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Poznámka:         

Milý  čitateľ,  

dostáva sa Vám do rúk   vydanie “Malého 

slovníka kovarského nárečá“. Vďaka aktivite 

rodákov z Kovariec vznikol  spontánne zámer 

spísať  špecifické lexikálne jednotky, slová 

vychádzajúce z reči našich predkov v našej obci. 

Podarilo sa nám zozbierať slovnú zásobu, slová, 

ktoré používali naši predkovia,  vyyjadrenia a 

vety, ktorými nás častovali naši starí rodičia 

počas nášho detstva a pretrvali v našej pamäti do 

súčasnej doby. Ide predovšetkým o vtipné čítanie 

kombinované so starými fotografiami rodákov, 

ktoré „Kovarskí rodáci“ zverejnili na internete 

a ktoré si nezaslúžia, aby zapadli prachom 

zabudnutia.  

Sú tu, držíte ich v ruke, tak sa nimi potešte, to bol 

náš zámer.  

                                                                               Prajeme veselé čítanie !                   Karol Verbich 
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ancuk oblek 

apá otec 

aspom aspoň 

bačuvať užívať 

bagandže pevné topánky 

barsčo hocičo 

baska zapínací špendlík 

bicygeľ bicykel 

bicygluvat bicyklovať 

bíly biely 

bocgáň bocian 

bodzgáň bocian 

bombarďáky teplé spodné prádlo 

bombus cukrík 

bou bol 

box krém na topánky 

brachtať kašľať 

brhliť pretierať 

brílať behať po vonku 

budelár peňaženka 

bugaňa hlupaňa 

buganky okvetie trstiny 

bumbajka tepláková bunda 

burgyňa repa 

bystričky cigarety 

candrbál zábava 

cárok ohrada pre husi 

cedelo cedidlo 

céger taška 

cengáč zvonček 

cérka dcérka 

cifra ozdoba 

cifra číslo 

cifruvať zdobiť 

 
Robotnícky dom 
 

 
Dolná terasa kaštieľa v parku 
 

 
Kovarský kroj 
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cigáršpic fajčiarska špička 

cintor cintorín 

cirky zápalky 

cirok trstina 

cogória cigória 

cólštok skladací meter 

cúk prievan 

cukrkandel karamel 

cupok snop 

curigať cúvať 

curik nazad 

cverna niť 

čaboriť mačať sa vo vode 

čaboriť  boriť sa blatom 

čachrovať meniť 

čapnem ti dám ti 

čepíc čepiec 

čerá včera 

čiglat štekliť 

čigľavý šteklivý 

čil teraz 

čírny čierny 

čukolada čokoláda 

čungále nohy 

čurbes zábava 

čušpajz  
dav dal 

de kde 

dekel kryt 

des bov kde si bol 

diabolky broky 

diaňa alpa 

dírka dierka 

divallo divadlo 

 
Jozef Verbich a pekár p. Gross 
 

 
 
Rodina Vančová, Tomáš Opáth, Lukrécia Opátjová (Verbichová) 
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divonka dievčatko 

dočilku doteraz 

dožuvaný pokrkvaný 

drankať prosíkať 

drichmat spať 

drik rieka 

drík rieka 

dróťaky plášte na bicykel 

držav som sa držal som sa 

dúčik jamkár 

duchmandiny duchny 

duchna perina 

dvirka dvierka 

džeksle korčule so zúbkami 

ekcajch príbor 

eroplan lietadlo 

fáč obväz 

fagan chlapec 

falanguvať behať po vonku 

falcáky plášte na bicykel 

falcovka škridla falcová 

fčera včera 

fertucha zástera 

fičúr fešák 

fijok šuplík 

Fiók šuplík 

firháng záclona 

forota predzásobenie 

foršne fošne 

fotela kreslo 

frajírka frajerka 

frigel krídlo okna 

friško rýchlo 

frištuk raňajky 

 

 
Kovarský kostol 
 

 
 
Jozef Obranec s novým bicyklom 
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fršlín krpec 

fršlok polička 

fršlók šuplík 

fuglajzňa doska medzi posteľami 

funduš pozemok 

furt stále 

fusakle ponožky 

futral puzdro 

gágor hrdlo 

galoty nohavice 

galoty nohavice 

gánok vchod 

gánok priedomie 

gáter píla na guľatinu 

gaval chleba krajec chleba 

gbaza orgovám 

gdo kto 

gebravý zaslintaný 

gebula hlava 

gemiš koláč 

gíbel vedro 

girtel opasok 

glancuvať leštiť 

gombajn kombajn 

gombinačky komb. kliešte 

gonfle ozdoba 

gorále korálky 

graca motyka 

granátky korálky 

grdule zemiaky 

grchtať kašľať 

grmeň konar, zákrpok 

gvinťáky závitové korčule 

habadej veľa 

 
 
  
 

