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Vážení priatelia basketbalu, 
 
 
 
Predkladáme slovník, ktorý pomôže basketbalovým odborníkom 
a ostatným záujemcom spoznávať odborný basketbalový jazyk krajiny zro-
du basketbalu – angličtinu. 
 
Hlavným zámerom autora slovensko – anglickej verzie basketbalového 
slovníka je pomôcť basketbalovým záujemcom, pre ktorých je komuniká-
cia a štúdium poznatkov v angličtine „neprekonateľným“ problémom a viac 
im vyhovuje začať si osvojovať cudzí jazyk cez svoj rodný jazyk. 
 
Sme presvedčení, že prvé spoznávanie angličtiny prostredníctvom sloven-
ského jazyka pomôže prekonať túto bariéru záujemcov o basketbal 
a prispeje k rýchlejšiemu plnohodnotnému štúdiu odborných materiálov, 
výmene odborných informácií a názorov. 
 
 
 
 
Autor 
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A 
1.  agresivita aggressiveness 
2.  agresivita, obranná agresivita defensive aggressively 
3.  agresívna obrana aggressive defense 
4.  agresívna zóna aggressive zone 
5.  agresívna zónová obrana aggressive zone defense 
6.  agresívne krytie denial 
7.  agresívne preberanie aggressive switching 
8.  agresívne, brániť agresívne defend aggressively 
9.  agresívne, brániť agresívne guard aggressively 
10.  agresívny basketbal aggressive basketball 
11.  agresívny útok aggressive offense 
12.  akcia, hráč na konci akcie player on the end of the offensive action 
13.  akcia, hráč na začiatku akcie player at the start of the action 
14.  aktívna clona active screen 
15.  aktívna clona pick 
16.  aktívna obrana active defense 
17.  antidopingová kontrola anti-doping test 
18.  anulovať nullify 
19.  asistent trénera assistant coach 
20.  atakovať attack 
21.  aut out-of bounds 
22.  aut, vhadzovanie lopty z autu out-of-bounds play 
 

B 
23.  basketbal basketball 
24.  basketbal založený na rýchlom protiútoku fast break basketball 
25.  basketbal, agresívny basketbal aggressive basketball 
26.  basketbal, univerzitný basketbal college basketball 
27.  basketbalista basketball player 
28.  basketbalová hra basketball 
29.  basketbalová lopta basketball 
30.  basketbalová obuv basketball shoes 
31.  basketbalový streh - podrep predkročný basketball stance - staggered stance 
32.  basketbalový streh - podrep rozkročný basketball stance - parallel stance 
33.  beh run 
34.  beh, člnkový beh shuttle run 
35.  beh, pravidelný beh rhythmic run 
36.  beh, pravidelný beh steady run 
37.  beh, pumpovať rukami pri behu using arms action during the run 
38.  beh, pumpovať rukami pri behu using arms action whilst running 
39.  beh, streľba jednou rukou z behu po zastavení shot with one hand from the stop 
40.  beh, streľba v behu spod koša lay-up shot 
41.  beh, streľba v behu spod koša jednou rukou vzad 

ponad hlavu 
reverse lay-up hook shot 

42.  behať, hráč, ktorý behá hustler 
43.  bežať running 
44.  bežať, kombinácia hoď a bež give-and-cut away 
45.  bežať, kombinácia hoď a bež pass-and-cut maneuver 
46.  bežať, kombinácia hoď a bež give and go 
47.  bežať, situácia prihraj a bež give and go situation 
48.  bežať, situácia prihraj a bež pass-and-cut situation 
49.  bežať, útok bež a streľ run-and-gun game (am.) 
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50.  bežať, útok bež a streľ run-and-shot offense 
51.  bitka fight 
52.  blízka, streľba z blízkej vzdialenosti shot from the close distance 
53.  blízko, pivotman blízko koša low post player 
54.  blízko, pivotmanská streľba zblízka close to basket shot by the center 
55.  blízko, post blízko koša low post 
56.  blízkosť, priestor v blízkosti koša area close to the basket 
57.  blízkosť, streľba vo výskoku z blízkosti koša close range jump shot 
58.  blízky close 
59.  blízky priestor close area 
60.  bližšia polovica ihriska near side of the court 
61.  bližšia, noha bližšia k bočnej čiare foot nearer to the sideline 
62.  bližšie, priestor pivotmana bližšie ku košu low post area 
63.  blok block 
64.  blok, voviesť obrancu do bloku run a defender into a block 
65.  blok, voviesť obrancu do clony run a defender into a screen 
66.  blokovať box-out 
67.  blokovať prihrávku block the pass 
68.  blokovať streľbu block a shot 
69.  bočná clona lateral screen 
70.  bočná čiara side-line 
71.  bočná prihrávka one-handed side pass 
72.  bočná streľba hook shot 
73.  bočná streľba po vniknutí drive-in hook shot 
74.  bočná, hráč, ktorý stavia pascu na bočnej čiare side trapper 
75.  bočná, noha bližšia k bočnej čiare foot nearer to the sideline 
76.  bočná, značka na bočnej čiare ihriska hash mark 
77.  bod point 
78.  bod zamierenia point of aim 
79.  bod, dosiahnutý bod scored point 
80.  bod, hra na tri body three-point play 
81.  bod, priemer bodov points average 
82.  bod, započítaný bod scored point 
83.  bodovanie, priestor bodovania scoring area 
84.  bodovanie, príležitosť k bodovaniu scoring opportunity 
85.  bodovať score 
86.  bodovať, hráč, ktorý boduje scorer 
87.  bodovať, súper, ktorý vysoko boduje high-scoring opponent 
88.  bodový rozdiel difference of points 
89.  body, priemer bodov za sezónu seasonal point average 
90.  boj o loptu scramble 
91.  bojovať fight 
92.  bojovať proti clone fight against the pick 
93.  bojovať proti clone fight against the screen 
94.  bojovať proti clone fight the pick 
95.  bojovať proti clone fight the screen 
96.  bojovať proti preberaniu fight against the switch 
97.  bok, hráč na boku ihriska player on the side of the court 
98.  bok, prihrávka od boku pass from the waist 
99.  bok, streľba z boku ihriska shot from the side 
100.  bránenie defending 
101.  bránenie guarding 
102.  bránenie pressingom defensive press 
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103.  bránenie spredu defending from front 
104.  bránenie spredu guarding from front 
105.  bránenie zozadu defending from the back 
106.  bránenie zozadu guarding from the rear 
107.  bránenie, pri ktorom obranca hráč vytláča súpera od 

koša 
hedge 

108.  bránený hráč defended player 
109.  bránený hráč guarded player 
110.  brániace družstvo defensive team 
111.  brániaci súper defensive opponent 
112.  brániť defend 
113.  brániť guard 
114.  brániť agresívne defend aggressively 
115.  brániť agresívne guard aggressively 
116.  brániť čisto defend cleanly 
117.  brániť čisto defend properly 
118.  brániť hráča s loptou defend the player with the ball 
119.  brániť loptu be on the ball 
120.  brániť loptu defense on the ball 
121.  brániť loptu defense on the ball 
122.  brániť priestor defend the area 
123.  brániť s rozohrávačmi pressing with the guards 
124.  brániť sa proti clone fight against the pick 
125.  brániť sa proti clone fight against the screen 
126.  brániť sa proti clone fight the pick 
127.  brániť sa proti clone fight the screen 
128.  brániť súpera defend an opponent 
129.  brániť súpera guard an opponent 
130.  brániť tesne defend closely 
131.  brániť tesne defend tightly 
132.  brániť tesne guard closely 
133.  brániť tesne guard tightly 
134.  brániť ustupovaním sagging defense 
135.  brániť voľne defend loosely 
136.  brániť voľne guard loosely 
137.  brániť zo strany lopty defensive hedge to the ball side 
138.  brániť, hráč brániaci zo strany lopty hedger 
139.  brániť, kombinácia obrátiť sa a brániť turn and defend defensive maneuver  
140.  brániť, tesne brániť súpera keep close check on an opponent 
141.  byť naširoko rozostavený keep wide 
142.  byť sám v protiútoku one-on-none break 
143.  byť vyradený clonou be set aside by the screen 
144.  byť vyradený clonou be stack in the screen 
145.  byť vyradený z hry be blocked out of play 
146.  byť vyradený z hry be taken out of play 
 

C 
147.  C, únik C C-cut 
148.  C, únik C loop cut 
149.  C, únik C shallow cut 
150.  celé ihrisko full court 
151.  celé, osobný pressing na celom ihrisku full court man-to-man defense 
152.  celé, pressing na celom ihrisku full-court press 
153.  celé, rozostavenie celého družstva team alignment 
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154.  celé, zónový pressing na celom ihrisku full court zone press defense 
155.  celé, zónový pressing na celom ihrisku zone-press full court 
156.  celé, zoradenie celého družstva line-up the team 
157.  cesta, mať zahradenú cestu the path is shut 
158.  cesta, mať zahradenú cestu the pathway is crowded 
159.  cesta, postaviť sa do cesty obstruct 
160.  cesta, postaviť sa do cesty driblérovi obstruct a dribbler's path 
161.  cesta, uvoľniť cestu open the path 
162.  cez, prenikať cez cut through 
163.  cieľ aim 
164.  cit sense 
165.  cit pre loptu sense for the ball 
166.  clona pick 
167.  clona screen 
168.  clona a obrátka pick-and-roll 
169.  clona a obrátka screen and roll 
170.  clona k lopte screen on the ball 
171.  clona k lopte screen towards the ball 
172.  clona na mieste stationary screen 
173.  clona od lopty screen away from the ball 
174.  clona spredu front screen 
175.  clona v pohybe moving screen 
176.  clona zboku side screen 
177.  clona zozadu back screen 
178.  clona, aktívna clona active screen 
179.  clona, aktívna clona pick 
180.  clona, bočná clona lateral screen 
181.  clona, bojovať proti clone fight against the pick 
182.  clona, bojovať proti clone fight against the screen 
183.  clona, bojovať proti clone fight the pick 
184.  clona, bojovať proti clone fight the screen 
185.  clona, brániť sa proti clone fight against the pick 
186.  clona, brániť sa proti clone fight against the screen 
187.  clona, brániť sa proti clone fight the pick 
188.  clona, brániť sa proti clone fight the screen 
189.  clona, byť vyradený clonou be set aside by the screen 
190.  clona, byť vyradený clonou be stack in the screen 
191.  clona, dostať obrancu do clony run the defender into the screen 
192.  clona, dvojitá clona double pick 
193.  clona, dvojitá clona double screen 
194.  clona, naviesť obrancu na clonu run a defender into a screen 
195.  clona, obrana preberaním po clone switch defense after screen 
196.  clona, pohyblivá clona moving screen 
197.  clona, postaviť clonu set a pick 
198.  clona, postaviť clonu set a screen 
199.  clona, postaviť clonu set up a pick 
200.  clona, postaviť clonu set up a screen 
201.  clona, postupná clona continual pick 
202.  clona, postupná clona continual screen 
203.  clona, statická clona stationary pick 
204.  clona, statická clona stationary screen 
205.  clona, streľba po clone shot from the screen 
206.  clona, streľba vo výskoku po clone jump shot from the screen 
207.  clona, tesná clona close screen 
208.  clona, tesná clona tight pick 
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209.  clona, tesná clona tight screen 
210.  clona, trojitá clona triple screen 
211.  clona, udržať clonu hold a screen 
212.  clona, udržať clonu maintain the screen 
213.  clona, únik s clonou cut and screen 
214.  clona, uniknúť z clony cut off the screen 
215.  clona, uvoľniť sa z clony come off the screen 
216.  clona, uvoľňovať sa okolo clony cut around the screen 
217.  clona, vnútorná clona inside screen 
218.  clona, vonkajšia clona outside screen 
219.  clona, vyhnúť sa clone avoid the screen 
220.  clona, vyhnúť sa clone avoid the screen 
221.  clona, vyhnúť sa clone vrchom go over the top of the screen 
222.  clona, vyhnúť sa clone zdola go under the screen 
223.  clona, zadná clona rear screen 
224.  clona, zmariť účinnosť clony stave off effectiveness of a screen 
225.  clonenie screen situation 
226.  clonenie, kombinácia s clonením screening maneuver 
227.  clonenie, útok clonením offense using the screens 
228.  cloniaci hráč screener 
229.  cloniaci, dotknúť sa cloniaceho hráča brush off the screener 
230.  cloniaci, dotknúť sa cloniaceho hráča touch a screener 
231.  cloniť screen 
232.  cloniť k lopte screen towards the ball 
233.  cloniť od lopty screen away from the ball 
234.  cloniť pre spoluhráča screen for a teammate 
235.  cloniť, hra s clonením play using screens 
236.  clony, útočný systém založený na clonách a pohybe flex offense 
237.  cvičenia, rozcvičovacie cvičenia warm-up drills 
238.  cvičenie exercise 
239.  cvičenie practice 
240.  cvičenie drill 
241.  cvičenie na ovládanie lopty ball-handling drill 
242.  cvičenie na prihrávky passing drill 
243.  cvičenie na rýchly protiútok fast break drill 
244.  cvičenie na streľbu shooting drill 
245.  cvičenie na streľbu z dvoch miest s prebiehaním shooting from two spots 
246.  cvičenie na streľbu z dvoch miest s prebiehaním horseshoe drill 
247.  cvičenie, opakujúce sa cvičenie drill 
248.  cvičenie, strelecké cvičenie shooting drill 
249.  cvičný zápas practice game 
250.  cvičný zápas practice match 
251.  cvičný zápas scrimmage 
 

Č 
252.  čas time 
253.  čas hrania playing time 
254.  čas začiatku zápasu tip off time 
255.  čas, čistý hrací čas actual playing time 
256.  čas, hodiny na meranie času game clock 
257.  čas, hodiny na meranie oddychového času time-out clock 
258.  čas, oddychový čas time-out 
259.  čas, oddychový čas rozhodcu referee's time-out 
260.  čas, taktika, ktorá potrebuje čas time-consuming tactics 
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261.  čas, žiadať oddychový čas call time-out 
262.  čas, žiadať oddychový čas request for time-out 
263.  čas, žiadosť o oddychový čas request for time-out 
264.  časomerač time-keeper 
265.  časovanie timing 
266.  časové obmedzenie time limit 
267.  časť, hráč v prednej časti ihriska front-court player 
268.  časť, hráč v prednej časti ihriska player in the front court 
269.  časť, hráč v zadnej časti ihriska player at the rear court 
270.  časť, hráč v zadnej časti ihriska player in the back court 
271.  časť, hráč v zadnej časti ihriska rear-court player 
272.  časť, obranná časť ihriska defensive part of the court 
273.  časť, postúpiť s loptou do prednej časti ihriska advance the ball to the frontcourt 
274.  časť, predná časť ihriska front part of the court 
275.  časť, ustúpiť do určenej časti ihriska sag into designated area 
276.  časť, ustúpiť hlboko do určenej časti ihriska sag deep into designated area 
277.  časť, útočná časť ihriska offensive part of the court 
278.  časť, útok zo zadnej časti ihriska attack from back court 
279.  časť, útok zo zadnej časti ihriska attack from rear-court 
280.  časť, útok zo zadnej časti ihriska offense from back court 
281.  časť, útok zo zadnej časti ihriska offense from rear-court 
282.  časť, zadná časť ihriska back court 
283.  časť, zadná časť ihriska rear court 
284.  čiara line 
285.  čiara trestného hodu foul line (am.) 
286.  čiara trestného hodu free-throw line 
287.  čiara, bočná čiara side-line 
288.  čiara, hráč na koncovej čiare baseline player 
289.  čiara, hráč na koncovej čiare end-line player (am.)  
290.  čiara, hráč na zadnej čiare baseline player 
291.  čiara, hráč pri postrannej čiare player at the side-line 
292.  čiara, hráč, ktorý stavia pascu na bočnej čiare side trapper 
293.  čiara, hráč, ktorý stavia pascu na zadnej čiare baseline trapper 
294.  čiara, hraničná čiara boundary line 
295.  čiara, koncová čiara baseline 
296.  čiara, koncová čiara end line (am.) 
297.  čiara, noha bližšia k bočnej čiare foot nearer to the sideline 
298.  čiara, obranca na zadnej čiare backline defender 
299.  čiara, obranca na zadnej čiare baseline defender 
300.  čiara, prerušovaná čiara kruhu trestného územia broken line of the free-throw circle 
301.  čiara, pretnutie koncovej čiary s čiarou 

ohraničujúcou vymedzené územie 
baseline intersection 

302.  čiara, priestor pivotmana na čiare trestného hodu high-post area 
303.  čiara, prihrávka spoza čiary in-bound pass 
304.  čiara, rozdeľujúca čiara division line 
305.  čiara, rozostavenie kolmé na zadnú čiaru vertical formation to the baseline 
306.  čiara, rozostavenie rovnobežné so zadnou čiarou parallel formation with the baseline 
307.  čiara, stredová čiara center line (am.) 
308.  čiara, stredová čiara half-way line 
309.  čiara, stredová čiara mid-court line 
310.  čiara, streľba z čiary trestného hodu foul-line shot (am.) 
311.  čiara, únik po zadnej čiare baseline drive 
312.  čiara, vhadzovanie spoza postrannej čiary throw-in from the sideline 
313.  čiara, vhadzovanie spoza zadnej čiary end line throw-in 
314.  čiara, vhadzovanie spoza zadnej čiary throw-in from the end line 
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315.  čiara, vhadzovanie spoza zadnej čiary throw-in from the rear line 
316.  čiara, zadná čiara back line 
317.  čiara, zadná čiara baseline 
318.  čiara, zadná čiara end line (am.) 
319.  čiara, základná čiara baseline 
320.  čiara, značka na bočnej čiare ihriska hash mark 
321.  čiary ihriska boundary lining 
322.  čiary ihriska bounds 
323.  čiary ihriska court lining 
324.  čiary, pretnutie čiar line intersection 
325.  činnosť act 
326.  činnosť, strelecká činnosť act of shooting 
327.  číselná, nadobudnúť číselnú prevahu outnumber 
328.  číselná, nadobudnúť číselnú prevahu nad súperom outnumber an opponent 
329.  čisto, brániť čisto defend cleanly 
330.  čisto, brániť čisto defend properly 
331.  čistý hrací čas actual playing time 
332.  čistý kôš clean shot 
333.  člen member 
334.  člen družstva squad member 
335.  člen družstva team member 
336.  člnkový beh shuttle run 
 

Ď 
337.  ďalej, dať ďalej relay 
338.  ďalej, držať loptu ďalej od súpera keep the ball away from an opponent 
 

D 
339.  dať get 
340.  dať give 
341.  dať make 
342.  dať put 
343.  dať ďalej relay 
344.  dať kôš make a basket 
345.  dať kôš score 
346.  dať kôš score a basket 
347.  dať kôš score a point 
348.  dať kôš spodnou streľbou jednoruč z krátkej 

vzdialenosti 
get a lay-up shot with the finger roll 
finishing from near distance 

349.  dať lopte rotáciu give a spin to the ball 
350.  dať lopte spätnú rotáciu give a backspin to the ball 
351.  dať loptu do hry get the ball in play 
352.  dať loptu do hry put the ball in play 
353.  dať loptu do hry restart the play 
354.  dať loptu do koša put the ball into basket 
355.  dať loptu hráčovi get the ball to a player 
356.  dávať give 
357.  dávať, lopta sa dáva do hry ball goes into play 
358.  deň, zlý deň bad day 
359.  diagonálna prihrávka diagonal pass 
360.  diaľka, streľba z diaľky long-distance shot 
361.  diaľka, strelec z diaľky long-range shooter 
362.  diera gap 
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363.  diera hole 
364.  diera v zóne gap in zone 
365.  diera v zóne hole in zone 
366.  dievčatá, družstvo dievčat pod 16 rokov cadettes team 
367.  dirigent court leader 
368.  dirigent floor leader 
369.  dirigent leader 
370.  diskvalifikácia disqualification 
371.  diskvalifikácia expulsion 
372.  diskvalifikovať disqualify 
373.  diskvalifikujúci faul disqualifying foul 
374.  dlhá prihrávka long pass 
375.  dlhá, prihrávka z dlhej vzdialenosti long pass 
376.  dlhá, streľba z dlhej vzdialenosti long shot 
377.  dlhá, streľba z dlhej vzdialenosti long-range shot 
378.  dĺžka (čas) duration 
379.  dĺžka zápasu duration of the game 
380.  dnu, únik V dnu using V-cut to go in 
381.  dnu, únik V dnu V-cut in 
382.  dnu, únik V dnu V-cutting in 
383.  dnu, vnikať dnu cut inside 
384.  doba, hracia doba playing time 
385.  doba, predĺženie hracej doby extension of playing time 
386.  doba, predĺženie hracej doby overtime 
387.  doba, streľba jednou rukou po dvojtakte lay-up shot with one hand 
388.  doba, zastavenie na dve doby stride stop 
389.  doba, zastavenie na jednu dobu jump stop 
390.  doba, zastavenie na jednu dobu one-count stop 
391.  doba, zastavenie na jednu dobu skokom one-count jump stop 
392.  dočasne prerušená hra suspension of play 
393.  dodatočný trestný hod bonus free throw 
394.  dohľad, postavenie mimo dohľadu out-of-sight position 
395.  dokončiť bring off 
396.  dolu, klamavý pohyb hore a dolu faking with up-and-under movement 
397.  domáce družstvo home team 
398.  donútiť force 
399.  donútiť hráča chybovať make a player to commit a mistake 
400.  donútiť k driblingu force to dribble 
401.  dopichnúť loptu tip-in the ball 
402.  dopichnúť loptu do koša tip-in the ball into the basket 
403.  dopichovanie, streľba dopichovaním one-hand tip-in shot 
404.  dopichovať, hráč dopichujúci loptu do koša tipper 
405.  doping doping 
406.  dopredu, choď dopredu go forward 
407.  dopredu, prihrať loptu dopredu pass the ball forward 
408.  dopredu, prihrávka dopredu pass ahead 
409.  dopredu, vyraziť dopredu prudko dart forward 
410.  dopustiť sa commit 
411.  dopustiť sa faulu commit a foul 
412.  dopustiť sa chyby commit a fault 
413.  dopustiť sa chyby commit a foul 
414.  dopustiť sa porušenia pravidiel commit a violation 
415.  dopustiť sa, hráč, ktorý sa dopustil chyby offended player 
416.  dosiahnuť reach 
417.  dosiahnutý bod scored point 



Slovensko-anglický basketbalový slovník 

 
13

418.  doska backboard 
419.  doska board 
420.  doska ľadvinkovitej formy fan-shaped backboard 
421.  doska, konštrukcia dosky backboard support 
422.  doska, odraziť loptu od dosky bank the ball of backboard 
423.  doska, odrazová doska na skákanie springboard 
424.  doska, okraj dosky edge of backboard 
425.  doska, položiť loptu na dosku lay the ball against backboard 
426.  doska, streľba odrazom od dosky bank shot 
427.  doskakovač rebounder 
428.  doskakovanie rebounding 
429.  doskakovanie, formácia pri doskakovaní rebounding formation 
430.  doskakovanie, priestor doskakovania rebounding area 
431.  doskakovanie, situácia pri doskakovaní rebounding situation 
432.  doskakovanie, trojuholník pri doskakovaní rebounding triangle 
433.  doskakovať, hráč, ktorý doskakuje rebounding player 
434.  doskakovať, obranné doskakovanie defensive rebounding 
435.  doskakovať, postavenie na doskakovanie rebound position 
436.  doskakovať, útočné doskakovanie offensive rebounding 
437.  doskakujúci hráč rebounder 
438.  doskočená, odraziť doskočenú loptu tap a rebound 
439.  doskočenie, prihrávka do rýchleho protiútoku po 

doskočení lopty 
outlet pass 

440.  doskočenie, útočné doskočenie offensive rebound 
441.  doskočiť gain a rebound 
442.  doskočiť get a rebound 
443.  doskočiť loptu rebound the ball 
444.  dostať get 
445.  dostať lacný kôš give away easy basket 
446.  dostať loptu get the ball 
447.  dostať loptu receive the ball 
448.  dostať loptu z preplneného priestoru get the ball out from the congested area 
449.  dostať obrancu do clony run the defender into the screen 
450.  dostať prihrávku get a pass 
451.  dostať prihrávku od hráča receive the pass from a player 
452.  dostať sa do finále reach the final 
453.  dostať z pozície get out of position 
454.  dostať zónu z pozície get the zone from the position 
455.  dostať zónu z pozície outmaneuver the zone 
456.  dostať, hráč na kraji ihriska, ktorý dostáva prihrávku 

do rýchleho protiútoku 
outlet player 

457.  dostrel range 
458.  dostrel shooting range 
459.  dotknúť sa touch 
460.  dotknúť sa cloniaceho hráča brush off the screener 
461.  dotknúť sa cloniaceho hráča touch a screener 
462.  dotyk contact 
463.  dotyk, osobný dotyk personal contact 
464.  dotyk, telesný dotyk body contact 
465.  dotyk, vyhnúť sa dotyku avoid contact 
466.  dotyk, zapríčiniť dotyk cause the contact 
467.  dotýkať sa lopty interfere with the ball 
468.  dovnútra, únik dovnútra drive-in 
469.  dovnútra, vnikni dovnútra a vystrel drive-in and shoot 
470.  dovnútra, zatlačiť útok dovnútra ihriska force the attack to the middle of the court 
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471.  dovnútra, zatlačiť útok dovnútra ihriska force the offense to the middle of the 
court 

472.  dozadu, prihrávka dozadu podaním hand-off pass 
473.  dozadu, ustúpiť dozadu drop back 
474.  dráha path 
475.  dráha hráča path of a player 
476.  dráha letu course of the flight 
477.  dráha letu trajectory 
478.  dráha letu trajectory of the flight 
479.  dráha letu lopty ball trajectory 
480.  dráha letu lopty flight course of the ball 
481.  dráha letu lopty trajectory of the ball's flight 
482.  dráha lopty path of the ball 
483.  dráha prihrávky passing lane 
484.  dráha, obrana, s rukou v dráhe prihrávky denial defense 
485.  dráha, úniková dráha cutting path 
486.  dres hráča kit 
487.  dres hráča uniform 
488.  driblér dribbler 
489.  driblér, postaviť sa do cesty driblérovi obstruct a dribbler's path 
490.  dribling dribble 
491.  dribling s hlavou hore dribble with head-up 
492.  dribling s obrátkou reverse dribble 
493.  dribling s obrátkou spin dribble 
494.  dribling so striedaním rúk dribble with alternating hands 
495.  dribling so zmenou smeru change of direction dribble 
496.  dribling so zmenou smeru prehodením lopty poza 

chrbát 
behind the back dribble 

497.  dribling so zmenou smeru s prehodením lopty pred 
telom 

cross-over dribble 

498.  dribling so zmenou tempa change the pace whilst dribbling 
499.  dribling vzad backward dribble 
500.  dribling, donútiť k driblingu force to dribble 
501.  dribling, dvojitý dribling double dribble 
502.  dribling, dvojnásobné prenesenie lopty za chrbtom v 

driblingu 
dribble the ball and double transfer it 
behind the back 

503.  dribling, chránený dribling protective dribble 
504.  dribling, nedovolený dribling illegal dribble 
505.  dribling, nízky dribling control dribble 
506.  dribling, nízky dribling low dribble 
507.  dribling, pomôcka pre nácvik driblingu pod oči blinder 
508.  dribling, pomôcka pre nácvik driblingu pod oči dribbling glasses 
509.  dribling, pumpovať pri driblingu dribble with pumping motion 
510.  dribling, rýchly dribling speed dribble 
511.  dribling, udržať dribling maintain a dribble 
512.  dribling, vypichnúť dribling deflect the ball from the dribble 
513.  dribling, vypichnúť loptu pri driblingu intercept a ball whilst dribble 
514.  dribling, vypichnúť loptu pri driblingu steal the ball whilst dribbling 
515.  dribling, vypichnúť loptu pri driblingu tip the ball from the dribble 
516.  dribling, vyraziť loptu pri driblingu deflect a dribble 
517.  dribling, vyraziť loptu pri driblingu steal a ball from the dribble 
518.  dribling, vysoký dribling high dribble 
519.  dribling, začať driblovať start to dribble 
520.  dribling, základný driblingový postoj basic dribble posture 
521.  driblingová ulička dribbling lane 
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522.  driblingový únik break-out whilst dribbling 
523.  driblovať, začať driblovať start to dribble 
524.  driblovať, začať driblovať take a dribble 
525.  driblujúci hráč dribbler 
526.  druhá strana ihriska opposite side of the court 
527.  druhá strana ihriska up court 
528.  druhá, vrátiť sa na druhú polovicu ihriska get back down the court 
529.  druhý polčas second half 
530.  druhý rozhodca umpire 
531.  druhý rozohrávač off guard 
532.  družstvá, preteky družstiev relays 
533.  družstvo (družstvo na zápas – 10 hráčov) team 
534.  družstvo (viac než 10 hráčov) squad 
535.  družstvo dievčat pod 16 rokov cadettes team 
536.  družstvo chlapcov pod 16 rokov cadet team 
537.  družstvo mužov men's team 
538.  družstvo nováčikov squad of freshmen 
539.  družstvo žien women's team 
540.  družstvo, brániace družstvo defensive team 
541.  družstvo, člen družstva squad member 
542.  družstvo, člen družstva team member 
543.  družstvo, domáce družstvo home team 
544.  družstvo, hosťujúce družstvo visiting team 
545.  družstvo, juniorské družstvo junior team 
546.  družstvo, kapitán družstva captain of the team 
547.  družstvo, lavička družstva team bench 
548.  družstvo, národné družstvo national team 
549.  družstvo, obrana družstva team defense 
550.  družstvo, rozostavenie družstva team alignment 
551.  družstvo, súdržnosť družstva consistency of the team 
552.  družstvo, súhra družstva teamwork 
553.  družstvo, univerzitné družstvo varsity team 
554.  družstvo, útočiace družstvo attacking team 
555.  družstvo, útočiace družstvo offensive team 
556.  družstvo, útok družstva team offense 
557.  družstvo, zápas družstva team game 
558.  družstvo, zoradenie celého družstva line-up the team 
559.  družstvo, zostava družstva rooster 
560.  družstvo, zostava družstva team line-up 
561.  držaná lopta held ball 
562.  držaná lopta held-ball situation 
563.  držať hold 
564.  držať loptu freeze the ball 
565.  držať loptu hold the ball 
566.  držať loptu keep possession of the ball 
567.  držať loptu ďalej od súpera keep the ball away from an opponent 
568.  držať loptu končekmi prstov hold the ball in fingertips 
569.  držať loptu v hre keep the ball in play 
570.  držať sa útočníka stick with the offensive player 
571.  držať súpera hold an opponent 
572.  duša, gumová duša lopty rubber bladder 
573.  dvadsaťštyri, merač 24 sekúnd twenty four-seconds operator 
574.  dvaja hráči za sebou tandem 
575.  dvaja, hra s dvomi pivotmanmi play with two centres 
576.  dvaja, kombinovaná obrana trojuholník a dvaja combination defense triangle-and-two 
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577.  dvaja, situácia dvaja na dvoch two-on-two situation 
578.  dvaja, situácia dvaja na jedného two-on-one situation 
579.  dvaja, situácia traja na dvoch three-on-two situation 
580.  dvaja, útok s dvomi pivotmanmi offense with two centers 
581.  dve následne za sebou idúce uvoľnenia double cut 
582.  dve, cvičenie na streľbu z dvoch miest s prebiehaním shooting from two spots 
583.  dve, cvičenie na streľbu z dvoch miest s prebiehaním horseshoe drill 
584.  dve, prihrávka dvomi rukami od pŕs two-handed chest pass 
585.  dve, prihrávka sponad hlavy dvomi rukami over-the-head pass with two-hand 
586.  dve, prihrávka sponad hlavy dvomi rukami two-hand overhead pass 
587.  dve, streľba dvomi rukami two-hand shot 
588.  dve, streľba vo výskoku dvomi rukami sponad hlavy two-hand overhead jump shot 
589.  dve, streľba z dvojtaktu spod koša dvomi rukami 

zdola 
two-hand finger roll lay-up shot 

590.  dve, zastavenie na dve doby stride stop 
591.  dvierka door 
592.  dvierka, zadné dvierka back-door 
593.  dvojbodový kôš two-point basket 
594.  dvojclona double pick 
595.  dvojdobý, dvojtakt – dvojdobý rytmus two count rhythm 
596.  dvojica, postavenie dvojice hráčov za sebou tandem position 
597.  dvojica, postavenie dvojice hráčov za sebou tandem stack 
598.  dvojica, prihrávanie vo dvojici passing in pairs 
599.  dvojitá clona double pick 
600.  dvojitá clona double screen 
601.  dvojité klamavé pohyby double fakes 
602.  dvojitý dribling double dribble 
603.  dvojitý stack double stack 
604.  dvojnásobné prenesenie lopty za chrbtom v driblingu dribble the ball and double transfer it 

behind the back 
605.  dvojtakt lay-up 
606.  dvojtakt – dvojdobý rytmus two count rhythm 
607.  dvojtakt, streľba z dvojtaktu lay-up shot 
608.  dvojtakt, streľba z dvojtaktu spod koša dvomi 

rukami zdola 
two-hand finger roll lay-up shot 

609.  dvojtakt, streľba z dvojtaktu spod koša jednou rukou 
zdola 

one-hand finger roll lay-up shot 

610.  dvojtaktom, zastavenie dvojtaktom two-count stop 
611.  dvomi, prihrávka zhora dvomi rukami pass from top with both hands 
 

