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Gateway B2+  

Unit 1 – Social animals 

Word formation – suffixes 
Adjectives =  
helpful LÜÉäéÑ]äL= nápomocný 
insightful Lfåë~fíÑäL= bystrý; prenikavý 
painful LéÉfåÑäL= bolestivý 
thoughtful LqlWíÑ]äL= zamyslený; ohľaduplný, 

pozorný (k niekomu) 
helpless LÜÉäéä]ëL= bezmocný 
meaningless LãáWåfÏä]ëL= nezmyselný; bezvýznamný 
painless LéÉfåä]ëL= bezbolestný 
thoughtless LqlWíä]ëL= bezohľadný; neuvážený; 

nepozorný 
accidental L?ôâëfDÇÉåíäL= náhodný; neúmyselný 
personal Lé‰Wë]åäL= osobný 
astrological L?ôëíê]DäflÇwfâäL= astrologický 
biographical LÄ~f]DÖêôÑfâäL= životopisný 
optimistic L?fléí]DãfëífâL= optimistický 
scientific L?ë~f]åDífÏÑfâL= vedecký 
believable LÄfDäáWî]ÄäL= uveriteľný; vierohodný,  
considerable Lâ]åDëfÇê]ÄäL= značný; (značne) veľký; 

výrazný 
enjoyable LfåDÇwlf]ÄäL= príjemný; radostný 
likeable Lä~fâ]ÄäL= sympatický; príjemný 
terrible LíÉêfÄäL= hrozný; strašný 
important LfãDélWíåíL= dôležitý 
friendly LÑêÉåÇäáL= priateľský 
lucky Lä¾âfL= (be ~) mať šťastie 
creative LâêfDÉfífîL= tvorivý  
impressive LfãDéêÉëfîL= pôsobivý; úchvatný  
Nouns – abstract things 

complexity Lâ]ãDéäÉâë]íáL= zložitosť, spletitosť 
personality L?é‰Wë]Dåôä]íáL= osobnosť 
similarity L?ëfã]Däôê]íáL= podobnosť; podoba 
coincidence Lâ]rDfåëfÇ]åëL= zhoda okolností; náhoda 
intelligence LfåDíÉäfÇw]åëL= inteligencia; rozum 
importance LfãDélWí]åëL= dôležitosť 
accuracy Lôâà]ê]ëáL= presnosť 
frequency LÑêáWâï]åëáL= početnosť; frekvencia 
argument L^WÖàrã]åíL= argument; diskusia; hádka 
enjoyment LfåDÇwlfã]åíL= pôžitok; radosť 
improvement LfãDéêìWîã]åíL= zlepšenie; zdokonalenie 
creation LâêfDÉfpåL= výtvor 
description LÇfDëâêfépåL= opis 
happiness LÜôéfå]ëL= šťastie; spokojnosť 
freedom LÑêáWÇ]ãL= sloboda; voľnosť 
failure LÑÉfäà]L= neúspech; nezdar; 

neúspešný človek 
relationship LêfDäÉfpåpféL= vzťah; pomer 
Nouns – people 

actor Lôâí]L= herec 
creator LâêáˈÉɪíəL= tvorca; zakladateľ 
participant Lé^WDífëfé]åíL= účastník 
graphologist LÖêôDÑflä]ÇwfëíL= grafológ 
psychologist Lë~fDâflä]ÇwfëíL= psychológ 
scientist Lë~f]åífëíL= vedec; prírodovedec 
astrologer L]Dëíêflä]Çw]L= astrológ 
researcher LêfDë‰Wíp]L= bádateľ; výskumník 
believer LÄfDäáWî]L= veriaci; zástanca 

Adverbs 

deliberately LÇfDäfÄê]íäáL= úmyselne; naschvál 
virtually Lî‰Wípr]äáL= fakticky; virtuálne 

Unit 1 - Sociology, psychology, etc 
anthropology Lôåqê]Déflä]ÇwáL=antropológia 
archaeology L?~WâáDflä]ÇwáL= archeológia 
astrology L]Dëíêflä]ÇwáL= astrológia 
biology LÄ~fDflä]ÇwáL= biológia 
geology LÇwáWDflä]ÇwáL= geológia 
graphology LÖêôDÑflä]ÇwáL= grafológia 
meteorology L?ãáWíá]Dêflä]ÇwáL=meteorológia 
palaeontology L?éÉfäáflåDíflä]Çwá

L=
paleontológia 

psychology Lë~fDâflä]ÇwáL= psychológia 
sociology L?ë]rpáDflä]ÇwáL= Sociológia 
zoology LòìDflä]ÇwáL= zoológia 

Unit 1 - Body idioms and human interaction 
do something 
behind somebody’s 
back 

= robiť niečo niekomu za 
chrbtom 

give somebody the 
cold shoulder 

= obrátiť sa niekomu 
chrbtom 

have somebody 
under your thumb  

= mať úplnú kontrolu nad 
niekým 

lend somebody a 
hand 

= pomôcť niekomu 

pull somebody’s 
leg 

= uťahovať si z niekoho 

stick your neck out 
for somebody 

= nastavovať za niekoho krk 

Unit 1 - Similes 
as blind as a bat = slepý ako patrón (dosl. 

slepý ako netopier) 
as clear as crystal = nad slnko jasné ( dosl. 

jasné ako krištáľ) 
as cold as ice = studený ako ľad 
as easy as ABC = veľmi ľahký (dosl. ľahký 

ako abeceda) 
as fresh as a daisy = úplne čerstvý (dosl. čerstvý 

ako sedmokráska) 
as light as a 
feather 

= ľahký ako pierko 

as quick as a flash = rýchly ako blesk 
as quiet as a 
mouse 

= tichý ako myška 

as solid as a rock = pevný ako skala 
as strong as an ox = silný ako býk (dosl. silný 

ako vôl) 

Unit 1 - Ways of talking 
gasp LÖ^WëéL= chytať dych 
groan LÖê]råL= (za)stenať;  
mutter Lã¾í]L= mumlať; mrmlať (si) 
shriek LpêáWâL= za/kričať; za/jačať 
sigh Lë~fL= vzdychnúť si; povedať s 

povzdychom 
whine Lï~fåL= fňukať; stonať; nariekať 
whisper Lïfëé]L= (za)šepkať 
yell LàÉäL= kričať; vrieskať 

Unit 1 - Other words and phrases 
accommodating L]Dâflã]?ÇÉfífÏL=ochotný; ústretový 
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broadly LÄêlWÇäáL= široko; všeobecne 
(prijímaný) 

bug LÄ¾ÖL= odpočúvať; hnevať 
(niekoho) 

chap LípôéL= chlapík 
chunk Líp¾ÏâL= poriadny kus 
critique LâêáDíáWâL= kritika; kritické hodnotenie 
decline an offer LÇfDâä~fåL= odmietnuť ponuku 
deliberately LÇ]DäfÄ]ê]íäáL= úmyselne; schválne 
derogatory LÇfDêflÖ]íêáL= pohŕdavý; hanlivý 
devise LÇfDî~fòL= vymyslieť 
disprove LÇfëDéêìWîL= vyvrátiť; dokázať 

nesprávnosť 
ensure LfåDpr]L= zaistiť, zaručiť 
excel in LfâDëÉä=fåL= vynikať v (niečom) 
fierce LÑf]ëL= neľútostný; rozzúrený 
fool LÑìWäL= oklamať 
fraternity LÑê]Dí‰Wå]íáL= bratstvo; spoločenstvo 
fundraising LÑ¾åÇêÉfòfÏL= získavanie financií (na 

charitu apod.) 
glue LÖäìWL= prilepiť 
head back LÜÉÇ=DÄôâL= vyraziť späť 
hilarious LÜfDäÉ]êf]ëL= veselý; veľmi zábavný 
imply LfãDéä~fL= naznačiť; znamenať 
inconsolable L?fåâ]åDë]rä]ÄäL=zdrvený (žiaľom); 

neutíšiteľný 
initiation Lf?åfpáDÉfpåL= prijatie; zasvätenie 
insightful Lfåë~fíÑäL= bystrý; prenikavý 
lexicographer L?äÉâëfDâflÖê]Ñ]L= slovnikár 
misdemeanours L?ãfëÇfDãáWå]òL= poklesok; priestupok 
monk Lã¾ÏâL= mních 
motto Lãflí]rL= heslo; motto 
on the pretence of LéêfDíÉåëL= pod zámienkou (čoho) 
overlook L]rî]DärâL= mať vyhliadku na; 

prehliadnuť (niečo) 
quirky Lâï‰WâáLL= svojrázny; osobitý (s 

maniermi) 
recruitment LêfDâêìWíã]åíL= nábor; prijímanie 

zamestnancov 
respective LêfDëéÉâífîL= príslušný; vlastný; 

jednotlivý 
sorority Lë]Dêflê]íáL= sesterstvo; dievčenský 

spolok 
surreptitiously L?ë¾ê]éDífp]ëäáL= tajne 
tabloids LíôÄälfÇòL= bulvár; bulvárne plátky 
turn a blind eye to = privrieť oči nad niečím 
unbeknown L?¾åÄfDå]råL= bez vedomia 
wrongdoing LDêflÏ?ÇìWfÏL= previnenie; delikt 

