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able 51 Schopný 

about (= approximately) 1 asi, okolo, 

približne  

about (= the subject is) 52 o čom, 

týkajúci sa čoho 

above 76 Nad 

abroad 54 v zahraničí / do zahraničia, 

v cudzine / do cudziny  

absolutely 71 úplne, vonkoncom, 

celkom  

accept 66 akceptovať, prijať, prijímať, 

uznávať, uznať 

access as in internet access 55 

prístup, prístup na internet 

accessories 18 doplnky, 

príslušenstvo  

accident 29 Nehoda 

accommodation 54 ubytovanie 

account as in bank account 20 účet, 

bankový účet 

across 76 krížom cez čo, naprieč čím 

action n, adj 52 čin, akcia, krok, 

konanie; akčný 

actor 52 herec 

actress 52 herečka 

address n, v 8, 9, 47, 59 adresa, prejav; 

adresovať, osloviť 

adjective 6 prídavné meno  

adult 13 dospelý 

advance as in in advance 30 pred 

čím, vopred, v predstihu   

adverb 6 príslovka 

advert 53 reklama, inzerát  

advertisement 53 reklama, 

inzerát  

advice 15 rada, odporúčanie 

afraid as in I’m afraid 63, 64 obávajúci 

sa; obávam sa, bohužiaľ  

afraid as in I’m afraid not 55 obávajúci 

sa; obávam sa, bohužiaľ nie 

Africa 4 Afrika 

after 2, 75 po 

after that 78 potom 

afternoon 2, 60 popoludnie 

afterwards 78 potom, neskôr  

again 43, 60 opäť, zas, zase 

against 49 proti, voči  

ago 75 pred (akým časom)  

agree, agree with someone 

68 súhlasiť, súhlasiť s niekým 

ahead as in go ahead 63 Prosím. Do 

toho. (vyzvanie) 

air conditioning 55 

klimatizácia 

airline 45 aerolínie, letecká spoločnosť, 

letecká linka  

aisle seat 56 sedadlo pri uličke  

album 51 album 

alive 70 živý, naživo  

all 17, 53 všetci, všetko, všetky, každý, celý 

all as in first of all 78 najprv, 

predovšetkým  

all as in that’s all 26 všetko, to je všetko 

all right 63, 67 v poriadku, dobre, 

vyhovujúci, fajn  

almost 2 takmer, skoro 

alone 36 sám, samotný 

along 31, 76 po čom (ísť, pohybovať sa), 

okolo, pozdĺž 

also 77 aj, tiež  

altogether 20 celkom, úplne, v 

podstate, dokopy 

always 17 vždy, stále 

a.m. 2 dopoludnia, ráno (s údajom o 

čase) 

American 4 Američan/ka, americký 

and 77 a 

and as in and you 61 a; a vy, a ty  

angry 16 nahnevaný, rozčúlený  

animal 24 zviera 

ankle 12 členok 

annoying 70 protivný, nepríjemný, 

otravný 

another 28 iný, ďalší, ešte jeden 

answer the phone v 45 

zdvihnúť telefón (telefonát)  

antiseptic 23 antiseptický 

anything else? 26 ešte niečo? 

apartment 57 byt 

apologize 67 ospravedlniť sa 

apple 25 jablko 

appointment 75 stretnutie, 

schôdzka 

Arabic 4 arabčina, arabský 

architect 43 architekt 

architecture 43 architektúra 

area 4, 36 oblasť, priestor, priestranstvo, 

územie  

Argentina 4 Argentína 

Argentinian 4 Argentínčan/ka, 

Argentínec/ka, argentínsky 

arm 12 rameno, ruka (celá), opierka na 

ruky, rukáv  

armchair 41 kreslo 
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arrange 54 zariadiť, dohodnúť, 

pripraviť, usporiadať  

arranging as in flower arranging 50 

aranžovanie; aranžovanie kvetín 

art 42, 58 umenie 

article 53 článok 
article as in definite article, indefinite article 

7 člen; určitý/neurčitý člen 

as well 77 tiež  

Asia 4 Ázia 

asleep 70 spiaci 

ATM 59 bankomat 

at as in be good at 42 v; byť dobrý v 

niečom 

at (= place) 76 v, na, pri (predložka s  

miestom) 

at (= time) 2, 74 v (predložka s  

časovým údajom) 

attachment 47 príloha, doplnok, 

vzťah  

attractive 13 atraktívny, pekný, 

príťažlivý 

aubergine 25 baklažán 

aunt 10 teta 

Australasia 4 Australázia 

Australia 4 Austrália 

Australian 4 Austrálčan/ka, 

austrálsky 

autumn 3 jeseň 

average 13 priemer, priemerný 

avocado 25 avokádo 

awake 70 (byť) hore, bdejúci, 

prebudený; prebudiť sa, precitnúť  

awful 19 hrozný, strašný, príšerný  

BA (Bachelor of Arts) 

43 bakalár (Bc. humanitných vied) 

baby 13, 15 malé dieťa, bábätko  

back 12 chrbát 

backache 22 bolesť chrbta 

backup 46 záloha 

bacon 24 slanina 

bad as in not bad 60 zlý; celkom dobre, 

ujde to (odpoveď na otázku “Ako sa máš?”)  

badly as in do badly 42 zle; viesť si 

zle, podať zlý výkon  

bag 5, 56 taška 

baggage 56 batožina 

baguette 27 bageta 

baker’s 37 pekáreň 

balcony 38 balkón 

ball 49 lopta, ples 

banana 25 banán 

band 51 skupina (hudobná)   

bank account 20 bankový účet 

bar 26 bar; tabuľka, kocka, kus 

basement 38 suterén 

basket 37 kôš, košík  

basket (used in basketball) 49 

basketbalový kôš 

basketball 49 basketbal 

bath 40, 79 vaňa, kúpeľ  

bathroom 38 kúpeľňa 

battery 69 batéria, baterka 

be 16 byť 

beach 34, 57 pláž 

beans 25 fazuľa, fazuľky 

beard 13 brada 

beat 49 zbiť, poraziť  

beautiful 13 krásny, prekrásny  

because 77 pretože 

because of 77 kvôli čomu, pre 

čo  

become  15 stať sa 

bed 22 posteľ 

bed as in single bed 40 posteľ, posteľ 

pre jednu osobu  

bedroom 38 spálňa 

bedside table 40 nočný stolík 

beef 24 hovädzie mäso 

before 75 pred čím 

beginning 46 začiatok 

behind 76 za kým/čím 

believe 53 veriť 

bell 33 zvon, zvonček 

belong 62 patriť komu/kam/ku komu/do 

čoho 

below 76 pod 

belt 18 opasok, pás 

belt as in seat belt 56 pás; bezpečnostný 

pás 

best 42 najlepší 

best friend 15 najlepší priateľ 
between as in What’s the difference between…? 

7 medzi; Aký je rozdiel medzi…? 

between 76 medzi 

bicycle 36 bicykel 

bidet 40 bidet 

big 19 veľký 

bike 36 bicykel 

bill 20, 28 účet 

bin as in rubbish bin 39 kôš (odpadkový), 

smetiak 

biology 42 biológia 

bird 36 vták 

birth as in date of birth 9 narodenie; 

dátum narodenia 
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birthday 3, 61 narodeniny 

biscuits 26 sušienky, keksy 

bit as in a bit, a bit of 21 trochu, troška 

štipka 

bitter 25 horký, trpký 

black 13,18 čierny 

black coffee 27 čierna káva 

blanket 40 prikrývka, deka 

block of flats 38 obytný blok, 

panelák 

blonde adj 13 blond, svetlý  

blow 21 fúkať, viať 

blue 18 modrý 

board n 5 tabuľa 

board pen 5 popisovač, pero na 

tabuľu 

boarding 56 nastupovanie (na palubu) 

boarding card 56 palubná 

vstupenka 

boat 36 loď 

boiled 28 varený 

boiling 16 vriaci, rozpálený  

book v 30, 54, 55 rezervovať, 

zarezervovať si, objednať si 

bookshelf 41 polica na knihy 

boots 18 čižmy, topánky (kanady, 

turistické) 

border 34 hranica  

boring 48 nudný 

born as in be born 10 narodený, narodiť 

sa 

borrow 63 (vy)požičať si 

boss 44 šéf 

bottle 26, 28 fľaša 

bottom (= part of the body) 12 zadok 

bottom (= the lowest part) 59 dno, 

spodok 

bowl 28 misa, miska 

box 26 krabica  

box as in letter box 59 poštová schránka 

boyfriend 10 priateľ 

Brazil 4 Brazília 

Brazilian 4 Brazílčan/ka, brazílsky 

bread 26, 27 chlieb 

break v 11, 67 zlomiť, prelomiť, rozbiť 

sa 

break n 79 prestávka, pauza 

breakfast 17, 79 raňajky 

breeze 21 vánok, vetrík 

bridge 35 most 

bring 63 priniesť 

Britain 4 Británia 

broadband 47 širokopásmový 

brother 10 brat 

brother-in-law 10 švagor 

brown 13,18, 27 hnedý 

brush 40 kefka, štetec  

BSc (Bachelor of Science) 

43 bakalár (Bc. prírodných vied) 

builder 44 stavbár, staviteľ 

building 35, 45 budova 

bureau de change 59 

zmenáreň 

bus 29 autobus 

bus driver 44 vodič autobusu 

bus stop 29 autobusová zastávka 

business studies 43 obchodné 

štúdie, podnikanie (študijný odbor) 

businessman 43, 44 obchodník, 

podnikateľ 

businesswoman 43, 44 

obchodníčka, podnikateľka 

busy (= a lot of things happening) 32, 35 

rušný, hektický 

busy (= a lot of things to do) 64 

zaneprázdnený 

busy (= engaged) 69 obsadený 

but 77 ale 

butcher’s 37 mäsiarstvo 

butter 26 maslo 

buy 20 kúpiť 

by (= showing who did something) 51 od 

koho (od akého autora)  

bye bye, bye 60 dovidenia, ahoj 

(pri lúčení)  

cabbage 25 kapusta 

cake 26 koláč, torta 

call as in last call 56 výzva; posledná 

výzva 

call v 69 volať 

call someone back 69 

zavolať niekomu späť (odpovedať na telefonát)  

called 7 zvaný, nazývaný  

camera as in speed camera 69 

kamera; kamera policajného radaru 

camping 50 kemping, táborisko;  

táborenie, kempovanie  

can v (= be able to) 19, 66 vedieť, 

dokázať, byť  schopný  

can n (= container) 26 konzerva, 

plechovka 

can v (= permission) 63 smieť, 

môcť 

can v (= request) 59, 63, 69 smieť, 

môcť (používa sa pri zdvorilej žiadosti) 
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Canada 4 Kanada 