F 
612.  faul foul 
613.  faul, diskvalifikujúci faul disqualifying foul 
614.  faul, dopustiť sa faulu commit a foul 
615.  faul, úmyselný faul deliberate foul 
616.  faul, vyvolať faul draw a foul 
617.  faul, zapríčiniť faul cause a foul 
618.  fáza phase 
619.  fáza hry play phase 
620.  federácia federation 
621.  finále final 
622.  finále, dostať sa do finále reach the final 
623.  finta dummying 
624.  finta faking 
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625.  finta s vykročením jabbing 
626.  fintovať fake 
627.  fintovať streľbu fake a shot 
628.  finty fakes 
629.  forma, doska ľadvinkovitej formy fan-shaped backboard 
630.  formácia formation 
631.  formácia pri doskakovaní rebounding formation 
632.  formácia, obranná formácia defense formation 
633.  formácia, postaviť sa do formácie line-up in a formation 
634.  formácia, zónová formácia zone formation 
 

G 
635.  gumová duša lopty rubber bladder 
 

H 
636.  háčik loop 
637.  háčik na sieťku hook 
638.  háčik na sieťku net loop 
639.  hádzanie act of throwing 
640.  hádzanie throwing 
641.  hádžuci hráč thrower 
642.  herná kombinácia combination 
643.  herná kombinácia playing combination 
644.  herná kombinácia rozohrávača s krídlom combination of guard and forward 
645.  herná situácia play situation 
646.  herná, hrať hernú kombináciu play the combination 
647.  herná, pozičná herná kombinácia set-play pattern 
648.  herná, štandardné herné situácie standard game situations 
649.  herná, útočná herná kombinácia offensive pattern 
650.  herná, zvláštne herné situácie special game situations 
651.  herné podmienky game conditions 
652.  herné, hrať herné kombinácie run patterns 
653.  herné, hrať podľa herných kombinácií run the playing combinations 
654.  herný systém play system 
655.  hlásateľ announcer 
656.  hlava, dribling s hlavou hore dribble with head-up 
657.  hlava, klamavé pohyby hlavou a plecom head-and-shoulder fakes 
658.  hlava, prihrávka jednou rukou ponad hlavu one-hand hook pass 
659.  hlava, prihrávka sponad hlavy dvomi rukami over-the-head pass with two-hand 
660.  hlava, prihrávka sponad hlavy dvomi rukami two-hand overhead pass 
661.  hlava, streľba ponad hlavu hook shot 
662.  hlava, streľba v behu spod koša jednou rukou vzad 

ponad hlavu 
reverse lay-up hook shot 

663.  hlava, streľba vo výskoku dvomi rukami sponad 
hlavy 

two-hand overhead jump shot 

664.  hlavná sezóna main season 
665.  hlavné obdobie main season 
666.  hlboká pozícia deep position 
667.  hlboko, ustúpiť hlboko do určenej časti ihriska sag deep into designated area 
668.  hlupák, hra na hlupáka dummy play 
669.  hod shot 
670.  hod throw 
671.  hod rozhodcu jump ball 
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672.  hod z nerovnovážneho postoja off balance shot 
673.  hod, čiara trestného hodu foul line (am.) 
674.  hod, čiara trestného hodu free-throw line 
675.  hod, dodatočný trestný hod bonus free throw 
676.  hod, istý rýchly hod quick certain-shot  
677.  hoď, kombinácia hoď a bež give and go 
678.  hoď, kombinácia hoď a bež give-and-cut away 
679.  hoď, kombinácia hoď a bež pass-and-cut maneuver 
680.  hoď, kombinácia hoď a bež pass-and-cut play 
681.  hod, kruh územia trestného hodu foul-circle 
682.  hod, kruh územia trestného hodu foul-line circle (am.) 
683.  hod, kruh územia trestného hodu free throw line circle 
684.  hod, kruh územia trestného hodu free-throw circle 
685.  hod, mnohonásobné trestné hody multiple free throws 
686.  hod, nepremeniť trestný hod miss a free throw 
687.  hod, prerušovaná čiara kruhu trestného územia broken line of the free-throw circle 
688.  hod, priamy hod clean shot 
689.  hod, priestor kruhu územia trestného hodu foul-circle area 
690.  hod, priestor kruhu územia trestného hodu free throw circle area 
691.  hod, priestor pivotmana na čiare trestného hodu high-post area 
692.  hod, priestor pivotmana v strede územia trestného 

hodu 
medium post area 

693.  hod, priestor trestného hodu free throw line area 
694.  hod, priestor trestného hodu key area 
695.  hod, priestor územia trestného hodu foul-lane area 
696.  hod, priestor územia trestného hodu free-throw area 
697.  hod, priestor územia trestného hodu restricted area 
698.  hod, príprava na hod preparing for the throw 
699.  hod, rozohrávač na oblúku územia trestného hodu playmaker 
700.  hod, rozohrávač na oblúku územia trestného hodu playmaker at the top of the free throw 

line circle 
701.  hod, rozohrávač na oblúku územia trestného hodu point guard 
702.  hod, situácia pri poslednom hode last shot situation 
703.  hod, situácia pri trestnom hode free-throw situation 
704.  hod, streľba z čiary trestného hodu foul-line shot (am.) 
705.  hod, trestný hod foul shot 
706.  hod, úspešný hod successful throw 
707.  hod, územie trestného hodu free-throw lane 
708.  hod, voľný hod free throw 
709.  hod, vrchol kruhu územia trestného hodu top of the free throw line circle 
710.  hod, značka na území trestného hodu mark at the foul line 
711.  hod, značka na území trestného hodu mark at the free throw line 
712.  hod, značky na území trestného hodu hash marks 
713.  hodinové, pohyb proti smeru hodinových ručičiek anticlockwise movement 
714.  hodinové, pohyb proti smeru hodinových ručičiek anti-clockwise movement 
715.  hodinové, pohyb v smere hodinových ručičiek clockwise movement 
716.  hodinové, rotácia proti smeru hodinových ručičiek anti-clockwise rotation 
717.  hodinové, rotácia v smere hodinových ručičiek clockwise rotation 
718.  hodiny clock 
719.  hodiny na meranie 24 sekúnd 24-second clock 
720.  hodiny na meranie 24 sekúnd shot clock 
721.  hodiny na meranie času game clock 
722.  hodiny na meranie oddychového času time-out clock 
723.  hodiny, náramkové hodiny  watch 
724.  hodiť throw 
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725.  hodiť loptu do koša throw the ball into basket 
726.  hody, strelec trestných hodov foul shooter 
727.  hody, strelec trestných hodov free-throw shooter 
728.  hore, dribling s hlavou hore dribble with head-up 
729.  hore, klamavý pohyb hore a dolu faking with up-and-under movement 
730.  hore, odraziť sa smerom hore z pravej nohy jump up from right foot 
731.  horná rotácia top-spin 
732.  horné, post v hornom postavení high post 
733.  hostia hosts 
734.  hosťujúce družstvo visiting team 
735.  hra game 
736.  hra match 
737.  hra play 
738.  hra je znovu zahájená game is restarted 
739.  hra je znovu zahájená game is resumed 
740.  hra na hlupáka dummy play 
741.  hra na myšičku piggy in the middle 
742.  hra na posledný kôš play for the last shot 
743.  hra na slabej strane weak-side play 
744.  hra na tri body three-point play 
745.  hra nedaj loptu strednému v kruhu bull in the ring 
746.  hra rozohrávačov guards play 
747.  hra rozohrávačov guard-to-guard play 
748.  hra s clonením play using screens 
749.  hra s dvomi pivotmanmi play with two centres 
750.  hra s postmanom post play 
751.  hra, basketbalová hra basketball 
752.  hra, byť vyradený z hry be blocked out of play 
753.  hra, byť vyradený z hry be taken out of play 
754.  hra, čas hrania playing time 
755.  hra, dať loptu do hry get the ball in play 
756.  hra, dať loptu do hry put the ball in play 
757.  hra, dať loptu do hry restart the play 
758.  hra, dočasne prerušená hra suspension of play 
759.  hra, držať loptu v hre keep the ball in play 
760.  hra, fáza hry play phase 
761.  hra, koniec hry end of the game 
762.  hra, kontrolovaná hra control play 
763.  hra, kontrolovaná hra possession play 
764.  hra, kontrolovať hru control a play 
765.  hra, lopta je v hre ball is in play 
766.  hra, lopta sa dáva do hry ball goes into play 
767.  hra, nepretržitá hra continuity play 
768.  hra, organizovať hru v útoku organize the attack 
769.  hra, plynulá hra continuity play 
770.  hra, podmienky hry game conditions 
771.  hra, pozičná hra set play 
772.  hra, predstieraná hra dummy play 
773.  hra, predstieraná hra pretended play 
774.  hra, prerušená hra play was interrupted 
775.  hra, priebeh hry course of a game 
776.  hra, priestor hry playing area 
777.  hra, prípravná hra auxiliary play 
778.  hra, riadená hra formal play 
779.  hra, situácia na konci hry end-of-game-situation 
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780.  hra, skrytá hra hiding game 
781.  hra, surová hra rough play 
782.  hra, tréningová hra scrimmage 
783.  hra, tvrdá hra rough play 
784.  hra, ukazovateľ stavu hry score board 
785.  hra, uspávajúca hra play to get opponent to go to sleep 
786.  hra, útočná hra offensive play 
787.  hra, veľmi otvorená hra wide-open game 
788.  hra, voľná hra free play 
789.  hra, vyradený z hry blocked out of play 
790.  hra, vyradený z hry taken out of play 
791.  hra, začať hru start a game 
792.  hra, začiatok hry beginning of the game 
793.  hra, zahájiť hru start the game 
794.  hra, zápis o hre score sheet 
795.  hra, zdanlivo pasívna hra apparent passive play 
796.  hra, zdržovať hru delay a game 
797.  hra, zhustiť hru jam the play 
798.  hra, zlá hra bad play 
799.  hra, zlá hra misplay 
800.  hra, zmena tempa hry change of the game pace 
801.  hra, znovu zahájiť hru again start the play 
802.  hra, znovu zahájiť hru resume play 
803.  hrací, čistý hrací čas actual playing time 
804.  hracia doba playing time 
805.  hracia plocha floor 
806.  hracia, predĺženie hracej doby extension of playing time 
807.  hracia, predĺženie hracej doby overtime 
808.  hráč player 
809.  hráč brániaci zo strany lopty hedger 
810.  hráč dopichujúci loptu do koša tipper 
811.  hráč na konci akcie player on the end of the offensive action 
812.  hráč na koncovej čiare baseline player 
813.  hráč na koncovej čiare end-line player (am.)  
814.  hráč na kraji ihriska player on the side of the court 
815.  hráč na kraji ihriska, ktorý dostáva prihrávku do 

rýchleho protiútoku 
outlet player 

816.  hráč na rozskoku jump ball player 
817.  hráč na začiatku akcie player at the start of the action 
818.  hráč na zadnej čiare baseline player 
819.  hráč -nahánač hustler 
820.  hráč pri postrannej čiare player at the sideline 
821.  hráč s loptou ball handler 
822.  hráč s loptou ball-possessor 
823.  hráč s loptou handler 
824.  hráč s loptou player with the ball 
825.  hráč v prednej časti ihriska front-court player 
826.  hráč v prednej časti ihriska player in the front court 
827.  hráč v uličke player in the lane 
828.  hráč v zadnej časti ihriska player at the rear court 
829.  hráč v zadnej časti ihriska player in the back court 
830.  hráč v zadnej časti ihriska rear-court player 
831.  hráč v závese trailer 
832.  hráč v závese trailing player 
833.  hráč vhadzujúci loptu out-of-bounds player 
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834.  hráč zóny player in the zone 
835.  hráč zóny zoner 
836.  hráč, bránený hráč defended player 
837.  hráč, bránený hráč guarded player 
838.  hráč, brániť hráča s loptou defend the player with the ball 
839.  hráč, cloniaci hráč screener 
840.  hráč, dať loptu hráčovi get the ball to a player 
841.  hráč, donútiť hráča chybovať make a player to commit a mistake 
842.  hráč, doskakujúci hráč rebounder 
843.  hráč, dostať prihrávku od hráča receive the pass from a player 
844.  hráč, dotknúť sa cloniaceho hráča brush off the screener 
845.  hráč, dotknúť sa cloniaceho hráča touch a screener 
846.  hráč, dráha hráča path of a player 
847.  hráč, dres hráča kit 
848.  hráč, dres hráča uniform 
849.  hráč, driblujúci hráč dribbler 
850.  hráč, hádžuci hráč thrower 
851.  hráč, hrať na hráča play a player 
852.  hráč, chytajúci hráč receiver 
853.  hráč, ísť k hráčovi go to the player 
854.  hráč, ísť tesne okolo hráča go tight around the player 
855.  hráč, kľúčový hráč key player 
856.  hráč, ktorý behá hustler 
857.  hráč, ktorý boduje scorer 
858.  hráč, ktorý doskakuje rebounding player 
859.  hráč, ktorý odstupuje floater 
860.  hráč, ktorý poruší pravidlá offender 
861.  hráč, ktorý preniká driver 
862.  hráč, ktorý preniká driving player 
863.  hráč, ktorý preniká penetrating player 
864.  hráč, ktorý prihráva feeder 
865.  hráč, ktorý sa dopustil chyby offended player 
866.  hráč, ktorý stavia pascu trapper 
867.  hráč, ktorý stavia pascu na zadnej čiare baseline trapper 
868.  hráč, ktorý uniká s loptou driver 
869.  hráč, ktorý vhadzuje loptu in-bounder 
870.  hráč, ktorý vhadzuje loptu do ihriska in-bounding passer 
871.  hráč, ktorý vypomáha helper 
872.  hráč, ktorý znovu získa loptu retriever 
873.  hráč, lopta pred hráčom ball-ahead-of-the-player 
874.  hráč, nahradiť hráča replace a player 
875.  hráč, napádajúci hráč hustler 
876.  hráč, napadnúť hráča s loptou challenge the ball 
877.  hráč, napadnúť hráča s loptou challenge the player with the ball 
878.  hráč, nastupujúci hráč player who enters the court 
879.  hráč, nebránený hráč open player 
880.  hráč, neustále prihrávať hráčovi all time feeds player with passes  
881.  hráč, neustále prihrávať hráčovi feed a player 
882.  hráč, nezručný hráč unskillful player 
883.  hráč, odblokovaný hráč boxed out player 
884.  hráč, osobná chyba na hráča pri pokuse o trojbodový 

kôš 
foul on three-point shot 

885.  hráč, podkošový hráč underneath player 
886.  hráč, podkošový hráč underneath-the-basket player 
887.  hráč, postavenie dvojice hráčov za sebou tandem position 
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888.  hráč, postavenie medzi hráčom a loptou position between player and ball 
889.  hráč, postavenie medzi hráčom a loptou overplay position 
890.  hráč, prebrať hráča pick up a player 
891.  hráč, prebrať si hráčov switch the players 
892.  hráč, predísť pohyb hráča v obrane overplay a player's move 
893.  hráč, predný hráč front player 
894.  hráč, predný hráč front-line player 
895.  hráč, predstupovať pohyb hráča overplay the player's move 
896.  hráč, prekážať pohybu hráča hamper a player’s movement 
897.  hráč, prihrať loptu hráčovi pass the ball to the player 
898.  hráč, prihrať okolo hráča v strede ihriska bypass a player in the middle of the court 
899.  hráč, prihrať voľnému hráčovi hit an open player 
900.  hráč, prihrávajúci hráč passer 
901.  hráč, prihrávka najbližšiemu hráčovi pass to the nearest player 
902.  hráč, prvý hráč, ktorý chytí loptu primary receiver 
903.  hráč, pútať hráča occupy the player 
904.  hráč, rozoskakujúci hráč jump ball player 
905.  hráč, rožný hráč corner player 
906.  hráč, skúsený hráč advanced player 
907.  hráč, stredný hráč center 
908.  hráč, stredný hráč middle player 
909.  hráč, trojuholník lopta - kôš - hráč ball-basket-player triangle 
910.  hráč, trojuholník lopta-kôš-hráč triangle ball-basket-player 
911.  hráč, unikajúci hráč driver 
912.  hráč, unikať tesne okolo hráča cut closely around the player 
913.  hráč, univerzálny hráč versatile player 
914.  hráč, univerzálny hráč all-round player 
915.  hráč, určený hráč assigned player 
916.  hráč, uvoľniť hráča release a player 
917.  hráč, uvoľniť hráča pre prihrávku free the player to receive a pass 
918.  hráč, vhadzujúci hráč thrower-in 
919.  hráč, viazať hráča pin down a player 
920.  hráč, viazať hráča tie up a player 
921.  hráč, vnútorný hráč inside player 
922.  hráč, voľný hráč open player 
923.  hráč, všestranný hráč versatile player 
924.  hráč, vylúčený hráč disqualified player 
925.  hráč, vynikajúci hráč outstanding player 
926.  hráč, vypichujúci loptu interceptor 
927.  hráč, vypomáhajúci hráč supporting player 
928.  hráč, zacloniť pre hráča screen for a player 
929.  hráč, zadný hráč back player 
930.  hráč, zadný hráč backcourt player 
931.  hráč, zadný hráč rear player 
932.  hráč, zadržať hráča tie up a player 
933.  hráč, zaistiť hráča secure the player 
934.  hráč, zaisťujúci hráč safety valve 
935.  hráč, zakročiť hráča pin down a player 
936.  hráč, zdržať unikajúceho hráča deny a cutter 
937.  hráč, zručný hráč ball-handler 
938.  hráči, družstvo (družstvo na zápas – 10 hráčov) team 
939.  hráči, družstvo (viac než 10 hráčov) squad 
940.  hráči, dvaja hráči za sebou tandem 
941.  hráči, obsadenie hráčov matching the players 
942.  hráči, obsadiť hráčov osobne match players in man-to-man defense 
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943.  hráči, pohybovať sa v osmičke s tromi hráčmi three man weave 
944.  hráči, pohybovať sa v osmičke s piatimi hráčmi five man weave 
945.  hráči, postavenie dvojice hráčov za sebou tandem stack 
946.  hráči, preberať hráčov v obrannom postavení switching in guarding assignment 
947.  hráči, preberať hráčov v obrannom postavení defensive switch arrangement 
948.  hráči, predstavovanie hráčov introduction of players 
949.  hráči, výmena hráčov exchange of players 
950.  hráči, zoradenie hráčov alignment of players 
951.  hráčovi, dať loptu hráčovi get the ball to a player 
952.  hranice boundary 
953.  hranice ihriska boundary 
954.  hranice ihriska bounds 
955.  hraničná čiara boundary line 
956.  hrať play 
957.  hrať run 
958.  hrať herné kombinácie run patterns 
959.  hrať hernú kombináciu play the combination 
960.  hrať na hráča play a player 
961.  hrať na loptu play the ball 
962.  hrať na pressing meet the pressure 
963.  hrať na vypichnutie lopty play the angle to intercept the ball 
964.  hrať podľa herných kombinácií run the playing combinations 
965.  hrať sa, školský priestor na hranie playground 
966.  hrať tesne play closely 
967.  hrať tesne play tight 
968.  hrať v slabých miestach zóny hit the gaps 
969.  hrať v slabých miestach zóny play in the gaps 
970.  hrať voľne play loosely 
971.  hrať zónu zone play 
972.  hrozba threat 
973.  hrozba, strelecká hrozba scoring threat 
974.  hrozba, útočná hrozba offensive threat 
975.  hrubosť roughness 
976.  hýbať s loptou jerking with the ball 
 

CH 
977.  chlapci, družstvo chlapcov pod 16 rokov cadet team 
978.  choď dopredu go forward 
979.  choď, kombinácia prihraj a choď zacloniť na slabú 

stranu 
pass-and-go away to screen 

980.  chovanie, nešportové chovanie unsportsmanlike conduct 
981.  chránený dribling protective dribble 
982.  chrániť si protect 
983.  chrániť si loptu protect the ball 
984.  chrániť si náskok protect a lead 
985.  chrbát, dribling so zmenou smeru prehodením lopty 

poza chrbát 
behind the back dribble 

986.  chrbát, dvojnásobné prenesenie lopty za chrbtom v 
driblingu 

dribble the ball and double transfer it 
behind the back 

987.  chrbát, obrátka chrbtom ku košu pivot back-to-the-basket  
988.  chrbát, pohyb za chrbtom súpera back-door move 
989.  chrbát, prihrávka poza chrbát pass behind the back 
990.  chrbát, únik za chrbtom obrancu back door play 
991.  chrbát, únik za chrbtom obrancu back-door play 
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992.  chrbát, uvoľnenie sa poza chrbát obrancu back-door cut 
993.  chrbát, uvoľniť sa ku košu za chrbtom obrancu go back-door 
994.  chrbát, vziať na chrbát block out 
995.  chrbát, vziať na chrbát box out 
996.  chrbát, zakročiť hráča pin down a player 
997.  chyba fault 
998.  chyba foul 
999.  chyba, dopustiť sa chyby commit a fault 
1000.  chyba, dopustiť sa chyby commit a foul 
1001.  chyba, hráč, ktorý sa dopustil chyby offended player 
1002.  chyba, mnohonásobné chyby multiple fouls 
1003.  chyba, obojstranná chyba double foul 
1004.  chyba, obranná chyba defensive mistake 
1005.  chyba, osobná chyba personal foul 
1006.  chyba, osobná chyba na hráča pri pokuse o 

trojbodový kôš 
foul on three-point shot 

1007.  chyba, technická chyba technical foul 
1008.  chyba, úmyselná chyba intentional foul 
1009.  chybovať, donútiť hráča chybovať make a player to commit a mistake 
1010.  chytajúci hráč receiver 
1011.  chytanie lopty catching the ball 
1012.  chytenie lopty reception of the ball 
1013.  chytenie, nešikovné chytenie lopty fumbled catch 
1014.  chytenie, zabrániť chyteniu lopty avoid to catch the ball 
1015.  chytiť catch 
1016.  chytiť do pasce trap 
1017.  chytiť loptu catch the ball 
1018.  chytiť loptu take the ball 
1019.  chytiť loptu končekmi prstov catch the ball with fingertips 
1020.  chytiť loptu končekmi prstov grab the ball with fingertips 
1021.  chytiť, nešikovné chytenie lopty fumble the ball 
1022.  chytiť, prvý hráč, ktorý chytí loptu primary receiver 
1023.  chytiť, znovu chytiť retrieve 
 

I 
1024.  ihrisko court 
1025.  ihrisko playing court 
1026.  ihrisko, bližšia polovica ihriska near side of the court 
1027.  ihrisko, celé ihrisko full court 
1028.  ihrisko, čiary ihriska boundary lining 
1029.  ihrisko, čiary ihriska bounds 
1030.  ihrisko, čiary ihriska court lining 
1031.  ihrisko, druhá strana ihriska opposite side of the court 
1032.  ihrisko, druhá strana ihriska up court 
1033.  ihrisko, hráč na kraji ihriska player on the side of the court 
1034.  ihrisko, hráč na kraji ihriska, ktorý dostáva prihrávku 

do rýchleho protiútoku 
outlet player 

1035.  ihrisko, hráč v prednej časti ihriska front-court player 
1036.  ihrisko, hráč v prednej časti ihriska player in the front court 
1037.  ihrisko, hráč v zadnej časti ihriska player at the rear court 
1038.  ihrisko, hráč v zadnej časti ihriska player in the back court 
1039.  ihrisko, hráč v zadnej časti ihriska rear-court player 
1040.  ihrisko, hráč, ktorý vhadzuje loptu do ihriska in-bounding passer 
1041.  ihrisko, hranice ihriska boundary 
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1042.  ihrisko, hranice ihriska bounds 
1043.  ihrisko, jedna štvrtina ihriska one quarter of the court 
1044.  ihrisko, kapitán na ihrisku floor captain 
1045.  ihrisko, kryté ihrisko indoor court 
1046.  ihrisko, lopta mimo ihriska ball out of bounds 
1047.  ihrisko, mimo ihriska out-of bounds 
1048.  ihrisko, obranca vnútri ihriska defender deep in the court 
1049.  ihrisko, obranná časť ihriska defensive part of the court 
1050.  ihrisko, osobný pressing na celom ihrisku full court man-to-man defense 
1051.  ihrisko, osobný pressing na polovici ihriska half court man-to-man press defense 
1052.  ihrisko, osobný pressing na troch štvrtinách ihriska man-to-man three-quarters court press 

defense 
1053.  ihrisko, osobný pressing na troch štvrtinách ihriska three-quarters court man-to-man press 

defense 
1054.  ihrisko, otvorené ihrisko v prírode outdoor court 
1055.  ihrisko, polovica ihriska half of the court 
1056.  ihrisko, postavenie v strede ihriska center court position 
1057.  ihrisko, postavenie v strede ihriska mid-court position 
1058.  ihrisko, postavenie v strede ihriska position in the center of the court 
1059.  ihrisko, postavenie v strede ihriska position in the middle of the court 
1060.  ihrisko, postúpiť s loptou do prednej časti ihriska advance the ball to the frontcourt 
1061.  ihrisko, predná časť ihriska front part of the court 
1062.  ihrisko, predná polovica ihriska front court 
1063.  ihrisko, preniesť loptu cez ihrisko bring the ball down-court 
1064.  ihrisko, pressing na celom ihrisku full-court press 
1065.  ihrisko, pressing na polovici ihriska half-court press 
1066.  ihrisko, pressing na troch štvrtinách ihriska three-quarter pressure 
1067.  ihrisko, preťažiť jednu stranu ihriska overload one side of the court 
1068.  ihrisko, priestor na kraji ihriska area at the side of the court 
1069.  ihrisko, priestor na kraji ihriska off-side area 
1070.  ihrisko, priestor v strede ihriska area at the half-way line 
1071.  ihrisko, priestor v strede ihriska center of the court 
1072.  ihrisko, priestor v strede ihriska mid-court area 
1073.  ihrisko, priestor v strede ihriska middle of the court 
1074.  ihrisko, prihrať okolo hráča v strede ihriska bypass a player in the middle of the court 
1075.  ihrisko, prihrávka do ihriska pass-in 
1076.  ihrisko, prihrávka krížom cez ihrisko cross-court pass 
1077.  ihrisko, prihrávka krížom cez ihrisko diagonal pass 
1078.  ihrisko, prihrávka von zo stredu ihriska pass-out 
1079.  ihrisko, prísť do ihriska step into the court 
1080.  ihrisko, roh ihriska corner 
1081.  ihrisko, rozmery ihriska court dimension 
1082.  ihrisko, rozskok v strede ihriska jump ball in the center circle 
1083.  ihrisko, rýchly protiútok krížom krážom cez ihrisko criss-cross fast break 
1084.  ihrisko, stred ihriska mid-court 
1085.  ihrisko, streľba z boku ihriska outside shot 
1086.  ihrisko, streľba z boku ihriska shot from the side 
1087.  ihrisko, tri štvrtiny ihriska three quarter of the court 
1088.  ihrisko, únik po šírke ihriska lateral cut 
1089.  ihrisko, únik pozdĺž ihriska vertical cut 
1090.  ihrisko, únik uhlopriečne cez ihrisko diagonal cut 
1091.  ihrisko, ustúpiť do určenej časti ihriska sag into designated area 
1092.  ihrisko, ustúpiť hlboko do určenej časti ihriska sag deep into designated area 
1093.  ihrisko, útočná časť ihriska offensive part of the court 
1094.  ihrisko, útok na polovici ihriska half-court offense 
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1095.  ihrisko, útok zo zadnej časti ihriska attack from back court 
1096.  ihrisko, útok zo zadnej časti ihriska attack from rear-court 
1097.  ihrisko, útok zo zadnej časti ihriska offense from back court 
1098.  ihrisko, útok zo zadnej časti ihriska offense from rear-court 
1099.  ihrisko, vhadzovať loptu do ihriska in-bound the ball 
1100.  ihrisko, vhadzovať loptu do ihriska pass in the ball 
1101.  ihrisko, vrátiť sa na druhú polovicu ihriska get back down the court 
1102.  ihrisko, vstúpiť do ihriska step in the court 
1103.  ihrisko, vyjsť z ihriska step out-of-bounds 
1104.  ihrisko, zadná časť ihriska back court 
1105.  ihrisko, zadná časť ihriska rear court 
1106.  ihrisko, zadná polovica ihriska back court 
1107.  ihrisko, zatlačiť útok do strán ihriska force the attack to the sides of the court 
1108.  ihrisko, zatlačiť útok dovnútra ihriska force the attack to the middle of the court 
1109.  ihrisko, zatlačiť útok dovnútra ihriska force the offense to the middle of the 

court 
1110.  ihrisko, značka na bočnej čiare ihriska hash mark 
1111.  ihrisko, zóna v strede ihriska mid-court zone 
1112.  ihrisko, zónový pressing na celom ihrisku full court zone press defense 
1113.  ihrisko, zónový pressing na celom ihrisku zone-press full court 
1114.  ihrisko, zónový pressing na polovici ihriska half court zone press defense 
1115.  ihrisko, zónový pressing na polovici ihriska zone-press half court 
1116.  ihrisko, zónový pressing na troch štvrtinách ihriska pressing defense zone three-quarters 

court 
1117.  ihrisko, zónový pressing na troch štvrtinách ihriska three-quarters court zone press defense 
1118.  ihrisko, zónový pressing na troch štvrtinách ihriska zone three-quarters zone press defense 
1119.  ihrisko, zónový pressing na troch štvrtinách ihriska zone-press three-quarters court 
1120.  improvizácia free play 
1121.  improvizácia freelance system 
1122.  improvizácia free-lancing 
1123.  improvizovaný, voľný improvizovaný útok free-lance offense 
1124.  individuálne prispôsobenie sa súperovi individual match-up of opponent 
1125.  individuálne útočenie individual offense 
1126.  intervalový tréning interval training 
1127.  ísť go 
1128.  ísť k hráčovi go to the player 
1129.  ísť proti meet 
1130.  ísť proti lopte meet the ball 
1131.  ísť proti prihrávke meet a pass 
1132.  ísť tesne okolo hráča go tight around the player 
1133.  ísť v ostrom uhle cut in sharp angle 
1134.  ísť v ostrom uhle go in sharp angle 
1135.  istý rýchly hod quick certain-shot  
 

J 
1136.  jeden, kombinovaná obrana kosoštvorec a jeden combination defense diamond-and-one 
1137.  jeden, kombinovaná obrana štvorec a jeden combination defense box-and-one 
1138.  jeden, kombinovaná obrana T a jeden combination defense T-and-one 
1139.  jeden, situácia dvaja na jedného two-on-one situation 
1140.  jeden, situácia jeden na jedného one-on-one situation 
1141.  jedna štvrtina ihriska one quarter of the court 
1142.  jedna, pozičná streľba jednou rukou one-hand set shot 
1143.  jedna, preťažiť jednu stranu ihriska overload one side of the court 
1144.  jedna, prihrávka jednou rukou one-hand pass 
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1145.  jedna, prihrávka jednou rukou one-handed pass 
1146.  jedna, prihrávka jednou rukou krížom pred telom cross-body one-hand pass 
1147.  jedna, prihrávka jednou rukou od pleca one-handed baseball pass 
1148.  jedna, prihrávka jednou rukou ponad hlavu one-hand hook pass 
1149.  jedna, prihrávka jednou rukou s odrazom od zeme one-handed bounce pass 
1150.  jedna, prihrávka jednou rukou sponad pleca over-arm pass 
1151.  jedna, prihrávka jednou rukou spoza pleca one-hand baseball pass 
1152.  jedna, prihrávka jednou rukou za telom behind the back pass 
1153.  jedna, prihrávka jednou rukou zo strany (ako hod 

diskom) 
discus pass 

1154.  jedna, prihrávka zhora jednou rukou (ako oštepom) javelin pass 
1155.  jedna, streľba jednou rukou one-hand shot 
1156.  jedna, streľba jednou rukou po dvojtakte lay-up shot with one hand 
1157.  jedna, streľba jednou rukou z behu po zastavení shot with one hand from the stop 
1158.  jedna, streľba jednou rukou zdola po vniknutí pod 

kôš 
lay up shot from the penetration using 
finger roll 

1159.  jedna, streľba v behu spod koša jednou rukou vzad 
ponad hlavu 

reverse lay-up hook shot 

1160.  jedna, streľba vo výskoku jednou rukou one-hand jump shot 
1161.  jedna, zastavenie na jednu dobu jump stop 
1162.  jedna, zastavenie na jednu dobu one-count stop 
1163.  jedna, zastavenie na jednu dobu skokom one-count jump stop 
1164.  jednobodový kôš one-point basket 
1165.  jednoduché pivotovanie simple pivot 
1166.  jednoduchý stack single stack 
1167.  jednoruč, dať kôš spodnou streľbou jednoruč 

z krátkej vzdialenosti 
get a lay-up shot with the finger roll 
finishing from near distance 

