
[Gateway to the World B2] strana 1 z 8 

www.macmillan.sk/slovnicky pre učiteľov: doplnkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com  

[Gateway to the World B2]  

Unit 1 

abroad 
/@brO:d/ 

zahraničie, do zahraničia, 
v zahraničí 

academic support /{k@demIk 
s@pO:t/ akademická podpora 

(make an) 
appointment 

/meIk @n 
@pOIntm@nt/ (dohodnúť) si schôdzku 

assessment /@sesm@nt/ posúdenie posudok 

(do an) assignment /du: @n 
@saInment/ (urobiť) úlohu, zadanie 

attend /@tend/ zúčastniť sa, navštevovať 

beneficial /benIfISl/ prospešný 

do (your) best /du: jO: best/ snažiť sa čo najviac 

(have a) bite to eat /h{v @ baIt t@ i:t/ niečo / trochu si zajesť 

break /breIk/ prestávka 

beneficial /benIfISl/ prínosný 

(do) business /du: bIzn@s/ (robiť) biznis 

make a cake /meIk @ keIk/ upiecť koláč / tortu 

campus 
/k{mp@s/ 

kampus, 
školský/univerzitný areál 

make a choice /meIk @ tSOIs/ rozhodnúť sa, vybrať si 

(do) chores /du: tSO:z/ (robiť) domáce práce 

club /klöb/ klub, spolok 

continuous 
assignment 

/k@ntInjU@s 
@saInment/ priebežné zadávanie 

(do a) course /du: @ kO:s/ (u-/robiť si) kurz / predmet 

coursework /kO:s wÆ:k/ seminárna práca 

current affairs /kör@nt @fe@z/ aktuálne dianie 

deal with 
/di:l wID/ 

vysporiadať sa s, narábať 
s, riešiť niečo 

(make a) decision /meIk @ dIsIZn/ (urobiť) rozhodnutie 

degree /dIgri:/ stupeň úroveň 

degree 
/dIgri:/ 

stupeň, diplom, 
akademická hodnosť 

(make the) dinner /meIk t@ dIn@/ (urobiť) večeru 

(make an) effort 
/meIk @n ef@t/ 

usilovať sa, vynakladať 
úsilie 

emotion /Im@USn/ emócia, cit 

(do an) essay /du: @n eseI/ (urobiť) esej 

(do an) exam /du: @n Igz{m/ (urobiť) skúšku 

(make an) excuse /meIk @n 
Ikskju:z/ 

 

ospravedlniť sa, vyhovárať sa 
 

extracurricular 
activities 

/ekstr@k@rIkjUl@r 
{ktIv@tiz/ mimoškolské aktivity 

facility /f@sIlIti/ zariadenie, vybavenie 

(do a) favour /du: @ feIv@/ (urobiť) láskavosť 

(make) friends /meIk frendz/ spriateliť sa 

grade /greId/ 
stupeň; ročník; známka (v 
škole) 

(do your) hair /du: jO: he@/ (urobiť si) vlasy, účes 

higher education /haI@r edZUkeISn/ vyššie vzdelanie 

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

induction week /Intr@dökS@n 
wi:k/ 

indukčný / oboznamovací 
týždeň 

interview /Int@vju:/ 
rozhovor, pohovor; robiť 
interview 

jailbreak /dZeIlbreIk/ útek z väzenia 

lecture /lektS@/ prednáška 

lecture hall /lektS@ hO:l/ prednášková sála 

lecturer /lektS@r@r/  lektor 

mark /mA:k/ značka; známka (v škole) 

miss out on /mIs aUt Án/ premeškať, nevyužiť 

(make a) mistake 
/meIk @ mIsteIk/ 

 

(urobiť) chybu 
 

(make) money 
/meIk möni/ 

 

(zarábať)  
 

(make a) noise /meIk @ nOIz/ (robiť) hluk, byť hlučný 

notes /n@Uts/ poznámky 

novel /nÁvl/ román 

(make an) offer 
/meIk @n Áf@/ 

(spraviť / dať) ponuku, 
ponúknuť 

personal tutor /pÆ:s@nl tju:t@r/ osobný tútor 

(make a) phone call 
/meIk @ f@Un kO:l/ 

(uskutočniť) telefonát, 
telefonovať 

plan /pl{n/ plán; plánovať 

postgraduate 
/p@Ust gr{dZu@t/ 

postgraduant; 
postgraduálny 

(make) progress 
/meIk pr@Ugres/ 

(sparviť progres), pokročiť, 
napredovať 

(make a) promise /meIk @ prÁmIs/ (urobiť) sľub, sľúbiť 

reckon 
/rek@n/ 

odhadnúť, rátať 
(odhadom), predpokladať 

reply /rIplaI/ odpovedať, reagovať 

resource /rIzO:s/ zdroj 

role-play /r@Ul pleI/ rolová hra 

scholarship /skÁl@SIp/ štipendium 

sensible /sens@b@l/ rozumný 

(do the) shopping /du: t@ SÁpIÎ/ (u-/robiť) nákup 

society /s@saI@ti/ spoločnosť 

source /sO:s/ zdroj 

speeches /spi:tSIz/ príhovor, prejav, reč  

(do) sport /du: spO:t/ (robiť šport), športovať 

staff /sta:f/ personál 

student 
accommodation 

/stju:d@nt 
@kAm@deISn/ ubytovanie študentov 

student finance /stju:d@nt 
faIn{ns/ študentské financie 

student loan /stju:d@nt l@Un/ študentská pôžička 

subject /söbdZIkt/ predmet 

(make a) suggestion /meIk @ 
s@dZestS@n/ (urobiť) návrh, navrhnúť 

take it in turns 
/teIk It In tÆ:nz/ 

robiť niečo striedavo, 
striedať sa 

take (my) mind off /teIk maI maInd 
Áf/ 

odvádzať (moju) myseľ, 
odreagovať od  niečoho 

term /tÆ:m/ termín; semester, polrok 

timetable /taImteIbl/ časový rozvrh 

tutorial /tjuːtOːri@l/ prednáška 

undergraduate 
/önd@gr{dZU@t/ 

vysokoškolák, študent 
bakalárskeho štúdia 

(do the) wash /du: t@ wÁS/ (umyť) 