Canadian 4 Kanaďan/ka, kanadský 

Cantonese 4 Kantončan/ka, 

kantonský 

capital 34 hlavné mesto 

cappuccino 27 káva capuccino 

car park 32 parkovisko 

card as in boarding card 56 lístok; 

palubný lístok 

card as in credit card 19 karta; kreditná 

karta 

card as in debit card 20 karta; debetná 

karta 

cards 50 karty 

carpet 41 koberec 

carriage 30 voz, vagón 

carrot 25 mrkva 

carry 11 niesť 

carry on, carry on with something 

73 pokračovať (s niečím/v niečom) 

carton 26 kartón  

cartoon 52 komiks, kreslený vtip, 

animovaný film 

cash n 20 hotovosť 

cash desk 19 pokladnica, platobné 

miesto 

cash machine 59 bankomat 

cassette player 5 kazetový 

prehrávač 

castle 35 hrad 

casual 19 neformálny, ležérny, na 

voľný čas  

catch 30 chytiť 

cathedral 35 katedrála 

cauliflower 25 karfiol 

CD 5 CD 

CD player 5 CD prehrávač 

ceiling 41 strop 

celebrity 53 celebrita, známy človek 

cellist 51 violončelista/ka 

cello 51 violončelo 

central heating 55 ústredné 

kúrenie 

centre as in shopping centre 37 

centrum, nákupné centrum 

centre as in town centre 38 

centrum, centrum mesta 

century 74 storočie 

certainly 28 samozrejme, iste, určite 

chair 5 stolička 

change n 20 drobné (peniaze, mince) 

change v 30, 59 meniť, zmeniť, 

vymeniť 

change places 63 vymeniť si 

miesta 

changeable 21 premenlivý 

changing room 19 

prezliekareň, šatňa 

charge 59 účtovať si 

chart as in singles chart 51 rebríček; 

rebríček singlov 

chat 47 rozhovor, chat 

chatroom 47 chatovacia miestnosť 

cheap 19 lacný 

check as in check your emails 47 

pozrieť, skontrolovať; skontrolovať si e-maily 

check-in, check-in desk 

56 odbavenie, check-in; priehradka odbavenia 

checkout 37 pokladnica (v 

samoobsluhe), odhlásenie (z hotela) 

cheek 12 líce 

cheers 61 na zdravie 

cheese 26 syr 

chef 44 šéfkuchár 

chemist 22 lekárnik, chemik 

chemist’s 22, 23, 37 lekáreň, 

drogéria 

chemistry 42 chémia 

cheque 20 šek 

cherry 25 čerešňa 

chest 12 hrudník 

chest of drawers 40 komoda 

chicken 24 kurča 

child 13 dieťa 

children 8, 13 deti 

chilli 25 čili, čili paprička 

chin 12 brada 

China 4 Čína 

Chinese 4 Číňan/ka, čínsky, čínština 

chips 28 hranolčeky 

chocolate 26 čokoláda 

choose 37 vybrať (si) 

Christmas 3 Vianoce 

church 35 kostol, cirkev  

cinema 50 kino 

circle v Starter zakrúžkovať 

city 35 mesto 

classical 50, 51 klasický 

clean v 17, 39, 40 čistiť, vyčistiť, upratať 

clean adj 35 čistý 

cleaner 44 upratovač/ka 

clear 70 jasný, zrejmý, číry, priehľadný  

clever 14 bystrý, šikovný 

click on something 46 

kliknúť na niečo (myšou) 

client 45 klient 
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climb 11 (vy)liezť, (vy)šplhať sa  

clock as in o’clock 2 hodiny; hodín (pri 

udávaní času) 

close v 11, 62 zavrieť 

closed as in flight closed 56 

uzavretý; uzavretý let 

closest friend 15 najlepší 

priateľ 

cloud 21 oblak, mrak 

cloudy 21 zamračené, pod mrakom 

clove 25 strúčik (cesnaku) 

coast 34 pobrežie 

coat 18 kabát 

code 69 kód 

coffee 27 káva 

coffee table 41 konferenčný stolík 

coin 20 minca 

cold n 22 prechladnutie, nádcha 

cold adj 21 chladný, studený 

colleague 45 kolega 

collect (= keep together) 50 zbierať 

collect (= pick up) 56 vyzdvihnúť 

colour 13 farba 

comb n 40 hrebeň 

come from 4, 8 pochádzať z 

(odkiaľ) 

come round 17, 64 zastaviť sa, 

zájsť na návštevu 

comedy 52 komédia 

comfortable 19 pohodlný 

commission 59 poplatok, provízia 

common 70 bežný, obvyklý; spoločný 

company 45 spoločnosť, firma 

complete v Starter dokončiť 

complete opposites 14 

úplné protiklady 

composer 51 skladateľ 

computer game 50 

počítačová hra 

computer science 43 

informatika, počítačová veda 

concert 51 koncert 

conditioning as in air conditioning 

55 klimatizácia 

conductor 51 dirigent 

confusing 70 mätúci 

congratulations 61 

blahoželám, gratulujem  

continue at school 42 

ostať v škole, pokračovať v štúdiu 

convenient 37 praktický, 

pohodlný, výhodný, vhodný 

cook v 39 variť 

cooked 25 varený, uvarený 

cooker 39 sporák 

cooking 50 varenie 

copy n 46 kópia 

corner 31 roh 

correct v Starter opraviť 

cosmopolitan 35 

kozmopolitný 

cost v 20 stáť (o cene) 

cotton wool 23 vata 

cough n 22 kašeľ 

could (= permission) 63 mohol/a/i (by) 

(povolenie) 

could (= request) 7, 23, 63 mohol/a (by) 

(zdvorilá žiadosť) 

could (= suggestion) 64 mohli by sme 

(návrh) 

countryside 36 vidiek 

couple (= two people in a relationship) 

15 pár (dvojica ľudí, ktorí majú spolu vzťah ) 

couple as in a couple of minutes 27 

pár, zopár; pár minút  

courgette 25 cuketa, cukina 

course (= of study) 43 kurz, cyklus 

prednášok 

course (= part of a meal) 28 chod (jedlo) 

court 49 kurt, súd  

cousin 10 sesternica, bratranec 

cow 24 krava 

crab 24 krab 

crazy 70 bláznivý 

cream adj 18 smotanový, krémový  

cream n 23 smotana, krém 

credit card 19 kreditná karta 

croissant 27 croissant (francúzsky 

rožok z jemného pečiva) 

crop 36 plodina 

cross out Starter vyškrtnúť, 

preškrtnúť 

crossing as in pedestrian crossing 32 

prechod, prechod pre chodcov 

crowded 35 preplnený, prepchatý, 

preľudnený 

cucumber 25 uhorka 

cup 39 šálka, hrnček  

cupboard 39 skriňa 

curly 13 kučeravý 

currency 54, 59 mena 

curtain 41 záclona 

cushion 41 vankúšik, poduška 

customer 19, 23 zákazník 

customs 56 colnica 

cut (= make a wound) 23 porezať 
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cut (= remove) 46 odrezať 

Czech 4 Čech/Češka, český 

Czech Republic 4 Česká 

republika 

dad 10 oco, ocko 

damp 21 vlhký 

dance 11 tanec, tancovať  

dangerous 35 nebezpečný 

dark 13, 18 tmavý 

date 3, 47, 74 dátum 

date of birth 9 dátum narodenia 

daughter 10 dcéra 

day 3 deň 

day as in a day 45 deň 

day as in have a nice day 61 deň; majte 

sa (pekne), prajem pekný deň  

daytime 9 deň; denná doba 

dead 70 mŕtvy 

debit card 20 debetná karta 

declare as in nothing to declare 33 

prihlásiť na preclenie, precliť; nemám nič na 

preclenie 

definite article 6 určitý člen 

degree 43 stupeň 

delayed 56 oneskorený 

delete 47 vymazať 

deli 37 lahôdky, lahôdkarstvo 

delicious 55 lahodný 

deliver 37, 59 doručiť 

dentist 44 zubár 

departed 56 (autobus/vlak) odišiel, 

(lietadlo) odletelo;  zosnulý  

departure 56 odchod, odjazd, 

odlet 

departures 56 odchody, odjazdy, 

odlety 

department store 37 

obchodný dom 

design v 45 navrhovať, projektovať 

design and technology 

42 dizajn a technológia 

desk 5, 40 pracovný stôl 

desk as in cash desk 19 pokladňa, 

platobné miesto 

dessert 28 dezert 

details 55 detaily, podrobnosti 

dictionary 5 slovník 

die 53 zomrieť 

difference 7 rozdiel 

different Starter iný, odlišný, 

rozdielny 

dining room 38 jedáleň 

dinner 17, 79 večera 

direct 30 priamy 

director 52 riaditeľ, režisér 

dirty 35 špinavý, nečistý 

disagree 68 nesúhlasiť 

disaster 53 katastrofa, pohroma 

discuss 45 diskutovať, debatovať, 

prerokovať 

dishwasher 39 umývačka riadu 

disk 46 disk (pevný disk v počítači) 

disturb as in please do not disturb 33 

(vy)rušiť, vyrušovať; prosím nerušiť 

divorced 15 rozvedený/á 

do as in do a degree, do research 43 

robiť čo, venovať sa čomu; študovať, robiť výskum  

do as in do homework 42 robiť čo; robiť 

(si) domáce úlohy 

do as in do the shopping, do the ironing 

17, 37, 39 robiť čo; nakúpiť, vyžehliť 

do as in do your hair 40 robiť čo; učesať 

si vlasy, spraviť si účes 

do as in How do you do? 60 teší ma, 

dobrý deň (pri oficiálnom zoznamovaní) 

do as in What do you do? 8, 17 robiť čo; 

