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Gateway to the World B2+
Unit 1

as busy as a bee
as clear as crystal

/{kS@n/
akcia
/{kt@/
herec
/@nÁnIm@sli/
anonymne
/{z breIv @z @
laI@n/
odvážny (ako lev)
/{z bIzi @z @ bi:/ pracovitý (ako včela)
/{z klI@ @z krIstl/ jasný, zrejmý

as clear as mud

/{z klI@ @z möd/ pochopiteľný

action
actor
anonymously
as brave as a lion

nejasný, ťažko
chladný, bezcitný,

as cold as ice

/{z k@Uld @z aIs/ neosobný
as cool as a
/{z kuːl @z @
kľudný, pokojný,
cucumber
kju:kömb@/
nevzrušený
as good as gold
/{z gUd @z g@Uld/ poslušný, spôsobný
as plain as day
/{z pleIn @z deI/ zrejmý, očividný, jasný
kwIk @z @
as quick as a flash /{z
fl{S/
rýchly (ako blesk)
/{z
kwaI@t
@z
@
as quiet as a mouse maUs/
tichý (ako myš)
/{z
seIf
@z
as safe as houses haUsiz/
veľmi bezpečný
/{z
sÁlId
@z
@
spoľahlivý, rozvážny,
as solid as a rock rÁk/
pokojný
as white as a sheet /{z waIt @z @ Si:t/extrémne bledý
attribute
/@trIbjuːt/
prisudzovať, pripisovať
bacteria
/b{ktI@ri@/
baktéria
be all ears

/bi: O:l I@z/
be at each other’s /bi: {t i:tS öD@rz
throats
Tr@Utz/
be like a dream
/bi: laIk @ dri:m
come true
köm tru:/
bill
/bIl/
boomerang effect /buːm@r{Î Ifekt/
coincidence
/k@UInsId@ns/
conclusion
/k@nklu:Zn/
constructively
/k@nströktIvli/
decision
/dIsIZn/
difference
/dIfr@ns/
sömTIÎ
do something behind /du:
bIhaInd
someone’s back
sömwönz b{k/
downside
/daUnsaId/
estimate
/estIm@t/
evaluate
/Iv{ljueIt/
face to face
/feIs t@ feIs/
failure
/feIlj@/
findings
/faIndIÎz/
gasp

/gA:sp/

byť samé ucho, pozorne
počúvať, dávať pozor
hádať sa
byť ako splnený sen
účet, účtenka, bankovka
bumerangový efekt
zhoda okolností, náhoda
zhrnutie
konštruktívne
rozhodnutie
rozdiel
urobiť niečo niekomu za
chrbtom
nevýhoda
odhadovať
vyhodnotiť, zhodnotiť
osobne, tvárou v tvár
neúspech, nezdar
nálezy, zistenia
lapať po dychu, zťažka sa
nadýchnuť
gesto, posunok

gesture
/dZestS@/
get on someone’s /get Án sömwönz
nerves
nÆːrvz/
ísť niekomu na nervy
get something off /get sömTIÎ Áf
your chest
jO: tSest/
vyspovedať sa (z niečoho)
give someone the /gIv sömwön D@ chovať sa k niekomu
cold shoulder
k@Uld S@Uld@/
odmerane
groan
/gr@Un/
(za)stonať
have someone under/h{v sömwön
your thumb
önd@ jO: Töm/
honesty
/ÁnIsti/
poctivosť, čestnosť
www.macmillan.sk/slovnicky

hysterically
importance
inflammation
intrigued
kindness
lend someone a
hand
movement
mutter
owner
participant
participation
partnership

/hIsterIk@l/
/ImpO:t@ns/
/Infl@meIS@n/
/Intri:gd/
/kaIndnIs/
/lend sömwön @
h{nd/
/mu:vm@nt/
/möt@/
/@Un@/
/pA:tIsIp@nt/
/pA:tIsIpeISn/
/pA:tn@SIp/

perception
personality trait

/p@sepSn/
/pÆ:s@n{l@ti
treIt/

pick someone’s
brains

/pIk sömwönz
breInz/

possibility

/pÁs@bIl@ti/
/prIdIkSn/
/prÁb@bIlIti/
/saIkÁlvdZIst/
sömwönz
pull someone’s leg /pUl
leg/
punishment
/pönISm@nt/
prediction
probability
psychologist

hystericky
dôležitosť
zápal
zaujatý, fascinovaný
láskavosť, vľúdnosť
podať pomocnú ruku,
pomôcť (niekomu)
pohyb, presun
mumlať, hundrať
majiteľ, vlastník
účastník
účasť, zapojenie (sa)
partnerstvo, spolupráca
pohľad (na niečo),
vnímanie (niečoho)
osobnostná črta
ťahať rozumy (z niekoho),
požiadať o radu (od
niekoho)
pravdepodobnosť,
možnosť
predpoveď
pravdepodobnosť
psychológ

robiť si z niekoho srandu
trest
rázne
put your foot down
odmietnúť/nesúhlasiť (s
/pUt jO: fUt döUn/ niečim)
random
/r{nd@m/
náhodný
realist
/rI@lIst/
realista
reality
/rI{l@ti/
skutočnosť, realita
reassess
/ri@ses/
prehodnotiť, znovu posúdiť
reception
/rIsepS@n/
recepcia
researcher
/rIsÆ:tS@/
výskumník
run like the wind

/rön laIk D@
wInd/
/Sri:k/

bežať s vetrom opreteky
(za)kričať, (za)vrieskať
(za)vzdychať,
sigh
/saI/
(po)vzdychnúť (si)
simile
/sIm@li/
prirovnanie
speaker
/spi:k@/
rečník, prednášajúci
spread
/spred/
(roz)šíriť, rozniesť (sa)
stick your neck out /stIk jO: nek aUt podporiť niekoho, postaviť
for someone
fO: sömwön/
sa na niekoho stranu
subconsciously
/söbkÁnS@sli/
podvedome
take the initiative
/teIk D@ InIS@tIv/ prebrať iniciatívu
t@ nju:
povýšiť, zlepšiť (niečo),
take to new heights /teIk
haIts/
vylepšiť (niečo)
transparent
/tr{nsp{r@nt/
priehľadný, priezračný
trick
/trIk/
trik, podvod
whine
/waIn/
kňučať, skuvíňať
whisper
/wIsp@/
(za)šepkať, (za)šuškať
yell
/jel/
kričať, revať
shriek

Unit 2
accompany
beyond repair
biofuel
bother

/@kömp@ni/
/bIjÁnd rIpe@/
/baI@Ufjuː@l/
/bÁD@/

sprevádzať
neopraviteľné
biopalivo
obťažovať sa
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campaign
campaigner
carbon emissions
chauffeur
competent
considerate
contrast
distracted
do a course
do a test

/k{mpeIn/

viesť kampaň
účastník kampane,
/k@mpeIn@/
kandidát (AmE)
/kA:b@n ImISnz/ uhlíková stopa
/S@UfÆ:/
šofér, vodič
/kÁmpIt@nt/
schopný, zdatný
/k@nsId@r@t/
ohľaduplný, taktný
kontrastovať, nápadne sa
/kÁntrA:st/
líšiť
/dIstr{ktId/
rozptýlený, rozrušený
/du: @ kO:s/
navštevovať kurz
/du: @ test/
robiť test

/du: @n
IksperIm@nt/
do business
/du: bIzn@s/
do harm
/du: hA:m/
haUsh@Uld
do household chores /du:
tSO:z/
do research
/du: rIsÆ:tS/
do the ironing
/dU: D@ aIr@nIÎ/
do an experiment

do your best
fatality
fumes
go down
hands-free
imminent
implement
impulsive
irrelevant
lessen
lower
make a call
make a change
make a choice
make a comment
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robiť pokus, experiment
obchodovať (s niekym)
ublížiť

robiť domáce práce
robiť výskum
žehliť
urobiť maximum (pre
/du: jO: best/
niečo)
smrteľné zranenie,
/f@t{l@ti/
smrteľný úraz
/fju:mz/
výpary
/g@U daUn/
(po)klesnúť
/h{ndzfriː/
hands-free
/ImIn@nt/
bezprostredný
/ImplIment/
(z)realizovať, uskutočniť
/ImpölsIv/
impulzívny, spontánny
nepodstatný,
/Irrel@v@nt/
bezvýznamný
/les@n/
znížiť, zmenšiť
/l@U@/
znížiť, klesnúť
/meIk @ kO:l/
zavolať si
/meIk @ tSeIndZ/ zmeniť (niečo)
/meIk @ tSOIs/
rozhodnúť sa (vo výbere)
/meIk @ kÁment/ okomentovať

