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Gateway to the World B1  

Unit 1 
adolescence /@'dÁl@s@ns/ dospievanie 

adolescents /{d@'lesnt/ dospievajúci 

alternative 
/O:l'tÆ:n@tIv/ 

alternatíva; voľba; iná 
možnosť 

amongst /@'möÎst/ medzi 

argument /A:gjUm@nt/ hádka; nezhoda; svár 

aunt /A:nt/ teta 

baby /beIbi/ dieťa; batoľa; bábätko 

brother-in-law /bröD@rInlO:/ švagor 

by accident /baI '{ksId@nt/ náhodou 

care 
/ke@/ 

starať sa; opatrovať; 
starostlivosť; opatera 

challenges /tS{lIndZ/ výzvy 

child /tSaIld/ dieťa; potomok 

choice /tSOIs/ výber; voľba 

confidence 
/kÁnfId@ns/ 

(seba)dôvěra; 
sebavedomie 

connection /k@'nekSn/ spojenie 

cousin /közn/ bratanec; sesternica 

daughter /dO:t@/ dcéra 

daughter-in-law /dO:t@rInlO:/ švagriná 

difference /dIfr@ns/ rozdiel 

divorced /dI'vO:st/ rozvedený/rozvedená 

embarrassment 
/Im'b{r@sm@nt/ 

rozpaky; trápny pocit; 
zahanbenie 

enjoyment /In'dZOIm@nt/ pôžitok; radosť 

explanation /ekspl@'neISn/ vysvetlenie; objasnenie 

extended /Ik'stend/ rozšírený; predĺžený 

far away /fA:r @ weI/ ďaleko 

father-in-law /fA:D@rInlO:/ svokor 

fine /faIn/ pokuta 

grandchild /gr{ntSaIld/ vnúča 

granddaughter /gr{ndO:t@/ vnučka 

grandfather /gr{nfA:D@/ dedko, starý otec 

grandmother /gr{nmöD@/ babička, stará mama 

grandparent /gr{npe@r@nt/ starý rodič 

grandson /gr{nsön/ vnuk 

great-grandfather /greIt gr{nfA:D@/ pradedko; prastarý otec 

great-grandmother 
/greIt gr{nmöD@/ 

prababička; prastará 
mama 

grow up /gr@U öp/ vyrásť; dospieť; dozrieť 

husband /hözb@nd/ manžel; muž 

immediate /I'mi:di@t/ okamžitý 

improvement /Im'pru:vm@nt/ zlepšenie; zdokonalenie 

independence /IndI'pend@ns/  nezávislosť 

marriage /m{rIdZ/ manželstvo 

middle-aged 
(man/woman)  

(muž/žena) v strednom 
veku 

mistake /mI'steIk/ chyba 

mother-in-law /möD@rInlO:/ svokra 

naughty /nO:ti/ nezbedný; neposlušný 

nephew /nefju:/ synovec 

niece /ni:s/ neter 

notice /n@UtIs/ všimnúť si; spozorovať 

one-parent 
/wön pe@r@nt/ 

samoživiteľ(ka); neúplná 
(rodina) 

only child /@UnlI 'tSaIld/ jedináčik 

order /O:d@/ poriadok; poradie 

partner /pA:tn@/ partner; partnerka  

permission /p@'mISn/ dovolenie; povolenie 

post 
/p@Ust/ 

poslať; postovať (na 
sociálnej sieti) 

privacy settings /prIv@si setIÎ/ nastavenie súkromia 

relative /rel@tIv/ príbuzný 

senior citizen 
/si:ni@r ˈsItIz@n/ 

občan v dôchodkovom 
veku 

sensible /sens@b@l/ rozumný; uvážlivý 

shout /SaUtIÎ/ kričať;krik 

similarities  podobnosti 

single /sIÎgl/ slobodný; nezadaný 

sister-in-law /sIst@rInlO:/ švagriná 

solution /s@'lu:Sn/ riešenie 

son /sön/ syn 

son-in-law /sönInlO:/ zať 

sorts /sO:t/ druhy; typy 

stage  fáza 

stepfather /stepfA:D@/ nevlastný otec; otčim 

stepmother 
/stepmöD@/ 

nevlastná matka; 
macocha 

stranger  neznámy, cudzí 

take it in turns /teIk It In tÆ:n/ (vy)striedať sa 

teenager /ti:neIdZ@/ tínedžer, násť-ročný 

toddler /tÁdl@/ batoľa 

twin /twIn/ dvojča 

uncle /öÎkl/ strýko; ujo (ako príbuzný) 

unfair 
/ön'fe@/ 

nenáležitý; 
nespravodlivý; nefér 

wife /waIf/ manželka; žena 

young adult 
/jöÎ {dölt/ 

dospievajúci; 
mladík/slečna 

Unit 2 
accusation  obvinenie; obžalovanie 

accuse /@'kju:z/ obviniť; obžalovať 

accuse a suspect  obviniť podozrivého 

analyse /{n@laIz/ rozobrať; analyzovať 

analyse evidence /{n@laIz evId@ns/ analyzovat dôkazy 

analysis /{n@laIsI:z/ analýzy 

arrest 
/@'rest/ 

zatknúť; zaistiť 
(podozrivého) 

arrest 
/@'rest/ 

zatknutie; zaistenie 
(podozrivého) 

arrest a suspect /@'rest @ s@'spekt/ zatknúť podozrivého 

arrow /{r@U/ šíp 

arson /A:sn/ podpaľačstvo 

arsonist /A:s@nIst/ podpaľač 

break into /breIk Int@/ vlúpať sa; vniknúť 

burglar /bÆ:gl@/ vlamač; lupič; zlodej 

burglary /bÆ:gl@ri/ vlúpanie; vlámanie 

burn /bÆ:n/ horieť; spáliť (sa) 

