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Gateway 2nd edition C1  

Unit 1 – High achievers 
accomplishment /əˈkʌmplɪʃmənt/ úspech, výkon, výsledok 

adventure /ədˈventʃə(r)/ dobrodružstvo 

exploit 
/ˈeksplɔɪt/ 

hrdinský čin; vykorisťovať; 
zneužiť 

feat /fiːt/ čin; výkon 

hurdle /ˈhɜː(r)d(ə)l/ prekážka; (~s) prekážkový beh 

mission /ˈmɪʃ(ə)n/ poslanie, úloha 

obstacle /ˈɒbstək(ə)l/ prekážka; problém 

ordeal /ɔː(r)ˈdiːl/ zlý zážitok; utrpenie 

trial /ˈtraɪəl/ trápenie, sužovanie, skúška 

undertaking /ˈʌndə(r)ˌteɪkɪŋ/ záväzok 

disadvantage  /ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ/ nevýhoda 

disappear /ˌdɪsəˈpɪə(r)/ zmiznúť; stratiť sa 

disapprove /ˌdɪsəˈpruːv/ neschvaľovať 

discomfort /dɪsˈkʌmfə(r)t/ nepohodlie; (vnútorný) nepokoj 

dishonest /dɪsˈɒnɪst/ nečestný 

disobey  /ˌdɪsəˈbeɪ/ neposlúchať 

disorganised /dɪsˈɔː(r)ɡənaɪzd/ chaotický, neorganizovaný 

disqualify /dɪsˈkwɒlɪfaɪ/ diskvalifikovať, vylúčiť 

illegal /ɪˈliːɡ(ə)l/ nezákonný; protiprávny 

illegible /ɪˈledʒəb(ə)l/ nečitateľný 

illiterate /ɪˈlɪtərət/ negramotný 

illogical /ɪˈlɒdʒɪk(ə)l/ nelogický, nerozumný 

immature /ˌɪməˈtjʊə(r)/ nedospelý; nevyvinutý 

impatient /ɪmˈpeɪʃ(ə)nt/ netrpezlivý 

imperfect /ɪmˈpɜː(r)fɪkt/ nedokonalý 

impolite /ˌɪmpəˈlaɪt/ nezdvorilý, neslušný 

impractical /ɪmˈpræktɪk(ə)l/ nepraktický 

improbable /ɪmˈprɒbəb(ə)l/ nepravdepodobný 

inadequate /ɪnˈædɪkwət/ neprimeraný, nedostatočný 

ineffective /ˌɪnɪˈfektɪv/ neúčinný 

inexperienced /ˌɪnɪkˈspɪəriənst/ neskúsený 

informal /ɪnˈfɔː(r)m(ə)l/ neformálny; priateľský 

irrational 
/ɪˈræʃ(ə)nəl/ 

nerozumný, nezmyselný, 
neracionálny 

irrelevant /ɪˈreləvənt/ nepodstatný, bezvýznamný 

irreplaceable /ˌɪrɪˈpleɪsəb(ə)l/ nenahraditeľný 

irresistible /ˌɪrɪˈzɪstəb(ə)l/ neodolateľný 

irresponsible /ˌɪrɪˈspɒnsəb(ə)l/ nezodpovedný 

unbearable /ʌnˈbeərəb(ə)l/ neznesiteľný 

unfortunate /ʌnˈfɔː(r)tʃ(ə)nət/ nešťastný; neblahý 

uninformative /ˌʌnɪnˈfɔː(r)mətɪv/ neinformatívny, nepoučný 

unnatural /ʌnˈnætʃ(ə)rəl/ neprirodzený 

unreliable /ˌʌnrɪˈlaɪəb(ə)l/ nespoľahlivý 

a case in point /ə ˌkeɪs ɪn ˈpɔɪnt/ názorný príklad 

accolade /ˈækəleɪd/ pocta, vyznamenanie 

articulate 
/ɑː(r)ˈtɪkjʊleɪt/ 

jasne vysloviť; presvedčivý, 
zrozumiteľný, zreteľný 

attribute /əˈtrɪbjuːt/ prisudzovať; atribút, vlastnosť 

back up /ˌbæk ˈʌp/ podporovať 

bacteria /bækˈtɪəriə/ baktérie (sing. bacterium) 

be over the moon /biː ˌəʊvə(r) ðə ˈmuːn/ byť šťastím bez seba 

blend /blend/ zmes; zmiešať 

boost /buːst/ dvíhať, zvyšovať, zosilňovať 

budget /ˈbʌdʒɪt/ rozpočet 

conscientiousness /ˌkɒnʃiˈenʃəsnəs/ svedomitosť, zásadovosť 

contend with /kənˈtend wɪð/ bojovať s 

deed /diːd/ čin, skutok 

discount /dɪsˈkaʊnt/ podceňovať, nebrať do úvahy 

dodge /dɒdʒ/ vyhnúť sa, uhýbať 

ego /ˈiːɡəʊ/ osobnosť; ja 

element /ˈelɪmənt/ (základný) prvok, častica 

endurance /ɪnˈdjʊərəns/ vytrvalosť; trvanie 

engaging /ɪnˈɡeɪdʒɪŋ/ pútavý, podmanivý 

exaggeration /ɪɡˌzædʒəˈreɪʃ(ə)n/ preháňanie 

extend hospitality /ɪkˌstend hɒspɪˈtæləti/ ponúknuť pohostinnosť 

facilitate /fəˈsɪləteɪt/ 
uľahčiť, sprostredkovať, 
podporovať 

familiarise /fəˈmɪliəraɪz/ oboznámiť 

famine /ˈfæmɪn/ hladomor 

fancy /ˈfænsi/ vrtošivý; prepychový; zdobený 

feat /fiːt/ čin; výkon 

fire off /ˌfaɪə(r) ˈɒf/ vystreliť, vypáliť 

formulate /ˈfɔː(r)mjʊleɪt/ presne vyjadriť, formulovať 

frustrated /frʌˈstreɪtɪd/ znechutený; otrávený 

gadget /ˈɡædʒɪt/ (malý) prístroj 

germinate /ˈdʒɜː(r)mɪneɪt/ klíčiť, rozvíjať sa 

groan /ɡrəʊn/ (za)stonať; ston 

hesitation /ˌhezɪˈteɪʃ(ə)n/ váhanie; zdráhanie sa 

household name /ˌhaʊshəʊldˈneɪm/ všeobecne známa vec/pojem 

indicator /ˈɪndɪˌkeɪtə(r)/ ukazovateľ; kontrolka; smerovka  

industrialist /ɪnˈdʌstriəlɪst/ priemyselník 

intractable /ɪnˈtræktəb(ə)l/ 
neovládateľný, nepoddajný, 
neskrotný 

investor /ɪnˈvestə(r)/ investor 

lay claim to /ˌleɪ ˈkleɪm tuː/ 
vzniesť požiadavku; uplatniť 
nárok 

logic /ˈlɒdʒɪk/ logika 

lucrative /ˈluːkrətɪv/ výhodný, prinášajúci zisk 

mansion /ˈmænʃən/ pánske sídlo; zámok 

marathon /ˈmærəθ(ə)n/ maratón 

maturity /məˈtʃʊərəti/ zrelosť, dospelosť 

momentous /məʊˈmentəs/ dôležitý, významný 

modest /ˈmɒdɪst/ skromný, zdržanlivý 

not fussed about /nɒt ˈfʌst əˌbaʊt/ nerobiť rozruch z niečoho 

omit /əʊˈmɪt/ vynechať 

over-rehearse /ˌəʊvə(r) rɪˈhɜː(r)s/ príliš naskúšať 

persevere /ˌpɜː(r)sɪˈvɪə(r)/ vytrvať 

podium /ˈpəʊdiəm/ pódium, stupienok 

procrastinate /prəʊˈkræstɪneɪt/ otáľať, váhať 

prospective /prəˈspektɪv/ budúci; prípadný; možný 

provocative /prəˈvɒkətɪv/ poburující, provokatívny 

puncture /ˈpʌŋktʃə(r)/ prepichnutie; prerazenie 

pursue /pə(r)ˈsjuː/ presadiť; stíhať, prenasledovať 

rigour /ˈrɪɡə(r)/ dôkladnosť, precíznosť 

requisite /ˈrekwɪzɪt/ nevyhnutnosť, potreba 

sabotage /ˈsæbətɑːʒ/ sabotovať 

saddle /ˈsæd(ə)l/ sedlo; opora 

scarcely /ˈskeə(r)sli/ sotva, takmer nie 

scrutiny /ˈskruːtɪni/ preskúmanie; sčítanie hlasov 

self-effacing /ˌself ɪˈfeɪsɪŋ/ skromný, nenápadný 

setback /ˈsetˌbæk/ nezdar, neúspech 

showcase /ˈʃəʊˌkeɪs/ výkladná skriňa 

sponsorship /ˈspɒnsə(r)ʃɪp/ sponzorstvo 

spontaneous /spɒnˈteɪniəs/ spontánny 

struggle /ˈstrʌɡ(ə)l/ zápas; boj; úsilie 

unanimous /juːˈnænɪməs/ jednomyseľný, jednohlasný 

undeniable /ˌʌndɪˈnaɪəb(ə)l/ nepopierateľný, nesporný 

upholstered /ʌpˈhəʊlstə(r)d/ čalúnený; pohodlný 
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verbatim 
/vɜː(r)ˈbeɪtɪm/ 

doslovne; od slova do slova; 
doslovný 

victory /ˈvɪkt(ə)ri/ víťazstvo 

virtual /ˈvɜː(r)tʃʊəl/ skutočný, pravý; virtuálny 

Unit 2 – On trend 
backlash /ˈbækˌlæʃ/ spätný náraz 

catch on /ˌkætʃ ˈɒn/ chytiť sa, ujať sa, prísť do módy 

cutting-edge /ˌkʌtɪŋ ˈedʒ/ špičkový; horúca novinka 

fusion /ˈfjuːʒ(ə)n/ splynutie, spojenie 

be in the know /ˌɪn ðə ˈnəʊ/ byť informovaný 

must-have /ˈmʌst ˌhæv/ nevyhnutný (musíš to mať) 

be on trend /ˌɒn ˈtrend/ ísť s dobou 

outdated /ˌaʊtˈdeɪtɪd/ zastaraný, staromódny 

social influence /ˌsəʊʃ(ə)lˈɪnfluəns/ sociálny vplyv 

vintage /ˈvɪntɪdʒ/ starodávny (ale dobré) 

a passing fashion /ə ˌpɑːsɪŋˈfæʃ(ə)n/ prechádzajúca móda 

be (back) in 
fashion /biː ˌbækɪn ˈfæʃ(ə)n/ byť (späť) v móde 

keep up with the 
latest fashions 

/kiːp ˌʌp wɪð ðə 
ˌleɪtɪst ˈfæʃ(ə)nz/ držať krok s najnovšou módou 

make a fashion 
statement 

/ˌmeɪk ə ˈfæʃ(ə)n 
ˌsteɪtmənt/ zadávať módny trend 

start a new fashion /ˌstɑː(r)tə njuː 
ˈfæʃ(ə)n/ začať nový štýl/módu 

(be) the height of 
fashion /ðə ˌhaɪtəv ˈfæʃ(ə)n/ vrchol módy; byť trendy 

the world of 
fashion (also, ‘the 
fashion world’) 