(do) well 
/du: wel/ 

(urobit) dobre, dariť sa 
(niekomu) 

Unit 2 
ambitious /{mbIS@s/ ambiciózny 

apply for a job /@plaI fO: @ dZÁb/ 
uchádzať sa o 
zamestnanie 

be fired /bi: faI@d/ byť vyhodený / prepustený 

be made redundant /bi meId 
r@dönd@nt/ 

staťsa nadbytočným ( v 
práci) 

be offered a job /bi: Áf@d @ dZÁb/ dostať pracovnú ponuku  
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be sacked /bi: s{kd/ byť vyhodený / prepustený 

be well-paid / be 
badly paid 

/bi: wel peId / bi: 
b{dli peId/ 

byť dobre platený / byť zle 
platený 

become unemployed /bIköm 
önImplOId/ stať sa nezamestnaným 

believable /bIli:v@Ibl/ uveriteľné 

bus fare /bös fe@/ cestovné (autobus) 

career /k@rI@/ kariéra 

colleague /kÁli:g/ kolega 

communication /k@mju:nIkeISn/ komunikácia 

dangerous 
conditions 

/deIndZ@r@s 
k@ndISnz/ nebezpečné podmienky 

dealing with the 
public 

/di:lIÎ wIT t@ 
pöblIk/ jednanie s verejnosťou 

dexterity /dekster@ti/ obratnosť 

difficult /dIfIklt/ ťažký, náročný 

do shift work 
/du: SIft wÆ:k/ 

vykonávať prácu na 
smeny, pracovať na smeny 

dull /döl/ fádny 

earn a salary /Æ:n @ s{l@ri/ zarobiť plat 

employee /emplOIi:/ zamestnanec 

employer /ImplOI@/ zamestnávateľ 

experience /IkspI@ri@ns/ zážitok; skúsenosť  

fill in /fIl In/ vyplniť 

firefighter /faI@faIt@/ hasič 

for instance /f@r Inst@ns/ napríklad 

gear /gI@/ výbava 

get ahead 
/get @hed/ 

predbehnúť, dostať sa 
dopredu 

go job hunting /g@U dZÁb 
höntIÎ/ ísť hľadať prácu 

high-pressure /haI preS@/ vysoký tlak 

however /haUev@/ však, avšak 

in charge of 
/In tSA:dZ @v/ 

(byť) zodpovedný za, (mať) 
na starosti, viesť 

in dangerous 
conditions 

/In deIndZ@r@s 
k@ndISnz/ 

v nebezpečných 
podmienkach 

indigenous /IndIdZ@n@s/ domorodý, pôvodný 

indoors /IndO:z/ v interiéri, vnútri 

inquiring /InkwaI@rIÎ/ pýtajúci sa 

insights /InsaIts/ postrehy 

internship /IntÆːrnSIp/ stáž 

interrupt /Int@röpt/ prerušiť 

intrepid /IntrepId/ neohrozený 

keep at 
/ki:p {t/ 

držať sa niečoho, 
neprestávať 

keep up with /ki:p öp wID/ držať krok s 

leadership /li:d@SIp/ vedenie, vodcovstvo 

leave out /li:v aUt/ vynechať 

look for a job /lUk fO: @ dZÁb/ hľadať si prácu 

manual /m{njU@l/ manuálny 

miss out on 
/mIs aUt Án/ 

zmeškať, premárniť, 
nevyužiť 

flexitime /fleksi taIm/ flexibilný čas 

minimum wage /mInIm@m weIdZ/ minimálna mzda 

opened (her) eyes /@Up@nd hÆ: aIz/ otvoriť svoje oči 

out of work 
/aUt @v wÆ:k/ 

mimo prevádzky, 
nepracovať 

outdoors /aUtdO:z/ vonku, v exteriúri, v prírode 

patient /peIS@nt/ trpezlivý; pacient 

peak /pi:k/ vrchol štít 

permanent /pÆ:m@n@nt/ trvalý, stály, permanentný 

pool 
/pu:l/ 

poskladať /dať spolu /zložiť 
sa (peniaze); bazén 

problem-solving 
/prÁbl@m sÁlvIÎ/ 

 

riešenie problémov 
 

promotion 
/pr@m@USn/ 

povýšenie ( v práci); 
propagácia 

put somebody off 
/pUt sömb@di Áf/ 

odbiť niekoho, vyhýbať sa 
niekomu 

put something off /pUt sömTIÎ Áf/ niečo odložiť (časovo) 

qualifications /kwÁlIfIkeISn/ kvalifikácia 

resign /rIzaIn/ odstúpiť 

responsible for /rIspÁns@bl fO:/ zodpovedný za 

retire 
/rItaI@/ 

odísť do dôchodku, prestať 
pracovať 

salary /s{l@ri/ plat 

secure /sIkjU@/ bezpečný; zabezpečiť 

self-employed /self ImplOId/ živnostník 

set up /setöp/ nastaviť; založiť (firmu) 