 
 
p. Kereková 
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hadbab hodváb 

háro vlasy 

hastrmant vodník 

henek tamto 

hentam tamto 

hente tamtie 

hicuvať kúriť 

hingať húpať 

hintam tamto 

hlanný hladný 

hnáty končatiny 

hoduvat hodovať 

hongala húpačka 

hongať húpať 

hornodle natačky  

hracká hradská 

hrčák vodopad 

hrište ihrisko 

hrllo hrdlo 

hrníc hrniec 

hrube dobre  veľmi dobre 

hrúžlit sa ponárať sa 

hubertus tažký zimný kabát 

hurka jaternica 

hvízdička hviezdička 

hybaj choď 

chabina palica 

chábrdí baza čierna 

chliv chliev 

chlontať piť, slopať 

choňňík chodník 

chosňuvat využiť 

chronta špina 

chrontavý zažratý špinou 

 
 
Kovarskí mládenci 
 
 
 

 
 
Paulínka Ďuričová vľavo 
 



10 
 

ibaj choď 

ic choď 

ictit ísť 

jak ako 

jenna jedna 

jennak jednako 

jestit jesť 

kabáče pagáče 

kabačky zelená rastlina 

kabaňa kabat 

kacabajka kabátik 

kajle kliny 

kamrhól vlna na pletenie 

kanady kanadské korčule 

kanapa pohovka 

kandlica plechovka 

kántor učiteľ 

kapce kapce 

kapče zapínačky 

kapesník vreckovka 

kapky kvapky 

kasňa skriňa 

kašša kaša 

kefnut dať facku 

keť keď 

kisňa krabica, skrinka 

kisňa prepravka 

klajbas ceruzka 

klajbas stolárska ceruzka 

klíšte kliešte 

klonka krytý kôš pre sliepku 

kondva krhla 

kondvička konvička 

koňíc koniec 

 
Anton Verbich  s deťmi 
 
 
 
 

 
 
Kostol, pohľad z dola 
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korela cholera 

korhel opilec 

korman riadidlá 

kóroví kukuričie 

koška rande 

kožuvat omietať 

kravatla kravata 

krčica krtkov kopček zemi 

krípopa priekopa 

krispán vianočný stromček 

križlák hra na porgálke 

kŕmnik chliev na kŕmenie 

krumple zemiaky 

kryzantíny chryzantémy 

kúker ďalekohlad 

kvoknúť čupieť 

kypovačka vyklápacia vlečka 

labzovať túlať sa 

ladnička chladnička 

lajblik vestička 

lajsňa lišta, doska 

lavór umývadlo 

lesa ohrada z liesk. prútia 

lišňa jelša 

litallo lietadlo 

litallo lietadlo 

lobda lopta 

lochtať slopať 

ložica lyžica 

mad med 

maderánka majoránka 

mallo madlo 

mandrlinky pasavky zemiakové 

manžetle manžety 

 
Ivka Opáthová v strede 
 
 
 

 
Sestry Opáthové 
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marha hovädo 

mat mať 

máťka krmna kaša 

máťka pokrm pre hydinu 

merkovat varovať 

mesác mesiac 

mešťanka škola 6-8 

míša mieša 

míšačka miešačka 

míšat miešať 

mlaččí mladší 

mlíč hríb, biely rídzik 

mlíko mlieko 

molláca knižka modlitebník 

mollit modliť 

mongomerák baloňák 

moržovať lúpať kukuricu 

moržuvat odzrniť 

mosím musím 

mrmel sopel 

mulina blato v rieke 

mumlák čmeliak 

myllo mydlo 

na frču na parádu 

na ulic na ulici 

na zatku vzadu 

nádivka plnka 

nait nájsť 

nakydať napadnúť sneh 

nálepok nástennie 

nálepok nástenie domu 

nalochtaný ožratý 

naridať snehu napadnúť veľa snehu 

nasleduvat nasledovať 

 

 
Vojtech Gargulák 
 
 

 
„Chlapci“ Jozef Hoza a Michal Hoza  
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nátoň peň 

natruc navzdory 

negňav nešika 

nehaj nechaj 

nehala nechala 

nehat nechať 

nechoc nechoď 

nekýpa špinavec 

nekýpy špinavky 

nemorút nemohúci 

nenapallo nenapadlo 

neni sú nie sú 

nepanni nespadni 

nerozumev nerozumel 

ňeska dnes 

nesprobuj neopováž, nepokús sa 

nesteš nechceš 

nešpor olovrant 

nevíš nevieš 

nezabolli nezabudli 

nezabudov nezabudol 

ní nie 

nigdo nikto 

níkedy niekedy 

ništ nič 

nno dno 

nochty nechty 

nóš nôž 

núťer dnu 

ocílka kamienok na brúsenie 

očuj počuj 

očut počuť 

očuv počul 

odhadzuvat odhadzovať 

 
 