Čo robíte? Čím ste? 

do the ironing 39 (vy)žehliť 

do the shopping 17, 37, 39 

nakúpiť 

do well 42 dariť sa, dobre si v niečom 

počínať 

doctor 43 doktor 

document 46 dokument 

dog 36 pes 

don’t worry 66 nemaj(te) obavy 

door as in front door 38 dvere; 

vchodové dvere 

double 7 dvojitý, dve (písmená, čísla, 

ap.) 

double room 55 dvojposteľová 

izba 

down as in go down 76 dolu; zísť dolu, 

zostúpiť 

download 47, 51 stiahnuť, nahrať 

(dáta) 

downstairs 38 dolu (po schodoch) 

draw 49 remizovať, hrať nerozhodne; 

vytiahnuť 

drawers as in chest of drawers 40 

zásuvky; komoda so zásuvkami 

drawing 50 kreslenie, kresba 

dress 18 šaty, obliecť / obliekať sa 

drink n 79 nápoj 

drive 32 riadiť, šoférovať, viesť 

driver 44 vodič, šofér 
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drop 11 pustiť (na zem) 

drums 51 bubny 

drummer 51 bubeník 

dry 21 suchý 

duck 24 kačka 

during the week 17 počas 

týždňa, cez týždeň 

DVD player 41 DVD 

prehrávač 

each 20 každý 

each other 15 vzájomne, 

navzájom, jeden druhého/mu 

ear 12 ucho 

early as in early twenties 17 včasne, 

skoro, na začiatku, začiatkom čoho;  v dvadsiatich 

(rokoch)  

earn 20, 45 zarobiť (si) 

east 34, 35 východ 

Easter 61 Veľká noc 

economics 43 ekonómia 

economist 43 ekonóm 

egg 26 vajce 

Egypt 4 Egypt 

Egyptian 4 Egypťan/ka, egyptský 

elderly 13 starší, v pokročilom veku 

electric razor 40 elektrický 

holiaci strojček 

else as in anything else? 26 iný; ešte 

niečo? 

email address 9, 47 emailová 

adresa 

embarrassed 16 v rozpakoch, 

cítiaci sa trápne 

empty v 39 vyprázdniť 

empty adj 39 prázdny 

en suite 55 priľahlá, pripojená 

(kúpeľňa pri spálni) 

end 46 koniec 

engaged 69 obsadený (telefónna 

linka);  zasnúbený 

engine as in search engine 47 

vyhľadávač 

engineer 43 inžinier 

engineering 43 inžinierstvo, 

strojárstvo, technické odbory 

England 4 Anglicko 

English 4 Angličan/ka, anglický 

enjoy 48 tešiť/radovať sa z čoho, 

užívať/užiť si čo/čoho 

enjoyable 48 príjemný, radostný, 

prinášajúci radosť 

enormous 34 obrovský, ohromný 

enter 20 vstúpiť 

entrance 33 vchod, vstup 

entry as in no entry 33 vstup; zákaz 

vstupu  

envelope 59 obálka 

equipment 49 vybavenie 

especially 71 najmä, obzvlášť 

espresso 27 espresso 

essay 43 esej 

Europe 4 Európa 

even 71 dokonca, aj (v kladných vetách), 

ani (po zápore) 

evening 2, 60, 75 večer 

event 53 podujatie, udalosť 

ever 72 (vôbec) niekedy, kedy (v 

otázke), nikdy, vôbec (v zápore)  

every 17, 29 každý 

ex-boyfriend 15 bývalý priateľ 

ex-girlfriend 15 bývalá 

priateľka 

ex-husband 15 bývalý manžel 

ex-wife 15 bývalá manželka 

exactly 8 presne 

exams 42 skúšky 

excellent 68 vynikajúci 

exchange rate 59 výmenný 

kurz 

excited 16 vzrušený 

exciting 52 vzrušujúci 

excuse me 29, 31 prepáčte, s 

dovolením, ospravedlňte ma 

exit 33 východ 

expensive 19 drahý, nákladný 

explain 7 vysvetliť 

extremely 71 nesmierne, 

neobyčajne 

eye 12 oko 

face 12 tvár 

facilities 55 zariadenie, vybavenie, 

možnosti 

fact 35 fakt, skutočnosť 

factory 45 továreň 

fail an exam 42 prepadnúť na 

skúške, neurobiť skúšku 

fall over 11, 73 spadnúť, zvaliť sa, 

zrútiť sa 

false Starter nesprávny, chybný, falošný 

family name 8 priezvisko 

family tree 10 rodokmeň 

famous 34 slávny, známy 

fantastic 48 fantastický 

far 32, 62 ďaleko 
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Far East 4 Ďaleký východ 

fare 20, 30 cestovné 

farm 36 farma 

farmer 36 farmár 

fast 30, 47 rýchly 

fasten 56 upevniť, pripevniť, pripnúť  

fat adj 13 tučný  

father 10 otec 

favourite 48 obľúbený 

feel 16, 22 cítiť 

feet 12 nohy (od členka dolu), chodidlá 

few as in a few 36 pár, niekoľko, málo 

field 36 pole 

fill 37 naplniť, vyplniť 

fillet 28 rezeň, plátok (mäsa), filé 

film 17, 52 film 

final score 49 konečný výsledok 

finally 78 nakoniec, na záver 

find 54 nájsť, zistiť 

find out 53, 73 zistiť, prísť na  

čo, vypátrať čo 

fine (= in good health) 60 dobrý (= v 

poriadku) 

fine (= OK) 60, 63 dobre, fajn, príma 

fingers 12 prsty 

finish 17 dokončiť, skončiť 

fireplace 41 krb 

first adv 78 najprv 

first adj 8 prvý 

first half 49 prvá polovica, prvý 

polčas 

first of all 78 najprv, najskôr 

firstly 78 po prvé, v prvom rade 

fish 24 ryba 

fishing 50 rybolov, rybačka 

fit 19 pasovať, sedieť  

flat adj 69 plochý, rovný 

flat n 38 byt 

flat as in block of flats 38 byt; bytový 

dom, panelák  

flatmate 15 spolubývajúci 

flight 54, 56 let 

flight closed 56 uzavretý let 

floor (= level of a building) 38 

poschodie, podlažie 

floor (= surface you walk on) 41 

podlaha 

flower 36 kvet, kvetina 

flower arranging 50 

aranžovanie kvetín 

flu 22 chrípka 

fly 57 lietať, letieť 

fog 21 hmla 

foggy 21 hmlistý, zahmlený 

folder (= for holding papers) 5 

mapa, zložka, fascikel (na papiere) 

folder (= on a computer) 46 

priečinok, súbor programov / podsúborov (v počítači) 

foot 12 noha (od členka nižšie), chodidlo 

football 49 futbal 

for 75 pre 

for a while 22 na chvíľu 

foreign 54 cudzí, zahraničný  

forecast as in weather forecast 53 

predpoveď; predpoveď počasia 

forename 9 krstné meno 

forget 67 zabudnúť 

fork 28 vidlička 

fortunately 43 našťastie 

forward v 47 (pre)poslať 

France 4 Francúzsko 

free 20 bezplatný, zadarmo; voľný, 

slobodný, 

freezer 39 mraznička 

freezing 16, 21 mrznúci, mrazivý 

French 4 Francúz/ka, francúzsky 

fresh 25 čerstvý 

fresh food 36 čerstvé potraviny 

fridge 39 chladnička 

fried 28 smažený, vyprážaný 

friend as in best/closest friend 15 

priateľ, najlepší priateľ 

friendly 14 priateľský 

frightened 16 vystrašený, vyľakaný, 

vydesený 

frightening 52 hrozivý, hrozný, 

desivý 

from (= origin) 4 z čoho, od 

koho/čoho 

from (= time) 45 od (o čase, 

rozmedzí)  

front door 38 hlavný vchod, 

vchodové dvere 

frozen 25 mrazený, zmrznutý 

frying pan 39 panvica (na 

smaženie) 

full 37, 39 plný 

full-time 45 na plný úväzok 

fun 14, 48 žarty, zábava 

funny 14, 52 smiešny, zábavný 

furniture 41 nábytok 

gallery as in art gallery 58 galéria; 

galéria umenia 

game 49 hra 
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garage 38 garáž 

garden 38 záhrada 

gardening 50 záhradníčenie 

garlic 25 cesnak 

gate 56 brána 

gents 33 páni (pánske WC) 

geography 42 zemepis 

German 4 Nemec / Nemka, nemecký 

Germany 4 Nemecko 

get (= arrive) 30, 31, 80 prísť, doraziť, 

dostať sa kam 

get (= become) 16, 80 stať sa (postupne 

alebo nakoniec) 

get (= buy) 80 dostať (niečo kúpiť) 

get (= fetch) 69 priniesť, doniesť čo 

get (= obtain) 42, 80 získať, obdržať 

get (= receive) 47, 80 dostať, prijať 

get (= travel by) 29, 30, 57, 80 

(do)cestovať čím 

get a grade 42 dostať známku 

get a job 43 získať prácu 

get an email 47 dostať email 

get divorced 10 rozviesť sa 

get dressed 17 obliecť sa 

get lost 58 stratiť sa 

get married 10, 15 oženiť / vydať 

sa 

get off 11, 29, 30 vystúpiť 

get on 11, 29, 30, 56, 73 nastúpiť 

get on with someone 15 

vychádzať s niekým 

get to know someone 15 

niekoho spoznať 

get to work 17 prísť do práce 

get up 17 vstať, vstávať 

girlfriend 10 priateľka 

give 12, 15, 72 dať 

give someone a hand 66 

pomôcť niekomu 

give something up 73 vzdať 

sa niečoho 

glass 28 sklo, pohár 

glasses 18 okuliare 

gloves 18 rukavice 

go (= do something) 17, 22, 50 ísť (niečo 

urobiť) 

go (= move or travel) 31, 33 ísť, chodiť, 

jazdiť, prejsť 

go ahead 63 prosím, do toho 

go and see 22 ísť navštíviť, ísť sa 

pozrieť 

go back 73 vrátiť sa 

go down 76 ísť dolu, zastúpiť  

go for a walk 57 ísť na 

prechádzku 

go on a (guided) tour 

58 ísť na prehliadku / exkurziu (so sprievodcom) 

go online 47 pripojiť sa na 

internet 

go out 17, 73 vyjsť si 

go out for 64, 73 vyjsť si 

niekam; snažiť sa, usilovať sa o čo 

go out with someone 15 

chodiť s niekým 

go sightseeing 58 ísť na 

prehliadku pamätihodností 

go to primary school 42 

chodiť na základnú školu 

go up 73 stúpať, zvýšiť sa 

goal 49 cieľ; gól, bránka 

good at something 42 dobrý 

v niečom 

good luck 61 veľa šťastia 

good morning/afternoon/evening 

60 dobré ráno / popoludnie, 

dobrý večer 

good afternoon 60  dobré 

popoludnie 

good evening 60 dobrý večer 

good to meet you 60  Teší 

ma (že vás spoznávam). 