share /Se@/ zdieľať, deliť sa o niečo 

sign a contract /saIn @ kÁntr{kt/ podpísať zmluvu 

skilled /skIld/ zručný 

summit /sömIt/ summit 

take over /teIk @Uv@/ prebrať, prevziať 

teamwork /ti:mwÆ:k/ tímová práca 

temporary /tempor@ri/ dočasný 

training /treInIÎ/ školenie, výcvik 

transferable /tr{nsfÆːr@b@l/ prenosný 

turn down /tÆ:n daUn/ odmietnuť, neprijať; stlmiť 

well-organised /wel O:g@naIzd/ dobre organizované 

work from nine to 
five 

/wÆ:k frÁm naIn 
t@ faIv/ 

práca od deviatej do piatej, 
8-hodinový pracovný čas 

work full-time /wÆ:k faIv taIm/ pracovať na plný úväzok 

work long hours /wÆ:k lÁÎ aU@z/ pracovať dlhé hodiny 

work nights /wÆ:k naItz/ pracovať v noci 

work on /wÆ:k Án/ pracovať na 

work overtime /wÆ:k @Uv@taIm/ pracovať nadčas 

work part-time 
/wÆ:k pA:t taIm/ 

pracovať na polovičný 
úväzok 

Unit 3 
arrival /@raIvl/ príchod 

as far as Im 
concerned 

/{z  fA: @z aIm 
k@nsÆ:n/ 

čo sa mňa týka, pokiaľ ide 
o mňa 

board 
/bO:d/ 

nastúpiť (do doprav. 
prostriedku); doska 

brake /breIk/ brzda 

cancellation /k{ns@leISn/ zrušenie 

carbon emission /kA:b@n ImIS@n/ emisie uhlíka 

catch /k{tS/ chytiť 

commute 
/k@mju:t/ 

dochádzať (do práce / 
školy) 

contactless /kÁnt{kt les/ bezkontaktný 

cooperate /k@UÁp@reIt/ spolupracovať 

crew /kru:/ posádka 

cruise /kru:z/ plavba 

cruise 
/kru:z/ 

letieť; plaviť sa (pre dlhé 
trate) 

delay /dIleI/ meškať; meškanie 

departure lounge /dIpA:tS@ laUndZ/ odletová hala 

destination /destIneISn/ destinácia 

disadvantage /dIs@dvA:ntIdZ/ nevýhoda 

disagree /dIs@gri:/ nesúhlasiť 

discomfort /dIskömf@t/ nepohodlie 

disobey /dIs@beI/ neposlúchnuť 

driver /draIv@/ vodič 

excursion /IkskÆ:Sn/ exkurzia 
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fare /fe@/ cestovné 

fine /faIn/ pokuta 

flight /flaIt/ let 

furthermore /fÆ:D@mO:/ ďalej 

gate /geIt/ brána 

get in /get In/ nastúpiť 

get off /get Áf/ vystúpiť 

get on /get Án/ nastúpiť 

get out /get aUt/ vystúpiť 

give somebody a lift /gIv @ lIft/ odviezť niekoho (autom) 

handle 
/h{ndl/ 

zaobchádzať s niekým / 
niečím; rukoväť 

I agree up to a point /aI @gri: öp t@ @ 
pOInt/ Do bodky súhlasím 

illegal 
/Ili:gl/ 

nezákonný, protizákonný, 
ilegálny 

illogical /IlÁdZIk@l/ nelogický 

immature /Im@tSU@/ nezrelý 

impatient /ImpeISnt/ netrpezlivý 

impossible /ImpÁs@bl/ nemožný 

impractical /Impr{ktIk@l/ nepraktický 

improbable /ImprÁb@bl/ nepravdepodobný 

incapable /InkeIp@b@l/ neschopný 

incomplete /Ink@mpli:t/ neúplný 

incorrect /IÎk@rekt/ nesprávny 

inexperienced /InIkspI@ri@nst/  neskúsený 

insecure /InsIkjU@/ neistý 

interactive /Int@r{ktIv/ interaktívny 

irregular /IregjUl@r/ nepravidelný 

irrelevant /Irrel@v@nt/ irelevantný 

irresponsible /IrIspÁnsIbl/ nezodpovedný 

journey /dZÆ:ni/ cesta 

land /l{nd/ pristáť ( o lietadle) 

last /lA:st/ trvať 

lastly /lAːstli/ naposledy 

launch 
/lO:ntS/ 

spustiť dať do prevádzky / 
obehu 

lost property 
/lÁst prÁp@ti/ 

stratený majetok, straty a 
nálezy 

miscalculate /mIsk{lkjUleIt/ prepočítať sa, zle vypočítať 

misleading /mIsli:dIÎ/ zavádzajúci 

miss /mIs/ chýbať (niekomu niečo) 

motorway /m@Ut@weI/ diaľnica 

network /netwÆ:k/ sieť 

norm /nOːrm/ norma 

off-peak /Áf pi:k/ mimo špičky 

on the other hand /Án Di: öD@ h{nd/ na druhej strane 

overpopulated /@Uv@rpÁpjUleIt/ preľudnený 

overtake /@Uv@teIk/ predbehnúť 

passenger /p{sIndZ@/ cestujúci 

platform /pl{tfO:m/ plošina 

port /pO:t/ prístav 

postgraduate /p@Ustɡr{dZU@t/ postgraduálny 

rail /reIl/ železnica, koľajnica 

reinvent /riːInvent/ zmeniť (sa) 

road sign (n) /r@Ud saIn/ dopravná značka (n) 

route /ru:t/ trasa 

seat belt /si:t belt/ bezpečnostný pás 

semicircular /semisÆːrkjUl@r/ polkruhový 

source /sO:s/ zdroj 

steering wheel /stI@rIÎ wi:l/ volant 

subway 
/söbweI/ 

podzemná dráha (US); 
podchod pre chodcov (UK) 

sum up /söm öp/ zhrnúť 

supersonic /suːp@rsÁnIk/ nadzvukový 

take off /teIk Áf/ vzlietnuť, odletieť 

take (their) eyes off /teIk De@ aIz Áf/ spustiť z niečoho svoj zrak 

take to the sky /teIk t@ D@ skaI/ vzniesť (sa) do neba 

ticket inspector /tIkIt Inspekt@/ revízor 

to begin with /t@ bIgIn wID/ začať s 

traffic jam /tr{fIk dZ{m/ dopravná zápcha 

travel /tr{vl/ cestovanie 

travel update /tr{vl öpdeIt/ cestovateľská aktualizácia 

trip /trIp/ výlet, exkurzia 

tyre /taI@/ pneumatika 

unbelievable /önbIliːv@b@l/ neuveriteľný 

underestimate /önd@restImeIt/ podceniť 

unemployed /önImplOId/ nezamestnaný 

unexpected /önIkspektId/ nečakaný 

uninspiring /önInspaI@rIÎ/ neinšpiratívny 

unlikely /önlaIkli/ nepravdepodobný 

unnecessary /önnes@s@ri/ zbytočný, nepotrebný 

unpredictable /önprIdIkt@bl/ nepredvídateľný 

unreliable /önrIlaI@b@l/ nespoľahlivý 

unsuccessful /öns@ksesfl/ neúspešný 

unusual 
/önju:Zu@l/ 

neobvyklý, nezvyťajný, 
neobyčajný 

vehicle /vi@kl/ vozidlo 

voyage /vOIIdZ/ cesta (cestovanie) 