Unit 2 – On the road 
Collocations: take, make, do 
take a call LâlWäL= prijať hovor 
take a course LâlWëL= chodiť do kurzu 
take a decision LÇfDëfwåL= urobiť rozhodnutie 
take an interest Lfåíê]ëíL= zaujímať sa 
take a risk LêfëâL= riskovať 
take a test LíÉëíL= písať test 
take control Lâ]åDíê]räL= získať kontrolu nad; 

ovládnuť 
take cover Lâ¾î]L= skryť sa 
take effect LfDÑÉâíL= začať pôsobiť; začať platiť 

(zákon) 
take offence L]DÑÉåëL= uraziť sa 
take power Lé~r]L= dostať sa k moci 
make an apology L]Déflä]ÇwáL= ospravedlniť sa 

make an attempt L]DíÉãéíL= pokúsiť sa 
make a call LâlWäL= zavolať si 
make a comment LâflãÉåíL= vyjadriť sa k 
make a complaint Lâ]ãDéäÉfåíL= sťažovať sa 
make a decision LÇfDëfwåL= rozhodnúť sa 
make a difference LÇfÑê]åëL= mať význam/vplyv 
make an 
improvement 

LfãDéêìWîã]åíL= vylepšiť, zdokonaliť 

make a mistake LãfDëíÉfâL= (u)robiť chybu 
make a suggestion Lë]DÇwÉëíp]åL= navrhnúť 
make changes LípÉfåÇw]òL= uskutočniť zmeny 
make the right 
choice 

LíplfëL= správne sa rozhodnúť 

make use of 
something 

LàìWëL= využiť, zužitkovať niečo 

do a course LâlWëL= chodiť do 
kurzu/navštevovať kurz 

do a test LíÉëíL= robiť test 
do business LÄfòå]ëL= obchodovať 
do harm LÜ^WãL= ublížiť; zraniť 
do household 
chores 

LÜ~rëÜ]räÇ=
DíplWòL=

robiť domáce práce 

do research LêfDë‰WípL= robiť výskum 
do one's best LÄÉëíL= usilovať sa zo všetkých síl 

Unit 2 - Compound nouns – cars and the 
road 
driving test LÇê~fîfÏ=íÉëíL= skúška na získanie 

vodičského oprávnenia 
motorway Lã]rí]ïÉfL= diaľnica 
petrol station LéÉíê]ä=ëíÉfpåL= benzínová pumpa 
roundabout Lê~råÇ]Ä~ríL= kruhový objazd 
seat belt LëáWí=ÄÉäíL= bezpečnostný pás 
speed limit LëéáWÇ=äfãfíL= najvyššia dovolená 

rýchlosť 
steering wheel Lëíf]êfÏ=ïáWäL= volant 
traffic jam LíêôÑfâ=ÇwôãL= dopravná zápcha 

Unit 2 - Phrasal verbs – rules and laws 
bring in LÄêfÏ=DfåL= uviesť (zákon); vyniesť 

(rozsudok) 
build up LÄfäÇ=D¾éL= vystupňovať sa 
come into force LÑlWëL= vstúpiť do platnosti 
come under Lâ¾ã=D¾åÇ]L= podliehať (niečej 

právomoci) 
fall off LÑlWä=DflÑL= znížiť sa 
iron out L~f]å=D~ríL= prekonať rozpory 
leak out LäáWâ=D~ríL= presiaknuť( na verejnosť); 

prezradiť 
toughen up Lí¾Ñå=D¾éL= sprísniť; pritvrdiť 

Unit 2 - Other words and phrases 
4x4 L?ÑlW=Ä~f=DÑlWL= s pohonom na všetky štyri 

kolesá 
armed forces L?^WãÇ=DÑlWë]òL= ozbrojené sily 
blend LÄäÉåÇL= (z)miešať, (po)miešať  
bother LÄfla]L= vzrušovať sa; obťažovať 

(sa); otravovať 
brand LÄêôåÇL= (obchodná) značka 
bumper LÄ¾ãé]L= nárazník 
by far LÄ~f=DÑ^WL== zďaleka (s 3. stupňom 

príd.m.) 
car chase Lâ^W=ípÉfëL= automobilová naháňačka 
carbon emissions Lâ^WÄ]å=

fDãfpåòL=
uhlíkové emisie 
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chauffeur Lp]rÑ]L= šofér 
citizenship Lëfífò]åpféL= občianstvo 
cliff LâäfÑL= útes; zráz 
combustion engine Lâ]ãDÄ¾ëíp]å=

ÉåÇwfåL=
spaľovací motor 

enforce LfåDÑlWëL= uplatniť; vynútiť; presadiť 
enhancement LfåDÜ^Wåëã]åíL= zlepšenie; vylepšenie 
equipped LfDâïféíL= vybavený 
follow suit L?Ñflä]r=DëìWíL= urobiť to (čo druhý) 
forged LÑlWÇwÇL= sfalšovaný; (u)kovaný 
fumes LÑàìWãòL= výpar; výfukové plyny 
gain LÖÉfåL= získať  
go down (well) = mať dobrú odozvu 
goddess LÖflÇ]ëL= bohyňa 
hair-raising LÜÉ]êÉfòfÏL= hrôzostrašný 
high-end LÜ~fÉåÇL= luxusný; špičkový 
hybrid LÜ~fÄêfÇL= kríženec; zmiešanina 
imminent Lfãfå]åíL= bezprostredný; blízky 
impetuous LfãDéÉípì]ëL= impulzívny; neuvážený 
implement Lfãéäfã]åíL= uskutočniť; zaviesť 
impulsive LfãDé¾äëfîL= impulzívny; konajúci bez 

rozmyslu 
joint venture L?Çwlfåí=

DîÉåíp]L=
spoločný podnik 

lack LäôâL= mať nedostatok; chýbať 
legislation LäÉÇwfDëäÉfpåL= legislatíva 
lower Lä]r]L= spustiť (dole) 
manoeuvre Lã]DåìWî]L= riadiť; obratne manipulovať 
on a huge scale LÜàìWÇw=ëâÉfäL= vo veľkom 
pedestrian Lé]DÇÉëíêá]åL= chodec 
pick LéfâL= vybrať si; trhať; zobať 
plains LéäÉfåòL= nížiny 
plug-in Léä¾ÖfåL= elektrický; napájaný zo 

siete 
provisional Léê]Dîfw]å]äL= provizórny; dočasný 
pursue Lé]DëàìWL= stíhať; prenasledovať 
rash LêôpL= prenáhlený; nerozvážny 
requirements LêfDâï~f]ã]åíëL=požiadavky; podmienky 
reverse LêfDî‰WëL= zvrátiť; otočiť; prehodiť 
ringtone LêfÏí]råL= vyzváňacia melódia 
rolling Lˈê]räfÏL= vlniaca sa (krajina) 
rope Lê]réL= lano 
rough (= 
approximate) 

Lê¾ÑL= hrubý; približný 

rush of adrenalin Lê¾p=]î=
]DÇêÉå]äfåL=

nával adrenalínu 

scenery LëáWå]êáL= výprava (v divadle); 
krajina; príroda 

selfishness LëÉäÑfpå]ëL= sebectvo 
sensory 
engagement 

LëÉåë]êá=
fåDÖÉfÇwã]åíL=

zapojenie zmyslov 

shift LpfÑíL= posun; zmena; zmena (v 
továrni); striedanie (napr. 
pri hokeji) 

show off Lp]r=DflÑL= predviesť; ukázať 
slippery Lëäfé]êáL= klzký (povrch); úskočný, 

úlisný (človek) 
Stateside LDëíÉfí?ë~fÇL= americký 
support vehicle Lë]DélWí=îáWfâäL= servisné vozidlo 
the bulk of LÄ¾äâL= väčšia časť; väčšina 
the general public LÇwÉå]ê]ä=

é¾ÄäfâL=
široká verejnosť 

throttle LqêflíäL= zaškrtiť; priškrtiť 
toughen up Lí¾Ñå=D¾éL= sprísniť; pritvrdiť 

well-being LïÉä?ÄáWfÏL= pohoda; blahobyt 
widely Lï~fÇäáL= široko; zoširoka 
willingly LïfäfÏäáL= ochotne; s radosťou 
wind Lï~fåÇL= (o)vinúť (sa); natiahnuť 

(hodinky apod.) 

