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ATM 79 bankomat 

abbreviation 4 skratka 

absolutely 7 úplne, absolútne, celkom 

abstract 43 abstraktný 

academic 50 akademický 

accelerate 21 zrýchliť 

accelerator 21 plynový pedál, 

akcelerátor 

acceptable 72 prijateľné 

access 71 prístup 

accessory 23 (módny) doplnok 

accident 22 nehoda 

accurate 2 presný, správny 

accurately 2 presne, správne 

accuse 74 obviniť 

accused as in the accused 36 obvinený 

achieve 42, 46 dosiahnuť, docieliť  

achievement 42, 46 úspech, výsledok 

acknowledge 51 potvrdiť príjem 

acknowledgement 51 potvrdenie 

príjmu 

actually 65, 76 vlastne, totiž 

ad (= advertisement) 79 reklama, inzerát 

adapt 57 prispôsobiť, pozmeniť 

add 17 pridať 

addition as in in addition 68 navyše 

adequate 56, 69 adekvátny, primeraný, 

dostatočný 

admiration 44  obdiv 

admire 44 obdivovať 

admit 74 pripustiť, uznať 

adopt 9 adoptovať 

adore 62 zbožňovať 

advance as in in advance 71 vopred 

advantage 29 výhoda 

advantage as in take advantage of 71 

využiť 

advert 79 reklama, inzerát 

advertise 58 robiť reklamu, inzerovať  

advertising 58 reklama, inzerovanie, 

propagácia  

advice 51 rada 

advise 51 radiť 

afraid as in I’m afraid … 61 obávam sa, 

bohužiaľ 

afraid as in I’m afraid not/so 65 obávam 

sa, že nie / áno 

affect 13 ovplyvniť 

afford 18 dovoliť si, dopriať si 

after a while 2 po nejakej dobe 

against 63 proti komu / čomu 

against the law 35 v rozpore so 

zákonom, protizákonný 

aggression 6 agresivita, agresia, útok 

aggressive 6 agresívny 

ahead 57 vpredu, pred sebou / nami 

aid n, v 41 pomoc; pomôcť 

AIDS 79 AIDS 

aim 2, 38, 58 cieľ 

aircraft 67 lietadlo 

alarm n 19 budík 

alarmed 69 znepokojený, vydesený 

alarming 69 znepokojivý, alarmujúci 

album (= music collection) 44 album 

(hudobný) 

album as in photo album  43 album; 

album fotiek 

alcoholic 72 alkoholický 

alike 60 podobný 

alive 44 nažive, živý 

all over 70 v celom rozsahu; všade; v 

každom ohľade 

all over the world 45 na celom 

svete 

all the best 78 maj sa (dobre / pekne) 

all the same 68 aj tak; aj napriek 

tomu 

allergic 37 alergický 

allergy 37 alergia 

allowed 64 povolený, dovolený 

allow 64 dovoliť, povoliť 

ally 39 spojenec 

aloud 34 hlasno, nahlas 

alphabet 47 abeceda 

alphabetical 47 abecedný 

already 70 už (sa stalo), už (nečakane 

skoro) 

alter 57 pozmeniť 

alternative 4 alternatíva, iná možnosť 

although 68 aj keď 

amateur 46 amatér 

amateur photographer 43 

amatérsky fotograf 

amazed 7, 69 ohromený 

amazing 69 ohromný, úžasný 

ambition 6 ambícia 

ambitious 6 ambiciózny 

ambulance 22 sanitka 

among 70 medzi 

amongst 70 medzi 

amount 18 množstvo, čiastka 

amused 69 pobavený 

amusing 69 zábavný 
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analyse 11 analyzovať 

analysis 11 analýza 

ancestor 9 predok 

anniversary 10 výročie 

announce 38 oznámiť 

announcement 38 oznam, 

oznámenie 

annual 55 výročný, každoročný 

antisocial 8 nespoločenský 

anxious 7 úzkostlivý, plný obáv 

apart 60 bokom, od seba; apart from – 

okrem, až na 

apartment 80 byt 

apostrophe 4 apostrof 

appalling 66 otrasný 

apparently 63 podľa všetkého, zjavne 

appeal n, v 44 príťažlivosť; páčiť sa, 

priťahovať 

appear 32 zdať sa, javiť sa; objaviť sa  

appearance 5 zjav, vzhľad, zovňajšok 

application 51 žiadosť, prihláška 

apply 51 požiadať, uchádzať sa 

appoint 53 menovať 

appointment 24 stretnutie, schôdzka 

appreciate as in I would appreciate it if … 

78 oceniť, byť vďačný; Bol by som (vám) vďačný, 

keby …  

approach 48 blížiť sa 

appropriate 2 vhodný, primeraný 

approve 71 schvaľovať 

approximately 11, 76 približne, asi 

apricot 16 marhuľa 

area 29 oblasť 

argue 8 hádať sa  

argument 1, 8 hádka, spor 

army 39 armáda 

arrangements 52 prípravy, 

opatrenia 

arrest 36 zatknúť 

arrogance 6 arogancia, namyslenosť 

arrogant 6 arogantný, namyslený 

arthritic 37 postihnutý artritídou 

arthritis 37 artritída 

artichoke 16 artičoka 

artificial 69 umelý 

artist 33 umelec, výtvarník 

as 68 nakoľko, pretože  

as a result 68 v dôsledku 

as an alternative 61 (na)miesto 

toho 

as far as I’m concerned ... 

63 pokiaľ ide o mňa, čo sa mňa týka 

as long as 68 dokiaľ, pokiaľ 

ask as in if you ask me … 63 podľa mňa … 

asleep 19 spiaci 

asparagus 16 špargľa 

assassinate 40 spáchať atentát, 

zavraždiť 

assassination 40 atentát 

assault n, v 35 útok, napadnutie; napadnúť, 

zaútočiť  

assess 51 zhodnotiť, posúdiť 

assessment 51 hodnotenie, posudok 

asset 56 majetok, aktívum 

assistance 67 asistencia, pomoc, podpora 

assume 58, 65 domnievať sa, 

predpokladať 

assumption 58 predpoklad, domnienka 

asthma 37 astma 

astonished 7, 69 udivený, užasnutý 

astonishing 69 udivujúci, ohromujúci 

at first 71 najprv, najskôr, spočiatku 

at home 50 doma 

at least 71 prinajmenšom, aspoň 

at the end 71 napokon, nakoniec, ku 

koncu 

athlete 45 atlét 

athletics 45, 46 atletika 

atmosphere 13 atmosféra 

atrocious 66 príšerný 

attack n 15  útok, napadnutie 

attack v 15, 35 napadnúť, zaútočiť 

attacker 35 útočník 

attempt n, v 40 pokus; pokúsiť sa 

attend 50, 51 zúčastniť sa, zúčastňovať sa, 

dochádzať kam 

attention 47 pozornosť 

attic 30 podkrovie 

attitude 49 postoj, prístup 

attorney 80 advokát, právny zástupca 

attract sb’s attention 47 

priťahovať / upútať niečiu pozornosť 

author 47 autor 

autobiography 47 autobiografia 

automatic 43 automatický, samočinný 

automatically 51 automaticky 

available 61 dostupný, zastihnuteľný, 

majúci čas 

average 15 priemer 

avocado 16 avokádo 

avoid 3, 22 vyhnúť sa čomu, vyvarovať sa 

čoho 

awake as in wide awake 19 (ktorý je) 

hore, bdejúci 

award n 42 cena, ocenenie 

aware 2 vedomý si čoho 
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away from home 50 preč z 

domu, mimo domu 

axe n, v 41 sekera; (náhle) uťať, zastaviť  

BBC (British Broadcasting Corporation) 

79 britská rozhlasová a televízna spoločnosť BBC 

back 70 chrbát 

back sth up 66 podporiť, podložiť, 

zdôvodniť 

background 33 pozadie 

backward(s) 20 dozadu, späť 

bad diet 17 nezdravá strava 

bad for you 17 škodlivý, nezdravý 

bake 17 piecť 

balanced diet 17 vyvážená strava 

bald 5 holohlavý, plešatý 

ban v 64 zakázať 

band 44 hudobná skupina, kapela 

bandage 20 obväz 

bang n 26 rana, buchnutie 

bang v 20 udrieť, buchnúť, naraziť 

bank  12 breh  

bank loan 55 pôžička 

bargain 18 výhodná kúpa 

barrier 67 prekážka, zábrana, bariéra 

barrister 80 právny zástupca, advokát 

based 51 sídliaci, so sídlom 

basement 30 suterén 

basic 69 základný, jednoduchý, strohý 

basil 16 bazalka 

bass as in sea bass 16 ostriež; morský 

ostriež 

battle 39 bitka, boj 

be bothered 66 obťažovať sa, 

zaťažovať sa čím, vadiť komu 

be going to 65 chystať sa niečo 

urobiť, plánovať niečo 

be keen on 62 mať rád čo, byť 

zapálený pre čo 

be meant to 61 byť mienený ako, mať 

byť čo/aký 

be stuck 22 ostať (trčať) niekde 

be supposed to 61 mať (byť aký, 

robiť čo), byť naplánovaný 

be to blame for sth 63 byť 

zodpovedný, môcť za čo 

be up to sb 64 byť na kom 

(rozhodnutie a pod.) 

beach 12 pláž 

beak 15 zobák 

bear n 15 medveď 

bear as in can’t bear 62 znášať, trpieť, 

vydržať 

beat 46 poraziť 

beauty contest 48 súťaž krásy 

because 68 pretože, lebo 

bee 15 včela 

beetroot 16 červená repa, cvikla 

beg 29 žobrať, prosiť 

behave 64 chovať sa, jednať 

behaviour 64 správanie 

believe 63 veriť 

belong 18 patriť, prináležať 

belt 23 opasok 

beneath 70 pod 

benefit 25 úžitok, prospech 

beside 70 vedľa 

best man 10 svedok ženícha 

best wishes 78 s (priateľským) 

pozdravom 

better as in I’d better be off 77 musím už 

ísť 

beware 67 dať si pozor, pozor! 

beyond 70 (až) za čím 

bike 79 bicykel, motocykel 

billfold 80 peňaženka 

biography 47 životopis 

bite 24 uhryznúť, hrýzť 

bitterly 76 ostro, prudko, trpko, horko 

bitterly cold 13 mrazivá/treskúca 

zima 

blame as in be to blame 63 byť 

zodpovedný, môcť za čo 

blame v 74 viniť, obviňovať koho z čoho 

bland 32 mdlý, nevýrazný 

blanket 31 prikrývka, deka 

bleed 20 krvácať 

blind 37 slepý 

block 22 blokovať 

blood 20 krv 

blossom 48 kvety 

blouse 23 blúzka 

blow-dry 28 fúkaná, fénovanie 

blue as in out of the blue 77 znenazdajky, 

sčista-jasna 

board 79 tabuľa, nástenka 

board as in on board 71 paluba; na palube 

boat 12 loď, čln 

boil 17 variť, prevariť 

bomb 39 bomba 

bomb scare 41 hrozba bombového 

útoku 

bone 15 kosť 

bonnet 21 kapota 

bonus 54 prémia, odmena, bonus 

book 47 kniha 
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boot (of a car) 21 kufor (auta), batožinový 

priestor 

boot (item of clothing) 23 čižma, vysoká 

topánka 

bother 66 obťažovať sa, trápiť (sa), vadiť 

komu, obťažovať, rušiť  

bottom 33 spodná strana 

bound to 59 určite, iste (musieť) 

box 31 box; krabica 

boxer 45 boxer 

bra 23 podprsenka 

bracelet 23 náramok 

brackets 4 zátvorky 

brain 37 mozog 

brake n, v 21 brzda; brzdiť 

brand 56 (obchodná) značka 

break down 22 pokaziť sa 

break even 56 hospodáriť s nulovým 

ziskom 

break into 35 vlámať sa (násilím), 

vniknúť 

break out 39 prepuknúť 

break the law 35 porušiť zákon 

break a record 46 prekonať 

rekord 

breath 34 dych 

breathe 34, 37 dýchať 

breeze 13 vánok, vetrík 

breezy 13 (príjemne) veterný, svieži 

brick 30 tehla 

bride 10 nevesta 

bridesmaid 10 družička 

bridge 31 most 

bright 33 jasný, svetlý, žiarivý 

brightness 33 jas, žiara 

brilliant 46 vynikajúci, skvelý, brilantný 

bring sb up 9 vychovať, vychovávať 

broad shoulders 5 široké ramená 

broccoli 16 brokolica 

broke 18 na mizine, bez peňazí 

broom 27 metla, zmeták 

browse 47 prelistovať, letmo prečítať; 

prechádzať 

bruised 20 pomliaždený, otlčený 

bucket 27 vedro, vedierko 

build 3 vybudovať, vystavať, vytvoriť 

builder 52 staviteľ, stavbár 

built-in flash 43 zabudovaný blesk 

built-up 29 (husto) zastavaný 

bulb as in light bulb 26 žiarovka 

bull 15 býk 

burglar 35 zlodej, lupič 

burglary 35 vlámanie, krádež 

burial 10 pohreb, pochovanie 

burn n, v 20 spáliť; popálenina 

burst 12 pretrhnúť sa, vyliať sa z brehov 

burst into tears 34 prepuknúť v 

plač, rozplakať sa 

burst out laughing 34 

vybuchnúť smiechom, rozosmiať sa 

bury 10 pochovať 

business trip 22 služobná / obchodná 

cesta 

busy 69 rušný 

button 23 gombík 

by 70 pri, vedľa 

by chance 71 náhodou 

c (cent(s)) 79 c (cent(y)) 

cl (centilitre(s)) 79 cl (centiliter / 

centilitre) 

cm (centimetre(s)) 79 cm 

(centimeter / centimetre) 

ct (cent(s)) 79 ct (cent(y)) 

CV (curriculum vitae) 79 CV (životopis) 

cabinet 34 skriňa 

calf 15, 16 teľa 

calf’s liver 16 teľacia pečeň 

calm 66 pokojný 

camel 15 ťava 

campaign 38 kampaň 

can 32 môcť, vedieť, dokázať 

can as in trash can 80 popolnica 

can you make it? 61 môžeš 

prísť/doraziť? 