waiting room /weItIÎ ru:m/ čakáreň 

wheel /wi:l/ koleso 

zone /z@Un/ zóna 

Unit 4 
alternative /O:ltÆ:n@tIv/ alternatívny; alternatíva 

appearance /@pI@r@ns/ vzhľad 

assistant /@sIst@nt/ asistent 

(a) big mouth /@ bIg maUT/ tlčhuba, utáraný človek 

big-headed /bIg hedId/ domýšľavý, namyslený 

boredom /bO:d@m/ nuda 

(a) bright spark /@ braIt spA:k/ hlupák, "inteligent" 

bring to the table /brIÎ t@ D@ teIbl / priniesť k stolu 

broad-minded /brO:dmaIndId/ 
otvorený (o človeku), s 
nadhľadom 

calm /kA:m/ kľudný, pokojný 

cheerful /tSI@f@l/ veselý 

clever /klev@/ múdry, bystrý, šikovný 

concentration /kÁns@ntreISn/ koncentrácia, sústredenie 

connection /k@nekSn/ spojenie 

considerate /k@nsId@r@t/ ohľaduplný 

countless /kaUntl@s/ nespočetný 

creative /krIeItIv/ kreatívny, tvorivý 

creativity /kri:eItIv@ti/ tvorivosť, kreativita 

curious /kjU@ri@s/ zvedavý 

depression /dIpreSn/ depresia 

diplomatic /dIpl@m{tIk/ diplomatický 

distraction /dIstr{kSn/ 
rozptýlenie, odlákanie 
pozornosti 

down-to-earth /daUntu:Æ:T/ 
praktický, pragmatický, 
rozumný 

easy-going /i:zI g@UIÎ/ pohodový 

energetic /en@dZetIk/ energický 

freedom /fri:d@m/ sloboda 

(a) great laugh /@ greIt lÁ:f/ zábavný človek, srandista 

hard-working /hA:d wÆ:kIÎ/ ťažko pracujúci, usilovný 

historian /hIstO:rI@n/ historik 
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humble /hömbl/ pokorný 

imaginative /Im{dZIn@tIv/ nápaditý 

impetuous 
/ImpetSu@s/ 

impulzívny, zbrklý, 
neuvážený 

in the spotlight /In t@ spÁtlaIt/ v centre pozornosti 

insecure /InsIkjU@/ neistý 

introverted /Intr@vÆ:tId/ introvertný 

inventor /Invent@/ vynálezca 

involvement /InvÁlvm@nt/ zapojenie 

kind /kaInd/ milý, láskavý 

laid-back /leId b{k/ uvoľnený, bezstarostný 

laziness /leIzines/ lenivosť 

leader /li:d@/ vodca 

(a) live wire /@ lIv waI@/ živé striebro (o človeku) 

loud /laUd/ hlasný 

loyal /lOI@l/ verný, lojálny 

mistake /mIsteIk/ chyba, omyl 

modest /mÁdIst/ skromný 

moody /mu:dI/ náladový 

motivate /m@UtIveIt/ motivovať 

musician /mju:zISn/ hudobník, muzikant 

narrow-minded /n{r@UmaIndId/ úzkoprsý 

outgoing 
/aUtg@UIÎ/ 

vychádzajúci v ústrety, 
ústretový 

(a) pain in the neck /@ peIn In t@ nek/ bolesť v krku 

(a) party animal /@ pA:ti {nIml/ vymetač rôznych párty 

personality /pÆ:s@n{l@ti/ osobnosť 

practical /pr{ktIkl/ praktický 

preference /prefr@ns/ preferencia 

psychologist /saIkÁlvdZIst/ psychológ 

quiet /kwaI@t/ ticho, tichý 

relate to /rIleIt t@/ týkať sa 

relation /rIleISn/ vzťah, spojenie 

relationship /rIleISnSIp/ vzťah 

relaxation /riːl{kseIS@n/ relaxácia 

relaxed /rIl{kst/ uvoľnený 

reliable /rIlaI@bl/ spoľahlivý 

researcher /rIsÆ:tS@/ výskumník 

reserved 
/rIzÆ:vd/ 

rezervovaný, s odstupom 
(o človeku) 

resilient /rIzIli@nt/ odolný 

resourceful /rIzO:sfl/ vynaliezavý 

rise to the occasion /raIz t@ D@ 
@keIZ@n/ 

popasovať sa (s 
problémom) 

scientist /saI@ntIst/ vedec 

see the bigger 
picture 

/si: D@ bIg@ 
pIktS@/ 

vidieť niečo ako celok, 
nezameriavať sa na detaily 

self-confident /self kÁnfId@nt/ sebavedomý, sebaistý 

selfish /selfIS/ sebecký 

sensible /sens@b@l/ rozumný 

sensitive /sens@tIv/ citlivý 

sensitivity /sens@tIv@ti/ citlivosť 

serious /sI@rI@s/ vážny, seriózny, dôležitý 

shy /SaI/ hanblivý, plachý 

shyness /SaInes/ hanblivosť 

sociable /s@US@bl/ spoločenský 

(a) social butterfly /@ s@US@l 
böt@flaI/ veľmi spoločenský (človek) 

stereotype /sterI@taIp/ stereotyp 

tactful /t{ktfl/ taktný 

tactless /t{ktl@s/ netaktný 

take centre-stage /teIk sent@ 
steIdZ/ byť v centre pozornosti 

talkative /tO:k@tIv/ zhovorčivý 

the life and soul of /D@ laIf {nd s@Ul 
@v/ 

duša niečoho,  byť 
stredobodom ( o človeku) 

untrustworthy /öntröstwÆːrDi/ nedôveryhodnýUnit  

(a) wallflower /wOːlflaU@r/ hanblivka, plaché dievča 

Unit 5 
account /@kaUnt/ účet, konto 

adopt /@dÁpt/ adoptovať 

afford /@fO:d/ dovoliť si 

allowance /@laU@ns/ príspevok, dávka (finan.) 