/ðə ˌwɜː(r)ld 
əvˈfæʃ(ə)n/ /ðə 
ˌfæʃ(ə)n ˈwɜː(r)ld/ svet módy 

(be) all the rage /ˌɔːl ðə ˈreɪdʒ/ byť v móde 

buck the trend /ˌbʌk ðə ˈtrend/ ísť proti trendu 

(be) in vogue /ɪn ˈvəʊɡ/ (be) byť v móde 

(be) on the radar /ˌɒn ðə ˈreɪdɑː(r)/ byť v povedomí 

slave to fashion /ˌsleɪv təˈfæʃ(ə)n/ otrok módy 

the next big thing /ðə ˌnekst bɪɡ ˈθɪŋ/ ďalšia veľká vec (novinka) 

aristocratic /ˌærɪstəˈkrætɪk/ aristokratický 

as a means /ˌæz ə ˈmiːnz/ ako prostriedok 

aspire to /əˈspaɪə(r) tuː/ usilovať sa o 

at the forefront /ˌæt ðəˈfɔː(r)ˌfrʌnt/ v popredí 

avoid a pitfall /əˌvɔɪd əˈpɪtˌfɔːl/ vyhnúť sa nástrahe 

boast /bəʊst/ pýšiť sa, chváliť sa 

concise /kənˈsaɪs/ stručný; výstižný 

dread /dred/ báť sa; hroziť sa 

elaborate /ɪˈlæb(ə)rət/ 
vypracovaný; starostlivo 
zhotovený 

evasive /ɪˈveɪsɪv/ vyhýbavý; uhýbavý 

fashionista /ˌfæʃəˈniːstə/ štýlový človek 

fly off /ˌflaɪ ˈɒf/ uletieť 

forage /ˈfɒrɪdʒ/ zháňať 

hippy /ˈhɪpi/ hippie 

hue /hjuː/ 
farba, zafarbenie, odtieň (aj 
prenesene) 

immaculate /ɪˈmækjʊlət/ čistý, bezchybný 

inconsequential /ɪnˌkɒnsɪˈkwenʃ(ə)l/ bezvýznamný 

influential /ˌɪnfluˈenʃ(ə)l/ vplyvný 

instantaneously /ˌɪnstənˈteɪniəsli/ okamžite  

keen /kiːn/ nadšený; vášnivý 

mainstream /ˈmeɪnˌstriːm/ tu: jeden z najčítanejších 

make a pitch /ˌmeɪk ə ˈpɪtʃ/ 
urobiť skvelú ponuku; presvedčiť 
niekoho kúpiť niečo 

monarchy /ˈmɒnə(r)ki/ monarchia 

mundane /ˌmʌnˈdeɪn/ banálny 

on a shoestring /ˌɒn ə ˈʃuːstrɪŋ/ 
za babku; s použitím málo 
peňazí 

pack a punch /ˌpæk ə ˈpʌntʃ/ ohúriť niekoho 

pass off as /ˌpɑːs ˈɒf/ vydávať (sa) za niečo 

pin down /ˌpɪn ˈdaʊn/ vysvetliť; pochopiť podstatu 

preoccupation /priːˌɒkjʊˈpeɪʃ(ə)n/ prepojatosť 

punk /pʌŋk/ punk 

rebel /ˈreb(ə)l/ rebel 

revolution /ˌrevəˈluːʃ(ə)n/ revolúcia 

sequin /ˈsiːkwɪn/ fliter 

sign up /ˌsaɪn ˈʌp/ prihlásiť sa 

sleek /sliːk/ uhladený; nablýskaný 

stance /stɑːns/ postoj, stanovisko 

start-up /ˈstɑː(r)t ʌp/ start-up 

status symbol 
/ˈsteɪtəs ˌsɪmb(ə)l/ 

symbol/znak spoločenského 
postavenia 

trendsetter /ˈtrendˌsetə(r)/ (trendy) vzor 

tried-and-tested 
technique 

/ˌtraɪd ənd ˌtestɪd 
tekˈniːk/ osvedčená technika 

Gateway to exams: Units 1-2 

accentuate /ækˈsentʃueɪt/ zdôrazniť, vyzdvihnúť 

anecdotal /ˌænɪkˈdəʊt(ə)l/ neoficiálny 

anecdote /ˈænɪkˌdəʊt/ anekdota 

awe /ɔː/ úžas, údiv  

awkward /ˈɔːkwə(r)d/ nepríjemný; trápny 

boutique /buːˈtiːk/ butik 

brag /bræɡ/ chvastať sa 

coincidence /kəʊˈɪnsɪd(ə)ns/ zhoda okolností 

conceited /kənˈsiːtɪd/ namyslený, nafúkaný 

commission /kəˈmɪʃ(ə)n/ zadať zákazku 

downplay /dʌʊnpleɪ/ bagatelizovať 

genuine /ˈdʒenjuɪn/ pravý; skutočný 

gluten-free 
alternative 

/ˌɡluːt(ə)n ˌfriː 
ɔːlˈtɜː(r)nətɪv/ bezgluténová alternatíva 

long-drawn-out 

 

zdĺhavý, preťahovaný 

proxy /ˈprɒksi/ zástupca, náhradník 

recognition /ˌrekəɡˈnɪʃ(ə)n/ uznanie 

Unit 3 – History matters 
cynical /ˈsɪnɪk(ə)l/ cynický 

gullible /ˈɡʌləb(ə)l/ ľahkoverný, naivní 

naive /naɪˈiːv/ neskúsený; prostomyseľný 

reliable /rɪˈlaɪəb(ə)l/ spoľahlivý; hodnoverný 

sceptical /ˈskeptɪk(ə)l/ skeptický, nedôverčivý 

supportive /səˈpɔː(r)tɪv/ nápomocný, oporný 

tolerant /ˈtɒlərənt/ zhovievavý; tolerantný 

trustworthy /ˈtrʌs(t)ˌwɜː(r)ði/ dôveryhodný, vierohodný 

add up /ˌæd ˈʌp/ dávať zmysel 

carry out /ˌkæri ˈaʊt/ uskutočniť, realizovať, vykonať 

make up /ˌmeɪk ˈʌp/ (vy)tvoriť, vymyslieť 

pay back /ˌpeɪ ˈbæk/ splatiť, vrátiť 

pick up /ˌpɪk ˈʌp/ (vy)zdvihnúť  

see off /ˌsiː ˈɒf/ vyprevádzať koho 

set out /ˌset ˈaʊt/ dať sa na 

call for /ˈkɔːl fə(r)/ vyžadovať 

come about /ˌkʌm əˈbaʊt/ stať sa; prihodiť sa 

count on /ˈkaʊnt ɒn/ spoľahnúť sa, rátať s  

get away from /ˌɡet əˈweɪ frɒm/ uniknúť, vyhnúť sa 

get away with /ˌɡet əˈweɪ wɪð/ utiecť s 

go around /ˌɡəʊ əˈraʊnd/ chodiť dokola, všelikde 

go over /ˌɡəʊ ˈəʊvə(r)/ prejsť, preveriť 

look after /ˌlʊk ˈɑːftə(r)/ starať sa 

make off with 
/ˌmeɪk ˈɒf wɪð/ 

utiecť (s ukradnutou vecou); ukradnúť 

 niečo 
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put up with /ˌpʊt ˈʌp wɪð/ znášať niečo/niekoho; vydržať 

stick at /ˈstɪk æt/ vytrvať, nedať sa odradiť 

anomaly /əˈnɒməli/ odchýlka; nezrovnalosť 

animosity /ˌænɪˈmɒsəti/ odpor; nepriateľstvo 

appalling /əˈpɔːlɪŋ/ desivý; otrasný 

archaeological /ˌɑː(r)kiəˈlɒdʒɪk(ə)l/ archeologický 

agricultural /ˌæɡrɪˈkʌltʃ(ə)rəl/ poľnohospodársky 

artefact /ˈɑː(r)tɪˌfækt/ artefakt, ľudský výtvor 

artistic licence 

/ɑː(r)ˌtɪstɪkˈlaɪs(ə)ns/ 

básnická licencia (umelecké dielo, 

 ktoré sa zámerne odchyľuje od 

 zaužívaného jazyka, faktografie,  

zvyklosti, módy, atď) 

authenticity /ˌɔːθenˈtɪsəti/ autenticita, pôvodnosť 

axe /æks/ sekera 

background 
check /ˌbækɡraʊndˈtʃek/ previerka osobných spisov 

barrel /ˈbærəl/ sud; hlaveň 

biography /baɪˈɒɡrəfi/ životopis 

bygone era /ˌbaɪɡɒn ˈɪərə/ zašlá doba, minulá doba 

cast doubt on /ˌkɑːst ˈdaʊt ɒn/ spochybniť 

combat /ˈkɒmbæt/ boj 

controversial /ˌkɒntrəˈvɜː(r)ʃ(ə)l/ kontroverzný, sporný 

corpse /kɔː(r)ps/ mŕtvola 

currency /ˈkʌrənsi/ tu: platnosť 

digest /daɪˈdʒest/ tráviť; prenesene: stráviť informáciu 

digital footprint /ˌdɪdʒɪt(ə)lˈfʊtˌprɪnt/ digitálna stopa 

discard /dɪsˈkɑː(r)d/ vyhodiť; vymazať; zbaviť sa 

distort /dɪˈstɔː(r)t/ skresliť, prekrútiť, zdeformovať 

distortion /dɪˈstɔː(r)ʃ(ə)n/ skreslenie, prekrútenie 

embellish /ɪmˈbelɪʃ/ vyšperkovať; prikrášliť 

emerge /ɪˈmɜː(r)dʒ/ objaviť sa; vynoriť sa, ukázať sa  

epic /ˈepɪk/ epický, impozantný 

erupt /ɪˈrʌpt/ vybuchnúť; chrliť 

excavate /ˈekskəveɪt/ (vy)kopať 

exhibit /ɪɡˈzɪbɪt/ vystavovať, predviesť 

exploratory /ɪkˈsplɒrət(ə)ri/ prieskumný 

fallacy /ˈfæləsi/ klam, omyl, chybný záver 

figurine /ˈfɪɡəriːn/ figúrka 

filthy /ˈfɪlθi/ špinavý; oplzlý, necudný 

garment /ˈɡɑː(r)mənt/ kus odevu 

helmet /ˈhelmɪt/ helma; ochranná prilba 

heritage /ˈherɪtɪdʒ/ dedičstvo 

industrial /ɪnˈdʌstriəl/ priemyselný 

integrity /ɪnˈteɡrəti/ bezúhonnosť, integrita 

irrespective (of) /ˌɪrɪˈspektɪv/ bez ohľadu (na) 