goodbye 60 dovidenia 

good-looking 13 pekný 

goodnight 60, 61 dobrú noc 

GP (general practitioner) 

22 obvodný lekár 

grade 42 známka, stupeň 

graduate n 43 absolvent 

graduate v 43 absolvovať 

grams 26 gramy 

granddaughter 10 vnučka 

grandfather 10 dedko 

grandmother 10 babka 

grandson 10 vnuk 

grapes 25 hrozno, hrozná 

grass 36 tráva 

great 55, 64, 65 skvelý, ohromný, veľký 

Greece 4 Grécko 

Greek 4 Grék/Grékyňa, grécky 

green 18 zelený 

grey 13, 18 šedý, sivý 

grilled 28 grilovaný 

ground floor 38 prízemie 

group 51 skupina 

grow 36 pestovať; rásť 
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grow up 73 vyrásť, vyrastať 

guests 55 hostia 

guide 58 sprievodca 

guidebook 58 knižný sprievodca 

guitar 50, 51 gitara 

gym 17, 50, 55 telocvičňa 

hair 12, 40 vlasy 

hairdresser 44 kaderník/čka 

half 26, 49 polovica 

half past 2 pol koľkej (nasledujúcej 

hodiny) 

half price 20 polovičná cena, za 

polovičnú cenu 

half-time 49 polčas 

ham 24 šunka 

hand (= part of the body) 12 ruka (časť 

tela) 

hand as in give someone a hand 66 

pomoc; pomôcť niekomu 

hand luggage 56 príručná 

batožina 

hands as in shake hands 60 ruky; 

potriasť si rukami 

handbag 18 kabelka 

happen 53 stať sa, prihodiť sa 

happy 16 šťastný 

happy birthday 61 všetko 

najlepšie k narodeninám 

happy Christmas 61 veselé 

Vianoce 

happy new year 61 šťastný 

nový rok 

hard adv 42 usilovne, silno, úplne 

hard copy 46 kópia, výtlačok 

dokumentu 

hard drive 46 mechanika počítača 

hardly ever 17 takmer nikdy, 

zriedka 

hardworking 14 pracovitý, 

usilovný 

hat 18 klobúk 

hate 48 nenávisť; nenávidieť 

have 79 mať 

have (= do something) 17, 40, 56, 69 

musieť (niečo urobiť) 

have (= eat/drink) 28 dať si (niečo na 

jedenie / pitie) 

have used in greetings 61 mať (používa 

sa v pozdravoch: Have a nice time) 

have a baby 15 porodiť dieťa 

have a seat 27 posadiť sa, posaďte 

sa 

have got 10, 13, 21, 26, 79, 80 mať 

(vlastniť) 

have got to 60 musieť (niečo 

urobiť), mať (povinnosť, prácu - hovorovo) 

have to 45 musieť (niečo urobiť), mať 

(povinnosť, prácu) 

head 12 hlava 

headache 22 bolesť hlavy 

healthy 36 zdravý 

hear 53 počuť 

heating as in central heating 55 

kúrenie; ústredné kúrenie 

heavy 21 ťažký 

height 13 výška 

hello 60 ahoj (pozdrav pri stretnutí) 

help 19, 66 pomoc 

helpful 55 nápomocný, užitočný, 

ochotný 

hi, hi there 60 ahoj, nazdar, 

zdravím ťa / vás 

high adj 34, 45 vysoký 

hill 36 vrch, kopec 

hire 54 (pre)najať si 

historic 35 historický 

history 42 história 

hob 39 varná doska, platňa 

hobby 50 záľuba, koníček, hobby 

hockey as in ice hockey 49 hokej; 

ľadový hokej 

hold 11 držať 

holiday 54, 61, 79 sviatky, prázdniny 

home 38 domov 

homework 39 domáca úloha 

hope v 60 dúfať  

horrible 14, 19 strašný, hrozný 

horror 52 horor 

horse 36 kôň 

hospital 45 nemocnica 

hot 21 horúci 

hours 45 hodiny 

house 38 dom 

housewife 44 žena v domácnosti 

househusband 44 muž v 

domácnosti 

How about you? 62 A čo ty? 

How are things? 60 Ako to ide? 

How are you? 60 Ako sa máš? 

How do you do? 60 teší ma; 

dobrý deň (pri oficiálnom zoznamovaní) 

how far 32, 62 ako ďaleko 

how long (= length) 13 aký dlhý 

how long (= time) 29, 62 ako dlho 
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how many 26, 62 koľko (s 

počítateľnými podstatnými menami) 

how much 13, 26, 45, 59 koľko (s 

nepočítateľnými podstatnými menami) 

how often 62 ako často 

how old 8 aký starý (koľko 

máš/mám/má rokov) 

however 77 avšak 

humid 21 vlhký 

hundred 1 sto, stovka 

Hungarian 4 Maďar/ka, 

maďarský 

Hungary 4 Maďarsko 

hungry 16 hladný 

hurt v 22 raniť, bolieť 

husband 10 manžel 

hypermarket 37 hypermarket 

I’d like 26, 27 rád/rada by som, 

chcel/a by som 

I’d like to 55 rád/rada by som, 

chcel/a by som (+ sloveso) 

I’d love to 64  veľmi rád/rada 

by som 

I’ll leave it/them 19 nevezmem 

si to/ich, nechám to/ich 

I’m afraid 55, 63, 64 obávam sa, 

bohužiaľ 

I’m afraid not 55 obávam sa, 

že nie 

ice 21 ľad 

ice cream 28 zmrzlina 

ice hockey 49 ľadový hokej 

icons 46 ikony 

ICT (information communication technology) 

42 

IKT (informačné a komunikačné technológie) 

icy 21 ľadový 

idea 65 myšlienka, nápad 

if 78 ak  

ill as in be/feel ill 16, 22 chorý; byť chorý, 

cítiť sa zle  

impossible 70 nemožný 

in (= place) 76 v čom, vo vnútri čoho 

(predložka s miestom)  

in (= taking part) 52 v, pri, na (zúčastňovať 

sa niečoho, byť súčasťou niečoho) 

in (= time) 2, 74 v (predložka s časom) 

in as in Who’s in it? 52 v; Kto v tom hrá? 

in a minute 75 o minútu, o chvíľku 

in the north 34 na severe 

in the paper 53 v novinách 

in advance 30 v predstihu, vopred 

in front of 76 pred (miesto) 

in love 16 zamilovaný 

in (my twenties, etc.) 13 v, 

vo (v dvadsiatke, a pod.) 

in order to 77 aby 

inbox 47 prijatá pošta (elektronická 

pošta v počítači) 

included as in included in the price 

55 vrátane; zahrnuté v cene 

indefinite article 6 neurčitý 

člen 

India 4 India 

Indian 4 Ind/ka, indický 

indoors 37 vnútri, doma, v budove 

industrial 35 priemyselný 

information 8 informácia, 

informácie 

inland 34 vo vnútrozemí, do 

vnútrozemia 

inside 38 vnútri 

instrument as in musical instrument 

50 nástroj; hudobný nástroj 

insurance 54 poistenie 

intelligent 14 inteligentný 

interested 48 majúci záujem o čo, 

zainteresovaný 

interesting 35, 48 zaujímavý 

internet 47 internet 

internet access 55 prístup na 

internet 

into 59, 76, 77 do (vnútra), do 

čoho, na čo 

invite 64 pozvať 

Ireland 4 Írsko 

ironing 39 žehlenie 

irregular 6 nepravidelný 

irritating 70 rozčuľujúci, otravný, 

poburujúci 

IT (information technology) 

42 IT (informačná technológia) 

Italian 4 Talian/ka, taliansky 

Italy 4 Taliansko 

jacket 18 bunda, sako 

jam 26 džem, marmeláda 

Japan 4 Japonsko 

Japanese 4 Japonec/ka, japonský 

jar 26 (zavárací) pohár, nádoba 

jeans 18 džíny, rifle 

job 8, 42 práca, zamestnanie 

journalism 43 žurnalistika 

journalist 43 novinár 

journey 30, 61, 79 cesta 

juice as in orange juice 27 šťava, džús; 

pomarančový džús 
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jump 11 skočiť, skákať 

jumper 18 (ľahký) sveter 

junction 32 križovatka 

junk 47 rárohy, haraburdy (junk mail – 

nevyžiadaná pošta) 

just after 2 hneď / chvíľku po 

just over 26, 35 presne / tesne 

nad, o niečo viac 

just under 26, 35 presne / tesne 

pod, o niečo menej 

just as in just keep going 31 iba, len; 

len pokračujte, prosto pokračujte 

just a moment 69 moment 

(počkajte), momentík 

keen as in keen on something 48 

dychtivý niečo urobiť, nadšený, zapálený pre čo 

keep (= put/store) 46 uchovávať, 

skladovať, mať uložené čo kde 

keep going 31 pokračovať, 

nezastavovať (v činnosti, pohybe, ceste) 

keyboard 46 klávesnica 

kilo 26 kilo(gram) 

kilometres 31, 34 kilometre 

kind adj 14 prívetivý, milý, dobrý 

kind as in that’s very kind of you 66 

láskavý; Je to od vás láskavé 

kind as in What kind…? 52, 62 druh, 

typ; Aký druh…? 

kitchen 38 kuchyňa 

knee 12 koleno 

knife 28 nôž 

know 7, 31 vedieť, poznať 

know as in get to know someone 15 

poznať; poznať koho 

Korean 4 Kórejčan/ka, kórejský 

lake 36 jazero 

lamb 24 jahňa, jahňacina 

lamp 41 lampa 

land 56 zem 

lane 32 pruh (cestný); ulička 

laptop 46 laptop 

large 19 veľký, rozľahlý 

last adj 30 posledný 

last v 43 trvať 

last night, last week, last year, etc. 