canal 12 kanál, prieplav 

cancel 22 zrušiť 

cancer 37 rakovina 

candidate 49, 51 kandidát 

candle 31 svieca 

candlestick 31 svietnik 

candy 80 sladkosť, cukrík(y) 

can’t bear 62 nemôcť zniesť / 

vydržať 

can’t stand 62 nemôcť vystáť / 

zniesť  

cap 23 čiapka 

capable 71 schopný, spôsobilý 

capacity 45 kapacita, počet miest 

capital 55 kapitál 

capital letter 4  veľké písmeno 

capsize 12 prevrátiť (sa), prevrhnúť 

captain 45 kapitán 

capture 39 zajať koho, ukoristiť čo 

cardboard 31 kartón, lepenka 

care about 71 starať sa, mať záujem 

o koho/čo, záležať komu na čom 
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care for 25, 52 starať sa o, 

opatrovať koho/čo 

career 52 kariéra, profesia, povolanie 

careful 67, 73 starostlivý, opatrný 

carefully 49 starostlivo, pozorne, dôkladne 

careless 73 nedbalý, neopatrný 

cargo ship 12 nákladná loď 

carnival 48 karneval 

carp 16 kapor 

carpenter 52 tesár 

carry on 75 pokračovať v čom 

carry out 11 uskutočniť, zrealizovať 

case 57 prípad 

case as in in case 67, 68 prípad; v prípade, 

pre prípad, že 

cash flow 55 hotovostný peňažný tok 

cash flow problem 55 

problém peňažného toku 

catalogue 47 katalóg 

catch (= find and hold) 36 chytiť, dolapiť 

catch (= hear/understand) 32 zachytiť, 

postrehnúť 

cattle 15 dobytok 

cause n 12 príčina, dôvod 

cause v 12, 24 spôsobiť, zapríčiniť 

caution 67 opatrnosť; výstraha, pozor 

cave 12 jaskyňa 

ceasefire 39 zastavenie paľby, prímerie 

celebrate 10 sláviť  

celery 16 zeler 

cellar 30 pivnica 

cellist 44 violončelista 

cello 44 violončelo 

cellphone 80 mobilný telefón 

cemetery 10 cintorín 

cent 79 cent 

centilitre 79 centiliter 

centimetre 79 centimetre 

centre 33 centrum 

ceremony 10 obrad, slávnosť 

challenge n 53 výzva 

challenging 53 náročný, podnetný 

championship 45 majstrovstvá 

chance (= opportunity) 1, 50 šanca, 

príležitosť 

chance (= possibility) 59 možnosť, že sa 

niečo stane 

change 18 peniaze, výdavok 

chapter 47 kapitola 

charge as in in charge 53, 71 dohľad, 

vedenie; riadiť, viesť čo 

charge v 36 obviniť, obžalovať 

chat 1 zhovárať sa, tárať 

cheat 49 klamať, podvádzať, švindľovať 

check-up 24 celková prehliadka, 

vyšetrenie, kontrola 

cheerful 6 veselý, radostný 

cheers 77 na zdravie; vďaka; dovi, maj sa 

chew 24 žu(va)ť, hrýzť  

chickpeas 16 cícer 

chilly 13 chladný, studený 

chimney 30 komín 

choice 10, 64 výber, voľba 

choose 3, 10 vybrať (si), zvoliť si 

chop 17 nasekať, nakrájať 

circle n 31 kruh 

circle v 11 krúžiť 

circuit 45 okruh 

circular 31 kruhový 

city as in inner city 29 (veľko) mesto, okolie 

centra mesta 

civil ceremony 10 civilný obrad 

civil servant 52 štátny zamestnanec 

civil service 52 štátna správa 

civil war 39 občianska vojna 

claim n 41, 66 tvrdenie; nárok, požiadavka 

claim v 41 tvrdiť, vyhlasovať 

clam 16 mušľa 

clash n, v 41 stret, konflikt, rozpor; stretnúť 

sa, byť v rozpore 

clean-shaven 5 hladko oholený 

cleaner as in vacuum cleaner 27 

vysávač 

clear 2 jasný, zrozumiteľný 

clerical 53 úradnícky, administratívny 

clerk 53 úradník 

cliff 12 útes 

climate 13 podnebie, klíma 

close 21 blízko, tesne 

close by 78 blízko, neďaleko 

close friend 8 blízky priateľ 

closet 80 skriňa, šatník 

cloth 27 utierka 

club 45 klub 

clue as in I haven’t a clue 77 kľúč, stopa, 

záchytný bod; nemám poňatia 

clutch 21 spojka (auta) 

coach (= vehicle) 22 (diaľkový) autobus 

coach (= person) 45 tréner 

coast 12 pobrežie 

coconut 16 kokosový orech 

cod 16 treska 

coffin 10 rakva 

collapse n, v 14 zrútenie, zosun; zrútiť sa, 

zosunúť sa 

collar 23 golier 
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collide 22 zraziť sa 

collocation 3 kolokácia, slovné 

spojenie 

colon 4 dvojbodka 

colour 28 farba 

come round 20 prísť k sebe, prebrať 

sa 

comma 4    čiarka 

commence 77, 78 začať 

commentator 45 komentátor 

commit a crime 35 spáchať zločin 

common 69 bežný, obvyklý, častý 

communicate 49 komunikovať, 

dorozumie(va)ť sa 

community 48  komunita, 

spoločenstvo 

company 56 spoločnosť 

compare 60, 74 porovnať, porovnávať, 

prirovnávať 

comparison 60 prirovnanie, 

porovnanie 

compete 46 súťažiť 

competition 46  súťaž; konkurencia 

competitive 46 súťaživý 

competitor (= sports person) 46 

súťažiaci, super 

competitor (= rival company) 56 

konkurent 

complain 53, 66 sťažovať sa, 

reklamovať 

complaint 53, 66 sťažnosť, reklamácia 

completely 60, 76 úplne, celkom 

complex 2 zložitý 

complicated 2 komplikovaný, 

zložitý 

compose 44 skladať (komponovať 

hudbu) 

composer 44 skladateľ 

compromise n, v 39 kompromis; 

nájsť / urobiť kompromis 

compulsory 64 povinný 

concentrate 19 sústrediť sa 

concerned 25 majúci starosť / obavy 

concrete 31 betón 

conditions 54 podmienky 

conductor 44 dirigent 

confirm 11, 51, 61 potvrdiť 

confirmation 11, 51 potvrdenie 

conflict 39 konflikt, stret 

connect 4 spojiť, spájať 

connecting flight 22 nadväzujúci 

let 

conscious 20 (byť) pri vedomí 

consequently 68 preto, teda, 

následkom toho 

consider 63, 66 zvážiť, uvážiť, 

zvažovať, uvažovať 

considerable 14 značný, veľký, 

výrazný 

consideration 66 zváženie, 

uváženie 

consist 38 skladať sa, pozostávať z čoho 

constituency 38 volebný obvod 

construct (= make a sentence) 1 

vytvoriť, zostaviť vetu 

construct (= build) 45 postaviť, 

vybudovať 

construction (= sentence) 1 

konštrukcia (veta) 

construction (= building) 45 stavba, 

konštrukcia 

consultant 25 konzultant, špecialista 

contact v 51 kontaktovať 

contact lenses 5 kontaktné 

šošovky 

contain 2 obsahovať 

contemporary 69 súčasný, moderný 

contest 46, 48 súťaž, zápas, preteky 

context 1 kontext 

continuous assessment 50 

priebežné hodnotenie 

contract 57 zmluva, kontrakt 

contrast n 68 kontrast, rozdiel  

contrast v 68 byť v rozpore, 

kontrastovať s čím 

control as in in control 39 ovládanie; 

mať pod kontrolou 

convenient 29 výhodne / prakticky 

umiestnený, blízky 

conversation 1 konverzácia 

convert 30 prestaviť, pretvoriť 

convinced 76 presvedčený 

cookie 80 sušienka 

cope 71 zvládnuť čo, vyrovnať sa, poradiť si 

s čím 

corner 33 roh 

corridor 30 chodba 

cost a fortune 18 stáť veľa peňazí 

costs as in operating costs 55 náklady; 

prevádzkové náklady 

costume 48 kostým 

cotton 23, 26 bavlna 

couple 10 pár 

court (for tennis, badminton, etc.) 45 

ihrisko, kurt (na tenis, bedminton, atď.) 

court as in go to court 36 súd, súdny dvor 
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courtroom 36 súdna sieň 

cover n 47 obal 

cover v 20 prikryť 

cow 15 krava 

crab 16 krab 

cracked 26 prasknutý, puknutý 

cramped 69 stiesnený 

crash 22 naraziť, nabúrať, havarovať 

crazy 6 bláznivý 

crazy about 62 zbláznený do čoho, 

posadnutý čím 

creamy 73 smotanový, krémový 

create 43 vytvoriť 

creature 15  tvor 

cremate 10 spopolniť, spáliť 

cremation 10 spopolnenie, kremácia 

crime 35 zločin 

criminal 35 zločinec, delikvent 

crisis 39 kríza, kritická situácia 

critical (= dangerous) 39 kritický; v 

kritickom stave 

critical (of sth/sb) 46 kritický, kritizujúci 

koho/čo 

criticize 46 kritizovať 

crops 14 úroda, žatva 

cross 67 prejsť, prekročiť 

crowd 45 dav ľudí 

crowded 69 preplnený 

crucial 14, 57 kľúčový, rozhodujúci 

cruel 73 krutý, surový 

cruelty 73 krutosť 

cry 34 plakať 

cultural 41 kultúrny 

culture 41 kultúra 

curious 69 zvedavý; kuriózny, zvláštny 

current affairs 41 najnovšie / 

aktuálne udalosti 

currently 30 v súčasnosti, teraz 

curriculum vitae 79 životopis 

curved 31 zakrivený, zahnutý 

cut n 20 porezanie, rezná rana 

cut v 28 porezať, ostrihať 

cut down 17 obmedziť, znížiť 

cycling 46 cyklistika 

DVD 79 DVD 

daily 41 každodenný, denný, denník (noviny) 

damage n, v  14 škoda, poškodenie; 

poškodiť 

damp 32 vlhký 

danger 67 nebezpečenstvo 

dark 33 tmavý 

dark-skinned 5 tmavej pleti 

dash 4 pomlčka 

data 58 údaje, fakty, hodnoty 

datebook 80 diár 

day return 22 jednodenný spiatočný 

lístok 

day trip 22 jednodenný výlet 

dead 10 mŕtvy 

deaf 37 hluchý, nepočujúci 

deal with 53 riešiť čo, zaoberať sa čím, 

zvládnuť čo 

death 10 smrť 

death toll 14 počet obetí / mŕtvych 

debate 50  debata, diskusia 

debt 18 dlh 

decline n, v 41 pokles; klesať, upadať 

decorate 26 maľovať, tapetovať 

decrease v 37  znížiť (sa), zmenšiť (sa) 

decrease n 37  zníženie, pokles 

deep 12, 45 hlboký 

deep sleep 19 hlboký, tvrdý spánok 

defeat n 46 porážka 

defeat v 40, 46 poraziť 

defence as in the defence 36 obhajoba 

defend 36 obhajovať 

defendant 36 obžalovaný, žalovaná 

strana 

define 3, 73 definovať, formulovať 

definitely 59, 65 rozhodne, celkom isto 

definitely not 65 rozhodne nie, 

určite nie 

definition 3, 73 definícia 

delayed 22 zmeškaný, meškajúci 

deli 79 lahôdky, lahôdkarstvo 

deliberately 71 úmyselne, zámerne 

delicatessen 79 lahôdky, 

lahôdkarstvo 

delighted 7 potešený, nadšený 

demand 58 dopyt 

demonstrate 41 demonštrovať, 

protestovať; ukázať 

demonstration 41 demonštrácia; 

ukážka 

denim skirt 23 džínsová sukňa 

dental surgery 24 zubná ordinácia 

deny 74 poprieť, popierať 

department 53 oddelenie, úsek, 

katedra 

depend 8, 71 záležať na, závisieť od, byť 

závislý na kom/čom 

dependent 63 závislý na, odkázaný na 

deposit 78 záloha 

depressed 37 deprimovaný 

depressing 29 skľučujúci, deprimujúci 

depression 37 depresia, skľúčenosť 
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depth 12, 45 hĺbka 

deserted 69 opustený, prázdny 

desperately 76 zúfalo, beznádejne 

despite 68 navzdor, aj keď, aj napriek 

čomu 

destroy 4 zničiť 

destruction 14 skaza, zničenie 

detail as in in detail 2 detail, podrobnosť; 

dôkladne, podrobne  

details 4 detail, podrobnosti 

determined 39 odhodlaný, určený 

detest 62 neznášať, nenávidieť 

develop (= grow/increase) 20 prejaviť sa, 

vyvinúť sa 

develop (a film) 43 vyvolať (film) 

devote 49 venovať, zasvätiť 

diabetes 37 cukrovka 

diabetic 37 diabetický 

diagonal 31 diagonálny, uhlopriečny 

diary 80 diár 

die 10 zomrieť 

diet 17 diéta, strava 

different 60 rozdielny, odlišný, iný 

digital camera 43 digitálny 

fotoaparát 

direct 42 režírovať 

director 42  režisér 

dirt  27 špina 

dirty 27 špinavý 

disability 37 postihnutie, zdravotná 

nespôsobilosť 

disabled 37 zdravotne postihnutý, 

invalidný 

disadvantage 29 nevýhoda 

disappear 13, 32, 73 zmiznúť 

disappearance 73 zmiznutie 

disappointing 42, 69 chabý, slabý, 

neuspokojivý 

disappointed 69 sklamaný 

disapprove 71 nesúhlasiť, 

neschvaľovať, odmietať 

disaster 14, 59, 77 pohroma, nešťastie 

discount 18 zľava 

discover 11, 40 objaviť 

discovery 11, 40 objav 

discuss 1 diskutovať, debatovať 

discussion 1 diskusia, debata 

disease 13, 37 choroba 

disgusted 69 znechutený 

disgusting 42, 69 odporný, hnusný 

dish 17 misa 

dishonest 6 nepoctivý 

dislike 62 nemať rád 

disloyal 8, 72 nelojálny 

dismiss 53 prepustiť, zbaviť funkcie 

disobedient 64 neposlušný 

disobey 64 neposlúchnuť, neposlúchať 

display as in on display 43 výstava; 

vystavený 

disqualify 49 diskvalifikovať, vylúčiť 

dissatisfaction 66 nespokojnosť 

dissatisfied 66, 69 nespokojný 

distance 33 vzdialenosť, diaľka 

district 29 štvrť (mesta), obvod, oblasť 

diversify 57 diverzifikovať, rozšíriť 

výrobnú škálu 

divide 4 rozdeliť 

dizzy 20 majúci závrat 

do overtime 54 pracovať nadčas 

do research 50, 57 realizovať 

výskum 

do revision 1 opakovať 

do up 72 zapnúť, zaviazať 

do the washing up 27 umyť 

riad 

doctor’s surgery 24 ordinácia 

lekára 

donkey 15 osol, somár 

don’t bother 66 neobťažuj sa, 

nerob si starosti 

door handle 21 kľučka na dverách 

doubt v 59 pochybovať 

doubt as in I doubt it 65 o tom pochybujem 

downturn 58 pokles 

dozen 39 tucet 

drag 34 vliecť, ťahať 

drama 42 dráma, dramatická udalosť 

dramatic 37, 42 dramatický 

draw 33 kresliť 

drawback 29 nevýhoda, slabá stránka 

drawing 33, 43 kresba 

dread 24 desiť sa, hroziť sa 

dreadful 66 strašný 

dream 19 sen 

dress 23 šaty 

dress up 48 vystrojiť sa 

dressing 20 obväz, krytie 

dries up 12 vyschne 

drill 26 vŕtačka 

drink a toast 10 pripiť (si) na koho 

drive 30 príjazdová cesta 

driver as in racing driver 45 šofér 

pretekárskeho auta 

drizzle n, v 13 mrholenie; mrholiť 

drizzling 13 mrholiaci 

drop n, v 55 pokles; poklesnúť, spadnúť 
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drop (of rain) 13 dažďová kvapka  

drought 14 sucho 

drown 12 utopiť sa 

drugstore 80 lekáreň, drogéria 

drummer 44 bubeník 

dry up 12 vyschnúť 

duck 16 kačka 

due (= expected) 22 očakávaný, ktorý má  

nastať / prísť / priletieť 

due to 68 kvôli, vďaka čomu 

dull 6 nezaujímavý, nudný 

during 70 počas, behom 

dust n, v 27 prach; utrieť prach 

dustbin 80 smetiak 

dusty 27 zaprášený 

duty 53 služba, povinnosť, úloha 

EU (European Union) 79 EÚ (Európska 

únia) 

eagle 15 orol 

earrings 23 náušnice 

earth 11 zem 

earthquake 14 zemetrasenie 

easy-going 6 pohodový, vyrovnaný 

economical 73 úsporný, hospodárny, 

ekonomický 

edge 70 (o)kraj 

edit 41, 42 upraviť pre vydanie, vykonať 

korektúry, zostrihať 

editing 42 úpravy pre vydanie, korektúry 

editor 41 editor, šéfredaktor, vydavateľ 

effect 13 dopad, následok 

effective 2, 69 účinný, efektívny 

effectively 2 efektívne 

efficient 69 výkonný, schopný 

effort 56 úsilie, snaha 

elbow 20 lakeť 

elect 38 zvoliť (si) 