 
Pán   Lužica, kovarský kováč 
 

 
Svadobná parta z Kovariec 
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ofačuj obviaž 

ogrgeň vulg. Muž 

ohrnut prihrnúť 

oklávený unavený 

okydať ohovoriť 

okydať ošpiniť 

okýpit umyť 

one toto 

onuce handry do gumákov 

opravev opravil 

oringle náušnice 

osát osiať 

ošítka košík na cesto 

ošívaj obši 

otíc otec 

ozábu oziabu 

paďesátnik päťdesiatnik 

pajšel pľúca 

pajšle bokombrady 

pajta stodola 

páleno pálenka 

páleno pálenka 

pallo padlo 

panneš spadneš 

pannut spadnúť 

pannúť padnúť 

papaťky malé husy a kačice 

papír papier 

paprat paprať 

parazól dáždnik 

pátričky ruženec 

patružlin petržlen 

perky cestovina 

píctit piecť 

 

 
Na školskom dvore po nejakej schôdzi 
 

 
Mária Navrátilová,  v strede dcéra Lukrécia, dolu v parku 
 
 

 
 
Vinohradníci, Michal Vančo, Michal Gregor v strede 
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pigluvat žehliť 

piksla plechovka 

pinďúr motocykel do 50m3 

pinta opasok na kabáte 

pirule tabletky 

písok piesok 

počta pošta 

pocheraj zákusok 

pomíšav pomiešal 

pomóš pomôž 

ponk pracovný stôl 

poplašák náboj do pištole 

poranne riadne 

porgálka plochá hra 

povinák oviják 

prat prať 

prazleta náramok 

prazleta náramok 

práznny prázdny 

prilepev sa prilepil sa 

prišov prišiel 

prnnút prdnúť 

pucuvat čistiť 

pudlo plienky 

putňa nádoba 

pysk ústa 

radionka baretka 

ráf rám kolesa 

rajčula výbeh koní 

rajznegel pripínačka 

ratuvat zachraňovať 

ráždi haluzie 

rebriňák drevený konský voz 

recepís recept 

 
Pán Lukáčik, pán Sivák, pán Števanka 
 

 
Dedko Patrovič pri starej krčme 
 

 
Jozef verbich, pán Lužica, Lukrecia Opáthová (Verbichová) 
 

 
Rodina Lukáčiková 
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reskirovať zabrať 

ričica sito 

ričičár suchohríb 

ridikel kabelka 

ríditká riadidlá 

rigel závora 

ringišpír kolotoč 

rompa muchotrávka ruž. 

roscabriť otvoriť 

rozčabriť otvoriť 

rozpleštev sa rozpleštil sa 

rozpleštev sa spadol 

ručník šatka 

sanni si sadni si 

sec seď 

sečkovica kŕmna zmes 

sekletár nábytok 

sellak sedliak 

semek sem 

skydať sa spadnúť 

slípka sliepka 

smrllavý smradľavý 

sňach sneh 

spotvorev spotvoril 

srcco srdce 

staršó staršie 

stela chcela 

steš chceš 

strožák strožok 

strožok matrac 

stuňňa studňa 

stupallo stúpadlo 

sučka súdružka 

sukmandiny sukne 

 
Milka Opáthová 
 
 

 
 
Michal a Mária Gregoroví, dcerka Mária ( p. uč. Petráková) 
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svinčík neporiadok 

šák však 

šecko všetko 

šerbel nočník 

šíf loď 

šivačka ihla 

škrep kúsok kameňa, tehly 

škumáty dlhé vlasy 

škvarenina praženica 

šlajder gumipuška 

šlochavzňa čapica 

šniceľ rezeň 

šnuptychel vreckovka 

šnuptychel vreckovka 

šopa dreváreň 

šoška šťavel 

špačok ohorok 

špalety vnútorné žalúzie 

špitál nemocnica 

šplíchali špliechali 

šporhelt sporák 

šregom krížom 

šrobuvák skrutkovač 

šrófy skrutky 

šecci všetci 

šťáp dlhá palica 

šťať močiť 

šteglavý šteklivý 

šteláz polica, regál 

štempel pečiatka 

štibrat párať sa 

štikavka čkavka 

štipky sušené ovocie 

štiry štiry 

 

 
Peter Dávidovič 
 

 
Rodina Patrovičová 
 

 
 
Mária Machútová 
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štokrlla stolček 

štramák fešák 

štricľa závin 

štriknódle ihlice 

štrimpfle punčochy 

štrinfle punčochy 

štrinfle punčochy 

štrupanlle podväzky 

štuprcígel otvarák 

šúber ventil 

šúšti padlé lístie 

švrlikant muzikant 

táčky fúrik 

talír tanier 

tameky tam 

tatraplan tatrovka 

téš tiež 

tešľa sekera 

tilko tielko 

totok toto 

tožví Boh vie 

trachtár lievik 

traktár lievik 

trigo nátelník 

tringeld sprepitné 

trúba rúra 

trukle zapínačky 

tunek tu 

tutok tu 

tý tiež 

typle kolíky 

ufrflaný ohundraný 

uhlák nádoba na uhlie 

uhmastit zmastiť šport. 

 

 
Pani Paula Števanková, vpravo, kovarské „divonky“... 