1168.  jednoruč, spodná streľba jednoruč z krátkej 
vzdialenosti 

close range lay-up with one-hand 
finishing 

1169.  juniorské družstvo junior team 
1170.  juniorský zápas junior game 
 

K 
1171.  kamarát friend 
1172.  kamarát mate 
1173.  kapitán captain 
1174.  kapitán družstva captain of the team 
1175.  kapitán na ihrisku floor captain 
1176.  kaučovanie coaching 
1177.  klamanie deception 
1178.  klamanie dodging 
1179.  klamanie faking 
1180.  klamanie očami deceptive eye movement 
1181.  klamať fake 
1182.  klamavá prihrávka fake pass 
1183.  klamavé pohyby fakes 
1184.  klamavé pohyby faking movements 
1185.  klamavé pohyby hlavou a plecom head-and-shoulder fake 
1186.  klamavé pohyby nohami feet fakes 
1187.  klamavé pohyby očami eye fake 
1188.  klamavé pohyby pažou arm fakes 
1189.  klamavé pohyby rukou hand fakes 
1190.  klamavé pohyby s loptou ball fakes 
1191.  klamavé pohyby telom body fakes 
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1192.  klamavé pohyby V únikom faking in the V-cut 
1193.  klamavé, dvojité klamavé pohyby double fake 
1194.  klamavé, kombinované klamavé pohyby combination of fakes 
1195.  klamavý pohyb feint 
1196.  klamavý pohyb hore a dolu faking with up-and-under movement 
1197.  kľúčový hráč key player 
1198.  kĺzavý krok sliding step 
1199.  kĺzavý pohyb slide 
1200.  kĺzavý pohyb slip 
1201.  kolečko – rotácia lopty v osmičke figure eight circulation 
1202.  kolenačka knee pad 
1203.  kolmo, rozostavenie kolmé na zadnú čiaru vertical formation to the baseline 
1204.  kombinácia combination 
1205.  kombinácia maneuver 
1206.  kombinácia hoď a bež give and go 
1207.  kombinácia hoď a bež pass-and-cut maneuver 
1208.  kombinácia hoď a bež pass-and-cut play 
1209.  kombinácia hoď a bež od lopty give-and-cut away 
1210.  kombinácia obrátiť sa a brániť defensive maneuver turn and defend 
1211.  kombinácia osmička maneuver in figure 8 
1212.  kombinácia prihraj a choď zacloniť na slabú stranu pass-and-go away to screen 
1213.  kombinácia s clonením screening maneuver 
1214.  kombinácia s nabiehaním okolo spoluhráča C-cut around the teammate 
1215.  kombinácia s nabiehaním okolo spoluhráča combination run-around player 
1216.  kombinácia s nabiehaním okolo spoluhráča maneuver run-around player 
1217.  kombinácia s nabiehaním okolo spoluhráča shallow cut 
1218.  kombinácia spomaľovania slow-down pattern 
1219.  kombinácia zacloň a odroluj pick-and-roll 
1220.  kombinácia založená na preťažení overload combination 
1221.  kombinácia, herná kombinácia combination 
1222.  kombinácia, herná kombinácia playing combination 
1223.  kombinácia, herná kombinácia rozohrávača s 

krídlom 
combination of guard and forward 

1224.  kombinácia, hrať hernú kombináciu play the combination 
1225.  kombinácia, hrať podľa herných kombinácií run the playing combinations 
1226.  kombinácia, pozičná herná kombinácia set-play pattern 
1227.  kombinácia, útočná herná kombinácia offensive pattern 
1228.  kombinácia, vrátiť sa k obranným kombináciám drop into defensive formations 
1229.  kombinácie, hrať herné kombinácie run patterns 
1230.  kombinovaná obrana combination defense 
1231.  kombinovaná obrana mixed defense 
1232.  kombinovaná obrana kosoštvorec a jeden combination defense diamond-and-one 
1233.  kombinovaná obrana štvorec a jeden combination defense box-and-one 
1234.  kombinovaná obrana T a jeden combination defense T-and-one 
1235.  kombinovaná obrana trojuholník a dvaja combination defense triangle-and-two 
1236.  kombinované klamavé pohyby combination of fakes 
1237.  konať opačne counteract 
1238.  koncentrácia, strata koncentrácie lapse of concentration 
1239.  koncová čiara baseline 
1240.  koncová čiara end line (am.) 
1241.  koncová situácia end-of-game-situation 
1242.  koncová, hráč na koncovej čiare baseline player 
1243.  koncová, hráč na koncovej čiare end-line player (am.)  
1244.  koncová, pretnutie koncovej čiary s čiarou 

ohraničujúcou vymedzené územie 
baseline intersection 
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1245.  končeky, držať loptu končekmi prstov hold the ball in fingertips 
1246.  končeky, chytiť loptu končekmi prstov grab the ball with fingertips 
1247.  končeky, chytiť loptu končekmi prstov catch the ball with fingertips 
1248.  kondičný tréner trainer 
1249.  konečný výsledok final score 
1250.  koniec end 
1251.  koniec hry end of the game 
1252.  koniec zápasu end of the game 
1253.  koniec zápasu end of the game 
1254.  koniec, hráč na konci akcie player on the end of the offensive action 
1255.  koniec, situácia na konci hry end-of-game-situation 
1256.  konštrukcia dosky backboard support 
1257.  kontrola control 
1258.  kontrola lopty control of the ball 
1259.  kontrola, antidopingová kontrola anti-doping test 
1260.  kontrola, získať kontrolu nad loptou gain control of the ball 
1261.  kontrolovaná hra control play 
1262.  kontrolovaná hra possession play 
1263.  kontrolovaný útok control offense 
1264.  kontrolovať control 
1265.  kontrolovať hru control a play 
1266.  kontumačná prehra forfeit 
1267.  kontumačne, prehrať kontumačne lose by forfeit 
1268.  konzistencia consistency 
1269.  koordinácia rúk a očí hand-eye coordination 
1270.  kosoštvorec, kombinovaná obrana kosoštvorec a 

jeden 
combination defense diamond-and-one 

1271.  kosoštvorec, rozostavenie v kosoštvorci diamond arrangement 
1272.  kosoštvorec, rozostavenie v kosoštvorci diamond formation 
1273.  kotúľaním, prihrávka kotúľaním bowling pass 
1274.  kotúľaním, prihrávka kotúľaním rolling pass 
1275.  kotúľať roll 
1276.  kotúľať loptu roll the ball 
1277.  kôš basket 
1278.  kôš board 
1279.  kôš na obrannej polovici defensive basket 
1280.  kôš platí basket counts 
1281.  kôš platí goal counts 
1282.  kôš v obrannej polovici defensive board 
1283.  kôš v útočnej polovici offensive board 
1284.  kôš z poľa field goal 
1285.  kôš, bránenie, pri ktorom obranca vytláča súpera od 

koša 
hedge 

1286.  kôš, čistý kôš clean shot 
1287.  kôš, dať kôš make a basket 
1288.  kôš, dať kôš score 
1289.  kôš, dať kôš score a basket 
1290.  kôš, dať kôš score a point 
1291.  kôš, dať kôš spodnou streľbou jednoruč z krátkej 

vzdialenosti 
get a lay-up shot with the finger roll 
finishing from near distance 

1292.  kôš, dať loptu do koša put the ball into basket 
1293.  kôš, dopichnúť loptu do koša tip-in the ball into the basket 
1294.  kôš, dopichnúť loptu do koša tip-in the ball into the basket 
1295.  kôš, dostať lacný kôš give away easy basket 
1296.  kôš, dvojbodový kôš two-point basket 
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1297.  kôš, hodiť loptu do koša throw the ball into basket 
1298.  kôš, hra na posledný kôš play for the last shot 
1299.  kôš, hráč dopichujúci loptu do koša tipper 
1300.  kôš, jednobodový kôš one-point basket 
1301.  kôš, lacný kôš easy basket 
1302.  kôš, lopta padá cez kôš ball drops through the basket 
1303.  kôš, lopta padne do koša ball falls into the basket 
1304.  kôš, lopta prejde košom ball drops through the basket 
1305.  kôš, lopta prejde obručou ball drops through the rim 
1306.  kôš, lopta vojde do koša ball enters the basket 
1307.  kôš, losovanie pre voľbu koša toss for basket 
1308.  kôš, neplatný kôš disallowed basket 
1309.  kôš, obrana pod košom under the basket defense 
1310.  kôš, obrátka chrbtom ku košu pivot back-to-the-basket  
1311.  kôš, osobná chyba na hráča pri pokuse o trojbodový 

kôš 
foul on three-point shot 

1312.  kôš, pivotman blízko koša low post player 
1313.  kôš, pivotmanská streľba po prikročení ku košu low post shot with step towards the 

basket 
1314.  kôš, pivotmanská streľba po úkroku od koša low post shot with step away from the 

basket 
1315.  kôš, post blízko koša low post 
1316.  kôš, post v strednej vzdialenosti od koša medium post 
1317.  kôš, postavenie pod košom under-the-basket position 
1318.  kôš, priemer koša diameter of the rim 
1319.  kôš, priestor pivotmana bližšie ku košu low post area 
1320.  kôš, priestor pod košom underneath the basket 
1321.  kôš, priestor v blízkosti koša area close to the basket 
1322.  kôš, prihrať loptu von spod koša outlet pass 
1323.  kôš, rozhodujúci kôš winning basket 
1324.  kôš, séria košov za sebou striedavo na obidvoch 

stranách 
trading baskets 

1325.  kôš, smečovať loptu zhora do koša dunk 
1326.  kôš, streľba jednou rukou zdola po vniknutí pod kôš lay up shot from the penetration using 

finger roll 
1327.  kôš, streľba spod koša under-the-basket shot 
1328.  kôš, streľba v behu spod koša lay-up shot 
1329.  kôš, streľba v behu spod koša jednou rukou vzad 

ponad hlavu 
reverse lay-up hook shot 

1330.  kôš, streľba vložením lopty zhora do koša dunk 
1331.  kôš, streľba vo výskoku z blízkosti koša close range jump shot 
1332.  kôš, streľba z dvojtaktu spod koša dvomi rukami 

zdola 
two-hand finger roll lay-up shot 

1333.  kôš, streľba z dvojtaktu spod koša jednou rukou 
zdola 

one-hand finger roll lay-up shot 

1334.  kôš, strieľať na kôš shoot at the basket 
1335.  kôš, trojbodový kôš three-point basket 
1336.  kôš, trojuholník lopta - kôš - hráč ball-basket-player triangle 
1337.  kôš, trojuholník lopta-kôš-hráč triangle ball-basket-player 
1338.  kôš, uniknúť ku košu drive to the basket 
1339.  kôš, uniknúť ku košu drive towards the basket 
1340.  kôš, ustúpiť ku košu collapse towards basket 
1341.  kôš, ustúpiť ku košu step towards basket 
1342.  kôš, uvoľniť sa ku košu cut  to the basket 
1343.  kôš, uvoľniť sa ku košu za chrbtom obrancu go back-door 
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1344.  kôš, víťazný kôš winning basket 
1345.  kôš, vlastný kôš own basket 
1346.  kôš, voľba košov choice of baskets 
1347.  kôš, výber košov choice of baskets 
1348.  kôš, výmena košov change of baskets 
1349.  kôš, vyraziť ku košu break towards the basket 
1350.  kôš, zabehnúť ku košu back-door cut 
1351.  kôš, zasmečovať loptu zhora do koša dunk 
1352.  kôš, zbehnúť ku košu roll to basket 
1353.  kôš, zbehnúť ku košu za obrancovým chrbtom back-door cut 
1354.  kôš, získať lacný kôš score the easy basket 
1355.  kráčanie travelling 
1356.  kráčanie walking 
1357.  kraj, hráč na kraji ihriska player on the side of the court 
1358.  kraj, hráč na kraji ihriska, ktorý dostáva prihrávku do 

rýchleho protiútoku 
outlet player 

1359.  kraj, priestor na kraji ihriska area on the side of the court 
1360.  kraj, priestor na kraji ihriska off-side area 
1361.  krajný rozohrávač forward 
1362.  krajný rozohrávač off guard 
1363.  krajný rozohrávač wing player 
1364.  krátka prihrávka short pass 
1365.  krátka, dať kôš spodnou streľbou jednoruč z krátkej 

vzdialenosti 
get a lay-up shot with the finger roll 
finishing from near distance 

1366.  krátka, prihrávka z krátkej vzdialenosti short pass 
1367.  krátka, spodná streľba jednoruč z krátkej 

vzdialenosti 
close range lay-up with one-hand 
finishing 

1368.  krátka, streľba vo výskoku z krátkej vzdialenosti close distance jump shot 
1369.  krátka, streľba vo výskoku z krátkej vzdialenosti jump shot from close range 
1370.  krátka, streľba z krátkej vzdialenosti close range shot 
1371.  krátka, streľba z krátkej vzdialenosti shot form the close range 
1372.  krátky krok vzad drop step 
1373.  krídlo forward 
1374.  krídlo wing 
1375.  krídlo wing player 
1376.  krídlo, herná kombinácia rozohrávača s krídlom combination of guard and forward 
1377.  krídlo, postavenie krídla wing position 
1378.  krídlo, prekrižovanie krídiel criss-cross the wings 
1379.  krídlo, prekrižovanie krídiel swing the wings 
1380.  krížna prihrávka cross-court pass 
1381.  krížom cez, prihrávka krížom cez ihrisko cross-court pass 
1382.  krížom, prihrávka jednou rukou krížom pred telom cross-body one-hand pass 
1383.  krížom, prihrávka krížom cez ihrisko diagonal pass 
1384.  križovanie scissor maneuver 
1385.  križovanie scissor play 
1386.  križovanie scissoring 
1387.  križovanie scissors 
1388.  križovanie nožničky scissor movement 
1389.  križovanie okolo pivotmana scissoring round the post player 
1390.  križovanie rozohrávačov guard-to-guard crisscross 
1391.  križovanie rozohrávačov guard-to-guard swing 
1392.  križovanie s výmenou lopty crossing with ball-exchange 
1393.  križovanie, útočné križovanie offensive cross 
1394.  križovať sa okolo postmana split the post player 
1395.  krok step 
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1396.  krok vzad a vzápätí vyrazenie vpred rocker-step 
1397.  krok, kĺzavý krok sliding step 
1398.  krok, krátky krok vzad drop step 
1399.  krok, premiestňovanie sa prísunným krokom shuffle 
1400.  krok, premiestňovať sa prísunným krokom shuffle 
1401.  krok, prísunný krok shuffle step 
1402.  krok, prísunný krok vpred alebo vzad shuffle step 
1403.  krok, skrížny krok cross-over step 
1404.  krok, únik s prísunným krokom cut using shuffle steps 
1405.  krok, únik s prísunným krokom cut with shuffle steps 
1406.  krok, ústupový krok retreat step 
1407.  krokom, zastavenie krokom stride stop 
1408.  kroky travelling 
1409.  kroky walking 
1410.  kruh circle 
1411.  kruh ring 
1412.  kruh územia trestného hodu foul-circle 
1413.  kruh územia trestného hodu foul-line circle (am.) 
1414.  kruh územia trestného hodu free throw line circle 
1415.  kruh územia trestného hodu free-throw circle 
1416.  kruh, hra nedaj loptu strednému v kruhu bull in the ring 
1417.  kruh, odrazenie lopty v stredovom kruhu tap the ball in the center circle 
1418.  kruh, prerušovaná čiara kruhu trestného územia broken line of the free-throw circle 
1419.  kruh, priestor kruhu územia trestného hodu foul-circle area 
1420.  kruh, priestor kruhu územia trestného hodu free throw circle area 
1421.  kruh, rotácia v kruhu rotation in wheel 
1422.  kruh, stredový kruh center circle 
1423.  kruh, stredový kruh half-way circle 
1424.  kruh, stredový kruh mid-court circle 
1425.  kruh, vrchol kruhu územia trestného hodu top of the free throw line circle 
1426.  kruhový tréning circuit training 
1427.  krúženie circulation 
1428.  krúženie v osmičke figure eight circulation 
1429.  kryť cover 
1430.  kryť cover the opponent 
1431.  kryť súpera cover the opponent 
1432.  kryté ihrisko indoor court 
1433.  krytie coverage 
1434.  krytie, agresívne krytie denial 
 

L 
1435.  L, únik L L-cut 
1436.  lacný kôš easy basket 
1437.  lacný, dostať lacný kôš give away easy basket 
1438.  lacný, získať lacný kôš score the easy basket 
1439.  ľadvinka, doska ľadvinkovitej formy fan-shaped backboard 
1440.  lavička bench 
1441.  lavička družstva team bench 
1442.  lavička náhradníkov substitute bench 
1443.  lavička, silná lavička strong bench 
1444.  let flight 
1445.  let lopty flight of the ball 
1446.  let, dráha letu course of the flight 
1447.  let, dráha letu trajectory 
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1448.  let, dráha letu trajectory of the flight 
1449.  let, dráha letu lopty ball trajectory 
1450.  let, dráha letu lopty flight course of the ball 
1451.  let, dráha letu lopty trajectory of the ball's flight 
1452.  letná sezóna summer season 
1453.  liga league 
1454.  ligový zápas league match 
1455.  list sheet 
1456.  lob lob 
1457.  lob lob pass 
1458.  lob lobbed pass 
1459.  lobovaná prihrávka lob 
1460.  lopta ball 
1461.  lopta bola prihraná späť do obrannej polovice ihriska ball returned to back court 
1462.  lopta je v hre ball is in play 
1463.  lopta mimo ihriska ball out of bounds 
1464.  lopta padá cez kôš ball drops through the basket 
1465.  lopta padne do koša ball falls into the basket 
1466.  lopta pred hráčom ball-ahead-of-the-player 
1467.  lopta prejde košom ball drops through the basket 
1468.  lopta prejde obručou ball drops through the rim 
1469.  lopta sa dáva do hry ball goes into play 
1470.  lopta sa stáva živou ball becomes alive 
1471.  lopta uviazne na obruči ball lodges on the rim 
1472.  lopta vojde do koša ball enters the basket 
1473.  lopta, basketbalová lopta basketball 
1474.  lopta, boj o loptu scramble 
1475.  lopta, brániť hráča s loptou defend the player with the ball 
1476.  lopta, brániť loptu be on the ball 
1477.  lopta, brániť zo strany lopty defensive hedge to the ball side 
1478.  lopta, cit pre loptu sense for the ball 
1479.  lopta, clona k lopte screen on the ball 
1480.  lopta, clona k lopte screen towards the ball 
1481.  lopta, clona od lopty screen away from the ball 
1482.  lopta, cloniť k lopte screen towards the ball 
1483.  lopta, cloniť od lopty screen away from the ball 
1484.  lopta, cvičenie na ovládanie lopty ball-handling drill 
1485.  lopta, dať lopte rotáciu give a spin to the ball 
1486.  lopta, dať lopte spätnú rotáciu give a backspin to the ball 
1487.  lopta, dať loptu do hry get the ball in play 
1488.  lopta, dať loptu do hry put the ball in play 
1489.  lopta, dať loptu do hry restart the play 
1490.  lopta, dať loptu do koša put the ball into basket 
1491.  lopta, dopichnúť loptu tip-in the ball 
1492.  lopta, doskočiť lopta rebound the ball 
1493.  lopta, dostať loptu get the ball 
1494.  lopta, dostať loptu receive the ball 
1495.  lopta, dostať loptu z preplneného priestoru get the ball out from the congested area 
1496.  lopta, dotýkať sa lopty interfere with the ball 
1497.  lopta, dráha letu lopty ball trajectory 
1498.  lopta, dráha letu lopty flight course of the ball 
1499.  lopta, dráha letu lopty trajectory of the ball's flight 
1500.  lopta, dráha lopty path of the ball 
1501.  lopta, dribling so zmenou smeru prehodením lopty 

poza chrbát 
behind the back dribble 
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1502.  lopta, dribling so zmenou smeru s prehodením lopty 
pred telom 

cross-over dribble 

1503.  lopta, držaná lopta held ball 
1504.  lopta, držaná lopta held-ball situation 
1505.  lopta, držať loptu freeze the ball 
1506.  lopta, držať loptu hold the ball 
1507.  lopta, držať loptu keep possession of the ball 
1508.  lopta, držať loptu ďalej od súpera keep the ball away from an opponent 
1509.  lopta, držať loptu končekmi prstov hold the ball in fingertips 
1510.  lopta, držať loptu v hre keep the ball in play 
1511.  lopta, dvojnásobné prenesenie lopty za chrbtom v 

driblingu 
dribble the ball and double transfer it 
behind the back 

1512.  lopta, gumová duša lopty rubber bladder 
1513.  lopta, hodiť loptu do koša throw the ball into basket 
1514.  lopta, hra nedaj loptu strednému v kruhu bull in the ring 
1515.  lopta, hráč brániaci zo strany lopty hedger 
1516.  lopta, hráč dopichujúci loptu do koša tipper 
1517.  lopta, hráč s loptou ball handler 
1518.  lopta, hráč s loptou ball-possessor 
1519.  lopta, hráč s loptou handler 
1520.  lopta, hráč s loptou player with the ball 
1521.  lopta, hráč, ktorý vhadzuje loptu in-bounder 
1522.  lopta, hráč, ktorý vhadzuje loptu do ihriska in-bounding passer 
1523.  lopta, hráč, ktorý znovu získa loptu retriever 
1524.  lopta, hráč, vhadzujúci loptu out-of-bounds player 
1525.  lopta, hráč, vypichujúci loptu interceptor 
1526.  lopta, hrať na loptu play the ball 
1527.  lopta, hrať na vypichnutie lopty play the angle to intercept the ball 
1528.  lopta, hýbať s loptou jerking with the ball 
1529.  lopta, chrániť si loptu protect the ball 
1530.  lopta, chytanie lopty catching the ball 
1531.  lopta, chytiť loptu catch the ball 
1532.  lopta, chytiť loptu take the ball 
1533.  lopta, chytiť loptu končekmi prstov grab the ball with fingertips 
1534.  lopta, chytiť loptu končekmi prstov catch the ball with fingertips 
1535.  lopta, ísť proti lopte meet the ball 
1536.  lopta, klamavé pohyby s loptou ball fakes 
1537.  lopta, kolečko – rotácia lopty v osmičke figure eight circulation 
1538.  lopta, kontrola lopty control of the ball 
1539.  lopta, kontrolovať odrazenú loptu control ricochet ball 
1540.  lopta, kotúľať loptu roll the ball 
1541.  lopta, križovanie s výmenou lopty crossing with ball-exchange 
1542.  lopta, let lopty flight of the ball 
1543.  lopta, mŕtva lopta dead ball 
1544.  lopta, nafúkať loptu inflate the ball 
1545.  lopta, naháňať loptu chase the ball 
1546.  lopta, napadnúť hráča s loptou challenge the ball 
1547.  lopta, napadnúť hráča s loptou challenge the player with the ball 
1548.  lopta, napadnúť loptu challenge the ball 
1549.  lopta, natočiť sa k lopte turn towards the ball 
1550.  lopta, nešikovné chytenie lopty fumble the ball 
1551.  lopta, nešikovné chytenie lopty fumbled catch 
1552.  lopta, obrátiť sa k lopte rotate towards the ball 
1553.  lopta, obrátiť sa k lopte turn towards the ball 
1554.  lopta, obvod lopty circumference of the ball 
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1555.  lopta, odoslať loptu dopredu forward the ball 
1556.  lopta, odrazenie lopty tap-off  
1557.  lopta, odrazenie lopty v obrane defensive tap 
1558.  lopta, odrazenie lopty v stredovom kruhu tap the ball in the center circle 
1559.  lopta, odraziť doskočenú loptu tap a rebound 
1560.  lopta, odraziť loptu bounce the ball 
1561.  lopta, odraziť loptu flick the ball away 
1562.  lopta, odraziť loptu tap the ball 
1563.  lopta, odraziť loptu od dosky bank the ball of backboard 
1564.  lopta, otočiť sa k lopte rotate towards the ball 
1565.  lopta, otočiť sa od lopty turn away from the ball 
1566.  lopta, podať loptu hand the ball 
1567.  lopta, podstavec na lopty basketball rack 
1568.  lopta, položiť loptu na dosku lay the ball against backboard 
1569.  lopta, postavenie medzi hráčom a loptou position between player and ball 
1570.  lopta, postavenie medzi hráčom a loptou overplay position 
1571.  lopta, postúpiť s loptou do prednej časti ihriska advance the ball to the frontcourt 
1572.  lopta, postupovať s loptou progress with the ball 
1573.  lopta, pozerať na loptu keep an eye on the ball 
1574.  lopta, predstupovať na stranu lopty overplay the ball side 
1575.  lopta, predstupovať na stranu lopty step to the side of the ball 
1576.  lopta, preniesť loptu cez ihrisko bring the ball down court 
1577.  lopta, presunúť sa k lopte adjust the position towards the ball 
1578.  lopta, prihrať loptu dopredu pass the ball forward 
1579.  lopta, prihrať loptu hráčovi pass the ball to the player 
1580.  lopta, prihrať loptu oblúkom pass the ball using the hook pass 
1581.  lopta, prihrať loptu von spod koša outlet pass 
1582.  lopta, prihrávka do rýchleho protiútoku po doskočení 

lopty 
outlet pass 

1583.  lopta, prvý hráč, ktorý chytí loptu primary receiver 
1584.  lopta, rotácia lopty rotation of the ball 
1585.  lopta, rotácia lopty spin of the ball 
1586.  lopta, situácia pri vhadzovaní lopty out-of-bounds play 
1587.  lopta, situácia pri vhadzovaní lopty out-of-bounds situation 
1588.  lopta, sledovať loptu keep an eye on the ball 
1589.  lopta, sledovať loptu see the ball 
1590.  lopta, smečovať loptu zhora do koša dunk 
1591.  lopta, spracovanie lopty ball-handling 
1592.  lopta, spracovať loptu handle the ball 
1593.  lopta, strana bez lopty weak side 
1594.  lopta, strana lopty strong side 
1595.  lopta, strata lopty loss of the ball 
1596.  lopta, strata lopty turnover 
1597.  lopta, stratiť loptu lose the ball 
1598.  lopta, streľba vložením lopty zhora do koša dunk 
1599.  lopta, streľba vložením lopty zhora do koša dunk shot 
1600.  lopta, trojuholník lopta - kôš - hráč ball-basket-player triangle 
1601.  lopta, trojuholník lopta-kôš-hráč triangle ball-basket-player 
1602.  lopta, udrieť do lopty hit the ball 
1603.  lopta, udržať loptu maintain the ball possession 
1604.  lopta, ukradnúť loptu steal the ball 
1605.  lopta, únik bez lopty cut 
1606.  lopta, únik od lopty cut off the ball 
1607.  lopta, unikať bez lopty cut 
1608.  lopta, unikať bez lopty cut without the ball 
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1609.  lopta, útočiť na loptu attack the ball 
1610.  lopta, vedenie lopty dribbling 
1611.  lopta, vhadzovanie lopty z autu out-of-bounds play 
1612.  lopta, vhadzovať loptu out-of bound throw-in ball 
1613.  lopta, vhadzovať loptu do ihriska in-bound the ball 
1614.  lopta, vhadzovať loptu do ihriska pass in the ball 
1615.  lopta, viesť loptu dribble 
1616.  lopta, vlastníctvo lopty possession of the ball 
1617.  lopta, voľná lopta loose ball 
1618.  lopta, výber lopty choice of the ball 
1619.  lopta, vyhodenie lopty tip-off 
1620.  lopta, vyhodiť loptu toss the ball 
1621.  lopta, výmena lopty ball exchange 
1622.  lopta, vypichnúť loptu pri driblingu intercept a ball whilst dribble 
1623.  lopta, vypichnúť loptu pri driblingu steal the ball whilst dribbling 
1624.  lopta, vypichnúť loptu pri driblingu tip the ball from the dribble 
1625.  lopta, vypichnutie lopty interception of the ball 
1626.  lopta, vypustiť loptu release the ball 
1627.  lopta, vyraziť k lopte lunge at the ball 
1628.  lopta, vyraziť k lopte start towards the ball 
1629.  lopta, vyraziť loptu flick the ball out 
1630.  lopta, vyraziť loptu pri driblingu deflect a dribble 
1631.  lopta, vyraziť loptu pri driblingu steal a ball from the dribble 
1632.  lopta, vytrhnúť loptu snatch the ball 
1633.  lopta, vyvíjať tlak na loptu put pressure on the ball 
1634.  lopta, vziať loptu súperovi steal the ball 
1635.  lopta, zablokovať loptu block the ball 
1636.  lopta, zabrániť chyteniu lopty avoid to catch the ball 
1637.  lopta, zasmečovať loptu zhora do koša dunk 
1638.  lopta, zdvihnúť loptu pick up the ball 
1639.  lopta, zdvojovanie lopty double-team on the ball 
1640.  lopta, získať kontrolu nad loptou gain control of the ball 
1641.  lopta, získať loptu gain possession of the ball 
1642.  lopta, získať loptu get possession of the ball 
1643.  lopta, získať loptu obtain possession of the ball 
1644.  lopta, získať odrazenú loptu gain a rebound 
1645.  lopta, získať odrazenú loptu get a rebound 
1646.  lopta, získať odrazenú loptu obtain a rebound 
1647.  lopta, zle ovládať loptu mishandle the ball 
1648.  lopta, znovu získanie lopty recovery of the ball 
1649.  lopta, znovu získať loptu retrieve the ball 
1650.  lopta, znovu získať loptu recover the ball 
1651.  lopta, znovu získať loptu retrieval of the ball 
1652.  lopta, živá lopta live ball 
1653.  losovanie draw 
1654.  losovanie toss 
1655.  losovanie pre voľbu koša toss for basket 
 

M 
1656.  majstrovstvá championship 
1657.  malá rotácia little spin 
1658.  manažér manager 
1659.  mať have 
1660.  mať náskok be ahead 
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1661.  mať zahradenú cestu the path is shut 
1662.  mať zahradenú cestu the pathway is crowded 
1663.  mávanie weaving 
1664.  mávanie rukami weaving with hands 
1665.  mávať rukou hand weaving 
1666.  medaila medal 
1667.  medzi, postavenie medzi hráčom a loptou position between player and ball 
1668.  medzi, postavenie medzi hráčom a loptou overplay position 
1669.  medzi, prekĺznutie medzi inside slip 
1670.  Medzinárodná basketbalová amatérska federácia 

FIBA 
International Amateur Basketball 
Federation 

1671.  merač operator 
1672.  merač 24 sekúnd twenty four-seconds operator 
1673.  meranie, hodiny na meranie 24 sekúnd 24-second clock 
1674.  meranie, hodiny na meranie 24 sekúnd shot clock 
1675.  meranie, hodiny na meranie času game clock 
1676.  meranie, hodiny na meranie oddychového času time-out clock 
1677.  metóda method 
1678.  miesta, cvičenie na streľbu z dvoch miest 

s prebiehaním 
shooting from two spots 

1679.  miesta, cvičenie na streľbu z dvoch miest s 
prebiehaním 

horseshoe drill 

1680.  miesta, hrať v slabých miestach zóny hit the gaps 
1681.  miesta, hrať v slabých miestach zóny play in the gaps 
1682.  miestnosť room 
1683.  miesto spot 
1684.  miesto, clona na mieste stationary screen 
1685.  miesto, slabé miesto v zóne weak spot in zone 
1686.  miesto, slabé miesto zóny gap 
1687.  miesto, slabé miesto zóny hole 
1688.  miesto, streľba z miesta set shot 
1689.  miesto, streľba zo svojej parkety spot shooting 
1690.  mimo ihriska out-of bounds 
1691.  mimo zorné pole blind side 
1692.  mimo, lopta mimo ihriska ball out of bounds 
1693.  mimo, obdobie mimo sezóny off-season 
1694.  mimo, postavenie mimo dohľadu out-of-sight position 
1695.  mnohonásobné chyby multiple fouls 
1696.  mnohonásobné trestné hody multiple free throws 
1697.  možnosť possibility 
1698.  možnosť, podkošová možnosť under-the-basket possibility 
1699.  mŕtva lopta dead ball 
1700.  mŕtva sezóna dead season 
1701.  muži, družstvo mužov men's team 
1702.  mužstvo, ktoré prehrá loosing team 
1703.  mužstvo, ktoré prehrá loser 
1704.  myšičky, hra na myšičku piggy in the middle 
 