case /keIs/ prípad 

charge /tSA:dZ/ obvinenie 

charge 
/tSA:dZ/ 

obviniť z (~ with); 
obžalovať 

charge a suspect /tSA:dZ @ 
s@'spekt/ obviniť podozrivého 

clue 
/klu:/ 

záchytný bod; vodítko; 
tušenie; kľúč 

come across /köm @'krÁs/ naraziť na niečo 

come up with /köm öp wIT/ prísť s (riešením) 

crime /kraIm/ zločin; trestný čin 

criminal  zločinec; kriminálnik 
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cybercrime  počítačová kriminalita 

cybercriminal  počítačový zločinec 

damage 
/d{mIdZ/ 

poškodenie; poškodiť; 
škoda 

destroy  zničiť 

dialogue  dialóg 

elderly 
/eld@li/ 

(po)starší; vo vyššom 
veku 

evidence /evId@ns/ dôkaz 

find out /faInd aUt/ zistiť; objaviť; vypátrať 

get on the ground 
 

dostať sa na zem; ľahnúť 
si na zem 

guess /ges/ hádať; uhádnuť 

hacker /h{k@/ hacker 

illegal 
/I'li:gl/ 

nezákonný; protiprávny; 
ilegálny 

in fact /In f{kt/ v skutočnosti; vlastne 

in search of /In sÆ:tS @v/ (go in ~) hľadať; pátrať 

insert /In'sÆ:t/ vložiť; vsunúť 

investigate /In'vestIgeIt/ vyšetrovať; skúmať 

investigate a case /In'vestIgeIt @ 
keIs/ vyšetrovať prípad 

investigating /In'vestIgeItIÎ/ vyšetrujúci 

investigation  vyšetrovanie 

kidnapper /kIdn{p@/ únosca (ľudí) 

kidnapping /kIdn{pIÎ/ únos 

kill /kIl/ zabiť; zabíjať 

look for /lUk fO:/ hľadať 

look into /lUk 'Int@/ preskúmať; zaoberať sa 

look up 
/lUk öp/ 

vyhľadať; nájsť niečo (v 
slovníku) 

misunderstanding 
 

nedorozumenie; 
nepochopenie 

mugger /mög@/ zlodej a násilník; lupič 

mugging /mögIÎ/ prepadnutie (na ulici) 

murder /mÆ:d@/ vražda 

murderer /mÆ:d@r@/ vrah 

password /pA:swÆ:d/ heslo 

pay any attention  dávať pozor 

proof /pru:f/ dôkaz 

prove /pru:v/ dokázať; predložiť dôkaz 

question /kwestS@n/ otázka 

question /kwestS@n/ vypytovať sa; vypočúvať 

question a witness  vypočúvaťsvedka 

realise  uvedomiť si 

robber /rÁb@/ zlodej 

robbery /rÁb@rI/ lúpež 

search /sÆ:tS/ hľadanie; pátranie 

search /sÆ:tS/ (pre)hľadať; pátrať 

search for evidence  hľadanie dôkazov 

shoplifter /SÁplIft@/ zlodej v obchode 

shoplifting 
/SÁplIftIÎ/ 

(drobná) krádež v 
obchode 

smuggler /smögl@/ pašerák 

smuggling /smöglIÎ/ pašovanie 

steal /sti:l/ (u)kradnúť 

sufficient /s@ fIS@nt/ dostatočný 

suspect /s@'spekt/ podozrivý; podozrievať 

theft /Teft/ krádež 

thief /Ti:f/ zlodej 

title /taItl/ názov; titul 

turn up /tÆ:n öp/ objaviť sa; prísť 

vandal /v{ndl/ vandal 

vandalism /v{nd@lIzm/ vandalizmus 

violence /vaI@l@ns/ násilie 

witness 
/wItnIs/ 

svedok; byť svedkom 
niečoho 

work out 
/wÆ:kaUt/ 

trénovať; cvičiť; tréning; 
cvičenie 

Unit 3 
accuracy /{kj@r@si/ presnosť 

accurate /{kj@r@t/ presný 

Arabic 
(LANGUAGE) /{r@bIk/ arabčina  

Argentina /A:dZ@n'ti:n@/ Argentína 

Argentinian /A:dZ@n'tInI@n/ argentínsky 

Austria /O:strI@/ Rakúsko 

Austrian /Ástri@n/ Rakúšan/-ka 

blending /blendIÎ/ miešanie 

blend /blend/ zmes 

Brazil /br@'zIl/ Brazília  

Brazilian /br@'zIlI@n/ Brazílčan/-ka; brazílsky 

Bulgaria /böl'ge@rIa/ Bulharsko 

Bulgarian /böl'ge@rI@n/ bulharský; Bulhar/-ka 

Bulgarian 
(LANGUAGE) /böl'ge@rI@n/ bulharčina 

confident 
/kÁnfId@nt/ 

sebaistý; sebavedomý; 
presvedčený 

development 
/dI'vel@pm@nt/ 

vývoj; rozvoj; 
napredovanie 

Egypt /i:dZIpt/ Egypt 

Egyptian /I'dZIpSn/ egyptský; Egypťan/-ka 

emotion  emócia 

(do/write an) essay  písať esej/sloh 

evolve  vyvíjať sa, rozvíjať sa 

(do/take an) exam /Ig'z{m/ robiť skúšku 

(do an) exercise /eks@saIz/ robiť  cvičenie; cvičiť 

First Lady 
 

prvá dáma (manželka 
prezidenta) 