 
Trakové sukienky.... 
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ujic uteč 

upiskaný zašpinený 

uš už 

uvodak  
v Kovarci v Kovarciach 

v Ludanici v Ludaniciach 

v Solčách v Solčanoch 

v Topolčách v Topoľčanoch 

vác viac 

vácej viac 

vaččí väčší 

vajcá vajcia 

vajčák vaječný liker 

vakácie prázdniny 

valadinka utierka na riad 

vanný vadný 

varaca vareška 

varaca vareška 

vartuvať strážiť 

važa veža 

veďá vedia 

veďeu vedel 

vella vedľa 

veľmo veľmi 

vercajch náradie 

vilagoš bitka 

villy vidly 

víš vieš 

vlnák teplý prehoz 

vňatka vnaťka 

volagdo niekto 

volagdo niekto 

voňau voňal 

vráci vriaci 

 
Manželia Bogyaoví 
 
 

 
Babka Veronika Činčurová s rodinou 
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vri ti vrie ti 

vrísklai vrieskali 

vrštať dielňa 

vŕzgat hrať 

vybrau vybral 

vyfasuješ dostaneš bitku 

vypravat rozprávať 

vyrichtovaný vyobliekaný 

vyšov vyšiel 

vyšpricuvat prepláchnuť 

vytrískat vytrieskať šport. 

vžev sa vžil sa 

zabrallí zábradlie 

zachyťá sa zachytia sa 

zaišlo zašlo 

zanný zadný 

zasek zasa 

zašpinev zašpinil 

zboží obilie 

zduch vzduch 

zí to zje to 

zicherka zapínací špendlík 

zlamica detská  perinka 

zmarnit zmárniť 

zoraďuvat zoraďovať 

zridať sa spadnúť 

žihlava sladka hluchavka 

žoch vrece 

žufaňa naberačka 
 
 

 
 
 
 

 

 
Birmovka v Kovarciach 
 

 
Spolužiaci 
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SLOVENSKO - KOVARSKÝ slovník 

 
 

 
 

ako jak 

alpa diaňa 

aspoň aspom 

baloňák mongomerák 

baretka radionka 

baza čierna chábrdí 

behať po vonku brílať 

behať po vonku falanguvať 

bicykel bicygeľ 

bicyklovať bicygluvat 

biely bíly 

bitka vilagoš 

blato v rieke mulina 

bocian bocgáň 

bocian bodzgáň 

Boh vie tožví 

bokombrady pajšle 

bol bou 

boriť sa blatom čaboriť  

broky diabolky 

cedidlo cedelo 

ceruzka klajbas 

cestovina perky 

cigarety bystričky 

cigória cogória 

cintorín cintor 

Horný kaštieľ, ústav 
 

 
 
Architektúra kovarských domov bola jednotná 
 

 
 
Kovarskí kováči, Július Kostolanský a Michal Král 
 

 
Kovarské oslavy 1. mája, Marián Ďurík v popredí 
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cukrík bombus 

cúvať curigať 

čapica šlochavzňa 

čepiec čepíc 

čierny čírny 

číslo cifra 

čistiť pucuvat 

čkavka štikavka 

čmeliak mumlák 

čokoláda čukolada 

čupieť kvoknúť 

dal dav 

ďalekohlad kúker 

dám ti čapnem ti 

dať facku kefnut 

dáždnik parazól 

dcérka cérka 

detská  perinka zlamica 

dielňa vrštať 

dierka dírka 

dievčatko divonka 

divadlo divallo 

dlhá palica šťáp 

dlhé vlasy škumáty 

dnes ňeska 

dno nno 

dnu núťer 
doska medzi 
posteľami fuglajzňa 

dostaneš bitku vyfasuješ 

doteraz dočilku 

dreváreň šopa 

drevený konský voz rebriňák 

držal som sa držav som sa 

 

 
Rodina Jančovičová 
 
 
 

 
Vítanie biskupa na hornom konci 
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duchny duchmandiny 

dvierka dvirka 

fajčiarska špička cigáršpic 

fešák fičúr 

fešák štramák 

fošne foršne 

frajerka frajírka 

fúrik táčky 

fúrik táčky 

gumipuška šlajder 

haluzie ráždi 

handry do gumákov onuce 

hladný hlanný 

hlava gebula 

hluchavka žihlava sladka 

hlupaňa bugaňa 

hocičo barsčo 

hodovať hoduvat 

hodváb hadbab 

hovädo marha 

hra na porgálke križlák 

hradská hracká 

hrať vŕzgat 

hrdlo gágor 

hrdlo hrllo 

hríb, biely rídzik mlíč 

hrniec hrníc 

hrniec hrňíc 

húpačka hongala 

húpať hingať 

húpať hongať 

hviezdička hvízdička 

chcela stela 

chceš steš 

 
Rudko Králik s mamou Pavlou a starou mamou 
 
 
 
 

 
 
