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win out – zvíťaziť (nad niečím, 
niekým)
True love will win out in the end.
Skutočná láska nakoniec zvíťazí.
Unfortunately in this case hatred won out 
over love. 
Nanešťastie v tomto prípade nenávisť zvíťa-
zila nad láskou.

 987

 986

wind up – skončiť, ukončiť (niečo) 
I’m sorry, but we’ll have to wind up now.
Ľutujem, ale už budeme musieť končiť.
When the meeting wound up, we went 
home.
Keď sa schôdza skončila, išli sme domov.

 988

wipe out – zničiť (niečo), zreduko-
vať (niečo na nulu)
A bad harvest can wipe us out.
Zlá úroda nás môže zničiť.
Escalating costs have wiped out our 
profits.
Rastúce náklady úplne pohltili naše zisky.

 989

wipe out – veľmi unaviť (niekoho)
hovorové, AE, AUE

This work will wipe us out.
Táto práca nás úplne vyčerpá.
The long run’s really wiped me out.
Ten dlhý beh ma naozaj vyšťavil.

 990

wolf down – zhltnúť (hltavo zjesť 
niečo)
hovorové

A hungry man will wolf down anything.
Hladný muž zhltne hocičo.
He wolfed down a whole chicken.
Zožral celú sliepku.

work in/into – vsunúť (niečo 
niekam; opatrne, šikovne)
Finally I worked the key in. 
Konečne sa mi podarilo zasunúť kľúč.

 992

 991

work out – 1. pochopiť (niečo, 
niekoho), 2. nájsť riešenie (niečoho)
BE, AUE

I’ll never work you out.
Nikdy ťa nepochopím.
I have the problem worked out.
Problém som vyriešil.

 993

work out – dopadnúť, vyvinúť sa 
(niečo; určitým spôsobom; často po-
zitívne)
hovorové

Everything worked out in the end.
Nakoniec všetko dobre dopadlo.
His marriage didn’t work out.
Jeho manželstvo sa nevydarilo.

 994

work over – dobiť, poriadne zmlá-
tiť (niekoho; obyčajne aj spôsobiť 
zranenie)
slangové

The boys’ll work him over.
Chlapci mu dajú nakladačku.
He was worked over in a dark street by 
two men. 
Dvaja muži ho zmlátili v tmavej ulici.

 995

work up – vzbudiť (nejaké pocity; 
v niekom, v sebe)
I cannot work up any enthusiasm for this 
work. 
Nedokážem sa oduševniť za túto prácu.
We walked for a whole hour and worked 
up a real appetite. 
Išli sme celú hodinu a dostali sme poriadnu 
chuť do jedla.

986 – 995win out

He managed to work criticism of his neig-
hbours into the conversation.
Podarilo sa mu vsunúť kritiku susedov do 
rozhovoru.