75 minulú noc, minulý týždeň/rok, 

atď. 

last stop 29 posledná zastávka 

late as in I get up late 17 neskoro; 

vstávam neskoro 

late as in Sorry I’m late 67 meškať; 

Ospravedlňujem sa, že meškám  

late (fifties) 13 neskorý, ku koncu; 

blížiaci sa k šesťdesiatke 

later as in See you later 60, 75 

neskôr; Uvidíme sa neskôr 

laugh 14 smiať sa 

law 43 zákon, právo 

lawyer 43 právnik 

lazy 14 lenivý 

lead v 49 viesť 

lead singer 51 hlavný spevák/čka 

leave as in I’ll leave it/them 19 zanechať; 

nevezmem si to/ich 

leave v (of a train) 30, 42 odísť (o vlaku) 

leave school 42 odísť zo školy, 

zanechať štúdium 

leave home 17 odísť z domu 

left 31 ľavý 

leg 12, 22 noha 

lemon 25 citrón 

lend 63 požičať 

length as in medium-length 13 dĺžka 

(stredná dĺžka) 

lesson 42 lekcia, hodina 

let as in let me 66 dovoliť komu čo, nechať 

koho urobiť čo; Dovoľ(te) mi, aby… 

let’s … 65 (vyjadruje výzvu, rozkazovací 

spôsob pre 1. os. mn. č.) 

letter 59 list, písmeno 

letter box 59 poštová schránka 

lettuce 25 šalát 

level 9 úroveň 

library 43 knižnica 

lie 57 klamať; ležať 

lie down 11, 22, 73 ľahnúť si 

lift n 38 výťah 

lift as in give someone a lift 66 zviezť 

niekoho (autom) 

light adj 13, 18 svetlý; ľahký 

light n 41 svetlo 

lightning 21 blesk 

like v 48 mať rád, páčiť sa 

like as in What’s he/she/it like? 14, 23, 62 

aký; Aký/á je? 

like as in would like 26, 27, 28, 55, 64 

rád; rád by som... 

limit as in speed limit 32 limit, 

obmedzenie; obmedzenie rýchlosti 

line 68 riadok, linka, rad, čiara 

lip 12 pera 

listen to 50, 53 počúvať niečo/niekoho 

literature 42 literatúra 

litre 26 liter 
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little adj 19 malý 

little as in a little 71 trochu 

living room 38 obývacia izba 

location 35 miesto, lokalita 

lonely 36 osamelý 

long adj 13, 19 dlhý 

long as in How long…? 29, 62 dlho; Ako 

dlho…? 

long as in km long 29 dlhý; km dlhý 

long hours 45 dlhá pracovná doba 

look 19 dívať sa, pozrieť sa 

look after 36 starať sa o koho/čo 

look round 58 obzerať sa, prezrieť 

si, poobzerať sa dookola 

look something up 73 

vyhľadať niečo 

loose 19 voľný 

lorry driver 44 vodič 

nákladného auta 

lose 67 prehrať; stratiť 

lost pp 67 stratený (minulé príčastie od 

lose - stratiť) 

lost pt 49 stratil (min. č. od lose - stratiť) 

lot as in a lot, a lot of 21 veľa, mnoho 

lots as in lots to do 35 veľmi veľa 

(hovorovo) 

lottery 20 lotéria 

love v 48 milovať 

love story 52 milostný príbeh 

lovely 19, 61 krásny, pôvabný, milý, 

príjemný 

low as in low wages 45 nízky/a; nízka 

mzda 

luck as in good luck 61 šťastie; veľa 

šťastia 

luggage 56 batožina 

lunch 79 obed 

MA (Master of Arts) 43 

magister/ka (Mgr. humanitných vied) 

machine as in cash machine 59 

bankomat 

machine as in washing machine 39 

práčka 

mad 70 šialený 

magazine 53 časopis 

main courses 28 hlavné jedlo, 

hlavný chod 

main road 32 hlavná cesta 

major 34 hlavný, významný, väčší 

make (= perform an action) 45 učiniť, 

urobiť, vykonať 

make (= produce) 39, 46 vyrobiť, 

vytvoriť 

make-up 40 make-up, líčenie, líčidlá 

manager 43 manažér, riaditeľ, 

vedúci 

Mandarin 4 mandarínčina, 

mandarínska čínština 

mango 25 mango 

many as in how many 26, 61 mnoho; 

koľko 

map 58 mapa 

marital status 9 rodinný stav 

mark 42 označiť 

market 35, 37 trh 

married 8 ženatý, vydatá 

married as in got married 10, 15 

ženatý/vydatá; oženil sa/vydala sa/vzali sa 

match n (= game) 49 zápas 

matches n (= to start a fire) 26 

zápalky 

maths (mathematics) 42 matematika 

matter as in it doesn’t matter 67 

mať význam, záležať; to nevadí, na tom nezáleží 

matter as in What’s the matter? 16, 

22 mať význam, záležať; Čo je / Čo sa deje? 

maybe 65 možno 

meal 28 jedlo 

mean 7 znamenať 

meaning 7 význam 

meat 24 mäso 

media 53 médiá 

medicine (= subject of study) 43 

medicína 
medicine (= something you take when you feel ill) 

23 liek 

medium (= size) 19 stredný 

(veľkosť) 

medium (= steak) 28 medium 

(stredne prepečený steak) 

medium-length 13 stredne dlhý 

medium-sized 35 stredne 

veľký 

meet (= come together) 45 stretnúť sa 

meet (= for the first time) 15, 60 

zoznámiť sa 

meet as in nice/good to meet you 60 

stretnúť / zoznámiť sa; teší ma, že vás spoznávam 

meeting 45 stretnutie, schôdzka 

melon 25 melón 

memory stick 46 pamäťová 

karta 

menu 28 menu 
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merry Christmas 61 veselé 

Vianoce 

message 47 odkaz, správa 

message as in text message 69 

správa; SMS, textová správa 

Mexico 4 Mexiko 

Mexican 4 Mexičan/ka, mexický 

microwave 39 mikrovlnka 

midday 2 poludnie 

middle 46 stred 

middle-aged 13 stredného veku 

Middle East 4 Stredný východ 

midnight 2 polnoc 

might 54 možno, asi, snáď (do budúcna) 

mile 35 míľa 

miles an hour 32 míľ za 

hodinu 

milk 26, 27 mlieko 

million 1 milión 

mind as in Do you mind if…? 63 vadiť 

komu čo, namietať proti čomu; Nevadí, ak…? 

mind as in never mind 55, 67 to nič; 

to nevadí 

mineral water 28 minerálna 

voda 

minibar 55 minibar 

mirror 40 zrkadlo 

miss v 30 chýbať, nemať 

Miss 9 slečna 

missing Starter chýbajúci 

mistake Starter chyba 

mixed salad 28 miešaný šalát 

mobile number 69 číslo 

mobilného telefónu 

modern 35, 38 moderný 

modern languages 42 

moderné jazyky 

moment as in at the moment 69, 75 

moment; práve teraz, momentálne 

moment as in just a moment 69 

chvíľka, okamih; okamih, prosím 

monitor 46 monitor, obrazovka 

(počítača) 

month 3 mesiac 

more as in some more 28 viac, ešte 

(ďalší); ešte trochu 

morning 2 ráno 

morning as in good morning 60 

ráno; dobré ráno 

mosque 35 mešita 

most 53 väčšina 

mother 10 matka 

mother tongue 9 materinský / 

rodný jazyk 

motorway 32 diaľnica 

mountain 34 hora 

mouse 46 myš 

mouse mat 46 podložka pod myš 

moustache 13 fúzy 

mouth 12 ústa 

move v 46 pohnúť, hýbať sa 

movie 52 film 

MP3 player 47 MP3 

prehrávač 

Mr 9 Pán (titul) 

Mrs 9 Pani (titul pred menom) 

Ms 9 Pani, Slečna (vydatá či slobodná) – 

oslovenie ženy bez ohľadu na rodinný stav 

MSc (Master of Science) 

43 magisterský / inžiniersky titul  

much as in how much 13, 26, 45, 59 

veľmi, dosť; Koľko? 

much as in nothing much 53 nič moc, 

nič dôležité / extra 

mum 10 mama, mamka 

museum 35, 58 múzeum 

mushroom 25 huba 

music 42, 50 hudba 

musical 50 hudobný, muzikál 

mussels 24 mušle 

must 60 musieť 

name as in family name, first name 8 

meno; priezvisko, krstné meno 

napkin 28 obrúsok 

narrow 70 úzky 

near 29, 76 blízko 

nearest 62 najbližší 

nearly 2 takmer 

necessary 70 nevyhnutný 

neck 12 krk 

need 19, 23, 66 potreba; potrebovať 

neighbours 38 susedia 

nephew 10 synovec 

nervous 16 nervózny 

net 49 sieť 

never 17 nikdy 

never mind 55 nevadí, to je 

jedno 

new year 61 nový rok 

New Year’s Day 3 Nový rok 

news 53 správy, novinky 

newsagent’s 37 trafika, 

novinový stánok 

newspaper 53 noviny 

next (of a train) 30 ďalší (ďalší vlak) 
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next stop 29 nasledujúca zastávka 

next week 75 ďalší / nasledujúci 

týždeň 

next to 76 vedľa, pri 

nice 14, 19, 79 milý, pekný 

nice as in have a nice day/evening 61 

pekný, príjemný; prajem (ti/vám) pekný deň / 

príjemný večer 

nice to meet you 60 teší ma, 

že vás spoznávam 

niece 10 neter 

night (= saying goodnight) 60 noc; 

dobrú noc 

night as in a night 2 noc 

night as in €60 a night 55 noc; 60 € za 

noc 

night as in last night 75 noc; včera v 

noci 

nightlife 35 nočný život 

nil 49 nula 

no entry 33 zákaz vstupu 

no exit 33 iba na vstup (nápis) 

no parking 33 zákaz parkovania 

no problem 63 bez problémov 

no smoking 33 zákaz fajčiť 

noisy 70 hlučný 

none 53 žiadny 

noodles 26 rezance 

normally 17 normálne, obvykle, 

zvyčajne 

north 34, 35 sever 

north-east 35 severovýchod 

north-west 35 severozápad 

nose 12 nos 

not bad 60 nie zle, celkom dobre, 

ujde to (odpoveď na otázku Ako sa máš?) 