as long as /{z lÁÎ @z/ ak, s podmienkou, že 

ATM/cashpoint /eI tiː em/ 
k{SpOInt/ bankomat / pokladňa 

bank charge/fee /b{Îk tSA:dZ/fi:/ bankový poplatok 

bank note /b{Îk n@Ut/  bankovka 

bargain /bA:gIn/ 
tovar za veľmi výhodnú 
cenu; zjednávať (cenu) 

budget /bödZIt/ rozpočet 

cash /k{S/ hotovosť 

change /tSeIndZ/ zmeniť 

chip in /tSIp In/ 
prispieť, zapojiť sa (do 
rozhovoru) 

coin /kOIn/ minca 

come to /köm t@/ dospieť k 

cost an arm and a 
leg 

/kÁst @n A:m {nd 
leg/ 

byť veľmi drahý, stáť celý 
majetok 

credit card /kredIt kA:d/ kreditná karta 

cut down (on) /köt daUn Án/ znížiť, zredukovať na 

debit card /debIt kA:d/ debetná karta 

discount /dIskaUnt/ zľava 

do away with /du: @weI wIT/ 
zbaviť sa, upustiť od 
niečoho 

get by /get baI/ za-/obísť sa 

get into debt /get Int@ det/ dostať sa do dlhov 

keep track of /ki:p tr{k @v/ sledovať, zaznamenať 

pay back /peI b{k/ splatiť 

payment /peIm@nt/ platba 

purchase /pÆ:tS@s/ nákup 

receipt /rIsi:t/ príjmový doklad, bloček 

refund /rIfönd/ vrátenie peňazí 

rip off /rIp Áf/ ošklbať 

run out /rön aUt/ minúť sa (niekomu niečo) 

sale /seIl/ zľava, výpredaj 

save /seIv/ uložiť, četriť, sporiť 

sell out /sel aUt/ vypredať 

set aside /set @saId/ odložiť bokom 

shop around /SÁp @raUnd/ chodiť po obchodoch 

shopping /SÁpIÎ/ nakupovanie 

snap up a bargain /sn{p öp 
@bA:gIn/ 

uchmatnúťsi, získať niečo 
za dobrú cenu 

spend a fortune (on) /spend @ fO:tS@n 
Án/ minúť majetok (na) 

spend on /spend Án/ minúť na 

spending habits /spendIÎ h{bItz/ zvyky míňania 

splash out /spl{S aUt/ vystreknúť 

swipe /swaIp/ 
potiahnuť prstom (po 
displeji) 

take out (money) /teIk aUt möni/ vybrať (peniaze) 

tax /t{ks/ daň 

throw money down 
the drain 

/Tr@U möni döUn 
D@ dreIn/ 

hádzať peniaze do rieky, 
míňať zbytočne 

tighten (your) belt /taIt@n jO: belt/ utiahnuť (si) opasok 

value for money /v{lju: fO: möni/ hodnota za peniaze 
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waste /weIst/ mrhať, plytvať, míňať 

Unit 6 
A and E (accident 
and emergency) 