N 
1705.  nabiehanie na postmana cut of the centre 
1706.  nabiehanie na postmana post cut 
1707.  nabiehať na postmana post player cut 
1708.  nabiehať, kombinácia s nabiehaním okolo spoluhráča C-cut around the teammate 
1709.  nabiehať, kombinácia s nabiehaním okolo spoluhráča combination run-around player 
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1710.  nabiehať, kombinácia s nabiehaním okolo spoluhráča maneuver run-around player 
1711.  nabiehať, kombinácia s nabiehaním okolo spoluhráča shallow cut 
1712.  nácvik, pomôcka pre nácvik driblingu pod oči blinder 
1713.  nácvik, pomôcka pre nácvik driblingu pod oči dribbling glasses 
1714.  načasovaná prihrávka well-timed pass 
1715.  nadhodenie, prihrávka nadhodením pass with the flick of the wrist 
1716.  nadobudnúť číselnú prevahu outnumber 
1717.  nadobudnúť číselnú prevahu nad súperom outnumber an opponent 
1718.  nafúkať inflate 
1719.  nafúkať loptu inflate the ball 
1720.  naháňač v obrane hustler 
1721.  naháňač v pressingu chaser 
1722.  naháňač, hráč - nahánač hustler 
1723.  naháňať loptu chase the ball 
1724.  náhla prihrávka snap pass 
1725.  nahnevať súpera upset the opponent 
1726.  nahor, skok nahor jump up 
1727.  nahor, skok nahor leap 
1728.  náhrada replacement 
1729.  nahradiť replace 
1730.  nahradiť hráča replace a player 
1731.  náhradníci bench strength 
1732.  náhradník substitute 
1733.  náhradník substitute player 
1734.  náhradník, lavička náhradníkov substitute bench 
1735.  najbližší, prihrávka najbližšiemu hráčovi pass to the nearest player 
1736.  nalepiť sa na postmana close up a post player 
1737.  napádajúci hráč hustler 
1738.  napádanie harassment 
1739.  napádať hustle 
1740.  napádať harass 
1741.  napádať súpera harass an opponent 
1742.  napadnúť charge 
1743.  napadnúť hráča s loptou challenge the player with the ball 
1744.  napadnúť loptu challenge the ball 
1745.  napadnúť súpera attack an opponent 
1746.  napadnúť súpera challenge an opponent 
1747.  napriahnuť ruky outstretch the arms 
1748.  náramkové hodiny  watch 
1749.  národné družstvo national team 
1750.  narušiť distort 
1751.  narušiť zónu distort a zone 
1752.  náskok lead 
1753.  náskok, chrániť si náskok protect a lead 
1754.  náskok, mať náskok be ahead 
1755.  náskok, zvýšiť náskok increase the lead 
1756.  následne, dve následne za sebou idúce uvoľnenia double cut 
1757.  nastupujúci hráč player who enters the court 
1758.  naširoko, byť naširoko rozostavený keep wide 
1759.  natiahnuť sa stretch out 
1760.  nátlak pressure 
1761.  nátlak, stretnúť sa s nátlakom meet the pressure 
1762.  natočiť sa turn 
1763.  natočiť sa k lopte turn towards the ball 
1764.  naviesť na tie up 
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1765.  naviesť obrancu na clonu run a defender into a screen 
1766.  nebránená streľba clear shot 
1767.  nebránená streľba open shot 
1768.  nebránený hráč open player 
1769.  nedať, hra nedaj loptu strednému v kruhu bull in the ring 
1770.  nedovolená obrana illegal defense 
1771.  nedovolený dribling illegal dribble 
1772.  nedovoliť deny 
1773.  nedovoliť prihrať deny a pass 
1774.  neistá prihrávka uncertain pass 
1775.  neobrátková noha non-pivot foot 
1776.  neplatný kôš disallowed basket 
1777.  nepremeniť miss 
1778.  nepremeniť trestný hod miss a free throw 
1779.  nepresná prihrávka misplaced pass 
1780.  nepretržitá hra continuity play 
1781.  nerovnováha, obrana v nerovnováhe off balance defense 
1782.  nerovnovážny, hod z nerovnovážneho postoja off balance shot 
1783.  nerozhodne tie on points 
1784.  nerozhodný výsledok a draw 
1785.  nerozhodný výsledok a tie 
1786.  nerozhodný zápas game is tied 
1787.  nešikovné chytenie lopty fumble the ball 
1788.  nešikovné chytenie lopty fumbled catch 
1789.  nešportové chovanie unsportsmanlike conduct 
1790.  netrafiť miss 
1791.  neúspešná streľba miss shot 
1792.  neúspešná streľba missed shot 
1793.  neustále prihrávanie feeding 
1794.  neustále prihrávať feed 
1795.  neustále prihrávať hráčovi all time feeds player with passes  
1796.  neustále prihrávať hráčovi feed a player 
1797.  neutralizovať neutralize 
1798.  neutralizovať obranu neutralize defense 
1799.  nezhoda v obrannom obsadení mismatch 
1800.  nezručný hráč unskillful player 
1801.  nízka prihrávka low pass 
1802.  nízke, streľba s nízkym percentom úspešnosti low percentage shooting 
1803.  nízky dribling low dribble 
1804.  nízky, streľba s nízkym oblúkom low-arc shot 
1805.  noha foot 
1806.  noha bližšia k bočnej čiare foot nearer to the sideline 
1807.  noha, neobrátková noha non-pivot foot 
1808.  noha, obrátka na vnútornej nohe inside leg  pivot 
1809.  noha, obrátka na vnútornej nohe  pivot on inside foot 
1810.  noha, obrátka na vonkajšej nohe pivot on outside foot 
1811.  noha, obrátková noha pivot foot 
1812.  noha, odraziť sa smerom hore z pravej nohy jump up from right foot 
1813.  noha, odraziť sa z pravej nohy push off from right foot 
1814.  noha, odrazová noha take-off foot 
1815.  noha, pivotová noha pivot foot 
1816.  noha, vnútorná noha inside foot 
1817.  noha, vonkajšia noha outside foot 
1818.  nohami, klamavé pohyby nohou foot fakes 
1819.  nohy, klamavé pohyby nohami feet fakes 
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1820.  nohy, obrátka vpred front pivot 
1821.  nohy, práca nôh footwork 
1822.  nohy, zastavenie skokom na obidve nohy jump stop 
1823.  nováčik freshman 
1824.  nováčik rookie 
1825.  nováčik roku freshman of the year 
1826.  nováčik roku rookie of the year 
1827.  nováčikovia, družstvo nováčikov squad of freshmen 
1828.  nožničky scissor maneuver 
1829.  nožničky scissors 
1830.  nožničky okolo postmana scissoring around the postman 
1831.  nožničky, križovanie nožničky scissor movement 
1832.  nožničky, únik nožničkami scissors cut 
 

O 
1833.  obdobie period 
1834.  obdobie mimo sezóny off-season 
1835.  obdobie voľna off-season 
1836.  obdobie, hlavné obdobie main season 
1837.  obdobie, prípravné obdobie pre-season 
1838.  obecenstvo crowd 
1839.  obidve, séria košov za sebou striedavo na obidvoch 

stranách 
trading baskets 

1840.  obidve, zastavenie skokom na obidve nohy jump stop 
1841.  objaviť sa appear 
1842.  obkľúčiť súpera surround the opponent 
1843.  oblúčik, únik oblúčikom buttonhook cut 
1844.  oblúčik, zmena smeru oblúčikom curl cut 
1845.  oblúk arc 
1846.  oblúk streľby arc of a shot 
1847.  oblúk, prihrať oblúkom hook pass 
1848.  oblúk, prihrať oblúkom lob 
1849.  oblúk, prihrať oblúkom lob pass 
1850.  oblúk, rozohrávač na oblúku územia trestného hodu playmaker 
1851.  oblúk, rozohrávač na oblúku územia trestného hodu playmaker at the top of the free throw 

line circle 
1852.  oblúk, rozohrávač na oblúku územia trestného hodu point guard 
1853.  oblúk, streľba s nízkym oblúkom low-arc shot 
1854.  oblúk, streľba s vysokým oblúkom high-arc shot 
1855.  oblúkom, prihrať loptu oblúkom pass the ball using the hook pass 
1856.  oblúkom, prihrávka oblúkom lobbed pass 
1857.  oblúkom, únik oblúkom shallow cut 
1858.  obmedzenie restriction 
1859.  obmedzenie, časové obmedzenie time limit 
1860.  obmedzenie, trojsekundové obmedzenie three-second time restriction 
1861.  obojstranná chyba double foul 
1862.  obracanie sa turning 
1863.  obrana defense 
1864.  obrana družstva team defense 
1865.  obrana pod košom under the basket defense 
1866.  obrana preberaním po clone switch defense after screen 
1867.  obrana so zdvojovaním trap defense 
1868.  obrana ustupovaním defense with retreat 
1869.  obrana v nerovnováhe off balance defense 



Slovensko-anglický basketbalový slovník 

 
41

1870.  obrana zdvojovaním double-team defense 
1871.  obrana, agresívna obrana aggressive defense 
1872.  obrana, agresívna zónová obrana aggressive zone defense 
1873.  obrana, aktívna obrana active defense 
1874.  obrana, kombinovaná obrana combination defense 
1875.  obrana, kombinovaná obrana mixed defense 
1876.  obrana, kombinovaná obrana kosoštvorec a jeden combination defense diamond-and-one 
1877.  obrana, kombinovaná obrana štvorec a jeden combination defense box-and-one 
1878.  obrana, kombinovaná obrana trojuholník a dvaja combination defense triangle-and-two 
1879.  obrana, naháňač v obrane hustler 
1880.  obrana, nedovolená obrana illegal defense 
1881.  obrana, neutralizovať obranu neutralize defense 
1882.  obrana, obranný priestor defensive area 
1883.  obrana, obrátka v obrane defensive roll 
1884.  obrana, obrátka v obrane turn in defense 
1885.  obrana, odpor obrany defensive resist 
1886.  obrana, odrazenie lopty v obrane defensive tap 
1887.  obrana, osobná obrana man-to-man defense 
1888.  obrana, osobná obrana s preberaním switching man-to-man defense 
1889.  obrana, osobná obrana ustupovaním sagging man-to-man defense 
1890.  obrana, osobná obrana zdvojovaním trapping defense 
1891.  obrana, pasca v zónovej obrane zone defense trap 
1892.  obrana, pasívna obrana passive defense 
1893.  obrana, pasívna zónová obrana passive zone defense 
1894.  obrana, postaviť obranu set the defense 
1895.  obrana, preberať hráčov v obrannom postavení switching in guarding assignment 
1896.  obrana, predchádzanie v obrane hedging 
1897.  obrana, predísť pohyb hráča v obrane overplay a player's move 
1898.  obrana, predísť v obrane hedge 
1899.  obrana, predísť v obrane overplay 
1900.  obrana, predrať sa cez obranu shift through defense 
1901.  obrana, predrať sa cez obranu slip through defense 
1902.  obrana, prechod z útoku do obrany shift from offense to defense 
1903.  obrana, prechod z útoku do obrany transition from offense to defense 
1904.  obrana, prejsť na osobnú obranu convert to man-to-man 
1905.  obrana, premenlivá obrana match-up defense 
1906.  obrana, preniknúť do obrany infiltrate a defense 
1907.  obrana, pressingová osobná obrana man-to-man pressure defense 
1908.  obrana, presun z útoku do obrany shift from offense to defense 
1909.  obrana, preťažiť zónovú obranu overload a zone 
1910.  obrana, prispôsobiť sa v obrane match up defensively 
1911.  obrana, rozbitá obrana  collapsed defense 
1912.  obrana, roztiahnuť obranu spread the defense 
1913.  obrana, rýchla zmena z útoku do obrany quick shift from offense to defense 
1914.  obrana, s rukou v dráhe prihrávky denial defense 
1915.  obrana, skĺbiť obranu compact defense 
1916.  obrana, stack proti osobnej obrane stack against man-to-man defense 
1917.  obrana, stack proti zónovej obrane stack against the zone 
1918.  obrana, stack proti zónovej obrane zone stack 
1919.  obrana, tesná osobná obrana tight man-to-man defense 
1920.  obrana, tvrdá obrana tough defense 
1921.  obrana, usporiadať obranu compact defense 
1922.  obrana, ustupujúca obrana collapsing defense 
1923.  obrana, ustupujúca obrana retreating defense 
1924.  obrana, útok proti osobnej obrane man-to-man offense 



Slovensko-anglický basketbalový slovník 

 
42

1925.  obrana, útok proti osobnej obrane offense against man-to-man defense 
1926.  obrana, útok proti zónovej obrane zone offense 
1927.  obrana, vrátiť sa do obrany return to defense 
1928.  obrana, výmena v obrane defensive exchange 
1929.  obrana, vyšachovať obranu outmaneuver defense 
1930.  obrana, zmena z útoku do obrany change from offense to defense 
1931.  obrana, zmena z útoku do obrany shift from offense to defense 
1932.  obrana, zónová obrana zone 
1933.  obrana, zónová obrana zone defense 
1934.  obrana, zónová obrana 1-2-2 zone defense one-two-two 
1935.  obrana, zónová obrana 1-3-1 zone defense one-three-one 
1936.  obrana, zónová obrana 2-1-2 zone defense two-one-two 
1937.  obrana, zónová obrana 2-3 zone defense two-three 
1938.  obrana, zónová obrana 3-2 zone defense three-two 
1939.  obranca defender 
1940.  obranca defensive player 
1941.  obranca guard 
1942.  obranca na zadnej čiare backline defender 
1943.  obranca na zadnej čiare baseline defender 
1944.  obranca vnútri ihriska defender deep in the court 
1945.  obranca, bránenie, pri ktorom obranca vytláča súpera 

od koša 
hedge 

1946.  obranca, dostať obrancu do clony run the defender into the screen 
1947.  obranca, naviesť obrancu na clonu run a defender into a screen 
1948.  obranca, prekonať obrancu outmaneuver a defender 
1949.  obranca, stratiť obrancu lose a guard 
1950.  obranca, tlak obrancu pressure from a defender 
1951.  obranca, únik za chrbtom obrancu back-door 
1952.  obranca, únik za chrbtom obrancu back-door cut 
1953.  obranca, únik za chrbtom obrancu back-door play 
1954.  obranca, uvoľnenie sa poza chrbát obrancu back-door cut 
1955.  obranca, uvoľniť sa ku košu za chrbtom obrancu go back-door 
1956.  obranca, uvoľniť sa od obrancu get free from a defender 
1957.  obranca, voviesť obrancu do bloku run a defender into a block 
1958.  obranca, voviesť obrancu do clony run a defender into a screen 
1959.  obranca, vyhnúť sa obrancovi evade a defender 
1960.  obranca, vyraziť od obrancu break free from defensive player 
1961.  obrancu, stratiť obrancu lose a guard 
1962.  obranná agresivita defensive aggressivity 
1963.  obranná časť ihriska defensive part of the court 
1964.  obranná formácia defense formation 
1965.  obranná chyba defensive mistake 
1966.  obranná rovnováha defensive balance 
1967.  obranná vzdialenosť distance between defender and offensive 

player 
1968.  obranná, kôš na obrannej polovici defensive basket 
1969.  obranná, lopta bola prihraná späť do obrannej 

polovice ihriska 
ball returned to back court 

1970.  obranné doskakovanie defensive rebounding 
1971.  obranné obsadenie defensive pickup 
1972.  obranné odblokovanie defensive box out 
1973.  obranné odstavenie defensive box out 
1974.  obranné postavenie defensive position 
1975.  obranné postavenie defensive stance 
1976.  obranné preberanie defensive switch 
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1977.  obranné rozostavenie defensive alignment 
1978.  obranné, nezhoda v obrannom obsadení mismatch 
1979.  obranné, preberať hráčov v obrannom postavení defensive switch arrangement 
1980.  obranné, preberať v obrannom postavení defensive switch assignments 
1981.  obranné, rozbiť obranné rozostavenie beat the defensive alignment 
1982.  obranné, rozbiť obranné rozostavenie defeat defensive alignment 
1983.  obranné, vrátiť sa k obranným kombináciám drop into defensive formations 
1984.  obranné, zmena obranného postavenia change of defensive alignment 
1985.  obranné, zmena obranného postavenia change of defensive assignment 
1986.  obranné, znovuvrátenie sa do obranného postavenia recovery defense 
1987.  obranný postoj defensive posture 
1988.  obranný tlak defensive pressure 
1989.  obranný trojuholník defensive triangle 
1990.  obrátiť sa turn 
1991.  obrátiť sa k lopte rotate towards the ball 
1992.  obrátiť sa k lopte turn towards the ball 
1993.  obrátiť sa, kombinácia obrátiť sa a brániť defensive maneuver turn and defend 
1994.  obrátka pivot 
1995.  obrátka roll 
1996.  obrátka spin 
1997.  obrátka turn 
1998.  obrátka chrbtom ku košu pivot back-to-the-basket  
1999.  obrátka na vnútornej nohe inside leg pivot 
2000.  obrátka na vnútornej nohe  pivot on inside foot 
2001.  obrátka na vonkajšej nohe pivot on outside foot 
2002.  obrátka v obrane defensive roll 
2003.  obrátka v obrane turn in defense 
2004.  obrátka v útoku offensive roll 
2005.  obrátka vpred front pivot 
2006.  obrátka vzad back pivot 
2007.  obrátka vzad rear pivot 
2008.  obrátka vzad reverse pivot 
2009.  obrátka, clona a obrátka pick-and-roll 
2010.  obrátka, clona a obrátka screen and roll 
2011.  obrátka, dribling s obrátkou reverse dribble 
2012.  obrátka, dribling s obrátkou spin dribble 
2013.  obrátka, pivotmanská streľba po obrátke turn-around centre shot 
2014.  obrátka, pivotmanská streľba vo výskoku po obrátke turn jump pivot shot 
2015.  obrátka, streľba s obrátkou vo výskoku turn-around jump shot 
2016.  obrátka, urobiť obrátku execute a pivot 
2017.  obrátka, zadná obrátka back pivot 
2018.  obrátka, zadná obrátka rear turn 
2019.  obrátková noha pivot foot 
2020.  obrátkový pohyb turn-and-pivot movement 
2021.  obrazec figure 
2022.  obruč hoop 
2023.  obruč rim 
2024.  obruč, lopta uviazne na obruči ball lodges on the rim 
2025.  obsadenie matching 
2026.  obsadenie match-up 
2027.  obsadenie pick-up 
2028.  obsadenie hráčov matching the players 
2029.  obsadenie, nezhoda v obrannom obsadení mismatch 
2030.  obsadenie, obranné obsadenie defensive pickup 
2031.  obsadiť cover 
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2032.  obsadiť match 
2033.  obsadiť pick up 
2034.  obsadiť hráčov osobne match players in man-to-man defense 
2035.  obsadiť postmana pick up a centre 
2036.  obsadiť postmana pick up a post 
2037.  obsadiť priestor cover the area 
2038.  obsadiť priestor overplay the area 
2039.  obsadiť súpera cover the opponent 
2040.  obuv, basketbalová obuv basketball shoes 
2041.  obvod circumference 
2042.  obvod perimeter 
2043.  obvod lopty circumference of the ball 
2044.  obvod zóny perimeter of zone 
2045.  obvod zóny zone perimeter 
2046.  obvod, pohyb po obvode perimeter movement 
2047.  obvod, streľba spoza obvodu trestného územia perimeter shooting 
2048.  oči, klamanie očami deceptive eye movement 
2049.  oči, klamavé pohyby očami eye fakes 
2050.  oči, koordinácia rúk a očí hand-eye coordination 
2051.  oči, pomôcka pre nácvik driblingu pod oči blinder 
2052.  oči, pomôcka pre nácvik driblingu pod oči dribbling glasses 
2053.  odbiť, prihrávka odbitím tip pass 
2054.  odblokovanie box out 
2055.  odblokovanie, obranné odblokovanie defensive box out 
2056.  odblokovaný hráč boxed out player 
2057.  odblokovať block out 
2058.  odblokovať box out 
2059.  odbočiť deflect 
2060.  odclonenie screen situation 
2061.  oddych, žiadať oddychový čas request for time-out 
2062.  oddychový čas time-out 
2063.  oddychový čas rozhodcu referee's time-out 
2064.  oddychový, hodiny na meranie oddychového času time-out clock 
2065.  oddychový, žiadať si oddychový čas call time-out 
2066.  oddychový, žiadosť o oddychový čas request for time-out 
2067.  odlákať decoy 
2068.  odlákať obrancu decoy a defender away 
2069.  odlákať súpera lure away an opponent 
2070.  odolávať pressingu call off pressure 
2071.  odoslať loptu dopredu forward the ball 
2072.  odpor obrany defensive resist 
2073.  odporovať oppose 
2074.  odraz take-off 
2075.  odraz, prihrávka jednou rukou s odrazom od zeme one-handed bounce pass 
2076.  odraz, streľba odrazom od dosky bank shot 
2077.  odrazená, získať doskočenú loptu gain a rebound 
2078.  odrazená, získať doskočenú loptu get a rebound 
2079.  odrazená, získať odrazenú loptu obtain a rebound 
2080.  odrazenie deflection 
2081.  odrazenie lopty tap-off 
2082.  odrazenie lopty v obrane defensive tap 
2083.  odrazenie lopty v stredovom kruhu tap the ball in the center circle 
2084.  odraziť bounce 
2085.  odraziť deflect 
2086.  odraziť flick 
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2087.  odraziť tap 
2088.  odraziť doskočenú loptu tap a rebound 
2089.  odraziť loptu bounce the ball 
2090.  odraziť loptu flick the ball away 
2091.  odraziť loptu tap the ball 
2092.  odraziť loptu od dosky bank the ball of backboard 
2093.  odraziť prihrávku deflect a pass 
2094.  odraziť sa push off 
2095.  odraziť sa smerom hore z pravej nohy jump up from right foot 
2096.  odraziť sa z pravej nohy push off from right foot 
2097.  odrazová doska na skákanie springboard 
2098.  odrazová noha take-off foot 
2099.  odrolovať, kombinácia zacloň a odroluj pick-and-roll 
2100.  odskok, streľba s odskokom vzad fade-away shot 
2101.  odskok, streľba vo výskoku s odskokom fade-away jump shot 
2102.  odstavenie box out 
2103.  odstavenie, obranné odstavenie defensive box out 
2104.  odstaviť block out 
2105.  odstaviť box out 
2106.  odstavovať, postavenie odstavovania block-out position 
2107.  odstavovať, postavenie odstavovania boxing-out position 
2108.  odstúpiť float 
2109.  odstúpiť sag 
2110.  odstupovanie, taktika odstupovania a stiahnutia sa sagging tactics 
2111.  odstupovať, hráč, ktorý odstupuje floater 
2112.  odveta revenge 
2113.  odviesť draw 
2114.  odviesť move 
2115.  odviesť súpera draw the opponent 
2116.  odviesť súpera move away an opponent 
2117.  odviesť z pozície draw out of the position 
2118.  odvrátiť deflect 
2119.  ohnisko útoku point of attack 
2120.  ohraničujúca, pretnutie koncovej čiary s čiarou 

ohraničujúcou vymedzené územie 
baseline intersection 

2121.  oklamať súpera deceive the opponent 
2122.  oko eye 
2123.  okolo, ísť tesne okolo hráča go tight around the player 
2124.  okolo, kombinácia s nabiehaním okolo spoluhráča C-cut around the teammate 
2125.  okolo, kombinácia s nabiehaním okolo spoluhráča combination run-around player 
2126.  okolo, kombinácia s nabiehaním okolo spoluhráča maneuver run-around player 
2127.  okolo, kombinácia s nabiehaním okolo spoluhráča shallow cut 
2128.  okolo, križovanie okolo pivotmana scissoring round the post player 
2129.  okolo, križovať sa okolo postmana split the post player 
2130.  okolo, nožničky okolo postmana scissoring around the postman 
2131.  okolo, prihrať okolo hráča v strede ihriska bypass a player in the middle of the court 
2132.  okolo, unikať tesne okolo hráča cut closely around the player 
2133.  okraj edge 
2134.  okraj dosky edge of backboard 
2135.  okrajové videnie marginal vision 
2136.  opačne, konať opačne counteract 
2137.  opačný, robiť opačné pohyby counteract moves 
2138.  opakujúce sa cvičenie drill 
2139.  organizačný výbor organization committee 
2140.  organizátor organizer 
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2141.  organizovať hru v útoku organize the attack 
2142.  osem, pravidlo ôsmich sekúnd eight-second rule 
2143.  osmička figure eight 
2144.  osmička, kolečko – rotácia lopty v osmičke figure eight circulation 
2145.  osmička, kombinácia osmička figure eight circulation 
2146.  osmička, kombinácia osmička maneuver in figure 8 
2147.  osmička, krúženie v osmičke figure eight circulation 
2148.  osmička, pohybovať sa v osmičke s tromi hráčmi three man weave 
2149.  osmička, pohybovať sa v osmičke s piatimi hráčmi five man weave 
2150.  osobná chyba foul 
2151.  osobná chyba personal foul 
2152.  osobná chyba na hráča pri pokuse o trojbodový kôš foul on three-point shot 
2153.  osobná chyba na hráča pri pokuse o trojbodový kôš foul on three-point shot 
2154.  osobná obrana man-to-man defense 
2155.  osobná obrana s preberaním switching man-to-man defense 
2156.  osobná obrana ustupovaním sagging man-to-man defense 
2157.  osobná obrana zdvojovaním trapping defense 
2158.  osobná, prejsť na osobnú obranu convert to man-to-man 
2159.  osobná, pressingová osobná obrana man-to-man pressure defense 
2160.  osobná, stack proti osobnej obrane stack against man-to-man defense 
2161.  osobná, tesná osobná obrana tight man-to-man defense 
2162.  osobná, útok proti osobnej obrane man-to-man offense 
2163.  osobná, útok proti osobnej obrane offense against man-to-man defense 
2164.  osobná, voľná osobná obrana loose man-to-man defense 
2165.  osobne, obsadiť hráčov osobne match players in man-to-man defense 
2166.  osobný dotyk personal contact 
2167.  osobný pressing man-to-man press defense 
2168.  osobný pressing na celom ihrisku full court man-to-man defense 
2169.  osobný pressing na polovici ihriska half court man-to-man press defense 
2170.  osobný pressing na troch štvrtinách ihriska man-to-man three-quarters court press 

defense 
2171.  osobný pressing na troch štvrtinách ihriska three-quarters court man-to-man press 

defense 
2172.  ostrý, ísť v ostrom uhle cut in sharp angle 
2173.  ostrý, ísť v ostrom uhle go in sharp angle 
2174.  otáčanie zóny flexing of zone 
2175.  otočiť sa k lopte rotate towards the ball 
2176.  otočiť sa od lopty turn away from the ball 
2177.  otvorená, veľmi otvorená hra wide-open game 
2178.  otvorené ihrisko v prírode outdoor court 
2179.  otvorenie, slávnostné otvorenie opening ceremony 
2180.  otvorený, veľmi otvorený útok wide-open offense 
2181.  otvoriť priestor open area 
2182.  ovládať, cvičenie na ovládanie lopty ball-handling drill 
2183.  ovládať, zle ovládať loptu mishandle the ball 
2184.  označený súper designated opponent 
 

P 
2185.  padať, lopta padá cez kôš ball drops through to the basket 
2186.  padnúť drop 
2187.  padnúť fall 
2188.  padnúť, lopta padne do koša ball falls into the basket 
2189.  pasca trap 
2190.  pasca v zónovej obrane zone defense trap 
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2191.  pasca, hráč, ktorý stavia pascu trapper 
2192.  pasca, hráč, ktorý stavia pascu na zadnej čiare baseline trapper 
2193.  pasca, hráč, ktorý stavia pascu z boku side trapper 
2194.  pasca, chytiť do pasce trap 
2195.  pasca, uniknúť z pasce break a trap 
2196.  pasívna obrana passive defense 
2197.  pasívna zóna passive zone 
2198.  pasívna zónová obrana passive zone defense 
2199.  pasívna, zdanlivo pasívna hra apparent passive play 
2200.  pásma, rýchly protiútok v troch pásmach three-lane fast break 
2201.  pásmo, vonkajšie pásmo outside area 
2202.  paža, klamavé pohyby pažou arm fakes 
2203.  paža, prihrávka pod pažou underarm pass 
2204.  paže, pohyb paží arm movement 
2205.  paže, pohyb paží work of arms 
2206.  paže, použitie paží use of arms 
2207.  päť, pohybovať sa v osmičke s piatimi hráčmi five man weave 
2208.  päť, porušenie pravidla 5 sekúnd five-second violation 
2209.  päť, pravidlo piatich sekúnd five-second rule 
2210.  pätica, zabiehanie v pätici five man weave 
2211.  päťka, základná päťka starting five 
2212.  percento percentage 
2213.  percento úspešnosti streľby z poľa field-goal percentage 
2214.  percento, streľba s nízkym percentom úspešnosti low percentage shooting 
2215.  percento, streľba s vysokým percentom úspešnosti high-percentage shooting 
2216.  periférne videnie peripheral vision 
2217.  pivot pivot 
2218.  pivotman center 
2219.  pivotman pivot player 
2220.  pivotman post player 
2221.  pivotman blízko koša low post player 
2222.  pivotman, križovanie okolo pivotmana scissoring round the post player 
2223.  pivotman, postavenie pivotmana centre position 
2224.  pivotman, postavenie pivotmana position for center 
2225.  pivotman, postavenie pivotmana position of the centre 
2226.  pivotman, priestor pivotmana post area 
2227.  pivotman, priestor pivotmana bližšie ku košu low post area 
2228.  pivotman, priestor pivotmana na čiare trestného hodu high-post area 
2229.  pivotman, priestor pivotmana v strede územia 

trestného hodu 
medium-post area 

2230.  pivotman, útok s pivotmanom offense with the centre 
2231.  pivotmani, hra s dvomi pivotmanmi play with two centres 
2232.  pivotmani, útok s dvomi pivotmanmi offense with two centers 
2233.  pivotmanská streľba pivot shot 
2234.  pivotmanská streľba po obrátke turn-around centre shot 
2235.  pivotmanská streľba po prikročení ku košu low post shot with step towards the 

basket 
2236.  pivotmanská streľba po úkroku od koša low post shot with step away from the 

basket 
2237.  pivotmanská streľba vo výskoku po obrátke turn jump pivot shot 
2238.  pivotmanská streľba zblízka close to basket shot by the center 
2239.  pivotmanská streľba zdola under arm pivot shot 
2240.  pivotová noha pivot foot 
2241.  pivotovanie pivoting 
2242.  pivotovanie, jednoduché pivotovanie simple pivot 
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2243.  pivotovať execute a pivot 
2244.  pivotovať pivot 
2245.  platiť, kôš platí goal counts 
2246.  plece, prihrávka jednou rukou od pleca one-handed baseball pass 
2247.  plece, prihrávka jednou rukou sponad pleca over-arm pass 
2248.  plece, prihrávka jednou rukou spoza pleca one-hand baseball pass 
2249.  plecom, klamavé pohyby hlavou a plecom head-and-shoulder fakes 
2250.  plocha, hracia plocha floor 
2251.  pľuzgier blister 
2252.  plynulá hra continuity play 
2253.  plynulý útok offensive continuity 
2254.  počiatočné postavenie initial position 
2255.  pod, postavenie pod košom under-the-basket position 
2256.  podanie, prihrávka podaním z ruky do ruky hand-off pass 
2257.  podať hand 
2258.  podať hand off 
2259.  podať loptu hand the ball 
2260.  podkošová možnosť under-the-basket possibility 
2261.  podkošová streľba under-the-basket shot 
2262.  podkošový hráč underneath player 
2263.  podkošový hráč underneath-the-basket player 
2264.  podkošový priestor area underneath the basket 
2265.  podkošový priestor goal area 
2266.  podkošový priestor underneath the basket area 
2267.  podkošový priestor under-the-basket area 
2268.  podmienky conditions 
2269.  podmienky hry game conditions 
2270.  podmienky, herné podmienky game conditions 
2271.  podoba figure 
2272.  podpora support 
2273.  podrep crouch 
2274.  podrep, basketbalový streh - podrep predkročný basketball stance – staggered stance 
2275.  podrep, basketbalový streh - podrep rozkročný basketball stance - parallel stance 
2276.  podstavec na lopty basketball rack 
2277.  pohár cup 
2278.  pohár, putovný vyzývací pohár challenge cup 
2279.  pohyb motion 
2280.  pohyb move 
2281.  pohyb movement 
2282.  pohyb paží arm movement 
2283.  pohyb paží work of arms 
2284.  pohyb po obvode perimeter movement 
2285.  pohyb proti smeru hodinových ručičiek anti-clockwise movement 
2286.  pohyb v smere hodinových ručičiek clockwise movement 
2287.  pohyb za chrbtom súpera back-door move 
2288.  pohyb zóny flow of zone 
2289.  pohyb, clona v pohybe moving screen 
2290.  pohyb, klamavý pohyb feint 
2291.  pohyb, kĺzavý pohyb slide 
2292.  pohyb, kĺzavý pohyb slip 
2293.  pohyb, obrátkový pohyb turn-and-pivot movement 
2294.  pohyb, predísť pohyb hráča v obrane overplay a player's move 
2295.  pohyb, predstupovať pohyb hráča overplay the player's move 
2296.  pohyb, prekážať pohybu hráča hamper a player’s movement 
2297.  pohyb, robiť opačné pohyby counteract moves 
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2298.  pohyb, ukončenie pohybu ruky v zápästí a predlaktí 
pri streľbe 

follow-through 

2299.  pohyb, útočný systém založený na clonách a pohybe flex offense 
2300.  pohyblivá clona moving screen 
2301.  pohybovať sa v osmičke s tromi hráčmi three man weave 
2302.  pohybovať sa v osmičke s piatimi hráčmi five man weave 
2303.  pohyby, dvojité klamavé pohyby double fakes 
2304.  pohyby, klamavé pohyby fakes 
2305.  pohyby, klamavé pohyby hlavou a plecom head-and-shoulder fakes 
2306.  pohyby, klamavé pohyby nohami feet fakes 
2307.  pohyby, klamavé pohyby nohami foot fakes 
2308.  pohyby, klamavé pohyby očami eye fakes 
2309.  pohyby, klamavé pohyby pažou arm fakes 
2310.  pohyby, klamavé pohyby rukou hand fakes 
2311.  pohyby, klamavé pohyby s loptou ball fakes 
2312.  pohyby, klamavé pohyby telom body fakes 
2313.  pohyby, klamavé pohyby V únikom faking in the V-cut 
2314.  pohyby, kombinované klamavé pohyby combination of fakes 
2315.  pokračovať continue 
2316.  pokračovať v rýchlom protiútoku continue the fast break 
2317.  pokus attempt 
2318.  pokus o streľbu scoring attempt 
2319.  pol, porušenie pravidla cez pol backcourt violation 
2320.  polčas, druhý polčas second half 
2321.  polčas, prvý polčas first half 
2322.  pole, kôš z poľa field goal 
2323.  pole, mimo zorné pole blind side 
2324.  pole, percento úspešnosti streľby z poľa field-goal percentage 
2325.  pole, streľba z poľa field shooting 
2326.  pole, streľba z poľa floor shooting 
2327.  polkruh semi-circle 
2328.  poloha tela body position 
2329.  polovica half 
2330.  polovica ihriska half of the court 
2331.  polovica, bližšia polovica ihriska near side of the court 
2332.  polovica, hra cez polovicu ihriska ball returned to back court 
2333.  polovica, kôš v obrannej polovici defensive board 
2334.  polovica, kôš v útočnej polovici offensive board 
2335.  polovica, lopta bola prihraná späť do obrannej 

polovice ihriska 
ball returned to back court 

2336.  polovica, osobný pressing na polovici ihriska half court man-to-man press defense 
2337.  polovica, predná polovica ihriska front court 
2338.  polovica, pressing na polovici ihriska half-court press 
2339.  polovica, útok na polovici ihriska half-court offense 
2340.  polovica, vrátiť sa na druhú polovicu ihriska get back down the court 
2341.  polovica, zadná polovica ihriska back court 
2342.  polovica, zónový pressing na polovici ihriska half court zone press defense 
2343.  polovica, zónový pressing na polovici ihriska zone-press half court 
2344.  položiť lay 
2345.  položiť place 
2346.  položiť loptu na dosku lay the ball against backboard 
2347.  pomalý postup v útoku slow advance in attack 
2348.  pomalý postup v útoku slow advance in offense 
2349.  pomocník assistant 
2350.  pomôcka pre nácvik driblingu pod oči blinder 
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2351.  pomôcka pre nácvik driblingu pod oči dribbling glasses 
2352.  ponad, prihrávka jednou rukou ponad hlavu one-hand hook pass 
2353.  ponad, streľba ponad hlavu hook shot 
2354.  ponad, streľba v behu spod koša jednou rukou vzad 