Units 1 – 2 Gateway to exams 
adapt L]DÇôéíL= upraviť 
age limit LÉfÇw=äfãfíL= veková hranica 
broaden LÄêlWÇåL= rozšíriť 
challenge LípôäfåÇwL= spochybniť; napadnúť; 

vyzvať 
content Lâ]åDíÉåíL= spokojný 
count on Lâ~råí=flåL= spoľahnúť sa 
dependent LÇfDéÉåÇ]åíL= závislý 
dismal LÇfòãäL= neutešený; žalostný 
drop-out LÇêflé~ríL= (~ študent) študent, ktorý 

predčasne ukončil štúdium 
enrol LÉåDê]räL= zapísať sa; prihlásiť sa 
expectation LÉâëéÉâDíÉfpåL= očakávania, vyhliadky 
fair share L?ÑÉ]=DpÉ]L= diel, časť (často niečoho 

zlého) 
fashion LÑôpåL= móda 
for that matter Lãôí]L= vlastne 
founded LÑ~råÇfÇL= založený; postavený na 
from scratch LëâêôípL= úplne od začiatku; od piky 
idol L~fÇäL= idol; modla 
impressive LfãDéêÉëfîL= pôsobivý; úchvatný  
judge LÇw¾ÇwL= súdiť; posudzovať 
leap LäáWéL= (vy)skočiť 
logic LäflÇwfâL= logika 
long-distance LäflÏ=DÇfëí]åëL= diaľkový; medzimestský 
master Lã^Wëí]L= osvojiť si; zvládnuť; naučiť 

sa 
nerves Lå‰WîòL= nervozita; napätie 
practical LéêôâífâäL= praktický  
rally LêôäáL= zhromaždenie; 

manifestácia 
relieved LêfDäáWîÇL= upokojený; pociťujúci 

úľavu 
set on LëÉí=DflåL= poštvať; podnietiť 
sink in LëfÏâ=DfåL= preniknúť do vedomia; 

vsiaknuť; vpiť sa 
solidarity LëfläfDÇôê]íáL= solidarita; súdržnosť 
stereotype LëíÉêf]í~féL= tradičná/zjednodušená/ust

álená predstava; 
konvencia 

take advantage L]ÇDî^WåífÇwL= využiť 
unconditional L?¾åâ]åDÇfp]å]äL=bezpodmienečný; 

bezvýhradný 
utter L¾í]L= úplný; totálny 
within LïfDafåL= za; vnútri; v medziach 
wreck LêÉâL= vrak; havária 

Unit 3 – Beautiful minds 
Phrasal verbs – the mind 
bounce off LÄ~råë=flÑL= prebrať; prediskutovať 
catch on Lâôíp=DflåL= pochopiť 
come up with Lâ¾ã=D¾é=ïfqL= prísť (s riešením) 
hit on LÜfí=flåL= nájsť; prísť na (koreň veci) 
keep up with LâáWé=D¾é=ïfaL= udržiavať (čo); pokračovať 

(v čom) 
leap out at LäáWé=D~rí=ôíL= okamžite si vybaviť 
pick up Léfâ=D¾éL= naučiť sa; pochytiť 
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piece together LéáWë=í]DÖÉa]L= dať si dokopy (pravdu 
apod.) 

reflect on LêfDÑäÉâí=flåL= premietať 
talk through LílWâ=DqêìWL= prebrať; vysvetliť 

Unit 3 - Other phrasal verbs 
fit in LÑfí=DfåL= zariadiť sa; prispôsobiť sa 
get on with LÖÉí=flå=ïfqL= vychádzať/rozumieť si 
look down on Lärâ=Ç~rå=flåL= pozerať sa na niekoho 

zvrchu; pohŕdať niekým 
look for Lärâ=ÑlWL= hľadať 
pull out Lérä=~ríL= vytrhávať; vytiahnuť 
stand out LëíôåÇ=~ríL= vynikať; vyčnievať 
take up LíÉfâ=D¾éL= začať sa venovať (novému 

koníčku) 
tune in/out LíàìWå=DfåL~ríL= naladiť (sa); vžiť sa / 

vypnúť; prestať vnímať 

Unit 3 - The human mind 
articulate L^WDífâàrä]íL= výrečný; jasne vyjadrený 
assume L]DëàìWãL= domnievať sa; 

predpokladať 
bewildered LÄfDïfäÇ]ÇL= zmätený; vyjavený 
faze LÑÉfòL= ohromiť 
recall LêfDâlWäL= spomenúť si; vybaviť si 
grasp LÖê^WëéL= pochopiť 
have a gift for = mať talent pre 
memorize LãÉã]ê~fòL= zapamätať si 
perceive Lé]DëáWîL= chápať; vnímať 
wander LïflåÇ]L= túlať sa; blúdiť 

Unit 3 - Prefixes 
anti-  LôåífL=  
co- Lâ]rL=  
dis-/un-/im-/ir-/in-/il- LÇfëL¾åLfãLfêLfåL

fäL=
 

ex- LÉâëL=  
inter- Lfåí]L=  
mis- LãfëL=  
over- L]rî]L=  
post- Lé]rëíL=  
pre- LéêáWL=  
re- LêáWL=  
sub- Lë¾ÄL=  
super- LëìWé]L=  
under- L¾åÇ]L=  

Unit 3 - Examples 
disappointing LÇfë]DélfåífÏL= neuspokojivý 
disjointed LÇfëDÇwlfåífÇL= nesúvislý; rozštvrtený 
impenetrable LfãDéÉåfíê]ÄäL= nepreniknuteľný; 

nezrozumiteľný 
miscast LãfëDâ^WëíL= nevhodne obsadený (do 

role) 
overblown L]rî]DÄä]råL= zveličený; nafúknutý 
subconscious Lë¾ÄDâflåp]ëL= podvedomý 
underrated L¾åÇ]DêÉfífÇL= podceňovaný 
uninspiring L¾åfåDëé~f]êfÏL= nudný; nezáživný 
unpredictable L¾åéêfDÇfâí]ÄäL= nepredvídateľný 

Unit 3 - Other words and phrases 
a smash/flop LëãôpLÑäfléL= hit; trhák / prepadák 
adaptation LôÇôéDíÉfpåL= adaptácia; prepracovanie 
aesthetically 
pleasing 

LáWë?qÉífâäá=
DéäáWòfÏL=

príjemný na pohľad 

alter LlWäí]L= zmeniť; upraviť 
big/low-budget LÄfÖLä]r=DÄ¾ÇwfíL=s vysokým rozpočtom / 

nízkorozpočtový 
blessedly LÄäÉëfÇäáL= chvalabohu 
Blu-Tack® LÄäìW=íôâL= prichycovacia hmota 

nahrádzajúca magnety 
(the film) bombed LÄflãÇL= (film) bol prepadák 
boom (in a TV 
studio) 

LÄìWãL= rozmach; vzostup 

box office LÄflâë=flÑfëL= pokladňa (divadelná apod.) 
bump LÄ¾ãéL= naraziť 
carriage LâôêfÇwL= voz; vagón (železničný) 
chasm LâôòãL=  priepasť (i názorová) 
clap of thunder L?âäôé=]î=

Dq¾åÇ]L=
dunenie; hrom 

clapperboard Lâäôé]ÄlWÇL= filmová klapka 
cliché LâäáWpÉfL= klišé; stereotyp 
cliff-hanger LâäfÑÜôÏ]L= nervák; napínavá situácia 
crop LâêfléL= plodina; úroda; skupina  
cursory Lâ‰Wë]êáL= zbežný; letmý 
deliver a great 
performance 