/meIk @
k@mpleInt/
sťažovať sa
make a decision
/meIk @ dIsIZn/ rozhodnúť sa
make a difference /meIk @ dIfr@ns/ mať význam
make a mistake
/meIk @ mIsteIk/ urobiť chybu
@
make a suggestion /meIk
s@dZestS@n/
navrhnúť (niečo)
/meIk
@n
make an apology @pÁl@dZi/
ospravedlniť sa
make an attempt
/meIk @n @tempt/ pokúsiť sa
make an
/meIk @n
improvement
Impru:vm@nt/
zlepšiť sa
make use of
/meIk ju:z @v
something
sömTIÎ/
využiť (nieco)
matter
/m{t@/
záležitosť, vec
motorway
/m@Ut@weI/
diaľnica
off-road
/Áf r@Ud/
terénny, terénne
orphanage
/O:f@nIdZ/
sirotinec
phenomenon
/f@nÁmIn@n/
fenomén, zjav
make a complaint

pile-up
portrayal
promote
provisional
puzzle
rally

/paIl öp/
/pO:treI@l/
/pr@m@Ut/
/pr@vIZ@n@l/
/pöz@l/
/r{li/
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hromadná / reťazová
havária
vyzobrazenie, stvárnenie
presadzovať, propagovať
dočasný, predbežný
vrtať v hlave, (z)miasť,
zaraziť
rely

/r{S/

rash
reclaim
requirement
restriction
road rage
road safety
road sign
roundabout
service station
show off
simulator
speed camera
speed limit
statistics
steering wheel
supervision
take a call
take a course
take a decision
take a risk
take a test
take an interest
take control
take cover
take effect
take offence
take part
take place
take power
tendency
toughen up
traffic jam
traffic light
transformation
turnover
volunteer

Unit 3

unáhlený, neuvážený
zabrať si späť,
/rIkleIm/
(znovu)získať
/rIkwaI@m@nt/
požiadavka, podmienka
/rIstrIkSn/
obmedzenie, reštrikcia
/r@Ud reIdZ/
násilie za volantom
/r@Ud seIfti/
bezpečnosť na cestách
/r@Ud saIn/
dopravná značka
/raUnd@baUt/
kruhový objazd
/sÆ:vIs steISn/
čerpacia stanica
/S@U Áf/
predvádzať sa
/sImjUleIt@/
simulátor
fotoaparát policajného
/spi:d k{m@r@/ radaru
najvyššia povolená
/spi:d lImIt/
rýchlosť
/st@tIstIkz/
štatistika
/stI@rIÎ wi:l/
volant
/suːp@rvIZ@n/
dozor, vedenie
/teIk @ kO:l/
prijať / vziať telefonát
navštevovať / účastniť sa
/teIk @ kO:s/
kurzu
/teIk @ dIsIZn/
rozhodnúť sa
/teIk @ rIsk/
(za)riskovať
/teIk @ test/
robiť test
/teIk @n Intr@st/ zaujímať sa o
/teIk k@ntr@Ul/ prevziať kontrolu
/teIk köv@/
ukryť sa
mať vplyv / účinok, zabrať
/teIk Ifekt/
(liek)
/teIk @fens/
uraziť sa
zúčastniť sa,
/teIk pA:t/
spoluúčinkovať
/teIk pleIs/
konať sa, uskutočniť sa
/teIk paU@/
prevziať moc
/tend@nsi/
tendencia, sklon
/töf@n öp/
sprísniť, pritvrdiť
/tr{fIk dZ{m/
dopravná zápcha
/tr{fIk laIt/
semafor
/tr{nsf@meISn/ zmena, transformácia
/tÆ:n@Uv@/
obrat
/vÁl@ntI@/
dobrovoľník

a pile of

/@ paIl @v/

absorb

/@bzO:b/
/@kweIntns/
/{d{pteISn/
/{ntis@US@l/
/@plaId/
/@priːSieIS@n/
/AːrtIkjUl@t/
/@sIm@leIt/
/OːT@raIz/
/b{f@l/
/bIwIld@rd/
/baI@UpIk/
/brO:dn jO:
h@raIz@nz/
/kO:l Áf/
/k{ri Án/
/k@si:n@U/
/kA:st/

acquaintance
adaptation
antisocial
applied
appreciation
articulate
assimilate
authorise
baffle
bewildered
biopic
broaden (your)
horizons
call off
carry on
casino
cast

kopa / hromada (niečoho)
vstrebať, nasať,
absorbovať
známy
adaptácia, prepracovanie
nespoločenský
aplikovaný
porozumenie, uznanie
zrozumiteľný, výrečný
osvojiť si, vstrebať
schváliť, dať súhlas
zmiasť, nejsť do hlavy
zmätený
životopisný film
rozšíriť si (svoje) obzory
zrušiť, odvolať
pokračovať
kasíno
herecké obsadenie
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catch up with
child prodigy
chunk
come easily to
someone
come up with
contribution
convincing
co-star
council
crack
curved
dedicated
deliver a
performance
drive
drop out
encode
engage with
enrich
equation
exceptionally
eye contact
faze
fazed
fit in
flawed
force
for fear of (doing
something)
genius
get (your) words
straight
get on with
gifted
grasp

/k{tS öp wID/

stretnúť sa
detský génius, zázračné
/tSaIld prÁd@dZi/ dieťa
/tSöÎk/
kus (niečoho)
/köm i:zIlI t@
robiť (niečo) bez väčšej
sömwön/
snahy, jednoducho
vymyslieť (niečo), prísť s
/köm öp wIT/
(riešenim)
/k@ntrIbju:Sn/
prínos
/k@nvInsIÎ/
presvedčivý, vierohodný
(noun) spoluúčinkujúci,
/k@U stAːr/
(verb) spoluúčinkovať
/kaUns@l/
rada
/kr{k/
rozlúštiť, vyriešiť
/kÆ:vd/
zakrivený
/dedIkeItId/
oddaný, zanietený

/dIlIv@ @
p@fO:m@ns/
/draIv/

/get Án wIT/
/gIftId/
/grA:sp/

/grIp/
@
have a gift / talent for /h{v
gIft/t{l@nt fO:/
highlighter
/haIlaIt@/
hit on
/hIt Án/
hyperactive
/haIp@r{ktIv/

inaccurate
incredible
intense
justification
keep up with
leap out at

podať výkon
nadšenie, motivácia, elán
zanechať / nedokončiť
(štúdium)
zašifrovať
zaujať, upútať
obohatiť
rovnica
výnimočne, mimoriadne
očný kontakt
zastrašiť
zastrašený
zapadnúť, zaradiť sa
chybný, kazový
(pri)nútiť, donútiť

/drÁp aUt/
/Ink@Ud/
/IngeIdZ wIT/
/InrItS/
/IkweIZn/
/IksepS@n@li/
/aI kÁnt{kt/
/feIz/
/feIzd/
/fIt In/
/flOːd/
/fO:s/
/fO: fI@ @v duːIÎ
sömTIÎ/
zo strachu z, z obavy pred
/dZi:nj@s/
génius
/get jO: wÆːrdz
streIt/
jasne sa vyjadriť

grip

impenetrable
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/ImpenItr@b@l/
/In{kjUr@t/
/Inkred@bl/
/Intens/
/dZöstIfIkeISn/
/ki:p öp wID/

live up to
expectations
look for

/li:p aUt {t/
/lIv öp t@
ekspekteIS@n/
/lUk fO:/

look into

/lUk Int@/

look up to

/lUk öp t@/

www.macmillan.sk/slovnicky

pokračovať s (niečim),
postúpiť s (niečim)
nadaný, talentovaný
pochopiť, porozumieť
upútaný, zaujatý,
uchvátený (niečim)
mať nadanie / talent na
zvýrazňovač
naraziť na, nájsť
hyperaktívny
nepreniknuteľný,
neprístupný (človek;
povaha)
nepresný, chybný
skvelý, úžasný
intenzívny, náročný
zdôvodnenie, podopretie,
podloženie
držať krok s
upútať, osloviť (niečo
niekoho)
naplniť očakávania
hľadať
zaoberať sa (niečim),
prešetriť (niečo)
obdivovať, vzhliadať k
(niekomu)

make up
manipulated
masterpiece

/meIk öp/
/m@nIpjUleItid/
/mA:st@pi:s/

tvoriť (niečo)
(z)manipulovaný
majstrovské dielo
naučiť sa naspamäť,
memorise
/mem@raIz
zapamätať si
/jO:
maInd
byť nesústredený /
(your) mind wanders wÁnd@r/
rozptýlený
mindful
/maIndf@l/
dbalý, uvedomelý
mindfulness
/maIndf@ln@s/
všímavosť, uvedomelosť
nesprávne interpretovať,
misinterpret
/mIsIntÆːrprIt/ mylne vyložiť
misunderstood
/mIsöd@stUd/
nepochopený, nedocenený
mnemonic device /nImÁnIk dIvaIs/ mnemotechnická pomôcka
nerd
/nÆːrd/
maniak, náruživec, šprt
organ
/Oːrg@n/
organ
overcritical
/@Uv@r krItIk@l/ príliž kritický
(náhodou) začuť, (tajne)
overhear
/@Uv@hI@/
vypočuť
šťastný ako blcha, byť
over the moon
/@Uv@ D@ mu:n/ šťastím bez seba
pass away
/pA:s @weI/
skonať, zomrieť
peer
/pI@/
rovesník
persuasive
/p@sweIsIv/
presvedčivý
pochytiť, naučiť sa
pick up
/pIk öp/
(neúmyselne)
dať dohromady, zistiť
piece together
spojitosti medzi
/pi:s t@geD@/
informáciami
post-production
promise
pursue