lavish /ˈlævɪʃ/ okázalý 

medieval /ˌmediˈiːv(ə)l/ stredoveký 

merchant /ˈmɜː(r)tʃ(ə)nt/ obchodník 

misconception /ˌmɪskənˈsepʃ(ə)n/ mylná predstava 

mummification /ˌmʌmɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/ mumifikácia 

mural /ˈmjʊərəl/ nástenná maľba 

myth /mɪθ/ výmysel; mýtus 

navigation /ˌnævɪˈɡeɪʃ(ə)n/ plavba; navigácia 

notion /ˈnəʊʃ(ə)n/ predstava; pojem 

ornamental /ˌɔː(r)nəˈment(ə)l/ okrasný, ornamentálny 

ornate /ɔː(r)ˈneɪt/ bohato zdobený, vyumelkovaný 

oversight /ˈəʊvə(r)ˌsaɪt/ prehliadnutie, opomenutie 

peasant /ˈpez(ə)nt/ sedliak; roľník 

pedantic /pɪˈdæntɪk/ puntičkársky 

persist /pə(r)ˈsɪst/ (vy/pre)trvať 

pervasive /pə(r)ˈveɪsɪv/ prenikavý, všetko prestupujúci 

plantation /plɑːnˈteɪʃ(ə)n/ plantáž; osídlenie 

plump /plʌmp/ bacuľatý 

take precedence /teɪk ˈpresɪdəns/ mať prednosť 

propaganda /ˌprɒpəˈɡændə/ propaganda  

propagate /ˈprɒpəɡeɪt/ propagovať 

overshare /ˌəʊvə(r) ˈʃeə(r)/ preháňať s informáciami, detailmi... 

rant /rænt/ chvastanie 

razor /ˈreɪzə(r)/ žiletka 

reign /reɪn/ vládnuť, kraľovať 

reinforce /ˌriːɪnˈfɔː(r)s/ posilniť, spevniť 

remote /rɪˈməʊt/ vzdialený, odľahlý 

resemblance /rɪˈzembləns/ podoba 

scam /skæm/ podvod, podfuk 

scammer /skæmə/ podvodník 

sensationalist /senˈseɪʃ(ə)nəˌlɪst/ senzáciechtivý 

subscribe /səbˈskraɪb/ podpísať sa 

subsequent /ˈsʌbsɪkwənt/ následný, ďalší 

successive /səkˈsesɪv/ idúci po sebe 

suffragette /ˌsʌfrəˈdʒet/ sufražetka (bojovníčka za práva žien) 

sustain /səˈsteɪn/ tu: podstúpiť, utŕžiť 

take at face value /ˌteɪk ət ˌfeɪsˈvæljuː/ brať to ako to je; brať doslova 

tomb /tuːm/ hrobka; náhrobok 

undermine /ˌʌndə(r)ˈmaɪn/ podkopať 

uprising /ˈʌpˌraɪzɪŋ/ povstanie 

venture /ˈventʃə(r)/ trúfnuť si; podstúpiť riziko 

voyage /ˈvɔɪɪdʒ/ plavba; cesta 

Unit 4 – Future science 
ample evidence  /ˌæmp(ə)lˈevɪd(ə)ns/ bohaté dôkazy 

call into question /ˌkɔːl ɪntəˈkwestʃ(ə)n/ mať pochybnosť 

come out in support of /kʌmˌaʊt ɪn səˈpɔː(r)t əv/ vyjsť s podporou pre 

growing doubt /ˌɡrəʊɪŋ ˈdaʊt/ rastúca pochybnosť 

hold the view /ˌhəʊld ðə ˈvjuː/ zastávať názor 

hypothetical question /ˌhaɪpəθetɪk(ə)l ˈkwestʃ(ə)n/ hypotetická otázka 

in view of the fact that /ɪn ˌvjuːəv ðə ˈfækt ðət/ 
vzhľadom ku 
skutočnosti, že 

lend support to /ˌlend səˈpɔː(r)t tə/ podporiť 

on the evidence of /ˌɒn ði ˈevɪd(ə)ns əv/ na základe dôkazov 

pose a question /ˌpəʊz ə ˈkwestʃ(ə)n/ položiť otázku 

prove beyond doubt that /ˌpruːv bɪjɒnd ˈdaʊt/ 
nepochybne to 
dokazuje, že 

provide evidence /prəˌvaɪdˈevɪd(ə)ns/ poskytnúť dôkaz 

the prevailing view /ðə prɪˌveɪlɪŋˈvjuː/ prevládajúci názor 

voice some doubt /ˌvɔɪs səmˈdaʊt/ vyjadriť pochybnosť 

wholehearted support /ˌhəʊlhɑː(r)tɪd səˈpɔː(r)t/ úplná/úprimná podpora 

academic /ˌækəˈdemɪk/ akademický, vedecký 

acceptable /əkˈseptəb(ə)l/ prijateľný; vítaný 

accessible /əkˈsesəb(ə)l/ dostupný 

astronomical /ˌæstrəˈnɒmɪk(ə)l/ astronomický 

breathless /ˈbreθləs/ zadychčaný 

collaborative /kəˈlæb(ə)rətɪv/ spolupracujúci 

comprehensible /ˌkɒmprɪˈhensəb(ə)l/ 
pochopiteľný, 
zrozumiteľný 

contradictory /ˌkɒntrəˈdɪkt(ə)ri/ 
odporujúci, 
protichodný 

economic /ˌiːkəˈnɒmɪk/ 
ekonomický; 
hospodársky; výnosný  

environmental /ɪnˌvaɪrənˈment(ə)l/ 
ekologický; týkajúci sa 
životného prostredia  

eventful /ɪˈventf(ə)l/ 
rušný; bohatý na 
udalosti 

fearless /ˈfɪə(r)ləs/ nebojácny 

harmless /ˈhɑː(r)mləs/ neškodný 

industrial /ɪnˈdʌstriəl/ priemyselný 
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introductory /ˌɪntrəˈdʌkt(ə)ri/ úvodný 

logical /ˈlɒdʒɪk(ə)l/ logický 

original /əˈrɪdʒ(ə)nəl/ pôvodný; originálny 

peaceful 
/ˈpiːsf(ə)l/ 

pokojný; tichý; 
nerušený 

preparatory /prɪˈpærət(ə)ri/ prípravný 

productive 
/prəˈdʌktɪv/ 

produktívny, výnosný, 
výkonný 

receptive /rɪˈseptɪv/ vnímavý, chápavý 

scientific /ˌsaɪənˈtɪfɪk/ vedecký 

sensible /ˈsensəb(ə)l/ rozumný; praktický 

significant /sɪɡˈnɪfɪkənt/ významný; závažný 

successful /səkˈsesf(ə)l/ úspešný 

assessment tool /əˈsesmənt tuːl/ nástroj na hodnotenie 

blended learning 
 /blendɪd ˈlɜː(r)nɪŋ/ 

kombinované 
vzdelávanie 

face-to-face interaction /ˌfeɪs təˈfeɪs ˌɪntərˈækʃ(ə)n/ priamy styk 

individual needs /ˌɪndɪˈvɪdʒuəl niːdz/ individuálne potreby 

online resources / ˈɒnlaɪn rɪˈzɔː(r)s/ online zdroje 

short attention span 
/ʃɔː(r)t əˈtenʃ(ə)n spæn/ 

krátky interval 
pozornosti 

virtual classroom /ˈvɜː(r)tʃʊəl ˈklɑːsˌruːm/ virtuálna trieda 

wireless hotspot 
/ˈwaɪə(r)ləsˈhɒtˌspɒt/ 

bezdrôtový prístupový 
bod 

artificial intelligence /ˌɑː(r)tɪfɪʃ(ə)l ɪnˈtelɪdʒ(ə)ns/ umelá inteligencia 

augmented /ɔːɡˈmentɪd/ rozšírený 

automation /ˌɔːtəˈmeɪʃ(ə)n/ automatizácia 

catastrophe /kəˈtæstrəfi/ katastrofa 

code /kəʊd/ kód 

device /dɪˈvaɪs/ zariadenie, prístroj 

disconcerting /ˌdɪskənˈsɜː(r)tɪŋ/ znepokojujúci 

be down to /ˈdaʊn tuː/ ísť na konto niečoho 

drive /draɪv/ nápor 

efficacy /ˈefɪkəsi/ účinnosť 

enhanced /ɪnˈhɑːnst/ vylepšený 

ethics /ˈeθɪks/ etika 

expenditure /ɪkˈspendɪtʃə(r)/ výdavky, náklady 

from scratch 
/frəm ˈskrætʃ/ 

z ničoho, od piky, od 
začiatku 

futile /ˈfjuːtaɪl/ zbytočný, nepatrný 

gear /ɡɪə(r)/ pohon, prevod 

graphics /ˈɡræfɪks/ grafika 

grounding /ˈɡraʊndɪŋ/ základy 

hacking 
/ˈhækɪŋ/ 

hackerstvo (vniknutie 
do počítačového 
systému) 

