový
 prírazový prísadový prísahový príťažový prívesový prsteňový
 prútikový pupencový rádiusový radlicový rančerský rázcestný
 regiónový reťazcový rotundový rozchodný rozkazový rozlohový
 rozlukový rozporový rozvozový rubeolový ručičkový rýdzikový
 samopalný samotkový sasankový smiechový sochorový soláriový
 spermiový statívový stavársky stimulový stoeurový strunkový
 súkolesný sulfidový syntaxový šašlíkový šatníkový šelestový
 špitálsky šporákový štrkáčový šujtášový tabletový ťahadlový
 tamburový tamtamový tankerový tarhoňový teráriový textúrový
 tezaurový toaletový tobolkový toccatový triaškový trubačský



 tuľajkový úbožiacky účtenkový úspechový ustricový ústrojový
 ústupkový uterákový uzáverový validačný vandrácky vápnikový
 viazačský vigíliový vitrážový vírivkový vitrínový vododajný
 voliérový vozidlový vozovkový vratičový vŕtačkový vulkánový
 výliskový výložkový výmyselný výnimkový výpadkový výpiskový
 výpletový výrobkový výskokový výveskový vývratový výzbrojný
 výzdobový zákrutový zákuskový záložňový zápachový zápäsťový
 záplatový zarážkový záružľový zátylkový závarkový závratový
 zoskokový zvierkový žiletkový žinčicový žuvačkový  
 
navlhávať odfukávať odpadúvať odtajovať oplocovať oprskávať  
oskenovať preklopať prosievať stropovať uštipovať vylaďovať  
vylúsknuť vypačovať vyrokovať vysúťažiť vysypovať zahákovať  
zakloktať zlegálniť zosmradiť zvolebniť  
 
aspektovo brožovane dejepisne dvojosovo inotajovo jamkovito  
jubilejne machersky machovito manierovo nahluchlo nápomocne  
obojperne odnaproti osirotene ostrouhlo ostroumne pílkovito  
plánovane poliehavo posadnuto pospolito pracovito práchnivo  
pramenito pravouhlo preťažene priedušne prierazne procesovo  
regulačne rozvinuto samohybne strmhlavo šelestivo štikútavo  
šuchotavo veľkostne výhľadovo vychýrene vzduchovo zapadnuto  
zastarane znalostne žltulinko  
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biotronika bonboniera dopravkyňa horlivkyňa miešankyňa obesenkyňa  
otužilkyňa pažravkyňa pocháblica postranica predajkyňa prišelkyňa  
utečenkyňa zbabelkyňa zurvalkyňa žičlivkyňa  
 
dužinatieť obstavovať odlesňovať odskúšavať odšklbávať odšklbovať  
odtrubovať ohriakovať prefúkavať rekvírovať spoplatniť ukončievať  
vybrechnúť vybrežovať vydražovať vychytávať vykúzľovať vyľahčovať  
vymasťovať vyštekávať vytmavovať zavetrovať zdrobňovať zošpuľovať  
 
11 
 
odhlučňovať  polarizovať  poopravovať  preklenovať   
primasťovať  upotrebovať  vokalizovať  
 
 