/p@Ust
pr@dökS@n/
/prÁmIs/

recall

/p@sju:/
/rIkO:l/

recognise

/rek@gnaIz/

reflect on

/rIflekt Án/
/rIhÆ:s/
/ri:ju:naIt/
/sIkjU@/
/self @we@/
/self krItIk@l/

rehearse
reunite
secure
self-aware
self-critical
sequel
semi-biographical
spot
stand out
strength

/siːkw@l/
/semi
baI@gr{fIk@l/
/spÁt/
/st{nd aUt/

post-produkčný
nádej
venovať sa (niečomu),
usilovať sa (o dosiahnutie
cieľa)
vybaviť si (spomienku)
poznať / rozpoznať
(niekoho, niečo)
uvažovať / premýšľať (o
niečom)
nacvičovať, skúšať
opäť sa stretnúť / zjednotiť
zabezpečený
vedomý si seba samého
sebakritický
pokračovanie, druhá časť /
diel

semi-biografický
všimnúť si, rozoznať
vynikať
siná stránka, prednosť,
/streÎT/
klad
/söb plÁt/
vedľajšia dejová línia
/su:p@hI@r@U/
superhrdina
/s@pOːrtIÎ {kt@/ herec vo vedľajšej úlohe
/s@pO:tIv/
podporujúci
/tO:k Tru:/
vysvetliť, objasniť
/TI@ri/
teória

sub-plot
superhero
supporting actor
supportive
talk through
theory
turn (your) mind to /tÆ:n jO: maInd t@
something
sömTIÎ/
zaumieniť si
twists and turns (of a /twIstz {nd
plot)
tÆːrnz @v @ plÁt/ zápletky
ultimate
/öltImIt/
hlavný
underestimate
/önd@restImeIt/ podceniť, podhodnotiť
underrated
/önd@reItId/
nedocenený, podceňovaný
unethical
/öneTIk@l/
nemorálny, neetický
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unfold

/önf@Uld/

unpredictable

/önprIdIkt@bl/
/önrI@lIstIk/

unrealistic
visualise
weakness
work out

/vIZu@laIz/
/wiːkn@s/
/wÆ:kaUt/

write down

/raIt daUn/
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rozvíjať sa, vyvynúť sa,
vyjaviť sa
nepredvídateľný,
nevyspytateľný
nerealistický
predstaviť si, vyvolať si v
duchu obraz
slabá stránka, slabina
vypočítať
zapísať (si), poznamenať
(si)

Unit 4
a wealth of
advance(s)
algorithm
anatomy
application
archaeology
architecture
astrophysics
augmented reality

/@ welT @v/
/@dvAːnsiz/
/{lg@rID@m/
/@n{t@mi/
/{plIkeISn/
/a:kiÁl@dZi/
/A:kItektS@/
/{str@UfIzIks/
/Oːgmentid
rI{l@ti/

be done

množstvo, hojnosť
(niečoho)
pokrok, posun
algoritmus
anatómia
využitie
archeológia
architektúra
astrofyzika
rozšírená realita
byť hotový (od únavy /
vyčerpania)

/bi: dön/
/baI@U
biocompatible
k@mp{t@b@l/
biokompatibilný
biomechanics
/baI@U mIk{nIkz/ biomechanika
biomedicine
/baI@Umeds@n/ biomedicína
biometric
/baI@UmetrIks/ biometrický
bionic
/baIÁnIk/
bionický
break ground
/breIk graUnd/ urobiť pokrok / prevrat
breakthrough
/breIkTru:/
pokrok
bring about
/brIÎ @baUt/
spôsobiť, zapríčiniť
capability
/keIp@bIl@ti/
schopnosť, spôsobilosť
chemistry
/kemIstri/
chémia
/In
kl@Uz
(in) close proximity prÁksIm@ti/
v tesnej blízkosti
corrupt
/k@röpt/
skaziť
couple
/köpl/
prepojiť, spárovať
crackdown
/kr{kdaUn/
prísne opatrenia
cutback
cutting-edge
cyborg
disastrous
drawback
due to
engineering
enhance
enzyme
ethically
far-fetched
feat
feedback
foam
forensic science
full-scale
funding
gastronomy
gene

zníženie, obmedzenie
(niečoho)
priekopnícky, novátorský
kyborg
katastrofálny
nevýhoda
vďaka, pre (niečo, ako
/dju: t@/
dôvod (niečoho)
/endZInI@rIÎ/
strojárstvo, inžinierstvo
/InhA:ns/
zlepšiť
/enzaIm/
enzým
/eTIk@li/
eticky
nereálny,
/fA: fetSt/
nepravdepodobný
/fi:t/
výkon
/fiːdb{k/
spätná väzba
/f@Um/
molitan
/f@renzIk saI@ns/ forenzné vedy
/fUl skeIl/
najvyššieho stupňa, úplný
financovanie, finančné
/föndIÎ/
zdroje
/g{strÁn@mi/
gastronómia
/dZi:n/
gén

/kötb{k/
/kötIÎ edZ/
/saIbO:g/
/dIzA:str@s/
/drO:b{k/
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mÁdIf
genetically-modified /dZ@netIkli
aId/
geneticky upravený
genetics
geology
give an edge

/dz@netIks/
/dZiːÁl@dZi/
/gIv @n edZ/

genetika
geológia
dať výhodu (niekomu)
spôsobiť, dať vznik
give rise to
/gIv raIz t@/
(niečomu)
byť v rozpore s, odporovať
go against
/g@U @genst/
(niečomu), nezlučovať sa
/h{v
@n
Imp{kt
mať dopad (na niečo),
have an impact on Án/
ovplyvniť (niečo)
hearing aid
/hI@rIÎ eId/
audiofón
implant
/ImplA:nt/
implantovať
implication
/ImplIkeIS@n/
následok, dôsledok
in demand
/In dImA:nd/
byť žiadaný
informed
/InfOːrmd/
uvážený, premyslený
in turn
/In tÆ:n/
na oplátku, následne
innovation
/In@UveIS@n/
inovaćia
dobre informovaný,
knowledgeable
/nÁlIdZ@b@l/
oboznámený
lead to
/li:d t@/
viesť (k niečomu)
legend
/ledZ@nd/
legenda
lifespan
/laIfsp{n/
dĺžka života
lightweight
/laItweIt/
ľahký
limb
/lIm/
končatina
line-up
/laIn öp/
zostava (tímu)
long-term
/lÁÎ tÆ:m/
dlhodobý
micro-organism
mutant
neuroscience
nutritional science
organ
outcome
outcry
outlook
outset

/maIkr@UOːrg@nIz
@m/
mikroorganizmus
/mjuːt@nt/
mutantný, meniaci sa
/njU@r@UsaI@ns/ neuroveda
/njuːtrIS@n@l
saI@ns/
nutričná veda
/Oːrg@n/
orgán
/aUtköm/
výsledok, záver
/aUtkraI/
búrlivý protest
/aUtlUk/
vyhliadky (do budúcnosti)
/aUtset/
začiatok, počiatok
v dôsledku (niečoho), z

owing to

/@UIÎ t@/
dôvodu (niečoho)
pacemaker
/peIsmeIk@r/
kardiostimulátor
prompt (someone to /prÁmpt sömwön podnietiť, dohnať (niekoho
do something)
t@ du: sömTIÎ/ k niečomu)
protein
/pr@Uti:n/
bielkovina
psychology
/saIkÁl@dZi/
psychológia
purity
refuse
repercussion
rival
robotic
scouting
setback
side effect
sociology
spark off

/pjU@r@ti/
/rIfju:z/
/riːp@rköS@n/
/raIvl/
/r@UbÁtIk/
/skaUtIÎ/
/setb{k/
/saId Ifekt/
/s@USiÁl@dZi/
/spA:k Áf/

stem from

/stem frÁm/

suppose/supposing /s@p@Uz/
that
s@p@UzIÎ D{t/
sustainable
/s@steIn@b@l/
synthetic biology
tenacity
trait