LÇfDäfî]Lé]DÑlWã
]åëL=

podať skvelý výkon 

deranged LÇfDêÉfåÇwÇL= vyšinutý; nepríčetný 
dig LÇfÖL= kopať; ryť 
disjointed LÇfëDÇwlfåífÇL= nesúvislý, rozštvrtený 
edify LÉÇfÑ~fL= povzniesť (niekoho); 

poučiť; nabádať k lepšiemu 
životu 

empowerment LfãDé~r]ã]åíL= zmocnenie; oprávnenie 
epic LÉéfâL= epický 
excruciating LfâDëêìWpáÉfífÏL= mučivý; neznesiteľný 
expertise LÉâëé]DíáWòL= odbornosť; kvalifikácia 
far-fetched LÑ^W=DÑÉípíL= pritiahnutý za vlasy 
fast-moving LÑ^Wëí=ãìWîfÏL= rýchlo sa pohybujúci 
fence LÑÉåëL= plot 
fit in LÑfí=DfåL= zariadiť sa; prispôsobiť sa 
flawed LÑälWÇL= kazový; chybný 
flawlessly LÑälWä]ëäáL= bezchybne; dokonale 
furrow LÑ¾ê]rL= brázda; vráska 
fuzziness LÑ¾òáå]ëL= rozmazanosť; chlpatosť 
gatherer LÖôq]ê]L= zberač 
get a lukewarm 
reception 

LäìWâïlWã=
êfDëÉép]åL=

dostať vlažné/ľahostajné 
prijatie 

glance LÖä^WåëL= rýchlo/letmo pozrieť 
gripping LÖêféfÏL= napínavý; pútavý  
(the film) grossed 
$10,000 

LÖê]rëíL= (film) zarobil 10 000 
dolárov 

groundbreaking LÖê~råÇÄêÉfâfÏL=prevratný 
hamper LÜôãé]L= prekážať, brániť 
(the film) hit the big 
screen 

LëâêáWåL= (film) prišiel do kín 

hover LÜflî]L= vznášať sa; postávať; 
balansovať medzi 

hunter LÜ¾åí]L= lovec 
in the wild Lfå=a]=ï~fäÇL= v divočine 
infiltrate LfåÑfäíêÉfíL= preniknúť; presiaknuť 
inspiring LfåDëé~f]êfÏL= podnetný 
intriguing LfåDíêáWÖfÏL= zvláštny; veľmi zaujímavý 
light-hearted Lä~fíÜ^WífÇL= bezstarostný 
make (huge) 
strides forward 

LÜàìWÇw=ëíê~fÇòL=robiť veľké pokroky 

memorable LãÉã]ê]ÄäL= pamätný 
mesmerising LãÉòã]ê~fòfÏL= okúzľujúci 
mind-blowing Lã~fåÇ?Ää]rfÏL= ohromujúci, neuveriteľný 
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moving LãìWîfÏL= dojemný; dojímavý 
mundane L?ã¾åDÇÉfåL= všedný; nudný 
observant LflÄë‰Wî]åíL= pozorný; opatrný 
overhear L]rî]DÜf]L= vypočuť; (náhodou) začuť 
(critics) panned 
(the film) 

LéôåÇL= (kritici) sa vyjadrili  (o filme) 

pattern Léôí]åL= vzor 
perceptive Lé]DëÉéífîL= vnímavý; všímavý 
perform a feat Lé]?ÑlWã=]=DÑáWíL= urobiť veľký skutok 
portrayal LélWDíêÉf]äL= opis 
prodigious savant Léê]DÇfÇw]ë=

?ëôî]åíL=
geniálny učenec 

puppeteer Lé¾éfDíf]L= bábkar 
reboot LêáWDÄìWíL= reštartovať (počítač); 

znovu nahrať systém do 
pamäte počítača 

(the film) received 
rave reviews 

LêfDëáWîÇ=êÉfî=
êáDîàìWòL=

(film) získal nadšené kritiky 

recite LêfDë~fíL= prednášať 
ridge LêfÇwL= hrebeň (strechy, hory) 
risqué LêfëâÉfL= odvážny; chúlostivý (scéna 

vo filme apod.) 
rock forward L?êflâ=DÑlWï]ÇL= kolísať sa dopredu 
scriptwriter Lëâêféíê~fí]L= scenárista 
sequel LëáWâï]äL= pokračovanie (seriálu); 

dohra 
setting LëÉífÏL= prostredie; umiestnenie 
shallow Lpôä]rL= plytký 
snore LëålWL= chrápať 
soil LëlfäL= zemina; pôda 
soundtrack Lë~råÇíêôâL= soundtrack (hudba k filmu) 
spire Lëé~f]L= štíhla vežička; špička 

kostolnej veže 
sponsor Lëéflåë]L= sponzorovať 
spot LëéflíL= všimnúť si; zahliadnuť 
squeeze into LëâïfWòL= natlačiť sa; vyžmýkať 
stain LëíÉfåL= škvrna  
supporting actor Lë]?élWífÏ=

Dôâí]L==
herec vo vedľajšej úlohe 

to be swept away L?ëïÉéí=]DïÉfL= byť celkom unesený 
(emóciami) 

thought-provoking LDqlWí=
éê]Dî]râfÏL=

inšpirujúci; burcujúci 

tinker LífÏâ]L= vŕtať sa (v); opravovať 
tool LíìWäL= nástroj; náradie 
trace LíêÉfëL= zistiť; (vy)pátrať 
twists and turns (of 
a plot) 

Líïfëíë=]å=
í‰WåòL=

peripetie; (s)točenie 

uncanny L¾åDâôåfL= zvláštny; záhadný 
(the story) unfolds L¾åDÑ]räÇòL= (príbeh) sa rozvíja 
up-and-coming L?¾é]åDâ¾ãfÏL= nádejný 
wired to Lï~f]Ç=íìWL= pripojený k 

Unit 4 – Unnatural science? 
Compound nouns and adjectives 
Nouns =  
breakdown LÄêÉfâÇ~råL= zrútenie; kolaps; havária 
breakthrough LÄêÉfâqêìWL= prelom 
crackdown LâêôâÇ~råL= tvrdý zásah; prísne 

opatrenia 
cutback Lâ¾íÄôâL= obmedzenie; redukcia 
drawback LÇêlWÄôâL= nevýhoda; nedostatok 
feedback LÑáWÇÄôâL= spätná väzba 
lifespan Lä~fÑëéôåL= dĺžka života; životnosť 
outbreak L~ríÄêÉfâL=  vypuknutie 

outcome L~ríâ¾ãL= výsledok; záver 
outlook L~ríärâL= názor; náhľad; postoj 
outset L~ríëÉíL= začiatok 
Adjectives =  
breathtaking LÄêÉqíÉfâfÏL= úžasný; berúci dych 
broken-down LÄê]râ]åDÇ~råL= rozbitý; schátralý; 

odpísaný 
mainstream LãÉfåëíêáWãL= bežný (divák) 
well-established LïÉäfDëíôÄäfpíL= (dobre) usadený; vžitý 
worthwhile Lï‰Wqï~fäL= stojaci za to 

Unit 4 - Scientific procedures and research 
Branches of science 

biomedicine LÄ~f]rDãÉÇë]åL= biomedicína 
cryogenics Lâê~f]rDÇwÉåfâë

L=
kryogenika 

cybernetics Lë~fÄ]DåÉífâëL= kybernetika 
genetic 
engineering 

LÇw]?åÉífâ=
ÉåÇwfDåf]êfÏL=

genetické inžinierstvo 

gerontology LÇwÉêflåDíflä]ÇwáL=gerontológia 
information 
technology 

LfåÑ]DãÉfpå=
íÉâDå^ä]ÇwáL=

informatika, informačné 
technológie 

nuclear 
engineering 

LåàìWâäá]=
ÉåÇwfDåf]êfÏL=

nukleárne (jadrové) 
inžinierstvo 

voice technology LDîlfë=
íÉâ?åflä]ÇwáL=

hlasová technológia 

Other words =  
circumvent Lë‰Wâ]ãDîÉåíL= oklamať; zmariť (plány) 
document LDÇflâàr?ãÉåíL= dokument; materiál 
mainstream LãÉfåëíêáWãL= bežný (divák) 
make claims LâäÉfãòL= nárokovať si 
maverick (scientist) Lãôî]êfâL= nekonformný (vedec) 
sceptical LëâÉéfâäL= skeptický 
scientific 
breakthrough 

Lë~f]å?ífÑfâ=
DÄêÉfâqêìWL=

vedecký prelom 

set the foundation 
(for) 

LÑ~råDÇÉfp]åL= položiť základy 

the jury is still out LÇwr]êáL= na závery je ešte skoro 
under scrutiny LëâêìWífåáL= pod drobnohľadom 