fluency /flu:@nsi/ plynulosť 

fluent /flu:@nt/ plynulý 

French 
(LANGUAGE) /frentS/ francúzština 

German 
(LANGUAGE) /dZÆ:m@n/ nemčina 

(do) homework /du: h@UmwÆ:k/ robiť úlohy 

illegal 
/I'li:gl/ 

nezákonný; protiprávny; 
ilegálny 

illogical /I'llÁdZIkl/ nelogický 

impolite /Imp@'laIt nezdvorilý; neslušný 

impossible /Im'pÁs@bl/ nemožný 

incorrect /IÎk@'rekt/ nesprávny; chybný 

informal /In'fO:ml/ neformálny; priatelský 

invisible /In'vIz@bl/ neviditeľný 

irregular /IregjUl@r/ nepravidelný 

irresponsible /IrI'spÁnsIbl/ nezodpovedný 

Italian /I't{lI@n/ taliančina 

Japan /dZ@'p{n/ Japonsko  

Japanese /dZ{p@'ni:z/ Japon/-ec/-ka; japonský 

Japanese /dZ{p@'ni:z/ japončina 

memorisation 
 

učenie sa spamäti; 
memorovanie 

memorise 
/mem@raIz/ 

zapamätať si; naučiť sa 
naspamäť 

Mexican /meksIk@n/ mexický, Mexičan/-ka 

Mexico /meksIk@U/ Mexiko 

miss out /mIs aUt/ vynechať; nevšimnúť si 
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(make a) mistake /mI'steIk/ urobiť chybu 

nationality /n{S@'n{lIti/ národnosť 

oral  ústny 

parrot /p{r@t/ papagáj 

Poland /p@Ul@nd/ Poľsko 

Polish /p@UlIS/ poľský; Poliak; Poľka 

Polish /p@UlIS/ poľština 

Portuguese /pO:tSu'gi:z/ portugalčina 

post  post; status; pozícia 

practice 
/pr{ktIs/ 

prax; precvičovanie; 
tréning 

practise /pr{ktIs/ cvičiť; precvičovať 

presenter /prI'zent@/ moderátor; konferenciér 

primate /praImeIt/ primát 

revise /rI'vaIz/ opakovať (učivo) 

revision /rI'vIZn/ opakovanie 

Russia /röS@/ Rusko 

Russian /röSn/ Rus/-ka; ruský 

Russian /röSn/ ruština 

Spanish /sp{nIS/ španielčina 

study /stödi/ študovať 

Swiss /swɪs/ švajčiarsky; Švajčiar/-ka 

Switzerland /swIts@l@nd/ Švajčiarsko 

Thai /taI/ Thajčan/-ka; thajský 

Thai /taI/ thajština 

Thailand /taIl@nd/ Thajsko 

translate 
/tr{ns'leIt/ 

preložiť; prekladať 
(jazyk) 

translation /tr{nsleISn/ preklad 

Turkey /tÆ:ki/ Turecko 

Turkish /tÆ:kIS/ Turek; Turkyňa; turecký 

Turkish /tÆ:kIS/ turečtina 

uncomfortable /ön'kömft@bl/ nepohodlný 

unhappy /ön'h{pi/ nešťastný; smutný 

unofficial /ön@ fIS@l/ neoficiálny 

unusual 
/ön'ju:Zu@l/ 

neobvyklý; zvláštny; 
nezvyčajný 

Unit 4 
ache /eIk/ bolesť 

ache /eIk/ bolieť 

allergy  alergia 

ankle /{Îkl/ členok 

arm 
/A:m/ 

paža; ruka; horná 
končatina 

back /b{k/ chrbát 

black eye /bl{k 'aI/ monokel  

break /breIk/ zlomiť (sa/si); rozbiť  

broken 
/br@Uk@n/ 

zlomený; rozbitý; 
pokazený 

bruise 
/bru:z/ 

modrina; podliatina; 
udreté miesto 

bruise /bru:z/ udrieť si (nohu) 

calf /kA:f/ lýtko; teľa 

cheek /tSi:k/ líce 

chin /tSIn/ brada (časť tváre) 

cold 
/k@Uld/ 

prechladenie; nádcha; 
chladný; studený 

cough /kÁf/ kašeľ 

cough /kÁf/ kašľať 

cut /köt/ tržná rana 

cut 
/köt/ 

(po)rezať (sa); poraniť 
sa; rozbiť si (koleno, 
hlavu); krájať; strihať 

detect /dI'tekt/ objaviť; zistiť; odhaliť 

diet /daI@t/ diéta; životospráva 

ear /I@/ ucho; sluch 

elbow /elb@U/ lakeť 

entertainment /ent@'teInm@nt/ zábava 

face /feIs/ tvár; obličaj 

finger /fIÎg@/ prst 

first-aid kit /fÆ:st eId kIt/ lekárnička 

flu /flu:/ chrípka 

food poisoning /fu:d "pOIz@nIÎ/ otrava jedlom 

foot /fUt/ chodidlo 

forehead /fO:hed/ čelo 

hand /h{nd/ ruka 

head /hed/ hlava 

headache /hedeIk/ bolesť hlavy 

health centre 
/helT 'sent@/ 

zdravotné stredisko; 
poliklinika 

heart disease /hA:t dI"zi:z/ srdcová choroba 

heel /hi:l/ päta; podpätok 

hip /hIp/ bok; bedro 

‘home’ button 
/h@Um bötn/ 

tlačidlo "DOMOV" (na 
úvodnú stránku) 