election 38 voľby 

electrical 52 elektrický 

electrician 52 elektrikár 

electricity 52 elektrická energia, 

elektrina 

elegant 23 elegantný 

elephant 15 slon 

elevator 80 výťah 

elsewhere 53 (niekde) inde, (niekam) 

inam 

embarrassed 69 v rozpakoch, cítiaci sa 

trápne 

embarrassing 69 trápny, nepríjemný 

emergency services 22 

zložky záchranného systému, pohotovostné zložky 

emigrate 9 emigrácia 

emotion 7 emócia, pohnutie, dojatie, cit 

emotional 7 citový, emočný, 

emocionálny 

emphasis 3 dôraz, prízvuk 

emphasize 3 zdôrazniť 

employ 56 zamestnať 

employee 56 zamestnanec 

employer 56 zamestnávateľ 

enable 74 umožniť 

enclose 78 priložiť k čomu, vložiť 

encourage 2, 74 podporiť 

encouragement 2 povzbudenie, 

podpora 

encouraging 2 povzbudivý 

encyclopedia 47 encyklopédia 

end as in at/in the end 71 koniec; na koniec, 

ku koncu 

end up 22 skončiť kde, dostať sa kam 

enemy 39 nepriateľ 

energetic 6 energický, rázny, pevný, 

čulý 

energy 6 energia 

engine 21 motor 

engineering 52 strojárstvo, 

inžinierstvo 

enormous 30 obrovský, ohromný 

enough 25 dosť 

enquiry 53 otázka 

entertainer 48 zabávač, komik 

entertaining 42 zábavný 

entertainment 48  zábava 

enthusiasm 2 entuziazmus, 

nadšenie, zanietenie 

enthusiastic 2 nadšený 

entitled 54 oprávnený 

entire 41 celý  

entry 3 (slovníkové) heslo 

envious 7 závistlivý 

environment 13 životné prostredie 

environmentalist 13 

environmentalista, ochranca životného prostredia, ekológ 

equivalent 42 ekvivalent, rovnaké 

množstvo/počet čoho, toľko isto, to isté 

erupt 14 vybuchnúť, začať soptiť 

eruption 14 erupcia (sopky), výbuch 

especially 78 (ob)zvlášť 

essential 49, 69 nutný, základný, 

nevyhnutný, kľúčový 

establish 40 založiť 

establishment 40 založenie, 

zriadenie 

estate agent 52 realitný maklér 
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European Union 79 Európska 

únia 

evacuate 14 evakuovať 

evacuation 14 evakuácia 

evaluate 58 vyhodnotiť, zhodnotiť, 

hodnotiť 

evaluation 58 zhodnotenie, 

vyhodnotenie 

even 33 dokonca, aj 

even as in break even 56 vyrovnaný; 

hospodáriť s nulovým ziskom  

even though 68 aj keď, aj napriek 

tomu, že 

eventually 70 nakoniec, konečne 

everyday 2  všedný, každodenný 

evidence 36 dôkaz 

exactly the same 60 presne 

také isté, navlas rovnaké 

examine 24 prehliadnuť, vyšetriť 

examiner 49 skúšajúci 

example as in for example 3 príklad; 

napríklad 

except 60 okrem 

exclamation mark 4 

výkričník 

exercise 17 cvičenie 

exhausted 19 vyčerpaný 

exhibition 43 výstava 

exist 11 existovať 

existence 11 existencia 

expand 2 rozšíriť (sa), zväčšiť (sa) 

expect 59, 65 očakávať, predpokladať 

expect as in I expect so 65 

predpokladám, že áno 

expect a baby/child 5 

čakať dieťa 

expectancy as in life expectancy 15 

predpokladaná dĺžka života 

expected 69 očakávaný, predpokladaný 

experience 52 skúsenosť, prax 

experiment n 11 experiment, pokus 

experiment v 1 experimentovať 

expert 43, 66 expert, odborník 

explain 1 vysvetliť 

explanation 1 vysvetlenie 

explode 39 explodovať, vybuchnúť 

exploit 57 plne využiť, zužitkovať, 

vykorisťovať 

exploitation 57 zužitkovanie; 

vykorisťovanie 

exploration 11 prieskum, skúmanie 

explore 11 (pre)skúmať 

explosion 39 explózia, výbuch 

express 2 vyjadriť 

expression 3 vyjadrenie, výraz  

expressway 80 diaľnica 

extend 73 rozšíriť, zväčšiť, predĺžiť 

extension 73 prístavba, predĺženie 

extent as in to some / a certain extent 76 

rozsah, miera; do istej miery 

extinguish 75 (u)hasiť 

extraordinary 42 mimoriadny, 

výnimočný, pozoruhodný 

extreme 13 extrém, extrémny 

eye as in keep an eye on 77 dohliadať na 

koho/čo, pozorne sledovať 

eyebrows 5 obočie 

fabric 23 látka 

face (= do sth about) 38 čeliť, postaviť sa 

čomu  

face (= look towards) 70 smerovať, byť 

otočený ku komu/čomu 

face-to-face 53 tvárou v tvár, osobne 

fact as in in fact 65, 76 vlastne, v skutočnosti 

fact as in in (actual) fact 76 vlastne, v 

skutočnosti 

factor 57 faktor, okolnosť 

fail 56 zlyhať, neuspieť 

faint 20 omdlieť 

fair 69, 72 rozumný, primeraný, férový 

fairly 76 celkom, dosť 

faithfully as in yours faithfully 78 S 

úctou, Váš... 

fall v, n 13, 55 klesnúť, padnúť, znížiť sa; 

pokles  

fall asleep 19 zaspať 

fall out with 8 rozhádať sa, rozísť sa 

s kým 

famine 13 hladomor 

fan 42, 45 fanúšik 

fancy (= find sb attractive) 59 byť 

priťahovaný kým 

fancy (= want sth) 77 chcieť čo, mať chuť 

na čo 

far-fetched 11 nepravdepodobný, 

pritiahnutý za vlasy 

fascinating 47 fascinujúci, úchvatný 

fashionable 23, 73 módny, moderný 

fast asleep 19 hlboko spiaci 

fasten 72 zapnúť, zaviazať 

fattening 17 spôsobujúci priberanie na 

váhe 

fattish 5 silnejší 

faucet 80 (vodovodný) kohútik 

fault 63 chyba, vina, zavinenie 

faulty 26 zlý, chybný 
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favour as in in favour of 63, 71 byť 

zástancom čoho, byť pre 

favourite 46 favorit; obľúbený 

fear n, v 14 strach, obava; báť sa, obávať sa 

feathers 15 perie, perá 

feature 30 rys, znak, prvok 

fed up 7 otrávený, znechutený 

fed up with 66 (mať) už plné zuby / 

po krk čoho 

feedback 51, 57 spätná väzba 

feel 32 byť na dotyk aký 

feel like (doing sth) 77 chcieť, mať chuť 

(niečo urobiť) 

feelings as in mixed feelings 69 zmiešané 

pocity 

fees 50 poplatky 

female 5, 15 ženského pohlavia, ženský 

fence 31 plot, ohrada 

fencing 46 šerm 

fennel 16 fenikel 

festival 48 festival, sviatok 

fetch 77 priniesť 

fiction 47 beletria 

fig 16 figa 

fight n, v 39 boj; bojovať 

fighter 39 bojovník 

figure 5, 23 postava 

filling 24 výplň, plomba 

film (for camera) 43 film 

film (at cinema) 80 film 

filthy 29 špinavý 

final n 46 finále, finálové stretnutie 

finance n 52, 55 financie 

finance v 55 financovať 

financial 55 finančný, peňažný 

find a solution 53 nájsť riešenie 

fine n, v 36 pokuta; pokutovať 

fingerprints 36 odtlačky prstov 

fire n 67 oheň 

fire v 53 vyhodiť, prepustiť 

fireworks 48 ohňostroj 

firm 69 pevný, tvrdý 

first as in at first 71 najskôr, najprv, 

spočiatku 

fix 26 opraviť 

fizzy drink 17 perlivý nápoj 

flag 45 vlajka 

flash 43 blesk 

flautist 44 flautista/ka 

flavour 32 chuť, príchuť 

flexibility 50 flexibilita, pružnosť, 

ohybnosť 

flexible 50 flexibilný, pružný, 

prispôsobivý 

float 12 plávať, plaviť sa 

flood 12 povodeň, záplava 

flour 17 múka 

flow 12 prúdiť, tiecť 

flu 79 chrípka 

fluctuate 55 kolísať, meniť sa 

fluctuation 55 kolísanie, výkyv 

fluent 2 plynulo hovoriaci 

fluently 2 plynule 

flute 44 flauta 

fly 15 mucha 

focus n, v (= attention/attend) 38 

pozornosť, zameranie na čo; zamerať sa, sústrediť sa na 

focus n, v (in photography) 43 

zaostrenie; zaostriť 

fold as in fold in half/two 34 preložiť, 

prehnúť 

follow instructions 49 

postupovať podľa inštrukcií 

fond 62 mať čo rád 

food scare 41 (možné) ohrozenie 

jedlom 

footballer 45 futbalista 

for example 3 napríklad 

for instance 3 napríklad 

for sure 61 určite, s istotou 

forbid 64 zakázať 

force 64 prinútiť, donútiť  

forecast n, v 58 predpoveď; predpovedať 

foreground 33 popredie 

foreign 1 zahraničný, cudzí 

foreigner 1 cudzinec 

formal 1 formálny 

fortune as in cost a fortune 18 majetok, 

veľa peňazí; stáť veľa peňazí 

forward(s) 20 dopredu, vpred 

foster parent 9 náhradný rodič, 

pestún 

found 57 založiť 

founder 57 zakladateľ 

frame 43 rám, rámček 

free 61 voľný, majúci čas 

freedom 50 sloboda, voľnosť 

freeway 80 diaľnica 

French fries 80 hranolčeky 

fridge 79 chladnička 

friends as in make friends 8 priatelia; 

spriateliť sa  

friendly 8 priateľský 

friendship 8 priateľstvo 

fringe 28 ofina 
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frog 15 žaba 

from time to time 70 čas od 

času, sem-tam, občas 

front 70 predok, predná strana 

frost 13 mráz, srieň 

frosty 13 mrazivý, zamrznutý, pokrytý 

inovaťou 

frustrating 2 frustrujúci, nepríjemný 

frustration 2 frustrácia 

fry 17 smažiť 

frying pan 17 panvica 

full stop 4 bodka 

funeral 10 pohreb 

fur 15 srsť, kožušina 

furious 7 zúrivý, rozzúrený, besný 

further 78 (ešte) ďalej, (ešte) viac, 

dodatočný, ďalší 

further to 78 ohľadne čoho, v nadväznosti 

na čo 

furthermore 68 naviac, okrem toho 

g (gram(s)) 79 gram(y) 

gm (gram(s)) 79 gram(y) 

gain 11, 56, 40 získať, nadobudnúť 

gale 13 víchrica 

gap in the market 57 medzera 

na trhu 

garbage 80 odpadky 

garbage can 80 smetiak 

gas (= e.g. oxygen) 13 plyn 

gas (= gasoline) 80 benzín 

gasoline 80 benzín 

gather 58 zhromaždiť, nazbierať 

gear lever 21 rýchlostná páka 

gear stick 21 rýchlostná páka 

general as in in general 71 obvykle, 

obyčajne 

generally 71, 76 obvykle, obyčajne 

generation 9 generácia 

generosity 6  štedrosť, šľachetnosť 

generous 6 štedrý, veľkorysý 

gentle 73 milý, vľúdny, láskavý 

gentleness 73 láskavosť, vľúdnosť 

get (= fetch) 77 priniesť 

get (= receive) 36, 42 dostať, získať 

get better 2 zlepšiť sa 

get divorced / a divorce 9 

rozviesť sa 

get dressed 72 obliecť sa 

get held up 22 byť zdržaný 

get in 22 doraziť 

get on 75 vychádzať (dobre), rozumieť si 

get on with 8, 75 vychádzať (dobre) 

s kým 

get on sb’s nerves 66  liezť / 

ísť na nervy komu 

get over 25, 75 dostať sa, zotaviť sa z 

čoho 

get rid of 71 zbaviť sa koho/čoho 

get sth done 28 dať / nechať si 

urobiť niečo 

get stuck 22 uviaznuť, ostať trčať 

get the sack 53 dostať výpoveď, 

padáka 

get through 75 dokončiť, zvládnuť čo 

get time off 54 vziať si voľno 

get to know 8 poznať koho/čo 

get to like 62 obľúbiť si koho/čo, prísť 

na chuť 

get together 8, 61 stretnúť sa, zísť 

sa 

get undressed 72 zobliecť sa, 

odložiť si 

gift 47 darček 

gist 1 podstata, hlavná myšlienka 

give it a trim 28 zastrihnúť, skrátiť 

give sb a hand 77 pomôcť 

niekomu 

give sb advice 51 poradiť 

niekomu 

give sb feedback 51 dať spätnú 

väzbu komu 

give sb the sack 53 vyhodiť, dať 

padáka komu 

give sth away 75 darovať, rozdať, 

dať zadarmo 

give sth out 75 rozdať, rozdávať 

give up 39, 75 zanechať čo, vzdať sa 

glad 69 rád 

glance 32 (letmo) sa pozrieť 

global warming 13 globálne 

otepľovanie 

glue 26 lepidlo 

go as in to go 70 dokonca (ostávať do konca) 

go bald 5 oplešatieť 

go blind 37 oslepnúť 

go deaf 37 ohluchnúť 

go down 55, 75 klesnúť, znížiť sa, 

spadnúť 

go grey 5 ošedivieť 

go into hospital 25 ísť do 

nemocnice, byť hospitalizovaný 

go off (= ring) 19 spustiť, zazvoniť 

go off (= explode) 39 vybuchnúť, 

explodovať 

go on (with sth) 75 pokračovať s čím, v 

čom 
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go on a diet 17 začať držať diétu 

go on strike 54 ísť do štrajku 

go out of business 56 

skrachovať 

go out with 8 chodiť s niekým 

go over 75 prejsť (si), prechádzať, 

preskúmať niečo  

go smoothly 65 ísť hladko 

go through 1 prejsť (si), prebrať 

go to court 36 ísť na súd 

go to hospital 25 ísť do 

nemocnice 

go to jail 35 ísť do väzenia 

go to prison 35 ísť do väzenia 

go to sleep 19 ísť spať 

go up 55, 75 stúpať, zvýšiť sa, narásť 

go white 5 ošedivieť 

go wrong 8, 65 pokaziť sa, zhoršiť sa, 

nevyjsť 

goal 2, 38, 58 cieľ 

goat 15 koza 

gold n 31 zlato 

golfer 45 golfista, hráč golfu 

good chance 59 slušná šanca 

good for you 17 zdraviu prospešný 

goods 56 tovar 

gorilla 15 gorila 

govern 38 vládnuť, spravovať 

government 38 vláda 

grab 32 popadnúť, schmatnúť 

gradual 13, 55 postupný, pozvoľný 

gradually 13, 55 postupne, pozvoľna 

graduate n 50 absolvent 

graduate v 50 absolvovať, vyštudovať 

graffiti 29 grafity 

gram 79 gram 

grand 69 veľkolepý, ohromujúci 

grapefruit 16 grep, grapefruit 

grateful as in I would be grateful if . . . 78 

vďačný; Bol(a) by som (vám) vďačný/á, keby … 

grave 10 hrob 

gravestone 10 náhrobný kameň 

grease 27 mastnota 

greasy 27 mastný 

greedy 60 chamtivý, nenásytný 

gripping 42 pútavý, pôsobivý, napínavý 

groom 10 ženích 

ground (= earth’s surface) 14 zem 

(zemský povrch) 