Unit 4 - Causes, reasons and results 
as LôòI=]òL= ako 
bring about LÄêfÏ=]DÄ~ríL= spôsobiť; vyvolať 
disastrous/catastro
phic results 

LÇfDò^Wëíê]ëL?âô
í]DëíêflÑfâLêfDò¾ä
íëL=

katastrofálne dôsledky 

due to LÇàìW=í]L= kvôli, vďaka 
give rise to Lê~fòL= privodiť 
in turn Lí‰WåL= zase; zas 
lead to LäáWÇ=í]L= viesť k 
owing to L]rfÏ=í]L= následkom čoho 
prompt somebody 
to do something 

LéêflãéíL= prinútiť niekoho k niečomu 

repercussions LêáWé]Dâ¾p]åL= nepriame (dôsledky); 
spätný účinok 

side-effect LDë~fÇf?ÑÉâíL= vedľajší účinok 
spark off Lëé^Wâ=flÑL= podnietiť; rozpútať 
stem from LëíÉã=ÑêflãL= prameniť z 

Unit 4 - Other words and phrases 
(non-) 
diagrammatic 
comparison 

LåflåLÇ~f]Öê]Dã
ôífâ=
â]ãDéôêfë]åL==

(ne)názorné porovnávanie 

agile LôÇw~fäL= agilný; svižný; čulý 
bar chart LÄ^W=íp^WíL= stĺpcový graf 
bend LÄÉåÇL= ohnúť; pokrčiť 
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breathtakingly LDÄêÉq?íÉfâfÏäáL= úchvatne 
caveman LâÉfîãôåL= jaskynný človek; primitív 
consumption Lâ]åDë¾ãépåL= spotreba  
conversely LDâflåî‰WëäáL= naopak 
daily wear and tear LÇÉfäá=ïÉ]=]å=

íÉ]L=
každodenné opotrebovanie 

decline LÇfDâä~fåL= odmietnuť; klesať 
decrepit LÇfDâêÉéfíL= vetchý; schátraný 
delete LÇfDäáWíL= (vy)mazať 
disposable LÇfëDé]rò]ÄäL= jednorazový; disponibilný 
distinguished LÇfëífÏïfpíL= významný; vznešený 
double LÇ¾ÄäL= zdvojiť; zdvojnásobiť 
doused in LÇ~rëí=fåL= zaplavený (niečím) 
dramatic(ally) LÇê]DãôífâLäáL= dramatický / dramaticky 
drop LÇêfléL= pustiť; znížiť sa; omdlieť; 

spadnúť (do) 
enslave LfåDëäÉfîL= zotročiť 
fluctuate LÑä¾âípìÉfíL= kolísať; meniť sa 
foray LÑflêÉfL= prienik; nájazd 
funding LÑ¾åÇfÏL= financovanie 
humdrum LÜ¾ãÇê¾ãL= jednotvárny; fádny 
humidity LÜàìWDãfÇ]íáL= vlhkosť 
interbreed Lfåí]DÄêáWÇL= krížiť (sa) 
level off LäÉîä=DflÑL= ustáliť sa; vyrovnať (let) 
line graph Lä~få=Öê^WÑL= čiarový graf 
longevity LäflåDÇwÉî]íáL= dlhovekosť 
manipulate Lã]DåféàräÉfíL= manipulovať; falšovať; 

ovládať 
mishap LãfëÜôéL= nehoda; nešťastná náhoda 
nefarious LåfDÑÉ]êá]ëL= podlý; neférový 
nonetheless Lå¾åa]DäÉëL= napriek tomu 
panoply Léôå]éäáL= (celá) škála 
permeate Lé‰WãáÉfíL= prenikať; šíriť sa 
pie chart Lé~f=íp^WíL= koláčový graf 
pioneer Lé~f]Dåf]L= priekopník; pionier 
plummet Léä¾ãfíL= padať; zletieť 
plunge Léä¾åÇwL= vrhnúť (sa); spadnúť 
poignant Lélfåà]åíL= dojímavý; prenikavý 
powerless Lé~r]ä]ëL= bezmocný; neschopný 
preserve LéêfDò‰WîL= udržiavať; zachovávať 
proportion Léê]DélWpåL= časť; pomer; rozmery 
pulp Lé¾äéL= kaša; dužina; celulóza 
ravages LêôîfÇwfòL= zničujúci vplyv/dopad 
reach a high/low LêfWíp=]=DÜ~fLDä]rL=dosiahnuť 

maximum/minimum 
reassuringly LêáW]Dpr]êfÏäáL= uspokojivo 
replicate oneself LêÉéäfâÉfí=

ï¾åDëÉäÑL=
reduplikovať sa 

rigorous LêfÖ]ê]ëL= prísny; starostlivý 
rocket LêflâfíL= prudko stúpať; rútiť sa 
sharp Lp^WéL= ostrý; prudký; bystrý 
shrink LpêfÏâL= zraziť sa, scvrknúť sa 
spectre LëéÉâí]L= prízrak 
stabilize LëíÉfÄ]ä~fòL= ustáliť (sa) 
steady LëíÉÇáL= stály; stabilný; pokojný 
supposedly Lë]Dé]ròfÇäáL= údajne; vraj 
surge ahead Lë‰WÇw=]DÜÉÇL= (prudko) sa valiť vpred 
table (as in grid) LíÉfÄäL= tabuľka 
tacit LíôëfíL= tichý; nevyslovený 
tenfold LíÉåÑ]räÇL= desaťnásobne 
the 
majority/minority 

Lã]DÇwflê]íáLã~f
Dåflê]íáL=

väčšina; 
plnoletosť/menšina; 
nedospelosť 

treble LíêÉÄäL= strojnásobiť sa 
unprecedented L¾åDéêÉëfˌÇÉåíf

ÇL=
neslýchaný 

vulnerable Lî¾äåê]ÄäL= zraniteľný; bezbranný 
woolly mammoth Lïräá=ãôã]qL= mamut srstnatý 
worthy of Lï‰Waá=]îL= hodný (čoho) 
yeast LàáWëíL= kvasnice; droždie 

Units 3 – 4 Gateway to exams 
aeons LáW]åòL= večnosť 
assumption L]Dë¾ãép]åL= predpoklad; domnienka 
awe LlWL= úžas; údiv 
benevolent LÄ]DåÉî]ä]åíL= láskavý; dobročinný 
breathtaking LÄêÉqíÉfâfÏL= úžasný; dych vyrážajúci 
charged with Líp^WÇwÇ=ïfaL= obvinený z 
cosmologist LâflòDãflä]ÇwfëíL=kozmológ 
discern LÇfDë‰WåL= rozpoznať; rozlíšiť 
dismantle LÇfëDãôåíäL= rozobrať; rozmontovať 
displaced LÇfëDéäÉfëíL= vytlačený; vysídlený; 

odstránený 
embed LfãDÄÉÇL= zaboriť sa; zapustiť 
endeavour LÉåDÇÉî]L= snaha; úsilie 
exploit LfâDëéälfíL= vykorisťovať; zneužiť 
extraordinary LfâDëíêlWÇfå]êáL= mimoriadny; neobvyklý 
facilitate LÑ]Dëfä]íÉfíL= uľahčiť; sprostredkovať, 

podporovať 
fibre-optic LÑ~fÄ]DfléífâL= optický (týkajúci sa 

vláknovej optiky) 
flawed LÑälWÇL= chybný 
freakish LÑêáWâfpL= náladový 
harmonious LÜ^WDã]råá]ëL= harmonický; vyvážený 
humanity LÜàìWDãôå]ífL= ľudskosť; ľudstvo 
in vain Lfå=DîÉfåL= márne; zbytočne 
indifference LfåDÇfÑê]åëL= ľahostajnosť 
interchange Lfåí]ípÉfåÇwL= (vzájomná) výmena; 

(mimoúrovňové) kríženie 
interplanetary Lfåí]Déäôåfí]êáL= medziplanetárny 
metaphysical LãÉí]DÑfòfâäL= metafyzický 
minuscule LãfåfëâàìWäL= nepatrný; maličký 
monitor Lãflåfí]L= sledovať; odpočúvať 
on the verge of Lflå=a]=î‰WÇw=]îL=na pokraji 
plausible LéälWò]ÄäL= (dosť dobre) možný; 

presvedčivý 
pose Lé]ròL= predstavovať; vydávať sa 

za; pózovať 
quest LâïÉëíL= (dlhé a ťažké) hľadanie 
speculative LëéÉâàrä]ífîL= špekulatívny; premýšľavý 
stare LëíÉ]L= uprene hľadieť 
trace LíêÉfëL= stopa; náznak 
vast Lî^WëíL= rozľahlý; rozsiahly 