/sInTetIk
baIÁl@dZi/
/t@n{s@ti/
/treIt/

čírosť, priezračnosť,
rýdzosť
odpad
následky
súperiaci, konkurenčný
robotický
prieskumný
prekážka, nezdar
vedľajší účinok
sociológia
vyvolať, podnietiť, rozpútať
prameniť (z niečoho), byť
spôsobený (niečim)
za predpokladu, že; dajme
tomu, že
udržateľný
syntetická biológia
húževnatosť, vytrvalosť
vlastnosť, črta
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worldwide

(celo)svetový

@v tötS
in/out of touch with /In/aUt
wIT/

worthwhile

v najhoršom prípade
stojaci za to, majúci
zmysel, užitočný

indeed
issue someone with
a(n) (on-the-spot)
fine
judge
law-abiding

/Indi:d/
/ISu: sömwön
wIT @n Án D@
spÁt faIn/
/dZödZ/
/lO: @baIdIÎ/

littering

/lIt@rIÎ/
/meIk @ fO:ml
@pÁl@dZi/
/meIk @ pr{Îk /
h@Uks kO:l/
/m{t@/
/mI@li/
/maIndl@sli/
/nju:s@ns/
/nju:m@r@s/
/@keIZn@li/
/Án @kaUnt @v/
/Án bIhAːf @v/

/wÆ:TwaIl/

Unit 5

/@ nömb@ @v/
/@kwIt sömwön
@v tSA:dZIz/
/@dIS@n@li/
/{nd jet/
anti-establishment /{nti
Ist{blISm@nt/
arise
/@raIz/
tötS @v
a touch of something /@
sömTIÎ/
sömwön
ban someone from /b{n
frÁm/
basis
/beIsIs/
a number of
acquit someone of
charges
additionally
and yet

niekoľko
zbaviť niekoho obvinení
navyše, dodatočne
a predsa
protizriadenecký
nastať, vyskytnúť sa
náznak, trocha (niečoho)

zakázať niečo niekomu
opodstatnenie, základ
telová kamera, kamera
body cam
/bÁdi k{m/
pripnutá na uniforme
bogus
/b@Ug@s/
falošný
pomocou, prostredníctvom
by means of
/baI mi:ns @v/
(niečoho)
cash strapped and /k{S str{pt {nd obmedzený rozpočet a
resources tight
rIsO:sIz taIt/
limitované zásoby
charismatic
/k{rIzm{tIk/
charizmatický
civilised
/sIv@laIzd/
kultúrny, civilizovaný
claim
/kleIm/
tvrdenie
clog
/klÁg/
zaťažiť
collaborate with
/k@l{b@reIt wIT/ spolupracovať s
nadobudnúť platnosť,
come into force
/köm Int@ fO:s/ vstúpiť do platnosti
constitutional
/kÁnstItjuːS@n@l ústavný, ústavodarný
court
/kO:t/
súd
CCTV
/si:sI:ti:vi:/
priemyselná televízia
designated/non/dezIgneItId /
designated
nÁn dezIgneItId/ vyhradený, vymedzený
deter
/ditÆ:/
odradiť, odstrašiť
diskriminácia,
discrimination
/dIskrImIneISn/ znevýhodňovanie
diskriminačný,
discriminatory
/dIskrImIn@t@ri/ diskriminujúci
nedisciplinované
disorderly conduct /dIsOːrd@rli
kÁndökt/
správanie, výtržníctvo
disturbance
/dIstÆ:b/
(vy)rušenie
do community
/du: k@mju:n@tI vykonať verejnoprospešné
service
sÆ:vIs/
práce
editorial
/edItOːri@l/
redaktor
enforce
/InfO:s/
vynutiť (dodržanie)
facial recognition
harass
highly
immaturity
impose a curfew
in a bid to
in addition to
in aid of
in favour of
in order to
in response to
in the process of

/feIS@l
rek@gnIS@n/
/h{r@s/
/haIlI/
/Im@tjU@r@ti/
/Imp@Uz @
kÆːrfjuː/
/In @ bId t@/
/In @dIS@n t@/
/In eId @v/
/In feIv@ @v/
/In O:d@ t@/
/In rIspÁns t@/

rozpoznávanie tváre
obťažovať, prenasledovať
vysoko, veľmi
nevyspelosť

vydať zákaz vychádzania
v snahe o
okrem, mino (niečoho)
na podporu
v prospech, pre
aby, za účelom
ako odpoveď (na niečo)
byť v procese (robenia
/In D@ pr@Uses @v/niečoho)
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make a formal
apology
make a prank/hoax
call
matter
merely
mindlessly
nuisance
numerous
occasionally
on account of
on behalf of
on the strength of
on the verge of
(doing something)
one-off /repeated
shoplifting
ordinance

/Án D@ vÆːrdZ @v
duːIÎ sömTIÎ/
/wön Áf/rIpiːtId
SÁplIftIÎ/
/OːrdIn@ns/

/parkIÎ tIkIt/
/pA:s/
/pI@ preS@/
/pen@lti/
/prIsiːd/
/prÁsikju:t/
/prÁsIkju:Sn/
@
receive a suspended /rIsi:v
s@spendId
sentence
sent@ns//
pass
peer pressure
penalty
precede
prosecute
prosecution

sacrifice
self-determination
settle a fine
several
sleep disorder
social worker
supervise

/redZIst@/
/s{krIfaIs/
/self
dItÆːrmIneIS@n/
/setl @ faIn/
/sevr@l/
/sli:p dIsO:d@/
/s@USl wÆ:k@/

/su:p@vaIz/
/s@rveIl@ns/
/sIn@nIm/
vA:st
the vast majority of /D@
m@dZÁr@tI @v/
undertake
/önd@teIk/
undesirable
/öndIzaIr@b@l/
valid
/v{lId/
validate
/v{lIdeIt/
vandalism
/v{nd@lIzm/
vulnerability
/völnr@böIlIti/
(be) willing to
/bi: wIlIÎ t@/
surveillance
synonym

vystaviť niekomu pokutu
(na mieste)
súdiť
dodržiavajúci zákony
odhadzovanie odpadkov,
neporiadok

verejne sa ospravedlniť
vystreliť si z niekoho po
telefóne, falošný telefonát
situácia
iba, len
bezmyšlienkovite
otravný telefonát
početný
príležitostne
kvôli, vzhľadom na (niečo)
v mene (niekoho)
spoliehajúc sa na (niečo),
/Án D@ streÎT @v/ na základe (niečoho)

parking ticket

register

(ne)byť v obraze (s niečim)
v skutočnosti, skutočne

na pokraji (niečoho)
občasná / opakovaná
krádež v obchode
nariadenie
pokuta za nesprávne
parkovanie
schváliť, prijať (zákon)
tlak okolia
postih, trest
predchádzať (niečomu)
súdne sa domáhať, stíhať
trestné stíhanie
dostať podmienečné
odsúdenie
register (slovná zásoba
používaná v určitých
situáciach)
obeta
slobodná vôľa, slobodné
rozhodovanie
zaplatiť pokutu
niekoľko(krát)
porucha spánku
sociálny pracovník
dohliadať, dozerať,
monitorovať
dohľad, stále sledovanie
synonymum
veľká väčšina
podniknúť
nežiaduci
platný
validovať
vandalizmus
zraniteľnosť, bezbrannosť
byť ochochotný
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Unit 6

/@ h@Um frÁm
a home from home h@Um/
airtight
/e@rtaIt/
airy
/e@ri/
aria
/A:ri@/
at full blast
/@t fUl blA:st/
atmospheric
/{tm@sferIk/
/bi: h@Um {nd
be home and dry
draI/
In D@ seIm
be in the same boat /bi:
b@Ut/
not someone’s cup /nÁt sömwönz
of tea
köp @v ti:/
bill
/bIl/
bitter
/bIt@/
block of (high-rise) /blÁk @v haI raIz
flats
fl{tz/
bohemian
/b@Uhiːmi@n/
brighten up
/braIt@n öp/
bring (it) home to
/brIÎ It h@Um t@
someone
sömwön/
bring the house
down