ground (= sports area) 45 ihrisko, plocha 

group 44 skupina 

grow 55, 56 (vy)rásť 

growth 29, 55, 56 rásť 

guarantee 66 záruka 

guess n, v 1 domnienka; hádať, odhadovať, 

uhádnuť 

guess as in I guess so 65 asi áno 

guest 10 hosť 

guilty 36 vinný 

guitar 44 gitara 

guitarist 44 gitarista 

gun 39 (strelná) zbraň 

gun battle 39 prestrelka 

gym 79 telocvičňa 

gymnast 45 gymnasta/ka 

gymnastics 45, 46 gymnastika 

habit 19 zvyk, návyk 

hair as in lose your hair 5 vlasy; prísť o 

vlasy, plešatieť 

haircut 28 zostrih, účes 

hairdryer 28 fén na vlasy 

hairstyle 28 účes 

half as in fold in half 34 polovica; preložiť na 

polovicu 

half a dozen 39 pol tucta 

half-brother 9 nevlastný brat 

half-sister 9 nevlastná sestra 

hall 30 predsieň, hala 

hall of residence 50 

vysokoškolský internát 

hammer 26 kladivo 

hand as in left-hand corner, right-hand side 

33 v ľavom rohu, na pravej strane 

hand as in lend sb a hand 77 pomôcť 

komu; podať pomocnú ruku 

hand as in on the one/other hand 68 na 

jednej strane / na strane druhej 

hand in your notice 53 dať 

výpoveď 

hand sth out 75 rozdávať, 

distribuovať 

handcuffs 36 putá 

handle as in door handle 21 kľučka 

handle v 53 zvládnuť čo, poradiť si, 

vyrovnať sa 

handy 29 praktický 

hang on 77 počkať, vydržať 

happy 66 spokojný s čím 

harbour 12 prístav 

hardback 47 kniha v pevnej väzbe 

hard-working 6  usilovný 

harm n, v 15 ublíženie, zranenie; ublížiť, 

zraniť  

harm v 13 ublížiť, zraniť 

harmful 13, 15, 73 škodlivý 

harmless 15, 73 neškodný 
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have a chat 1 porozprávať sa 

have a debate 50 diskutovať 

have a haircut 28 dať sa ostrihať 

have a lie-in 19 prispať si 

have a lot in common 8 

mať veľa spoločného 

have a nap 19 zdriemnuť si 

have a restless night 19 mať 

nepokojnú noc 

have a row 8 pohádať sa 

have a stroke 37 mať mozgovú 

príhodu / mŕtvicu 

have an operation 25 ísť / byť 

na operácii 

have fun 48 baviť sa 

have no choice 64 nemať na 

výber 

have no intention of doing sth 

65 nemať v úmysle niečo urobiť 

have nothing in common 8 

nemať nič spoločného 

have sth done 28 nechať (si) niečo 

urobiť 

have the right to 54 mať právo / 

nárok na 

have time off 54 mať voľno 

have toothache 24 mať bolesť 

zubov 

have your back to sth 70 byť 

chrbtom k čomu 

headlights 21 predné svetlá, reflektory 

headline 41 (novinový) titulok 

heal 20 vyliečiť (sa), zahojiť sa 

heal up  20 zahojiť sa, zaceliť sa (rana) 

health scare 41 zdravotné problémy, 

ohrozenie zdravia 

healthy 17 zdravý 

hear 32 počuť 

hear from sb 78 dostať správu / list 

od koho 

heart 37 srdce 

heart attack 37 infarkt 

heart disease 37 choroba srdca 

heartbroken 7 zlomený, so 

zlomeným srdcom 

heatwave 13 vlna horúčav 

heavy sleeper 19 tvrdý spáč 

heavy traffic 22 silná premávka 

held up 22 (byť) zdržaný, meškať 

helmet as in safety helmet 57 prilba, 

helma; ochranná prilba 

herbs 16 byliny, bylinky 

herd 15 stádo 

hesitate 78 váhať 

hi 77 ahoj, nazdar 

hide your feelings 7 skrývať 

svoje pocity 

high-heeled 23 na vysokom podpätku 

high school 80 stredná škola 

high tide 12 príliv 

highly 76 značne, veľmi, nadmieru 

highway 80 hlavná cesta, diaľnica 

hire a car 22 prenajať si auto 

hit 14  udrieť 

hold an election 38 usporiadať 

voľby 

hold on 77 počkať, mať strpenie, 

vydržať 

hold the record 46 držať rekord 

hole 26 diera, otvor 

home as in at home 50 doma 

homesick 50 smútiaci za domovom 

honest 6 čestný, úprimný 

honesty 6 čestnosť, úprimnosť 

honeymoon 10 medové týždne 

Hoover n, v 27 vysávač; vysávať 

hope 65 dúfať 

hope as in I hope so/not 65 dúfam, že 

áno/nie 

horizon 12 obzor, horizont 

horizontal 31 horizontálny 

hospital 25 nemocnica 

horn 21 klaksón 

horns 15 (pa)rohy 

horse 15 kôň 

hour as in rush hour 22 dopravná špička 

how about? 61 Čo tak ...? 

how are things? 77 Ako to ide? Ako 

sa darí? 

how do you feel about ...? 

63 myslieť si čo o čom, mať názor na čo 

however 68 avšak, ale 

how’s it going? 77 Ako to ide? 

huge 18, 30 obrovský, ohromný 

human 13 ľudský 

humid 13 vlhký 

humorous 73 humorný, komický, 

zábavný 

humour as in sense of humour 6 

zmysel pre humor 

hunt 15 loviť 

hurricane 14 hurikán 

hurry 29 ponáhľať sa 

hurry as in in a hurry 71 v rýchlosti 

hurry up 77 pohnúť si 
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hurt sb’s feelings 7 zraniť niečie 

city 

husband 10 manžel 

hyphen 4 pomlčka 

ID card (identity card) 79 preukaz 

totožnosti 

ISP (internet service provider) 79 ISP 

(poskytovateľ internetových služieb) 

IT (information technology) 79 IT 

(informačné technológie) 

i.e. 52 t.j., to znamená 

I assume so 65 domnievam sa, že 

áno 

I’d better be off 77 musím už ísť 

I don’t think so 65 myslím, 

že nie 

I doubt it 65 pochybujem o tom 

I expect so 65 očakávam, že áno 

I guess so 65 myslím, že áno 

I haven’t a clue 77 nemám šajn 

I hope not 65 dúfam, že nie 

I hope so 65 dúfam, že áno 

I imagine so 65 domnievam sa, 

že áno 

I suppose so 65 predpokladám, 

že áno 

I think so 65 myslím, že áno 

I think … 63 myslím ... 

I think that ... 63 myslím (si), že ... 

I would appreciate it if ... 

78 ocenil(a) by som, keby ... 

I would be grateful if ... 78 

bol(a) by som vďačný/a, keby ... 

ideal 29 ideálny 

identical 60 identický, rovnaký 

identify 1 rozpoznať, rozoznať 

identity 79 totožnosť 

idiom 3, 77 idióm, ustálené slovné spojenie 

idiomatic 77 idiomatický 

if you ask me ... 63 podľa mňa ... 

ignition 21 zapaľovanie 

ignore 33, 58 ignorovať, nevšímať si 

illegal 35 nelegálny, ilegálny 

illegible 72 nečitateľný 

illuminate 48 osvetliť čo 

illustrate 33 ilustrovať, objasniť, ukázať 

illustration 33 ilustrácia, znázornenie, 

názorný príklad, obrázok 

I’m afraid … 61 obávam sa, že ..., 

bohužiaľ 

I’m afraid not 65 obávam sa, že 

nie 

I’m afraid so 65 obávam sa, že 

áno 

I’m meant to 61 predpokladá sa, že 

(niečo urobím, mám niečo urobiť) 

I’m not bothered 66 je mi jedno, 

nezáleží mi na 

I’m supposed to 61 predpokladá 

sa, že (niečo urobím, mám niečo urobiť) 

imagine 65, 74 predstaviť si 

imagine as in I imagine so 65 

domnievam sa, že áno 

immediately 25 okamžite 

immigrant 9, 38 prisťahovalec, imigrant 

immigration 38 prisťahovalectvo, 

imigrácia 

immoral 72 nemorálny 

impatient 6 netrpezlivý 

impressed 69 ohromený čím 

impressive 30 pôsobivý, impozantný 

improve 2 zlepšiť, zdokonaliť 

improvement 2 zlepšenie, 

zdokonalenie 

in a bad mood 7 (mať) zlú 

náladu 

in a deep sleep 19 tvrdo spať 

in a good mood 7 (mať) dobú 

náladu 

in a hurry 71 v chvate, v rýchlosti 

in a relationship 8 vo vzťahu, mať 

vzťah 

in a rush 71 v chvate, v rýchlosti 

in actual fact 76 vlastne, v 

skutočnosti 

in addition 68 naviac 

in advance 71 vopred 

in bad shape 5 nebyť vo forme (byť 

v zlej kondícii) 

in case 67, 68 v prípade, pre prípad 

in charge of 53, 71 riadiť, viesť čo 

in comparison with 60 v 

porovnaní s čím 

in control 39 mať pod kontrolou 

in detail 2 dôkladne, podrobne 

in fact 65, 76 vlastne, v skutočnosti 

in favour of 63, 71 byť zástancom 

čoho, byť za 

in focus 43 zaostrený 

in general 71 vo všeobecnosti, 

obvykle, obyčajne 

in good shape 5 v dobrej forme, v 

dobrej kondícii 

in mourning 10 mať / nosiť smútok 
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in my opinion 63 podľa mňa, 

podľa môjho názoru 

in other words 11 inými slovami 

in particular 78 obzvlášť, najmä 

in person 66 osobne 

in power 38 pri moci 

in principle 63 v zásade, v podstate 

in private 71 v súkromí 

in public 71 na verejnosti 

in spite of 68 aj napriek čomu 

in the centre 33 v centre, uprostred 

in the distance 33 v diaľke 

in the end 71 napokon, nakoniec 

in the meantime 70 medzitým 

in theory 63 teoreticky 

in time 50 včas, zavčasu 

in writing 66 písomne 

inadequate 56, 69 nedostatočný 

inappropriate 2 nevhodný, 

neprimeraný 

include 2 zahrnúť, zahrňovať, obsahovať 

income 18 príjem 

increase n 37 zväčšenie, zvýšenie, vzostup 

increase v 37, 55, 58, 63 zväčšiť, zvýšiť 

incredible 42 úžasný, skvelý, 

fantastický 

indeed 42 naozaj, vskutku 

independence 40 nezávislosť 

independent 40 nezávislý 

individual 42 jednotlivec, jedinec 

industrial 33 priemyselný 

industry 33 priemysel 

ineffective 69 neúčinný, neefektívny 

inefficient 69 neefektívny, nehospodárny 

infection 20 infekcia 

infectious 37 infekčný 

inflation 55  inflácia 

influence n, v 44 vplyv; ovplyvniť 

influenza 79 chrípka 

informal 1 neformálny 

information technology 79 

informačné technológie 

ingredients 17 prísady 

inherit 10 zdediť 

inheritance 10 dedičstvo 

injure 20 poraniť, zraniť 

injured 22 zranený 

injury 20 zranenie 

inner city 29 okolie centra mesta 

innocent 36 nevinný 

innovate 57 inovovať, zavádzať novinky 

innovation 57 inovácia 

innovative 57 inovatívny, inovačný, 

novátorský 

insect 15 hmyz 

insecure 6, 72 neistý, s chýbajúcim 

sebavedomím 

insensitive 7 necitlivý 

insist 71, 64 trvať na čom, vyžadovať čo 

insomnia 19 nespavosť 

install 52 inštalovať, namontovať 

instance as in for instance 3 prípad, 

príklad; napríklad 

instead 4, 61 namiesto koho/čoho 

instructions 49 inštrukcie, pokyny 

instrument as in musical instrument 

44 nástroj; hudobný nástroj 

intend 65, 74 zamýšľať, hodlať 

intention 65 úmysel, zámer 

interest 55 úrok 

interest rate 55 úroková sadzba 

international 41 medzinárodný 

internet service provider 

79 poskytovateľ internetových služieb 

interpret 73 vyložiť, vykladať, vysvetliť 

interpretation 73 výklad, 

interpretácia, vysvetlenie 

interrupt 4, 45 prerušiť, prerušovať 

interstate 80 medzištátna diaľnica 

interview n, v 51 rozhovor, pohovor; 

robiť rozhovor, mať pohovor  

interviewer 51 pýtajúci sa 

intolerant 6 netolerantný, neznášanlivý 

introduce 74 predstaviť 

invade 40 vtrhnúť, vpadnúť, napadnúť 

invasion 40 invázia, vpád, nájazd 

invent 11 vynájsť 

invention 11 vynález 

invest 57 investovať 

investigate 36 vyšetrovať, vyšetriť, 

pátrať 

investment 57 investícia 

invigilator 49 dozor (pri skúške) 

involve 53 vyžadovať, niesť so sebou, 

obsahovať 

involved 39 zúčastnený na čom, zapojený 

do čoho 

involved in 71 venujúci sa čomu, 

angažovaný 

iron 31 železo, železný 

irrelevant 2, 72 nesúvisiaci, nepodstatný  

irresponsible 6 nezodpovedný, 

ľahkomyseľný 

irritable 19 nedotklivý, podráždený 
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-ish 5 prípona používaná s niektorými 

prídavnými menami na vyjadrenie významu “dosť, 

celkom” 

issue 63 záležitosť, otázka, problematika 

it seems to me 63 zdá sa mi, že; 

pripadá mi, že 

item 49 vec, predmet, položka 

it’s up to me 64 záleží to odo mňa, 

je to na mne 

jail 35 väzenie 

jam as in traffic jam 22 dopravná zápcha 

jealous 7 žiarlivý 

jewellery 23 šperky 

job 52 práca, zamestnanie 

join a class 66 pripojiť sa, pridať 

sa, stať sa členom (triedy) 

join (= put together) 4 spojiť, pripojiť 

joke 77 vtip 

joke as in you must be joking, you’re joking 

77 to nemyslíš vážne, to si robíš žarty  

journalism 41 žurnalistika 

journalist 41 novinár 

judge n 36 sudca 

judge v 73 posudzovať, súdiť, hodnotiť 

judgement 73 úsudok, rozsudok 

junk food 17 nezdravá strava 

jury 36 porota 

just 33 (len) tak tak, sotva, ťažko 

kg (kilo(s)/kilogram(s)) 79 

kilogram(y) 

km (kilometre(s)) 79 

kilometre(kilometre) 

kph (kilometres per hour) 79 

kilometre za hodinu 

keen as in be keen on 62 mať rád čo, byť 

zapálený pre čo 

keep 21, 28 držať sa, ostať 

keep a record of 1 zapisovať si, 

viesť si záznamy 

keep ahead of 57 byť vpredu, pred 

kým 

keep an eye on 77 dávať pozor na, 

dohliadať 

keep calm 66 ostať pokojný 

keep in touch 8 ostať v kontakte 

keep sth up 17 vytrvať, pokračovať 

keep your temper 66 ovládať 

sa, nestratiť trpezlivosť 

key 57 kľúčový, hlavný 

keyboard 44 klávesy, klávesnica 

keyboard player 44 hráč na 

klávesy 

kid 77 dieťa, decko 

kidney 16 oblička 

kill 35 zabiť 

kilogram 79 kilogram 

kilometre 79 kilometer 

kilometres per hour 79 

kilometre za hodinu 

kind 73 prívetivý, milý, vľúdny 

kind regards 78 s pozdravom 

kindness 73 vľúdnosť, láskavosť 

king 9 kráľ 

knickers 23 nohavičky 

knock 34 zaklopať, zaťukať 

knowledge 11 znalosti, vedomosti 

l (litre(s)) 79 liter (litre) 

lab 79 laboratórium 

laboratory 79 laboratórium 

lack 19 nedostatok čoho, núdza o 

ladder 31 rebrík 

lake 12 jazero 

land 52 pozemok 

landscape 43 krajina 

lane 22 jazdný pruh 

lap 45 kolo, okruh (pretekov) 

largely 76 prevažne, z veľkej časti, hlavne 

last 70 trvať 

lately 77 poslednú dobu 

latest 23 posledný, najnovší 

launch 38 spustiť, začať 

laugh as in burst out laughing 34 rozosmiať 

sa, vybuchnúť smiechom 

lava 14 láva 

law 35 zákon  

lawn 30 trávnik 

lazy 6 lenivý 

lead  30 viesť 

lead singer 44 hlavný spevák/čka 

lead to 37 viesť kam 

leader 39 vodca, líder 

leader as in market leader 56 popredný 

výrobca / firma; firma s dominantným postavením na 

trhu  

leading role 42 hlavná úloha (rola) 

leaf 34 list 

leak n, v 26 únik; tiecť, presakovať, vytekať 

least as in at least 71 prinajmenšom, aspoň 

leather 23 koža 

leave out 4, 75 vynechať 

leaves 34 listy 

lecture 50 prednáška 

lecturer 50 prednášajúci, 

vysokoškolský učiteľ 

leek 16 pór 
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left-hand 33 ľavý, po ľavej ruke, na 