hurt /hÆ:t/ zraniť 

informal /In'fO:ml/ neformálny; priateľský 

injure /IndZ@/ zraniť; poraniť 

injured /IndZ@d/ zranený; poranený 

inspiration /Insp@ reISnn/ inšpirácia 

jaw /dZO:/ čeľusť 

knee /ni:/ koleno 

lamppost /l{mpp@Ust/ pouličná lampa 

leg /leg/ noha; dolná končatina 

lock /lÁk/ (u)zamknúť 

miss 
/mIs/ 

chýbať (niekomu); minúť; 
zmeškať 

mouth /maUT/ ústa 

neck /nek/ krk; šija 

nose /n@Uz/ nos 

nosebleed /n@Uzbli:d/ krvácanie z nosu 

pain /peIn/ bolesť 

painkiller /peInkIl@/ liek na bolesť 

pavement /peIvm@nt/ chodník; dlažba 

responsibility /rIspÁns@'bIl@ti/ zodpovednosť 

scratch /skr{tS/ škrabanec 

scratch /fr@m skr{tS/ poškriabať (sa) 

shoulder /S@Uld@/ rameno; plece 

sit up straight  sedieť rovno 

solution  riešenie 

sore /sO:/ zapálený; boľavý 

sprain /spreIn/ podvrtnutie, výron 

sprain /spreIn/ podvrtnúť, urobiť si výron 

sprained /spreInd/ podvrtnutý; narazený 

stomach /stöm@k/ žalúdok; brucho 

stomach ache /stöm@k eIk/ bolesť brucha 

sunburn /sönbÆ:n/ spálenie slnkom  

swollen  opuchnutý 

(high) temperature /tempr@tS@/ vysoká teplota 

thigh /TaI/ stehno 

throat /Tr@Ut/ hrdlo 

thumb /Töm/ palec (na ruke) 

toe /t@U/ prst (na nohe) 

virus /vaIr@s/ vírus 

waiting room /weItIÎ ru:m/ čakáreň 
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wheelchair /wi:ltSe@/ invalidný vozík 

wrist /rIst/ zápästie 

Unit 5 
actually /{ktSu@li/ vlastne, v podstate 

animators  animátori (filmov) 

annoyed /@'nOId/ otrávený; znechutený 

annoying /@'nOIIÎ/ otravný 

awful /O:fl/ strašný; otrasný; hrozný 

beard /bI@d/ brada; briadka 

binge-watch 
 

nepretržite sledovať 
niekoľko častí seriálu za 
sebou 

binge-watching 
 

nepretržité sledovanie 
niekoľkých častí seriálu 
za sebou 

bored /bO:d/ znudený; otrávený 

boring /bO:rIÎ/ nudný; nezaujímavý 

brilliant /brIlI@nt/ vynikajúci; skvelý 

cartoon 
/kA:'tu:n/ 

kreslený film; kreslený 
seriál 

celebrity 
 

celebrita; slávna 
osobnosť 

channel 
/tS{nl/ 

kanál, program 
(televízny)  

chat show 
/tS{t S@U/ 

televízna/rozhlasová 
beseda (so známymi 
osobnosťami)  

comedy /kÁm@di/ komédia  

confused /k@n'fju:zd/ zmätený; popletený 

confusing 
/k@n'fju:zIÎ/ 

mätúci; zmätočný; 
zavádzajúci 

consequence /kÁnsIkw@nsIz/ následok; dôsledok 

contestant /k@n'test@nt/ súťažiaci; závodník 

crime series  detektívny seriál 

depressed /dI'prest/ skľúčený; deprimovaný 

depressing /dI'presIÎ/ skľučujúci; deprimujúci 

disappointed /dIs@'pOIntId/ sklamaný 

disappointing 
/dIs@'pOIntIÎ/ 

neuspokojivý; prinášajúci 
sklamanie 

documentary 
/dÁkju'mentri/ 

dokumentárny (film, 
program)  