/eI {nd iː   
{ksId@nt {nd 
ImÆ:dZ@nsi/ 

A a E (nehoda a núdzová 
situácia), pohotovosť 

ache /eIk/ bolieť 

ankle /{Îkl/ členok 

argument /A:gjUm@nt/ argument; hádka 

back on (your)feet /b{k Án jO: fi:t/ späť na nohy 

black out /bl{k aUt/ zatemniť 

boil /bOIl/ variť 

broken /br@Uk@n/ zlomený 

challenge /tS{lIndZ/ výzva 

chemist /kemIst/ chemik 

chest /tSest/ hrudník 

collaborate /k@l{b@reIt/ spolupracovať 

come down with /köm daUn wID/ prísť s 

concept /kÁnsept/ koncept 

connection /k@nekSn/ spojenie 

consequence /kÁnsIkw@ns/ dôsledok, následok 

cough /kÁf/ kašeľ; kašľať 

dislocate /dIsl@keIt/ vykĺbiť 

dizziness (n) /dIzines/ závrat, nevoľnosť 

dizzy /dIzi/ s pocitom závatu 

dystopian /dIst@Upi@n/ dystopický, katastrofický 

exhaustion /IgzO:stS@n/ vyčerpanie 

eyebrow /aIbraU/ obočie 

eyelash /aIl{S/ mihalnica 

eyelid /aIlId/ viečko 

fever /fi:v@/ horúčka 

flu /flu:/ chrípka 

forehead /fO:hed/ čelo 

fracture /fr{ktS@/ zlomenina 

from scratch /frÁm @ skr{tS/ od nuly 

full of beans /fUl @v bi:nz/ plný energie 

germ /dZÆ:m/ zárodok; baktéria, mikrób 

GP /dZi: pi:/ praktický / všeobecný lekár 

headache /hedeIk/ bolesť hlavy 

heal /hi:l/ uzdraviť sa 

heel /hi:l/ päta 

hip /hIp/ bedro 

imaginary /Im{dZIn@ri/ imaginárny 

improbable /ImprÁb@bl/ nepravdepodobný 

infection /InfekS@n/ infekcia 

infectious /InfekS@s/ infekčný 

injection /IndZekSn/ injekcia 

injure /IndZ@/ zraniť 

injury /IndZ@rI/ zranenie 

keep in shape /ki:p In SeIp/ ostať / držať sa vo forme 

kidney /kIdni/ oblička 

lethal /li:Tl/ smrtiaci 

liver /lIv@/ pečeň 

lower /l@U@/ nižší 

lung /löÎ/ pľúca 

muscle /mösl/ sval 

nail /neIl/ klinec 

negotiate /nIg@USIeIt/ vyjednávať 

on top of the world /Án tÁp @v D@ 
wÆ:ld/ 

veľmi šťastný, na vrchole 
blaha 

on (your) last legs /Án jO: lA:st legz/ na dne, na umretie 

operation /Áp@reISn/ operácia 

out of shape /aUt @v SeIp/ z formy 

painful /peInfl/ bolestivý 

painkiller 
/peInkIl@/ 

liek proti bolesti, 
analgetikum 

pass on /pA:s Án/ odovzdať ďalej 

physiotherapy /fIzi@UTer@pi/ fyzioterapia 

pick up /pIk öp/ zdvihnúť 

prediction /prIdIkSn/ predpoveď 

prescription /prIskrIpSn/ predpis, recept (lekársky) 

properties /prÁp@rtiz/ vlastnosti 

pull through /pUl Tru:/ dostať sa z niečoho  

relief /rIli:f/ úľava 

relieve (pain) /rIli:v peIn/ uľaviť (bolesť) 

remedy /rem@di/ náprava 

rib /rIb/ rebro 

sick /sIk/ chorý 

side effects /saId Ifektz/ vedľajšie účinky 

sneeze /sni:z/  kýchnutie 

sore /sO:/ boľavý, zapálený 

stiff /stIf/ tuhý 

stiffness /stIfnez/ stuhnutosť 

suspect /s@spekt/ podozrivý 

symptom /sImpt@m/ symptóm 

temperature /tempr@tS@/ teplota 

the picture of health /D@ pIktS@ @v 
helT/ obraz zdravia 

thigh /TaI/ stehno 

tiredness /taI@dn@s/ únava 

treat 
/tri:t/ 

zaobchádzať, ošetriť, 
upraviť 

treatment /tri:tm@nt/ liečenie, ošetrenie, úprava 

under the weather /önd@ D@ weD@/ pod psa 

vaccine /v{ksi:n/ vakcína, očkovacia látka 

waist /weIst/ pás (o tele) 

willow bark /wIl@U bA:k/ vŕbová kôra  

X-ray /eks rei/ röntgen 

Unit 7 
action /{kS@n/ akcia 

agree /@gri:/ súhlasiť 

album /{lb@m/ album 

all set /O:l set/ všetko nachystané 

amusing /@mju:zIÎ/ zábavný 

animation /{nImeIS@n/ animácia 

audience /O:dI@ns/ obecenstvo, publikum 

blockbuster /blÁkböst@/ filmový trhák 

box office /bÁks ÁfIs/ pokladňa 

breakthrough /breIkTru:/ prelom 

chart /tSA:t/ graf, tabuľka 

chunk /tSöÎk/ kus 

clichéd /kliːSeId/ s klišé 

cliffhanger /klIfh{Î@r/ 
nervák, napínavý film / 
príbeh 

convincing /k@nvInsIÎ/ presvedčivý 

crime /kraIm/ zločin 

critic /krItIk/ kritik 

dance /dA:ns/ tancovať; tanec; tanečný 

download /daUnl@Ud/ stiahnuť (z internetu) 

drawback /drO:b{k/ nevýhoda 

electronic /elektrÁnIk/ elektronický 

fast-moving /fA:st mu:vIÎ/ rýchlo sa pohybujúce 

feedback /fiːdb{k/ spätná väzba 

folk /f@Uk/ ľudový 

gig /gIg/ koncert 
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give up on /gIv öp Án/ vzdať sa niečoho 

gripping /grIpIÎ/ pútavý 

hilarious /hIle@rI@s/ veselý, zábavný 

historical /hIstÁrIkl/ historický 

hit 
/hIt/ 

udrieť, zasiahnuť; zásah, 
hit 

horror /hÁr@/ hrôza 

indie 
/Indi/ 

nezávislý (film, hudba, 
tvorba a pod.) 

inspiring /InspaI@rIÎ/ inšpirujúce 

intriguing /Intri:gIÎ/ pútavý 

live /lIv/ naživo 

lyrics /lIrIks/ text piesne 

make it /meIk It/ urobiť to, stihnúť to 

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

metal /metl/ kov 

moving /mu:vIÎ/ pohybujúci sa 

notion /n@USn/ predstava 

on the lookout for /Án D@ lUkaUt fO:/ pátranie po 

outcome /aUtköm/ výsledok 

performance /p@fO:m@ns/ výkon, predstavenie 

plot /plÁt/ zápletka 

predictable prIdIkt@bl/ predvídateľný 

punk /pöÎk/ punk 

R&B /Aːr {nd biː/ R & B 

rap /r{p/ rap 

realistic /rI@lIstIk/ realistický 

record /rekO:d/ zaznamenať 

release 
/rIli:s/ 

uvoľniť; vypustiť na 
verejnosť 

rom-com 
/rÁmkÁm/ 

rom-com, romantická 
komédia 

sci-fi /saI faI/ sci-fi 

sell-out /sel aUt/ vypredať 

sequel /siːkw@l/ pokračovanie 

songwriter /sÁÎraIt@/ skladateľ piesní 

soul /s@Ul/ soul (hudba) 

soundtrack /saUndtr{k/ soundtrack (hudba k filmu) 

stage /steIdZ/ javisko 

star /stA:/ hviezda 

stunning /stönIÎ/ senzačný; ohromujúci 

tangible 
/t{ndZ@bl/ 

hmatateľný, hmotný, 
evidentný 

thriller /TrIl@/ napínavý román / film 

tour /tU@/ cesta, zájazd, prehliadka 

track /tr{k/ chodník, cesta, skladba 

turnout /tÆ:n aUt/ účasť 

villain 
/vIl@n/ 

zlosyn, ničomník, záporná 
postava 

vinyl /vaInl/ vinyl 

well-produced /wel pr@djuːsd/ kvalitný, dobre spracovaný 

whodunnits /huːdönItz/ detektívka 

Unit 8 
aftershock /Aːft@rSÁk/ následný otras, dozvuk 

agree with /@gri: wID/ súhlasiť s 

aid /eId/ pomoc 

apologise for 
(something) 