hospitality industry /ˌhɒspɪˈtæləti indʌstri/ pohostinské služby 

humanoid /ˈhjuːmənɔɪd/ humanoidný 

incite /ɪnˈsaɪt/ podnecovať 

in-depth /ˈɪn ˌdepθ/ hĺbkový; dôkladný 

inevitable /ɪnˈevɪtəb(ə)l/ nevyhnutný  

innovate 
/ˈɪnəveɪt/ 

inovovať, 
zdokonaľovať 

innovation /ˌɪnəˈveɪʃ(ə)n/ inovácia, novota 

innovative /ˈɪnəvətɪv/ novátorsky; inovatívny 

irreversible /ˌɪrɪˈvɜː(r)səb(ə)l/ nezvratný 

jeopardise /ˈdʒepə(r)daɪz/ ohroziť 

kilt /kɪlt/ kilt, škótska sukňa 

malfunction /mælˈfʌŋkʃ(ə)n/ porucha, nefunkčnosť 

manipulate 
/məˈnɪpjʊleɪt/ 

zaobchádzať; 
manipulovať 

merge /mɜː(r)dʒ/ zlúčiť, spájať 

open up to /ˌəʊpən ˈʌp tuː/ otvorený niečomu 

paraphrase /ˈpærəˌfreɪz/ parafráza 

plagiarise /ˈpleɪdʒəraɪz/ robiť plagiáty 

plagiarism /ˈpleɪdʒəˌrɪz(ə)m/ plagiátorstvo 

predictability /prɪˌdɪktəˈbɪləti/ predvídateľnosť 

punctual /ˈpʌŋktʃuəl/ presný; dochvíľny 

pursue /pə(r)ˈsjuː/ realizovať, uskutočniť 

pursuit /pə(r)ˈsjuːt/ činnosť 

reticent 
/ˈretɪs(ə)nt/ 

nezhovorčivý, 
zamĺknutý 

safeguard /ˈseɪfˌɡɑː(r)d/ zabezpečenie 

servitude /ˈsɜː(r)vɪˌtjuːd/ otroctvo, poroba 

silicone /ˈsɪlɪkəʊn/ silikón 

source /sɔː(r)s/ zdroj, prameň 

state-of-the-art 
/ˌsteɪt əv ðiˈɑː(r)t/ 

špičkový, 
najmodernejší 

swerve /swɜː(r)v/ uhnúť, zmeniť smer 

synthesis /ˈsɪnθəsɪs/ syntéza, zloženie 

tactical /ˈtæktɪk(ə)l/ taktický, šikovný 

take precedence over /ˌteɪkˈpresɪdəns əʊvə(r)/ mať prednosť pred 

teething troubles /ˈtiːðɪŋ ˌtrʌb(ə)lz/ počiatočné ťažkosti 

transpire /trænˈspaɪə(r)/ prihodiť sa 

uncannily /ʌnˌkænili/ záhadne, zvláštne 

unconventional 
/ˌʌnkənˈvenʃ(ə)nəl/ 

nekonvenčný; 
neobvyklý 

Gateway to exams: Units 3-4 
 

acknowledge /əkˈnɒlɪdʒ/ uznať, potvrdiť 

aesthetic /iːsˈθetɪk/ estetický 

algae /ˈældʒiː/ riasy 

ambient /ˈæmbiənt/ okolitý, obklopujúci 

bioluminescence /ˌbaɪəʊˌluːmɪˈnes(ə)ns/ bioluminiscencia 

consumption /kənˈsʌmpʃ(ə)n/ spotreba  

constitute /ˈkɒnstɪˌtjuːt/ (vy)tvoriť 

ecosystem /ˈiːkəʊˌsɪstəm/ ekosystém 

emit /ɪˈmɪt/ vysielať, vyžarovať 

emission /ɪˈmɪʃ(ə)n/ emisia 

evolve /ɪˈvɒlv/ rozvíjať, vyvinúť 

exotic /ɪɡˈzɒtɪk/ cudzokrajný; exotický 

flora /ˈflɔːrə/ flóra 

gesture /ˈdʒestʃə(r)/ gesto, výraz 

harness /ˈhɑː(r)nɪs/ zapriahnuť 

inexhaustible /ˌɪnɪɡˈzɔːstəb(ə)l/ nevyčerpateľný 

illuminate /ɪˈluːmɪneɪt/ osvetliť 

installation /ˌɪnstəˈleɪʃ(ə)n/ 
zriadenie, uvedenie do 
chodu 

integrated /ˈɪntɪˌɡreɪtɪd/ integrovaný, začlenený 

luminescent /ˌluːmɪˈnes(ə)nt/ svetielkujúci 

marine /məˈriːn/ morský, námorný 

masterpiece /ˈmɑːstə(r)ˌpiːs/ majstrovské dielo 

microchip /ˈmaɪkrəʊˌtʃɪp/ mikročip 

monitor /ˈmɒnɪtə(r)/ monitor 

movie buff /ˈmuːvi ˌbʌf/ filmový fanúšik 

organism /ˈɔː(r)ɡəˌnɪz(ə)m/ organizmus 

phosphorescence /ˌfɒsfəˈres(ə)ns/ svetielkovanie 

pioneer /ˌpaɪəˈnɪə(r)/ objaviť 

prudent /ˈpruːd(ə)nt/ prezieravý, obozretný 

radiate /ˈreɪdieɪt/ vyžarovať 

radical /ˈrædɪk(ə)l/ radikálny 

urban /ˈɜː(r)bən/ mestský 

vast /vɑːst/ rozľahlý; rozsiahly 

Unit 5 – Express yourself 

ambiguous 
/æmˈbɪɡjuəs/ 

nejednoznačný, 
dvojzmyselný 
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blunt /blʌnt/ necitlivý, neohrabaný 

convey 
/kənˈveɪ/ 

vyjadriť; prenášať, 
poskytnúť 

hint /hɪnt/ náznak, narážka 

imply /ɪmˈplaɪ/ naznačiť, navrhovať 

mumble /ˈmʌmb(ə)l/ mrmlať, brblať 

vague /veɪɡ/ neurčitý, nejasný 

vocal /ˈvəʊk(ə)l/ hlučný 

a breakdown of 
communication 

/ə ˌbreɪkdaʊn əv 
kəˌmjuːnɪˈkeɪʃ(ə)n/ zlyhanie komunikácie 

a means of 
communication 

/ə ˌmiːnz əv 
kəˌmjuːnɪˈkeɪʃ(ə)n/ 

komunikačné 
prostriedky/nástroje 

a tone of voice /ə ˌtəʊn əv ˈvɔɪs/ tón hlasu 

at the top of your voice /æt ðə ˌtɒp əv jɔː(r) ˈvɔɪs/ príliš nahlas 

in regular communication /ɪn ˌreɡjʊlə(r) 
kəˌmjuːnɪˈkeɪʃ(ə)n/ v bežnej komunikácii 

raise/lower your voice /ˌreɪz/ˌləʊə(r) jɔː(r) ˈvɔɪs/ zvýšiť/znížiť hlas 

speak face-to-face /spiːkˌfeɪs tə ˈfeɪs/ rozprávať tvárou v tvár 

speak with one voice /ˌspiːk wɪð wʌn ˈvɔɪs/ vyjadriť rovnaký názor 

have nothing to say /hæv ˌnʌθɪŋ tə ˈseɪ/ nemať čo povedať 

(I) hate to say /ˌheɪt tə ˈseɪ/ nerád to hovorím 

hear someone say 
/ˌhɪə(r) sʌmwʌn ˈseɪ/ 

počul som, že..; niekto 
vravel, že... 

be about to say /biː əˌbaʊt tə ˈseɪ/ chcem povedať... 

not trust yourself to say 
the right thing /nɒt ˌtrʌst/ 

neveriť si, že to povie 
správne 

speak your mind /ˌspiːk jə(r)ˈmaɪnd/ povedať svoj názor 

speak out against 
/ˌspiːk ˈaʊt əɡenst/ 

prehovoriť proti; 
pozdvihnúť hlas proti 

not be on speaking terms /ˌnɒt biː ɒn ˈspiːkɪŋ 
ˌtɜː(r)mz/ 

nebaviť sa s niekým; 
nerozprávať sa s  

not trust yourself to 
speak 

/nɒt ˌtrʌst jə(r)ˌself tə 
ˈspiːk/ neveriť si hovoriť 

hear someone speak 
/ˌhɪə(r)sʌmwʌn ˈspiːk/ 

počuť niekoho hovoriť, 
že 

tell the truth /ˌtel ðə ˈtruːθ/ povedať pravdu 

tell the difference /ˌtel ðə ˈdɪfrəns/ poznať rozdiel; rozlíšiť 

tell someone what you 
think /ˌtel sʌmwʌn wɒt juː ˈθɪŋk/ povedať, čo si myslíš 

tell you so (told you so) /ˈtel juː ˌsəʊ/ povedal som ti to 

hate to tell /ˌheɪt tə ˈtel/ nerád to hovorím 

addicted to /əˈdɪktɪd tuː/ závislý na 

allude to 
/əˈluːd tuː/ 

zmieniť sa o; narážať 
na (v diskusii, článku) 