Jozef jakubík a Tibor Kostolanský 
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chladnička ladnička 

chlapec fagan 

chliev chliv 

chliev chlív 

chliev na kŕmenie kŕmnik 

choď hybaj 

choď ibaj 

choď ic 

chodník choňňík 

cholera korela 

chryzantémy kryzantíny 

ihla šivačka 

ihlice štriknódle 

ihrisko hrište 

ísť ictit 

jamkár dúčik 

jaternica hurka 

jedna jenna 

jednako jennak 

jelša lišňa 

jesť jestit 

kabat kabaňa 

kabátik kacabajka 

kabelka ridikel 

kamienok na brúsenie ocílka 

kanadské korčule kanady 

kapce kapce 

karamel cukrkandel 

kaša kašša 

kašľať brachtať 

kašľať grchtať 

kde de 

kde si bol des bov 

keď keť 

 
Deti Čaradských  
 
 
 
 

 
Krása žien a krása  módy 50/60´rokov v Kovarciach 
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kliešte klíšte 

kliny kajle 

kolíky typle 

kolotoč ringišpír 

komb. kliešte gombinačky 

kombajn gombajn 

konar, zákrpok grmeň 

končatiny hnáty 

koniec koňíc 

konvička kondvička 

korálky gorále 

korálky granátky 

korčule so zúbkami džeksle 

košík na cesto ošítka 

krabica, skrinka kisňa 

krajec chleba gaval chleba 

kravata kravatla 

krém na topánky box 

kreslo fotela 

krhla kondva 

krídlo okna frigel 

krížom šregom 

krmna kaša máťka 

kŕmna zmes sečkovica 

krtkov kopček zemi krčica 

kryt dekel 

krytý kôš pre sliepku klonka 

kto gdo 

kukuričie kóroví 

kúriť hicuvať 

kúsok kameňa, tehly škrep 

kvapky kapky 

leštiť glancuvať 

lietadlo eroplan 

 
Kamaráti p.Vrbičan, p. Gross, p.Verbich a neznámy 
 

 
Školáčky na školskom dvore, narodené približne v r.1930, 1931 
 

 
Mlyn a okolie v spomienkach Anny Bujnovej 
 

 
Na výlete  
 

 
Kovarskí drevorubači  
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lietadlo litallo 

lietadlo litallo 

lievik trachtár 

lievik traktár 

lišta, doska lajsňa 

loď šíf 

lopta lobda 

lúpať kukuricu moržovať 

lyžica ložica 

mačať sa vo vode čaboriť 

madlo mallo 

majoránka maderánka 

malé husy a kačice papaťky 

manžety manžetle 

mať mat 

matrac strožok 

med mad 

meniť čachrovať 

mesiac mesác 

mieša míša 

miešačka míšačka 

miešať míšat 

mladší mlaččí 

mlieko mlíko 

močiť šťať 

modliť mollit 

modlitebník molláca knižka 

motocykel do 50m3 pinďúr 

motyka graca 

muchotrávka ruž. rompa 

musím mosím 

muzikant švrlikant 

mydlo myllo 

na parádu na frču 

ň 
 
V nedeľu na vychádzke 
 
 

 
Alej do kaštieľa 
 
 

 
Zachovaná architektúra pôvodného kovarského domu 
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na ulici na ulic 

naberačka žufaňa 

náboj do pištole poplašák 

nábytok sekletár 

nádoba putňa 

nádoba na uhlie uhlák 

nájsť nait 

napadnúť sneh nakydať 

napadnúť veľa snehu naridať snehu 

náradie vercajch 

náramok prazleta 

náramok prazleta 

nasledovať nasleduvat 

nástenie domu nálepok 

nástennie nálepok 

natačky  hornodle 

nátelník trigo 

náušnice oringle 

navzdory natruc 

nazad curik 

nechaj nehaj 

nechala nehala 

nechať nehat 

nechceš nesteš 

nechoď nechoc 

nechoď nechoc 

nechty nochty 

nemocnica špitál 

nemohúci nemorút 

nenapadlo nenapallo 

neopováž, nepokús sa nesprobuj 

neporiadok svinčík 

nerozumel nerozumev 

nespadni nepanni 

 
Učiteľský zbor po vojne v dolnej škole 
 

 
 

 
Dedko Grác z Cintorínskej ulice 
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nešika negňav 

nevieš nevíš 

nezabudli nezabolli 

nezabudol nezabudov 

nič ništ 

nie ní 

nie sú neni sú 

niekedy níkedy 

niekto volagdo 

niekto volagdo 

nikto nigdo 

niť cverna 

nočník šerbel 

nohavice galoty 

nohavice galoty 

nohy čungále 

nôž nóš 

obilie zboží 

oblek ancuk 

obši ošívaj 

obväz fáč 

obviaž ofačuj 

odhadzovať odhadzuvat 

odzrniť moržuvat 

ohorok špačok 

ohovoriť okydať 

ohrada pre husi cárok 

ohrada z liesk. prútia lesa 

ohundraný ufrflaný 

okvetie trstiny buganky 

olovrant nešpor 

omietať kožuvat 

opasok girtel 

opasok na kabáte pinta 

 
p. Čaradský s deťmi 
 
 

 
Kamaráti na terase dolného kaštieľa v povojnocom období 
 
 