ľavej strane 

legal 35 zákonný, legálny 

legible 72 čitateľný (písmo) 

leisure 33 voľno, voľný čas 

lend sb a hand 77 pomôcť komu 

length 45 dĺžka 

lens as in zoom lens 43 objektív; 

približovací objektív 

lenses as in contact lenses 5 kontaktné 

šošovky 

leopard 15  leopard 

let 28, 64 dovoliť, nechať čo 

letter as in capital letter 4 veľké písmeno 

letter box 31 poštová schránka 

lid 34 veko, vrchnák 

life expectancy 15 

predpokladaná dĺžka života 

lifeboat 57 záchranný čln 

lifespan 15 dĺžka života, životnosť 

light bulb 26 žiarovka 

light-skinned 5 svetlej pleti 

light sleeper 19 mať ľahké spanie 

light sth up 48 osvietiť, rozsvietiť, 

osvetliť 

like (= similar to) 32  ako 

like (= such as) 4, 32 ako napríklad 

likely to 59 pravdepodobne, asi, mať 

šancu urobiť čo 

limit as in speed limit 21 najvyššia 

povolená rýchlosť 

limited 58 limitovaný, obmedzený 

linesman 45 čiarový rozhodca 

lion 15 lev 

liquid 13 kvapalina, tekutina 

list 4 zoznam, súpis, prehľad 

listen 32 počúvať 

litre 79 liter 

litter 29 odpadky 

live 44 živý, vysielaný naživo, v priamom 

prenose 

lively 29 živý, plný života, rušný 

liver 16 pečeň 

living 44 živý, žijúci 

loads  77 veľa, more, na tucty 

load sth up 72 naložiť, nakladať 

loan 50 pôžička 

loathe  62 mať odpor k čomu, nenávidieť, 

neznášať  

lobster 16 langusta 

local 29 miestny 

lock v 72 zamknúť 

log as in sleep like a log 19 spať ako drevo 

long 45 dlhý 

long as in as long as 68 pokiaľ 

look 32 pozrieť sa, dívať sa 

look after 71 starať sa o, opatrovať 

koho 

look forward to 24, 65, 78 tešiť sa 

na čo 

look like 9 vyzerať ako 

look out 67 (dávaj) pozor! 

look through 47 prezrieť si, prejsť si, 

prečítať si 

loosen 26 uvoľniť, povoliť 

lose 56 stratiť 

lose weight 17 schudnúť 

lose your hair 5 prísť o vlasy, 

plešatieť 

lose your sight 37 prísť o zrak 

lose your temper 66 prestať sa 

ovládať, rozčúliť sa 

loss 55 strata, úbytok 

loud 34 hlasný, nahlas 

love 78 maj sa (s pozdravom) 

love from 78 maj sa (s pozdravom) 

low tide 12 odliv 

loyal 8, 72 lojálny, verný 

lungs 37 pľúca 

lyrics 44 text / slová piesne 

ml (millilitre(s)) 79 mililiter, mililitre  

mm (millimetre(s)) 79 milimeter, 

milimetre 

MP (Member of Parliament) 38 poslanec 

britského parlamentu 

mph (miles per hour) 79 míľ za 

hodinu 

mad 6 bláznivý, šialený 

mad about (= liking very much) 62 

zbláznený do, blázon do 

Madam 78 Pani 

main difference 60 hlavný rozdiel 

main road 80 hlavná cesta 

mainly 76 hlavne, predovšetkým 

maintain 14 udržiavať, zachovávať  

majority 38 väčšina 

make as in can you make it? 61 môžeš 

prísť / doraziť? 

make (= perform an action) 1, 10, 65 

urobiť, učiniť, zrealizovať 

make a claim 66 vzniesť / uplatniť 

(si) nárok 

make a complaint 53, 66 

sťažovať sa, podať sťažnosť 

make a note 1 poznamenať si 
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make a profit 55 mať / vykázať 

zisk 

make a promise 41 dať sľub, 

sľúbiť 

make a speech 10 predniesť reč, 

príhovor 

make an appointment 24 

objednať sa, dohodnúť si schôdzku 

make an enquiry 53 opýtať sa 

make arrangements 52 

realizovať prípravy, opatrenie 

make friends 8 spriateliť sa 

make mistakes 1 robiť chyby 

make plans  65 plánovať (si) 

(budúcnosť) 

make progress 2 robiť pokroky 

make sb do sth 64 primäť, 

prinútiť koho k čomu 

make sb redundant 53 

prepustiť koho zo zamestnania 

make sth up 75 vymyslieť si 

make sure 53, 66 uistiť sa, 

ubezpečiť sa, presvedčiť sa 

make the most of 71 čo 

najlepšie / najviac využiť čo 

male n, adj 5, 15 samec, muž; mužského 

pohlavia, samčí 

mall 80 nákupné stredisko, areál, pasáž 

manage 50, 71, 74 zvládať čo, riadiť, 

viesť 

management 52 riadenie, vedenie, 

manažment podniku 

manager 45 manažér 

manual 47 manuál, príručka 

manufacture 57 vyrábať 

manufacturer 57 výrobca 

manufacturing 52 výroba, 

vyrábanie 

mark as in exclamation/question mark 4 

znak, symbol; výkričník, otáznik 

market as in target market 58 trh; 

cieľový trh 

market leader 56 popredný 

výrobca / firma; firma s dominantným postavením na 

trhu 

market research 56 

prieskum trhu 

marketing 58 marketing 

marks as in quotation marks 4 úvodzovky 

marriage 10 manželstvo 

mash 17 roztlačiť, rozpučiť 

massive 18 masívny, obrovský 

masterpiece 43 majstrovské dielo 

match 23 hodiť sa, ladiť s čím 

mate 77 kamoš, kamarát 

material 23 materiál 

mature 63 zrelý, dospelý 

maximum 45 maximum 

may 36, 59 možno, pravdepodobne, je možné 

mean 6 skúpy, lakomý 

mean a lot  48 znamenať mnoho pre 

koho 

meant as in be meant to 22, 61 

predpokladať sa, mať byť aký/čo 

meantime as in in the meantime 70 

medzitým 

meanwhile 70 zatiaľ, čo; medzitým 

measure 73 merať 

measurement 73 miera, rozmery, 

veľkosť 

mechanic 52 mechanik 

medal 31, 46 medaila 

melody 44 melódia 

melt 13 rozpustiť sa, roztopiť sa 

member 9 člen 

Member of Parliament 38 

člen parlamentu, poslanec 

member of the public 53 

verejnosť 

memory loss 37 strata pamäti 

mend 26 opraviť, zašiť 

mention v 66 zmieniť sa 

metal n 31 kov 

method 1 metóda, spôsob 

metric 79 metrický (systém) 

metric capacity 79 metrický 

objem 

metric length 79 metrická dĺžka 

metric weight 79 metrická hmotnosť 

mice 15 myši 

middle 33 stred 

might 36, 59 možno, snáď, 

mohol/mohla/mohlo/mohli by 

mild 13 mierny 

miles per hour 79 míľ za 

hodinu 

millilitre 79 mililiter 

millimetre 79 milimeter 

military 52 vojenský, armádny 

minced 17 mletý 

mind 74 vadiť komu čo, namietať proti 

čomu 

mind as in on your mind 19 vŕtať v hlave, 

trápiť, doliehať (myšlienky) 

mind your head 67 pozor na 

hlavu 
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minimum 45 minimum 

minor 35 menej závažný, drobný 

minority 38 menšina 

mint 16 mäta 

mirror as in rear-view / wing mirror 21 

zrkadlo; spätné zrkadlo, vonkajšie spätné zrkadlo 

miserable 7 nešťastný 

mist 13 hmla 

mistake as in make mistakes 1 chyba; 

robiť chyby 

misty 13 hmlistý, zahmlený 

mixed feelings 69 zmiešané pocity 

moan n, v 66 nárek; nariekať, sťažovať sa, 

bedákať 

modern 69 moderný 

modest 6 skromný, zdržanlivý 

money 79 peniaze 

monkey 15 opica 

mood 7  nálada 

moody 7 náladový 

moon 11 mesiac 

mop 27 mop 

moral 72 morálny, mravný 

moreover 68 okrem toho, naviac, a 

okrem toho 

mosquito 15 komár, moskyt 

most as in make the most of 71 čo 

najlepšie / čo najviac využiť čo 

motivated 2 motivovaný 

motivation 2 motivácia 

motorbike 79 motocykel 

motorway 80 diaľnice, cesta pre 

motorové vozidlá 

mourners 10 trúchliaci, pozostalí, 

smútoční hostia 

mourning as in in mourning 10 smútok, 

trúchlenie; mať / nosiť smútok 

mouse 15 myš 

movie 42, 80 film 

movie theater 80 kino 

moving 42 dojímavý 

mud 27 blato 

muddy 27 zablatený 

mug 35 (lúpežne) prepadnúť 

mugger 35 (pouličný) lupič, zlodej 

mugging 35 (lúpežné) prepadnutie 

muggy 13 vlhký a teplý, dusný 

multi-storey car park 29 

viacposchodový parkovací dom 

murder n, v 35 vražda; zavraždiť 

murderer 35 vrah 

musical instrument 44 

hudobný nástroj 

musician 44 hudobník 

mussel 16 slávka (jedlá) 

mystery 47 záhada, záhadný príbeh 

nail 26 klinec 

nanny 52 pestúnka 

nap as in have a nap 19 zdriemnuť si 

narrow 12 úzky 

nasty 20 nepríjemný, zlý 

national 41 národný 

NATO 79 NATO (Severoatlantická 

aliancia) 

natural 69 prírodný, prirodzený 

nearby 78 neďaleko, blízko 

neat 5 upravený, úhľadný 

necklace 23 náhrdelník 

need as in a need for 38 potreba čoho 

need as in desperately need 76 potrebovať; 

zúfalo potrebovať 

needle 26 ihla 

negative adj 69 negatívny 

negative n 43 negatívum 

negotiate 39  vyjednávať 

neighbourhood 48 susedstvo (blízke 

okolie), štvrť 

neutral 23, 77 neutrálny 

nevertheless 68 avšak, aj napriek 

tomu 

nightie 19 nočná košeľa, košieľka 

nightmare (= bad dream) 19 nočná 

mora, zlý sen 

nightmare (= bad experience) 22 

nočná mora, zlý sen (prenesene) 

no problem 77 žiadny problém, 

pokojne 

non-alcoholic 72 nealkoholický 

non-fiction 47 literatúra faktu, 

populárno-náučná literatúra 

non-metric  79 nemetrický 

nonsense 77 nezmysel 

not at all 62 vôbec nie 

not ... yet 70 ešte nie 

note as in make a note of 1 poznamenať si, 

zapísať si 

notice v 32 všimnúť si 

notice as in hand in your notice 53 podať 

výpoveď 

nothing much 77 nič dôležité 

novel 47 román 

now and again 70 občas, tu a tam  

nowadays 70 v súčasnosti, v dnešnej 

dobe, teraz 

nuisance 66 otrava, nepríjemnosť 

number plate 21 poznávacia značka 
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obedient 64 poslušný 

obese 37 obézny 

obesity 37 obezita 

obey 64 počúvať, poslúchať, poslúchnuť 

obey the law 35 dodržiavať zákony 

object 52 predmet 

objective 58 cieľ 

obligatory 64 povinný, nariadený 

observant 32 pozorný, všímavý, bystrý 

obvious 2 zjavný, zrejmý, očividný, jasný  

occasion 48 príležitosť, udalosť 

occasionally 70 príležitostne, občas 

occur 22 vyskytnúť sa, prihodiť sa, stať sa 

ocean 12 oceán 

off (= money off) 18 zľava na čo, zníženie ceny 

čoho 

off as in time off 54 voľno (z práce, zo školy) 

offence 35 delikt, priestupok, trestný čin 

offend 3 uraziť, dotknúť sa 

offender 35 páchateľ, delikvent 

offensive 3 urážlivý, hrubý 

oil paints 43 olejové farby 

oils 43 olejové farby 

old-fashioned 69 staromódny, 

zastaraný 

old friend 8 starý priateľ 

omit 4, 75 vynechať, vypustiť, zabudnúť 

on board 71 na palube (lietadla, lode, 

autobusu) 

on display 43 vystavený (pre 

verejnosť) 

on my mind 19 vŕtať v hlave, 

trápiť, doliehať (myšlienky) 

on my way 22 na ceste kam 

on purpose 71 úmyselne, schválne 

on show 43 vystavený (obraz) 

on the horizon 12 na obzore 

on the one hand 68 na jednej 

strane (v porovnaní) 

on the other hand 68 na druhej 

strane (opačný argument) 

on the way 22 na ceste 

on the whole 76 vcelku, celkovo 

on time 50 včas 

on your mind 19 vŕtať v hlave, 

trápiť, doliehať (myšlienky) 

one-sided 46 jednostranný 

only child 9 jedináčik 

onto 70 na čo, na povrch čoho, smerom k 

čomu 

operate 25 byť v prevádzke; operovať 

operating costs 55 prevádzkové 

náklady 

operating theatre 25 operačný 

sál 

operation 25 operácia 

opinion as in in my opinion 63 podľa 

mňa, podľa môjho názoru 

opponent 46 súper, protihráč 

opportunity 1, 50, 58 príležitosť, 

šanca, možnosť 

oppose 38 odporovať, oponovať, byť proti 

opposed to 63 (ten, kto je) proti čomu, 

stavajúci sa proti čomu 

opposition 38 odpor, opozícia 

Opposition as in the Opposition 38 

opozícia (opozičná strana v parlamente) 

optimistic 59 optimistický 

optional 64 voliteľný, nepovinný 

or 68 alebo 

or else 68 alebo inak 

order as in out of order 26 mimo 

prevádzky, nefunkčný 

orchestra 44 orchester 

ordinary 42 obyčajný, bežný, obvyklý, 

všedný 

organ 44 orgán 

organist 44 organista/ka 

original 30 pôvodný, originálny, 

autentický 

originally 9 pôvodne, spočiatku 

otherwise 68 inak, alebo 

out loud 34 nahlas 

out of focus 43 nezaostrený, 

rozostrený 

out of order 26 mimo prevádzky, 

nefunkčný 

out of the blue 77 znenazdajky, z 

čista jasna, z ničoho nič 

out of work 53 nezamestnaný, bez 

práce 

outfit 23 oblečenie, úbor 

outsider 46 outsider, vyvrheľ 

outskirts 22 predmestie, okraj, periféria 

outstanding 42, 46 vynikajúci, 

význačný, pozoruhodný 

oval n, adj 31 ovál; oválny 

oven 17 pec, rúra 

over 70 nad čím, cez čo 

over-ambitious 56 prehnane 

ctižiadostivý, ambiciózny 

over-optimistic 56 prehnane 

optimistický 

over there 70 tam(hľa) 