ascendant 
/əˈsendənt/ 

stúpajúci, vzostupný, 
prevládajúci 

constraint 
/kənˈstreɪnt/ 

obmedzenie, 
ohraničenie 

constructive feedback 
/kənˌstrʌktɪv ˈfiːdbæk/ 

konštruktívna spätná 
väzba 

criteria /kraɪˈtɪəriə/ kritériá 

daunting 
/ˈdɔːntɪŋ/ 

skľučujúci, 
znepokojujúci 

deploy /dɪˈplɔɪ/ rozmiestniť 

distinct /dɪˈstɪŋkt/ odlišný, zreteľný 

emoji /ɪˈməʊdʒi/ emodži 

entice /ɪnˈtaɪs/ nalákať, pritiahnuť 

fringe /frɪndʒ/ okraj 

fulfilling 
/fʊlˈfɪlɪŋ/ 

uspokojujúci; 
napĺňajúci 

get in on 
/ˌɡet ˈɪn ˌɒn/ 

podieľať sa na; pripojiť 
sa k 

initial /ɪˈnɪʃ(ə)l/ počiatočný 

initiative /ɪˈnɪʃətɪv/ iniciatíva 

insinuate /ɪnˈsɪnjueɪt/ naznačiť; robiť narážky 

irony /ˈaɪrəni/ irónia 

lack /læk/ nedostatok 

lexicon /ˈleksɪkən/ postrádať, nemať 

light bulbs go on 
/ˌlaɪtbʌlbzˌɡəʊ ˈɒn/ 

žiarovka nad hlavou 
zasvietila 

mixed message /ˌmɪkst ˈmesɪdʒ/ neurčitá správa 

overcome with emotion /ˌəʊvə(r)kʌm wɪð 
ɪˈməʊʃ(ə)n/ premožený emóciami 

oversee /ˌəʊvə(r)ˈsiː/ dozerať; kontrolovať 

proposal /prəˈpəʊz(ə)l/ návrh; ponuka 

receptive to /rɪˈseptɪv tuː/ vnímavý k 

recipient /rɪˈsɪpiənt/ príjemca 

rationale 
/ˌræʃəˈnɑːl/ 

odôvodnenie, logický 
výklad 

rodent /ˈrəʊd(ə)nt/ hlodavec 

shift /ʃɪft/ odklon, posun 

sophistication 
/səˌfɪstɪˈkeɪʃ(ə)n/ 

vyspelosť, vysoká 
úroveň 

state of flux /ˌsteɪt əv ˈflʌks/ stála zmena, vývoj 

stimulate /ˈstɪmjʊleɪt/ stimulovať, pobádať 

striking 
/ˈstraɪkɪŋ/ 

markantný, 
pozoruhodný 

subject to /ˈsʌbdʒɪkt tuː/ podliehajúci 

subtle /ˈsʌt(ə)l/ nepatrný 

symmetrical /sɪˈmetrɪk(ə)l/ súmerný 

tame /teɪm/ skrotiť, stlmiť 

underpin /ˌʌndə(r)ˈpɪn/ podoprieť 

Unit 6 – Different worlds 
advantageous /ˌædvənˈteɪdʒəs/ výhodný; priaznivý 

better off /ˌbetə(r) ˈɒf/ zámožnejší, bohatší 

decay /dɪˈkeɪ/ chátrať, kaziť sa 

detrimental /ˌdetrɪˈment(ə)l/ škodlivý 

disregard /ˌdɪsrɪˈɡɑː(r)d/ prehliadať, nestarať sa 

enhance /ɪnˈhɑːns/ zlepšiť 

growth /ɡrəʊθ/ rast, nárast 

hostile /ˈhɒstaɪl/ 
nepriateľský; 
odmietavý 

pay attention to /ˌpeɪ əˈtenʃ(ə)n tuː/ venovať pozornosť 

praise /preɪz/ pochváliť; vychváliť 

ruin /ˈruːɪn/ zničiť; pokaziť 

slam /slæm/ 
zotrieť niekoho, vyčistiť 
žalúdok 

troubled /ˈtrʌb(ə)ld/ 
nepokojný, 
problematický 

unconcerned /ˌʌnkənˈsɜː(r)nd/ 
ľahostajný, 
bezstarostný 

bargain for /ˈbɑː(r)ɡɪn fɔː(r)/ 
počítať s; byť 
pripravený na 

give away /ˌɡɪv əˈweɪ/ prezradiť, odhaliť 

grow on /ˈɡrəʊ ɒn/ 
zapáčiť sa; získať si 
niekoho 

make out /ˌmeɪk ˈaʊt/ rozoznať, rozpoznať 

miss out on /ˌmɪs ˈaʊt ɒn/ zabudnúť 

pick up /ˌpɪk ˈʌp/ 
zlepšiť sa (počasie, 
obchod) 

point out /ˌpɔɪnt ˈaʊt/ (po)ukázať na 

run into 
/ˌrʌn ˈɪntuː/ 

stretnúť niekoho; 
naraziť na 
niekoho/niečo 

run through /ˌrʌn ˈθruː/ prebehnúť niečím 

see through /ˌsiː ˈθruː/ 
dotiahnuť do konca; 
vydržať 

take on /ˌteɪk ˈɒn/ vziať na seba, prevziať 

turn out /ˌtɜː(r)n ˈaʊt/ ukázať sa, vyjsť najavo 

adjust /əˈdʒʌst/ upraviť; prispôsobiť 
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deadline 
/ˈdedˌlaɪn/ 

termín (napr. pre 
odovzdanie práce) 

delegate /ˈdeləɡeɪt/ prideliť, poveriť 

delegation 
/ˌdeləˈɡeɪʃ(ə)n/ 

poverenie, 
splnomocnenie 

expire /ɪkˈspaɪə(r)/ stratiť platnosť, uplynúť 

juggle /ˈdʒʌɡ(ə)l/ pohrávať si, klamať 

anew /əˈnjuː/ znova, nanovo 

anthropologist /ˌænθrəˈpɒlədʒɪst/ antropológ 

applaud /əˈplɔːd/ tlieskať; schvaľovať 

au pair /ˌəʊ ˈpeə(r)/ au pair 

be/feel ripped off 
/ˌbiː/ˌfiːl rɪpt ˈɒf/ 

byť ošklbaný ( o 
peniaze) 

bounty /ˈbaʊnti/ výnos, štedrosť 

bureaucrat /ˈbjʊərəˌkræt/ byrokrat 

chilly 
/ˈtʃɪli/ 

chladný, studený, 
sychravý  

cruise ship /ˈkruːz ˌʃɪp/ výletná loď 

cope (with) /kəʊp/ poradiť si s  

crest /krest/ koruna, vrchol 

defend /diːˈfʌnd/ brániť; obhajovať 

deny /dɪˈnaɪ/ poprieť 

detour /ˈdiːtʊə(r)/ obchádzka, odklon 

discernible /dɪˈsɜː(r)nəb(ə)l/ rozoznateľný, zrejmý 

dynamic /daɪˈnæmɪk/ dynamický 

endeavour /ɪnˈdevə(r)/ snaha, úsilie 

exorbitant /ɪɡˈzɔː(r)bɪtənt/ nadmerný, prehnaný 

exploitation /ˌeksplɔɪˈteɪʃ(ə)n/ vykorisťovanie 

exposé /ɪkˈspəʊzeɪ/ vyhlásenie, vyjadrenie 

extinct /ɪkˈstɪŋkt/ vyhynutý, zomretý 

flatter /ˈflætə(r)/ lichotiť; pochlebovať 

fork out /ˌfɔː(r)k ˈaʊt/ vycálovať, platiť 

gripe /ɡraɪp/ núdza 

hike /haɪk/ túra 

infrastructure /ˈɪnfrəˌstrʌktʃə(r)/ infraštruktúra 

isolate /ˈaɪsəleɪt/ odlúčiť, oddeliť 

isolation /ˌaɪsəˈleɪʃ(ə)n/ odlúčenie; izolovanosť 

lagoon /ləˈɡuːn/ lagúna 

latter 
/ˈlætə(r)/ 

ten druhý; druhá 
(osoba/vec) z dvoch už 
zmienených 

live off the land /ˌlɪv ɒf ðə ˈlænd/ živiť sa, žiť z krajiny 

luxury /ˈlʌkʃəri/ luxus; prepych 

mind-numbing /ˈmaɪnd ˌnʌmɪŋ/ otravný; nudný 

mountaineering /ˌmaʊntɪˈnɪərɪŋ/ horolezectvo 

mutual /ˈmjuːtʃuəl/ vzájomný 

off the beaten track 
/ˌɒf ðəˌbiːt(ə)n ˈtræk/ 

odľahlý; mimo 
hlavných destinácií 

overwhelm /ˌəʊvə(r)ˈwelm/ zavaliť, premôcť 

paddle /ˈpæd(ə)l/ pádlovať 

parasitic 
/ˌpærəˈsɪtɪk/ 

parazitický, 
cudzopasný 

peninsula /pəˈnɪnsjʊlə/ polostrov 

picturesque /ˌpɪktʃəˈresk/ malebný 

parrot /ˈpærət/ opakovať po niekom 

procrastination /prəʊˌkræstɪˈneɪʃ(ə)n/ odkladanie, otáľanie 

reclaim /rɪˈkleɪm/ vymáhať, žiadať späť 

reform /rɪˈfɔː(r)m/ reformovať, prerobiť 

reportage /ˌrepɔː(r)ˈtɑːʒ/ reportáž 

reproach /rɪˈprəʊtʃ/ vyčítať, vytýkať 

revenue source /ˈrevənjuːˌsɔː(r)s/ zdroj príjmov 

rewarding 
/rɪˈwɔː(r)dɪŋ/ 

prospešný,  

vyplácajúci sa 

ridge /rɪdʒ/ hrebeň (strechy, hory) 

safari /səˈfɑːri/ safari 

severity /sɪˈverəti/ prísnosť, náročnosť 

sewage /ˈsuːɪdʒ/ splašky 

sink into /ˈsɪŋk ˌɪntə/ ponoriť do, prenikať do 

thumbs down /ˌθʌmz ˈdaʊn/ odsúdenie, nesúhlas 

trek /trek/ putovanie 

trickle down 
/ˌtrɪk(ə)l ˈdaʊn/ 

klesať (peniaze od 
bohatých k 
chudobným) 

upbringing /ˈʌpˌbrɪŋɪŋ/ výchova 

unregulated /ʌnˈreɡjʊˌleɪtɪd/ neregulovaný 

vague /veɪɡ/ neurčitý 

Gateway to exams: Units 5-6 
  

affordable /əˈfɔː(r)dəb(ə)l/ dostupný 

anxiety /æŋˈzaɪəti/ úzkosť; strach 

culture shock    /ˈkʌltʃə® ˌʃɒk/ kultúrny šok 

deteriorate /dɪˈtɪəriəreɪt/ (z)horšiť sa; (z)kaziť sa 

embrace /ɪmˈbreɪs/ prijať; objať 

engagement /ɪnˈɡeɪdʒmənt/ zapojenie sa 

exposure /ɪkˈspəʊʒə(r)/ vystavenie sa 

mediate /ˈmiːdieɪt/ 
vyjednávať; zmieriť; 
byť prostredníkom 

passing /ˈpɑːsɪŋ/ prechodný 

phase /feɪz/ fáza 

sculptor /ˈskʌlptə(r)/ sochár 

Unit 7 – What defines you? 

competitive streak 
/kəmˈpetətɪvˌstriːk/ 

súťaživý duch (byť 
súťaživý) 

