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account for – vysvetliť príčinu 
(niečoho; často ako časť ospravedl-
nenia za niečo zlé)
You’ll have to account for your failure.
Budeš musieť vysvetliť svoje zlyhanie.
Can you account for how the money got 
into your bag?
Vysvetlil to uspokojivo?

ache for – túžiť (po niečom, nie-
kom)
He aches for home.
Cnie sa mu za domovom.
She was aching for her husband.
Túžila po svojom manželovi.

act on/upon – správať sa, pôso-
biť (na základe niečoho; rady, infor-
mácie) 
He refused to act upon my advice.
Odmietol sa správať podľa mojej rady.
Alcohol acts on brain.
Alkohol pôsobí na mozog.

adapt to – prispôsobiť (sa) (niečo; 
situácii, novým podmienkam)
We have to adapt our views to the new 
situation.
Naše názory musíme prispôsobiť novej 
situácii.
These shoes aren’t adapted to rainy 
weather.
Tieto topánky nie sú do daždivého počasia.

add up – sedieť, dávať zmysel
hovorové, AE

The whole story just didn‘t add up.
Celá historka jednoducho nesedela.
His arguments never added up.
Jeho argumenty nikdy nemali zmysel.

adhere to – 1. riadiť sa (niečím), 
2. dodržiavať (niečo)
formálne

A samurai must adhere to strict rules.
Samuraj sa musí riadiť prísnymi pravidlami.
These conditions must be adhered to.
Tieto podmienky sa musia dodržať.

agree with – robiť dobre (na zdra-
votný stav), dobre padnúť (na žalú-
dok)
Our cold weather does not agree with 
her.
Naše studené počasie jej nerobí dobre.
The sausage hasn’t agreed with me.
Klobása mi zaškodila.

alight on – prísť (náhodou na nie-
čo), objaviť (niečo)
I’m sure I’ll alight on the solution one 
day.
Som si istý, že jedného dňa prídem na 
riešenie.
While walking a dog I alighted on the 
answer to your question.
Keď som sa prechádzal so psom, prišiel som 
na odpoveď na tvoju otázku.

allow for – počítať (s niečím), 
brať do úvahy (niečo; pri posudzovaní 
situácie, pri plánovaní)
The bricklayer didn’t allow for the Russi-
an winter.
Murár nepočítal s ruskou zimou.
I have allowed for all possibilities.
Zobral som do úvahy všetky možnosti.
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act for – zastupovať (niekoho 
v právnych záležitostiach, v práci)
No one wanted to act for him.
Nikto ho nechcel zastúpiť.
He’s been acting for his family for years.
Svoju rodinu zastupuje už celé roky.  
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