/@pÁl@dZaIz fO: 
sömTIÎ/ ospravedlniť sa za (niečo) 

arrive at /@raIv {t/ prísť 

ash /{S/ popol 

avalanche /{v@lA:nS/ lavína 

believe in /bIli:v "In/ veriť v 

belong to /bIlÁÎ tu:/ patriť k 

blizzard /blIz@d/  fujavica 

casualty 
/k{ZU@lti/ 

poškodený (človek), obeť 
(nehody) 

collapse /k@l{ps/ zrútiť sa 

complain about /k@mpleIn @baUt/ sťažovať sa na 

debris /debriː trosky 

depend on /dIpend Án/ závisieť na 

destruction /dIströkS@n/ zničenie 

devastating /dev@steItIÎ/ zničujúce 

disaster /dIza:st@/ katastrofa, pohroma 

downpour /daUnpOːr/ lejak 

dream of /dri:m @v/ snívať 

drought /draUt/ sucho 

dust storm /döst stO:m/ púštna / piesočná búrka 

earthquake /Æ:TkweIk/ zemetrasenie 

epidemic /epIdemIk/ epidémia 

evacuate /Iv{kjueIt/ evakuovať 

evacuee /Iv{kjuiː/ evakuovaný 

flood / flash flood 
/flöd / fl{S flöd/ 

povodeň / prívalová 
povodeň 

fold 
/f@Uld/ 

zložiť, poskladať (napr. 
šaty) 

forest fire /fÁrIst faI@/ lesný požiar 

gale /geIl/ víchrica 

gust (of wind) /ɡöst @v wInd/ poryv (vetra) 

hail /heIl/ krupobitie 

heatwave /hi:tweIv/ vlna horúčav 

hurricane /hörIk@n/ hurikán 

inflatable /InfleIt@bl/ nafukovací 

landslide /l{ndslaId/ zosuv pôdy 

molten lava /m@Ult@n lAːv@/ roztavená láva 

perform /p@fO:m/ vykonať, hrať 

protect (somebody / 
something) 

/pr@tekt 
sömb@di/sömTIÎ/ chrániť (niekoho / niečo) 

put out /pUt aUt/ uhasiť 

quadruple /kwÁdruːp@l/ štvornásobne stúpnuť 

reach /ri:tS/ dosah; dosiahnuť 

relief worker /rIli:f wÆ:k@/ pomocný pracovník 

rely on /rIlaI Án/ spoliehať sa na 

snowstorm /sn@U stO:m/ snehová búrka 

spread across /spred @krÁs/ roztiahnuť naprieč 

spread through /spred Tru:/ rozšíriť (sa) v 

supply /s@plaI/ zásobovanie,  dodávka 

survivor /s@vaIv@/ preživší 

sweep down 
/swi:p döUn/ 

 

zmiesť 
 

thunderstorm /Tönd@stO:m/ búrka 

tornado /tO:neId@U/ tornádo 

torrential rain /t@renS@l reIn/ prívalový dážď 

tremor /trem@/ chvenie 

tsunami /tsuːnAːmi/ cunami 

ultimate /öltImIt/ konečný, výsledný 

victim /vIktIm/ obeť 

volcanic eruption /vÁlk{nIk 
IröpSn/ sopečná erupcia 

wildfire /waIld faI@/ požiar 

Unit 9 
back up /b{k öp/ zálohovať 

battery charger /b{tri tSA:dZ@/ nabíjačka batérií 

bendy /bendi/ poddajný, mäkký 

bookmark /bUkmA:k/ záložka 
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brittle /brIt@l/ krehký 

bulletproof /bUlItpruːf/ nepriestrelný 

chunky /tSöÎki/ robustný, hustý 

circuit /sÆːrkIt/ obvod 

clickbait 
/klIk beIt/ 

clickbait, návnada na 
internete 

cloud /klaUd/ oblak, cloud 

cutting edge /kötIÎ edZ/ ostrie 

desktop /desktÁp/ pracovná plocha 

download /daUnl@Ud/ stiahnuť (z internetu) 

drop-down menu /drÁp döUn 
menju:/ rozbaľovacia ponuka 

durable /djU@r@b@l/ trvanlivý 

earbud /I@r böd/ slúchadlo (do vnútra ucha) 

earphones /I@f@Unz/ slúchadlá 

eco-friendly /"i:k@Ufrendli/ ekologický 

external hard drive /IkstÆ:nl hA:d 
draIv/ externý pevný disk 

firewall /faI@rwOːl/ ochrana počítača 

flexible /fleks@bl/ flexibilný 

freeze /fri:z/ zmraziť 

go off /g@U Áf/ odísť 

headphones /hedf@Un/ slúchadlá 

heavy-duty /hevi dju:ti/ záťažový 

high-resolution /haI rez@luːS@n/ s vysokým rozlíšením 

isolated /aIs@leItId/ izolovaný 

landline /l{ndlaIn/ pevná linka 

lifespan /laIfsp{n/ dĺžka života 

lightweight /laItweIt/ ľahký 

log on /lÁg Án/ prihlásiť sa 

metallic /mIt{lIk/ kovový 

net /net/ sieť; net, internet 

operating system /Áp@reItIÎ 
sIst@m/ operačný systém 

pen-drive /pen draIv/ USB 

pick up /pIk öp/ chytiť signál 

pop up /pÁp öp/ objaviť sa 

promote /pr@m@Ut/ propagovať 

remote control /rI"m@Ut 
k@ntr@Ul/ diaľkové ovládanie 

run on /rön Án/ ísť na (pohon) 