developmental milestone /dɪˌveləpment(ə)l 
ˈmaɪlˌstəʊn/ vývojový míľnik 

genetic inheritance /dʒəˌnetɪk ɪnˈherɪt(ə)ns/ genetické dedičstvo 

idiosyncratic mannerism /ˌɪdiəʊsɪŋkrætɪk 
ˈmænəˌrɪz(ə)m/ 

idiosynkratické 
zvyklosti 

parental responsibility /pəˌrent(ə)l 
rɪˌspɒnsəˈbɪləti/ 

rodičovská 
zodpovednosť 

social environment /ˌsəʊʃ(ə)l ɪnˈvaɪrənmənt/ sociálne prostredie 

social trait /ˌsəʊʃ(ə)l ˈtreɪt/ sociálna črta 

strict upbringing /ˌstrɪkt ˈʌpbrɪŋɪŋ/ prísna výchova 

sibling rivalry /ˈsɪblɪŋ ˈraɪv(ə)lri/ súrodenecká rivalita 

uncanny resemblance /ʌnˌkæni rɪˈzembləns/ vzácna podobnosť 

applicant /ˈæplɪkənt/ žiadateľ, uchádzač 

assistance /əˈsɪst(ə)ns/ pomoc, podpora 

bystander 
/ˈbaɪˌstændə(r)/ 

pozorovateľ, náhodný 
divák 

coproduce / kəʊprəˈdjuːs/ koprodukovať 

development /dɪˈveləpmənt/ vývoj 

disloyal /dɪsˈlɔɪəl/ neverný; neloajálny 

displeasure /dɪsˈpleʒə(r)/ nespokojnosť, nevôľa 

dominate /ˈdɒmɪneɪt/ dominovať, ovládať 

dramatic /drəˈmætɪk/ dramatický 

expectant /ɪkˈspektənt/ očakávaný, budúci 

explanation /ˌekspləˈneɪʃ(ə)n/ vysvetlenie; objasnenie 

frequency /ˈfriːkwənsi/ častosť, frekvencia 

ignorance 
/ˈɪɡnərəns/ 

nevzdelanosť, 
neznalosť 

immaturity /ˌɪməˈtjʊərəti/ nedospelosť 

impression /ɪmˈpreʃ(ə)n/ dojem 

inconsiderable 
/ˌɪnkənˈsɪdərəb(ə)l/ 

bezvýznamný, 
nepatrný 

inconsiderate /ˌɪnkənˈsɪdərət/ bezohľadný, netaktný 

independent /ˌɪndɪˈpendənt/ nezávislý  



Gateway 2nd edition C1 strana 7 z 10 

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

industrialist /ɪnˈdʌstriəlɪst/ priemyselník 

inedible /ɪnˈedəb(ə)l/ nejedlý, nepožívateľný 

influential /ˌɪnfluˈenʃ(ə)l/ vplyvný, významný 

insightful 
/ˈɪnsaɪtf(ə)l/ 

umožňujúci/dávajúci 
hlboký pohľad na niečo 

international /ˌɪntə(r)ˈnæʃ(ə)nəl/ medzinárodný 

leadership /ˈliːdə(r)ʃɪp/ vodcovstvo, vedenie 

loosen /ˈluːs(ə)n/ uvoľniť, povoliť 

notoriety /ˌnəʊtəˈraɪəti/ všeobecne známa vec 

observant /əbˈzɜː(r)v(ə)nt/ pozorný; opatrný 

overreact 
/ˌəʊvəriˈækt/ 

preháňať, 
dramatizovať 

perceptive /pə(r)ˈseptɪv/ vnímavý, chápavý 

personality /ˌpɜː(r)səˈnæləti/ osobnosť 

pessimistic /ˌpesəˈmɪstɪk/ pesimistický 

probability /ˌprɒbəˈbɪləti/ pravdepodobnosť 

prosperity /prɒˈsperəti/ blahobyt; prosperita 

questionable /ˈkwestʃ(ə)nəb(ə)l/ sporný, otázny 

reconsider 
/ˌriːkənˈsɪdə(r)/ 

znovu uvážiť, 
rozmyslieť 

regional /ˈriːdʒ(ə)nəl/ krajový; regionálny 

requirement /rɪˈkwaɪə(r)mənt/ požiadavka 

specialise 
/ˈspeʃəlaɪz/ 

zamerať sa; byť 
odborníkom 

unexpectedly /ˌʌnɪkˈspektɪdli/ nečakane 

unimpressive /ˌʌnɪmˈpresɪv/ nezaujímavý 

unreasonable 
/ʌnˈriːz(ə)nəb(ə)l/ 

nerozumný, 
nerozvážny 

bar graph  /ˈbɑː(r) ɡrɑːf/ or /ˈbɑː(r) 
ɡræf/ stĺpcový diagram 

flow chart  /ˈfləʊ tʃɑː(r)t/ vývojový diagram 

line graph /ˈlaɪn ɡrɑːf/ or /ˈlaɪn ɡræf/ čiarový graf 

pie chart /ˈpaɪ tʃɑː(r)t/ kruhový diagram 

table /ˈteɪb(ə)l/ tabuľka  

abandon 
/əˈbændən/ 

opustiť; vzdať sa 
(čoho) 

adoptive /əˈdɒptɪv/ adoptívny 

attribute /ˈætrɪˌbjuːt/ vlastnosť, atribút 

be down to 
/biː ˈdaʊn tuː/ 

ísť na vrub 
niečoho/niekoho 

campaign /kæmˈpeɪn/ kampaň, ťaženie 

coin /kɔɪn/ vytvoriť nový názov 

compromise 
/ˈkɒmprəmaɪz/ 

kompromis; uzavrieť 
kompromis 

concede /kənˈsiːd/ pripustiť, priznať 

contributor 
/kənˈtrɪbjʊtə(r)/ 

prispievateľ, 
spoluúčastník 

deadlock 
/ˈdedˌlɒk/ 

na mŕtvom bode, 
uviaznutie 

diligence /ˈdɪlɪdʒ(ə)ns/ usilovnosť 

dispute 
/dɪˈspjuːt/ 

hádať sa, diskutovať, 
pochybovať 

dominant 
/ˈdɒmɪnənt/ 

prevládajúci; 
najvplyvnejší 

erase /ɪˈreɪz/ vymazať 

extroversion /ˌekstrəˈvɜː(r)ʃ(ə)n/ extroverzia 

fret /fret/ hnevať sa 

genes /dʒiːnz/ gény 

happen to /ˈhæpən tə/ prihodiť sa (náhodne) 

hard-wired /ˌhɑː(r)d ˈwaɪə(r)d/ vrodený 

inconclusive /ˌɪnkənˈkluːsɪv/ nepresvedčivý 

incorporate /ɪnˈkɔː(r)pəreɪt/ včleniť 

inevitably /ɪnˈevɪtəbli/ nevyhnutne 

in retrospect /ɪn ˈretrəʊˌspekt/ v spätnom pohľade 

inevitably /ɪnəˈvɪtəblɪ/ nevyhnutne 

instinctive /ɪnˈstɪŋktɪv/ pudový, inštinktívny 

launch /lɔːntʃ/ spustiť; začať 

magnetic resonance 
imaging/MRI /mæɡˌnetɪk ˈrezənəns 

ˌɪmɪdʒɪŋ/ 

zobrazovanie 
magnetickou 
rezonanciou 

mannerism /ˈmænəˌrɪz(ə)m/ zvyklosti 

mutually /ˈmjuːtʃuəli/ vzájomne 

nurture /ˈnɜː(r)tʃə(r)/ výchova 

ongoing 
/ˈɒn ˌɡəʊɪŋ/ 

pokračujúci, 
pretrvávajúci 

parentage /ˈpeərəntɪdʒ/ rod, pokolenie 

pinpoint 
/ˈpɪnˌpɔɪnt/ 

stanoviť, vypichnúť, 
zdôrazniť 

pioneering /ˌpaɪəˈnɪərɪŋ/ priekopnícky 

profound /prəˈfaʊnd/ hlboký; dômyselný 

proofread /ˌpru:fri:d/ korigovať 

reunion /riːˈjuːniən/ opätovné stretnutie 

shortlist 
/ˈʃɔː(r)tˌlɪst/ 

zaradiť do užšieho 
výberu 

sibling /ˈsɪblɪŋ/ súrodenec 

socioeconomic /ˌsəʊʃiəʊˌekəˈnɒmɪk/ socioekonomický 

sociologist /ˌsəʊʃiˈɒlədʒɪst/ sociológ 

storm off /ˌstɔ:m ɒf/ nahnevane odísť 

superficial /ˌsuːpə(r)ˈfɪʃ(ə)l/ povrchný 

tackle /ˈtæk(ə)l/ pustiť sa do 

temperament /ˈtemprəmənt/ temperament 

the case for /ðə ˈkeɪs fə(r)/ vážne dôvody pre 

ubiquitous /ju:ˈbɪkwɪtəs/ všadeprítomný 

undergo 
/ˌʌndə(r)ˈɡəʊ/ 

podstúpiť; podrobiť sa 
(čomu) 

win-win strategy 
/ˌwɪn ˈwɪn/ 

stratégia výhra-
výhra/dvojitého víťaza 

yearn /jɜː(r)n/ túžiť, dychtiť po niečom 

Unit 8 – Give and take 
beneficial /ˌbenɪˈfɪʃ(ə)l/ prospešný 

campaign /kæmˈpeɪn/ kampaň 

contribution /ˌkɒntrɪˈbjuːʃ(ə)n/ 
príspevok, vklad, 
prínos 

donation /dəʊˈneɪʃ(ə)n/ dar, dotácia 

empathy /ˈempəθi/ empatia, vcítenie 

incentive /ɪnˈsentɪv/ podnet 

motive /ˈməʊtɪv/ pohnútka, motív 

protest /ˈprəʊtest/ protest; odpor 

sympathy /ˈsɪmpəθi/ súcit 

vocational /vəʊˈkeɪʃ(ə)nəl/ 
odborný,. 
Profesionálny 

voluntary /ˈvɒlənt(ə)ri/ dobrovoľný 

find yourself /ˈfaɪnd jə(r)ˌself/ nájsť sa 

lose yourself (in) /ˈluːz jə(r)ˌself/ pohrúžiť sa (do) 

self-deprecating (adj) /ˌself ˈdeprɪˌkeɪtɪŋ/ podceňujúci sa 

self-doubt /ˌself ˈdaʊt/ seba neistota 

self-expression /ˌself ɪkˈspreʃ(ə)n/ sebavyjadrenie 

self-indulgence /ˌself ɪnˈdʌldʒ(ə)ns/ 
neviazanosť, 
pôžitkárstvo 

self-made /ˌself ˈmeɪd/ samo vypracovaný 

self-preservation /ˌself prezə(r)ˈveɪʃ(ə)n/ sebazáchova 

self-serving /ˌself ˈsɜː(r)vɪŋ/ 
slúžiaci vo vlastný 
prospech; sebecký 

shadow of your former 
self /ˌʃædəʊ əv jə(r) 

ˌfɔː(r)mə(r) ˈself/ 

tieň svojho bývalého 
ja; byť už len svojim 
vlastným tieňom 

wrapped up in yourself /ˌræpt ˈʌp ɪn jə(r)ˌself/ 
zahľadený do seba, 
sebecký 
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ensure continual 
personal development 