ponad hlavu 
reverse lay-up hook shot 

2355.  poradie rank 
2356.  poraziť defeat 
2357.  poriadateľ organizer 
2358.  porušenie pravidiel violation 
2359.  porušenie pravidla 3 sekúnd three-second violation 
2360.  porušenie pravidla 5 sekúnd five-second violation 
2361.  porušenie pravidla cez pol backcourt violation 
2362.  porušiť, dopustiť sa porušenia pravidiel commit a violation 
2363.  porušiť, hráč, ktorý poruší pravidlá offender 
2364.  poskakovanie vzad skip backward 
2365.  poskakovať skip 
2366.  poskoky, presúvanie sa poskokmi boxer’s  slide 
2367.  posledné, streľba v posledných sekundách last seconds shot 
2368.  posledný, hra na posledný kôš play for the last shot 
2369.  posledný, situácia pri poslednom hode last shot situation 
2370.  post post 
2371.  post blízko koša low post 
2372.  post v strednej vzdialenosti od koša medium post 
2373.  post v hornom postavení high post 
2374.  postavenie position 
2375.  postavenie posture 
2376.  postavenie dvojice hráčov za sebou tandem position 
2377.  postavenie dvojice hráčov za sebou tandem stack 
2378.  postavenie krídla wing position 
2379.  postavenie medzi hráčom a loptou position between player and ball 
2380.  postavenie medzi hráčom a loptou overplay position 
2381.  postavenie mimo dohľadu out-of-sight position 
2382.  postavenie na doskakovanie rebound position 
2383.  postavenie na spojnici in-line position 
2384.  postavenie odstavovania block-out position 
2385.  postavenie odstavovania boxing-out position 
2386.  postavenie pivotmana centre position 
2387.  postavenie pivotmana position for center 
2388.  postavenie pivotmana position of the centre 
2389.  postavenie pod košom under-the-basket position 
2390.  postavenie postmana post position 
2391.  postavenie pre prijatie prihrávky do rýchleho 

protiútoku 
outlet position 

2392.  postavenie spredu fronting position 
2393.  postavenie v strede ihriska center court position 
2394.  postavenie v strede ihriska mid-court position 
2395.  postavenie v strede ihriska position in the center of the court 
2396.  postavenie v strede ihriska position in the middle of the court 
2397.  postavenie v trojuholníku positioning in the triangle 
2398.  postavenie v závese trailer position 
2399.  postavenie, obranné postavenie defensive position 
2400.  postavenie, obranné postavenie defensive stance 
2401.  postavenie, počiatočné postavenie initial position 
2402.  postavenie, post v hornom postavení high post 
2403.  postavenie, pozičné postavenie set position 
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2404.  postavenie, preberať hráčov v obrannom postavení switching in guarding assignment 
2405.  postavenie, preberať hráčov v obrannom postavení defensive switch arrangement 
2406.  postavenie, preberať v obrannom postavení defensive switch assignments 
2407.  postavenie, rovnobežné postavenie parallel position 
2408.  postavenie, udržať postavenie maintain the position 
2409.  postavenie, útočné postavenie offensive position 
2410.  postavenie, útočné pozičné postavenie offensive set position 
2411.  postavenie, vnútorné postavenie inside position 
2412.  postavenie, zatlačiť súpera do postavenia beat the opponent to the position 
2413.  postavenie, zaujať postavenie assume position 
2414.  postavenie, získať postavenie gain position 
2415.  postavenie, zmena obranného postavenia change of defensive alignment 
2416.  postavenie, zmena obranného postavenia change of defensive assignment 
2417.  postavenie, znovuvrátenie sa do obranného 

postavenia 
recovery defense 

2418.  postavenie, zónové postavenie zone setup 
2419.  postaviť clonu set a pick 
2420.  postaviť clonu set a screen 
2421.  postaviť clonu set up a pick 
2422.  postaviť clonu set up a screen 
2423.  postaviť obranu set the defense 
2424.  postaviť sa line-up 
2425.  postaviť sa do cesty obstruct 
2426.  postaviť sa do cesty driblérovi obstruct a dribbler's path 
2427.  postaviť sa do formácie line-up in a formation 
2428.  postman post player 
2429.  postman, hra s postmanom post play 
2430.  postman, križovať sa okolo postmana split the post player 
2431.  postman, nabiehanie na postmana cut of the centre 
2432.  postman, nabiehanie na postmana post cut 
2433.  postman, nabiehať na postmana post player cut 
2434.  postman, nalepiť sa na postmana close up a post player 
2435.  postman, nožničky okolo postmana scissoring around the postman 
2436.  postman, obsadiť postmana pick up a centre 
2437.  postman, obsadiť postmana pick up a post 
2438.  postman, postavenie postmana post position 
2439.  postman, priestor postmana post area 
2440.  postman, útok postmanom center attack 
2441.  postman, útok postmanom post attack 
2442.  postman, útok s postmanom post offense 
2443.  postoj stance 
2444.  postoj, hod z nerovnovážneho postoja off balance shot 
2445.  postoj, obranný postoj defensive posture 
2446.  postoj, základný driblingový postoj basic dribble posture 
2447.  postoj, základný postoj basic stance 
2448.  postranná prihrávka lateral pass 
2449.  postranná, hráč pri postrannej čiare player at the side-line 
2450.  postranná, vhadzovanie spoza postrannej čiary throw-in from the sideline 
2451.  postup, pomalý postup v útoku slow advance in attack 
2452.  postup, pomalý postup v útoku slow advance in offense 
2453.  postúpiť s loptou do prednej časti ihriska advance the ball to the frontcourt 
2454.  postupná clona continual pick 
2455.  postupná clona continual screen 
2456.  postupný útok set attack 
2457.  postupný útok set offense 
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2458.  postupný, systém postupného útoku set system 
2459.  postupovať s loptou progress with the ball 
2460.  posunúť vpred forward it 
2461.  pošmyknúť sa slip 
2462.  potrebovať, taktika, ktorá potrebuje čas time-consuming tactics 
2463.  použitie paží use of arms 
2464.  použitie rúk use of hands 
2465.  pozerať na loptu keep an eye on the ball 
2466.  pozícia position 
2467.  pozícia spredu fronting position 
2468.  pozícia stack stack position 
2469.  pozícia, dostať z pozície get out of position 
2470.  pozícia, dostať zónu z pozície get the zone from the position 
2471.  pozícia, dostať zónu z pozície outmaneuver the zone 
2472.  pozícia, hlboká pozícia deep position 
2473.  pozícia, odviesť z pozície draw out of the position 
2474.  pozícia, presunúť pozíciu shift the position 
2475.  pozícia, prihrať do streleckej pozície assist 
2476.  pozícia, prihrávka do streleckej pozície assistance 
2477.  pozícia, strelecká pozícia shooting position 
2478.  pozícia, úniková pozícia cut-off position 
2479.  pozícia, vyjsť von do pozície pop out to position 
2480.  pozícia, výmena pozícií rotate 
2481.  pozícia, vymeniť si pozície interchange the positions 
2482.  pozícia, vyraziť z pozície break out from position 
2483.  pozícia, vytiahnuť z pozície draw out of the position 
2484.  pozícia, vytlačiť z pozície force out of the position 
2485.  pozícia, zaisťovacia pozícia safety position 
2486.  pozície, vymeniť si pozície exchange positions 
2487.  pozičná herná kombinácia set-play pattern 
2488.  pozičná hra set play 
2489.  pozičná streľba set shot 
2490.  pozičná streľba jednou rukou one-hand set shot 
2491.  pozičné postavenie set position 
2492.  pozičné, útočné pozičné postavenie offensive set position 
2493.  pozorovateľ observer 
2494.  pozorovateľ súpera scout 
2495.  práca nôh footwork 
2496.  práca rúk work of the hands 
2497.  pravá, odraziť sa smerom hore z pravej nohy jump up from right foot 
2498.  pravá, odraziť sa z pravej nohy push off from right foot 
2499.  pravá, prihrávka pravou rukou one-hand right  pass 
2500.  pravidelný beh rhythmic run 
2501.  pravidelný beh steady run 
2502.  pravidlá code of rules 
2503.  pravidlá, dopustiť sa porušenia pravidiel commit a violation 
2504.  pravidlá, hráč, ktorý poruší pravidlá offender 
2505.  pravidlá, porušenie pravidiel violation 
2506.  pravidla, porušenie pravidla cez pol backcourt violation 
2507.  pravidlá, systém založený na samostatnom 

rozhodovaní podľa daných pravidiel 
free lance 

2508.  pravidlá, systém založený na samostatnom 
rozhodovaní podľa daných pravidiel 

free lancing 

2509.  pravidlo rule 
2510.  pravidlo ôsmich sekúnd eight-second rule 
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2511.  pravidlo piatich sekúnd five-second rule 
2512.  pravidlo troch sekúnd three-second rule 
2513.  pravidlo, porušenie pravidla 3 sekúnd three-second violation 
2514.  pravidlo, porušenie pravidla 5 sekúnd five-second violation 
2515.  preberanie switch 
2516.  preberanie switching 
2517.  preberanie skokom switch with the jump 
2518.  preberanie, agresívne preberanie aggressive switching 
2519.  preberanie, bojovať proti preberaniu fight against the switch 
2520.  preberanie, obrana preberaním po clone switch defense after screen 
2521.  preberanie, obranné preberanie defensive switch 
2522.  preberanie, osobná obrana s preberaním switching man-to-man defense 
2523.  preberanie, predstupovať pri preberaní overplay a switch 
2524.  preberanie, prekaziť preberanie beat a switch 
2525.  preberanie, výpomoc preberaním help with the switch 
2526.  preberať hráčov v obrannom postavení switching in guarding assignment 
2527.  preberať hráčov v obrannom postavení defensive switch arrangement 
2528.  preberať hráčov v obrannom postavení defensive switch assignments 
2529.  prebiehanie, cvičenie na streľbu z dvoch miest 

s prebiehaním 
shooting from two spots 

2530.  prebiehanie, cvičenie na streľbu z dvoch miest s 
prebiehaním 

horseshoe drill 

2531.  prebrať hráča pick up a player 
2532.  prebrať si hráčov switch the players 
2533.  prečísliť outnumber 
2534.  prečísliť priestor overload area 
2535.  pred, predšmyknúť sa pred niekoho sneak 
2536.  predchádzanie v obrane hedging 
2537.  predísť pohyb hráča v obrane overplay a player's move 
2538.  predísť v obrane hedge 
2539.  predísť v obrane overplay 
2540.  predkolo preliminary competition 
2541.  predkročný, basketbalový streh - podrep predkročný basketball stance – staggered stance 
2542.  predlaktie, ukončenie pohybu ruky v zápästí a 

predlaktí pri streľbe 
follow-through 

2543.  predĺženie extension 
2544.  predĺženie extra period 
2545.  predĺženie prolongation 
2546.  predĺženie hracej doby extension of playing time 
2547.  predĺženie hracej doby overtime 
2548.  predná časť ihriska front part of the court 
2549.  predná polovica ihriska front court 
2550.  predná, hráč v prednej časti ihriska front-court player 
2551.  predná, hráč v prednej časti ihriska player in the front court 
2552.  predná, postúpiť s loptou do prednej časti ihriska advance the ball to the frontcourt 
2553.  predný hráč front player 
2554.  predný hráč front-line player 
2555.  predný rad zóny front line of the zone 
2556.  predok, prihrať loptu dopredu forward the ball 
2557.  predrať sa cez obranu shift through defense 
2558.  predrať sa cez obranu slip through defense 
2559.  predstavovanie hráčov introduction of players 
2560.  predstieraná hra dummy play 
2561.  predstieraná hra pretended play 
2562.  predstúpiť hedge 
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2563.  predstupovanie hedging 
2564.  predstupovať overplay 
2565.  predstupovať na stranu lopty overplay the ball side 
2566.  predstupovať na stranu lopty step to the side of the ball 
2567.  predstupovať pohyb hráča overplay the player's move 
2568.  predstupovať pri preberaní overplay a switch 
2569.  predšmyknúť sa pred niekoho sneak 
2570.  predvídať anticipate 
2571.  predvídať prihrávku anticipate a pass 
2572.  prehadzovanie, zapríčiniť prehadzovanie cause a fumble 
2573.  prehodenie, dribling so zmenou smeru prehodením 

lopty poza chrbát 
behind the back dribble 

2574.  prehodenie, dribling so zmenou smeru s prehodením 
lopty pred telom 

cross-over dribble 

2575.  prehra loss 
2576.  prehra lost game 
2577.  prehra, kontumačná prehra forfeit 
2578.  prehrať kontumačne lose by forfeit 
2579.  prehrať zápas lose a game 
2580.  prehrať, mužstvo, ktoré prehrá loosing team 
2581.  prehrať, mužstvo, ktoré prehrá loser 
2582.  prehrávať be behind 
2583.  prehupnúť sa späť rock back 
2584.  prechod transition 
2585.  prechod z útoku do obrany shift from offense to defense 
2586.  prechod z útoku do obrany transition from offense to defense 
2587.  prejsť do útoku switch to offense 
2588.  prejsť na osobnú obranu convert to man-to-man 
2589.  prejsť, lopta prejde košom ball drops through the basket 
2590.  prejsť, lopta prejde obručou ball drops through the rim 
2591.  prekaziť preberanie beat a switch 
2592.  prekážať pohybu hráča hamper a player’s movement 
2593.  prekážať súperovi hinder the opponent 
2594.  prekážka obstruction 
2595.  prekĺznuť slip 
2596.  prekĺznutie slip 
2597.  prekĺznutie medzi inside slip 
2598.  prekĺznutie predom front slip 
2599.  prekĺznutie zadom rear slip 
2600.  prekĺznutie zvonku outside slip 
2601.  prekonať obrancu outmaneuver a defender 
2602.  prekonať obranu outmaneuver defense 
2603.  prekrižovanie criss-cross movement 
2604.  prekrižovanie krídiel criss-cross the wings 
2605.  prekrižovanie krídiel swing the wings 
2606.  prekrižovať criss-cross 
2607.  prekrižovať cross-over 
2608.  premenlivá obrana match-up defense 
2609.  premiestniť sa do trestného územia adjust into the key 
2610.  premiestňovanie sa prísunným krokom shuffle 
2611.  premiestňovanie sa, útok premiestňovaním sa shuffle offense 
2612.  premiestňovaním sa, útočný systém 

premiestňovaním sa 
shuffle 

2613.  premiestňovať sa prísunným krokom shuffle 
2614.  premiestňovať sa sem a tam shuttle 
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2615.  prenesenie transfer 
2616.  prenesenie, dvojnásobné prenesenie lopty za 

chrbtom v driblingu 
dribble the ball and double transfer it 
behind the back 

2617.  preniesť bring 
2618.  preniesť loptu cez ihrisko bring the ball down court 
2619.  prenikanie, útok prenikaním attack with penetration 
2620.  prenikať cez cut through 
2621.  prenikať, hráč, ktorý preniká driver 
2622.  prenikať, hráč, ktorý preniká driving player 
2623.  prenikať, hráč, ktorý preniká penetrating player 
2624.  preniknúť infiltrate 
2625.  preniknúť penetrate 
2626.  preniknúť do obrany infiltrate a defense 
2627.  preniknúť do zóny penetrate a zone 
2628.  preniknúť zónou cut through the zone 
2629.  preniknutie penetration 
2630.  preplnene overcrowded 
2631.  preplnený priestor jammed area 
2632.  preplnený, dostať loptu z preplneného priestoru get the ball out from the congested area 
2633.  preplniť priestor clog the area 
2634.  preplniť priestor congest the area 
2635.  preplniť priestor jam the area 
2636.  preraziť break 
2637.  preraziť pressing break a press 
2638.  prerážať charge 
2639.  prerezať sa knife through 
2640.  prerušená hra play was interrupted 
2641.  prerušená, dočasne prerušená hra suspension of play 
2642.  prerušenie hry interruption of play 
2643.  prerušovaná čiara kruhu trestného územia broken line of the free-throw circle 
2644.  presná prihrávka accurate pass 
2645.  pressing pressing 
2646.  pressing pressing defense 
2647.  pressing na celom ihrisku full-court press 
2648.  pressing na polovici ihriska half-court press 
2649.  pressing na troch štvrtinách ihriska three-quarter pressure 
2650.  pressing, bránenie pressingom defensive press 
2651.  pressing, hrať na pressing meet the pressure 
2652.  pressing, naháňač v pressingu chaser 
2653.  pressing, odolávať pressingu call off pressure 
2654.  pressing, osobný pressing man-to-man press defense 
2655.  pressing, osobný pressing na celom ihrisku full court man-to-man defense 
2656.  pressing, osobný pressing na polovici ihriska half court  man-to-man press defense 
2657.  pressing, osobný pressing na troch štvrtinách ihriska man-to-man three-quarters court press 

defense 
2658.  pressing, preraziť pressing break a press 
2659.  pressing, stretnúť sa s nátlakom meet the pressure 
2660.  pressing, útok proti pressingu offense against press 
2661.  pressing, vrátiť sa do zónovej obrany z pressingu return to zone defense from press 
2662.  pressing, vrátiť sa do zónovej obrany z pressingu revert to zone defense from press 
2663.  pressing, zónový pressing zone press 
2664.  pressing, zónový pressing 1-2-1-1 one-two-one-one zone press 
2665.  pressing, zónový pressing 1-2-1-1 zone press one-two-one-one 
2666.  pressing, zónový pressing 1-3-1 pressing defense zone one-three-one 
2667.  pressing, zónový pressing 1-3-1 zone-press one-three-one 
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2668.  pressing, zónový pressing 2-1-2 pressing defense zone two-one-two 
2669.  pressing, zónový pressing 2-1-2 zone-press two-one-two 
2670.  pressing, zónový pressing 2-2-1 pressing defense zone two-two-one 
2671.  pressing, zónový pressing 2-2-1 zone-press two-two-one 
2672.  pressing, zónový pressing 3-1-1 pressing defense zone three-one-one 
2673.  pressing, zónový pressing 3-1-1 zone-press three-one-one 
2674.  pressing, zónový pressing na celom ihrisku full court zone press defense 
2675.  pressing, zónový pressing na celom ihrisku pressing defense zone full court 
2676.  pressing, zónový pressing na celom ihrisku zone-press full court 
2677.  pressing, zónový pressing na polovici ihriska half court zone press defense 
2678.  pressing, zónový pressing na polovici ihriska pressing defense zone half court 
2679.  pressing, zónový pressing na polovici ihriska zone-press half court 
2680.  pressing, zónový pressing na troch štvrtinách ihriska pressing defense zone three-quarters 

court 
2681.  pressing, zónový pressing na troch štvrtinách ihriska three-quarters court zone press defense 
2682.  pressing, zónový pressing na troch štvrtinách ihriska zone three-quarters zone press defense 
2683.  pressing, zónový pressing na troch štvrtinách ihriska zone-press three-quarters court 
2684.  pressingová osobná obrana man-to-man pressure defense 
2685.  pressingová taktika pressing tactics 
2686.  presun shift 
2687.  presun z útoku do obrany shift from offense to defense 
2688.  presunúť shift 
2689.  presunúť pozíciu shift the position 
2690.  presunúť sa k lopte adjust the position towards the ball 
2691.  presúvanie sa poskokmi boxer’s slide 
2692.  prešmyknúť sa sneak 
2693.  preťaženie overload  
2694.  preťaženie, kombinácia založená na preťažení overload combination 
2695.  preťaženie, situácia v preťažení overload situation 
2696.  preťaženie, útok preťažením overload offense 
2697.  preťaženie, vytvoriť preťaženie create an overload situation 
2698.  preťažiť overload 
2699.  preťažiť jednu stranu ihriska overload one side of the court 
2700.  preťažiť zónovú obranu overload a zone 
2701.  preteky družstiev relays 
2702.  pretínanie intersection 
2703.  pretnutie čiar line intersection 
2704.  pretnutie koncovej čiary s čiarou ohraničujúcou 

vymedzené územie 
baseline intersection 

2705.  prevaha, nadobudnúť číselnú prevahu outnumber 
2706.  prevaha, nadobudnúť číselnú prevahu nad súperom outnumber an opponent 
2707.  priama prihrávka lateral pass 
2708.  priama prihrávka straight pass 
2709.  priamy hod clean shot 
2710.  priebeh hry course of a game 
2711.  priemer average 
2712.  priemer diameter 
2713.  priemer bodov points average 
2714.  priemer bodov za sezónu seasonal point average 
2715.  priemer koša diameter of the rim 
2716.  priemer, strelecký priemer shooting average 
2717.  priemerný výsledok average result 
2718.  priesečník intersection 
2719.  priestor area 
2720.  priestor room 
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2721.  priestor bodovania scoring area 
2722.  priestor doskakovania rebounding area 
2723.  priestor hry playing area 
2724.  priestor kruhu územia trestného hodu foul-circle area 
2725.  priestor kruhu územia trestného hodu free throw circle area 
2726.  priestor na kraji ihriska area on the side of the court 
2727.  priestor pivotmana post area 
2728.  priestor pivotmana bližšie ku košu low post area 
2729.  priestor pivotmana na čiare trestného hodu high-post area 
2730.  priestor pivotmana v strede územia trestného hodu medium post area 
2731.  priestor pod košom underneath the basket 
2732.  priestor postmana post area 
2733.  priestor pre prihrávku room for pass 
2734.  priestor pre prihrávku do rýchleho protiútoku outlet area 
2735.  priestor pre prijatie prihrávky area for receiving the pass 
2736.  priestor streľby shooting area 
2737.  priestor trestného hodu free throw line area 
2738.  priestor územia trestného hodu foul-lane area 
2739.  priestor územia trestného hodu free-throw area 
2740.  priestor územia trestného hodu restricted area 
2741.  priestor v blízkosti koša area close to the basket 
2742.  priestor v stred ihriska center of the court 
2743.  priestor v strede ihriska area at the half-way line 
2744.  priestor v strede ihriska mid-court area 
2745.  priestor v strede ihriska middle of the court 
2746.  priestor v strede zóny area in the middle of the zone 
2747.  priestor v strede zóny middle of the zone defense 
2748.  priestor vbiehania area for cutting 
2749.  priestor vnikania area for penetration 
2750.  priestor vnikania cutting area 
2751.  priestor vnikania penetrating area 
2752.  priestor, blízky priestor close area 
2753.  priestor, brániť priestor defend the area 
2754.  priestor, do ktorého sa prihráva area to pass in 
2755.  priestor, dostať loptu z preplneného priestoru get the ball out from the congested area 
2756.  priestor, obranný priestor defensive area 
2757.  priestor, obsadiť priestor cover the area 
2758.  priestor, obsadiť priestor overplay the area 
2759.  priestor, otvoriť priestor open area 
2760.  priestor, podkošový priestor area underneath the basket 
2761.  priestor, podkošový priestor goal area 
2762.  priestor, podkošový priestor underneath the basket area 
2763.  priestor, podkošový priestor under-the-basket area 
2764.  priestor, prečísliť priestor overload area 
2765.  priestor, preplnený priestor jammed area 
2766.  priestor, preplniť priestor clog the area 
2767.  priestor, preplniť priestor congest the area 
2768.  priestor, preplniť priestor jam the area 
2769.  priestor, prihrávka do voľného priestoru pass to open area 
2770.  priestor, prihrávka do voľného priestoru pass to open space 
2771.  priestor, školský priestor na hranie playground 
2772.  priestor, únik do vnútorného priestoru penetrating drive 
2773.  priestor, únik do voľného priestoru cut to open space 
2774.  priestor, určený priestor designated area 
2775.  priestor, útočný priestor attacking area 
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2776.  priestor, útočný priestor offensive area 
2777.  priestor, uvoľniť priestor clear the area 
2778.  priestor, uvoľniť priestor open area 
2779.  priestor, uzatvoriť priestor close area 
2780.  priestor, uzatvoriť priestor close up the area 
2781.  priestor, uzatvoriť priestor shut the area 
2782.  priestor, v ktorom sa prijímajú prihrávky area to receive the pass 
2783.  priestor, voľný priestor open area 
2784.  priestor, vyplniť priestor fill the area 
2785.  priestor, vyprázdniť priestor clear out 
2786.  priestor, zapchať priestor clog the area 
2787.  priestor, zapchať priestor jam the area 
2788.  priestupok violation 
2789.  prihrať make a pass 
2790.  prihrať pass 
2791.  prihrať do streleckej pozície assist 
2792.  prihrať loptu dopredu pass the ball forward 
2793.  prihrať loptu hráčovi pass the ball to the player 
2794.  prihrať loptu oblúkom pass the ball using the hook pass 
2795.  prihrať loptu von spod koša outlet pass 
2796.  prihrať oblúkom hook pass 
2797.  prihrať oblúkom lob 
2798.  prihrať oblúkom lob pass 
2799.  prihrať okolo hráča v strede ihriska bypass a player in the middle of the court 
2800.  prihrať voľnému hráčovi hit an open player 
2801.  prihrať, kombinácia prihraj a choď zacloniť na slabú 

stranu 
pass-and-go away to screen 

2802.  prihrať, lopta bola prihraná späť do obrannej 
polovice ihriska 

ball returned to back court 

2803.  prihrať, nedovoliť prihrať deny a pass 
2804.  prihrať, situácia prihraj a bež give and go situation 
2805.  prihrať, situácia prihraj a bež pass-and-cut situation 
2806.  prihrávajúci hráč passer 
2807.  prihrávanie passing 
2808.  prihrávanie vo dvojici passing in pairs 
2809.  prihrávanie, neustále prihrávanie feeding 
2810.  prihrávať, hráč, ktorý prihráva feeder 
2811.  prihrávať, neustále prihrávať feed 
2812.  prihrávať, neustále prihrávať hráčovi all time feeds player with passes  
2813.  prihrávať, neustále prihrávať hráčovi feed a player 
2814.  prihrávať, priestor, do ktorého sa prihráva area to pass in 
2815.  prihrávka pass 
2816.  prihrávka do ihriska pass-in 
2817.  prihrávka do rýchleho protiútoku po doskočení lopty outlet pass 
2818.  prihrávka do strany pass to the side 
2819.  prihrávka do streleckej pozície assistance 
2820.  prihrávka do šírky lateral pass 
2821.  prihrávka do voľného priestoru pass to open area 
2822.  prihrávka do voľného priestoru pass to open space 
2823.  prihrávka dopredu pass ahead 
2824.  prihrávka dvomi rukami od pŕs two-handed chest pass 
2825.  prihrávka jednou rukou one-hand pass 
2826.  prihrávka jednou rukou one-handed pass 
2827.  prihrávka jednou rukou krížom pred telom cross-body one-hand pass 
2828.  prihrávka jednou rukou od pleca one-handed baseball pass 
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2829.  prihrávka jednou rukou ponad hlavu one-hand hook pass 
2830.  prihrávka jednou rukou s odrazom od zeme one-handed bounce pass 
2831.  prihrávka jednou rukou sponad pleca over-arm pass 
2832.  prihrávka jednou rukou spoza pleca one-hand baseball pass 
2833.  prihrávka jednou rukou za telom behind the back pass 
2834.  prihrávka jednou rukou zo strany (ako hod diskom) discus pass 
2835.  prihrávka kotúľaním bowling pass 
2836.  prihrávka kotúľaním rolling pass 
2837.  prihrávka krížom cez ihrisko cross-court pass 
2838.  prihrávka krížom cez ihrisko diagonal pass 
2839.  prihrávka nadhodením pass with the flick of the wrist 
2840.  prihrávka najbližšiemu hráčovi pass to the nearest player 
2841.  prihrávka o zem  bounce pass 
2842.  prihrávka oblúkom lobbed pass 
2843.  prihrávka od boku pass from the waist 
2844.  prihrávka odbitím tip pass 
2845.  prihrávka pod pažou underarm pass 
2846.  prihrávka podaním hand-off pass 
2847.  prihrávka poza chrbát pass behind the back 
2848.  prihrávka pravou rukou one-hand right pass 
2849.  prihrávka späť reverse pass 
2850.  prihrávka sponad hlavy dvomi rukami over-the-head pass with two-hand 
2851.  prihrávka sponad hlavy dvomi rukami two-hand overhead pass 
2852.  prihrávka spoza čiary in-bound pass 
2853.  prihrávka trčením push pass 
2854.  prihrávka von zo stredu ihriska pass-out 
2855.  prihrávka vzad pass behind the back 
2856.  prihrávka z dlhej vzdialenosti long pass 
2857.  prihrávka z krátkej vzdialenosti short pass 
2858.  prihrávka z ruky do ruky hand-off pass 
2859.  prihrávka zdola underhand pass 
2860.  prihrávka zhora dvomi rukami pass from top with both hands 
2861.  prihrávka zhora jednou rukou (ako oštepom) javelin pass 
2862.  prihrávka zo strednej vzdialenosti medium pass 
2863.  prihrávka, blokovať prihrávku block the pass 
2864.  prihrávka, bočná prihrávka one-handed side pass 
2865.  prihrávka, cvičenie na prihrávky passing drill 
2866.  prihrávka, diagonálna prihrávka diagonal pass 
2867.  prihrávka, dlhá prihrávka long pass 
2868.  prihrávka, dostať prihrávku get a pass 
2869.  prihrávka, dostať prihrávku od hráča receive the pass from a player 
2870.  prihrávka, dráha prihrávky passing lane 
2871.  prihrávka, hráč na kraji ihriska, ktorý dostáva 

prihrávku do rýchleho protiútoku 
outlet player 

2872.  prihrávka, ísť proti prihrávke meet a pass 
2873.  prihrávka, klamavá prihrávka fake pass 
2874.  prihrávka, krátka prihrávka short pass 
2875.  prihrávka, krížna prihrávka cross-court pass 
2876.  prihrávka, lobovaná prihrávka lob 
2877.  prihrávka, načasovaná prihrávka well-timed pass 
2878.  prihrávka, náhla prihrávka snap pass 
2879.  prihrávka, neistá prihrávka uncertain pass 
2880.  prihrávka, nízka prihrávka low pass 
2881.  prihrávka, obrana, s rukou v dráhe prihrávky denial defense 
2882.  prihrávka, odraziť prihrávku deflect a pass 
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2883.  prihrávka, postavenie pre prijatie prihrávky do 
rýchleho protiútoku 

outlet position 

2884.  prihrávka, postranná prihrávka lateral pass 
2885.  prihrávka, predvídať prihrávku anticipate a pass 
2886.  prihrávka, presná prihrávka accurate pass 
2887.  prihrávka, priama prihrávka lateral pass 
2888.  prihrávka, priama prihrávka straight pass 
2889.  prihrávka, priestor pre prihrávku room for pass 
2890.  prihrávka, priestor pre prihrávku do rýchleho 

protiútoku 
outlet area 

2891.  prihrávka, priestor pre prijatie prihrávky area for receiving the pass 
2892.  prihrávka, prijať prihrávku receive a pass  
2893.  prihrávka, prudká prihrávka crisp pass 
2894.  prihrávka, prudká prihrávka strong pass 
2895.  prihrávka, prvá prihrávka initial pass 
2896.  prihrávka, prvá prihrávka lead pass 
2897.  prihrávka, prvá prihrávka do protiútoku outlet pass 
2898.  prihrávka, prvá prihrávka do strany outlet pass 
2899.  prihrávka, rázna prihrávka crisp pass 
2900.  prihrávka, rýchla prihrávka quick pass 
2901.  prihrávka, spätná prihrávka return pass 
2902.  prihrávka, uvoľniť hráča pre prihrávku free the player to receive a pass 
2903.  prihrávka, uvoľniť sa pre prihrávku get open for the pass 
2904.  prihrávka, uvoľniť uličku pre prihrávku open passing lane 
2905.  prihrávka, voľný pre prihrávku open for a pass 
2906.  prihrávka, vypichnúť prihrávku intercept a pass 
2907.  prihrávka, vysoká prihrávka high pass 
2908.  prihrávka, zlá prihrávka bad pass 
2909.  prihrávka, zlá prihrávka misplaced pass 
2910.  prihrávky, priestor, v ktorom sa prijímajú prihrávky area to receive the pass 
2911.  prihrávky, ulička pre prihrávky passing lane 
2912.  prihrávky, útočný systém založený na prihrávkach passing game 
2913.  prijať receive 
2914.  prijať take 
2915.  prijať prihrávku receive a pass 
2916.  prijať, priestor, v ktorom sa prijímajú prihrávky area to receive the pass 
2917.  prijatie, postavenie pre prijatie prihrávky do rýchleho 

protiútoku 
outlet position 

2918.  prijatie, priestor pre prijatie prihrávky area for receiving the pass 
2919.  prikročiť, pivotmanská streľba po prikročení ku košu low post shot with step towards the 

basket 
2920.  prilepiť sa stick 
2921.  príležitosť opportunity 
2922.  príležitosť k bodovaniu scoring opportunity 
2923.  príležitosť k streľbe shooting opportunity 
2924.  príprava na hod preparing for the throw 
2925.  prípravná hra auxiliary play 
2926.  prípravné obdobie pre-season 
2927.  príroda, otvorené ihrisko v prírode outdoor court 
2928.  prispôsobenie sa matching 
2929.  prispôsobenie sa match-up 
2930.  prispôsobenie sa, individuálne prispôsobenie sa 

súperovi 
individual match-up of opponent 

2931.  prispôsobiť sa v obrane match up defensively 
2932.  prísť do ihriska step into the court 
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2933.  prísunný krok shuffle step 
2934.  prísunný krok vpred alebo vzad shuffle step 
2935.  prísunný, premiestňovanie sa prísunným krokom shuffle 
2936.  prísunný, premiestňovať sa prísunným krokom shuffle 
2937.  prísunný, únik s prísunným krokom cut using shuffle steps 
2938.  prísunný, únik s prísunným krokom cut with shuffle steps 
2939.  profesionáli, zápas profesionálov professional game 
2940.  proti, bojovať proti preberaniu fight against the switch 
2941.  proti, brániť sa proti clone fight the pick 
2942.  proti, brániť sa proti clone fight the screen 
2943.  proti, ísť proti meet 
2944.  proti, ísť proti lopte meet the ball 
2945.  proti, ísť proti prihrávke meet a pass 
2946.  proti, pohyb proti smeru hodinových ručičiek anti-clockwise movement 
2947.  proti, rotácia proti smeru hodinových ručičiek anti-clockwise rotation 
2948.  proti, stack proti osobnej obrane stack against man-to-man defense 
2949.  proti, stack proti zónovej obrane stack against the zone 
2950.  proti, stack proti zónovej obrane zone stack 
2951.  proti, útok proti osobnej obrane man-to-man offense 
2952.  proti, útok proti osobnej obrane offense against man-to-man defense 
2953.  proti, útok proti pressingu offense against press 
2954.  proti, útok proti zónovej obrane zone offense 
2955.  protihráč opponent 
2956.  protiútok break 
2957.  protiútok counter-attack 
2958.  protiútok fast break 
2959.  protiútok, basketbal založený na rýchlom protiútoku fast break basketball 
2960.  protiútok, byť sám v protiútoku one-on-none break 
2961.  protiútok, cvičenie na rýchly protiútok fast break drill 
2962.  protiútok, hráč na kraji ihriska, ktorý dostáva 

prihrávku do rýchleho protiútoku 
outlet player 

2963.  protiútok, pokračovať v rýchlom protiútoku continue the fast break 
2964.  protiútok, postavenie pre prijatie prihrávky do 

rýchleho protiútoku 
outlet position 

2965.  protiútok, priestor pre prihrávku do rýchleho 
protiútoku 

outlet area 

2966.  protiútok, prihrávka do rýchleho protiútoku po 
doskočení lopty 

outlet pass 

2967.  protiútok, prvá prihrávka do protiútoku outlet pass 
2968.  protiútok, rýchly protiútok fast break 
2969.  protiútok, rýchly protiútok fast break offense 
2970.  protiútok, rýchly protiútok v troch pásmach three-lane fast break 
2971.  protiútok, viesť protiútok handle a fast break 
2972.  protiútok, viesť rýchly protiútok lead the fast break 
2973.  protiútok, viesť rýchly protiútok run a fast break 
2974.  protiútok, vyraziť do rýchleho protiútoku hustle on a fast break 
2975.  protiútok, začať rýchly protiútok initiate the fast break 
2976.  protiútok, začať rýchly protiútok start the fast break 
2977.  protiútok, založiť rýchly protiútok start the fast break 
2978.  protiútok, zastaviť rýchly protiútok stop the fast break 
2979.  protiútok, zdržovať rýchly protiútok delay a fast break 
2980.  protiútok, znemožniť rýchly protiútok make impossible the fast break 
2981.  prsia, prihrávka dvomi rukami od pŕs two-handed chest pass 
2982.  prsty, držať loptu končekmi prstov hold the ball in fingertips 
2983.  prsty, chytiť loptu končekmi prstov grab the ball with fingertips 
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2984.  prudká prihrávka crisp pass 
2985.  prudká prihrávka strong pass 
2986.  prudko uniknúť cut sharply 
2987.  prudko, vyraziť dopredu prudko dart forward 
2988.  prvá prihrávka initial pass 
2989.  prvá prihrávka lead pass 
2990.  prvá prihrávka do protiútoku outlet pass 
2991.  prvá prihrávka do strany outlet pass 
2992.  prvý hráč, ktorý chytí loptu primary receiver 
2993.  prvý polčas first half 
2994.  prvý rozhodca referee 
2995.  pumpovať pri driblingu dribble with pumping motion 
2996.  pumpovať rukami pri behu using arms action during the run 
2997.  pumpovať rukami pri behu using arms action whilst running 
2998.  pútať hráča occupy the player 
2999.  putovný vyzývací pohár challenge cup 
 