 
Svadobný sprievod Marty Čaradskej v 70´rokoch 
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opilec korhel 

opravil opravev 

orgovám gbaza 

osiať osát 

ošpiniť okydať 

otec apá 

otec otíc 

otvarák štuprcígel 

otvoriť roscabriť 

otvoriť rozčabriť 

oviják povinák 

ozdoba cifra 

ozdoba gonfle 

oziabu ozábu 

ožratý nalochtaný 

padlé lístie šúšti 

padlo pallo 

padnúť pannúť 

pagáče kabáče 

pálenka páleno 

pálenka páleno 

palica chabina 

papier papír 

paprať paprat 

párať sa štibrat 

pasavky zemiakové mandrlinky 

päťdesiatnik paďesátnik 

pečiatka štempel 

peň nátoň 

peňaženka budelár 

perina duchna 

petržlen patružlin 

pevné topánky bagandže 

piecť píctit 

 
Rodina Garguláková  
 
 

 
Ján Kováčik, vojak v I. svetovej vojne 
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piesok písok 

píla na guľatinu gáter 

piť, slopať chlontať 

plášte na bicykel dróťaky 

plášte na bicykel falcáky 

plechovka kandlica 

plechovka piksla 

plienky pudlo 

plnka nádivka 

plochá hra porgálka 

pľúca pajšel 

počuj očuj 

počul očuv 

počuť očut 

podväzky štrupanlle 

pohovka kanapa 

pokrkvaný dožuvaný 

pokrm pre hydinu máťka 

polica, regál šteláz 

polička fršlok 

pomiešal pomíšav 

pomôž pomóš 

ponárať sa hrúžlit sa 

ponožky fusakle 

pošta počta 

pozemok funduš 

pracovný stôl ponk 

prať prat 

prázdniny vakácie 

prázdny práznny 

praženica škvarenina 

prdnúť prnnút 

predzásobenie forota 

prepláchnuť vyšpricuvat 

 
p. Mária Obrancová, rod. Zvalová 
 
 
 

 
Starí rodičia Vrbičanoví 
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prepravka kisňa 

pretierať brhliť 

priedomie gánok 

priekopa krípopa 

priekopa krípopa 

priekopa krípopa 

prievan cúk 

prihrnúť ohrnut 

prilepil sa prilepev sa 

pripínačka rajznegel 

prišiel prišov 

prosíkať drankať 

punčochy štrimpfle 

punčochy štrinfle 

punčochy štrinfle 

puzdro futral 

rám kolesa ráf 

raňajky frištuk 

rande koška 

recept recepís 

repa burgyňa 

rezeň šniceľ 

riadidlá korman 

riadidlá ríditká 

riadne poranne 

rieka drik 

rieka drík 

rozpleštil sa rozpleštev sa 

rozprávať vypravat 

rúra trúba 

ruženec pátričky 

rýchlo friško 

sadni si sanni si 

seď sec 

Kovarskí speváci pri vínku 
 
 
 

 
 
Birmovka v Kovarciach  
 
 
 

 
Svadobný sprievod na Fabrickej ulici 
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sedliak sellak 

sekera tešľa 

sem semek 

sito ričica 

skladací meter cólštok 

skriňa kasňa 

skrutkovač šrobuvák 

skrutky šrófy 

sliepka slípka 

slopať lochtať 

smradľavý smrlavý 

smradľavý smrllavý 

sneh sňach 

snop cupok 

sopel mrmel 

spadneš panneš 

spadnúť pannut 

spadnúť skydať sa 

spadnúť zridať sa 

spadol rozpleštev sa 

spať drichmat 

sporák šporhelt 

spotvoril spotvorev 

sprepitné tringeld 

srdce srcco 

stále furt 

stále furt 

stále furt 

staršie staršó 

stodola pajta 

stolárska ceruzka klajbas 

stolček štokrlla 

strážiť vartuvať 

strožok strožák 

 
Dožinky bol dôvod na oslavu 
 

 
Deti a zimné radovánky v Kovarciach, keď ešte býval sneh 
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studňa stuňňa 

studňa stuňňa  

stúpadlo stupallo 

súdružka sučka 

suchohríb ričičár 

sukne sukmandiny 

sušené ovocie štipky 

šatka ručník 

škola 6-8 mešťanka 

škridla falcová falcovka 

špina chronta 

špinavec nekýpa 

špinavky nekýpy 

špliechali šplíchali 

šťavel šoška 

štekliť čiglat 

šteklivý čigľavý 

šteklivý šteglavý 

štiry štiry 

šuplík fijok 

šuplík Fiók 

šuplík fršlók 

tabletky pirule 

tam tameky 

tamtie hente 

tamto henek 

tamto hentam 

tamto hintam 

tanier talír 

taška céger 

tatrovka tatraplan 

tažký zimný kabát hubertus 

tepláková bunda bumbajka 

teplé spodné prádlo bombarďáky 

 
Manželia Šnajderoví 
 

 
 