overall adv 46 celkovo, súhrnne 

overall adj 69 celkový, všeobecný 
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overcharge 56 naúčtovať, napočítať 

komu príliš 

overestimate 56 preceniť, 

preceňovať, nadhodnotiť, nadhodnocovať 

overhear 32 náhodou započuť / 

vypočuť 

overnight 22 cez noc 

oversleep 19 zaspať 

overtake 21 predbehnúť, predbiehať 

(autom) 

overtime 54 nadčas  

owe 18 dlhovať, dlžiť 

own 18 vlastniť, mať 

oyster 16 ustrica 

p (pence) 79 penca 

PM (prime minister) 38 ministerský 

predseda 

pack 72 zabaliť 

painful 24, 73 bolestivý 

painless 73 bezbolestný 

paint 33 maľovať 

painter 33 maliar 

painting 33 maľba 

pale-skinned 5 svetlej pleti 

papaya 16 papája 

paper (= exam paper) 49 písomná 

skúška, písomka 

paper (= newspaper) 79 noviny 

paperback 47 kniha v mäkkej väzbe, 

brožovaná kniha 

parade 48 prehliadka, slávnostný sprievod 

/ pochod 

parallel 31 rovnobežný, paralelný 

parent as in foster parent 9 opatrovník, 

náhradný rodič 

parliament 38 parlament 

particular as in in particular 78 

obzvlášť, najmä 

parsley 16 petržlen 

part 29 časť 

participate 46, 48 zúčastňovať sa, 

zúčastniť sa 

particular as in in particular 78 

obzvlášť, najmä 

particularly 78 obzvlášť, najmä, hlavne 

parting 28 cestička (vo vlasoch) 

partly 76 čiastočne 

partnership 57 partnerstvo, spolupráca 

party as in political party 39 politická 

strana 

pass out 20 omdlieť, stratiť vedomie 

passage 30 chodba, priechod 

passion fruit 16 marakuja 

patience 6 trpezlivosť 

patient adj 25 trpezlivý 

patient n 6 pacient 

pause 4 pauza, prestávka, odmlka 

pavement 29 chodník 

pay 55 platiť 

peace 39 mier 

peace settlement 39 mierová 

dohoda 

peak n, v 55 vrchol, najvyšší bod; dosiahnuť 

vrchol, vyvrcholiť  

pebbles 12 kamienky, okruhliaky 

peel 17 olúpať 

pence 79 penca 

pennies 79 pence (mn. č.) 

penny 79 penca 

pension 41 dôchodok, penzia 

pensioner 41 dôchodca 

perform 46 zrealizovať, vykonať, 

vykonávať 

performance 42, 46 predstavenie, 

výkon, prevedenie 

perm 28 trvalá (účes)  

permanent 69 trvalý, stály 

permit as in work permit 51 pracovné 

povolenie 

permit v 64 povoliť, dovoliť 

person as in in person 66 osobne 

personally 63 osobne, pokiaľ ide o mňa 

persuade 38, 74 presvedčiť, prehovoriť 

pessimistic 59 pesimisticky 

petrol 80 benzín 

photo 43 fotka 

photo album 43 fotoalbum 

photograph 43 fotografia, snímok 

photographer 43 fotograf 

photography 43 fotografia, 

fotografovanie 

pianist 44 klavirista/ka 

piano 44 klavír 

pick up 22, 75, 77 vyzdvihnúť 

PIN (personal identification number) 79 PIN 

(osobné identifikačné číslo) 

pin 26 špendlík 

pipe 31 rúra, potrubie 

pitch 45 ihrisko 

pity 29 škoda 

plan 65 plánovať 

plane 79 lietadlo 

planet 11 planéta 

planning 49 plánovanie 

plastic 31 plastový, umelý 

pleased 69 potešený, rád, spokojný 
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pleasure 47 potešenie, radosť 

pledge n, v 41 sľub, prísaha, záväzok; 

prisľúbiť, zaviazať sa 

plenty 17 dostatok, dosť, veľa 

plot 42 dej, zápletka 

plug in 72 zapojiť, zapnúť (do el. 

zásuvky) 

plum 16 slivka 

plumber 52 inštalatér 

plump 5  bacuľatý 

plus 68 plus, a ešte, a k tomu 

pocket 23 vrecko 

poem 47 báseň 

poetry 47 poézia 

point (= purpose) 66 zmysel 

point (= shape) 31 špička, hrot 

point as in there’s no point in … 66 nemá 

zmysel ... niečo robiť 

point as in what’s the point of …? 66 Aký 

má zmysel ...? 

pointed 31 špicatý 

poison 15 jed 

poisonous 15 jedovatý 

pole 13 pól 

policy 38 stratégia, politika, postup, postoj 

polish n, v 27 leštidlo; leštiť 

polite 69 zdvorilý, slušný 

political party 38 politická strana 

politician 38 politik 

pollute 13 znečistiť, znečisťovať 

pollution 13 znečistenie 

pomegranate 16 granátové jablko 

pond 12 rybník 

pool 45 bazén 

pop 79 populárna hudba 

portrait 43 portrét 

position 51 pozícia, miesto 

positive 69 pozitívum, pozitívny 

postpone 61 odložiť 

potential 57 potenciál, súhrn možností 

pour 13 liať, prudko pršať 

pouring 13 prudko pršiaci, lejúci 

power as in in power 38 pri moci 

powerful 73 mocný 

powerless 73 bezmocný, neschopný 

practical 73 praktický 

praise n, v 46 chvála, pochvala, uznanie; 

chváliť 

predict 13 predpovedať 

predictable 13 predvídateľný 

prefer 73 dávať prednosť čomu, 

preferovať 

preference 73 prednosť, uprednostnenie, 

preferencia 

pregnant 5 tehotná 

premises 67 priestory, areál 

prepare 21 pripraviť, pripravovať (sa) 

prepared 21 pripravený 

present 47 darček 

president 40 prezident 

press v 32 stisnúť, stlačiť 

press as in the press 41 tlač (noviny) 

pre-tax 55 pred zdanením, nezdanený 

pretend 74 predstierať čo  

pretty (= attractive) 5 pekný 

pretty (= rather) 76 dosť, pekne, slušne 

prevent 20 zabrániť, predísť, zamedziť 

prevention 20 prevencia, predchádzanie 

previous 9 predošlý, predchádzajúci 

prime minister 38 ministerský 

predseda, premiér 

prince 40 princ 

princess 40 princezná 

principle as in in principle 63 v zásade, 

v podstate, všeobecne 

print 43 fotografia, snímok 

priority 38 priorita, prioritná záležitosť 

prison as in go to prison 35 väzenie; ísť do 

väzenia 

private as in in private 71 v súkromí 

private sector 52 súkromný 

sektor 

problem as in no problem 77 žiadny 

problém, bez problémov 

process 51 proces, priebeh, postup  

produce (a film) 42 produkovať 

produce (goods) 57 vyrobiť, 

zhotovovať 

producer (of films) 42 producent 

producer (of goods) 57 výrobca 

product 52 produkt, výrobok  

profession 52 profesia, povolanie 

professional n 46 profesionál 

professor 50 profesor 

profit 55 profit, zisk 

progress 2 postup, pokrok 

promise 41 sľúbiť, sľub 

promote 53 povýšiť 

promotion 53 povýšenie 

pronounce 1 vysloviť 

pronunciation 1 výslovnosť 

proof 36 dôkaz 

properly 26 poriadne, správne 

property 35 majetok 

proposal 63 návrh 
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propose 63 navrhnúť 

prosecute 36 (súdne) stíhať 

prosecution 36 žalobca, žalujúca 

strana 

prospects 53 perspektíva, vyhliadky 

protect 12 chrániť, ochraňovať 

protected 12 chránený 

protection 12 ochrana 

protest n 41 protest 

protest v 41 protestovať 

proud 7 hrdý, pyšný 

prove 36 dokázať 

provide 3 poskytnúť, poskytovať, dodať, 

zaistiť 

provided 68 za predpokladu, že; pokiaľ 

pub 79 krčma 

public as in in public 71 na verejnosti; 

verejne 

public as in member of the public 53 

člen verejnosti, verejnosť 

public as in the public 53 verejnosť 

public house 79 krčma 

public sector 52 verejný sektor 

publish 41 publikovať, vytlačiť, uverejniť 

publishing 41, 52 nakladateľstvo, 

vydavateľstvo 

puddle 12 mláčka, mláka 

punish 64 potrestať 

punishment 64 trest 

purchase n, v 77 kúpa, nákup; zakúpiť 

purpose 68 účel, zmysel, zámer 

purpose as in on purpose 71 naschvál, 

zámerne, úmyselne 

purse 80 kabelka (dámska) 

put on weight 17 pribrať (na 

hmotnosti) 

put back 75 dať / položiť naspäť; 

odložiť, odsunúť  

put down 75 položiť, dať dolu 

put off 61 odložiť, presunúť (na iný čas) 

put on 75 obliecť si, vziať si na seba 

put out 75 vypnúť, uhasiť 

pyjamas 19 pyžamo 

qualifications 52  kvalifikácia, 

odbornosť 

quality 56 kvalita 

queen 9 kráľovná 

question mark 4 otáznik 

quit 53 skončiť, odísť (z práce) 

quite 76 celkom 

quotation marks 4 úvodzovky 

rabbit 16 králik 

race 46 preteky 

racing driver 45 šofér 

pretekárskeho auta 

railings 31 zábradlie, plot 

railroad 80 železničná trať 

rainbow 13 dúha 

rainforest 13 dažďový prales 

raise capital 55 získať kapitál 

range as in wide range 2 široká škála 

rare 69 vzácny, zriedkavý 

rarely 76 vzácne, zriedka, málokedy 

raspberry 16 malina 

rat 15 potkan, krysa 

rather 76 skôr; pomerne, dosť, celkom 

rather as in would rather 62 

uprednostnil(a) by som, radšej by som ... 

rather than 21 skôr než 

reach 11 dosiahnuť čo, dostať sa, dôjsť kam 

reach an agreement 39 

dosiahnuť dohodu 

react 73 reagovať  

reaction 73 reakcia 

read widely 50 čítať rôznorodú 

literatúra 

readable 47 dobre sa čítajúci; čitateľný 

real 69, 73 skutočný, reálny, naozajstný 

realism 43 realizmus 

realistic 43, 58 realistický 

reality 73 realita, skutočnosť 

realize 8 uvedomiť si, pochopiť 

rear 70 zadný časť, koniec, zadok 

rear-view mirror 21 spätné 

zrkadlo 

reasonable 69 rozumný, dostupný 

recall 74 spomenúť/spomínať si, vybavovať 

si 

receding 5 ustupujúci, miznúci 

receipt 18 potvrdenka, účtenka 

recent 70 nedávny 

recently 70 nedávno, v poslednej dobe 

reception 10 recepcia, hostina, banket 

recipe 17 recept 

reckon 63, 77 počítať, myslieť si, mať ten 

dojem 

recognition 1 (roz)poznanie 

recognize 1 (roz)poznať 

record n 46 rekord 

record v (= make a note) 1 zaznamenať 

(si), zapísať (si) 

record v (= put onto a disc) 44 nahrať 

recording 44 nahrávka, záznam 

recover 25 zotaviť sa, vyzdravieť 

recruitment 52 nábor, prijímanie 

rectangle 31 obdĺžnik 
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rectangular 31 obdĺžnikový 

reduce 18, 58, 63 zmenšiť, znížiť, 

obmedziť, redukovať 

reduction 18, 58 zmenšenie, zníženie, 

obmedzenie, redukcia 

redundant 53 nadbytočný, prepustený 

(z práce), vyhodený 

reel 26 cievka, kotúčik 

ref 45 rozhodca 

referee (at a sports match) 45 rozhodca 

referee (for a job) 51 odporúčajúci (osoba 

podávajúca referenciu o osobe uchádzajúcej sa o 

zamestnanie) 

referee’s assistant 45 asistent 

rozhodcu 

reference 51 odporúčanie, referencia 

reference book 47 odborná / 

referenčná príručka 

refine 57 vylepšovať, vylepšiť 

refund 18 vrátenie peňazí, refundácia; 

vrátené peniaze 

refuse 74 odmietnuť 

regards as in kind regards 78  s 

pozdravom 

region 29 región, oblasť 

regret 8, 74 (o)ľutovať čo 

regularly 76  pravidelne, často 

relate 3 súvisieť, spájať sa, dať do spojitosti 

related (= connected) 3 spojený, súvisiaci 

related (= in the same family) 9 príbuzný, 

spriaznený 

relationship as in in a relationship 8 

mať vzťah 

relative 9 príbuzný 

release (= set free) 40 prepustiť 

release n, v (an album) 44 vydanie; vydať 

(hudobný album) 

relevant 2, 72 relevantný, súvisiaci s čím, 

príslušný 

reliable 8 spoľahlivý 

relief 49 úľava 

relieved 49 pociťujúci úľavu, upokojený 

religious 10 náboženský, cirkevný 

religious ceremony 10 

cirkevný obrad 

rely on 8, 71 spoľahnúť, spoliehať sa 

remain unchanged 55 ostať 

nezmenený 

remind 74 pripomínať 

remote 69 vzdialený, odľahlý, zapadnutý 

remove 26 odstrániť 

rent v 22 prenajať si 

rep as in sales rep 52 zástupca; obchodný 

zástupca 

repair 26 opraviť 

repeat 1 opakovať 

repetition 1 opakovanie 

replace 26 nahradiť, vymeniť 

report v 36 , oznámiť 

represent 38 zastupovať 

representative 52 zástupca 

republic 40 republika 

reputation 56 povesť, reputácia, dobré 

meno 

request 51 žiadať, vyžiadať si 

require 51 vyžadovať, žiadať si, byť 

potrebný 

research as in do research 57 

výskum; realizovať výskum 

research as in market research 56 

prieskum; prieskum trhu 

rescue 14 zachrániť, zachraňovať 

residence as in hall of residence 50 

študentský internát, ubytovňa 

resign 53 odstúpiť, rezignovať 

resist 46 odpor, vzdor 

resistance 46 vzdorovať, brániť sa, 

odolávať 

resolve 66 vyriešiť, nájsť riešenie 

resource 58 zdroj 

respond 58 odpovedať, (za)reagovať, 

ozvať sa 

response 58 odpoveď, reakcia, odozva 

responsible 6, 53, 71 zodpovedný 

responsibility 53 zodpovednosť 

responsible (= sensible) 6 

zodpovedný 

responsible (= having control) 53, 71 

zodpovedný, majúci zodpovednosť 

restless 19 nepokojný, bezsenný 

result as in as a result 68 výsledok; v 

dôsledku, dôsledkom čoho 

retail 52 maloobchod 

retain 57 ponechať si, zachovať si, udržať si 

retention 57 ponechanie, zachovanie, 

udržanie 

return as in day return 22 spiatočný 

(jednodenný spiatočný lístok) 

revenue as in sales revenue 55 obrat, 

príjmy z predaja 

reverse 21 cúvať, ísť spiatočkou 

revise 1, 50 opakovať 

revision 50 opakovanie 

revolution 40 revolúcia 

revolve 11 obiehať, krúžiť 
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reward n, v 53 odmena; odmeniť 

rid as in get rid of  71 zbaviť sa koho/čoho 

ridiculous 73 smiešny, komický 

right as in have the right to 54 právo; mať 

právo robiť čo 

right-hand 33 pravý, po pravej ruke, 

na pravej strane 

ring 23 prsteň 

rise v, n 13, 55 zdvihnúť, dvíhať sa, rásť; 