drama /drA:m@/ divadelná hra; dráma 

dull 
/döl/ 

nezaujímavý; 
jednotvárny; nudný 

edit 
/edIt/ 

upraviť text; pripraviť na 
vydanie 

embarrassed 
/Im'b{r@st/ 

zahanbený; v rozpakoch; 
s trápnym pocitom 

embarrassing 
/Im'b{r@sIÎ/ 

trápny; privádzajúci do 
rozpakov 

entertaining /ent@'teInIÎ/ zábavný 

episode /epis@Ud/ epizóda; diel 

fantasy series  fantasy seriál 

fascinated /f{sIneItId/ okúzlený; fascinovaný 

fascinating /f{sIneItIÎ/ okúzľujúci; strhujúci 

film /fIlm/ film 

food programme /fu:d pr@Ugr{m/ program o jedle a varení 

frightened /fraItnd/ vydesený; vystrašený 

frightening 
/fraIt@nIÎ/ 

hrozivý; desivý; hrôzu 
naháňajúci  

funny /föni/ smiešny; čudný  

game show /geIm S@U/ televízna súťaž 

grip  upútať, zaujať 

gripping /grIpIÎ/ napínavý; pútavý  

in spite of /In spaIt @v/ aj napriek; navzdory 

influence /InflU@ns/ vplyv; ovplyvniť 

informative /In'fO:m@tIv/ poučný; informatívny 

inspired /In'spaI@d/ nápaditý 

inspiring /In'spaI@rIÎ/ podnetný; inšpirujúci 

judge  sudca; porotca; rozhodca 

justify /dZöstIfaI/ ospravedlniť 

manipulation  manipulácia 

mobile device /m@ubaIl dI'vaIs/ mobilné zariadenie 

moved /mu:v/ dojatý 

moving /mu:vIÎ/ dojemný; dojímavý 

ordinary 
/O:dnri/ 

obyčajný; normálny; 
bežný (o. people - 
obyčajní ľudia 

original /@'rIdZInl/ pôvodný; originálny 

producer /'prÁdju:s/ producent 

reality show /ri{l@ti S@U/ reality show 

relaxed 
/rI'l{kst/ 

odpočinutý; uvoľnený; 
zrelaxovaný 

relaxing /rI'l{ksIÎ/ uvoľňujúci; relaxačný 

scary /ske@ri/ desivý; naháňajúci strach 

science-fiction 
series 

/saI@nsfIkSn 
sI@ri:z/ 

sci-fi seriál 

screen 
/skri:n/ 

obrazovka; premietacie 
plátno 

season /si:zn/ ročné obdobie; sezóna 

serious 
/sI@rI@s/ 

vážny; seriózny; 
premýšľavý 

skills /skIlz/ schopnosti; zručnosti 

spoiler 
 

prezradenie zápletky 
alebo konca; rušič 

sports programme /spO:ts 
pr@Ugr{m/ 

športové 
vysielanie/program 

streaming service 
 

streamovanie; 
streamovacia služba 

surprised /s@'praIzd/ prekvapený 

surprising /s@'praIzIÎ/ prekvapujúci 

survey 
/sÆ:veI/ 

anketa; prieskum 
(verejnej mienky) 

talent show /t{l@nt S@U/ talentová show 

the news 
/D@ nju:z/ 

správy (televízny 
program) 

tired /taI@d/ unavený; vyčerpaný 

tiring /taIrIÎ/ únavný; vyčerpávajúci 

viewer /vju:@/ (televízny) divák  

violent /vaI@l@nt/ násilný; násilnícky 

Unit 6 
according to /@'kO:dIÎ t@/ podľa 

affect 
/@'fekt/ 

ovplyvniť; postihnúť; mať 
dopad na 

amount /@'maUnt/ množstvo 

at least 
/@t 'li:st/ 

najmenej; aspoň; 
minimálne 

average /{vrIdZ/ priemer; priemerný 

beach /bi:tS/ pláž; morský breh 

carbon emissions /kA:b@n I'mIS@n/ uhlíkové emisie  

cave /keIv/ jaskyňa 

cliff /klIf/ útes; zráz 

climate change /klaImIt tSeIndZ/ zmena podnebia 

coast /k@Ust/ pobrežie 

coastal  pobrežný 

consume 
/k@n'sju:m/ 

spotrebovať; stráviť; 
minúť 

desert /dez@t/ púšť 

drought /draUt/ sucho; obdobie sucha 

mailto:/m@ubaIl%20dI'vaIs/
mailto:/saI@nsfIkSn%20/
mailto:/saI@nsfIkSn%20/
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environment /In'vaIr@nm@nt/ životné prostredie 

expand  rozšíriť sa, expandovať 

face /feIs/ tvár; obličaj 

fake /feIk/ sfalšovaný; nepravý 

floating 
/fl@UtIÎ/ 

vznášajúci sa, nesený, 
plávajúci 

flood /flöd/ povodeň; potopa 

forest /fÁrIst/ les; prales 

fossil fuels /fÁsl fjU@l/ fosílne palivá 

glacier /gl{si@/ ľadovec 

global /gl@Ub@l/ celkový; globálny 

global warming /gl@Ubl wO:mIÎ/ globálne otepľovanie 

greenhouse /gri:nhaUs/ skleník 

hill /hIl/ kopec; pahorok 

impact /Imp{kt/ dopad; vplyv; účinok 

island /aIl@nd/ ostrov; ostrovček 

jungle /dZöÎg@l/ džungľa 

lake /leIk/ jazero 

melting ice caps 
 

topenie sa ľadových 
čiapočiek/vrcholcov 

mountain /maUntIn/ hora 

mountain range /maUntIn reIndZ/ horský hrebeň 

move away /mu:v @'weI/ presťahovať sa 

ocean /@USn/ oceán; more 

outdoors /aUt'dO:z/ vonku; v prírode 

(air/sea) pollution 
/e@ si: p@'lu:S@n/ 

znečistenie ovzdušia, 
more 

pollution 
/p@'lu:S@n/ 

znečistenie; zanesenie 
odpadom/špinou 

rainforest /reIn'fÁrIst/ dažďový prales 

recycle /rI'saIkl/ recyklovať 

(non-)renewable 
energy  (ne)obnoviteľná energia 

reduce /rI'dju:s/ znížiť; obmedziť 

reuse /rI'ju:z/ znovu použiť 

river /rIv@/ rieka 

save /seIv/ šetriť; sporiť 

sea /si:/ more 

sea level rise /si: levl raIz/ vzostup hladiny mora 

statistics /st@'tIstIk/ štatistika 

stream /stri:m/ prúd; potok; bystrina 

throw away /Tr@U @'weI/ zahodiť; premeškať 

toxic waste /tÁksIk weIst/ toxický odpad 

valley /v{li/ údolie 

waste /weIst/ plytvať; mrhať 

waterfall /wO:t@fO:l/ vodopád 

Unit 7 
abroad /@'brO:d/ cudzina; zahraničie 

ambitious /{mbIS@s/ ambiciózny 

architect /A:kItekt/ architekt 

au pair 
/@U pe@/ 

au-pairka; opatrovateľka 
detí v zahraničí 

award 
 

ocenenie, cena (za 
výkon) 