Unit 5 – Under control 
Prepositional phrases 
by means of LÄ~f=ãáWåò=]îL= pomocou 
in addition to Lfå=]DÇfp]å=í]L= okrem toho; najviac 
in aid of Lfå=DÉfÇ=]îL= v prospech; na podporu 
in the process of Lfå=a]=Déê]rëÉë=

]îL=
(be ~) práve sa zaoberať 
(čím) 

in/out of touch with Lí¾ípL= (be ~) byť/nebyť s niekým 
v kontakte 

on account of L]Dâ~råíL= kvôli 
on behalf of LÄfDÜ^WÑL= za; v mene  (niekoho) 
on the strength of LëíêÉÏqL= na základe (čoho) 
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Unit 5 - People with power; Minor offences 
and punishment 
be banned (from) LÄôåÇL= mať zakázané 
be issued with a 
fine 

LfpìWÇLÑ~fåL= dostať pokutu 

bureaucrat LÄàr]ê]âêôíL= byrokrat 
civil servant Lëfîä=ë‰Wî]åíL= zamestnanec v štátnej 

správe 
councillor Lâ~råë]ä]L= poradca; člen (mestskej) 

rady 
court LâlWíL= súd 
criminal record Lâêfãfåä=êÉâlWÇL=trestný register; záznam v 

trestnom registri 
judge LÇw¾ÇwL= sudca; súdiť 
leader of the 
opposition 

LäáWÇ]Lflé]DòfpåL= vodca opozície 

litter Läfí]L= smeti; odpadky/rozhádzať; 
hádzať 

lodge a (formal) 
complaint 

LäflÇwLâ]ãDéäÉfå
íL=

podať oficiálnu sťažnosť 

mayor LãÉ]L= starosta 
non-designated 
area 

LåflåDÇÉòfÖåÉfíf
Ç=É]êá]L=

neurčené miesto na istú 
činnosť 

pay a small/heavy 
fine 

LÑ~fåL= zaplatiť malú/veľkú pokutu 

prime minister Léê~fã=ãfåfëí]L=predseda vlády 
prosecute LéêflëfâàìWíL= súdne stíhaný 
spokesperson Lëé]râëé‰WëåL= hovorca 
warden LïlWÇ]åL= správca, strážca 

Unit 5 - Formal register 
a growing number 
of 

LÖê]rfÏL= zvyšujúci sa počet 

highly LÜ~fäfL= vysoko; značne 
merely Lãf]äáL= iba; len 
numerous LåàìWã]ê]ëL= početný 
provide Léê]Dî~fÇL= poskytnúť; postarať sa (o) 
the vast majority of Lî^Wëí=

ã]DÇwflê]íáL=
veľká väčšina 

Unit 5 - Other words and phrases 
accost L]DâflëíL= (začať) obťažovať, byť 

dotieravý 
adverse LôÇî‰WëL= nepriaznivý 
an afterthought L^WÑí]qlWíL= dodatočná 

myšlienka/poznámka 
anger LôÏÖ]L= rozhnevať 
anticipate LôåDífëféÉfíL= očakávať; predvídať 
closed-circuit 
television (CCTV) 

Lâä]ròÇ=ë‰WâfíL= priemyselná televízia 

conjure up Lâ¾åÇw]=D¾éL= vyčarovať; vykúzliť; vyvolať 
crew LâêìWL= posádka 
curfew Lâ‰WÑàìWL= (nočný) zákaz 

vychádzania; večierka 
deed LÇáWÇL= skutok; čin 
eagerness LáWÖ]å]ëL= nadšenie; dychtivosť 
emerge LfDã‰WÇw=?]òL= objaviť sa; ukázať sa ako 
fair enough but LÑÉ]ê=fDå¾ÑL= dobre; ale 
flitter LÑäfí]L= trepotať; mávať; poletovať 
footage LÑrífÇwL= záznam (filmový); 

vzdialenosť (v stopách) 
have a leg to stand 
on 

= mať dôkaz pre svoje 
stanovisko 

highlight LÜ~fä~fíL= zvýrazniť; upozorniť; 
vyzdvihnúť 

hunk LÜ¾ÏâL= poriadny kus; kus chlapa 

I dare say LÇÉ]L= trúfam si povedať 
be in a temper LíÉãé]L= zúriť 
incur Lfåâ‰WL= spôsobiť (si); narobiť (dlhy) 
incursion LfåDâ‰WpåL= nájazd; vpád; invázia 
left-over LäÉÑí]rî]L= zvyšný 
lobby LäflÄáL= vestibul; hala 
merely Lãf]äáL= iba; len 
mocking LãflâfÏL= výsmešný; posmešný 
Not a bit of it! LÄfíL= Vôbec nie! 
obsolete LflÄë]äáWíL= zastaraný 
pedant LéÉÇ]åíL= pedant; puntičkár 
petty LéÉíáL= nepodstatný; malicherný 
pose Lé]ròL= predstavovať; vydávať sa 

(za); pózovať 
revoke LêfDî]râL= zrušiť; anulovať 
scores of LëâlWòL= hŕba; veľa 
scrap LëâêôéL= kúsok; zbytky; smeti; staré 

železo 
slip over LëäféL= prikryť; zakryť 
surveillance Lë]DîÉfä]åëL= sledovanie; dohľad 
swallow Lëïflä]rL= prehltnúť; hltať 
ultimately L¾äífã]íäáL= nakoniec, konečne 
urge L‰WÇwL= naliehať; nútiť 
vapid LîôéfÇL= nevýrazný; mdlý 
vaporize LîÉfé]ê~fòL= odparovať sa; vyprchávať 
virtually Lî‰Wíp]äáL= fakticky; virtuálne 
vow Lî~rL= sľúbiť; prisahať 
waterfowl LïlWí]Ñ~räL= vodné vtáctvo 

Unit 6 – Home truths 
Idiomatic expressions with home 
be at home with = byť vo svojom živle 
be home and dry = byť v suchu (úspešne 

niečo dokončiť) 
be on the home 
straight/stretch 

= byť v cieľovej rovinke 

bring something 
home to somebody 

= objasniť niekomu niečo 

home from home = miesto, kde sa cítim ako 
doma 

home in on = zamerať sa na 
home truths = nepríjemná pravda 
nothing to write 
home about 

= nič zvláštne; je lepšie o 
tom mlčať 

take home LíÉfâ=Ü]rãL= zobrať si domov 

Unit 6 - Types of house and places in the 
home 
apartment L]Dé^Wíã]åíL= byt 
block of flats LÄäflâ=]î=ÑäôíëL= bytový dom 
bungalow LÄ¾ÏÖ]ä]rL= bungalov; prízemný dom 
cottage LâflífÇwL= domček; chalupa 
detached LÇfDíôípíL= samostatne stojací dom 
luxury Lä¾âp]êáL= luxus; prepych 
semi-detached LëÉãá=ÇfDíôípí=

Ü~rëL=
dvoj-dom 

terraced LíÉê]ëíL= radová zástavba 
villa Lîfä]L= dedinské sídlo; vila 
Places =  
basement LÄÉfëã]åíL= suterén; pivnica 
conservatory Lâ]åDë‰Wî]íêfL= zimná záhrada (skleník) 
drive LÇê~fîL= príjazdová cesta 
fence LÑÉåëL= plot; ohrada 
hedge LÜÉÇwL= živý plot 
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landing LäôåÇfÏL= odpočívadlo (schodište) 
loft LäflÑíL= pôjd 
porch LélWípL= krytý vchod; veranda 
shed LpÉÇL= búda; kôlňa 
utility room LàìWDífä]íá=êìWãL= komora; práčovňa 
verandah Lî]DêôåÇ]L= veranda 

Unit 6 - Buying, selling and renting a place 
to live 
draft a contract LÇê^WÑí=]=

âflåíêôâíL=
vypracovať koncept 
zmluvy 

estate agent LfDëíÉfí=ÉfÇw]åíL=realitný agent 
inspect a property LfåDëéÉâí=]=

éêflé]íáL=
prezrieť si nehnuteľnosť 

landlord/landlady LäôåÇälWÇLäôåÇä
ÉfÇáL=

pán/pani domáca (majiteľ 
prenajímanej 
nehnuteľnosti) 

move in LãìWî=DfåL= nasťahovať sa 
pay a deposit LÇfDéflòfíL= zaplatiť zálohu 
take out a 
mortgage 