zvýšenie, vzostup, rast  

risk n 25, 56 riziko, nebezpečenstvo 

risky 56 riskantný 

rival 56 súper, konkurent, protivník 

roast 17 opekať, piecť 

rob 35 olúpiť, vykradnúť 

robber 35 lupič 

robbery 35 lúpež 

rock 12 skala, útes, kameň 

rocket 11 raketa 

rocks 12 skaly, útesy 

role 42 rola, úloha 

roll of film 43 cievka, kotúč filmu 

roof 30 strecha 

rope 26 povraz, lano 

rosemary 16 rozmarín 

rough (of a surface) 5 drsný 

rough (of the sea) 12 nepokojný, búrlivý, 

rozbúrený 

roughly 11, 76 zhruba, približne, asi 

round 31 guľatý, okrúhly, oblý 

round trip 80 spiatočný (lístok) 

roundish 5 zaguľatený 

row as in have a row 8 pohádať sa 

royal 9 kráľovský 

rub 32 trieť, otierať 

rubber 31 guma 

rubbish 77 nezmysel, hlúposť 

rude 69 drzý, hrubý, neslušný 

rugby player 45 hráč ragby 

ruin 66 zničiť, skaziť 

rule 64 pravidlo 

run out 75 dôjsť, vypršať, prestať platiť 

running water 20 tečúca voda 

rural 69 vidiecky 

rush 29 ponáhľať sa, robiť narýchlo 

rush as in in a rush 71 narýchlo 

rush hour 22 dopravná špička 

sack n, v 53 výpoveď; vyhodiť, dať výpoveď 

(padáka) 

safety helmet 57 bezpečnostná 

prilba 

sales as in the sales 18 odbyt, predaj 

sales rep 52 obchodný zástupca 

sales representative 52 

obchodný zástupca 

sales revenue 55 príjmy z predaja, 

predajný obrat 

salmon 16 losos 

salty 32 slaný 

same as in all the same 68 aj napriek tomu, 

aj tak 

sand 12 piesok 

sandy 12  piesčitý, piesočný 

satellite 11 satelit 

satisfaction 66 uspokojenie, 

spokojnosť 

satisfied 69 spokojný 

satisfying 69 uspokojujúci 

saucepan 17 rajnica, kastról 

save 14 zachrániť, uložiť 

saxophone 44 saxofón 

saxophonist 44 saxofonista/ka 

say 61 povedzme, napríklad  

scan 25 ultrazvukové / tomografické 

vyšetrenie 

scar 5 jazva 

scare 41 možná hrozba, stav pohotovosti 

scared stiff 7 vydesený na smrť 

scene 33 výjav, obraz, scenéria 

scholarship 50 štipendium 

science 11 veda 

science fiction 47 vedecko-

fantastický žáner, sci-fi 

scientific 11 vedecký 

scientist 11 vedec 

scissors 26, 28 nožnice 

sci-fi 47 vedecko-fantastický žáner, sci-fi 

scratch n 18 skrabnutie, škrabanec 

scratch v 34 poškrabať / škrabnúť (sa) 

scream 34 (za)kričať, zajačať, revať 

screw 26 skrutka 

screwdriver 26 skrutkovač 

sea bass 16 morský ostriež 

section 41 sekcia, časť, oddiel 

sector 52, 58 sektor 

secure 72 istý 

see (with your eyes) 32 vidieť 

see (in your mind) 6 vnímať koho/čo ako čo 

seek 67 hľadať, vyhľadať, snažiť sa získať čo 

seem as in it seems to me 63 zdá sa mi, 

pripadá mi   

seldom 76 zriedka, málokedy 

select 3 vybrať (si), zvoliť (si) 

selection 3 výber, selekcia 

self-confident 6 sebavedomý, 

sebaistý 
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Sellotape 26 samolepiaca páska 

semicolon 4 bodkočiarka 

semi-detached 30 spojený do 

dvojdomu (s jednou spoločnou stenou so susedným 

domom) 

semi-final 46 semifinále 

seminar 50 seminár 

sense 33 vycítiť, vytušiť 

sense of humour 6  zmysel 

pre humor 

sensible 63 rozumný, praktický 

sensitive 7 citlivý, vnímavý, ohľaduplný, 

háklivý 

sentence n, v 36 rozsudok, trest; vyniesť 

rozsudok, odsúdiť  

separate adj 30 oddelený, samostatný 

separate v 4 rozdeliť, oddeliť, odlúčiť 

serious 22, 35 vážny, závažný, ťažký 

seriously 76 vážne, ťažko 

servant as in civil servant 52 štátny 

zamestnanec 

service as in civil service 52 Štátna služba, 

štátna správa 

services as in emergency services 22 

zložky záchranného systému, pohotovostné zložky 

set the alarm 19 nastaviť budík 

set up a business 56 začať 

podnikať 

settle 66 urovnať, vyriešiť 

settlement as in peace settlement 39 

dohoda, zmier; mierová dohoda 

several 41 niekoľko 

severe 52 vážny, ťažký, prísny, drsný 

sew 26 šiť, ušiť 

sex 5 pohlavie 

shade 33 tieň 

shadow 33 tieň (konkrétny tvar) 

shake 34 triasť, potriasť 

shall 51 vyjadruje budúci čas s 1. osobou 

jed. a mn. čísla  

shallow 12 plytký 

shame 29 škoda (výraz poľutovania) 

shape 31 tvar 

shape as in in good/bad shape 5 byť v 

dobrej / zlej kondícii 

-shaped 31 tvarovaný, formovaný ako  (v 

spojeniach) 

share 56 podiel 

shares 56 podiely, akcie 

shark 15 žralok 

sharp 55 ostrý 

sharply 55, 76 ostro, prudko, náhle 

shell 16 pancier, ulita 

shift work 54 práca na zmeny 

ship 12 loď 

shirt 23 košeľa 

shocked 69 šokovaný, otrasený, pobúrený 

shocking 69 šokujúci, škandálny, príšerný 

shockproof 73 odolný voči nárazu 

shoe 23 topánka 

shoelace 72 šnúrka (do topánok) 

shoot 35 (za)streliť, postreliť 

shooting 46 streľba 

shoplifter 35 zlodej/ka v obchode 

shoplifting 35 krádež v obchode 

shopping list 4 nákupný zoznam 

shopping mall 80 nákupné 

stredisko, areál, pasáž 

shore 12 breh, pobrežie 

short sleeves 23 krátke rukávy 

shoulder 5 rameno 

shout 34 (za)kričať, (za)volať, revať 

show as in on show 43 vystavený (obraz) 

show your feelings 7 prejaviť 

svoje (po)city 

shutters 30 okenice 

sick pay 54 nemocenské dávky 

side as in left/right-hand side 33 strana; 

ľavá / pravá strana 

side (in a war) 39 strana (v konflikte) 

sidewalk 80 chodník 

sigh 34 vzdychať, vzdychnúť 

sight 37 zrak 

sign a contract 57 podpísať 

zmluvu 

significant 55 významný, značný, 

podstatný 

significantly 55 významne, značne, 

podstatne 

silence  n 34 ticho, mlčanie  

silent 34 tichý, mlčiaci 

silk 23 hodváb 

silly 63 hlúpy, bláznivý 

silver n 31 striebro 

similar 60 podobný 

similarity 60 podobnosť, podoba 

simple 69 prostý, jednoduchý 

since 68 pretože, keďže 

sincerely as in yours sincerely 78 so 

srdečným pozdravom, S úctou (zakončenie listu) 

singer as in lead singer 45 spevák; 

hlavný spevák 

single parent 9 rodič samoživiteľ 

sink 12 potopiť sa, ísť ku dnu 

Sir 78 Pane (úctivé oslovenie bez mena) 

skid 21, 22 dostať šmyk, ísť šmykom 
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skier 45 lyžiar 

skilful 58 obratný, zručný, šikovný 

skill 58 zručnosť, šikovnosť 

skilled 43, 58 kvalifikovaný, odborne 

vyškolený 

skim 47 zbežne prehliadnuť, rýchlo 

prelistovať 

skin 5 pokožka, koža, pleť 

skinned as in dark/light/pale-skinned 5 

tmavej / svetlej / bledej pleti 

skinny 5  vychudnutý, vyziabnutý, chudý 

slang 3 slang, značne hovorový výraz 

slash 4 lomka 

sleep n, v 19 spánok; spať 

sleep like a log 19 spať ako 

drevo 

sleepy 19 ospalý 

sleeve 23 rukáv 

slender 5 štíhly, útly 

slight 55 menší, mierny, drobný, nepatrný 

slightly 55 trochu, nepatrne, ľahko 

slim 5 štíhly, útly 

slip 23 spodnička, kombiné; pošmyknutie  

slipped 20 pošmykol sa 

slow down 21 spomaliť 

small letters 4 malé písmená 

smash 34 rozbiť, roztrieskať 

smell 32 cítiť, byť cítiť, vydávať vôňu / 

zápach čoho 

smooth 5 hladký 

smoothly as in go smoothly 65 ísť 

hladko 

snack 17 desiata, olovrant 

snake 15 had 

sneeze 34 kýchať, kýchnuť 

snore 19 chrápať 

so 68 a tak, a preto, a teda 

so that 68 aby 

soaked 13 premočený, premoknutý 

soaking wet 13 premočený 

sociable 8 spoločenský, družný, 

priateľský 

social worker 52 sociálny 

pracovník/čka 

soft 69 mäkký 

solar system 11 slnečná sústava 

soldier 39 vojak 

solid n 13 pevná látka 

solo artist 44 sólista 

solution 53 riešenie 

solve a problem 53 vyriešiť 

problém  

songwriter 44 skladateľ piesní, autor 

textu 

sorry to bother you 66 

ospravedlňujem sa, že (vás) obťažujem / ruším 

sort 43 druh, typ 

sort of 77 niečo ako, akosi, niečo na 

spôsob 

sort out 65 roztriediť, usporiadať 

sound like 32 znieť ako čo 

space (= area round planets) 11 vesmír 

space (= area that is empty) 29 priestor 

spacious 30, 69 priestranný 

specialist 25 špecialista, odborník 

specialized 2 špecializovaný, 

špeciálny 

spectacular 48 pôsobivý, 

veľkolepý, úžasný 

spectators 45 diváci 

speech as in make a speech 10 reč, prejav, 

príhovor; predniesť prejav 

speed 79 rýchlosť 

speed limit 21 najvyššia / maximálna 

povolená rýchlosť 

speedometer 21 tachometer 

spicy 73 ostrý, korenený, pikantný 

spider 15 pavúk 

spinach 16 špenát 

spite as in in spite of 68 aj napriek čomu 

split up 8 rozísť sa 

spoil 66 skaziť, pokaziť 

spot 59 vriedok, vyrážka 

spots 15 fľaky, škvrny, bodky, vyrážky  

spray 34 postriekať, pokropiť 

spread 13 rozšíriť sa, rozniesť sa 

square adj, n 31 štvorcový, štvorec 

squeeze 34 stlačiť, stisnúť, vytlačiť, 

vyžmýkať 

squid 16 kalamár 

stab 35 (pre)bodnúť, (do)bodať 

stability 55 stabilita, stálosť 

stable 55 stabilný, stály, ustálený 

stadium 45 štadión 

stain n, v 26 škvrna; zašpiniť, postriekať 

staircase 30 schodisko 

stand as in can’t stand 62 nemôcť vystáť / 

zniesť 

stand for 79 znamenať 

standard 45 štandardný, bežný, 

normálny 

stare 32 zízať, civieť, dívať sa uprene 

star 11 hviezda 

starve 14 hladovať, trpieť hladom 

starve to death 14 umrieť hladom 
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stay the same 55 nezmeniť sa, ostať 

rovnaký 

steadily 55 stabilne, plynulo, vytrvalo 

steady 55 stabilný, plynulý 

steal 35 ukradnúť, odcudziť 

steel n 31 oceľ 

steep 12 strmý, príkry, prudký 

steer 21 viesť (vozidlo), kormidlovať 

steering wheel 21 volant 

stepbrother 9 nevlastný brat 

stepdaughter 9 nevlastná dcéra 

stepfather 9 nevlastný otec 

stepmother 9 nevlastná matka 

stepsister 9 nevlastná sestra 

stepson 9 nevlastný syn 

stick 26 prilepiť 

stick together 26 prilepiť k sebe 

stiff as in scared stiff 7 vydesený na smrť 

still 68 aj tak, aj napriek tomu 

still life 43 zátišie (maľba) 

sting v 15 pichnúť, bodnúť 

stink 32 páchnuť, smrdieť, zapáchať 

stir 17 (po)miešať 

stock 56 akciový kapitál; zásoby (tovaru) 

stocky 5 zavalitý, územčistý 

stone (= seed of a fruit) 16 kôstka 

stone (= building material) 30 kameň 

stop as in full stop 4 bodka 

stop off 22 urobiť si zastávku, prerušiť 

jazdu 

storage 30 uskladnenie; skladovací 

priestor 

store n 80 obchod 

store v 30 skladovať, uchovávať 

straight 31 rovný 

straightaway 25 ihneď, okamžite 

stranger 78 cudzinec, neznámy 

človek 

strategy 58 stratégia 

stream 12 riečka, potok 

strength 58 silná stránka, prednosť, výhoda 

stress (= emphasis) 3 prízvuk, dôraz 

stress (= anxious state) 54 stres, napätie 

stressful 54 stresový, stresujúci 

strict 64 prísny 

strike 14 udrieť, zasiahnuť, buchnúť 

striking 48 nápadne krásny, okúzľujúci, 

pôvabný 

string 26 povraz, povrázok, šnúra 

stripe 15 pruh, prúžok 

stroke 37 mozgová príhoda, mŕtvica      

strongly 76 silno, ostro, dôrazne 

struggle n, v 56 zápas, snaha, úsilie; 

usilovať (sa), zápasiť, bojovať 

stubble 5 strnisko (fúzy) 

stuck 22 uviaznutý, zaseknutý 

studio 43 ateliér, štúdio  

stuff 77 veci; hmota, materiál 

stupid 6 hlúpy, tupý, sprostý 

style (in fashion) 23 štýl 

style (= way sth is written or drawn) 3, 43 

štýl 

stylish 23 elegantný, módny, štýlový 

subject to 51 podliehať čomu, byť 

podmienený čím 

substantial 30 solídny, masívny, 

robustný 

suburb 29 predmestie 

subway (= path under a road/railway) 29 

podchod 

subway (= underground railway) 80 

metro, podzemná dráha 

succeed 49 uspieť 

success 49 úspech 

successful 25 úspešný 

such as 4 ako napríklad 

sudden 14 náhly 

suddenly 14 náhle 

suede 23 semiš 

suffer from 19 trpieť čím 

suit 23 hodiť sa, pasovať, sedieť 

suitable 42 vhodný, primeraný 

sun 11 slnko 

supplier 56 dodávateľ 

supply n 14 zásobovanie, dodávka, zásoby 

supply v 56 zásobovať, dodávať 

support n, v (= agreement/agree) 63 

podpora; podporovať, stáť za čím 

support v (= help) 9 živiť, zaopatriť 

support v (= follow a team) 45 fandiť 

supporters 45 fanúšikovia, priaznivci 

supporting role 42 vedľajšia úloha 

(vo filme) 

supportive 7 nápomocný, ktorý je oporou 

suppose as in I suppose so 65 

predpokladám, že áno 

supposed as in be supposed to 61 byť 

predpokladaný / naplánovaný 

sure as in make sure 53, 66 uistiť sa, 

ubezpečiť sa, presvedčiť sa 

surface 12 povrch 

surfer 57 surfista 

surgeon 25 chirurg 

surgery 24 ordinácia 

surrender 39  vzdať sa, kapitulovať 
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surrounded by 29 obklopený čím 