notes 20, 56 poznámky 

notebook 5 poznámkový blok, 

zápisník, notes 

nothing as in there’s nothing to do 35 

nič; nie je tu čo robiť, je tu nuda 

nothing much 53 nič moc, nič 

dôležité / zaujímavé / extra  

nothing to declare 33 nič 

na preclenie 

noticeboard 5 nástenka 

noun 6 podstatné meno 
number as in number one (used in football) 

49 číslo; číslo 1 (používané napr. pri 

futbale) 

number as in phone/mobile number 

69 číslo; telefónne číslo 

number as in PIN number 20 číslo; 

PIN 

number as in wrong number 69 

číslo; pomýlil som si číslo, je to omyl 

number 1 (in the singles chart) 51 

jednička, prvé miesto (poradie v hitparáde) 

nurse 44 zdravotná sestra 

nursery school 42 materská 

škola 

occasionally 17 príležitostne, občas, 

tu a tam 

occupation 9 zamestnanie 

o’clock (of time) 2 hodín(y) (pri 

udávaní času) 

o’clock (of a train) 30 vlak o ... hodine 

odd 70 zvláštny, divný 

of course 28, 63 samozrejme 

offer v 66 ponúknuť 

officer as in police officer 44 

dôstojník;  (radový) policajt 

office as in post office 59 úrad; poštový 

úrad, pošta 

office as in ticket office 30 (pred)predaj 

lístkov 

often 17 často 

often as in how often 62 často; 

ako často 

oil 28 olej 

old 8, 10 starý 

olives 26 olivy 

olive oil 26 olivový olej 

on (= preposition of place) 76 na 

(predložka s miestom) 

on (= preposition of time) 74 o (časová 

predložka) 

on a river 35 na rieke 

on holiday 54 na prázdninách 

on my own 14 sám 

on the coast 34, 35 na pobreží 

on the first floor 38 na 

prvom poschodí 

on the internet 47 na internete 

on the phone 69 (práve teraz) na 

telefóne, telefonujúci 

on time 56 načas 

on TV/on the radio 53 

v televízii / rádiu 

on as in What’s on? 52 na; Čo je na 

programe? Čo dávajú? 

once 17 raz 

onion 25 cibuľa 
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online 20, 47 online, 

pripojený k internetu 

only adj 70 jediný 

only adv 71 iba, len 

open 11, 46, 62 otvorený; otvoriť 

opera singer 51 operný spevák 

opinion 35, 53, 68 názor 

opposite n Starter, 7 opak 

opposite prep 31, 76 (na/o)proti komu, 

čomu 

opposites as in complete opposites 

14 protiklady; úplné protiklady 

or so as in for an hour or so 57 alebo 

tak nejako; asi tak na hodinu 

orange adj 18 oranžový 

orange n 25 pomaranč 

orange juice 27 pomarančový 

džús 

orchestra 51 orchester 

order 27, 28 objednať si; objednávka 

order as in in order to 77 preto, aby; 

za účelom, aby, kvôli tomu, aby 

order as in out of order 33 poriadok, 

systém;  nefunkčný, pokazený  

organize 45 (z)organizovať 

organized 14 (z)organizovaný 

other as in each other 15 iný, druhý; 

navzájom, vzájomne, jeden druhého 

out of 76 von z čoho 

out of order 33 mimo 

prevádzky, nefunkčný  

outdoors 37 vonku, v prírode, pod 

šírym nebom 

outside adv 38 vonku 

outside prep 29 pred čím, zvonku 

čoho, pri čom 

oven 39 rúra na pečenie 

over (= above/higher than something) 

76 nad 

over (= more than a number, price, etc.) 

26, 35 cez, viac ako 

overtake 32 prebehnúť (autom) 

overweight 13 obézny, s nadváhou 

own v 36 vlastniť 

own as in on my own 14 vlastný, svoj; 

sám 

pack 54 zbaliť/zabaliť (si) 

packet 26 balíček 

pain 22 bolesť 

pair 18 pár 

palace 35 palác 

pale 18 bledý 

pan as in frying pan 39 panvica (na 

smaženie) 

paper (= newspaper) 53 noviny 

paper as in piece of paper 5 papier 

paper shop 37 novinový stánok, 

trafika 

parcel 59 balík 

parents 10 rodičia 

park n 35 park 

park v 38 (za)parkovať 

park as in car park 32 parkovisko 

parking 38, 55 parkovanie, parkovisko 

participle as in past participle 

6 príčastie; príčastie minulé 

particularly 71 najmä, obzvlášť 

partner 15 partner 

part-time 45 na 

čiastočný úväzok 

party 64 večierok 

pass an exam 42 urobiť 

skúšku 

passenger 30, 56 cestujúci, 

pasažier 

passport 54 cestovný pas 

passport control 56 pasová 

kontrola 

past 76 okolo koho/čoho  

past as in five past six 2 po (určitej 

hodine pri určovaní času); päť minút po šiestej 

past participle 6 

príčastie minulé 

pasta 26 cestoviny 

paste 46 pasta 

path 36 chodníček, cestička 

pavement 32 chodník 

pay 19 platiť 

PC (personal computer) 

46 PC (osobný počítač) 

PE (physical education) 

42 telesná výchova 

peace 53 mier 

peach 25 broskyňa 

pear 25 hruška 

peas 25 hrach 

pedestrian crossing 32 

prechod pre chodcov 

pen 5 pero 

pen as in board pen 5 pero, popisovač na 

tabuľu 

pencil 5 ceruzka 

pencil sharpener 5 strúhadlo 

(na ceruzky) 

pepper (= spice) 28 čierne korenie 
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pepper (= vegetable) 25 paprika 

(zelenina) 

per cent 59 percentá 

perfect 57 dokonalý 

perform 51 účinkovať, predvádzať 

perfume 40 parfum 

perhaps 54, 65 snáď 

person 13 osoba 

personally 68 osobne 

petrol station 32 čerpacia 

stanica 

pharmacy 22 lekáreň 

PhD (Doctor of Philosophy) 

43 PhD (doktor filozofie) 

phone n, v 69 telefón; telefonovať 

phone call 45 telefonát 

phone number 69 telefónne 

číslo 

phone someone back 69 

zavolať naspäť komu 

photos 58 fotky 

phrase 6 fráza 

physics 42 fyzika 

pianist 51 klavirista 

piano 51 klavír 

pick up 11 zodvihnúť 

picture 41 obraz 

piece 5, 26, 41 kúsok, kus 

pig 24 prasa 

pilot 44 pilot 

PIN (personal identification number) 

20 PIN (osobné 

identifikačné číslo) 

pineapple 25 ananás 

pink 18 ružový 

pitch 49 ihrisko 

place 49 miesto 

places as in change places 63 

miesta; vymeniť si miesta 

plaster 23 sadra 

plate 28 tanier 

platform 30 nástupište, perón 

play v 17, 50 hrať 

player as in cassette player, CD player 

5 prehrávač; kazetový / CD prehrávač 

player as in DVD player 41 

prehrávač; DVD prehrávač 

player as in MP3 player 47 

prehrávač; MP3 prehrávač 

pleasant 14, 21 príjemný 

please 26, 27, 59, 63, 66, 69 prosím 

please do not disturb 33 

prosím nevyrušovať 

plural noun 6 podstatné meno v 

množnom čísle 

p.m. 2 popoludní 

points 49 body 

Poland 4 Poľsko 

police officer 44 (radový) 

policajt 

Polish 4 Poliak/Poľka, poľský, 

poľština 

polite 67 zdvorilý 

politician 43 politik 

politics 43 politika 

polluted 35 znečistený 

poor 70 chudobný, úbohý 

popular 34, 50 populárny 

population 35 populácia, 

obyvateľstvo 

pork 24 bravčové 

Portugal 4 Portugalsko 

Portuguese 4 Portugalec/ka, 

Portugalčan/ka, portugalský 

possibly 63 možno 

post v 59 poslať, odoslať 

post office 59 pošta 

postbox 59 poštová schránka 

postcard 59 pohľadnica 

postcode 8, 59 poštové 

smerovacie číslo 

postman 59 poštár, poštový 

doručovateľ 

postwoman 59 poštárka, 

poštová doručovateľka  

potato 25 zemiak 

prawns 24 krevety 

prefer 37, 48, 65, 68 preferovať, 

uprednostňovať 

preposition 6 predložka 

price 20, 55 cena 

primary school 42 základná 

škola 

print 46 tlačiť 

print something out 46 

niečo vytlačiť 

printer 46 tlačiareň 

printout 46 výtlačok 

private school 42 súkromná 

škola 

problem as in no problem 63 

problém; žiadny problém, bez problémov 

pronoun 6 zámeno 

pronounce 7 vysloviť 

psychologist 43 psychológ 
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psychology 43 psychológia 

public transport 36 verejná 

hromadná doprava 

puck 49 puk 

pull 11 ťahať 

pupil 42 žiak 

purple 18 fialový 

push 11 tlačiť 

put (= place) 59 dať, položiť 

put in as in put in your PIN 20 vložiť; 

vložiť PIN 

put something away 39 dať 

niečo na miesto, upratať; dať, kam patrí 

put something down 11 

položiť niečo 

put something on 40, 73 

naniesť si (make-up, namaľovať sa), obliecť/obuť si 

quarter (past/to) 2 štvrť 

(po určitej hodine / do určitej hodiny) 

queue 37 rad, čakať v rade 

queue here 29 postavte sa do radu, 

čakajte tu 

quick 47 rýchly 

quiet (= about a person) 14 tichý 

quiet (= not busy) 32, 35 pokojný 

quiet (= not noisy) 70 tichý 

quite 48, 71 celkom 

racket 49 raketa 

radiator 41 radiátor 

radio 53 rádio 

railway station 31 železničná 

stanica 

rain n, v 21 dážď; pršať 

raincoat 18 pršiplášť 

rare 28 krvavý, neprepečený 

rarely 17 zriedka 

raw 25 surový 

razor 40 žiletka 

RE (religious education) 