R 
3000.  rad, predný rad zóny front line of the zone 
3001.  rad, zadný rad backline 
3002.  rad, zadný rad zóny backline of the zone 
3003.  rázna prihrávka crisp pass 
3004.  riadená hra formal play 
3005.  riadiť administer 
3006.  robiť opačné pohyby counteract moves 
3007.  roh ihriska corner 
3008.  rok, nováčik roku freshman of the year 
3009.  rok, nováčik roku rookie of the year 
3010.  roky, družstvo dievčat pod 16 rokov cadettes team 
3011.  roky, družstvo chlapcov pod 16 rokov cadet team 
3012.  rotácia rotation 
3013.  rotácia lopty rotation of the ball 
3014.  rotácia lopty spin of the ball 
3015.  rotácia proti smeru hodinových ručičiek anticlockwise rotation 
3016.  rotácia v kruhu rotation in wheel 
3017.  rotácia v smere hodinových ručičiek clockwise rotation 
3018.  rotácia, dať lopte rotáciu give a spin to the ball 
3019.  rotácia, dať lopte spätnú rotáciu give a backspin to the ball 
3020.  rotácia, horná rotácia top-spin 
3021.  rotácia, kolečko – rotácia lopty v osmičke figure eight circulation 
3022.  rotácia, malá rotácia little spin 
3023.  rotácia, spätná rotácia backspin 
3024.  rotácia, spätná rotácia reverse rotation 
3025.  rotácia, žiadna rotácia no spin 
3026.  rotujúci útok offensive rotation 
3027.  rovnobežné postavenie parallel position 
3028.  rovnobežné, rozostavenie rovnobežné so zadnou 

čiarou 
parallel formation with the baseline 

3029.  rovnováha balance 
3030.  rovnováha tela body balance 
3031.  rovnováha, obranná rovnováha defensive balance 
3032.  rovnováha, útočná rovnováha offensive balance 
3033.  rozbiť defeat 
3034.  rozbiť obranné rozostavenie beat the defensive alignment 
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3035.  rozbiť obranné rozostavenie defeat defensive alignment 
3036.  rozbitá obrana  collapsed defense 
3037.  rozcvičenie warm-up 
3038.  rozcvičovacie cvičenia warm-up drills 
3039.  rozdelenie split 
3040.  rozdeliť split 
3041.  rozdiel difference 
3042.  rozdiel, bodový rozdiel difference of points 
3043.  rozhodca official 
3044.  rozhodca, druhý rozhodca umpire 
3045.  rozhodca, hod rozhodcu jump ball 
3046.  rozhodca, oddychový čas rozhodcu referee's time-out 
3047.  rozhodca, prvý rozhodca referee 
3048.  rozhodca, signál rozhodcu referees signal 
3049.  rozhodcovia referees 
3050.  rozhodcovia, stolík zapisovateľa scorer’s  table 
3051.  rozhodnúť stretnutie decide the game 
3052.  rozhodovanie, systém založený na samostatnom 

rozhodovaní podľa daných pravidiel 
free lance 

3053.  rozhodovanie, systém založený na samostatnom 
rozhodovaní podľa daných pravidiel 

free lancing 

3054.  rozhodovať officiate 
3055.  rozhodujúci kôš winning basket 
3056.  rozkročný, basketbalový streh - podrep rozkročný basketball stance - parallel stance 
3057.  rozmery dimensions 
3058.  rozmery ihriska court dimensions 
3059.  rozohrávač ball handler 
3060.  rozohrávač guard 
3061.  rozohrávač playmaker 
3062.  rozohrávač point guard 
3063.  rozohrávač na oblúku územia trestného hodu playmaker 
3064.  rozohrávač na oblúku územia trestného hodu playmaker at the top of the free throw 

line circle 
3065.  rozohrávač na oblúku územia trestného hodu point guard 
3066.  rozohrávač, brániť s rozohrávačmi pressing with the guards 
3067.  rozohrávač, druhý rozohrávač off guard 
3068.  rozohrávač, herná kombinácia rozohrávača s krídlom combination of guard and forward 
3069.  rozohrávač, krajný rozohrávač forward 
3070.  rozohrávač, krajný rozohrávač off guard 
3071.  rozohrávač, krajný rozohrávač wing player 
3072.  rozohrávač, križovanie rozohrávačov guard-to-guard crisscross 
3073.  rozohrávač, križovanie rozohrávačov guard-to-guard swing 
3074.  rozohrávač, stredný rozohrávač ball handler 
3075.  rozohrávač, stredný rozohrávač point guard 
3076.  rozohrávači, hra rozohrávačov guards play 
3077.  rozohrávači, hra rozohrávačov guard-to-guard play 
3078.  rozohriatie warm-up 
3079.  rozoskakujúci hráč jump ball player 
3080.  rozostavenie assignment 
3081.  rozostavenie formation 
3082.  rozostavenie celého družstva team alignment 
3083.  rozostavenie družstva team alignment 
3084.  rozostavenie rovnobežné so zadnou čiarou parallel formation with the baseline 
3085.  rozostavenie v kosoštvorci diamond arrangement 
3086.  rozostavenie v kosoštvorci diamond formation 
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3087.  rozostavenie v trojuholníku triangle arrangement 
3088.  rozostavenie vo štvorci box formation 
3089.  rozostavenie vo štvorci box alignment 
3090.  rozostavenie vo štvorci box arrangement 
3091.  rozostavenie, obranné rozostavenie defensive alignment 
3092.  rozostavenie, rozbiť obranné rozostavenie beat the defensive alignment 
3093.  rozostavenie, rozbiť obranné rozostavenie defeat defensive alignment 
3094.  rozostavenie, útočné rozostavenie offensive alignment 
3095.  rozostavenie, zmeniť rozostavenie change the alignment 
3096.  rozostavenie, zmeniť rozostavenie reshape the alignment 
3097.  rozostavený, byť naširoko rozostavený keep wide 
3098.  rozostaviť, znovu sa rozostaviť re-align 
3099.  rozostaviť, znovu sa rozostaviť reshape the alignment 
3100.  rozrušiť upset 
3101.  rozsah range 
3102.  rozskok jump ball 
3103.  rozskok v strede ihriska jump ball in the center circle 
3104.  rozskok, hráč na rozskoku jump ball player 
3105.  rozskok, situácia pri rozskoku jump-ball situation 
3106.  roztiahnuť spread 
3107.  roztiahnuť obranu spread the defense 
3108.  roztiahnuť útok spread the offense 
3109.  roztiahnuť zónu spread the zone 
3110.  rožný hráč corner player 
3111.  ručičky, pohyb proti smeru hodinových ručičiek anti-clockwise movement 
3112.  ručičky, pohyb v smere hodinových ručičiek clockwise movement 
3113.  ručičky, rotácia proti smeru hodinových ručičiek anti-clockwise rotation 
3114.  ručičky, rotácia v smere hodinových ručičiek clockwise rotation 
3115.  ruka hand 
3116.  ruka, klamavé pohyby rukou hand fakes 
3117.  ruka, mávať rukou hand weaving 
3118.  ruka, obrana, s rukou v dráhe prihrávky denial defense 
3119.  ruka, použitie rúk use of hands 
3120.  ruka, pozičná streľba jednou rukou one-hand set shot 
3121.  ruka, prihrávka jednou rukou one-hand pass 
3122.  ruka, prihrávka jednou rukou one-handed pass 
3123.  ruka, prihrávka jednou rukou krížom pred telom cross-body one-hand pass 
3124.  ruka, prihrávka jednou rukou od pleca one-handed baseball pass 
3125.  ruka, prihrávka jednou rukou ponad hlavu one-hand hook pass 
3126.  ruka, prihrávka jednou rukou s odrazom od zeme one-handed bounce pass 
3127.  ruka, prihrávka jednou rukou sponad pleca over-arm pass 
3128.  ruka, prihrávka jednou rukou spoza pleca one-hand baseball pass 
3129.  ruka, prihrávka pravou rukou one-hand right pass 
3130.  ruka, prihrávka z ruky do ruky hand-off pass 
3131.  ruka, prihrávka zhora jednou rukou (ako oštepom) javelin pass 
3132.  ruka, streľba jednou rukou one-hand shot 
3133.  ruka, streľba jednou rukou po dvojtakte lay-up shot with one hand 
3134.  ruka, streľba jednou rukou v behu po zastavení shot with one hand from the stop 
3135.  ruka, streľba jednou rukou zdola po vniknutí pod kôš lay up shot from the penetration using 

finger roll 
3136.  ruka, streľba z dvojtaktu spod koša jednou rukou 

zdola 
one-hand finger roll lay-up shot 

3137.  ruka, ukončenie pohybu ruky v zápästí a predlaktí pri 
streľbe 

follow-through 

3138.  rukami, prihrávka zhora dvomi rukami pass from top with both hands 
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3139.  rukou, prihrávka jednou rukou spoza pleca one-hand baseball pass 
3140.  rukou, prihrávka jednou rukou za telom behind the back pass 
3141.  rukou, prihrávka jednou rukou zo strany (ako hod 

diskom) 
discus pass 

3142.  rukou, streľba v behu spod koša jednou rukou vzad 
ponad hlavu 

reverse lay-up hook shot 

3143.  rukou, streľba vo výskoku jednou rukou one-hand jump shot 
3144.  ruky, dribling so striedaním rúk dribble with alternating hands 
3145.  ruky, koordinácia rúk a očí hand-eye coordination 
3146.  ruky, mávanie rukami weaving with hands 
3147.  ruky, napriahnuť ruky outstretch the arms 
3148.  ruky, práca rúk work of the hands 
3149.  ruky, prihrávka dvomi rukami od pŕs two-handed chest pass 
3150.  ruky, prihrávka sponad hlavy dvomi rukami over-the-head pass with two-hand 
3151.  ruky, prihrávka sponad hlavy dvomi rukami two-hand overhead pass 
3152.  ruky, pumpovať rukami pri behu using arms action during the run 
3153.  ruky, pumpovať rukami pri behu using arms action whilst running 
3154.  ruky, streľba dvomi rukami two-hand shot 
3155.  ruky, streľba vo výskoku dvomi rukami sponad 

hlavy 
two-hand overhead jump shot 

3156.  ruky, streľba z dvojtaktu spod koša dvomi rukami 
zdola 

two-hand finger roll lay-up shot 

3157.  rýchla prihrávka quick pass 
3158.  rýchla zmena z útoku do obrany quick shift from offense to defense 
3159.  rýchle vykročenie jab step 
3160.  rýchlo vykročiť jab step 
3161.  rýchlosť speed 
3162.  rýchly dribling speed dribble 
3163.  rýchly protiútok fast break 
3164.  rýchly protiútok fast break offense 
3165.  rýchly protiútok v troch pásmach three-lane fast break 
3166.  rýchly, basketbal založený na rýchlom protiútoku fast break basketball 
3167.  rýchly, cvičenie na rýchly protiútok fast break drill 
3168.  rýchly, hráč na kraji ihriska, ktorý dostáva prihrávku 

do rýchleho protiútoku 
outlet player 

3169.  rýchly, istý rýchly hod quick certain-shot  
3170.  rýchly, pokračovať v rýchlom protiútoku continue the fast break 
3171.  rýchly, postavenie pre prijatie prihrávky do rýchleho 

protiútoku 
outlet position 

3172.  rýchly, priestor pre prihrávku do rýchleho protiútoku outlet area 
3173.  rýchly, prihrávka do rýchleho protiútoku po 

doskočení lopty 
outlet pass 

3174.  rýchly, viesť rýchly protiútok handle the fast break 
3175.  rýchly, viesť rýchly protiútok lead the fast break 
3176.  rýchly, viesť rýchly protiútok run the fast break 
3177.  rýchly, vyraziť do rýchleho protiútoku hustle on  fast break 
3178.  rýchly, začať rýchly protiútok initiate the fast break 
3179.  rýchly, začať rýchly protiútok start the fast break 
3180.  rýchly, zastaviť rýchly protiútok stop the fast break 
3181.  rýchly, znemožniť rýchly protiútok make impossible the fast break 
3182.  rytmus rhythm 
3183.  rytmus, dvojtakt – dvojdobý rytmus two count rhythm 
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S 
3184.  S, únik S S cut 
3185.  samostatné, systém založený na samostatnom 

rozhodovaní podľa daných pravidiel 
free lance 

3186.  samostatné, systém založený na samostatnom 
rozhodovaní podľa daných pravidiel 

free lancing 

3187.  sekunda, hodiny na meranie 24 sekúnd 24-second clock 
3188.  sekunda, hodiny na meranie 24 sekúnd shot clock 
3189.  sekunda, porušenie pravidla 5 sekúnd five-second violation 
3190.  sekunda, pravidlo ôsmich sekúnd eight-second rule 
3191.  sekunda, streľba v posledných sekundách last seconds shot 
3192.  sekunda, trojsekundové územie three-second area 
3193.  sekundy, merač 24 sekúnd twenty four-seconds operator 
3194.  sekundy, porušenie pravidla 3 sekúnd three-second violation 
3195.  sekundy, pravidlo piatich sekúnd five-second rule 
3196.  sekundy, pravidlo troch sekúnd three-second rule 
3197.  semifinále semifinal 
3198.  séria košov za sebou striedavo na obidvoch stranách trading baskets 
3199.  sezóna season 
3200.  sezóna, hlavná sezóna main season 
3201.  sezóna, letná sezóna summer season 
3202.  sezóna, mŕtva sezóna dead season 
3203.  Sezóna, obdobie mimo sezóny off-season 
3204.  sezóna, priemer bodov za sezónu seasonal point average 
3205.  schopnosť ability 
3206.  schopnosť zahryznúť sa dogging ability 
3207.  schopnosť, základná schopnosť fundamental ability 
3208.  sieťka net 
3209.  sieťka, háčik na sieťku net hook 
3210.  signál signal 
3211.  signál rozhodcu referees signal 
3212.  sila strength 
3213.  silná lavička strong bench 
3214.  silná strana strong side 
3215.  situácia situation 
3216.  situácia dvaja na dvoch two-on-two situation 
3217.  situácia dvaja na jedného two-on-one situation 
3218.  situácia jeden na jedného one-on-one situation 
3219.  situácia na konci hry end-of-game-situation 
3220.  situácia pri doskakovaní rebounding situation 
3221.  situácia pri poslednom hode last shot situation 
3222.  situácia pri rozskoku jump-ball situation 
3223.  situácia pri trestnom hode free-throw situation 
3224.  situácia pri vhadzovaní lopty out-of-bounds play 
3225.  situácia pri vhadzovaní lopty out-of-bounds situation 
3226.  situácia prihraj a bež give and go situation 
3227.  situácia prihraj a bež pass-and-cut situation 
3228.  situácia traja na dvoch three-on-two situation 
3229.  situácia v preťažení overload situation 
3230.  situácia, koncová situácia end-of-game-situation 
3231.  situácia, štandardné herné situácie standard game situations 
3232.  situácia, vytvoriť situáciu provide a situation 
3233.  situácia, zvláštne herné situácie special game situations 
3234.  skákanie jumping 
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3235.  skákanie, odrazová doska na skákanie springboard 
3236.  skĺbiť compact 
3237.  skĺbiť obranu compact defense 
3238.  skok jump 
3239.  skok nahor jump up 
3240.  skok nahor leap 
3241.  skokan jumper 
3242.  skokan leaper 
3243.  skokom, preberanie skokom switch with the jump 
3244.  skokom, zastavene skokom na obidve nohy jump stop 
3245.  skóre score 
3246.  skórovať score 
3247.  skrížny krok cross-over step 
3248.  skrytá hra hiding game 
3249.  skúsený hráč advanced player 
3250.  slabá strana weak side 
3251.  slabá, hra na slabej strane weak-side play 
3252.  slabá, kombinácia prihraj a choď zacloniť na slabú 

stranu 
pass-and-go away to screen 

3253.  slabé miesto v zóne weak spot in zone 
3254.  slabé miesto zóny gap 
3255.  slabé miesto zóny hole 
3256.  slabé, hrať v slabých miestach zóny hit the gaps 
3257.  slabé, hrať v slabých miestach zóny play in the gaps 
3258.  slávnostné otvorenie opening ceremony 
3259.  slávnostné zakončenie closing ceremony 
3260.  sledovať loptu keep an eye on the ball 
3261.  sledovať loptu see the ball 
3262.  smečovať loptu zhora do koša dunk 
3263.  smer direction 
3264.  smer, dribling so zmenou smeru change of direction dribble 
3265.  smer, dribling so zmenou smeru prehodením lopty 

poza chrbát 
behind the back dribble 

3266.  smer, dribling so zmenou smeru s prehodením lopty 
pred telom 

cross-over dribble 

3267.  smer, odraziť sa smerom hore z pravej nohy jump up from right foot 
3268.  smer, pohyb proti smeru hodinových ručičiek anti-clockwise movement 
3269.  smer, pohyb v smere hodinových ručičiek clockwise movement 
3270.  smer, rotácia proti smeru hodinových ručičiek anti-clockwise rotation 
3271.  smer, rotácia v smere hodinových ručičiek clockwise rotation 
3272.  smer, únik zmenou smeru cut with change-of-direction  
3273.  smer, zadná obrátka rear turn 
3274.  smer, zmena smeru change of direction 
3275.  smer, zmena smeru oblúčikom curl cut 
3276.  smer, zmeniť smer reverse direction 
3277.  smer, zmeniť smer oblúčikom buttonhook cut 
3278.  späť, prehupnúť sa späť rock back 
3279.  späť, prihrávka späť reverse pass 
3280.  späť, streľba v behu spod koša jednou rukou vzad 

ponad hlavu 
reverse lay-up hook shot 

3281.  späť, únik späť back-door 
3282.  spätná prihrávka return pass 
3283.  spätná rotácia backspin 
3284.  spätná rotácia reverse rotation 
3285.  spätná, dať lopte spätnú rotáciu give a backspin to the ball 
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3286.  spod, prihrať loptu von spod koša outlet pass 
3287.  spod, streľba v behu spod koša lay-up shot 
3288.  spod, streľba v behu spod koša jednou rukou vzad 

ponad hlavu 
reverse lay-up hook shot 

3289.  spod, streľba z dvojtaktu spod koša dvomi rukami 
zdola 

two-hand finger roll lay-up shot 

3290.  spod, streľba z dvojtaktu spod koša jednou rukou 
zdola 

one-hand finger roll lay-up shot 

3291.  spodná streľba jednoruč z krátkej vzdialenosti close range lay-up with one-hand 
finishing 

3292.  spojnica, postavenie na spojnici in-line position 
3293.  spoluhráč teammate 
3294.  spoluhráč, cloniť pre spoluhráča screen for a teammate 
3295.  spoluhráč, kombinácia s nabiehaním okolo 

spoluhráča 
C-cut around the teammate 

3296.  spoluhráč, kombinácia s nabiehaním okolo 
spoluhráča 

combination run-around player 

3297.  spoluhráč, kombinácia s nabiehaním okolo 
spoluhráča 

maneuver run-around player 

3298.  spoluhráč, kombinácia s nabiehaním okolo 
spoluhráča 

shallow cut 

3299.  spolupracovať team up 
3300.  spomaliť slow-down 
3301.  spomaľovať, kombinácia spomaľovania slow-down pattern 
3302.  sponad, prihrávka jednou rukou sponad pleca over-arm pass 
3303.  sponad, prihrávka sponad hlavy dvomi rukami over-the-head pass with two-hand 
3304.  sponad, prihrávka sponad hlavy dvomi rukami two-hand overhead pass 
3305.  sponad, streľba vo výskoku dvomi rukami sponad 

hlavy 
two-hand overhead jump shot 

3306.  spoza, prihrávka jednou rukou spoza pleca one-hand baseball pass 
3307.  spoza, prihrávka spoza čiary in-bound pass 
3308.  spoza, streľba spoza obvodu trestného územia perimeter shooting 
3309.  spoza, vhadzovanie spoza zadnej čiary end line throw-in 
3310.  spoza, vhadzovanie spoza zadnej čiary throw-in from the end line 
3311.  spôsob, chytiť loptu končekmi prstov catch the ball with fingertips 
3312.  spracovanie lopty ball-handling 
3313.  spracovať handle 
3314.  spracovať loptu handle the ball 
3315.  správa report 
3316.  správa o súperovi scouting report 
3317.  spravovať administer 
3318.  spredu, bránenie spredu defending from front 
3319.  spredu, bránenie spredu guarding from front 
3320.  spredu, clona spredu front screen 
3321.  spredu, postavenie spredu fronting position 
3322.  spredu, pozícia spredu fronting position 
3323.  stack proti osobnej obrane stack against man-to-man defense 
3324.  stack proti zónovej obrane stack against the zone 
3325.  stack, dvojitý stack double stack 
3326.  stack, jednoduchý stack single stack 
3327.  stack, pozícia stack stack position 
3328.  stack, stack proti zónovej obrane zone stack 
3329.  stack, útočný systém stack offensive system using the stack 
3330.  stať sa, lopta sa stáva živou ball becomes alive 
3331.  statická clona stationary pick 
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3332.  statická clona stationary screen 
3333.  stav score 
3334.  stav, ukazovateľ stavu hry score board 
3335.  stav, zapisovateľ stavu scorekeeper 
3336.  stav, zapisovateľ stavu scorer 
3337.  stavať, hráč, ktorý stavia pascu trapper 
3338.  stavať, hráč, ktorý stavia pascu na bočnej čiare side trapper 
3339.  stavať, hráč, ktorý stavia pascu na zadnej čiare baseline trapper 
3340.  stereotypný útok orthodox offense 
3341.  stiahnuť pull down 
3342.  stiahnuť loptu pull down the ball 
3343.  stiahnutie sa, taktika odstupovania a stiahnutia sa sagging tactic 
3344.  stolík zapisovateľa  scorer’s  table 
3345.  stolík, zapisovací stolík scorer’s  table 
3346.  strana bez lopty weak side 
3347.  strana lopty strong side 
3348.  strana, brániť zo strany lopty defensive hedge to the ball side 
3349.  strana, druhá strana ihriska opposite side of the court 
3350.  strana, druhá strana ihriska up court 
3351.  strana, hra na slabej strane weak-side play 
3352.  strana, hráč brániaci zo strany lopty hedger 
3353.  strana, kombinácia prihraj a choď zacloniť na slabú 

stranu 
pass-and-go away to screen 

3354.  strana, predstupovať na stranu lopty overplay the ball side 
3355.  strana, predstupovať na stranu lopty step to the side of the ball 
3356.  strana, prihrávka do strany pass to the side 
3357.  strana, prihrávka jednou rukou zo strany (ako hod 

diskom) 
discus pass 

3358.  strana, prvá prihrávka do strany outlet pass 
3359.  strana, séria košov za sebou striedavo na obidvoch 

stranách 
trading baskets 

3360.  strana, silná strana strong side 
3361.  strana, slabá strana weak side 
3362.  strana, výmena strán change of sides 
3363.  strana, zadná strana backside 
3364.  strana, zadná strana zóny backside of the zone 
3365.  strana, zatlačiť útok do strán ihriska force attack to the sides of the court 
3366.  strata loss 
3367.  strata turnover 
3368.  strata koncentrácie lapse of concentration 
3369.  strata lopty loss of the ball 
3370.  strata lopty turnover 
3371.  stratégia strategy 
3372.  stratiť lose 
3373.  stratiť loptu lose the ball 
3374.  stratiť obrancu lose a guard 
3375.  strážiť watch 
3376.  strážiť súpera watch an opponent 
3377.  strečing stretching 
3378.  stred ihriska mid-court 
3379.  stred, postavenie v strede ihriska center court position 
3380.  stred, postavenie v strede ihriska mid-court position 
3381.  stred, postavenie v strede ihriska position in the center of the court 
3382.  stred, postavenie v strede ihriska position in the middle of the court 
3383.  stred, priestor pivotmana v strede územia trestného medium-post area 
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hodu 
3384.  stred, priestor v strede ihriska area at the half-way line 
3385.  stred, priestor v strede ihriska center of the court 
3386.  stred, priestor v strede ihriska mid-court area 
3387.  stred, priestor v strede ihriska middle of the court 
3388.  stred, priestor v strede zóny middle of the zone defense 
3389.  stred, prihrať okolo hráča v strede ihriska bypass a player in the middle of the court 
3390.  stred, prihrávka von zo stredu ihriska pass-out 
3391.  stred, rozskok v strede ihriska jump ball in the center circle 
3392.  stred, zóna v strede ihriska mid-court zone 
3393.  stredná, post v strednej vzdialenosti od koša medium post 
3394.  stredná, prihrávka zo strednej vzdialenosti medium pass 
3395.  stredná, streľba zo strednej vzdialenosti medium range shot 
3396.  stredný hráč center 
3397.  stredný hráč middle player 
3398.  stredný rozohrávač ball handler 
3399.  stredný rozohrávač playmaker 
3400.  stredný rozohrávač point guard 
3401.  stredný, hra nedaj loptu strednému v kruhu bull in the ring 
3402.  stredoškolský zápas high school game 
3403.  stredová čiara center line (am.) 
3404.  stredová čiara half-way line 
3405.  stredová čiara mid-court line 
3406.  stredový kruh center circle 
3407.  stredový kruh half-way circle 
3408.  stredový kruh mid-court circle 
3409.  stredový, odrazenie lopty v stredovom kruhu tap the ball in the center circle 
3410.  streh, basketbalový streh - podrep predkročný basketball stance – staggered stance 
3411.  streh, basketbalový streh - podrep rozkročný basketball stance - parallel stance 
3412.  streľba act of shooting 
3413.  streľba shooting 
3414.  streľba shot 
3415.  streľba dopichovaním one-hand tip-in shot 
3416.  streľba dvomi rukami two-hand shot 
3417.  streľba jednou rukou one-hand shot 
3418.  streľba jednou rukou po dvojtakte lay-up shot with one hand 
3419.  streľba jednou rukou z behu po zastavení shot with one hand from the stop 
3420.  streľba jednou rukou zdola po vniknutí pod kôš lay up shot from the penetration using 

finger roll 
3421.  streľba odrazom od dosky bank shot 
3422.  streľba po clone shot from the screen 
3423.  streľba ponad hlavu hook shot 
3424.  streľba s nízkym oblúkom low-arc shot 
3425.  streľba s nízkym percentom úspešnosti low percentage shooting 
3426.  streľba s obrátkou vo výskoku turn-around jump shot 
3427.  streľba s vysokým oblúkom high-arc shot 
3428.  streľba s vysokým percentom úspešnosti high-percentage shooting 
3429.  streľba s odskokom vzad fade-away shot 
3430.  streľba spod koša under-the-basket shot 
3431.  streľba spoza obvodu trestného územia perimeter shooting 
3432.  streľba v behu spod koša lay-up shot 
3433.  streľba v behu spod koša jednou rukou vzad ponad 

hlavu 
reverse lay-up hook shot 

3434.  streľba v posledných sekundách last-seconds shot 
3435.  streľba vložením lopty zhora do koša dunk 
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3436.  streľba vložením lopty zhora do koša dunk shot 
3437.  streľba vo výskoku jumper 
3438.  streľba vo výskoku jump shooting 
3439.  streľba vo výskoku jump shot 
3440.  streľba vo výskoku dvomi rukami sponad hlavy two-hand overhead jump shot 
3441.  streľba vo výskoku jednou rukou one-hand jump shot 
3442.  streľba vo výskoku po clone jump shot from the screen 
3443.  streľba vo výskoku po zastavení stop and jump shot 
3444.  streľba vo výskoku s odskokom fade-away jump shot 
3445.  streľba vo výskoku z krátkej vzdialenosti close distance jump shot 
3446.  streľba vo výskoku z blízkosti koša close range jump shot 
3447.  streľba z blízkej vzdialenosti shot from the close distance 
3448.  streľba z boku ihriska outside shot 
3449.  streľba z boku ihriska shot from the side 
3450.  streľba z čiary trestného hodu foul-line shot (am.) 
3451.  streľba z diaľky long-distance shot 
3452.  streľba z dlhej vzdialenosti long shot 
3453.  streľba z dlhej vzdialenosti long-range shot 
3454.  streľba z dvojtaktu lay-up shot 
3455.  streľba z dvojtaktu spod koša dvomi rukami zdola two-hand finger roll lay-up shot 
3456.  streľba z dvojtaktu spod koša jednou rukou zdola one-hand finger roll lay-up shot 
3457.  streľba z krátkej vzdialenosti close range shot 
3458.  streľba z krátkej vzdialenosti shot form the close range 
3459.  streľba z miesta set shot 
3460.  streľba z poľa field shooting 
3461.  streľba z poľa floor shooting 
3462.  streľba z trestného územia inside the key shot 
3463.  streľba zdola under arm shot 
3464.  streľba zhora over head shot 
3465.  streľba zo strednej vzdialenosti medium range shot 
3466.  streľba zo svojej parkety spot shooting 
3467.  streľba, blokovať streľbu block a shot 
3468.  streľba, bočná streľba po vniknutí drive-in hook shot 
3469.  streľba, cvičenie na streľbu shooting drill 
3470.  streľba, cvičenie na streľbu z dvoch miest 

s prebiehaním 
shooting from two spots 

3471.  streľba, cvičenie na streľbu z dvoch miest s 
prebiehaním 

horseshoe drill 

3472.  streľba, dať kôš spodnou streľbou jednoruč z krátkej 
vzdialenosti 

get a lay-up shot with the finger roll 
finishing from near distance 

3473.  streľba, fintovať streľbu fake a shot 
3474.  streľba, nebránená streľba clear shot 
3475.  streľba, nebránená streľba open shot 
3476.  streľba, neúspešná streľba miss shot 
3477.  streľba, neúspešná streľba missed shot 
3478.  streľba, oblúk streľby arc of a shot 
3479.  streľba, percento úspešnosti streľby z poľa field-goal percentage 
3480.  streľba, pivotmanská streľba pivot shot 
3481.  streľba, pivotmanská streľba po obrátke turn-around centre shot 
3482.  streľba, pivotmanská streľba po prikročení ku košu low post shot with step towards the 