badly-behaved /b{dli bI'heIv/ nevychovaný 

badly-paid /b{dli peId/ zle/slabo platený 

blue/brown/green-
eyed 

/blu: braUn gri:n 
aId/ 

modrooký / hnedooký / 
zelenooký 

bright /braIt/ jasný; bystrý; žiarivý 

calm 
/kA:m/ 

pokojný; tichý; pokoj; 
ticho 

caring 
/ke@rIÎ/ 

starostlivý; zaujímajúci 
sa; starajúci sa 

chef /Sef/ šéfkuchár 

clever /klev@/ šikovný; bystrý 

company director /kömp@ni 
daIrekt@/ riaditeľ spoločnosti 

confident 
/kÁnfId@nt/ 

sebaistý; sebavedomý; 
presvedčený 

construction worker /k@n'strökSn 
wÆ:k/ stavebný robotník 

contracted /kÁntr{kt/  zazmluvnený 

creative /krI'eItIv/ tvorivý; kreatívny 

customer  zákazník 

deliver  doručiť; doručovať 

determined 
/dI'tÆ:mInd/ 

rozhodnutý; odhodlaný; 
určený 

earn /Æ:n/ zarobiť; zarábať 

easy-going 
/i:zI 'g@UIÎ/ 

pohodový; tolerantný; 
mierny (človek) 

economist /I'kÁn@mist/ ekonóm 

essential 
/I'senSl/ 

nevyhnutný; podstatný; 
hlavný 

fashion designer /f{S@n dI'zaIn@/ módny návrhár 

figure  číslo 

finance 
/faIn{ns/ 

peňažné / finančné 
prostriedky; financie 

firefighter /faI@faIt@/ hasič 

fit 
/fIt/ 

v dobrej kondícii; fit; 
spôsobilý 

flexible /fleks@bl/ flexibilný; pružný; ohybný 

forward-thinking /fO:w@d TIÎkIÎ/ progresívne mysliaci 

friendly /frendli/ priateľský 

full-time /fUl taIm/ na plný úväzok 

good-looking 
/gUd 'lUkIÎ/ 

pekný; pohľadný; dobre-
vyzerajúci 

hard-working /hA:d 'wÆ:kIÎ/ pracovitý; usilovný 

journalist /dZÆ:n@lIst/ novinár; žurnalista 

lawyer /lO:j@/ právnik; právny zástupca 

left-handed /left 'h{ndId/ ľavák; ľavoruký 

long-haired /lÁÎ he@/ dlhovlasý 

luck /lök/ šťastie  

manual work /m{njU@l wÆ:k/ manuálna práca 

mechanic /m@'k{nIk/ mechanik 

newspaper /nju:speIp@/ noviny 

nurse 
/nÆ:s/ 

zdravotná sestra; 
ošetrovateľka 

obligatory /@'blIg@tri/ povinný 

outdoors /aUt'dO:z/ vonku; v prírode 

overcoming 
adversity  

prekonávanie 
protivenstiev 

overtime /@UvertaIm/ nadčas 

paperwork 
/peIp@wÆ:k/ 

papierová / 
administratívna práca 

part-time /pA:t taIm/ čiastočný úväzok 

patient /peIS@nt/ trpezlivý; pacient 

penniless  bez peňazí 

photographer /f@'tÁgr@f@/ fotograf 

plumber /plöm@/ inštalatér 

police officer /p@'li:s ÁfIs@/ policajt; strážnik 

privileged 
 

privilegovaný; výsadný; s 
výhodami 

profession /pr@'feSn/ profesia; povolanie 

receptionist /rI'sepS@nIst/ recepčný 

reliable /rI'laI@bl/ spoľahlivý; hodnoverný 

responsible /rI'spÁns@bl/ zodpovedný 

retail  maloobchodný 

right-handed /raIt 'h{ndId/ pravoruký; pravák 

mailto:/fl@UtIÎ/
mailto:/e@%20si:/
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salary /s{l@ri/ plat 

sensitive /sens@tIv/ citlivý 

shop assistant /SÁp @'sIst@nt/ predavač 

short-haired /SO:t he@/ krátkovlasý 

sociable /s@US@bl/ spoločenský; družný 

strong /strÁÎ/ silný 

teamwork /ti:mwÆ:k/ tímová práca 

the public /D@ pöblIk/ verejnosť 

vet /vet/ zverolekár; veterinár 

well-behaved /wel bI'heIvd/ dobre vychovaný 

well-known /wel'n@Un/ známy; populárny 

well-off 
/wel '@f/ 

zámožný; bohatý; 
finančne zabezpečený 

well-organised 
/wel  O:rg@naIzd/ 

dobre pripravený; 
zorganizovaný 

well-paid /wel 'peId/ dobre platený 

(18)-year-old / jI@ @Uld/ 18-ročný 

Unit 8 
afraid /@'freId/ obávajúci sa; bojaci sa 

anger /{Îg@/ zlosť; hnev 

angry 
/{Îgri/ 

rozhnevaný; nahnevaný; 
rozčúlený 

awareness /@'we@n@s/ uvedomenie (si) 

beg  žobrať, prosiť 

bored /bO:d/ znudený; otrávený 

boredom /bO:d@m/ nuda 

brightness /braItn@s/ jas; svetlosť 

buddy  kamarát; kamoš 

circle of friends /sÆ:kl @v frends/ okruh priateľov 

citizenship /sItIz@nSIp/ občianstvo 

classmate /klA:smeIt/ spolužiak 

close 
/kl@Uz/ 

blízky (o človeku); 
zavrieť; zatvoriť 

companion /k@m'p{nI@n/ spoločník; druh 

competitor  súťažiaci; pretekár 

confused /k@n'fju:zd/ zmätený; popletený 

confusion /k@n'fju:Zn/ zmätok; chaos 

cub 
/köb/ 

mláďa - levíča; tigrík; 
medvieďa pod. 