42 náboženská výchova 

read 50 čítať 

ready 28 pripravený 

really 14, 48, 67, 71 skutočne, naozaj 

receipt 20 účtenka 

receive 47 prijať 

reclaim as in baggage reclaim 56 

opätovné vyzdvihnutie, výdaj; výdaj batožiny 

recommend 55, 62 odporučiť 

red 18, červený 

refuse 66 odmietnuť 

regular 6 pravidelný 

relationship 15 vzťah 

relative 10 príbuzný 

relax 57 odpočívať, relaxovať 

relaxed 14 uvoľnený, pohodový 

remember 7 pamätať si 

rent 57 prenajať si 

repair 50 opraviť 

reply v 47 odpovedať 

report n 45 správa, report, hlásenie 

report v 53 oznámiť, reportovať, podať 

správu 

reporter 43, 53 reportér, 

spravodajca 

research 43 skúmať 

reserve v 30 rezervovať 

resort 57 turistické stredisko, letovisko 

rest as in have a rest 79 odpočívať, 

odpočinúť si 

results 42 výsledky 

retired 44 v dôchodku 

return n 30 návrat 

review 52 recenzia 

rice 26 ryža 

rich 70 bohatý 

ride v 11, 36 jazdiť 

right (= correct) 7 správny 

right (= not left) 31 pravý 

right (= OK) 55 dobre 

ring v (of a bell) 29 zvoniť 

ring v (= phone) 69 zavolať, zatelefonovať 

ring someone back 69 

zavolať, (hovor.) brnknúť komu naspäť  

rink 49 zimný štadión 

ripe 26 zrelý 

river 34 rieka 

road as in main road 32 cesta; hlavná 

cesta 

road sign 32 dopravná značka 

roast 28 pečený 

roll 27 rožok, žemľa 

romantic 52 romantický 

room service 55 izbová služba 

roundabout 32 kruhový objazd 

route 29 cesta, trasa 

rubber 5 guma 

rubbish 38 odpadky 

rubbish bin 39 odpadkový kôš 

rude 67 hrubý, hulvátsky 

rug 41 rohož, koberček, predložka 

rugby 49 ragby 

ruler 5 pravítko 

run n 79 beh 

run v 11, 29 bežať 

rush hour 32 dopravná špička 
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Russia 4 Rusko 

Russian 4 Rus/ka, ruský, ruština 

sad 16 smutný 

safe 35 bezpečný 

salad as in mixed salad 28 šalát; 

miešaný šalát 

salary 45 plat 

sale 33 predaj, výpredaj 

salmon 24 losos 

salt 28 soľ 

same Starter rovnaký 

same as in the same to you 61 to isté; 

Aj tebe / vám 

sandals 18 sandále 

sandwich 27 sendvič 

satellite TV 55 satelitná 

televízia 

sauce 28 omáčka 

saucepan 39 hrniec 

saucer 39 tanierik, podšálka 

Saudi 4 obyvateľ/ka Saudskej Arábie, 

saudský 

Saudi Arabia 4 Saudská Arábia 

sausages 24 párky, klobásy 

save (= not waste) 20 šetriť (neplytvať) 

save (= store) 46 šetriť (ukladať / 

uschovať si) 

say 7 povedať 

scales 56, 59 váha 

scared 16 vystrašený 

scarf 18 šál, šatka 

school 42 škola 

score n, v 49 skóre; skórovať, bodovať 

Scotland 4 Škótsko 

screen 46 obrazovka 

sea 57 more 

seafood 24 plody mora 

search engine 47 vyhľadávač 

season 3 obdobie, sezóna 

seat 27, 30 sedadlo 

seat belt 56 bezpečnostný pás 

secondary school 42 stredná 

škola 

secretary 44 sekretárka 

see (= meet or visit) 15, 60 stretnúť, 

navštíviť 

see (= watch) 17, 52, 53 vidieť 

See you later 60, 75 Uvidíme 

sa neskôr, Dovidenia 

self-employed 44 samostatne 

zárobkovo činná osoba, na voľnej nohe 

sell 20 predať, predávať 

send 45, 47, 59, 69 poslať 

serious 14 vážny 

service as in room service 55 služba; 

izbová služba 

set 49 set (v tenise) 

shake hands 60 potriasť si 

rukami 

shall I? (= offer) 66 Mám? 

(používa sa v otázkach vyjadrujúcich ponuku s 1. os. 

jedn. alebo mn. č.) 

shall we? (= suggestion) 65 

(Používa sa v otázkach vyjadrujúcich návrh s 1. os. 

jedn. alebo mn. č.) 

shame 55 hanba 

shampoo 40 šampón 

share 14 zdieľať 

sharpener as in pencil sharpener 5 

strúhadlo (na ceruzky) 

shave 40 holiť sa 

sheep 24 ovce 

sheet 40 plachta, tenká prikrývka 

shelf 39 polica 

shirt 18 košeľa 

shoe 18 topánka 

shooting 50 streľba 

shop 37 obchod 

shop assistant 19, 44 

predavač/ka 

shopping as in do the shopping 17, 37, 

39 nakupovanie; nakúpiť  

shopping centre 37 nákupné 

centrum 

short 13, 19 krátky 

shorts 57 šortky 

should 22, 58 mal(a) by (som), mal(a) by 

si, mali by (sme/ste) 

shoulder 12 rameno 

shower n (in the bathroom) 17, 40, 55 

sprcha (v kúpeľni) 

shower n (= rain) 21 prehánka (dážď) 

shut 11, 62 zavrieť 

shy 14 plachý, hanblivý 

sick 22 chorý 

sightseeing 58 prehliadka 

pamätihodností 

sign 59 značenie, znak 

sign as in road sign 32 značenie; 

dopravné značenie, dopravná značka 

signature 9 podpis 

since 75 od (kedy) 

sing 50 spievať 

singer 50, 51 spevák/čka 
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single n (= song) 51 singel (pieseň) 

single n (= ticket) 30 jednosmerný 

(lístok) 

single adj (= for one) 40, 55 jednotlivý, 

jeden 

single adj (= not married) 8 slobodný/á 

(nie ženatý/vydatá) 

singles chart 51 rebríček singlov 

singular noun 6 podstatné 

meno v jednotnom čísle 

sink 39 drez, (kuchynská) výlevka 

sister 10 sestra 

sister-in-law 10 švagriná 

sit down 11, 73 sadnúť si, posadiť sa 

size 19, 35 veľkosť 

skiing 50 lyžovanie 

skirt 18 sukňa 

sky 36 obloha 

sleep 17, 61 spať 

slim 13 štíhly 

slow 30, 47 pomalý 

small 19 malý 

smart 19 bystrý, chytrý 

smoking as in no smoking 33 

fajčenie; zákaz fajčiť 

snow n, v 21 sneh; snežiť 

so 77 tak 

so as in an hour or so 57 tak; asi tak o 

hodinu 

soap 40 mydlo 

soap (= soap opera) 53 telenovela, 

televízny seriál  

sociable 14 spoločenský, družný, 

priateľský 

sock 18 ponožka 

sofa 41 pohovka 

software engineer 43 

softvérový inžinier 

soldier 44 vojak 

some 53 nejaký, niekoľko, trochu 

some more 28 ešte trochu  

something 23 niečo 

sometimes 17 niekedy 

son 10 syn 

song 50 pieseň 

soon 60, 75 skoro 

sore 22 boľavý 

sorry 63, 64, 67 prepáčte, pardon, je mi 

to ľúto, bohužiaľ 

sounds 64 zvuky 

soup 28 polievka 

south 34, 35 juh 

South Korea 4 Južná Kórea 

south-east 35 juhovýchod 

south-west 35 juhozápad 

soy sauce 28 sójová omáčka 

Spain 4 Španielsko 

Spanish 4 španielsky, španielčina 

sparkling 28 perlivý, šumivý 

speak 69 hovoriť 

speaker 46 reproduktor 

speaking 69 Pri telefóne. To som ja. 

(potvrdenie totožnosti osoby hovoriacej do telefónu) 

speed camera 32 kamera 

policajného radaru 

speed limit 32 obmedzenie 

rýchlosti 

spell 7 hláskovať 

spend (money) 20 utratiť, 

vynaložiť (peniaze) 

spend (time) 10, 45, 50 (s)tráviť 

(čas) 

split up 15 rozísť sa 

spoon 28 lyžica 

sporty 14 športovo založený 

spring 3 jar 

square 35 námestie 

squid 24 kalamár 

staff 55 personál 

stairs 38 schody 

stalls 37 stánky 

stamp 59 poštová známka 

stand up 11, 73 vstať, postaviť sa 

star 52 hviezda 

start 42 začať, vyštartovať 

starter 28 predjedlo 

state school 42 štátna škola 

station as in petrol station 32 stanica; 