basket 
3483.  streľba, pivotmanská streľba po úkroku od koša low post shot with step away from the 

basket 
3484.  streľba, pivotmanská streľba vo výskoku po obrátke turn jump pivot shot 
3485.  streľba, pivotmanská streľba zblízka close to basket shot by the center 
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3486.  streľba, pivotmanská streľba zdola under arm pivot shot 
3487.  streľba, podkošová streľba under-the-basket shot 
3488.  streľba, pokus o streľbu scoring attempt 
3489.  streľba, pozičná streľba set shot 
3490.  streľba, pozičná streľba jednou rukou one-hand set shot 
3491.  streľba, priestor streľby shooting area 
3492.  streľba, príležitosť k streľbe shooting opportunity 
3493.  streľba, spodná streľba jednoruč z krátkej 

vzdialenosti 
close range lay-up with one-hand 
finishing 

3494.  streľba, ukončenie pohybu ruky v zápästí a predlaktí 
pri streľbe 

follow-through 

3495.  streľba, unáhlená streľba hurried shot 
3496.  streľba, uponáhľaná streľba hurried shot 
3497.  streľba, voľná streľba free shooting 
3498.  streľba, zabrániť streľbe check a shot 
3499.  streľba, záznam o streľbe score sheet 
3500.  streľba, zvládnuť streľbu master a shot 
3501.  strelec shooter 
3502.  strelec trestných hodov foul shooter 
3503.  strelec trestných hodov free-throw shooter 
3504.  strelec z diaľky long-range shooter 
3505.  strelec, výborný strelec excellent shooter 
3506.  strelecká činnosť act of shooting 
3507.  strelecká hrozba scoring threat 
3508.  strelecká pozícia shooting position 
3509.  strelecká, prihrať do streleckej pozície assist 
3510.  strelecká, prihrávka do streleckej pozície assistance 
3511.  strelecké cvičenie shooting drill 
3512.  strelecký priemer shooting average 
3513.  streliť, útok bež a streľ run-and-gun game (am.) 
3514.  streliť, útok bež a streľ run-and-shot offense 
3515.  stretnúť meet 
3516.  stretnúť sa s nátlakom meet the pressure 
3517.  stretnúť sa s pressingom meet the pressure 
3518.  stretnutie game 
3519.  stretnutie match 
3520.  stretnutie, rozhodnúť stretnutie decide the game 
3521.  stretnutie, ukončiť stretnutie end of the game 
3522.  stretnutie, ukončiť stretnutie finish of a game 
3523.  stretnutie, začiatok stretnutia beginning of a game 
3524.  striedanie substitution 
3525.  striedanie, dribling so striedaním rúk dribble with alternating hands 
3526.  striedanie, žiadosť o striedanie request for substitution 
3527.  striedať substitute 
3528.  striedavo, séria košov za sebou striedavo na 

obidvoch stranách 
trading baskets 

3529.  strieľanie act of shooting 
3530.  strieľať na kôš shoot at the basket 
3531.  strojnásobiť triple-team 
3532.  súdržnosť consistency 
3533.  súdržnosť družstva consistency of the team 
3534.  súhra družstva teamwork 
3535.  súper opponent 
3536.  súper opposition 
3537.  súper, bránenie, pri ktorom obranca vytláča súpera hedge 
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od koša 
3538.  súper, brániaci súper defensive opponent 
3539.  súper, brániť súpera guard an opponent 
3540.  súper, držať súpera hold an opponent 
3541.  súper, individuálne prispôsobenie sa súperovi individual match-up of opponent 
3542.  súper, kryť súpera cover the opponent 
3543.  súper, ktorý vysoko boduje high-scoring opponent 
3544.  súper, nadobudnúť číselnú prevahu nad súperom outnumber an opponent 
3545.  súper, nahnevať súpera upset the opponent 
3546.  súper, napádať súpera harass an opponent 
3547.  súper, napadnúť súpera attack an opponent 
3548.  súper, napadnúť súpera challenge an opponent 
3549.  súper, obkľúčiť súpera surround the opponent 
3550.  súper, obsadiť súpera cover the opponent 
3551.  súper, odlákať súpera lure away the opponent 
3552.  súper, odviesť súpera draw the opponent 
3553.  súper, odviesť súpera move away the opponent 
3554.  súper, oklamať súpera deceive the opponent 
3555.  súper, označený súper designated opponent 
3556.  súper, pohyb za chrbtom súpera back-door move 
3557.  súper, pozorovateľ súpera scout 
3558.  súper, prekážať súperovi hinder the opponent 
3559.  súper, správa o súperovi scouting report 
3560.  súper, strážiť súpera watch the opponent 
3561.  súper, tesne brániť súpera keep close check on the opponent 
3562.  súper, určený súper assigned opponent 
3563.  súper, ustúpiť od súpera drop away from the opponent 
3564.  súper, uvoľniť sa od súpera get free of the opponent 
3565.  súper, vziať loptu súperovi steal the ball 
3566.  súper, zatlačiť súpera do postavenia beat the opponent to the position 
3567.  súper, zdvojovanie súpera double-team on the opponent 
3568.  súper, znepokojovať súpera harass the opponent 
3569.  súpera, vytlačiť súpera push out the opponent 
3570.  súperovi, prekážať súperovi hinder the opponent 
3571.  surová hra rough play 
3572.  sústredenie camp 
3573.  sústredenie training camp 
3574.  súťaž competition 
3575.  súťaž útechy consolation competition 
3576.  súťaž, vylučovacia súťaž eliminating competition 
3577.  súťaž, vyraďovacia súťaž preliminary competition 
3578.  svalstvo, uvoľniť si svalstvo loose up the muscles 
3579.  systém system 
3580.  systém postupného útoku set system 
3581.  systém založený na samostatnom rozhodovaní podľa 

daných pravidiel 
free lance 

3582.  systém založený na samostatnom rozhodovaní podľa 
daných pravidiel 

free lancing 

3583.  systém, herný systém play the system 
3584.  systém, útočný systém premiestňovaním sa shuffle 
3585.  systém, útočný systém stack offensive system using the stack 
3586.  systém, útočný systém založený na clonách a pohybe flex offense 
3587.  systém, útočný systém založený na prihrávkach passing game 
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Š 
3588.  šatňa changing room 
3589.  šatňa cloak room 
3590.  šatňa dressing room 
3591.  šatňa locker room 
3592.  šírka, prihrávka do šírky lateral pass 
3593.  školský priestor na hranie playground 
3594.  šnurovanie lacing 
3595.  štandardné herné situácie standard game situations 
3596.  štvorec, kombinovaná obrana štvorec a jeden combination defense box-and-one 
3597.  štvorec, rozostavenie vo štvorci box formation 
3598.  štvorec, rozostavenie vo štvorci box alignment 
3599.  štvorec, rozostavenie vo štvorci box arrangement 
3600.  štvrťfinále quarterfinal 
3601.  štvrtina quarter 
3602.  štvrtina, jedna štvrtina ihriska one quarter of the court 
3603.  štvrtina, osobný pressing na troch štvrtinách ihriska three-quarters court man-to-man press 

defense 
3604.  štvrtina, pressing na troch štvrtinách ihriska three-quarter pressure 
3605.  štvrtina, tri štvrtiny ihriska three quarter of the court 
3606.  štvrtina, zónový pressing na troch štvrtinách ihriska three-quarters court zone press defense 
3607.  štvrtina, zónový pressing na troch štvrtinách ihriska zone three-quarters zone press defense 
3608.  štvrtiny, osobný pressing na troch štvrtinách ihriska man-to-man three-quarters court press 

defense 
3609.  štvrtiny, zónový pressing na troch štvrtinách ihriska pressing defense zone three-quarters 

court 
3610.  štvrtiny, zónový pressing na troch štvrtinách ihriska zone-press three-quarters court 
 

T 
3611.  taktika tactics 
3612.  taktika odstupovania a stiahnutia sa sagging tactic 
3613.  taktika zdržovania freezing tactic 
3614.  taktika, ktorá potrebuje čas time-consuming tactics 
3615.  taktika, pressingová taktika pressing tactics 
3616.  tandem tandem 
3617.  ťažko vybojované víťazstvo hard-won victory 
3618.  technická chyba technical foul 
3619.  technika technique 
3620.  telesný dotyk body contact 
3621.  telo, dribling so zmenou smeru s prehodením lopty 

pred telom 
cross-over dribble 

3622.  telo, poloha tela body position 
3623.  telo, prihrávka jednou rukou krížom pred telom cross-body one-hand pass 
3624.  telo, prihrávka jednou rukou za telom behind the back pass 
3625.  telo, prihrávka jednou rukou zo strany (ako hod 

diskom) 
discus pass 

3626.  telo, rovnováha tela body balance 
3627.  telocvičňa gym 
3628.  telocvičňa gymnasium 
3629.  telom, klamavé pohyby telom body fakes 
3630.  tempo pace 
3631.  tempo, dribling so zmenou tempa change the pace whilst dribbling 
3632.  tempo, únik zmenou tempa cut with change-of-pace 
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3633.  tempo, zmena tempa change of pace 
3634.  tempo, zmena tempa hry change of  pace of the game 
3635.  tempo, zmena tempa hry change of the game pace 
3636.  tesná clona close screen 
3637.  tesná clona tight pick 
3638.  tesná clona tight screen 
3639.  tesná osobná obrana tight man-to-man defense 
3640.  tesne brániť súpera keep close check on the opponent 
3641.  tesne unikať cut tight 
3642.  tesne, brániť tesne defend closely 
3643.  tesne, brániť tesne defend tightly 
3644.  tesne, brániť tesne guard closely 
3645.  tesne, brániť tesne guard tightly 
3646.  tesne, hrať tesne play closely 
3647.  tesne, hrať tesne play tight 
3648.  tesne, ísť tesne okolo hráča go tight around the player 
3649.  tesne, unikať tesne okolo hráča cut closely around the player 
3650.  tlak pressure 
3651.  tlak obrancu pressure from a defender 
3652.  tlak, obranný tlak defensive pressure 
3653.  tlak, uvoľniť tlak relieve pressure 
3654.  tlak, vydržať v tlaku sustain pressure 
3655.  tlak, vyvíjať tlak put pressure 
3656.  tlak, vyvíjať tlak na loptu put pressure on the ball 
3657.  traja, pohybovať sa v osmičke s tromi hráčmi three man weave 
3658.  traja, situácia traja na dvoch three-on-two situation 
3659.  trčením, prihrávka trčením push pass 
3660.  tréner coach 
3661.  tréner, asistent trénera assistant coach 
3662.  tréner, kondičný tréner trainer 
3663.  tréning practice 
3664.  tréning training 
3665.  tréning, intervalový tréning interval training 
3666.  tréning, kruhový tréning circuit training 
3667.  tréningová hra scrimmage 
3668.  tréningové zaťaženie training load 
3669.  trénovať train 
3670.  trestné územie box (am.) 
3671.  trestné územie key 
3672.  trestné územie lane (am.) 
3673.  trestné územie paint (am.) 
3674.  trestné územie, premiestniť sa do trestného územia adjust into the key 
3675.  trestné, mnohonásobné trestné hody multiple free throws 
3676.  trestné, premiestniť sa do trestného územia adjust into the key 
3677.  trestné, prerušovaná čiara kruhu trestného územia broken line of the free-throw circle 
3678.  trestné, streľba spoza obvodu trestného územia perimeter shooting 
3679.  trestné, streľba z trestného územia inside the key shot 
3680.  trestné, strelec trestných hodov foul shooter 
3681.  trestné, strelec trestných hodov free-throw shooter 
3682.  trestný hod foul shot 
3683.  trestný hod free throw 
3684.  trestný, čiara trestného hodu foul line (am.) 
3685.  trestný, čiara trestného hodu free-throw line 
3686.  trestný, dodatočný trestný hod bonus free throw 
3687.  trestný, kruh územia trestného hodu foul-line circle (am.) 
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3688.  trestný, kruh územia trestného hodu free throw line circle 
3689.  trestný, kruh územia trestného hodu free-throw circle 
3690.  trestný, nepremeniť trestný hod miss a free throw 
3691.  trestný, priestor kruhu územia trestného hodu foul-circle area 
3692.  trestný, priestor kruhu územia trestného hodu free throw circle area 
3693.  trestný, priestor pivotmana na čiare trestného hodu high-post area 
3694.  trestný, priestor pivotmana v strede územia trestného 

hodu 
medium-post area 

3695.  trestný, priestor trestného hodu free throw line area 
3696.  trestný, priestor trestného hodu key area 
3697.  trestný, priestor územia trestného hodu foul-lane area 
3698.  trestný, priestor územia trestného hodu free-throw area 
3699.  trestný, priestor územia trestného hodu restricted area 
3700.  trestný, rozohrávač na oblúku územia trestného hodu playmaker 
3701.  trestný, rozohrávač na oblúku územia trestného hodu playmaker at the top of the free throw 

line circle 
3702.  trestný, rozohrávač na oblúku územia trestného hodu point guard 
3703.  trestný, situácia pri trestnom hode free-throw situation 
3704.  trestný, streľba z čiary trestného hodu foul-line shot (am.) 
3705.  trestný, územie trestného hodu free-throw lane 
3706.  trestný, vrchol kruhu územia trestného hodu top of the free throw line circle 
3707.  trestný, značka na území trestného hodu mark at the foul line 
3708.  trestný, značka na území trestného hodu mark at the free throw line 
3709.  trestný, značky na území trestného hodu hash marks 
3710.  trhák break 
3711.  tri štvrtiny ihriska three quarter of the court 
3712.  tri, hra na tri body three-point play 
3713.  tri, osobný pressing na troch štvrtinách ihriska man-to-man three-quarters court press 

defense 
3714.  tri, osobný pressing na troch štvrtinách ihriska three-quarters court man-to-man press 

defense 
3715.  tri, pravidlo troch sekúnd three-second rule 
3716.  tri, pressing na troch štvrtinách ihriska three-quarter pressure 
3717.  tri, rýchly protiútok v troch pásmach three-lane fast break 
3718.  tri, zónový pressing na troch štvrtinách ihriska pressing defense zone three-quarters 

court 
3719.  tri, zónový pressing na troch štvrtinách ihriska three-quarters court zone press defense 
3720.  tri, zónový pressing na troch štvrtinách ihriska zone three-quarters zone press defense 
3721.  tri, zónový pressing na troch štvrtinách ihriska zone-press three-quarters court 
3722.  trojbodový kôš three-point basket 
3723.  trojbodový, osobná chyba na hráča pri pokuse o 

trojbodový kôš 
foul on three-point shot 

3724.  trojica, zabiehanie v trojici three man weave 
3725.  trojitá clona triple screen 
3726.  trojsekundové obmedzenie three-second time restriction 
3727.  trojsekundové územie key 
3728.  trojsekundové územie three-second area 
3729.  trojuholník triangle 
3730.  trojuholník lopta-kôš-hráč triangle ball-basket-player 
3731.  trojuholník pri doskakovaní rebounding triangle 
3732.  trojuholník, kombinovaná obrana trojuholník a dvaja combination defense triangle-and-two 
3733.  trojuholník, obranný trojuholník defensive triangle 
3734.  trojuholník, postavenie v trojuholníku positioning in the triangle 
3735.  trojuholník, rozostavenie v trojuholníku triangle arrangement 
3736.  trvanie duration 
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3737.  tvar, zmeniť tvar reshape 
3738.  tvrdá hra rough play 
3739.  tvrdá obrana tough defense 
3740.  tykadlo front player 
3741.  tykadlo front-line player 
 

U - Ú 
3742.  účinnosť, zmariť účinnosť clony stave off effectiveness of a screen 
3743.  udelený oddychový čas charged time-out 
3744.  udrieť hit 
3745.  udrieť do lopty hit the ball 
3746.  udržať hold 
3747.  udržať maintain 
3748.  udržať clonu hold a screen 
3749.  udržať clonu maintain the screen 
3750.  udržať dribling maintain a dribble 
3751.  udržať loptu maintain the ball possession 
3752.  udržať postavenie maintain the position 
3753.  uhlopriečne, únik uhlopriečne cez ihrisko diagonal cut 
3754.  uhol angle 
3755.  uhol pri vypichovaní angle in intercepting the ball 
3756.  uhol, ísť v ostrom uhle cut in sharp angle 
3757.  uhol, ísť v ostrom uhle go in sharp angle 
3758.  ujať sa vedenia take the lead 
3759.  ukázať sa appear 
3760.  ukázať sa appear clear 
3761.  ukázať sa appear free 
3762.  ukázať sa appear open 
3763.  ukazovateľ stavu hry score board 
3764.  ukončenie pohybu ruky v zápästí a predlaktí pri 

streľbe 
follow-through 

3765.  ukončiť stretnutie end of the game 
3766.  ukončiť stretnutie finish of a game 
3767.  ukradnúť steal 
3768.  ukradnúť loptu steal the ball 
3769.  úkrok, pivotmanská streľba po úkroku od koša low post shot with step away from the 

basket 
3770.  ulička lane 
3771.  ulička pre prihrávky passing lane 
3772.  ulička pre, uvoľniť uličku pre prihrávku open a passing lane 
3773.  ulička, driblingová ulička dribbling lane 
3774.  ulička, hráč v uličke player in the lane 
3775.  ulička, úniková ulička cutting lane 
3776.  ulička, úniková ulička driving lane 
3777.  ulička, uvoľniť únikovú uličku open a driving lane 
3778.  úmyselná chyba intentional foul 
3779.  úmyselný faul deliberate foul 
3780.  unáhlená streľba hurried shot 
3781.  únik drive 
3782.  únik bez lopty cut 
3783.  únik C C-cut 
3784.  únik C loop cut 
3785.  únik C shallow cut 
3786.  únik do vnútorného priestoru penetrating drive 
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3787.  únik do voľného priestoru cut to open space 
3788.  únik dovnútra drive-in 
3789.  únik L L cut 
3790.  únik nožničkami scissors cut 
3791.  únik oblúkom shallow cut 
3792.  únik od lopty cut off the ball 
3793.  únik po šírke ihriska lateral cut 
3794.  únik po výpade rocker-step drive 
3795.  únik po zadnej čiare baseline drive 
3796.  únik pozdĺž ihriska vertical cut 
3797.  únik S S cut 
3798.  únik s clonou cut and screen 
3799.  únik s prísunným krokom cut using shuffle steps 
3800.  únik s prísunným krokom cut with shuffle steps 
3801.  únik späť back-door 
3802.  únik uhlopriečne cez ihrisko diagonal cut 
3803.  únik V V 
3804.  únik V V cut 
3805.  únik V dnu using V-cut to go in 
3806.  únik V dnu V-cut in 
3807.  únik V von using V-cut to go out 
3808.  únik V von V-cut out  
3809.  únik V von V-cutting out 
3810.  únik V dnu V-cutting in 
3811.  únik za chrbtom obrancu back-door 
3812.  únik za chrbtom obrancu back-door cut 
3813.  únik za chrbtom obrancu back-door play 
3814.  únik zmenou smeru cut with change-of-direction  
3815.  únik zmenou tempa cut with change-of-pace 
3816.  únik, driblingový únik break-out whilst dribbling 
3817.  únik, urobiť V únik do a V-cut 
3818.  únik, urobiť V únik V 
3819.  únik, uvoľniť sa V únikom make a V-cut 
3820.  únik, zadný únik back-door cut 
3821.  unikajúci hráč driver 
3822.  unikať bez lopty cut 
3823.  unikať bez lopty cut without the ball 
3824.  unikať tesne okolo hráča cut closely around the player 
3825.  unikať zadom cut behind 
3826.  unikať, tesne unikať cut tight 
3827.  unikať, zdržať unikajúceho hráča deny a cutter 
3828.  uniknúť break away 
3829.  uniknúť drive 
3830.  uniknúť ku košu drive to the basket 
3831.  uniknúť ku košu drive towards the basket 
3832.  uniknúť z clony cut off the screen 
3833.  uniknúť z pasce break a trap 
3834.  uniknúť, prudko uniknúť cut sharply 
3835.  únikom, klamavé pohyby V únikom faking in the V-cut 
3836.  úniková dráha cutting path 
3837.  úniková pozícia cut-off position 
3838.  úniková ulička cutting lane 
3839.  úniková ulička driving lane 
3840.  úniková, uvoľniť únikovú uličku open a driving lane 
3841.  univerzálnosť versatility 
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3842.  univerzálny hráč versatile player 
3843.  univerzálny hráč all-round player 
3844.  univerzálny útok all-purpose offense 
3845.  univerzitné družstvo varsity team 
3846.  univerzitný basketbal college basketball 
3847.  univerzitný zápas college game 
3848.  uponáhľaná streľba hurried shot 
3849.  upozorniť alert 
3850.  určená, ustúpiť do určenej časti ihriska sag into designated area 
3851.  určená, ustúpiť hlboko do určenej časti ihriska sag deep into designated area 
3852.  určený hráč assigned player 
3853.  určený priestor designated area 
3854.  určený súper assigned opponent 
3855.  urobiť execute 
3856.  urobiť make 
3857.  urobiť obrátku execute a pivot 
3858.  urobiť V únik do a V-cut 
3859.  úroveň level 
3860.  úroveň zručností skill level 
3861.  urýchliť speed up 
3862.  uspávajúca hra play to get opponent to go to sleep 
3863.  úspešne zakončiť score a basket 
3864.  úspešnosť, percento úspešnosti streľby z poľa field-goal percentage 
3865.  úspešnosť, streľba s nízkym percentom úspešnosti low percentage shooting 
3866.  úspešnosť, streľba s vysokým percentom úspešnosti high-percentage shooting 
3867.  úspešný hod successful throw 
3868.  usporiadať obranu compact defense 
3869.  ustúpiť back up 
3870.  ustúpiť drop 
3871.  ustúpiť drop off 
3872.  ustúpiť sag 
3873.  ustúpiť step back 
3874.  ustúpiť do určenej časti ihriska sag into designated area 
3875.  ustúpiť dozadu drop back 
3876.  ustúpiť hlboko do určenej časti ihriska sag deep into designated area 
3877.  ustúpiť ku košu collapse towards basket 
3878.  ustúpiť ku košu step towards basket 
3879.  ustúpiť od súpera drop away from the opponent 
3880.  ustupovanie sagging 
3881.  ustupovanie, brániť ustupovaním sagging defense 
3882.  ustupovanie, obrana ustupovaním defense with retreat 
3883.  ustupovanie, osobná obrana ustupovaním sagging man-to-man defense 
3884.  ustupovať retreat 
3885.  ústupový krok retreat step 
3886.  ustupujúca obrana collapsing defense 
3887.  ustupujúca obrana retreating defense 
3888.  útecha, súťaž útechy consolation competition 
3889.  útočenie, individuálne útočenie individual offense 
3890.  útočiace družstvo attacking team 
3891.  útočiace družstvo offensive team 
3892.  útočiť attack 
3893.  útočiť na loptu attack the ball 
3894.  útočná časť ihriska offensive part of the court 
3895.  útočná herná kombinácia offensive combination 
3896.  útočná hra offensive play 



Slovensko-anglický basketbalový slovník 

 
80

3897.  útočná hrozba offensive threat 
3898.  útočná rovnováha offensive balance 
3899.  útočná, kôš v útočnej polovici offensive board 
3900.  útočné doskakovanie offensive rebounding 
3901.  útočné doskočenie offensive rebound 
3902.  útočné postavenie offensive position 
3903.  útočné pozičné postavenie offensive set position 
3904.  útočné rozostavenie offensive alignment 
3905.  útočné zoradenie offensive alignment 
3906.  útočník attacker 
3907.  útočník attacking player 
3908.  útočník offensive player 
3909.  útočník, držať sa útočníka stick with the offensive player 
3910.  útočný priestor attacking area 
3911.  útočný priestor offensive area 
3912.  útočný systém premiestňovaním sa shuffle 
3913.  útočný systém stack offensive system using the stack 
3914.  útočný systém založený na clonách a pohybe flex offense 
3915.  útočný systém založený na prihrávkach passing game 
3916.  útok attack 
3917.  útok offense 
3918.  útok bež a streľ run-and-gun game (am.) 
3919.  útok bež a streľ run-and-shot offense 
3920.  útok clonením offense using the screens 
3921.  útok družstva team offense 
3922.  útok na polovici ihriska half-court offense 
3923.  útok postmanom center attack 
3924.  útok postmanom post attack 
3925.  útok premiestňovaním sa shuffle offense 
3926.  útok prenikaním attack with penetration 
3927.  útok preťažením overload offense 
3928.  útok proti osobnej obrane man-to-man offense 
3929.  útok proti osobnej obrane offense against man-to-man defense 
3930.  útok proti pressingu offense against press 
3931.  útok proti zónovej obrane zone offense 
3932.  útok s dvomi pivotmanmi offense with two centers 
3933.  útok s pivotmanom offense with the centre 
3934.  útok s postmanom post offense 
3935.  útok zo zadnej časti ihriska attack from back court 
3936.  útok zo zadnej časti ihriska attack from rear-court 
3937.  útok zo zadnej časti ihriska offense from back court 
3938.  útok zo zadnej časti ihriska offense from rear-court 
3939.  útok, agresívny útok aggressive offense 
3940.  útok, kontrolovaný útok control offense 
3941.  útok, obrátka v útoku offensive roll 
3942.  útok, ohnisko útoku point of attack 
3943.  útok, organizovať hru v útoku organize the attack 
3944.  útok, plynulý útok offensive continuity 
3945.  útok, pomalý postup v útoku slow advance in attack 
3946.  útok, pomalý postup v útoku slow advance in offense 
3947.  útok, postupný útok set attack 
3948.  útok, postupný útok set offense 
3949.  útok, prechod z útoku do obrany shift from offense to defense 
3950.  útok, prechod z útoku do obrany transition from offense to defense 
3951.  útok, presun z útoku do obrany shift from offense to defense 
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3952.  útok, rotujúci útok offensive rotation 
3953.  útok, roztiahnuť útok spread the offense 
3954.  útok, rýchla zmena z útoku do obrany quick shift from offense to defense 
3955.  útok, stereotypný útok orthodox offense 
3956.  útok, systém postupného útoku set system 
3957.  útok, univerzálny útok all-purpose offense 
3958.  útok, veľmi otvorený útok wide-open offense 
3959.  útok, voľný improvizovaný útok free-lance offense 
3960.  útok, voľný útok free-lance offense 
3961.  útok, voľný útok motion attack 
3962.  útok, voľný útok motion offense 
3963.  útok, zatlačiť útok do strán ihriska force attack to the sides of the court 
3964.  útok, zatlačiť útok dovnútra ihriska force the attack to the middle of the court 
3965.  útok, zatlačiť útok dovnútra ihriska force the offense to the middle of the 

court 
3966.  útok, zmena z útoku do obrany change from offense to defense 
3967.  útok, zmena z útoku do obrany shift from offense to defense 
3968.  útoku, prejsť do útoku switch to offense 
3969.  uvoľnenie sa poza chrbát obrancu back-door cut 
3970.  uvoľnenie, dve následne za sebou idúce uvoľnenia double cut 
3971.  uvoľniť clear 
3972.  uvoľniť cestu open the path 
3973.  uvoľniť hráča release a player 
3974.  uvoľniť hráča pre prihrávku free the player to receive a pass 
3975.  uvoľniť priestor clear the area 
3976.  uvoľniť priestor open area 
3977.  uvoľniť sa appear clear 
3978.  uvoľniť sa appear free 
3979.  uvoľniť sa appear open 
3980.  uvoľniť sa clear 
3981.  uvoľniť sa free 
3982.  uvoľniť sa get clear 
3983.  uvoľniť sa get free 
3984.  uvoľniť sa get open 
3985.  uvoľniť sa ku košu cut  to the basket 
3986.  uvoľniť sa od obrancu get free from a defender 
3987.  uvoľniť sa od súpera get free of the opponent 
3988.  uvoľniť sa pre prihrávku get open for the pass 
3989.  uvoľniť sa V únikom make a V-cut 
3990.  uvoľniť sa z clony come off the screen 
3991.  uvoľniť si svalstvo loose up the muscles 
3992.  uvoľniť tlak relieve pressure 
3993.  uvoľniť uličku pre prihrávku open a passing lane 
3994.  uvoľniť únikovú uličku open a driving lane 
3995.  uvoľňovať sa okolo clony cut around the screen 
3996.  uzatvoriť close 
3997.  uzatvoriť priestor close area 
3998.  uzatvoriť priestor close up the area 
3999.  uzatvoriť priestor shut the area 
4000.  územie area 
4001.  územie territory 
4002.  územie trestného hodu free-throw lane 
4003.  územie, kruh územia trestného hodu foul-line circle (am.) 
4004.  územie, kruh územia trestného hodu free throw line circle 
4005.  územie, kruh územia trestného hodu free-throw circle 
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4006.  územie, premiestniť sa do trestného územia adjust into the key 
4007.  územie, prerušovaná čiara kruhu trestného územia broken line of the free-throw circle 
4008.  územie, pretnutie koncovej čiary s čiarou 

ohraničujúcou vymedzené územie 
baseline intersection 

4009.  územie, priestor kruhu územia trestného hodu foul-circle area 
4010.  územie, priestor kruhu územia trestného hodu free throw circle area 
4011.  územie, priestor pivotmana v strede územia trestného 

hodu 
medium-post area 

4012.  územie, priestor územia trestného hodu foul-lane area 
4013.  územie, priestor územia trestného hodu free-throw area 
4014.  územie, rozohrávač na oblúku územia trestného hodu playmaker 
4015.  územie, rozohrávač na oblúku územia trestného hodu playmaker at the top of the free throw 

line circle 
4016.  územie, rozohrávač na oblúku územia trestného hodu point guard 
4017.  územie, streľba spoza obvodu trestného územia perimeter shooting 
4018.  územie, streľba z trestného územia inside the key shot 
4019.  územie, trestné územie box (am.) 
4020.  územie, trestné územie key 
4021.  územie, trestné územie lane (am.) 
4022.  územie, trestné územie paint (am.) 
4023.  územie, trojsekundové územie key 
4024.  územie, trojsekundové územie three-second area 
4025.  územie, vrchol kruhu územia trestného hodu top of the free throw line circle 
4026.  územie, značka na území trestného hodu mark at the foul line 
4027.  územie, značka na území trestného hodu mark at the free throw line 
4028.  územie, značky na území trestného hodu hash marks 
 