/brIÎ D@ haUs
döUn/
bungalow
/böÎg@l@U/
bustling
/bös@lIÎ/
/baI traI@l {nd
by trial and error
er@r/
chalet
/S{leI/
combat
/kÁmb{t/
cosmopolitan
/kÁzm@pÁlItn/
cottage
/kÁtIdZ/
criteria
/kraItI@ri@/
crowded
/kraUdId/
deposit
/dIpÁzIt/
detached house
/dIt{tSt haUs/
dodgy
/dÁdZi/
dorm/dormitory
/dO:m/dO:mItri/
drown out
/draUn aUt/
eccentric
/IksentrIk/
flat-/house-hunt
/fl{t haUs hönt/
flat/house share
/fl{t haUs Se@/
flatmate
/fl{tmeIt/
fully furnished
/fUlI fÆ:nISt/
fun
/fön/
get on like a house /get Án laIk @
on fire
haUs Án faI@/
raUnd D@
go round the houses /g@U
haUsiz/
ground rules

hilly
hip
historic

/graUnd ru:lz/
/hOːlz @v
rezId@ns/
/hIli/
/hIp/
/hIstÁrIk/

hold back

/h@Uld b{k/

home in on

/h@Um In Án/
/h@Um truːTz/
/h@UmbÁdi/
/h@UmsIk/

halls of residence

home truths
homebody
homesick
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druhý domov
vzduchotesný
vzdušný
ária
naplno, na plné obrátky
atmosferický
byť za vodou, mať (niečo)
vo vrecku
byť na jednej lodi
nie je podľa (niekoho)
gusta, nie je (niekoho)
vkus
účet
zatrpknutý
bytový dom, bytovka
bohémsky
oživiť
vysvetliť, objasniť (niečo)
vyslúžiť si hlasné ovácie,
zdvihnúť divákov zo
sedadiel
bungalov
rušný
metódou pokus a omyl
horská chata, zrub
bojovať (s niečim), zápasiť
kozmopolitný
vidiecky dom, chalupa
kritéria
preplnený, prepachatý
záloha
samostatný dom
pofidérny, riskantný
študentský internát
prehlušiť
výstredný, excentrický
zhánanie domu/bytu
spolubývanie
spolubývajúci
plne zariadený (nábytkom)
príjemný
padnúť si do nôty, rýchlo
sa zblížiť

homestay
host
imitation
imposing
industrial
insight
instrumental
insulation
isolated
kick someone out
laid-back
landlord/landlady
LED
lodger
luxury apartment
make (yourself) at
home
mod cons

/h@UmsteI/
/h@Ust/
/ImIteIS@n/
/Imp@UzIÎ/
/IndöstrI@l/
/InsaIt/
/InstrUment@l/
/InsjuleISn/
/aIs@leItId/

pobyt u rodiny v zahraničí
hostiteľský
imitácia, napodobenie
impozantný, veľkolepý
industriálny
porozumenie, pochopenie
užitočný, (ná)pomocný
izolácia
odľahlý, zapadnutý
vyhodiť, vykopnúť
/kIk sömwön aUt/ (niekoho)
/leId b{k/
pokojný, kľudný

/l{ndlOːrd/l{ndle
Idi/
domáci, majiteľ bytu
/eli:di:/
svietivá dióda
/lÁdZ@r/
(pod)nájomník
/lökS@ri
@pA:tm@nt/
luxusný apartmán
/meIk j@rself {t urobte si pohodlie, ako
h@Um/
doma

modification
monstrosity
move in
not be anything to
write home about
paradise
picturesque

/mÁd kÁnz/
/mÁdIfIkeIS@n/
/mÁnstrÁs@ti/
/mu:v In/
/nÁt bi: eniTIÎ t@
raIt h@Um @baUt/
/p{r@daIs/
/pIktS@resk/

rank

/r{Îk/

renowned for

/rInaUnd fO:/
/röndaUn/

run-down
sanitation
semi-detached
house
shabby
shift
spotless

/s{nIteIS@n/
/semi dIt{tSt
haUs/
/S{bi/
/SIft/
/spÁtl@s/

sprawling

moderné príslušenstvo,
vymoženosti
úprava
obludnosť, monštruozita
nasťahovať sa
nič zváštne čo by stálo za
zmienku
raj
malebný
patriť k, radiť (niečo
niekde)
vychýrený, povestný,
slávny (niečim)
spustnutý, schátraný
sanitácia, hygienické
zariadenia
poldom, dvojdom
ošarpaný, opotrebovaný,
ošumelý
zmena
perfektné čistý
rozliehajúci sa, rozťahujúci
sa

/sprOːlIÎ/
/stiːpd In
steeped in
(history/art/culture) hIst@ri/A:t/költS@/
/
preniknutý (niečim)
stylish
/staIlIS/
moderný
tenant
/ten@nt/
nájomník
terraced house
/ter@st haUs/
radový dom

chodiť okolo horúcej kaše
základné pravidlá (pre
určitú príležitosť)

the small print

študentský internát
kopcovitý
moderný
historický
brzdiť, (za)brániť, nedovoliť
(niečo niekomu)
zamerať sa, sústrediť sa,
upriamiť sa (na niečo)
trpká/horká pravda
domased
smútiaci za domovom

touristy

thriving
tourist trap
tranquil
traumatic
trendy
turn up
unmissable
upmarket
vibrant
villa
wastewater

/D@ smO:l prInt/
/TraIvIÎ/
/tU@rIst tr{p/
/tU@rIstI/
/tr{ÎkwIl/
/trO:m{tIk/
/trendi/
/tÆ:n öp/
/önmIs@bl/
/öpmA:kIt/
/vaIbr@nt/
/vIl@/
/weIstwOːt@r/

poznámky, dodatky
tlačené malým písmom
prosperujúci, úspešný
pasca na turistov
turistický, navštevovaný
turistami, preplnený
pokojný, tichý
traumatický
moderný, trendový
doraziť
stojaci za to
luxusný
živý, plný života, energický
letné sídlo, vila
odpadová voda
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welcoming

/welk@mIÎ/

well-connected

/welk@nektId/
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príjemný, prívetivý
majúci
styky/známosti/konexie

80s/90s/00s
/eItiz/naIntiz/tuː osemdesiate/deväťdesiate/
(noughties)
TaUz@ndz nOːtiz/ dvetisíce roky
accessory
/@kses@ri/
(módny) doplnok
ad/advert/advertisem /{d/{dvÆ:t/@dvÆ:
ent
tIsm@nt/
reklama
affordable
/@fO:d@bl/
cenovo dostupný
anonymous
/@nÁnIm@s/
anonýmny
antisocial
/{ntis@US@l/
antisociálny
back
/b{k/
podporiť
baggy
/b{gI/
voľný
banner
/b{n@/
transparent, baner
billboard
/bIlbO:d/
reklamný pútač
bold
/b@Uld/
výrazný
brand loyalty
/br{nd lOI@ltI/
vernosť obchodnej značke
brand name
/br{nd neIm/
obchodná značka
bring to the table
/brIÎ t@ D@ teIbl/ ponúkať, poskytnúť
brochure
/br@US@/
brožúra, prospekt
buzz
/böz/
vzrušenie, nadšenie
capture someone’s /k{ptS@
attention
sömwönz @tenSn/upútať niekoho pozornosť
neformálny, všedný,
casual
/k{ZU@l/
ležérny (oblečenie)
censorship
/sens@rSIp/
cenzúra
check
/tSek/
kockovaný
chic
/Siːk/
šik, módny, vkusný
childish
/tSaIldIS/
detinský
classic
/kl{sIk/
tradičný, klasický
collectable
/k@lekt@bl/
(zberateľsky) vzácny
corrupt
/k@röpt/
skorumpovaný, podplatený
creative
/krIeItIv/
tvorivý, kreatívny
criticism
/krItIsIsm/
kritika
cultivate
/költIveIt/
kultivovať, (vy)šľachtiť
cute
/kju:t/
pekný
nepravé video (digitálne
deep fake
/di:p feIk/
upravené)
description
/dIskrIpSn/
opis
designer-label
/dIzaIn@r leIb@l/ dizajnérsky
dramatically
/dr@m{tIkli/
dramaticky
empower
/ImpaU@r/
oprávniť, splnomocniť
endorse
/IndOːrs/
podporovať, schvaľovať
endorsement
/IndOːrsm@nt/
podpora, schvaľovanie
ensure
/InSU@/
zaistiť, zaručiť
evolve
/IvÁlv/
vyvíjať sa
executive
/Igzekj@tIv/
vedúci pracovník
fake
/feIk/
falošný, nepravý
(ne)moderný,
(un)fashionable
/ön f{S@n@b@l/ (ne)populárny
fast fashion
/fA:st f{Sn/
rýchla móda
fit
/fIt/
sedieť, byť akurát
fit in
/fIt In/
zapadnúť
floppy hat
/flÁpi h{t/
široký klubúk
flowery
/flaUrI/
kvetovaný
flyer
/flaI@/
leták
free sample
/fri: sA:mpl/
vzorky zdarma
freebie
/friːbi/
pozornosť podniku
očarujúci, atraktívny,
glamorous
/gl{m@r@s/
príťažlivý
grab someone’s
/gr{b sömwönz
attention
@tenSn/
získať niekoho pozornosť
www.macmillan.sk/slovnicky

hand-me-down

obnosené/zdedené

overthink

prehnane premýšľať (o
niečom)
vzorovaný
dokonalosť
imidž, osobnosť
bez vzoru, jednofarebný
zbytočný
vyskakovacie okno
pózovať
predsezónny
umiestnenie produktov (za
účelom reklamy)
propagovať
v porovnaní s
zodpovedný
otrhaný, špinavý
z druhej ruky
praktický, rozumný
predvádzať
otrok módy, človek
sledújúci najnovšie módne
trendy
skogan, reklamné heslo
elegantný, vkusný
riešenie