darkness /dA:kn@s/ temnota; tma 

delight  potešenie; radosť 

delighted /dI'laItId/ potešený 

disappointed /dIs@'pOIntId/ sklamaný 

disappointment /dIs@'pOIntm@nt/ sklamanie 

divided opinions /dI'vaId @'pInI@n/ rozdielne názory 

embarrassed /Im'b{r@st/ zahanbený; v rozpakoch 

embarrassment 
/Im'b{r@sm@nt/ 

rozpaky; trápny pocit; 
zahanbenie 

empathy  empatia; vcítenie sa 

event /I'vent/ udalosť 

excited 
/Ik'saItId/ 

nedočkavý; vzrušený; 
rozrušený; rozčúlený 

excitement /Ik'saItm@nt/ vzrušenie 

experiment /Ik'sperIm@nt/ pokus; experiment 

expert  odborník 

fall out (with) 
 

rozhádať sa s niekým; 
rozísť sa následkom 
hádky 

fear /fI@/ strach 

freedom /fri:d@m/ sloboda; voľnosť 

friendship /frendSIp/ priateľstvo 

get on well (with) 
 

dobre vychádzať s 
niekým; mať dobrý vzťah 
(s) 

hang out (with) 
 

chodiť von; tráviť čas s 
niekým 

happiness /h{pIn@s/ šťastie; spokojnosť 

happy /h{pi/ šťastný; spokojný 

have arguments 
(with) /h{v A:gjUm@nt/ hádať sa s niekým 

have in common 
(with) /h{v In kÁm@n/ mať niečo spoločné 

hesitate  váhať 

human  človek 

inanimate  neživý 

kindness /kaIndnIs/ vľúdnosť; láskavosť 

kingdom /kIÎd@m/ kráľovstvo 

leadership /li:d@SIp/ vedenie ľudí; vodcovstvo 

loneliness /l@UnlIn@s/ samota; osamotenosť 

lonely /l@Unli/ osamelý; opustený 

madness 
/m{dn@s/ 

šialenstvo; bláznovstvo; 
pojašenosť 

make up 
/meIk 'öp/ 

(vy)tvoriť; vymyslieť; 
vymýšľať si 

membership /memb@SIp/ členstvo 

modify  modifikovať 

partnership 
/pA:tn@SIp/ 

partnerstvo; (partnerská) 
spolupráca 

pride /praId/ pýcha; hrdosť 

proud /praUd/ hrdý; pyšný 

relationship /rI'leISnSIp/ vzťah; pomer 

relief /rI'li:f/ úľava; uľahčenie 

relieved /rIli:vd/ upokojený; s úľavou 

rivals /raIvls/ súperi; rivali 

robot /r@Ub@t/ robot 

sad /s{d/ smutný; nešťastný 

sadness /s{dn@s/ smútok 

see eye to eye 
(with) 

 

mať rovnaký názor; byť 
na rovnakej vlne s 
niekým 

shake /SeIk/ triasť (sa) 

stardom /stA:d@m/ sláva 

surroundings /s@'raUndIÎs/ okolie; prostredie 

through thick and 
thin  cez dobré aj zlé 

ups and downs 
/öps@ndaUnz/ 

hore aj dole; striedavý 
úspech; striedavé šťastie 

upset 
/öp'set/ 

rozrušený; znepokojený; 
rozčúlený 

weakness /wi:kn@s/ slabosť 

wisdom /wIzd@m/ múdrosť 

Unit 9 
adaptation /{d{p'teISn/ adaptácia; prepracovanie 

autobiography /O:t@UbaIÁgr@fi/ životopis (vlastný) 

award 
/@'wO:d/ 

ocenenie; cena (za 
výkon) 

bestseller 
/bestsel@/ 

bestseller; 
najpredávanejší tovar 

biography /baI'Ágr@fi/ životopis 

blog /blÁg/ blog 

character 
/k{r@kt@/ 

postava (v lit. a film. 
diele) 

comics /kÁmIk/ komiks 

cookbook /kUkbUk/ kuchárska kniha 

cover /köv@/ prikryť; (za)kryť 

crime fiction /kraIm fIkSn/ kriminálne príbehy 

mailto:/D@%20pöblIk/
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cross out /krÁs 'aUt/ vyškrtnúť; preškrtnúť 

detective fiction /dI'tektIv fIkSn/ detektívne príbehy 

digitally  digitálne 

encourage /In'körIdZ/ povzbudiť; posmeliť 

encyclopaedia /InsaIkl@pi:di@/ encyklopédia 

ending /endIÎ/ koniec; zakončenie 

exposing herself to  vystavovať sa (niečomu) 

facts /f{kt/ fakty 

fairy tale /fe@ri teIl/ rozprávka 

fantasy 
/f{nt@si/ 

fantázia; fantastická 
literatúra 

fiction /fIkSn/ beletria; fikcia 

fill in /fIl In/ vyplniť 

flick through 
/flIk Tru:/ 

prelistovať; poprepínať 
(programy na TV) 

graphic novel  grafická novela 

guidebook /gaId bUk/ sprievodca (kniha) 

historical fiction /hI stÁrIk@l 
fIkS@n/ historický román 

horror /hÁr@/ horor; hrôza; zdesenie 

interview /Int@vju:/ interview; robiť interview 

invent /In'vent/ vynájsť; vymyslieť (si) 

