banking committee bankový dozor
banking consortium bankové konzorcium
banking school banková škola
bankruptcy bankrot, úpadok
bankruptcy proceedings likvidácia majetku
bankruptcy trustee likvidátor
barrier bariéra
barter kompenzačný obchod, výmenný obchod
baseline inspection úvodná inšpekcia
basic contradiction základný rozpor
basis of assessment daňový základ
basis of taxation základ zdanenia
batch of shares balík akcií
battledress poľná uniforma
battlefield bojisko
be accredited in byť akreditovaný v krajine
be accredited to byť akreditovaný u vlády
be at deadlock byť v slepej uličke
be at war viesť vojnu
be authorized byť splnomocnený
be black-listed byť na čiernej listine
be called upon to form a new government byť
poverený vytvorením novej vlády
be deeply convinced byť hlboko presvedčený
be familiar with byť oboznámený s
be head a delegation byť na čele delegácie, byť
vedúcim delegácie
be charged with espionage byť obvinený zo špionáže
be in conformity with byť v súlade s
be in the focus of world attention byť stredom
svetovej pozornosti
be in the highlight byť stredobodom pozornosti
be in the right byť v práve
be in touch with byť v kontakte s
be incompatible with byť nezlučiteľný s
be misinformed byť mylne informovaný
be on a visit byť na návšteve
be on an official visit to byť na oficiálnej návšteve
be placed in an awkward situation dostať sa do
nepríjemnej situácie
be recalled for consultation byť odvolaný ku konzultáciám
be self-sufficient byť sebestačný
be subjected to strong criticism byť podrobený
ostrej kritike
be swamped in competition byť pohltený v konkurenčnom boji
be unanimous in the opinion byť jednomyseľného
názoru
be under strong pressure from byť pod silným
tlakom
bear baissista
bearer of tax liability daňový poplatník
behaviourisme behaviorizmus
belligerent vojnová strava
beneficial influence blahodárny vplyv

abandon of chemical weapons vzdať sa chemických
zbraní
absence absencia
absolute majority absolútna väčšina
absolute monarchy absolútna monarchia
absolute sovereignty absolútna suverenita
abstinence abstinencia
abundance hojnosť
acceleration principle princíp akcelerácie
accelerator akcelerátor
accept the will of podriadiť sa vôli
acceptance prijatie
access for inspection prístup pre inšpekciu
access for inspectors prístup pre inšpektorov
acclaim voliť aklamáciou
account účet, konto
account receivable pohľadávka
account with a bank účet v banke
accounting účtovníctvo
accounting code number kód účtu
accredit akreditovať, splnomocniť
adhere to the instructions držať sa pokynov
annex anektovať
appeal to apelovať na
apply creatively aplikovať tvorivým spôsobom
apply sanctions použiť sankcie
approchement zblíženie medzi štátmi
arrest zatknúť
arrive at a conclusion dospieť k záveru
arrive at a solution dospieť k riešeniu
ask for political asylum požiadať o politický azyl
aspire to kandidovať na
assemble zhromaždiť sa
authorize oprávniť, poveriť, zmocniť
avert the threat of war odvrátiť hrozbu vojny
avert war odvrátiť vojnu
babyshark boutique
backwardation kompenzačná zrážka
bacteriological warfare bakteriologická vojna
balance bilancia
balance carried forward prevod na nový účet
balance of capital bilancia kapitálových operácií
balance of goods and services bilancia statkov a
služieb
balance of trade obchodná bilancia
balanced budget vyrovnaný rozpočet
balances sheets surveillance bilančná centrála
ballot box volebná urna, volebná schránka
ballot paper hlasovací lístok
bank banka
bank capital bankový kapitál
bank merger fúzia bánk
bank of circulation cedulová banka
bank system bankový systém
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bias systémová chyba
bilateral bilaterálny
bilateral consultations dvojstranné konzultácie
bilateralism bilateralita
bill guarantee ručiteľstvo zmenky
bill guarantor ručiteľ na zmenke
bill of exchange zmenka
bill of lading dopravný list, konosament
bimetallism bimetalizmus
binary chemical device binárne chemické zariadenie
binary chemical weapon binárna chemická zbraň
binary munitions and devices binárna munícia a
zariadenie
binomial distribution binomický zákon
biochemical reaction biochemická reakcia
biomedical sample biologická vzorka
black market čierny trh
black market rate of exchange čierny kurz
blackmail vydieranie
block an issue blokovať riešenie otázky
block the application blokovať žiadosť
blockade blokáda
blocking minority minorita blokády
blue chip hodnota otca rodiny
board of directors správna rada spoločnosti
body corporate právnická osoba
bomber bombardovacie lietadlo
bond obligácia
books of account obchodné knihy
boom konjunktúra, rozmach
boost obnovenie hospodárstva
border incident pohraničný incident
border territory pohraničná oblasť
border traffic pohraničný styk
boundary map mapa s vyznačeným ohraničením
boycott bojkot, bojkotovať
branch of industry odvetvie priemyslu
branch structure odvetvová štruktúra
breach of agreement porušenie dohody
breach of contract porušenie kontraktu
breach of international law porušenie medzinárodného práva
breach of public order porušenie verejného poriadku
breach of the peace porušenie mieru
break an agreement porušiť dohodu
break bulk agent distribútor hromadnej zásielky
break of the constitution porušenie ústavy
break parliamentary tradition porušiť parlamentnú
tradíciu
break the deadlock dostať sa zo slepej uličky
break the law porušiť zákon
bridging loan preklenovací úver
brief session krátke zasadnutie
briefing inštruktáž, poučenie
briefing meeting inštruktážna porada
broad cooperation široká spolupráca

broker burzový poradca, sprostredkovateľ
brokerage odmena za sprostredkovanie, kurtáž
budget deficit rozpočtový deficit
budget chapter rozpočtová kapitola
budget law finančný zákon, rozpočtový zákon
bulk cargo voľne zložený náklad
bulk container zásobník
bulk storage container zásobník pre skladovanie
bullionism bullionizmus
burden of taxation daňové zaťaženie
burden of taxes daňové bremeno, daňové zaťaženie
burden of war bremeno vojny
burden of war expenditure bremeno vojnových
výdavkov
bureaucratic regime byrokratický režim
business assets komerčný fond
buy on credit kúpiť na úver
buy up špekulatívne skupovanie
buy up of products skupovanie výrobkov
buying contract kúpna zmluva
buying price kúpna cena
by peaceful means mierovými prostriedkami
by-election doplňovacie voľby
by-product vedľajší produkt
calendar year kalendárny rok
calibration compound kalibrovacia látka
calibration standard kalibrovací štandard
calibration test kalibrovací test
call of more opčná výzva
candidate for kandidát na
candidate for the post of kandidát na funkciu
candidature kandidatúra
canvass agitovať
canvassing volebná agitácia
canvassing activity akvizičná činnosť
capable facility potenciálny objekt
capital coefficient kapitálový koeficient
capital increase out of retained earnings inkorporácia
capital interest kapitálová účasť
capital investor kapitálový investor
capital issues cenné papiere
capitalization kapitalizácia
capitalization company kapitalizačná spoločnosť
captain kapitán
captive use použitie pre vlastnú potrebu
cargo náklad
carnage masaker
carryover funds prevod úverov
cartel kartel
cartel agreement kartelová dohoda
cartogram kartogram
cash hotovosť, peňažná hotovosť
cash balance on hand likvidačná hotovosť
cash flow tok hotovosti
cash in hand pokladničná hotovosť, likvidné prostri-
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