run out /rön aUt/ minúť sa 

rustproof /röstpruːf/ nehrdzavejúca 

satnav /s{tn{v/ satelitná navigácia 

scroll across /skr@Ul @krÁs/ skrolovať cez 

scroll down /skr@Ul döUn/ posunúť nadol 

scroll up /skr@Ul öp/ posunúť nahor 

set up /setöp/ nastaviť 

smart speaker /smA:t spi:k@/ inteligentný reproduktor 

stem from /stem frÁm/ prameniť, pochádzať z 

storage /stOːrIdZ/ skladovacie; skladovanie 

stream /stri:m/ prúd 

technology /teknÁl@dZi/ technológia 

thermally /TÆːrm@li/ tepelne 

touch screen /tötS skri:n/ dotyková obrazovka 

tough /töf/ ťažký, tvrdý, tuhý 

tweet /twiːt/ tweetovať 

unbreakable /önbreIk@b@l/ nerozbitný 

update /öpdeIt/ aktualizovať 

upload /öpl@Ud/ nahrať 

USB port juː es biː pɔːrt USB vstup 

vast /vA:st/ obrovský 

virus /vaIr@s/ vírus 

waterproof /wO:t@pru:f/ vodeodolný 

webcam /webk{m/ webkamera 

wireless charger /waI@les tSA:dZ@/ bezdrôtová nabíjačka 

wireless network /waI@les net 
wÆ:k/ bezdrôtová sieť 

zoom in /zu:m In/ priblížiť 

Unit 10 
aid /eId/ pomoc 

art /A:t/ umenie 

axe /{ks/ sekera 

back /b{k/ späť 

ban /b{n/ zakázať; zákaz 

blast /blAːst/ odpáliť, vybuchnúť 

blaze /bleIz/ požiar 

boost /bu:st/ posilnenie 

boss /bÁs/ šéf 

breadcrumbs /bredcrömz/ strúhanka 

breaking news /breIkIÎ nju:z/ mimoriadne správy 

broadcast (the news) /brO:dkA:st D@ 
nju:z/ vysielať (správy) 

business /bIzn@s/ podnikanie, biznis 

cargo /kA:g@U/ náklad 

chain /tSeIn/ reťaz 

chief editor /tSi:f edIt@/ hlavný editor, šéfredaktor 

clash /kl{S/ naraziť na seba (negat.) 

columnist /kÁl@mnIst/ publicista 

daily newspaper /deIli nju:speIp@/ denná tlač 

digital archive /dIdZItl AːrkaIv/ digitálny archív 

divisive /dIvaIsIv/ rozdeľujúci 

drama /drA:m@/ dráma 

editor’s blog /edIt@z blÁɡ/ blog redaktora 

endure /IndjU@r/ vydržať 

entertainment /ent@teInm@nt/ zábavu 

environmental /InvaIr@nmentl/ environmentálny 

feature /fi:tS@/ funkcia, znak, črta 

finance /faIn{ns/ financie 

front-page news /frönt peIdZ  
nju:z/ novinky na titulnej strane 

gossip /gÁsIp/ ohováranie, klebeta 

have (your) say /h{v jO: seI/ vyjadriť svoj názor 

head /hed/ hlava, čelný predstaviteľ 

health /helT/ zdravie 

hit /hIt/ udrieť 

hold a press 
conference 

/h@Uld @ pres 
kÁnf@r@ns/ 

usporiadať tlačovú 
konferenciu 

hot off the press /hÁt Áf D@ pres/ 
práve vytlačený, ešte teplý  
z tlače 

issue /ISu:/ vydať, oznámiť 

item of news /aIt@m @v nju:z/ novinová správa 

keep somebody 
informed 

/ki:p sömb@di 
InfO:md/ niekoho informovať 

key /ki:/ kľúč; kľúčový 

life and style /laIf {nd staIl/ život a štýl 

link /lInk/ odkaz; prepojenie 

make the headlines /meIk D@ 
hedlaInz/ urobiť titulky 

money /möni/ peniaze 

news broadcast /nju:z 
brO:dkA:st/ 

spravodajské vysielanie, 
správy 

news bulletin /nju:z bUl@tIn/ spravodajský bulletin 

news item /nju:z aIt@m/ novinová správa 

newsflash /nju:zfl{S/ blesková správa 

newsreader (n) /nju:zrI:d@/ hlásateľ (n) 

mailto:/I@r%20böd/
mailto:/skr@Ul%20döUn/
mailto:/skr@Ul%20öp/
mailto:/InvaIr@nmentl/
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obituary /@bItSu@ri/ nekrológ 

plea /pli:/ naliehavá žiadosť/prosba 

pledge /pledZ/ zaručiť, prisľúbiť 

PM /piː em/ popoludnie 

probe /pr@Ub/ vyšetrovať, snímať 

quit /kwIt/ skončiť 

riddle /rId@l/ hádanka 

sample /sA:mpl/ vzorka 

science and tech /saI@ns {nd tek/ veda a technika 

secret ceremony /si:kr@t ser@m@ni/ tajný obrad 

sensationalist story /senseIS@n@lIzd 
stO:rI/ senzačný príbeh 

showbiz /S@UbIz/ šoubiznis 

spark /spA:k/ iskra; podnietiť,roznietiť 

sport /spO:t/ šport 

take out (a 
subscription) 

/teIk aUt @ 
s@bskrIpS@n/ predplatiť si 

travel /tr{vl/ cestovať; cestovanie 

trending topics /trendIÎ tÁpIkz/ aktuálne témy 

turn of events /tÆ:n @v Iventz/ zvrat udalostí 

vacuum /v{kjU@m/ vákuum 

weather forecast /weD@ fO:kA:st/ predpoveď počasia 

wed /wed/ vziať si / sa (sobáš) 

world news /wÆ:ld nju:z/ správy zo sveta 

 

 