/h{nd miː daUn/ oblečenie
have an eye for
/h{v @n aI fO:/ mať zmysel pre
illegally
/Ili:g@li/
nelegálne, protiprávne
inability
/In@bIlIti/
neschopnosť
increasingly
/Inkri:sIÎli/
stále viac, viac a viac
indecisive
/IndIsaIsIv/
nerozhodný, váhavý
ineffective
/InIfektIv/
neúčinný, neefektívny
inescapable
/InIskeIp@b@l/
neodvratný, nevyhnutný
influencer
/Influ@ns@r/
influencer
intensify
/IntensIfaI/
zosilniť
interaction
/int@r{kS@n/
interakcia, komunikácia
launch a marketing /lO:ntS @ mA:kItIÎ rozbehnúť/začať
campaign
k{mpeIn/
marketingovú kampaň
leaflet
/li:fl@t/
leták, brožúrka
likelihood
/laIklIhUd/
pravdepodobnosť
logo
/l@Ug@U/
logo
look good on
/lUk gUd Án/
pasovať, hodiť sa
loose
/lu:s/
voľný, priedušný
loud
/laUd/
krikľavý, nápadný
/meIk
k@Uld
predaj (produktu) po
make cold calls
kOːlz/
telefóne
manipulate
/m@nIpjuleIt/
(z)manipulovať
marketeer
/mAːrkItI@r/
marketingový pracovník
match
/m{tS/
zladiť
mimic
/mImIk/
napodobňovať, imitovať
mix and match
/mIks {nd m{tS/ kombinovať a ladiť
modernise
/mÁd@rnaIz/
(z)modernizovať
multi-purpose
/mölti pÆːrp@s/ viacúčelový, univerzálny
bi: siːn ded nikdy by som neurobil
not be seen dead in /nÁt
In/
(niečo)
novelty value
/nÁv@lti v{lju:/ originálna hodnota
old-fashioned
/@Uld f{Snd/
starobylý, starodávny
optimal
/ÁptIm@l/
optimálny
outfit
/aUtfIt/
odev
overconfidence
/@Uv@rkÁnfId@ns/ prílišné sebavedomie
overnight
/@Uv@naIt/
cez noc, náhle
over-sized
/@Uv@ saIzd/
nadmerne veľký
/@Uv@ TIÎk/
patterned
/p{t@rnd/
perfection
/p@rfekS@n/
persona
/p@rs@Un@/
plain
/pleIn/
pointless
/pOIntl@s/
pop-up
/pÁp öp/
pose
/p@Uz/
preseason
/priːsiːz@n/
product placement /prÁdökt
pleIsm@nt/
promote
/pr@m@Ut/
relative to
/rel@tIv t@/
responsible
/rIspÁns@bl/
scruffy
/skröfi/
second-hand
/sek@ndh{nd/
sensible
/sens@b@l/
showcase
/S@UkeIs/
slave to fashion
slogan
smart
solution

/sleIv t@ f{Sn/
/sl@Ug@n/
/smA:t/
/s@lu:Sn/
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sophisticated
stand out (from the
crowd)
strengthen
stripy
stylish
suit
supportive
sustainable
sweatshop
tallish
theoretically
thoughtfulness
tight
timeless
tried-and-tested
uncertain
undeniably
unfortunately
variety
vintage
word-of-mouth
publicity

Unit 8
account
account
adversity
altitude
back in the saddle
be unique to
break
break
break
breakneck
brighten up
canyoning

/s@fIstIkeItId/
/st{nd aUt frÁm
D@ kraUd/
/streÎT@n/
/straIpi/
/staIlIS/
/su:t/
/s@pO:tIv/
/s@steIn@b@l/
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kultivovaný, vzdelaný

vyčnievať, vynikať
posilniť
pruhovaný, pásikovaný
elegantný, moderný
pristať, padnúť, svedčať
podporujúci
(dlhodobo) udržateľný
manufaktúra s drsnými
pracovnymi podmienkami
/swetSÁp/
a nízkou mzdou
/tOːlIS/
vyšší (než je priemer)
/TI@retIkli/
teoreticky, hypoteticky
/TOːtf@ln@s/
ohľaduplnosť, pozornosť
/taIt/
tesný, priliehavý
/taIml@s/
nadčasový
/traId @nd testid/ v praxi vyskúšaný
/önsÆ:tn/
nejasný
/öndInaI@b@li/
nepopierateľne
/önfO:tS@n@tli/
bohužiaľ
/v@raI@ti/
rôznorodosť, rôznosť
/vIntIdZ/
starodávny
ústna publicita
/wÆːrd @v maUT (propagované ústne medzi
pöblIs@ti/
ľuďmi)

/@kaUnt/
/@kaUnt/
/@dvÆːrs@ti/
/{ltItju:d/

účet, konto
opis, záznam
nepriazeň, ťažkosti
nadmorská výška
dostať sa do sedla, mať
/b{k In D@ s{dl/ kontrolu nad niečim
/bi: jUni:k t@/
byť typický/príznačný
/breIk/
krátka dovolenka
/breIk/
príležitosť
/breIk/
zlomiť
/breIknek/
závratný
/braIt@n öp/
rozžiariť sa, rozveseliť sa
cestovanie po a návšteva
/k{nj@n IÎ/
kaňonov

@ S{d@U
cast a shadow over /kA:st
@Uv@/
catch
/k{tS/
catch
/k{tS/
chilled
/tSIld/
clear
/klI@/
clear
/klI@/
clear
/klI@/
clinical
/klInIkl/
comfort zone
/kömf@t z@Un/
core
/kOːr/
cover
/köv@/
cover
/köv@/
dedicate
/dedIkeIt/
dinghy
/diÎgi/
dominate
/dÁmIneIt/
In D@
down in the dumps /döUn
dömpz/
draw
/drO:/
draw
/drO:/
draw
/drO:/

www.macmillan.sk/slovnicky

zatieniť, zarmútiť
(za)chytiť, postrehnúť
chytiť, dolapiť
vychladený, studený
jasný, bezoblačný
očividný
zreteľný
klinický
komfortná zóna
vnútro
prejsť, prekonať
zakryť, pokryť
venovať, zasvätiť
čln, loďka
ovládnuť
byť na dne
remíza
(na)kresliť, (na)rysovať
pritahnúť

byť unášaný, uberať sa,

drift

/drIft/
smerovať
drop off
/drÁp Áf/
priniesť
ear-splitting
/I@r splItIÎ/
ohlušujúci
encompass
/Inkömp@s/
zahŕňať, obsahovať
eye-catching
/aIk{tSIÎ/
pútavý
eye-opening
/aI@Up@nIÎ/
poučný
fair
/fe@/
pekný, jasný, bezoblačný
fair
/fe@/
rozumný
feel blue
/fi:l blu:/
byť smutný
feel down/low
/fi:l döUn l@U/
byť smutný
get to the point
/get t@ D@ pOInt/ prejsť k veci
goggles
/gÁglz/
ochranné okuliare
grieve
/griː(v/
smútiť, žialiť
hair-raising
/he@reIzIÎ/
hrôzostrašný
hard
/hA:d/
tvrdý
hard
/hA:d/
zložitý, ťažký
hard
/hA:d/
tuhý, krutý
heart-stopping
/hAːrt stÁpIÎ/
hrozivý, desivý
heartwarming
/hAːrtwOːrmIÎ/ dojemný
ice floe
/aIs fl@:/
ľadová kryha
immerse
/ImÆːrs/
ponoriť sa, pohrúžiť sa
immune
/Imjuːn/
imúnny, odolný
in low spirits
/In l@U spIrIts/
v zlej nálade
in seventh heaven /In sev@nT hevn/ v siedmom nebi
innate
/IneIt/
vrodený
integral
/Integr@l/
neodlučiteľný
knuckle
/nök@l/
hánka (na prste)
last
/lA:st/
posledný
last
/lA:st/
priezvisko
last
/lA:st/
trvať
life-like
/laIflaIk/
realistický
life raft
/laIf rA:ft/
záchranný nafukovací čln
lift somebody’s
/lIft sömb@diz
spirits
spIrIts/
rozveseliť niekoho
light at the end of the /laIt {t D@ end @v
tunnel
D@ tönl/
svetlo na konci tunela
light up
look gloomy/bleak

rozžiariť (sa), rozjasniť

/laIt öp/
(sa), potešiť (sa)
/lUk glu:mi/bliːk/ pochmúrne, bezútešne

zlepšovať sa, lepšiť sa
(situácia)
materiálny komfort (veci
material comforts /m@tI@ri@l
ktoré nám uľahčujú a
kömf@rtz/
spríjemňujú život)
/maInd
k{n
bi:t
výťazstvo ducha nad
mind can beat matterm{t@/
hmotou
neuveriteľný, neskutočný,
mind-blowing
/maIndbl@UIÎ/
ohromujúci
mindset
/maIndset/
prístup, postoj
miss the point
/mIs D@ pOInt/
nepochopiť (niečo)
nail-biting
/neIl baItIÎ/
napínavý
obstacle
/Ábst@kl/
prekážka
on cloud nine
/Án klaUd naIn/ byť nesmierne šťastný
na pokraji (niečoho;
on the point of
časovo), tesne (pred
/Án D@ pOInt @v/ niečim)
look up