Michal Vančo, správca kaštieľa 
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teplý prehoz vlnák 

teraz čil 

tielko tilko 

tiež téš 

tiež tý 

toto one 

toto totok 

trstina cirok 

tu tunek 

tu tutok 

túlať sa labzovať 

učiteľ kántor 

umyť okýpit 

umývadlo lavór 

unavený oklávený 

ústa pysk 

uteč ujic 

utierka na riad valadinka 

už uš 

už uš 

užívať bačuvať 

v Kovarciach v Kovarci 

v Ludaniciach v Ludanici 

v Solčanoch v Solčách 

v Topoľčanoch v Topolčách 

vadný vanný 

vajcia vajcá 

vaječný liker vajčák 

vareška varaca 

vareška varaca 

varovať merkovat 

väčší vaččí 

včera čerá 

včera fčera 

 

 
Olejomaľba Kovariec 
 
 

 
Pred kostolom 
 

 
 
Na brigáde vo vinohrade, školáčky narodené 1949/1950 
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vedel veďeu 

vedia veďá 

vedľa vella 

vedro gíbel 

veľa habadej 

veľmi veľmo 

veľmi dobre hrube dobre  

ventil šúber 

vestička lajblik 

vetrovka bumbajka 

veža važa 

vchod gánok 

viac vác 

viac vácej 

vianočný stromček krispán 

vidly villy 

vieš víš 

vlasy háro 

vlna na pletenie kamrhól 

vnaťka vňatka 

vnútorné žalúzie špalety 

vodník hastrmant 

vodopad hrčák 

voňal voňau 

vrece žoch 

vreckovka kapesník 

vreckovka šnuptychel 

vreckovka šnuptychel 

vriaci vráci 

vrie ti vri ti 

vrieskali vrísklai 

však šák 

všetci ššecci 

všetko šecko 

 
 

 
 
Majiteľ kaštiela v parku, viedenský lekár, Dr. Wagner 
 

 

 
 Horný kaštieľ v dvoch letopočtoch 
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vulg. Muž ogrgeň 

výbeh koní rajčula 

vybral vybrau 

vyklápacia vlečka kypovačka 

vyobliekaný vyrichtovaný 

vyšiel vyšov 

vytrieskať šport. vytrískat 

využiť chosňuvat 

vzadu na zatku 

vzduch zduch 

vžil sa vžev sa 

zábava candrbál 

zábava čurbes 

zábradlie zabrallí 

zabrať reskirovať 

záclona firháng 

zadný zanný 

zachraňovať ratuvat 

zachytia sa zachyťá sa 

zákusok pocheraj 

zápalky cirky 

zapínací špendlík baska 

zapínací špendlík zicherka 

zapínačky kapče 

zapínačky trukle 

zasa zasek 

zaslintaný gebravý 

zástera fertucha 

zašlo zaišlo 

zašpinený upiskaný 

zašpinil zašpinev 

závin štricľa 

závitové korčule gvinťáky 

závora rigel 

 
Horný koniec, č.d. 8, 9 
 

 
 
..a domy oproti 
 

 
Michal Vančo pri dolnom kaštieli 
 
 

 
Horný kaštieľ na pohľadnici je tretí letopočet 



37 
 

zažratý špinou chrontavý 

zdobiť cifruvať 

zelená rastlina kabačky 

zemiaky grdule 

zemiaky krumple 

zje to zí to 

zmárniť zmarnit 

zmastiť šport. uhmastit 

zoraďovať zoraďuvat 

zvonček cengáč 

žehliť pigluvat 
 

 
p. Bujna 
 
 

 

 

Ustálené slovné zvraty, frazeologické vyjadrenie vo vetách  

starých aj mladých Kovarčanov, ktoré pretrvali dodnes 
 

...sedíš jak osa na bombuse... ...marha ufrflaná......Otíc ja sťem chodit husi pásavát, ja ti takú 

struhnem, ze ich budeš videt aj v noci......Mara zas ty fagani cmukaju za tou šopov .Kopa 

spačkov je tam !!!......Takú ti čapnem, že ti stena dá druhú... 

...behá po ulici jak taká titilla a taky frk idú babky po ulici pred nimi fagan s dlhými škutami, 

tá jedna hovorí, jaký to je lalo, a druhá však to je moj Jano, a prvá ááá jaký fajin 

chlapec......takú ti tresknem, že budes videť......frflem ako staré pivo v riti......hotový jak 

lokša...je tvrdy jak štolverka ... hladi jak sova do hodin ... ide to s nim dole vodou ... lacne 

maso-rídka polívka ... aj na misu mi dajte aj s vami budem ...ani holou-ani palicou......Už ťi 

rozum uťeká inďe ... Furt beháš jak s nasolenou riťou... 

 

...myllo z umyvalla vypallo lebo letelo litallo......Keby som bou veďeu, bou by doma seďeu, 

voňau by som mlíkom a ňesmrďeu Dríkom.a mne jedna teta (už si nepamätám kto) 

povedala, že nám bodzgáň donese babatko. .....čo budeme robiť, tak im odpoviem - cmar do 

mlíka drobiť......A do duchón mi ňesprobuj it obutý!......Ic sa hrat na ulic a ňepaňňi do 

krípopy......Ňedrichmiťe tolko, uš zvoňá na važi a vy sa tu gňasňíťe po posťelách, jak také 

ňekýpi!......Poťahni ten firhánok a hybaj zobrat do kasne fertuchu,...... 