LãlWÖfÇwL= vziať si hypotéku 

tenant LíÉå]åíL= nájomník 

Unit 6 - Describing cities and towns 
atmospheric Lôíã]ëDÑÉêfâL= majúci atmosféru 
bustling LÄ¾ëäfÏL= rušný 
cosmopolitan Lâflòã]DéfläfíåL= kozmopolitný 
crowded Lâê~rÇfÇL= preľudnený 
filthy LÑfäqfL= špinavý; obscénny 
hilly LÜfäáL= kopcovitý; pahorkatý 
historic LÜfëDíflêfâL= historický; historicky 

významný 
industrial LfåDÇ¾ëíêf]äL= priemyselný 
isolated L~fë]äÉfífÇL= odľahlý 
magnificent LãôÖDåfÑfëåíL= nádherný 
picturesque Léfâíp]DêÉëâL= malebný 
quaint LâïÉfåíL= malebne/starobylo osobitý 
renowned for LêfDå~råÇL= slávny (pre niečo) 
run-down Lê¾åDÇ~råL= rozpadnutý; schátraný 
shabby LpôÄáL= ošumelý; schátraný 
spotless Lëéflíä]ëL= bez (najmenšej) škvrny 
sprawling LëéêlWäfÏL= tiahnuci sa; 

rozprestierajúci sa 
steeped in LëíáWéí=fåL= majúci veľa; bohatý (na) 
thriving Lqê~fîfÏL= prosperujúci 
touristy Lír]êfëífL= zaplavený turistami 
vibrant Lî~fÄê]åíL= pulzujúci 
welcoming LïÉäâ]ãfÏL= láskavý; srdečný 
well-connected LïÉäâ]DåÉâífÇL= majúci konexie 
well-off LïÉä=D]ÑL= zámožný; bohatý 

Unit 6 - Other words and phrases 
abomination L]?ÄflãfDåÉfpåL= hnus; ohavnosť 
apt to do 
something 

LôéíL= náchylný (k istému 
správaniu) 

assume L]DëàìWãL= domnievať sa; 
predpokladať 

awkward LlWâï]ÇL= nemotorný; trápny 
blinds LÄä~fåÇòL= roleta; žalúzia 
confront Lâ]åDÑê¾åíL= čeliť; konfrontovať 
conjure Lâ¾åÇw]L= kúzliť; čarovať 
counter Lâ~råí]L= pult; prekážka 
creak LâêáWâL= (za)škrípať; (za)vŕzgať 
delay LÇfDäÉfL= oneskorenie; meškanie 

do the trick LíêfâL= stačiť 
drain LÇêÉfåL= vyčerpať; odvodniť; vypiť 
drawing room LÇêlWfÏ=êìWãL= salónik; veľká obývacia 

izba 
drive somebody up 
the wall 

LÇê~fîLïlWäL= veľmi niekoho rozčuľovať 

fast-growing LÑ^WëíDÖê]rfÏL= rýchle rastúci 
fly the nest LÑä~fLåÉëíL= vyletieť z hniezda (o 

deťoch) 
footman LÑríã]åL= sluha; komorník; pešiak 
greasy LÖêáWëáL= tučný; mastný 
have a cheek LípáWâL= byť drzý / opovážlivý 
helicopter pad LÜÉäfâfléí]=éôÇL=heliport 
hence LÜÉåëL= a preto; oddnes 
house-warming 
party 

= oslava nasťahovania do 
nového bytu 

invade someone’s 
privacy 

LfåDîÉfÇLéê~fî]ë
áL=

narušiť súkromie 

kettle LâÉíäL= kanvica; kotlík; kotol 
linen LäfåfåL= ľanová tkanina; plátno  
needless to say LåáWÇä]ëL= zbytočne o tom hovoriť; je 

to jasné 
noon LåìWåL= poludnie 
obstruct L]ÄDëíê¾âíL= (za)blokovať; brániť 
opulence Lfléàrä]åëL= okázalosť 
overhang L]rî]DÜôÏL= previs 
overreact L]rî]êáDôâíL= preháňať; dramatizovať 
pantry LéôåíêáL= komora 
parlour Lé^Wä]L= salónik; predizba 
polish LéfläfpL= leštiť  
presume LéêfDòàìWãL= predpokladať; opovážiť sa 
prevail LéêfDîÉfäL= zvíťaziť; byť bežný 
problem page LéêflÄä]ã=éÉfÇwL=poradňa (v časopise) 
promptly LéêflãéíäáL= okamžite; pohotovo 
publisher Lé¾Ääfp]L= vydavateľ 
recreation LêáWDâêáDÉfpåL= odpočinok; zotavenie 
refuse point-blank LêfDÑàìWòLÄäôÏâL= rázne odmietnuť 
rehearse LêfDÜ‰WëL= skúšať; mať skúšku 
reign LêÉfåL= vládnuť; panovať 
retail LêáWDíÉfäL= maloobchod 
rinse LêfåëL= vypláchnuť 
rocketing LêflâfífÏL= prudký; prudko stúpajúci 
rosy-cheeked Lê]ròf=ípáWâíL= ružolíci 
rub Lê¾ÄL= trieť (sa) 
running water Lê¾åfÏ=DïlWí]L= tečúca voda (v miestnosti) 
sauce LëlWëL= omáčka 
slum Lëä¾ãL= chudobná štvrť 
solely Lë]rääáL= výhradne 
staff Lëí^WÑL= zamestnanci 
stuff Lëí¾ÑL= vec(i) 
take somebody to 
court 

LâlWíL= podať na niekoho žalobu 

tray LíêÉfL= podnos 
tread LíêÉÇL= (po)šliapať; šliapnuť; 

kráčať 
tub Lí¾ÄL= kaďa; sud; vaňa; džbán 
two can play at that 
game 

= keď ty takto, tak aj ja tak 

undergo L¾åÇ]DÖ]rL= podstúpiť (čo); podrobiť sa 
(čomu) 

update L¾éDÇÉfíL= doplniť; aktualizovať 
urn L‰WåL= urna; varnica; veľká 

termoska 
whine Lï~fåL= skučať; nariekať 
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wipe Lï~féL= utierať 
wit LïfíL= dôvtip 

Units 5 – 6 Gateway to exams 
case LâÉfëL= prípad 
criminologist LâêfãfDåflä]Çwfë

íL=
kriminológ 

end up LÉåÇ=¾éL= skončiť (čím/ako); 
dopadnúť 

fraud LÑêlWÇL= podvod; podvodník 
obligatory L]DÄäfÖ]íêáL= povinný 
paper-shredding LéÉfé]=pêÉÇfÏL= skartovací papier 
transaction LíêôåDòôâpåL= transakcia 
valid LîôäfÇL= odôvodnený; platný 
watermark LïlWí]ã^WâL= vodotlač; vodoznak 

Unit 7 – The hard sell 
Word formation – revision and extension 
Adjective suffixes =  
collectable Lâ]DäÉâí]ÄäL= (zberateľsky) cenený 
creative LâêfDÉfífîL= tvorivý 
famous LÑÉfã]ëL= slávny 
instantaneous LfåëíÉåDíÉfåá]ëL= okamžitý 
powerful Lé~r]Ñ]äL= mocný; silný  
Noun suffixes =  
criticism Lâêfífëfò]ãL= kritika 
endorsement LfåDÇlWëã]åíL= podpora; súhlas 
imagination Lf?ãôÇwfDåÉfpåL=predstavivosť; predstavy 
likelihood Lä~fâäfÜrÇL= pravdepodobnosť 
originality L]?êfÇw]Dåôä]íáL= nápaditosť 
readiness LêÉÇfå]ëL= pripravenosť 
Verb suffixes =  
intensify LfåDíÉåëfÑ~fL= zosilniť (sa); stupňovať 

(sa) 
modernize LãflÇ]å~fòL= (z)modernizovať 
Adverb suffix =  
officially L]DÑfpäáL= formálne; oficiálne 
Prefixes =  
autograph LlWí]Öê^WÑL= autogram 
multi-purpose Lã¾äíáDé‰Wé]ëL= viacúčelový 
post-concert Lé]rëíâflåë]íL= odohrávajúci sa po 

koncerte 
pre-concert LéêáWâflåë]íL= odohrávajúci sa pred 

koncertom 

Unit 7 - Advertising and selling 
brand loyalty LÄêôåÇ=Dälf]äífL= vernosť  (obchodnej) 

značke 
brand name LÄêôåÇ=åÉfãL= (obchodná) značka 
endorse a product LfåDÇlWëLéêflÇ¾â

íL=
(verejne) podporiť  výrobok 

give away a freebie LÑêáWÄáL= dať niečo zdarma (v rámci 
propagácie) 

hard sell = vnucovanie ( výrobku na 
predaj) 

launch a marketing 
campaign 

LälWåípLâôãDéÉf
åL=

spustiť reklamnú kampaň 

cold call = neohlásená obchodná 
návšteva alebo telefonát 

shift units LpfÑíLàìWåfíëL= predať/zbaviť sa ťažko 
predajných výrobkov 

shop around Lpflé=]Dê~råÇL= chodiť po obchodoch 

Unit 7 - Describing clothes and fashions 
adventurous L]ÇDîÉåíp]ê]ëL= smelý; odvážny 

baggy LÄôÖfL= voľný; vrecovitý 
be in style Lëí~fäL= byť v móde 
He wouldn't be 
seen dead in this 
jacket. 