/lUk öp/

tÁp @v D@
on top of the world /Án
wÆ:ld/
over the moon
paddle
paralysed
pass
physiological

/@Uv@ D@ mu:n/
/p{dl/
/p{r@laIzd/
/pA:s/
/fIzi@lÁdZIk@l/

byť dobre naladený
byť nesmierne šťastný,
šťastný ako blcha
pádlo
ochrnutý, paralizovaný
ubehnúť, ubiehať
fyziologický
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pick up
pick up
point
point
pristine
project
prove a point
resilience
rip (off)
score a point
see a point
since
since
somebody’s heart
sinks
soul-destroying
spot

/pIk öp/
/pIk öp/
/pOInt/
/pOInt/
/prIstiːn/
/prÁdZekt/
/pru:v @ pOInt/
/rIzIli@ns/
/rIp Áf/
/skO: @ pOInt/
/si: @ pOInt/
/sIns/
/sIns/
/sömb@diz hA:t
sIÎkz/
/s@Ul dIstrOIIÎ/
/spÁt/

spot

/spÁt/
/teIk sömTIÎ Int@
@kaUnt/
brať do úvahy
/tIp/
výbežok
/tIp/
rada
/tIp/
prepitné

take something into
account
tip
tip
tip
tip
tip
tip
tip
up to a point
venture
vortex
walk/float on air
wallow

nabrať (rýchlosť)
z(o)dvihnúť
zmysel, pointa
bod, okamih, chvíľa
nepoškvrnený, nedotknutý
projektovať, preniesť
dokázať pravdu
odolnosť, húževnatosť
strhnuť
získať bod
rozumieť, chápať zmysel
odvtedy, od toho času
keďže, pretože
cítiť sa náhle
nahnevane/sklamane
ubíjajúci
misto, miestečko
zbadať, zastrehnúť,
všimnúť si

bordel, chliev (informal),
špinavé a neporiadné
/tIp/
miesto
/tIp/
skládka, smetisko
zbaviť sa (niečoho),
vybrať/odstrániť (niečo od
/tIp/
niekaľ)
/tIp/
predpovedať, vyhlasovať
/öp tu: @ pOInt/ do istej miery
/ventS@/
odvážiť sa
/vOːrteks/
vír
byť veľmi šťastný, byť
/wO:k/fl@Ut Án e@/radosťou bez seba
/wÁl@U/
utápať sa (v niečom)

Unit 9

@kÁmplIS fiːtz/
/eId wÆ:k@/
/{plIk@nt/
/{spIreIS@n/
/O:TentIk/
/biːm/
become financially /bIköm
faIn{nS@lI
independent
IndIpend@nt/
break into the job /breIk Int@ D@
market
dZÁb mA:kIt/
accomplish feats
aid worker
applicant
aspiration
authentic
beam

vykonať činy
humanitárny pracovník
uchádzač
ambícia, túžba
pravý, autentický
vysielať

stať sa finančne nezávislý
preniknúť do pracovného
trhu
vypracovať (si), vybudovať
build up
/bIld öp/
(si)
robiť problémy,
cause trouble
/kO:z tröbl/
spôsobovať problémy
/klaIm
D@
fÆ:st
hore po kariérnom
climb the first rung röÎ Án D@ k@rI@ šplhať
rebríku;
získať vyššiu
on the career ladder l{d@/
pozíciu
cover expenses
/köv@ IkspensIz/ preplatiť výdavky/nákladay
curate
/kjU@r@t/
kurátorovať
doodle
/duːd@l/
čarbanica
dry up
/draI öp/
nebyť dostupný (o veci)
poskytnúť viac detailov a
elaborate
/Il{b@r@t/
informácií o niečom

www.macmillan.sk/slovnicky

embark on a career /
course / project /
/embA:k Án @ k@rI@/ pustit sa do kariéry
venture
kO:s/ prÁdZekt/ ventS@/
end up
/end öp/
skončiť (ako)
experience a
setback / a shock / a /IkspI@ri@ns @ setb{k/ zažit prekážky / šok /
situáciu /
situation / a surprise @ SÁk/ @ sItSueISn/
/ adversity / an
@ s@praIz/ @dvÆːrs@ti/ prekvapenie /nepriazen
obstacle / change / @n Ábst@kl/ tSeIndZ/ / zmenu / strach /
fear / pain / problemsfI@/ peIn/ prÁbl@mz/
bolest / problém / vzdor
/ resistance
rIzIst@ns/
extrinsic
/ekstrInsIk/
externý, vonkajší

baI D@
fall by the wayside /fO:l
weIsaId/
find your feet
fleece

neujať sa (plán/...)
nevyjsť, stroskotať,
neuspieť
zorientovať sa (v niečom)
vlna, vlnený

get on in life

dotiahnúť to niekde, byť

fall through

/fO:l Tru:/
/faInd jO: fi:t/
/fli:s/
In
follow in somebody’s /fÁl@U
sömb@diz
footsteps
fUtstepz/
ísť v stopách (niekoho)
gain a qualification / /geIn @ kwÁlIfIkeIS@n/ získat kvalifikáciu /
confidence /
kÁnfId@ns/
sebadôveru /
experience / insight / IkspI@ri@ns/
skúsenost / prehad /
knowledge /
InsaIt/nÁlIdZ/
vedomosti /
understanding
önd@st{ndIÎ/
porozumenie
@ fUt In D@ pootvoriť si dvere (na nový
get a foot in the door /get
dO:/
trh / ...)
/get Án In laIf/ úspešný
give somebody
/gIv sömb@di
(valuable) insight v{ljUb@l InsaIt poskytnúť (hodnotné)
into
Int@/
nahliadnutie do
have drive and
/h{v draIv {nd
ambition
{mbISn/
mať elán a ambíciu
heat press
/hi:t pres/
tepelný lis, termolis
hit the ground
/hIt D@ graUnd
byť úspešný od začiatku
running
rönIÎ/
aktivity
/InspaI@
podnietiť
inspire confidence kÁnfId@ns/
sebavedomie/sebadôveru
intern
/IntÆːrn/
stážista
internship
/IntÆːrnSIp/
(pracovná) stáž, prax
made to order
/meId t@ O:d@/
vyrobený na zakázku
make your own way /meIk jO: @Un weI
in life
In laIf/
žiť vlastným spôsobom
mentor
/mentOːr/
učiteľ, radca
minimum wage
/mInIm@m weIdZ/ minimálna mzda
minimum
/mInIm@m/
wage
/wIdZ/
networking
/netwÆːrkIÎ/
získavanie kontaktov
never look back

/nev@ lUk b{k/

život už nebol nikdy
rovnaký, dosiahnúť niečo
výnimočné a následne sa
stať viac úspešným
prevážiť

outweigh
/aUtweI/
overcome a problem
/ a situation /
/@Uv@köm @ prÁbl@m/ prekonat problém /
adversity / an
@ sItSueISn/
situáciu / neúriazen / ...
obstacle / change / @dvÆːrs@ti/
fear / pain /
@n Ábst@kl/ tSeIndZ/
resistance / setbacks fI@/ peIn/ rIzIst@ns/ setb{kz/
prekonať
overcome setbacks /@Uv@köm
setb{kz/
prekážky/nezdary
venovať pozornosť
pay attention
(niečomu), dávať pozor (
/peI @tenSn/
na niečo)
proceeds
/pr@Usi:dz/
zisk, výťažok
put something on /pUt sömTIÎ Án nechať (niečo) na neskôr,
hold
h@Uld/
odložiť (niečo)
reach
/ri:tS/
dosah
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recognition