look over /lUk @Uv@/ prezrieť; preskúmať 

magazine /m{g@'zi:n/ časopis 

main character /meIn k{r@kt@/ hlavná postava 

make up /meIk 'öp/ (vy)tvoriť; vymyslieť 

manual /m{njU@l/ príručka; návod; manuál 

masterpiece /mA:st@pi:s/ majstrovské dielo 

mystery /mIst@ri/ záhada; tajomstvo 

newspaper /nju:speIp@/ noviny 

novel /nÁvl/ román 

novelist /nÁv@lIst/ románopisec; spisovateľ 

platform  nástupište 

play /pleI/ hrať; hra 

plot /plÁt/ zápletka 

poetry /p@U@tri/ poézia 

publisher  vydavateľ 

read on 
/ri:d Án/ 

neprestávať čítať; čítať 
ďalej 

read out /ri:d aUt/ prečítať nahlas 

review  recenzia 

romance 
 

romanca; romantický 
príbeh; románik 

scheme  schéma 

science fiction /saI@ns 'fIkSn/ sci-fi 

scroll down 
 

posunúť nadol; rolovať 
nadol 

scroll up 
 

posunúť nahor; rolovať 
nahor 

short story /SO:t 'stO:rI/ poviedka 

spy fiction /spaI fIkSn/ špionážny príbeh 

sticker 
 

 

nálepka 
 

style  štýl 

textbook /tekstbUk/ učebnica 

theme  téma 

thriller  thriller; napínavý príbeh 

to be set 
/t@ bi: set/ 

odohrávať sa; byť 
zasadený do (priestor, 
čas) 

to take place in /t@ teIk pleIs In/ odohrávať sa  

Tube  metro 

turn over /tÆ:n @Uv@/ obrátiť; otočiť; prevrátiť 

twist  zvrat 

variety  rozmanitosť; široký výber 

write down /raIt 'daUn/ zapísať 

YA (young adult) /jöÎ @'dölt/ mladý človek, adolescent 

Unit 10 
account /@'kaUnt/ účet; konto 

address /@'dres/ adresa; bydlisko 

antivirus software  antivírusový softvér 

attach /@'t{tS/ pripojiť; priložiť 

attachment /@'t{tSm@nt/ príloha 

available /@'veIl@bl/ dostupný; k dispozícii 

back up /b{k öp/ zálohovať; urobiť zálohu 

backup 
/b{köp/ 

zálohovanie; záloha 
(dokumentu) 

blackout /bl{kaUt/ výpadok prúdu 

bounce back /baUns b{k/ vrátiť sa späť (email) 

browser  prehliadač 

celebrate /sel@breIt/ (o)sláviť; oslavovať 

check email 
/tSek i̍ːmeIl/ 

skontrolovať poštu 
(email) 

copy and paste /kÁpI {nd peIst/ kopírovať a vložiť 

crash 
/kr{S/ 

naraziť; nabúrať; padnúť 
(systém); havária 

create /kri:'eIt/ vytvoriť 

cut /köt/ rezať; krájať; strihať 

delete /dI'li:t/ (vy)mazať 

desktop /desktÁp/ pracovná plocha 

download 
/daUn'l@Ud/ 

stiahnutie (počítačových 
dát) 

download 
/daUn'l@Ud/ 

stiahnuť (počítačové 
dáta) 

flash drive /fl{S draIv/ USB kľúč 

forward /fO:w@d/ posunúť ďalej; preposlať 

guide /gaId/ sprievodca 

(external) hard 
drive /hA:d draIv/ externý disk 

headphones /hedf@Un/ slúchadlá 

headset /hedset/ slúchadlá a mikrofón 

inbox /InbÁks/ doručená pošta 

install 
/In'stO:l/ 

(na)inštalovať; 
(na)montovať 

interaction 
/int@r'{kS@n/ 

vzájomné pôsobenie; 
interakcia 

jammers  rušičky 

junk 
/dZöÎk/ 

nevyžiadaná pošta; 
haraburdie; smetie 

keyboard /ki:bO:d/ klávesnica 

laptop 
/l{p tÁp/ 

notebook; prenosný 
počítač 

lightning /laItnIÎ/ blesk 

log in /lÁg In/ prihlásiť sa 

login /lÁgIn/ prihlasovacie meno 

microphone /maIkr@f@Un/ mikrofón 

monitor /mÁnIt@/ monitor 

mouse /maUs/ myš 

open /@Up@n/ otvoriť 

primitive /prIm@tIv/ primitívny; zaostalý 

printer /prInt@/ tlačiareň 

produce  vyrobiť; (vy)produkovať 

queries  otázky 

reply to /rI'plaI t@/ odpovedať 

restart /rI'stA:t/ reštart 

restart /rI'stA:t/ reštartovať 
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save /seIv/ šetriť; sporiť 

scanner /sk{n@/ skener 

screen 
/skri:n/ 

obrazovka; plátno na 
premietanie 

send /send/ poslať 

set up /set'öp/ nastaviť 

setup  nastavenie 

software /sÁftwe@/ softvér 

speaker /spi:k@/ reproduktor 

subscribe  predplatiť 

switch off /swItS 'Áf/ vypnúť; odpojiť 

touchpad 
/tötSp{d/ 

dotykový panel, 
touchpad 

touchscreen /tötSskri:n/ dotyková obrazovka 

travel agents 
/tr{vl eIdZ@nt/ 

pracovník cestovnej 
agentúry 

unplugged  odpojený, bez el. prúdu 

update /öp'deIt/ doplniť; aktualizovať 

update 
/öpdeIt/ 

aktualizácia; najnovšia 
verzia 

USB cable  USB kábel 

USB port /juː es b̍iː pɔːrt/ USB port 

webcam /webk{m/ web kamera 

 