V 
4029.  V, klamavé pohyby V únikom faking in the V-cut 
4030.  V, únik V V-cut 
4031.  V, únik V dnu using V-cut to go in 
4032.  V, únik V dnu V-cut in 
4033.  V, únik V dnu V-cutting in 
4034.  V, únik V von using V-cut to go out 
4035.  V, únik V von V-cut out  
4036.  V, únik V von V-cutting out 
4037.  V, urobiť V únik do a V-cut 
4038.  V, uvoľniť sa V únikom make a V-cut 
4039.  varovať alert 
4040.  vbiehanie, priestor vbiehania area for cutting 
4041.  vedenie lopty dribbling 
4042.  vedenie zápasu coaching 
4043.  vedenie, ujať sa vedenia take the lead 
4044.  veľmi otvorená hra wide-open game 
4045.  veľmi otvorený útok wide-open offense 
4046.  vhadzovanie throw-in 
4047.  vhadzovanie lopty z autu out-of-bounds play 
4048.  vhadzovanie spoza postrannej čiary throw-in from the sideline 
4049.  vhadzovanie spoza zadnej čiary throw-in from the end line 
4050.  vhadzovanie spoza zadnej čiary throw-in from the rear line 
4051.  vhadzovanie, situácia pri vhadzovaní lopty out-of-bounds play 
4052.  vhadzovanie, situácia pri vhadzovaní lopty out-of-bounds situation 
4053.  vhadzovať inbound 
4054.  vhadzovať loptu out-of bound throw-in ball 
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4055.  vhadzovať loptu do ihriska in-bound the ball 
4056.  vhadzovať loptu do ihriska pass in the ball 
4057.  vhadzovať, hráč, ktorý vhadzuje loptu in-bounder 
4058.  vhadzovať, hráč, ktorý vhadzuje loptu do ihriska in-bounding passer 
4059.  vhadzovať, hráč, vhadzujúci loptu out-of-bounds player 
4060.  vhadzujúci hráč thrower-in 
4061.  viazať pin down 
4062.  viazať tie up 
4063.  viazať hráča pin down a player 
4064.  viazať hráča tie up a player 
4065.  videnie vision 
4066.  videnie, okrajové videnie marginal vision 
4067.  videnie, periférne videnie peripheral vision 
4068.  viesť handle 
4069.  viesť lead 
4070.  viesť run 
4071.  viesť loptu dribble 
4072.  viesť protiútok handle the fast break 
4073.  viesť rýchly protiútok handle a fast break 
4074.  viesť rýchly protiútok lead the fast break 
4075.  viesť rýchly protiútok run a fast break 
4076.  víťaz winner 
4077.  víťazný kôš winning basket 
4078.  víťazstvo victory 
4079.  víťazstvo, ťažko vybojované víťazstvo hard-won victory 
4080.  vlastníctvo lopty possession of the ball 
4081.  vlastný kôš own basket 
4082.  vložiť, streľba vložením lopty zhora do koša dunk 
4083.  vložiť, streľba vložením lopty zhora do koša dunk shot 
4084.  vnikanie, priestor vnikania area for penetration 
4085.  vnikanie, priestor vnikania cutting area 
4086.  vnikať cut in 
4087.  vnikať dnu cut inside 
4088.  vnikni dovnútra a vystrel drive-in and shoot 
4089.  vniknutie, bočná streľba po vniknutí drive-in hook shot 
4090.  vniknutie, streľba jednou rukou zdola po vniknutí 

pod kôš 
lay up shot from the penetration using 
finger roll 

4091.  vnútorná clona inside screen 
4092.  vnútorná noha inside foot 
4093.  vnútorná, obrátka na vnútornej nohe inside leg pivot 
4094.  vnútorná, obrátka na vnútornej nohe  pivot on inside foot 
4095.  vnútorné postavenie inside position 
4096.  vnútorný hráč inside player 
4097.  vnútorný, únik do vnútorného priestoru penetrating drive 
4098.  vnútri, obranca vnútri ihriska defender deep in the court 
4099.  vojsť enter 
4100.  vojsť, lopta vojde do koša ball enters the basket 
4101.  voľba košov choice of baskets 
4102.  voľba, losovanie pre voľbu koša toss for basket 
4103.  voľná hra free play 
4104.  voľná lopta loose ball 
4105.  voľná osobná obrana loose man-to-man defense 
4106.  voľná streľba free shooting 
4107.  voľne, brániť voľne defend loosely 
4108.  voľne, brániť voľne guard loosely 
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4109.  voľne, hrať voľne play loosely 
4110.  voľno, obdobie voľna off-season 
4111.  voľný hod free throw 
4112.  voľný hráč open player 
4113.  voľný improvizovaný útok free-lance offense 
4114.  voľný pre prihrávku open for a pass 
4115.  voľný priestor open area 
4116.  voľný útok free-lance offense 
4117.  voľný útok motion attack 
4118.  voľný útok motion offense 
4119.  voľný, prihrať voľnému hráčovi hit an open player 
4120.  voľný, prihrávka do voľného priestoru pass to open area 
4121.  voľný, prihrávka do voľného priestoru pass to open space 
4122.  voľný, únik do voľného priestoru cut to open space 
4123.  von, prihrať loptu von spod koša outlet pass 
4124.  von, prihrávka von zo stredu ihriska pass-out 
4125.  von, únik V von using V-cut to go out 
4126.  von, únik V von V-cut out  
4127.  von, únik V von V-cutting out 
4128.  von, vyjsť von pop out 
4129.  von, vyjsť von do pozície pop out to position 
4130.  vonkajšia clona outside screen 
4131.  vonkajšia noha outside foot 
4132.  vonkajšia, obrátka na vonkajšej nohe pivot on outside foot 
4133.  vonkajšie pásmo outside area 
4134.  voviesť obrancu do bloku run a defender into a block 
4135.  voviesť obrancu do clony run a defender into a screen 
4136.  vpred, krok vzad a vzápätí vyrazenie vpred rocker-step 
4137.  vpred, obrátka vpred front pivot 
4138.  vpred, posunúť vpred forward it 
4139.  vpred, prísunný krok vpred alebo vzad shuffle step 
4140.  vrátiť reverse 
4141.  vrátiť sa drop 
4142.  vrátiť sa do obrany return to defense 
4143.  vrátiť sa do zónovej obrany z pressingu return to zone defense from press 
4144.  vrátiť sa do zónovej obrany z pressingu revert to zone defense from press 
4145.  vrátiť sa k obranným kombináciám drop into defensive formations 
4146.  vrátiť sa na druhú polovicu ihriska get back down the court 
4147.  vrchol top 
4148.  vrchol kruhu územia trestného hodu top of the free throw line circle 
4149.  vrchom, vyhnúť sa clone vrchom go over the top of the screen 
4150.  vstúpiť do ihriska step in the court 
4151.  všestranný hráč versatile player 
4152.  výber košov choice of baskets 
4153.  výber lopty choice of the ball 
4154.  vybojované, ťažko vybojované víťazstvo hard-won victory 
4155.  výbor committee 
4156.  výbor, organizačný výbor organization committee 
4157.  výborný strelec excellent shooter 
4158.  vydržať v tlaku sustain pressure 
4159.  vyfaulovať sa foul out 
4160.  vyhnúť sa avoid 
4161.  vyhnúť sa clone avoid the screen 
4162.  vyhnúť sa clone vrchom go over the top of the screen 
4163.  vyhnúť sa clone zdola go under the screen 
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4164.  vyhnúť sa dotyku avoid contact 
4165.  vyhnúť sa obrancovi evade a defender 
4166.  výhoda advantage 
4167.  vyhodenie lopty tip-off 
4168.  vyhodiť toss 
4169.  vyhodiť loptu toss the ball 
4170.  výhra win 
4171.  vyhraný zápas game won 
4172.  vyhrávať lead 
4173.  vyjsť von pop out 
4174.  vyjsť von do pozície pop out to position 
4175.  vyjsť z ihriska step out-of-bounds 
4176.  výkon performance 
4177.  vykročenie, finta s vykročením jabbing 
4178.  vykročenie, rýchle vykročenie jab step 
4179.  vykročiť step 
4180.  vykročiť, rýchlo vykročiť jab step 
4181.  vylúčenie disqualification 
4182.  vylúčený hráč disqualified player 
4183.  vylúčiť disqualify 
4184.  vylučovacia súťaž elimination competition 
4185.  vymedzené, pretnutie koncovej čiary s čiarou 

ohraničujúcou vymedzené územie 
baseline intersection 

4186.  výmena hráčov exchange of players 
4187.  výmena košov change of baskets 
4188.  výmena lopty ball exchange 
4189.  výmena pozícií rotate 
4190.  výmena strán change of sides 
4191.  výmena v obrane defensive exchange 
4192.  výmena, križovanie s výmenou lopty crossing with ball-exchange 
4193.  vymeniť change 
4194.  vymeniť interchange 
4195.  vymeniť si pozície exchange positions 
4196.  vymeniť si pozície interchange the positions 
4197.  vynikajúci hráč outstanding player 
4198.  výpad step 
4199.  výpad, únik po výpade rocker-step drive 
4200.  vypichnúť dribling deflect 
4201.  vypichnúť loptu pri driblingu intercept a ball whilst dribble 
4202.  vypichnúť loptu pri driblingu steal the ball whilst dribbling 
4203.  vypichnúť loptu pri driblingu tip the ball from the dribble 
4204.  vypichnúť prihrávku intercept a pass 
4205.  vypichnúť, hrať na vypichnutie lopty play the angle to intercept the ball 
4206.  vypichnutie interception 
4207.  vypichnutie tip out 
4208.  vypichnutie lopty interception of the ball 
4209.  vypichovanie, uhol pri vypichovaní angle in intercepting the ball 
4210.  vypichovať, hráč, vypichujúci loptu interceptor 
4211.  vyplniť fill 
4212.  vyplniť priestor fill the area 
4213.  vypomáhajúci hráč supporting player 
4214.  vypomáhať, hráč, ktorý vypomáha helper 
4215.  výpomoc preberaním help with the switch 
4216.  vyprázdniť priestor clear out 
4217.  vypustiť release 



Slovensko-anglický basketbalový slovník 

 
86

4218.  vypustiť loptu release the ball 
4219.  vyradený z hry blocked out of play 
4220.  vyradený z hry taken out of play 
4221.  vyradený, byť vyradený clonou be set aside by the screen 
4222.  vyradený, byť vyradený clonou be stack in the screen 
4223.  vyradený, byť vyradený z hry be blocked out of play 
4224.  vyradený, byť vyradený z hry be taken out of play 
4225.  vyraďovacia súťaž preliminary competition 
4226.  vyrazenie, krok vzad a vzápätí vyrazenie vpred rocker-step 
4227.  vyraziť break 
4228.  vyraziť do rýchleho protiútoku hustle on a fast break 
4229.  vyraziť dopredu prudko dart forward 
4230.  vyraziť k lopte lunge at the ball 
4231.  vyraziť k lopte start towards the ball 
4232.  vyraziť ku košu break towards the basket 
4233.  vyraziť loptu flick the ball out 
4234.  vyraziť loptu pri driblingu deflect a dribble 
4235.  vyraziť loptu pri driblingu steal the ball from the dribble 
4236.  vyraziť od obrancu break free from defensive player 
4237.  vyraziť z pozície break out from position 
4238.  vyrovnaný zápas close game 
4239.  vyrovnaný zápas close match 
4240.  vyrovnaný zápas tight game 
4241.  vyrovnať equalize 
4242.  vyskočiť jump 
4243.  vyskočiť leap 
4244.  vyskočiť spring 
4245.  výskok jump up 
4246.  výskok leap 
4247.  výskok, pivotmanská streľba vo výskoku po obrátke turn jump pivot shot 
4248.  výskok, streľba s obrátkou vo výskoku turn-around jump shot 
4249.  výskok, streľba vo výskoku jumper 
4250.  výskok, streľba vo výskoku jump shooting 
4251.  výskok, streľba vo výskoku jump shot 
4252.  výskok, streľba vo výskoku dvomi rukami sponad 

hlavy 
two-hand overhead jump shot 

4253.  výskok, streľba vo výskoku jednou rukou one-hand jump shot 
4254.  výskok, streľba vo výskoku po clone jump shot from the screen 
4255.  výskok, streľba vo výskoku po zastavení stop and jump shot 
4256.  výskok, streľba vo výskoku s odskokom fade-away jump shot 
4257.  výskok, streľba vo výskoku z krátkej vzdialenosti close distance jump shot 
4258.  výskok, streľba vo výskoku z blízkosti koša close range jump shot 
4259.  výsledok result 
4260.  výsledok score 
4261.  výsledok, konečný výsledok final score 
4262.  výsledok, nerozhodný výsledok a draw 
4263.  výsledok, nerozhodný výsledok a tie 
4264.  výsledok, priemerný výsledok average result 
4265.  vysoká prihrávka high pass 
4266.  vysoké, streľba s vysokým percentom úspešnosti high-percentage shooting 
4267.  vysoko, súper, ktorý vysoko boduje high-scoring opponent 
4268.  vysoký dribling high dribble 
4269.  vysoký, streľba s vysokým oblúkom high-arc shot 
4270.  vystreliť execute a shot 
4271.  vystreliť have a shot 
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4272.  vystreliť make a shot 
4273.  vystreliť shoot 
4274.  vystreliť take a shot 
4275.  vystreliť, vnikni dovnútra a vystrel drive-in and shoot 
4276.  vyšachovať outmaneuver 
4277.  vyšachovať obranu outmaneuver defense 
4278.  vytiahnuť z pozície draw out of the position 
4279.  vytláčať, bránenie, pri ktorom obranca vytláča 

súpera od koša 
hedge 

4280.  vytlačiť force 
4281.  vytlačiť push out 
4282.  vytlačiť súpera push out the opponent 
4283.  vytlačiť z pozície force out of the position 
4284.  vytrhnúť loptu snatch the ball  
4285.  vytrvalosť endurance 
4286.  vytrvalosť stamina 
4287.  vytvoriť create 
4288.  vytvoriť preťaženie create an overload situation 
4289.  vytvoriť situáciu provide a situation 
4290.  vytvoriť zdvojovanie provide double-team situation 
4291.  vyvíjať tlak put pressure 
4292.  vyvíjať tlak na loptu put pressure on the ball 
4293.  vyvolať draw 
4294.  vyvolať faul draw a foul 
4295.  vyzývať, putovný vyzývací pohár challenge cup 
4296.  vzad, dribling vzad backward dribble 
4297.  vzad, krátky krok vzad drop step 
4298.  vzad, krok vzad a vzápätí vyrazenie vpred rocker-step 
4299.  vzad, obrátka vzad back pivot 
4300.  vzad, obrátka vzad rear pivot 
4301.  vzad, obrátka vzad reverse pivot 
4302.  vzad, poskakovanie vzad skip backward 
4303.  vzad, prihrávka vzad pass behind the back 
4304.  vzad, prísunný krok vpred alebo vzad shuffle step 
4305.  vzad, streľba s odskokom vzad fade-away shot 
4306.  vzdialenosť distance 
4307.  vzdialenosť, dať kôš spodnou streľbou jednoruč 

z krátkej vzdialenosti 
get a lay-up shot with the finger roll 
finishing from near distance 

4308.  vzdialenosť, obranná vzdialenosť distance between defender and offensive 
player 

4309.  vzdialenosť, post v strednej vzdialenosti od koša medium post 
4310.  vzdialenosť, prihrávka z dlhej vzdialenosti long pass 
4311.  vzdialenosť, prihrávka z krátkej vzdialenosti short pass 
4312.  vzdialenosť, prihrávka zo strednej vzdialenosti medium pass 
4313.  vzdialenosť, spodná streľba jednoruč z krátkej 

vzdialenosti 
close range lay-up with one-hand 
finishing 

4314.  vzdialenosť, streľba vo výskoku z krátkej 
vzdialenosti 

close distance jump shot 

4315.  vzdialenosť, streľba z blízkej vzdialenosti shot from the close distance 
4316.  vzdialenosť, streľba z dlhej vzdialenosti long shot 
4317.  vzdialenosť, streľba z dlhej vzdialenosti long-range shot 
4318.  vzdialenosť, streľba z krátkej vzdialenosti close range shot 
4319.  vzdialenosť, streľba z krátkej vzdialenosti shot form the close range 
4320.  vzdialenosť, streľba zo strednej vzdialenosti medium range shot 
4321.  vzdialenosti, streľba z krátkej vzdialenosti close range shot 



Slovensko-anglický basketbalový slovník 

 
88

4322.  vziať steal 
4323.  vziať loptu súperovi steal the ball 
4324.  vziať na chrbát block out 
4325.  vziať na chrbát box out 
 

Z 
4326.  za sebou, dve následne za sebou idúce uvoľnenia double cut 
4327.  zabehnutie back-door 
4328.  zabezpečiť secure 
4329.  zabiehanie v trojici three man weave 
4330.  zabiehanie v pätici five man weave 
4331.  zablokovať pick 
4332.  zablokovať screen 
4333.  zablokovať loptu block the ball 
4334.  zabrániť chyteniu lopty avoid to catch the ball 
4335.  zabrániť streľbe check a shot 
4336.  zacloniť pre hráča screen for a player 
4337.  zacloniť, kombinácia prihraj a choď zacloniť na 

slabú stranu 
pass-and-go away to screen 

4338.  zacloniť, kombinácia zacloň a odroluj pick-and-roll 
4339.  začať initiate 
4340.  začať start 
4341.  začať driblovať start to dribble 
4342.  začať driblovať take a dribble 
4343.  začať hru start a game 
4344.  začať rýchly protiútok initiate the fast break 
4345.  začať rýchly protiútok start the fast break 
4346.  začiatočník beginner 
4347.  začiatok beginning 
4348.  začiatok hry beginning of the game 
4349.  začiatok stretnutia beginning of a game 
4350.  začiatok zápasu tip-off time 
4351.  začiatok, čas začiatku zápasu tip off time 
4352.  začiatok, hráč na začiatku akcie player at the start of the action 
4353.  zadná clona rear screen 
4354.  zadná časť ihriska back court 
4355.  zadná časť ihriska rear court 
4356.  zadná čiara back line 
4357.  zadná čiara baseline 
4358.  zadná čiara end line (am.) 
4359.  zadná obrátka back pivot 
4360.  zadná obrátka rear turn 
4361.  zadná polovica ihriska back court 
4362.  zadná strana backside 
4363.  zadná strana zóny backside of the zone 
4364.  zadná, hráč na zadnej čiare baseline player 
4365.  zadná, hráč v zadnej časti ihriska player at the rear court 
4366.  zadná, hráč v zadnej časti ihriska player in the back court 
4367.  zadná, hráč v zadnej časti ihriska rear-court player 
4368.  zadná, hráč, ktorý stavia pascu na zadnej čiare baseline trapper 
4369.  zadná, obranca na zadnej čiare backline defender 
4370.  zadná, obranca na zadnej čiare baseline defender 
4371.  zadná, rozostavenie kolmé na zadnú čiaru vertical formation to the baseline 
4372.  zadná, rozostavenie rovnobežné so zadnou čiarou parallel formation with the baseline 
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4373.  zadná, únik po zadnej čiare baseline drive 
4374.  zadná, útok zo zadnej časti ihriska attack from back court 
4375.  zadná, útok zo zadnej časti ihriska attack from rear-court 
4376.  zadná, útok zo zadnej časti ihriska offense from back court 
4377.  zadná, útok zo zadnej časti ihriska offense from rear-court 
4378.  zadná, vhadzovanie spoza zadnej čiary end line throw-in 
4379.  zadná, vhadzovanie spoza zadnej čiary throw-in from the end line 
4380.  zadná, vhadzovanie spoza zadnej čiary throw-in from the rear line 
4381.  zadné dvierka back-door 
4382.  zadný hráč back player 
4383.  zadný hráč backcourt player 
4384.  zadný hráč rear player 
4385.  zadný rad backline 
4386.  zadný rad zóny backline of the zone 
4387.  zadný únik back-door cut 
4388.  zadom, prekĺznutie zadom rear slip 
4389.  zadom, unikať zadom cut behind 
4390.  zadržať hráča tie up a player 
4391.  zahájiť hru start the game 
4392.  zahájiť, hra je znovu zahájená game is restarted 
4393.  zahájiť, hra je znovu zahájená game is resumed 
4394.  zahájiť, znovu zahájiť resume 
4395.  zahájiť, znovu zahájiť hru again start the play 
4396.  zahájiť, znovu zahájiť hru resume play 
4397.  zahradená, mať zahradenú cestu the path is shut 
4398.  zahradená, mať zahradenú cestu the pathway is crowded 
4399.  zahustiť hru jam the play 
4400.  zachytenie pick-up 
4401.  zachytiť pick-up 
4402.  zachytiť prihrávku pick-up a pass 
4403.  zaistiť hráča secure the player 
4404.  zaisťovacia pozícia safety position 
4405.  zaisťujúci hráč safety valve 
4406.  základná čiara baseline 
4407.  základná päťka starting five 
4408.  základná schopnosť fundamental ability 
4409.  základná zostava starting line-up 
4410.  základný driblingový postoj basic dribble posture 
4411.  základný postoj basic stance 
4412.  zakončenie conclusion 
4413.  zakončenie, slávnostné zakončenie closing ceremony 
4414.  zakončiť, úspešne zakončiť score a basket 
4415.  zakročiť hráča pin down a player 
4416.  založený, basketbal založený na rýchlom protiútoku fast break basketball 
4417.  založený, systém založený na samostatnom 

rozhodovaní podľa daných pravidiel 
free lance 

4418.  založený, systém založený na samostatnom 
rozhodovaní podľa daných pravidiel 

free lancing 

4419.  založený, útočný systém založený na clonách 
a pohybe 

flex offense 

4420.  založený, útočný systém založený na prihrávkach passing game 
4421.  založiť start 
4422.  založiť rýchly protiútok start the fast break 
4423.  založiť, kombinácia založená na preťažení overload combination 
4424.  zamierenie, bod zamierenia point of aim 
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4425.  zápas ball game 
4426.  zápas game 
4427.  zápas match 
4428.  zápas družstva team game 
4429.  zápas profesionálov professional game 
4430.  zápas, cvičný zápas practice game 
4431.  zápas, cvičný zápas practice match 
4432.  zápas, cvičný zápas scrimmage 
4433.  zápas, čas začiatku zápasu tip off time 
4434.  zápas, juniorský zápas junior game 
4435.  zápas, koniec zápasu end of the game 
4436.  zápas, koniec zápasu end of the game 
4437.  zápas, ligový zápas league match 
4438.  zápas, nerozhodný zápas game is tied 
4439.  zápas, prehrať zápas lose a game 
4440.  zápas, stredoškolský zápas high school game 
4441.  zápas, trvanie zápasu duration of the game 
4442.  zápas, vedenie zápasu coaching 
4443.  zápas, vyhraný zápas game won 
4444.  zápas, vyrovnaný zápas close game 
4445.  zápas, vyrovnaný zápas close match 
4446.  zápas, vyrovnaný zápas tight game 
4447.  zápas, začiatok zápasu tip-off time 
4448.  zápästie wrist 
4449.  zápästie, ukončenie pohybu ruky v zápästí a 

predlaktí pri streľbe 
follow-through 

4450.  zapchať priestor clog the area 
4451.  zápis o hre score sheet 
4452.  zapískať blow 
4453.  zapískať whistle 
4454.  zapisovací stolík scorer’s  table 
4455.  zapisovateľ stavu scorekeeper 
4456.  zapisovateľ stavu scorer 
4457.  zaplniť priestor jam the area 
4458.  započítaný bod scored point 
4459.  zapríčiniť dotyk cause the contact 
4460.  zapríčiniť faul cause a foul 
4461.  zapríčiniť prehadzovanie cause a fumble 
4462.  zasmečovať loptu zhora do koša dunk 
4463.  zastavenie dvojtaktom two-count stop 
4464.  zastavenie krokom stride stop 
4465.  zastavenie na dve doby stride stop 
4466.  zastavenie na jednu dobu jump stop 
4467.  zastavenie na jednu dobu  one-count stop 
4468.  zastavenie na jednu dobu skokom one-count jump stop 
4469.  zastavenie skokom na obidve nohy jump stop 
4470.  zastavenie, streľba jednou rukou z behu po zastavení shot with one hand from the stop 
4471.  zastavenie, streľba vo výskoku po zastavení stop and jump shot 
4472.  zastaviť stop 
4473.  zastaviť rýchly protiútok stop the fast break 
4474.  zaťaženie load 
4475.  zaťaženie, tréningové zaťaženie training load 
4476.  zatlačiť force 
4477.  zatlačiť súpera do postavenia beat the opponent to the position 
4478.  zatlačiť útok do strán ihriska force attack to the sides of the court 
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4479.  zatlačiť útok dovnútra ihriska force the attack to the middle of the court 
4480.  zatlačiť útok dovnútra ihriska force the offense to the middle of the 

court 
4481.  zatrúbiť blow horn 
4482.  zaujať postavenie assume position 
4483.  zaváhanie hesitation 
4484.  zaváhanie, únik so zaváhaním hesitation drive 
4485.  zaváhať hesitate 
4486.  záver conclusion 
4487.  záves, hráč v závese trailer 
4488.  záves, hráč v závese trailing player 
4489.  záves, postavenie v závese trailer position 
4490.  záves, zoradenie v závese tandem alignment 
4491.  záznam sheet 
4492.  záznam o streľbe score sheet 
4493.  zbehnúť ku košu back-door cut 
4494.  zbehnúť ku košu roll to basket 
4495.  zblízka, pivotmanská streľba zblízka close to basket shot by the center 
4496.  zboku, clona zboku side screen 
4497.  zdanlivo pasívna hra apparent passive play 
4498.  zdola, pivotmanská streľba zdola under arm pivot shot 
4499.  zdola, prihrávka zdola underarm pass 
4500.  zdola, streľba jednou rukou zdola po vniknutí pod 

kôš 
lay up shot from the penetration using 
finger roll 

4501.  zdola, streľba z dvojtaktu spod koša dvomi rukami 
zdola 

two-hand finger roll lay-up shot 

4502.  zdola, streľba z dvojtaktu spod koša jednou rukou 
zdola 

one-hand finger roll lay-up shot 

4503.  zdola, streľba zdola under arm shot 
4504.  zdola, vyhnúť sa clone zdola go under the screen 
4505.  zdržať deny 
4506.  zdržať unikajúceho hráča deny a cutter 
4507.  zdržovať delay 
4508.  zdržovať hru delay a game 
4509.  zdržovať rýchly protiútok delay a fast break 
4510.  zdvihnúť pick up 
4511.  zdvihnúť loptu pick up the ball 
4512.  zdvojovanie double-team 
4513.  zdvojovanie double-team situation 
4514.  zdvojovanie sandwiching 
4515.  zdvojovanie lopty double-team on the ball 
4516.  zdvojovanie súpera double-team on the opponent 
4517.  zdvojovanie, obrana so zdvojovaním trap defense 
4518.  zdvojovanie, obrana zdvojovaním double-team defense 
4519.  zdvojovanie, osobná obrana zdvojovaním trapping defense 
4520.  zdvojovanie, vytvoriť zdvojovanie provide double-team situation 
4521.  zdvojovať double-team 
4522.  zem, prihrávka jednou rukou s odrazom od zeme one-handed bounce pass 
4523.  zem, prihrávka o zem bounce pass 
4524.  zhora, prihrávka zhora dvomi rukami pass from top with both hands 
4525.  zhora, prihrávka zhora jednou rukou (ako oštepom) javelin pass 
4526.  zhora, smečovať loptu zhora do koša dunk 
4527.  zhora, streľba vložením lopty zhora do koša dunk 
4528.  zhora, streľba vložením lopty zhora do koša dunk shot 
4529.  zhora, streľba zhora over head shot 
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4530.  zhora, zasmečovať loptu zhora do koša dunk 
4531.  zhupnutie, krok vpred zhupnutím (finta) rocker-step 
4532.  zhustiť hru jam the play 
4533.  získať gain 
4534.  získať obtain 
4535.  získať kontrolu nad loptou gain control of the ball 
4536.  získať lacný kôš score the easy basket 
4537.  získať loptu gain possession of the ball 
4538.  získať loptu get possession of the ball 
4539.  získať loptu obtain possession of the ball 
4540.  získať odrazenú loptu gain a rebound 
4541.  získať odrazenú loptu get a rebound 
4542.  získať odrazenú loptu obtain a rebound 
4543.  získať postavenie gain position 
4544.  získať, hráč, ktorý znovu získa loptu retriever 
4545.  získať, znovu získať loptu retrieve the ball 
4546.  zlá hra bad play 
4547.  zlá hra misplay 
4548.  zlá prihrávka bad pass 
4549.  zlá prihrávka misplaced pass 
4550.  zle ovládať loptu mishandle the ball 
4551.  zlý deň bad day 
4552.  zmariť účinnosť clony stave off effectiveness of a screen 
4553.  zmena obranného postavenia change of defensive alignment 
4554.  zmena obranného postavenia change of defensive assignment 
4555.  zmena smeru change of direction 
4556.  zmena smeru oblúčikom curl cut 
4557.  zmena tempa change of pace 
4558.  zmena tempa hry change of the game pace 
4559.  zmena z útoku do obrany change from offense to defense 
4560.  zmena z útoku do obrany shift from offense to defense 
4561.  zmena, dribling so zmenou smeru change of direction dribble 
4562.  zmena, dribling so zmenou smeru prehodením lopty 

poza chrbát 
behind the back dribble 

4563.  zmena, dribling so zmenou smeru s prehodením 
lopty pred telom 

cross-over dribble 

4564.  zmena, dribling so zmenou tempa change the pace whilst dribbling 
4565.  zmena, rýchla zmena z útoku do obrany quick shift from offense to defense 
4566.  zmena, únik zmenou smeru cut with change-of-direction  
4567.  zmena, únik zmenou tempa cut with change-of- pace  
4568.  zmeniť reverse 
4569.  zmeniť rozostavenie change the alignment 
4570.  zmeniť rozostavenie reshape the alignment 
4571.  zmeniť smer reverse direction 
4572.  zmeniť smer oblúčikom buttonhook cut 
4573.  zmeniť tvar reshape 
4574.  zmeniť zoradenie change alignment 
4575.  zmeniť zoradenie reshape the alignment 
4576.  zmiasť upset 
4577.  značka mark 
4578.  značka na bočnej čiare ihriska hash mark 
4579.  značka na území trestného hodu mark at the foul line 
4580.  značka na území trestného hodu mark at the free throw line 
4581.  značky na území trestného hodu hash marks 
4582.  znemožniť rýchly protiútok make impossible the fast break 
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4583.  znepokojovať harass 
4584.  znepokojovať súpera harass the opponent 
4585.  znovu chytiť retrieve 
4586.  znovu sa rozostaviť re-align 
4587.  znovu sa rozostaviť reshape the alignment 
4588.  znovu zahájiť resume 
4589.  znovu zahájiť hru again start the play 
4590.  znovu zahájiť hru resume play 
4591.  znovu získanie lopty recovery of the ball 
4592.  znovu získať retrieval 
4593.  znovu získať loptu retrieve the ball 
4594.  znovu získať loptu recover the ball 
4595.  znovu získať loptu retrieval of the ball 
4596.  znovu, hra je znovu zahájená game is restarted 
4597.  znovu, hra je znovu zahájená game is resumed 
4598.  znovu, hráč, ktorý znovu získa loptu retriever 
4599.  znovuvrátenie sa do obranného postavenia recovery defense 
4600.  zobrať take 
4601.  zodpovednosť responsibility 
4602.  zóna zone 
4603.  zóna v strede ihriska mid-court zone 
4604.  zóna, agresívna zóna aggressive zone 
4605.  zóna, diera v zóne gap in zone 
4606.  zóna, diera v zóne hole in zone 
4607.  zóna, dostať zónu z pozície get the zone from the position 
4608.  zóna, dostať zónu z pozície outmaneuver the zone 
4609.  zóna, hráč zóny player in the zone 
4610.  zóna, hráč zóny zoner 
4611.  zóna, hrať v slabých miestach zóny hit the gaps 
4612.  zóna, hrať v slabých miestach zóny play in the gaps 
4613.  zóna, hrať zónu zone play 
4614.  zóna, narušiť zónu distort a zone 
4615.  zóna, obvod zóny perimeter of zone 
4616.  zóna, obvod zóny zone perimeter 
4617.  zóna, otáčanie zóny flexing of zone 
4618.  zóna, pasívna zóna passive zone 
4619.  zóna, pohyb zóny flow of zone 
4620.  zóna, predný rad zóny front line of the zone 
4621.  zóna, preniknúť do zóny penetrate a zone 
4622.  zóna, preniknúť zónou cut through the zone 
4623.  zóna, priestor v strede zóny middle of the zone defense 
4624.  zóna, roztiahnuť zónu spread the zone 
4625.  zóna, slabé miesto v zóne weak spot in zone 
4626.  zóna, slabé miesto zóny gap 
4627.  zóna, slabé miesto zóny hole 
4628.  zóna, zadná strana zóny backside of the zone 
4629.  zóna, zadný rad zóny backline of the zone 
4630.  zónová formácia zone formation 
4631.  zónová obrana zone 
4632.  zónová obrana zone defense 
4633.  zónová obrana 1-2-2 zone defense one-two-two 
4634.  zónová obrana 1-3-1 zone defense one-three-one 
4635.  zónová obrana 2-1-2 zone defense two-one-two 
4636.  zónová obrana 2-3 zone defense two-three 
4637.  zónová obrana 3-2 zone defense three-two 
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4638.  zónová, agresívna zónová obrana aggressive zone defense 
4639.  zónová, pasca v zónovej obrane zone defense trap 
4640.  zónová, pasívna zónová obrana passive zone defense 
4641.  zónová, preťažiť zónovú obranu overload a zone 
4642.  zónová, stack proti zónovej obrane stack against the zone 
4643.  zónová, stack proti zónovej obrane zone stack 
4644.  zónová, útok proti zónovej obrane zone offense 
4645.  zónová, vrátiť sa do zónovej obrany z pressingu return to zone defense from press 
4646.  zónová, vrátiť sa do zónovej obrany z pressingu revert to zone defense from press 
4647.  zónové postavenie zone setup 
4648.  zónový pressing zone press 
4649.  zónový pressing 1-2-1-1 one-two-one-one zone press 
4650.  zónový pressing 1-2-1-1 zone press one-two-one-one 
4651.  zónový pressing 1-3-1 pressing defense zone one-three-one 
4652.  zónový pressing 1-3-1 zone-press one-three-one 
4653.  zónový pressing 2-1-2 pressing defense zone two-one-two 
4654.  zónový pressing 2-1-2 zone-press two-one-two 
4655.  zónový pressing 2-2-1 pressing defense zone two-two-one 
4656.  zónový pressing 2-2-1 zone-press two-two-one 
4657.  zónový pressing 3-1-1 pressing defense zone three-one-one 
4658.  zónový pressing 3-1-1 zone-press three-one-one 
4659.  zónový pressing na celom ihrisku full court zone press defense 
4660.  zónový pressing na celom ihrisku pressing defense zone full court 
4661.  zónový pressing na celom ihrisku zone-press full court 
4662.  zónový pressing na polovici ihriska half court zone press defense 
4663.  zónový pressing na polovici ihriska pressing defense zone half court 
4664.  zónový pressing na polovici ihriska zone-press half court 
4665.  zónový pressing na troch štvrtinách ihriska pressing defense zone three-quarters 

court 
4666.  zónový pressing na troch štvrtinách ihriska three-quarters court zone press defense 
4667.  zónový pressing na troch štvrtinách ihriska zone three-quarters zone press defense 
4668.  zónový pressing na troch štvrtinách ihriska zone-press three-quarters court 
4669.  zoradenie celého družstva line-up the team 
4670.  zoradenie hráčov alignment of players 
4671.  zoradenie v závese tandem alignment 
4672.  zoradenie, obranné zoradenie defensive alignment 
4673.  zoradenie, útočné zoradenie offensive alignment 
4674.  zoradenie, zmeniť zoradenie change alignment 
4675.  zoradenie, zmeniť zoradenie reshape the alignment 
4676.  zoradiť sa line up 
4677.  zorné, mimo zorné pole blind side 
4678.  zostava družstva rooster 
4679.  zostava družstva team line-up 
4680.  zostava, základná zostava starting line-up 
4681.  zozadu, bránenie zozadu defending from the back 
4682.  zozadu, bránenie zozadu guarding from the rear 
4683.  zozadu, clona zozadu back screen 
4684.  zrazenie deflection 
4685.  zrážanie lopty interference 
4686.  zručnosti skills 
4687.  zručnosti, úroveň zručností skill level 
4688.  zručný hráč ball-handler 
4689.  zrýchliť speed up 
4690.  zvládnuť master 
4691.  zvládnuť streľbu master a shot 
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4692.  zvláštne herné situácie special game situations 
4693.  zvonku, prekĺznutie zvonku outside slip 
4694.  zvýšiť increase 
4695.  zvýšiť náskok increase the lead 
 

Ž 
4696.  ženy, družstvo žien women's team 
4697.  žiadať call 
4698.  žiadať request 
4699.  žiadať oddychový čas call time-out 
4700.  žiadať oddychový čas request for time-out 
4701.  žiadna rotácia no spin 
4702.  žiadosť o oddychový čas request for time-out 
4703.  žiadosť o striedanie request for substitution 
4704.  živá lopta live ball 
4705.  živá, lopta sa stáva živou ball becomes alive 
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