/ɪnˌʃɔː(r) kənˌtɪnjʊəl 
ˌpɜː(r)s(ə)nəl 
dɪˈveləpmənt/ 

zabezpečiť nepretržitý 
osobný rozvoj 

interact with other like-
minded people  /ˌɪntərækt wɪð ʌðə(r)ˌlaɪk 

maɪndɪd ˈpiːp(ə)l/ 

komunikovať s 
ostatnými ľuďmi 
podobného zmýšľania 

make a difference in a 
hands-on way 

 /ˌmeɪk ə ˌdɪfrəns ɪn ə 
ˌhændz ɒn ˈweɪ/ angažovať sa v zmene 

meet the expectations of 
a peergroup 

/ˌmiːt ði ekspekˌteɪʃ(ə)nz 
əv ə ˈpɪə(r) ɡruːp/ 

splniť očakávania 
svojej skupiny 

step out of their comfort 
zone 

/step ˌaʊt əv ðeə(r) 
ˈkʌmfə(r)t ˌzəʊn/ 

vystúpiť z komfortnej 
zóny 

use and enhance their 
practical skills /ˌjuːz ənd ɪnˌhɑːns 

ðeə(r)ˈpræktɪk(ə)l skɪlz/ 

používať a rozvíjať 
svoje praktické 
zručnosti 

altruistic /ˌæltruˈɪstɪk/ altruistický 

attentively /əˈtentɪvli/ pozorne, starostlivo 

avatar /ˈævəˌtɑː(r)/ avatar, vtelenie 

avert 
/əˈvɜː(r)t/ 

odvrátiť, zabrániť, 
zamedziť 

bribe /braɪb/ úplatok 

catalyst 
/ˈkætəlɪst/ 

katalyzátor; osoba, 
ktorá spôsobuje zmenu 

collaborative /kəˈlæb(ə)rətɪv/ spolupracujúci 

comfort zone /ˈkʌmfə(r)t ˌzəʊn/ zóna komfortu 

company hierarchy /ˌkʌmp(ə)ni ˈhaɪəˌrɑː(r)ki/ hierarchia spoločnosti 

concise /kənˈsaɪs/ stručný, výstižný 

contest 
/kənˈtest/ 

odporovať, vyvracať, 
popierať 

continual 
/kənˈtɪnjʊəl/ 

ustavičný, 
neprerušovaný 

controversy /ˈkɒntrəvɜː(r)si/ spor; sporná otázka 

courteous /ˈkɜː(r)tiəs/ zdvorilý, galantný 

dawn /dɔːn/ svitanie, úsvit 

dearth /dɜː(r)θ/ núdza, nedostatok 

deterrent 
/dɪˈterənt/ 

odstrašujúci príklad; 
odstrašenie 

dilemma /dɪˈlemə/ rozpaky, dilema 

disposable 
/dɪˈspəʊzəb(ə)l/ 

na jedno použití, 
jednorazový 

eliminate /ɪˈlɪmɪneɪt/ odstrániť 

endorse /ɪnˈdɔː(r)s/ potvrdiť, schváliť 

entail 
/ɪnˈteɪl/ 

mať za následok, 
spôsobiť 

entrepreneur /ˌɒntrəprəˈnɜː(r)/ podnikateľ 

exaggerate /ɪɡˈzædʒəreɪt/ preháňať; zveličovať 

factor /ˈfæktə(r)/ faktor 

far-flung /ˌfɑː(r) ˈflʌŋ/ rozsiahly, ďalekosiahly 

fatigue /fəˈtiːɡ/ únava, vyčerpanosť 

fellow /ˈfeləʊ/ spoločník, partner 

fence /fens/ plot 

flattery /ˈflætəri/ lichôtka 

follow up /ˌfɒləʊ ˈʌp/ pokračovať v niečom 

generate /ˈdʒenəreɪt/ vytvárať,  generovať 

hands-on 
/ˌhændz ˈɒn/ 

zainteresovaný, 
angažovaný 

hashtag /ˈhæʃˌtæɡ/ mriežka (znak) 

haste /heɪst/ zhon 

hinder /ˈhɪndə(r)/ brzdiť, prekážať 

illusory /ɪˈluːsəri/ iluzórny, neskutočný 

impactful /ˈimpæktf(ə)l/ pôsobivý 

inflate /ɪnˈfleɪt/ nafúknuť 

in hindsight /ɪn ˈhaɪn(d)ˌsaɪt/ v spätnom pohľade 

initiative /ɪˈnɪʃətɪv/ iniciatíva 

injustice /ɪnˈdʒʌstɪs/ nespravodlivosť 

internship /ˈɪntɜː(r)nˌʃɪp/ stáž 

intimate /ˈɪntɪmət/ osobný, dôverný 

like-minded /ˌlaɪk ˈmaɪndɪd/ rovnako zmýšľajúci 

mentor /ˈmentɔː(r)/ mentor, radca 

networking /ˈnetˌwɜː(r)kɪŋ/ budovanie siete 

obligation /ˌɒblɪˈɡeɪʃ(ə)n/ povinnosť; záväzok  

outline /ˈaʊtlaɪn/ načrtnúť 

plight 
/plaɪt/ 

biedny stav, neutešená 
situácia 

poverty /ˈpɒvə(r)ti/ chudoba, bieda, núdza 

propose /prəˈpəʊz/ navrhnúť 

real-time /ˈrɪəl ˌtaɪm/ v reálnom čase 

recreational /ˌrekriˈeɪʃ(ə)n(ə)l/ rekreačný 

relief /rɪˈliːf/ úľava; uľahčenie 

render /ˈrendə(r)/ splácať, oplácať 

relinquish /rəˈlɪŋkwɪʃ/ vzdať sa 

resignation 
/ˌrezɪɡˈneɪʃ(ə)n/ 

rezignácia, zrieknutie 
sa 

retain /rɪˈteɪn/ uchovať si, ponechať si 

rumour /ˈruːmə(r)/ fáma, klebeta 

sacrifice /ˈsækrɪfaɪs/ obeť 

scenario /səˈnɑːriəʊ/ scenár 

shiver 
/ˈʃɪvə(r)/ 

(za)triasť (sa); 
(za)chvieť sa 

since time immemorial /sɪns ˌtaɪm ɪməˈmɔːriəl/ odnepamäti 

stress /stres/ zdôrazniť 

swiftly /ˈswɪftli/ rýchlo, svižne 

tragic /ˈtrædʒɪk/ tragický 

underlying /ˌʌndə(r)ˈlaɪɪŋ/ zásadný, podstatný 

vicious /ˈvɪʃəs/ skazený; zlomyseľný 

vital 
/ˈvaɪt(ə)l/ 

potrebný; životne 
dôležitý 

volunteer /ˌvɒlənˈtɪə(r)/ dobrovoľne sa prihlásiť 

weary /ˈwɪəri/ vyčerpaný; unavený 

well-off /ˌwel ˈɒf/ zámožný; bohatý 

Gateway to exams: Units 7-8 
   

complement /ˈkɒmplɪment/ dopĺňať 

crucial /ˈkruːʃ(ə)l/ rozhodujúci, kľúčový 

determine /dɪˈtɜː(r)mɪn/ určiť, stanoviť 

dig /dɪɡ/ kopať, pátrať 

excel /ɪkˈsel/ vynikať 

inherent /ɪnˈherənt/ 
neodmysliteľný, 
vrodený 

heritable ˈherɪtəb(ə)l/ dedičný 

mediocre /ˌmiːdiˈəʊkə(r)/ obyčajný, priemerný 

optimise /ˈɒptɪmaɪz/ 
optimalizovať, 
prispôsobiť 

overloaded /ˌəʊvə(r)ˈləʊdɪd/ preťažený 

pin down /ˌpɪn ˈdaʊn/ 
pochopiť podstatu; 
vysvetliť 

predispose /ˌpriːdɪˈspəʊz/ predpripraviť 

rank /ræŋk/ skupina, stupeň 

raw talent /ˌrɔː ˈtælənt/ prirodzený talent 

spectrum /ˈspektrəm/ spektrum, šírka 

sprint /sprɪnt/ šprint, šprintovať 

susceptibility /səˌseptəˈbɪləti/ vnímavosť. Náchylnosť 

Unit 9 – Screen grab 
15 minutes of fame /ˌfɪftiːnˌmɪnɪts əv ˈfeɪm/ 15 minút slávy 

a claim to fame 
/ə ˌkleɪmtə ˈfeɪm / 

dôvod slávy (to, čo robí 
človeka, miesto, atď. 
slávnym) 

be starry-eyed /biː ˌstɑːri ˈaɪd/ byť naivný, zasnívaný 

be written in the stars /biːˌrɪt(ə)n ɪn ðə ˈstɑː(r)z/ je to písané vo hviezdach 
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reach for the stars 
/ˌriːtʃ fə(r)ðə ˈstɑː(r)z/ 

načiahnuť sa za 
hviezdami 

shoot to fame /ˌʃuːt tə ˈfeɪm/ padnúť do slávy 

thank one’s lucky 
stars /ˌθæŋkwʌnz ˌlʌki ˈstɑː(r)z/ 

vďaka jeho šťastnej 
hviezde 

what price fame /ˌwɒt ˈpraɪsˈfeim/ vysoká cena za slávu 

act out /ˌæktˈaʊt/ zahrať (divadlo) 

break into 
/ˌbreɪk ˈɪntuː/ 

vniknúť do; dať sa zrazu 
na 

call for /ˈkɔːl fə(r)/ žiadať, vyžadovať 

come across /ˌkʌm əˈkrɒs/ zdať sa byť; vyzerať ako 

fade out 
/ˌfeɪd ˈaʊt/ 

pozvoľna miznúť, vytrácať 
sa 

get across /ˌɡet əˈkrɒs / podať, predniesť 

put on /ˌpʊt ˈɒn/ zahrať, inscenovať 

read for /ˈriːd fə(r)/ študovať na 

run through /ˌrʌn ˈθruː/ prebehnúť niečím 

take on /ˌteɪk ˈɒn/ prijať, vziať na seba 

try out /ˌtraɪ ˈaʊt/ vyskúšať (si); otestovať 

turn into /ˌtɜː(r)n ˈɪntuː/ zmeniť 

write out of /ˌraɪt ˈaʊt əv/ vyškrtnúť (postavu z deja) 

adaptation /ˌædæpˈteɪʃ(ə)n/ adaptácia; prepracovanie 

box office 
/ˈbɒks ˌɒfɪs/ 

pokladňa (divadelná 
apod.) 