/rek@gnIS@n/

recruit

/rIkruːt/
/ref@ri:/
/rIzjuːm/
/rev@njuː/
/sÆ:v @n
@prentIsSIp//
/setl In/
/sInsI@/

referee
resume
revenue
serve an
apprenticeship
settle in
sincere
speak (your) mind
splash out
spontaneous
spur
stepping-stone
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uznanie
robiť nábor, (na)verbovať,
naberať
osoba dávajúca referencie
pokračovať
príjem, tržba, výnos

vykonávať učňovstvo
udomácniť sa, zvyknúť si
úprimný
hovoriť úprimne; čo na
/spi:k jO: maInd/ srdci, to na jazyku
plesnúť sa po vrecku,
vyvaliť veľa peňazí (za
/spl{S aUt/
niečo)
/spÁnteIni@s/
spontánny
nútiť/poháňať (niekoho do
/spÆːr/
niečoho)
odrazový mostík (pre
/stepIÎ st@Un/
niečo)
/söf@ @ setb{k/ utrpieť neúspech

cut off
/köt Áf/
dementia
/dImenS@/
denote
/dIn@Ut/
dizzying array
/dIziIÎ @reI/
draw
/drO:/
find something
/faInd sömTIÎ
puzzling
pöz@lIÎ/
fundamental
/fönd@ment@l/
get the wrong end of /get D@ rÁÎ end
the stick
@v D@ stIk/
get through to
give somebody
(your) word
go-to
grasp
hit upon

suffer a setback
take up a career / a
zacat sa venovat/
hobby / a position / a /teIk öp @ k@rI@/
dat sa na kariéru /
position / a post
@ hÁbi/ @ p@tISn/@ p@Ust/ konícek / pozíciu / ...
sa (na niečo), pustiť
throw yourself into /Tr@U jO:self Int@/ vrhúť
sa (do niečoho)

hooked
impairment
in a word
inequality

tricks of the trade

keep (your) word
leaf through
let on
level playing field

/trIkz @v D@
treId/
obchodné triky
trustworthy
/tröstwÆ:Di/
dôveryhodný, spoľahlivý
try your hand at
/traI jO: h{nd {t
something
sömTIÎ/
vyskúšať si (činnosť)
undertake a study / a /önd@teIk @ stödi/ podniknút štúdiu /
survey / a task / an @ sÆ:veI/ @ tA:sk/ prieskum / úlohu /
analysis / an
@n @n{l@sIs/
investigation
@n InvestIgeIS@n/ analýzu / vyšetrovanie
voice an opinion
/vOIs @n @pInI@n/ vyjadriť názor

internationalist

lingua franca
lose face

prerušiť
demencia
označovať, predstavovať
závratné množstvo
pritiahnúť, prilákať
považovať niečo za
nepochopiteľné
základný, elementárny

pochopiť niečo veľmi zle
zrozumiteľne (sa) vysvetliť
/get Tru: t@/
(niekomu)
/gIv sömb@di jO: sľúbiť (niečo niekomu), dať
wÆ:d/
svoje slovo (niekomu)
ten pravý
(človek/organizácia/webov
/g@U tuː/
á stránka/...)
/grA:sp/
pochopenie (niečoho)
(zrazu) mať nápad, naraziť
/hIt @pÁn/
na nápad
/hUkt/
byť závislý (na niečom)
/Impe@rm@nt/
postihnutie
/In @ wÆ:d/
v skratke
/InIkwÁl@ti/
nerovnosť, rozdiel(y)

/Int@rn{S@n@lIz@t
/
internacionalistický
/ki:p jO: wÆ:d/
dodržať slovo
/li:f Tru:/
prelistovať, zbežne prejsť
/let Án/
prezradiť, priznať
/levl pleIIÎ fi:ld/ férový stav
spoločný/dorozumievací

/lIÎgw@ fr{Îk@/ jazyk
/lu:z feIs/
prísť o prestíž/rešpekt

make a gaffe

urobiť
prešľap/(spoločenskú)
chybu

/meIk @ g{f/
/weI öp D@ kÁnsIkw@nsIz/
make
/meIk @ wItI
zvážit následky/ zvážiť make
a witty
remark
D@ pr@Uz {nd kÁn/
následky/výhody
a nevýhody
a
witty
remark
rImA:k/
predniesť vtipnú poznámku
výhody a nevýhody
/welsuːtId/
vhodný
make out
/meIk aUt/
roz(p)oznať
/wÆ:k pleIsm@nt/ dočasné pracovné miesto
nesprávne interpretovať,
misinterpret
/mIsIntÆːrprIt/ milne (si) vyložiť/vysvetliť
Unit 10
miss out
/mIs aUt/
vynechať
ace
/eIs/
zvládnuť na výbornú
jednojazyčný,
monolingual
/mÁn@lIÎgw@l/ monolingválny
ageing
/eIdZIÎ/
starnutie
not in so many
/nÁt In s@U meni
analytical
/{n@lItIkl/
analytický
words
wÆːrdz/
nie doslova
assertiveness
/@sÆːrtIvn@s/
rozhodnosť, asertivita
omnipresence
/ÁmnIprez@nc/
všadeprítomnosť
vyhnúť sa žargónu,
avoid jargon
on
the
spur
of
the
/Án
D@
spÆːr
@v
D@
bez rozmýšľania,
/@vOId dZAːrg@n/ nepoužívať žargón
moment
m@Um@nt/
bezhlavo, impulzívne
backing
/b{kIÎ/
podpora
rozhovoriť sa, stať sa
back up
/b{k öp/
podporiť
open up (to)
/@Up@n öp t@/
zhovorčivejším, otvoriť sa
Án D@seIm
be on the same page/bi:
pamphlet
/p{mfl@t/
brožúra
peIdZ/
súhlasiť (s niekym/niečim)
paradoxically
/p{r@dÁksIkli/
paradoxne
bear traces
/be@ treIsiz/
niesť stopy
pick
up
on
/pIk
öp
Án/
nadviazať (na tému)
bilingual
/baIlIÎgw@l/
dvojjazyčný, bilingválny
weigh up the
consequences/the
pros and cons
well-suited
work placement

dvojjazyčnosť,

bilingualism

/baIlIÎgw@lIz@m/ bilingvizmus
blend
/blend/
spojenie
brainchild
/breIntSaIld/
nápad
bring up
/brIÎ öp/
diskutovať
cheery
/tSI@ri/
radostný, veselý
clarify
/kl{r@faI/
objasniť, vysvetliť
convey a message /k@nveI @ mesIdZ/vyjadrovať posolstvo
crash course
/kr{S kO:s/
rýchlokurz
credit
cut in

/kredIt/
/köt In/

www.macmillan.sk/slovnicky

prisúdiť (niečo niekomu),
pripísať v prospech
skočiť do reči

point out

/point aUt/
pop up
/pÁp öp/
proficiency
/pr@fIS@nsi/
prominent
/prÁmIn@nt/
put words into
/pUt wÆːrdz Int@
somebody’s mouth sömb@diz maUT/
resolutely
/rez@luːtli/
sacrifice
/s{krIfaIs/
seI D@
(just) say the word /dZöst
wÆ:d/
sentiment
/sentIm@nt/

upozorniť, poukázať (na
niečo)
objavovať sa, vynoriť sa
odbornosť, zdatnosť
prominentný, popredný
vkladať (niekomu) slová do
úst
pevne, rozhodne
obetovať
stačí povedať
postoj, názor
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názor (kriticky),
speak out (against) /spi:k aUt @genst/ vyjadriť
vystúpiť (proti niečomu)!
spell out
/spel aUt/
podrobne vysvetliť
spread the word
/spred D@ wÆ:d/ rozširovať/šíriť informácie
take somebody’s
/teIk sömb@diz môžeš mi veriť, môžeš na
word for it
wÆ:d fO: It/
to vziať jed
take something
/teIk sömTIÎ
literally
lIt@r@lI/
vziať (niečo) doslova
talk at cross
/tO:k {t krÁs
hovoriť každý o niečom
purposes
pÆːrp@siz/
inom
hovoriť povýšene (s
talk down to
/tO:k daUn t@/
niekym)
pokarhať, skritizovať,
tell off
/tel Áf/
zvoziť
upravovať (niečo), vŕtať sa
tinker (away)
/tIÎk@r @weI/
(v niečom)
prejsť, obrátiť svoju
turn to
/tÆ:n tu:/
pozornosť na
podporovať, byť oporou
underpin
/önd@rpIn/
(niečoho)
/önd@st{nd
(po)rozumieť/chápať
understand nuances njuːÁnsiz/
jemným rozdielom
words fail (me)
(or) words to that
effect

/juːt@Upi@n
maIndId/
utopisticky mysliaci
/wÆːrdz feIl miː/ nenachádzať slov
/Oːr wÆːrdz t@
D{t Ifekt/
(alebo) niečo v tom zymsle

write off

/raIt Áf/

utopian-minded
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odpísať (niekoho/niečo),
zlomiť palicu (nad niekym)
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