surrounding adj 14 okolitý 

surroundings n 14 prostredie, okolie 

survival 15, 56 prežitie 

survive 15, 56 prežiť 

suspect 36 podozrivý, podozrivá osoba 

suspicious 69 nedôverčivý, 

podozrievavý 

swallow 67 prehltnúť 

swear 42 kliať, nadávať  

swearing 42 nadávanie, kliatie 

sweater 23 sveter 

sweep 27 zamiesť, zametať 

sweetcorn 16 (sladká) kukurica 

sweets 80 sladkosti, bonbóny 

swimmer 45 plavec 

swimming pool 45 plavecký bazén 

switch off 75 vypnúť 

switch on 75 zapnúť 

swollen 20 opuchnutý, zdurený 

syllable 3 slabika 

symbol 3 symbol 

sympathetic 7 súcitný, účastný 

symptom 20 symptóm, príznak 

system as in solar system 11 sústava; 

slnečná sústava 

t (tonne)  79 (metrická) tona 

tail 15 chvost 

take a tooth out 24 vytrhnúť zub 

take advantage of 71 využiť 

čo 

take after 9, 75 podobať sa komu, 

byť po kom 

take care 77, 78 opatruj sa (pri lúčení) 

take care of 25, 52, 71 starať sa o 

koho/čo 

take notes 50 robiť si poznámky 

take out 50, 55 vziať si, získať, vybaviť 

si (pôžičku) 

take over 56 prevziať, ovládnuť, 

odkúpiť 

take part in 46, 48 zúčastniť sa čoho 

take pictures 43 fotiť 

take place 36, 46 konať sa 

take sb on 56 zamestnať, prijať 

take sth off 75 dať si dole, vyzliecť si 

take time off 54 vziať si voľno 

takeover 56 prevzatie, získanie 

talent 44 talent 

talented 44 talentovaný 

tallish 5 celkom vysoký 

tan 5 opálenie 

tanned 5 opálený, hnedý 

tap 32 zaťukať, poklopať, zaklopať 

target v 58 zamerať sa, vybrať si za cieľ 

target market 58 cieľový trh 

task 27 úloha, práca 

taste 32 chutiť, (o)chutnať, ochutnávať 

tax 55 daň 

tear as in burst into tears 34 slzy, 

prepuknúť v plač 

tear up 34 roztrhať 

technique 43 technika, metóda 

television 79 televízia 

tell 5 poznať, rozoznať 

telly 79 televízia, telka 

temper as in keep/lose your temper 66 

ovládať sa, nestratiť trpezlivosť / prestať sa ovládať, 

rozčúliť sa 

temporarily 20  dočasne, prechodne 

temporary 69 dočasný, prechodný 

tend 74 mať sklon / tendenciu; byť náchylný 

k čomu  

tendency 74 sklon, tendencia 

tennis player 45 tenista/ka 

terrace 30 terasa 

terrible 66 hrozný, strašný, desivý 

terribly 76 hrozne, strašne, desivo 

terrified 7, 69 vydesený, vystrašený 

terrifying 69 hrozný, strašný, desivý 

test 25 test, rozbor 

text 1 text 

the accused 36 obžalovaný, obvinený 

the defence 36 obhajoba 

the outskirts 22 predmestie, okraj, 

periféria 

the point is 63 ide o to, že ... 

theater as in movie theater 80 kino 

theft 35 krádež 

theory as in in theory 63 teoreticky 

therefore 68 preto, a preto, a teda 

these days 70 v dnešnej dobe, v 

súčasnosti 

thesis 50 dizertačná / diplomová práca 

thief 35 zlodej 

think 63 myslieť si, domnievať sa, byť toho 

názoru 

think as in I (don’t) think so 65 myslím, že 

áno (nie) 

third quarter 55 tretí štvrťrok 

thoroughly 20 dôkladne 

though 68 hoci, i/aj keď  

though as in even though 68 hoci, i/aj keď 

thread 26 niť, vlákno 

threat 41, 58 hrozba, vyhrážka 

threaten 41 hroziť, vyhrážať sa 
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thrilled 7 unesený, nadšený 

throughout 70 po celú dobu, behom 

niečoho celého 

throw 48 hodiť, vrhnúť 

throw away 27 vyhodiť 

thyme 16 tymian 

tidal wave 14 prílivová vlna 

tide 12 príliv a odliv 

tidy up 27 upratať, upratovať 

tie 26 zaviazať, zviazať, priviazať 

tie up 72 zaviazať 

tied up 61 zaneprázdnený 

tiger 15 tiger 

tighten 26 pritiahnuť, utiahnuť 

tights 23 pančuchové nohavice 

time as in from time to time 70 občas, sem-

tam, čas od času 

time as in in time 50 včas, zavčasu 

time as in on time 50 včas 

time off 54 voľno (z práce) 

tint 28 odtieň, nádych (farby) 

tiny 30 maličký, drobný 

tip 21, 58 tip, rada 

title 47 názov, titul 

to a certain extent 76 do 

určitej miery 

to go 70 do konca (ostáva do uplynutia) 

to some extent 76 do istej miery 

toast as in drink a toast 10 pripiť na koho 

together as in get together 8, 61 

stretnúť sa 

tolerance 6 tolerancia, znášanlivosť 

tolerant 6 tolerantný, zhovievavý 

toll as in death toll 14 počet obetí / mŕtvych 

ton 48 tona 

tonne 79 (metrická) tona 

tools 26 nástroje, náradie 

tooth 24 zub 

toothache 24 bolesť zuba 

top 33 horný, vrchný 

totally 76 úplne, totálne 

touch 32 dotknúť sa 

toward 70 smerom k 

towards 70 smerom k 

toy 31 hračka 

track 45 (pretekárska) dráha 

trade union 54 odborová 

organizácia, odbory 

traditional 10 tradičný 

traffic jam 22 dopravná zápcha 

training 52 školenie, výcvik, príprava 

transfer 43, 53 preniesť, previezť, 

premiestniť 

transform 23 transformovať, premeniť 

(sa), pretvoriť 

translate 1 preložiť, prekladať 

translation 1 preklad 

trap 14 chytiť do pasce, uväzniť 

trapped 14 uväznený, chytený, zadržaný 

trash 80 odpadky 

trash can 80 smetiak 

travel 76 cestovať 

travel agent 52 cestovná kancelária; 

zamestnanec cestovnej kancelárie  

treat 24, 25 liečiť, ošetrovať 

treatment 24, 25 liečenie, liečba, 

ošetrenie 

trend 55 trend, tendencia, smer 

trial 36 súd, súdne pojednávanie / proces 

triangle 31 trojuholník 

triangular 31 trojuholníkový 

trim n, v 28 zastrihnutie, skrátenie; 

zastrihnúť, pristrihnúť, skrátiť 

trip 22 výlet, cesta 

tropical 73 tropický 

trouble 22 problémy, ťažkosti 

trout 16 pstruh 

truck 80 nákladné auto, kamión 

trumpet 44 trúbka 

trumpeter 44 trubkár 

trunk 15 chobot 

trust 8 veriť, dôverovať 

try 36 súdiť koho 

tube 34 tuba 

tuition fees 50 školné 

tune 44 melódia, popevok 

turkey 15 moriak, morka 

turn down 77 odmietnuť 

turn up 22 objaviť sa, doraziť, ukázať sa 

turnover 55 obrat 

tutor 50 vysokoškolský učiteľ, tútor 

TV (television) 79 TV (televízia) 

two as in fold in two 34 preložiť na polovicu 

typhoon 14 tajfún 

tyre 21, 31 pneumatika 

UFO (unidentified flying object) 79 

UFO (neidentifikovaný lietajúci predmet) 

UN (United Nations) 79 OSN (Organizácia 

spojených národov) 

UEFA 79 UEFA (Únia európskych 

futbalových zväzov) 

umpire 45 (hlavný) rozhodca 

unacceptable 72 neprijateľný 

unambitious 6 bez veľkých ambícií, 

nectižiadostivý, skromný 



Oxford Word Skills Intermediate slovníček 
Numbers are unit numbers, not page numbers 

 

 

32    Oxford Word Skills Intermediate  © Oxford University Press 

 

unconscious 20 v bezvedomí, mimo 

seba 

underestimate 56 podceniť, 

podceňovať 

undergraduate 50 vysokoškolák 

underneath 70 pod, na spodnej strane 

underpants 23 slipy, pánske spodky 

underwater 12 pod vodou, pod 

hladinou 

underwear 23 (spodná) bielizeň 

undo 72 rozviazať, rozopnúť, povoliť 

unemployed 53 nezamestnaný 

unexpected 69 neočakávaný 

unfair 72 nespravodlivý, nečestný, 

neférový 

unfasten 72 rozviazať, rozopnúť, 

uvoľniť 

unhealthy 17 nezdravý 

union 54 odbory, odborová organizácia 

universe 11 vesmír 

unless 68 ak/keď/pokiaľ ne..., iba ak (by)  

unlikely 59 nepravdepodobný 

unlimited 58 neobmedzený, bez hraníc 

unload 72 vyložiť, zložiť 

unlock 72 odomknúť 

unpack 72 vybaliť, rozbaliť 

unplug 72 vytiahnuť (zo zásuvky) 

unpredictable 13 nepredvídateľný, 

nevypočítateľný 

unreasonable 69 absurdný, 

nezmyselný, prehnaný 

unskilled 58 nekvalifikovaný, nevyučený 

unsuitable 42 nevhodný, nehodiaci sa 

untie 72 rozviazať, odviazať 

unwilling 39 neochotný, zdráhajúci (sa) 

unwrap 72 rozbaliť, vybaliť, otvoriť 

up as in it’s up to me 64 to záleží odo mňa 

up as in what’s up? 77 Čo sa deje? 

up to 15 až do, až k čomu 

upset 7 rozrušený, nešťastný 

upturn 58 vzostup, zlepšenie, oživenie 

urban 69 mestský 

urgent 25 naliehavý, urgentný, 

bezodkladný 

useful 73 užitočný 

useless 73 nepoužiteľný, zbytočný 

VAT (value added tax) 79 DPH (daň z 

pridanej hodnoty) 

vacancy 51 voľné/prázdne/neobsadené 

miesto 

vacation 80 dovolenka 

vacuum 27 povysávať 

vacuum cleaner 27 vysávač 

vague 77 nejasný, neurčitý, vágny 

valid 22, 51 platný 

value n, v 18 hodnota, cena; ohodnotiť, 

oceniť 

van 22 dodávka 

vanish 13 zmiznúť, stratiť sa, vymiznúť, 

vymrieť 

variety 43 škála, rozmanitosť 

vary 15, 43 líšiť sa, odlišovať sa 

veal 16 teľacie, teľacina 

vehicle 22, 52 vozidlo, dopravný 

prostriedok 

versatile 23 viacúčelový, univerzálny, 

mnohostranne použiteľný 

vertical 31 zvislý, vertikálny 

very 7 veľmi 

vest 23 tielko, (spodné) tričko 

vet 79 veterinár 

victim 36 obeť 

violence 14, 35 násilie 

violent 14, 35 násilný, intenzívny, prudký 

violin 44 husle 

violinist 44 huslista/ka 

vital 69 životne dôležitý, nevyhnutný 

vitally 76 nevyhnutne 

v-neck 23 výstrih do V 

voice 44  hlas  

volcanic 14 sopečný 

volcano 14 sopka, vulkán 

vote n, v 38 hlas (volebný); voliť 

waistcoat 23 vesta, vestička 

wake 19 prebudiť (sa), zobudiť (sa) 

wall 30 stena 

walled 30 obohnaný / obstavaný múrom 

wallet 80 náprsná taška, peňaženka 

war 39 vojna 

ward 25 oddelenie, (viacposteľová) izba v 

nemocnici 

warmth 33 teplo 

warn 67, 74 varovať, upozorňovať na čo 

warning 22, 67 varovanie, upozornenie, 

výstraha 

washable 73 umývateľný, ktorý je možno 

prať  

washing up 27 umývanie riadu 

waste of money 17, 18 plytvanie 

peniazmi 

waste of time 17 plytvanie / 

mrhanie časom 

watch 32 sledovať, pozorovať, pozerať sa 

watch out 21, 67 dávať si pozor, byť 

opatrný 
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water as in running water 20 voda; 

tečúca voda 

watercolour 43 vodová farba, 

akvarel 

waterfall 12 vodopád 

waterproof 73 nepremokavý, 

vodotesný 

wave 12 vlna 

wave as in tidal wave 14 vlna; prílivová vlna 

wax 31 vosk 

way as in on my/the way 22 cesta; na ceste 

kam 

weakness 58 slabina, slabá stránka 

wealthy 18 bohatý 

wedding 10 svadba 

wedding reception 10 svadobná 

hostina 

weigh 15 vážiť 

weight 15 váha, hmotnosť 

weightlifting 46 vzpieranie 

well 25 v poriadku, zdravý 

well built 5 dobre stavaný, urastený 

well informed 47 dobre informovaný 

well known 47 známy, slávny 

well off 18 pomerne bohatý, dobre 

zaopatrený 

well written 47 dobre napísaný 

whale 15 veľryba 

what about ...? 61 A čo tak ...? 

what do you think about . ..? 

63 Čo si myslíš o ...? 

what does your job involve? 

53 Čo patrí k tvojej práci? 

what for? 77 Na čo? Prečo? 

what’s more 68 navyše, a navyše 

what’s the point of ...?  66 Aký 

zmysel / význam má ...? 

what’s up with ...? 77 Čo je / čo 

sa deje s ...? 

what’ve you been up to? 77 

Čo robíš / čo si robil v poslednej dobe? 

wheel 21 koleso (vozidla) 

whereas 68 kým, zatiaľ čo 

whether 78 či 

while as in after a while 2 chvíľa; po chvíli, 

po nejakom čase 

whisper 34 šepkať 

whistle 29 pískať, hvízdať 

whole 41 celý, úplný 

whole as in on the whole 76 vcelku, celkovo 

wide 12, 45 široký 

wide awake 19 bdelý, bdejúci, 

(úplne) hore 

wide range 2 široká škála 

widely 76 široko, veľmi, všeobecne 

widow 10 vdova 

widower 10 vdovec 

width 12, 45 šírka 

wife 10 manželka 

wild (= living in natural conditions) 15 

divoký 

wild (= exciting and enjoyable) 48 

neviazaný, prudký, vášnivý 

will 10 závet, posledná vôľa 

willing 39 ochotný 

win 42 vyhrať, získať 

windscreen 21 čelné / predné sklo 

windscreen wiper 21 stierač 

predného skla 

wing 15 krídlo  

wing mirror 21 spätné zrkadlo 

winner 42 víťaz 

wipe 27 utrieť, vytrieť 

wiper as in windscreen wiper 21 stierač 

predného skla 

wire 26 drôt, drôtik 

wish 10 priať komu čo, priať si 

wishes as in best wishes 78 s priateľským 

pozdravom 

witness 36 svedok 

wonder 29 premýšľať, uvažovať 

words as in in other words 11 inými 

slovami 

wood 31 drevo 

wooden 31 drevený 

wool 31 vlna 

woollen 31 vlnený 

work (= get a result) 1 zaberať, účinkovať, 

pôsobiť 

work (= function) 26 fungovať, byť v 

prevádzke 

work as in out of work 53 bez práce, 

nezamestnaný 

work as in shift work 54 práca na zmeny 

work of art 43 umelecké dielo 

work out 75 prísť na čo, vyriešiť 

work overtime 54 pracovať 

nadčas 

work permit 51 pracovné povolenie 

working conditions 54 

pracovné podmienky 

worldwide 45 celosvetovo, na celom 

svete 

worth 18 v hodnote, za koľko 

would rather 62 radšej by som, 

dal(a) by som prednosť... 
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