flashback 
/ˈflæʃˌbæk/ 

retrospektíva; záblesk z 
minulosti 

flaw /flɔː/ chyba, závada 

location /ləʊˈkeɪʃ(ə)n/ poloha, umiestnenie 

narrator /nəˈreɪtə(r)/ rozprávač 

portrayal /pɔː(r)ˈtreɪəl/ vykreslenie, zobrazenie 

reception /rɪˈsepʃ(ə)n/ prijatie 

screenplay /ˈskriːnˌpleɪ/ filmový scenár 

soundtrack /ˈsaʊn(d)ˌtræk/ soundtrack (hudba k filmu) 

adrenalin /əˈdrenəlɪn/ adrenalín 

aisle 
/aɪl/ 

ulička (napr. medzi 
sedadlami) 

antithesis /ænˈtɪθəsɪs/ protiklad, opak 

baffle 
/ˈbæf(ə)l/ 

odvádzať; vyviesť z 
konceptu 

censorship /ˈsensə(r)ʃɪp/ cenzúra 

come under fire /ˌkʌm ʌndə(r)ˈfaɪə(r)/ dostať sa pod paľbu 

consolation /ˌkɒnsəˈleɪʃ(ə)n/ útecha; uspokojenie 

craft /krɑːft/ zostrojiť 

disenchantment /ˌdɪsɪnˈtʃɑːntmənt/ rozčarovanie, dezilúzia 

dissuade /dɪˈsweɪd/ odhovárať, odrádzať 

dystopian /dɪsˈtəʊpiən/ dytopický 

embed /ɪmˈbed/ vložiť, vsadiť 

excruciating /ɪkˈskruːʃiˌeɪtɪŋ/ neznesiteľný, mučivý 

existential /ˌeɡzɪˈstenʃ(ə)l/ existenciálny 

fastidious /fæˈstɪdiəs/ vyberavý 

fired up /ˌfaɪə(r)d ˈʌp/ vzplanúť (od zlosti) 

fundamental /ˌfʌndəˈment(ə)l/ základný, podstatný 

grit your teeth /ˌɡrɪt jɔː(r) ˈtiːθ/ zatnúť zuby 

hold accountable /ˌhəʊldəˈkaʊntəb(ə)l/ braný na zodpovednosť 

hook /hʊk/ chytiť na háčik (zaujať) 

intent on /ɪnˈtent ɒn/ zameraný na 

jargon /ˈdʒɑː(r)ɡən/ žargón 

laborious /ləˈbɔːriəs/ pracný, namáhavý 

latex /ˈleɪteks/ latex 

mechanism /ˈmekəˌnɪz(ə)m/ mechanizmus 

mesmerising /ˈmezməˌraɪzɪŋ/ očarujúci 

nomination /ˌnɒmɪˈneɪʃ(ə)n/ nominácia 

nominee /ˌnɒmɪˈniː/ nominovaný 

opulent /ˈɒpjʊlənt/ bohatý, drahý, honosný 

overlooked /ˌəʊvə(r)ˈlʊkt/ prehliadaný, opomenutý 

pamper /ˈpæmpə(r)/ hýčkať 

perish /ˈperɪʃ/ zahynúť, zaniknúť 

prop /prɒp/ opora 

proportionally /prəˈpɔː(r)ʃ(ə)nəli/ úmerne 

reluctant /rɪˈlʌktənt/ zdráhavý, neochotný 

rhetorical /rɪˈtɒrɪk(ə)l/ rétorický 

ruthless /ˈruːθləs/ nemilosrdný 

seasoned /ˈsi:znd/ ostrieľaný 

sense of propriety 
/ˌsensəv prəˈpraɪəti/ 

zmysel pre 
vhodnosť/slušnosť 

shake off /ˌʃeɪk ˈɒf/ striasť, zbaviť sa 

silicone /ˈsɪlɪkəʊn/ silikón 

snobbery /ˈsnɒbəri/ snobstvo 

stellar /ˈstelə(r)/ hviezdny 

stunning /ˈstʌnɪŋ/ senzačný; ohromujúci 

surgery 
/ˈsɜː(r)dʒəri/ 

chirurgia; ordinácia; 
ordinačné hodiny 

talk up /ˌtɔːk ˈʌp/ chváliť, podporovať 

thrilled 
/θrɪld/ 

vzrušený, napätý, 
uchvátený 

tolerate /ˈtɒləreɪt/ tolerovať 

whip out /wɪp aʊt/ vytasiť 

wreck /rek/ skaza, trosky; zruinovať  

Unit 10 - Heroes 
alter ego /ˌɔːltə(r) ˈiːɡəʊ/ druhé ja, alter ego 

humanitarian /hjuːˌmænɪˈteəriən/ 
humanitárny pracovník, 
humanitár 

iconoclast /aɪˈkɒnəˌklæst/ obrazoborec 

nemesis /ˈneməsɪs/ 
nemesis (spravodlivý a 
neodvrátiteľný trest) 

philanthropist /fɪˈlænθrəpɪst/ filantrop 

protagonist /prəʊˈtæɡənɪst/ 
protagonista, hlavná 
postava 

role model /ˈrəʊl ˌmɒd(ə)l príklad, idol, vzor 

sidekick /ˈsaɪdˌkɪk/ pomocník, poskok 

villain /ˈvɪlən/ zlosyn, zloduch 

abstain from /əbˈsteɪn frəm/ 
zdržať sa niečoho; 
abstinovať 

anxious about/for /ˈæŋkʃəsəˌbaʊt/fə(r)/ 
byť znepokojený, 
úzkostný; mať trému 

attitude to(wards)/on /ˈætɪtjuːd 
tə(ˌwɔː(r)dz)/ɒn/ postoj k 

comparison 
between/with 

/kəmˈpærɪs(ə)n 
bɪˌtwiːn/wɪð/ porovnanie medzi/s 

concentrate on /ˈkɒns(ə)nˌtreɪt ɒn/ sústrediť sa na 

intention of /ɪnˈtenʃ(ə)n əv/ zámer ohľadom 

in theory /ɪn ˈθɪəri/ teoreticky 

object to /əbˈdʒekt tuː/ namietať proti 

praise somebody 
for/on/about /ˈpreɪz ˌsʌmbədi fə(r)/ chváliť niekoho za 

satisfied with/about /ˈsætɪsfaɪd wɪð/əˌbaʊt/ spokojný s 

sensitive 
to(wards)/about 

/ˈsensətɪv 
tə(ˌwɔː(r)dz)/əˌbaʊt/ 

vnímavý k (to) / citlivý na 
(about/to) 

suspicious of/about 
/səˈspɪʃəs əv/əˌbaʊt/ 

podozrievavý voči 
(of/about)/nedôverčivý k 
(of) 

admirable /ˈædm(ə)rəb(ə)l/ 
vynikajúci, obdivuhodný, 
úžasný 

adolescence /ˌædəˈles(ə)ns/ dospievanie 

affirmative /əˈfɜː(r)mətɪv/ kladný, súhlasný 

albeit /ɔːlˈbiːɪt/ aj keď 

alleviate /əˈliːvieɪt/ zmierniť, uľaviť 
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alpha status /ˈælfə ˌsteɪtəs/ dominantné postavenie 

authority /ɔːˈθɒrəti/ autorita; vedenie 

ban /bæn/ vykázať, vyhostiť 

blow /bləʊ/ rana, úder 

brutal /ˈbruːt(ə)l/ brutálny 

coincide 
/ˌkəʊɪnˈsaɪd/ 

zhodnúť sa, prihodiť sa 
súčasne 

concur with /kənˈkɜː(r) wɪð/ súhlasiť s 

condemnation /ˌkɒndemˈneɪʃ(ə)n/ zavrhnutie, odsúdenie 

confront /kənˈfrʌnt/ čeliť, postaviť sa niečomu 

depict /dɪˈpɪkt/ zobraziť, vyobraziť 

derive from /dɪˈraɪv frɒm/ pochádzať od/z 

diabetic /ˌdaɪəˈbetɪk/ diabetický 

discharge /dɪsˈtʃɑː(r)dʒ/ odstrániť 

elevation /ˌeləˈveɪʃ(ə)n/ stúpanie 

evoke /ɪˈvəʊk/ vyvolávať 

exemplify 
/ɪɡˈzemplɪfaɪ/ 

ilustrovať, znázorniť 
príkladom 

fatal flaw /ˌfeɪt(ə)l ˈflɔː/ osudová chyba 

fit into the mould of 
/ˌfɪt ɪntə ðə ˈməʊld əv/ 

zapadnúť do formy (byť 
typický) 

glorify /ˈɡlɔːrɪfaɪ/ oslavovať, velebiť 

heroic /hɪˈrəʊɪk/ hrdinský 

hesitate /ˈhezɪteɪt/ váhať 

languish /ˈlæŋɡwɪʃ/ chradnúť, trápiť sa 

laud /lɔːd/ chváliť 

mythical /ˈmɪθɪk(ə)l/ mýtický 

placate /pləˈkeɪt/ zmieriť, ukľudniť, udobriť 

porpoise /ˈpɔː(r)pəs/ sviňucha (druh veľryby) 

put up on a pedestal 
/pʊt ˌʌp ɒn ə ˈpedɪst(ə)l/ 

postaviť niekoho na 
piedestál (často 
neoprávnene) 

radically /ˈrædɪkli/ radikálne 

reprehensible /ˌreprɪˈhensəb(ə)l/ trestuhodný, hanebný 

resent 
/rɪˈzent/ 

zazlievať, pohoršovať sa, 
neznášať 

rigorous /ˈrɪɡərəs/ striktný 

shift /ʃɪft/ posun 

stranded /ˈstrændɪd/ uviaznutý 

synchronicity /ˌsɪŋkrəˈnɪsəti/ zhoda, zladenosť 

the greater good /ðə ˌɡreɪtə(r)ˈɡʊd/ vyššie dobro 

the odds are stacked 
against /ði ˌɒdz ə(r) ˈstækt 

əˌɡenst/ 

karty sú rozdané proti 
(niekomu); šťastie nie je na 
(niekoho) strane 

therapy /ˈθerəpi/ terapia, liečba 

trickery /ˈtrɪkəri/ podvádzanie, lesť 

ubiquity /juːˈbɪkwəti/ všadeprítomnosť 

underdog /ˈʌndə(r)ˌdɒɡ/ smoliar, vydedenec 

underprivileged 
/ˌʌndə(r)ˈprɪvəlɪdʒd/ 

diskriminovaný, 
nerovnoprávny 

unsung 
/ʌnˈsʌŋ/ 

neospevovaný, 
neuznávaný 

with some reservation /wɪð ˌsʌm 
rezə(r)ˈveɪʃ(ə)n/ s odstupom 

witness /ˈwɪtnəs/ svedok; byť svedkom čoho 
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adoration /ˌædəˈreɪʃ(ə)n/ zbožňovanie, uctievanie 

advent /ˈædvent/ príchod 

by-product /ˈbaɪ ˌprɒdʌkt/ vedľajší produkt 

egotistical /ˌiːɡəʊˈtɪstɪk(ə)l/ sebecký, egoistický 

elevated /ˈeləˌveɪtɪd/ zvýšený 

fundamental /ˌfʌndəˈment(ə)l/ podstata, zásada, základ 

gaze /ɡeɪz/ 
pohľad; zízať, uprene 
hľadieť 

grounded /ˈɡraʊndɪd/ uzemnený, byť pri zemi 

hype 
/haɪp/ 

reklama, publicita, 
propaganda 

implement /ˈɪmplɪˌment/ zavádzať, uplatniť 

insight /ˈɪnsaɪt/ vzhľad; porozumenie 

pertinent /ˈpɜː(r)tɪnənt/ náležitý, relevantný 

phenomena /fəˈnɒmɪnə/ javy 

predecessor /ˈpriːdɪˌsesə(r)/ predchodca, predok 

refugee /ˌrefjʊˈdʒiː/ utečenec 

renowned /rɪˈnaʊnd/ renomovaný, slávny 

resilience /rɪˈzɪliəns/ pružnosť, ohybnosť 

seductiveness 
/sɪˈdʌktɪvnəs/ 

zvodnosť, vábnosť, 
lákavosť 

so-called /ˈsəʊ ˌkɔːld/ takzvaný 

 