čerpacia stanica 

station as in railway station 31 

stanica; železničná stanica 

statue 35 socha 

status as in marital status 9 stav; 

rodinný stav 

stay (= live for a short period) v, n 55 

zdržiavať sa, bývať (krátky čas); pobyt 

stay at school 42 ostať v škole, 

byť v škole 

stay in bed 22 ostať v posteli (pre 

chorobu) 

steak 28 biftek, hovädzí rezeň, steak 

steps 38 schody, kroky 

stick 49 hokejka, palica 
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stick as in memory stick 46 pamäťová 

karta 

still adj 28 nesýtený, neperlivý 

still adv 71 ešte, stále, ešte vždy 

stomach 12 žalúdok, brucho 

stomach-ache 22 bolesť brucha / 

žalúdka 

stop as in bus stop, last stop 29 

zastávka; autobusová zastávka, posledná zastávka 

store as in department store 37 

obchod; obchodný dom 

storm 21 búrka 

story as in love story 52 príbeh; 

milostný príbeh 

straight adj 13 rovný 

straight adv as in straight on 31 rovno 

strange 70 podivný, zvláštny 

strawberry 25 jahoda 

strong 70 silný 

study 38 štúdium 

studies as in business studies 43 

štúdium; podnikanie (študijný odbor) 

stupid 14 hlúpy 

subject 42 predmet 

sugar 26 cukor 

suggestion 65 návrh 

suit 18 oblek 

suitcase 54, 56 kufor 

summer 3 leto 

sun 21 slnko 

sunbathe 57 opaľovať sa 

sunglasses 18 slnečné okuliare 

sunny 21 slnečný 

sunshine 21 slnečný svit 

supermarket 37 supermarket 

sure adj 7, 65, 68 istý si čím, 

ubezpečený o čom, že 

sure adv 28, 63 iste, jasne, určite, 

samozrejme 

surname 9 priezvisko 

surprised 16 prekvapený 

sweet 25 sladký 

swim n 79 plávať 

Swiss 4 Švajčiar/ka, švajčiarsky 

Switzerland 4 Švajčiarsko 

table (= furniture) 5 stôl 

table (= list of facts/words) Starter, 49 

tabuľka (zoznam faktov / slov) 

table tennis 50 stolný tenis 

tablet 23 tabletka 

take (= buy) 19 vziať si (= kúpiť) 

take (= carry) 63 vziať (= niesť) 

take (= have a certain size) 19 nosiť, 

mať (veľkosť oblečenia) 

take (= use a form of transport) 30, 32, 57 

ísť čím (dopravným prostriedkom) 

take (a tablet, take medicine) 23 brať, 

užívať, vziať si (lieky) 

take an exam 42 ísť na skúšku 

take away 27 vziať so sebou 

take off (= leave the ground) 

56, 73 vzlietnuť, odštartovať (o lietadle) 

take off (= remove) 40, 73 dať si dole, 

vyzliecť (si) 

take out, take something out 

39 vybrať 

take photos 58 fotografovať, 

fotiť 

take the first turning 31 

odbočte do prvej ulice 

tall 13 vysoký 

tap 39 kohútik 

tart 28 torta, koláč 

taste 25 (o)chutnať 

taxi driver 44 taxikár 

tea 27 čaj 

teacher 44 učiteľ 

team 49 tím 
technology as in design and technology 

42 technológia; dizajn a technológia 

technology as in IT, ICT 42 

technológia, informačná technológia, IKT 

(informačné a komunikačné technológie) 

teenager 13 dospievajúci 

chlapec/dievča 

teens 13 (obdobie) dospievanie 

teeth 17, 40 zuby 

television 41 televízia 

temperature 22 teplota 

temple 35 chrám 

tennis 17, 49 tenis 

tennis as in table tennis 50 stolný tenis 

term 43 semester, polrok, trimester, 

študijné obdobie  

terminal 56 terminál 

terrible 36, 42, 79 strašný 

text n, v 69 textová správa (SMS); 

poslať niekomu SMS 

Thai 4 thajský 

Thailand 4 Thajsko 

thank you 66 ďakujem 

thanks 26, 31, 60, 61, 66 vďaka 

that’s all 26 to je všetko 

the news 53 správa, správy 

(program)  
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the same to you 61 aj vám / 

tebe 

then 78 potom 

thin 13 tenký 

think 48, 68 myslieť 

third 3 tretí 

thirsty 16 smädný 

this evening, this weekend, etc. 

75 dnes večer, tento víkend, atď. 

this is (used when introducing someone) 

60 toto je (pri predstavovaní) 

thousand 1 tisíc 

thriller 52 triler, napínavý film  

throat 22 hrdlo, krk 

through 76 skrz 

thumb 12 palec 

thunder 21 hrom 

tick Starter, 9 odškrtnúť, zaškrtnúť 

ticket 30, 56 lístok 

ticket office 30 (pred)predaj lístkov, 

vstupeniek 

tidy 14 poriadny, poriadkumilovný 

tie 18 kravata 

tight 19 tesný, priliehavý (o oblečení) 

tights 18 pančuchy 

time 2, 61 čas 

time as in half-time 49 doba, čas; polčas 

time as in have a nice time 79 doba, 

chvíľa; prajem príjemnú zábavu 

time as in in (ten days’) time 75 doba; o 

(desať dní) 

timetable 29, 30 rozvrh, cestovný / 

letový poriadok  

tin 25 plechovka, konzerva 

tired 16 unavený 

tissue 23, 40 obrúsok, papierová 

vreckovka 

toasted sandwich 27 

opekaný sendvič 

toe 12 palec (na nohe) 

together 10, 15 spolu, dohromady 

toilet 33, 40 toaleta 

tomato 25 paradajka 

tomorrow 75 zajtra 

tongue as in mother tongue 9 jazyk; 

rodný jazyk 

too (= also) 61, 77 tiež 

too (= more than is good) 19 príliš 

tooth 12 zub 

toothache 22 bolesť zuba 

toothbrush 40 zubná kefka 

toothpaste 40 zubná pasta 

top (= clothes) 18 tričko, blúzka, vršok 

(odevu) 

top (= highest part) 38, 49 vrchol 

touch 11 dotyk, dotknúť sa 

tour 58 okružná cesta 

tourist 55 turista 

towel 40 uterák, osuška 

town 35 mesto 

town centre 38 centrum mesta 

traffic 32 doprava 

traffic jam 32 dopravná zápcha 

traffic light 32 semafor 

train 30 vlak 

train driver 44 rušňovodič 

trainers 18 tenisky, športová obuv 

transport as in public transport 36 

preprava, doprava; verejná hromadná doprava 

travel insurance 54 cestovné 

poistenie 

traveller’s cheque 59 cestovný 

šek 

travelling 50 cestovanie 

tree 36 strom 

tree as in family tree 10 rodokmeň 

trolley 37, 56 vozík 

trousers 18 nohavice 

true Starter pravdivý 

try 23 skúsiť, vyskúšať 

T-shirt 18 tričko 

tuna 24 tuniak 

Turkey 4 Turecko 

Turkish 4 Turek/Turkyňa, turecký 

turn something off 39 vypnúť 

niečo 

turn something on 11, 39, 73 

zapnúť niečo 

turning 31 odbočka 

TV 41, 53 televízia 

twice 17 dvakrát 

twin room 55 dvojposteľová izba 

(s oddelenými posteľami) 

type 45 napísať, písať čo (na stroji, na 

počítači) 

typical 58 typický 

ugly 13 škaredý 

UK (United Kingdom) 

4 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného 

Írska 

umbrella 18 dáždnik 

unable 51 neschopný 

uncle 10 strýko 

uncomfortable 19 nepohodlný 
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under (= less than) 26, 35 pod čo, 

menej než čo 

under (= position) 76 pod (miesto) 

undergraduate 43 študent 

univerzity, vysokoškolák 

underline Starter podčiarknuť 

unemployed 44 nezamestnaný 

unfortunately 43 nanešťastie, 

bohužiaľ 

unfriendly 14 nepriateľský 

unhappy 16 nešťastný 

uniform 42 uniforma 

United Kingdom (UK) 4 

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného 

Írska 

United States of America (USA) 

4 Spojené štáty americké 

university 42 univerzita 

unnecessary 70 zbytočný, 

nadbytočný, nepotrebný 

untidy 14 neporiadny 

until 42, 75 až do, pokiaľ 

unusual 70 nezvyčajný 

up 76 hore, dohora po čom 

upset 16 rozrušený 

upstairs 38 hore (po schodoch), na 

poschodie, hore (v budove), na poschodí 

USA (United States of America) 

4 Spojené štáty 

americké 

use 40, 47 používať 

useful 70 užitočný 

useless 70 nepoužiteľný, zbytočný, 

nanič 

usually 17 zvyčajne 

utility room 38 úžitková 

miestnosť (komora, práčovňa, sklad domáceho 

náradia) 

vacancies as in no vacancies 33 

voľné izby; obsadené (v hoteli)  

valley 36 údolie 

various 50 rôzne 

verb 6 sloveso 

very 19 veľmi 

vet 44 veterinár 

views 38 názory 

village 35 dedina 

vinegar 28 ocot 

violent 52 násilnícky, násilný 

violin 51 husle 

violinist 51 huslista/ka 

visa 54 víza 

visit v 47, 58 navštíviť 

volleyball 49 volejbal 

wages 45 mzda 

waist 12 pás 

wait 30 čakať 

wake up 73 zobudiť sa 

Wales 4 Wales 

walk n 17, 57, 79 prechádzka 

walk v 6, 11 prechádzať sa, chodiť 

wall 41 stena, múr 

want 64, 66 chcieť 

war 53 vojna 

war film 52 vojnový film 

wardrobe 40 šatník, skriňa na šaty 

wash n 40, 79 umytie 

wash v 40 umývať, umyť (sa) 

washbasin 40 umývadlo 

washing machine 39 práčka 

washing-up 39 umývanie riadu 

waste 68 odpad 

watch n 18 hodinky 

watch v 50, 53 pozerať, sledovať 

water as in mineral water 28 voda 

(minerálna) 

wavy 13 vlnitý 

way 31, 70 cesta, spôsob 

way in 33 cesta dovnútra 

way out 33 cesta von 

weak 70 slabý 

wear 18, 40 nosiť (mať na sebe) 

weather forecast 53 predpoveď 

počasia 

web address 47 webová adresa 

webcam 46 webová kamera 

website 47 webová stránka 

week 3, 17, 45, 55, 75 týždeň 

weekday 17 deň v týždni, všedný deň 

weekend 17, 61, 75, 79 víkend 

weigh 13 vážiť 

weight 13 váha 

welcome 61 uvítať, vítať 

well (= in a good way) 15, 42, 61 dobre 

well (= not ill) 16, 22, 60 v poriadku, 

zdravý 

well (used when you feel uncertain) 65 

no, viete (pri zaváhaní, na získanie času na 

rozmyslenie) 

well as in as well 77 tiež 

well done (= congratulations) 61 

dobre, správne  

well done (= cooked for a long time) 

28 dobre prepečený 

well known 51 slávny, známy 

west 34, 35 západ 
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