 

Ten pes mi zašpinev fertuchu, ňesťe sa ti ju dat prat?..v humňe na zatku...ňemá gdo 

okopávat......Ňeská sa aj u nás naridalo sňahu! Já ho veru odhadzuvat nebudem. Nech si ho 

odhadzuje báraj horný vetor!...A babka vedeli naozaj pícťit dobré koláče, kabáče aj buchty. 

Makučké ani hadbáb!...Mój dedko Hoza hovorili "Sťev som ícťit na hríby..."...Po schodoch 

som išov pomaly, držav som sa zabralla, mallo bolo dubove, stupalla téš....... "Keť sa mi tam 
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na driku zmárniš, domov mi nechoc!"..sedev som na kypovačke a čakav, než vykypnu 

burgyňu......na kríkope sme sedeli a jelli kabačky......Mav som mokré náboje do pukála a ňí a 

ňí tú sviňu zachlomažďit!...Pamatám na jennu debatu medzi paďesátnikom a 

seďemdesátnikom. "..... a vy jako Tónko?" " Nuš jako kedy. Ňíkedy áno a ňíkedy ňí". "A kedy 

naposledy bolo to áno?" "....ňikedy!"...Zuza ibaj pre krumple postavím fazulu ,dones dve 

mlíka,strhni firhangi,umi gánok......Ja som apa, kto je vác ...... 

 

Mala som ja vo fertuške čeršňe, ale sa mi vysypali po cesťe. Gdože mi ich, šej-haj, gdože mi 

ich pozbíra, keť ja ňemám f tých Kovarcách frajíra. Saňňem si ja na lavičku u dverí, vyšijem si 

na fertušku litery. Vyšijem si, šej-haj, na fertušku litery, že ma ňesťe f tých Kovarcách 

ňikerý......Šak on ví, koťuha jenna, že na toto sa pochytáme jak osy na bombus!...Chronta 

jenna, chrontava,kricala po mne......Pochvalen...no tak už aj u nás napallo len gdo bude 

ohrňat ten sňach......krípopy sa už ňení.....kvočka nesedí v ošítke, ale v klonke......ibaj hintam, 

lebo on išov hentam, odkal prišov, tameky sme hrali, odtal sme ho čakali... 

 

...chlapec má pinďúr, aj v gaťách......cikulu má bársgdo, ale cingolo majú len v Kovarci......gdo 

hu pomerkuje......"Ách ty sučinááa, ale si ma naplašila! Skoro som sa došťala!" ...Na 

Slivkovom jarku vrískajú ďecká. Uš som tam dávno mala byt, ale keť sa akurát škerá 

orechy...skoro jak já...Špinavé ruky ma vóbec ňetrápa, šak v jeseňi máme šecci také...aj 

susedova Marena a tá je staršá odomňa. A ňech! Šak zajtra iďeme poviňňe na brigádu pod 

Hórku do vinohradu.  

 

Dám si bumbajku, ťepláky a trampky, gíble dostaňeme a na ruky sa nám ňigdo aj tak ďívat 

ňebuďe, lebo šecci majú dosť roboty aj bez nás. V najhoršom vyfasujeme gumenné rukavice 

a tam sa mi vymočá...tý prsty.......ozabu ma neska čungale...mam na nich gvinťáky....džeksle 

a kanady...Čil som zobrav škrepy, jeden zo škrille, druhy z boxovej kandlice a ideme hrat 

polgarku, velky križlak, maly križlak, hadam vyhram skolku.... 

...Čerá večer mesác vyšov, keť som svojou milou išov. Aj hvízďička vycháďala, keť ma milá 

spreváďala......A šecci sa smáli až sa zacháďali......Čera som varila bóp. Neská som drgla 

čunglou do gýbla s vrácou vodou. Otíc ma naháňau z chabinou....Takú ti jennu kefňem, aš ti 

stena dá dve. 

 

...Sopel ti tečí jag morákovi....Načo si sem prišou, mohou si tam v riti ostať....Lebo ňigdy 

ňebola doma, tak som sa jej pýtala: Ďe zas iďeš do korele večnej?...Áňuška Máňuška ato sa 

zrazilo semáčkový kačica......Nepanni z toho ringišpira, utri si ňufák s šnuptychlom......,,No uš 

sa ti volačo nelúbi a hneď máš štrinflu nabok"......Keť som to očuv, skoro ma naťáhlo! Čo ti 

preskacuje? Daj si uši vyšpricuvat! 

 

...plášte na bicigel 28x1,5. Predavačka mu hovorí: Jaké sťeš? Dróťáky alebo falcáky? On 

odpovedav dróťáky. Tak tý ňemáme! Víťe čo, tak mi dajte falcáky. Aňi tý ňemáme! ...šlak ťi 

kosou pupok šmirgluvav! A ešťe: Bodaj si srav jako šťíš!...Daj si ciapku na prasinu......Bola aj 

hnilá kida a štrupandla.... 
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