LÇÉÇL= Neobliekol by si to sako 
ani za nič 

casual Lâôwr]äL= neformálny; pre voľný čas 
check LípÉâL= kockovaný 
chic LpáWâL= elegantný; módny 
classic LâäôëfâL= klasický; typický 
fit LÑfíL= hodiť sa (o oblečení); 

vojsť; pristať 
flowery LÑä~rêfL= kvetovaný 
glamorous LÖäôã]ê]ëL= okúzľujúci; úchvatný 
loose LäìWëL= voľný (oblečenie); 

rozpustené (vlasy) 
match LãôípL= hodiť sa k 
old-fashioned L]räÇ=DÑôpåÇL= staromódny 
plain LéäÉfåL= jednoduchý; jednofarebný 
scruffy Lëâê¾ÑáL= otrhaný; špinavý 
set a trend LíêÉåÇL= udávať smer (napr. v 

móde) 
smart Lëã^WíL= elegantný; vkusný 
sophisticated Lë]DÑfëífâÉfífÇL= vybraný (vkus) 
stripy Lëíê~féáL= pruhovaný; prúžkovaný 
suit LëìWíL= pristať; hodiť sa 
tight Lí~fíL= tesný  
trendy LíêÉåÇáL= módny 

Unit 7 - Other words and phrases 
a fraction of LÑêôâpåL= zlomok 
a large dose of LÇ]rëL= veľká dávka 
abundance L]DÄ¾åÇ]åëL= hojnosť; nadbytok 
aisle L~fäL= ulička; chodbička (medzi 

sedadlami) 
appliance L]Déä~f]åëL= prístroj; zariadenie 
bounteous LÄ~råíá]ëL= štedrý; hojný 
big-box store LëílWL= veľký obchod so širokým 

sortimentom 
brainwash LÄêÉfåïflpL= vymývať mozog 
breed LÄêáWÇL= množiť sa; chovať 

(zvieratá) 
bun LÄ¾åL= drdol; žemľa 
burst into song LÄ‰WëíL= dať sa do spevu 
buzz LÄ¾òL= vzruch; bzukot; hukot 
bystander LÄ~fëíôåÇ]L= (náhodný) divák; ten, kto 

sa pozerá 
certification Lë‰WífÑfDâÉfpåL= potvrdenie; osvedčenie 
CFC LëáWÉÑDëáWL= freón(ový plyn) 
clear off Lâäf]=DflÑL= vypadnúť; splatiť; odpratať 
clutch Lâä¾ípL= držať; zvierať 
crave LâêÉfîL= dychtiť; túžiť 
custom Lâ¾ëí]ãL= zvyk; obyčaj; tradícia 
customer-friendly Lâ¾ëí]ã]DÑêÉåÇä

áL=
ústretový k zákazníkom 

dazzle LÇôòäL= oslniť; uchvátiť 
deceptive LÇfDëÉéífîL= klamlivý; zavádzajúci 
décor LÇÉfâlWL= dekorácia (interiéru); 

(javisková) výprava 
fate LÑÉfíL= osud 
fib LÑfÄL= klamať; vymýšľať si 
figure out LÑfÖ]ê=D~ríL= prísť na niečo 
flash mob LÑäôp=ãflÄL= náhle zhromaždenie sa 

davu (húf) 
follow suit LÑflä]r=DëìWíL= robiť to isté čo druhý 
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gather LÖôa]L= dozvedieť sa; porozumieť 
(nepriamo) 

grab LÖêôÄL= uchmatnúť; uchytiť 
gratify LÖêôífÑ~fL= potešiť; uspokojiť 
graze LÖêÉfòL= poškriabať; škrabnúť; otrieť 

sa; pásť sa 
green-washing LÖêáWåDïflpfÏL= činnosť naznačujúca, že 

firme záleží na životnom 
prostredí 

grim LÖêfãL= ponurý; hrozivý 
icon L~fâflåL= ikona; idol 
incite LfåDë~fíL= podnecovať; navádzať 
ingenuity LfåÇw]DåàìW]íáL= vynaliezavosť; dôvtip 
low-cal Lä]r=DâôäL= nízko kalorický 
morsel LãlWëäL= kúsok; omrvinka (jedla) 
nappies LåôéfòL= plienky 
paper napkin LéÉfé]=DåôéâfåL=obrúsok 
pillow Léfä]rL= vankúš 
plumber Léä¾ã]L= inštalatér  
poach Lé]rípL= pytliačiť; variť( bez 

škrupinky) 
poppyseed LéfléáëáWÇL= mak 
preposterously LéêfDéflëíê]ëäáL= nezmyslene; absurdne 
readiness LêÉÇfåÉëL= pripravenosť 
retailer LêáWíÉfä]L= maloobchodník 
sated LëÉfífÇL= presýtený 
scanner Lëâôå]L= skener 
scrambled LëâêôãÄäÇL= miešané vajcia; praženica 
shaving cream LpÉfîfÏ=âêáWãL= pena na holenie 
shredded wheat LpêÉÇfÇ=DïáWíL= (roz)drvená pšenica 
sinner Lëfå]L= hriešnik 
spread the word LëéêÉÇL= rozširovať informácie 
stand LëíôåÇL= stáť 
stock LëíflâL= skladovať; zásobovať; 

doplniť tovar 
stoically Lëí]rfâäáL= so stoickým kľudom 
sure-fire LplWÑ~f]L= zaručený; istý 
tendency LíÉåÇ]åëáL= sklon; tendencia 
trade-off LíêÉfÇflÑL= výmena; kompromis 
unquenchably L¾åDâïÉåíp]ÄäáL=neuhasiteľne 
viral Lî~fê]äL= vírusový; šírený/šíriaci sa 

po internete 
washing powder LïflpfÏ=é~rÇ]L= prací prášok 
whipped cream Lïféí=DâêáWãL= šľahačka 

Unit 8 – Live life 
Words with more than one meaning 
clear Lâäf]L= čistý; jasný 
cover Lâ¾î]L= prikryť; pokryť; zahŕňať 
fair LÑÉ]L= svetlý; spravodlivý 
pick up Léfâ=¾éL= vyzdvihnúť; pochytiť 
point LélfåíL= ukázať; (na)mieriť 
since LëfåëL= od; od tej doby; pretože 
point LélfåíL= bod; téma 
get to the point = dostať k veci (v rozhovore) 
have a point = povedať niečo dôležité 
miss the point = nepochopiť, o čo ide 
be on the point of = chystať sa na niečo 
prove a point = dokázať, že mám pravdu 
see a point = chápať, čo niekto hovorí 
the point of no 
return 

= situácia, z ktorej sa nedá 
vrátiť 

up to a point = do istej miery 

Unit 8 - Compound adjectives – parts of the 
body 
breakneck LÄêÉfâåÉâL= závratná (rýchlosť) 
ear-splitting Lf]ëéäfífÏL= ohlušujúci (zvuk) 
eye-catching L~fâôípfÏL= nápadný 
eye-opening L~f]réåfÏL= prekvapujúci; šokujúci 
hair-raising LÜÉ]êÉfòfÏL= hrôzostrašný 
heart-stopping LÜ^WíëífléfÏL= desivý 
heart-warming LÜ^WíïlWãfÏL= hrejivý; potešujúci 
mind-blowing Lã~fåÇ?Ää]rfÏL= ohromujúci; šokujúci; 

neuveriteľný 
nail-biting LåÉfäÄ~fífÏL= napínavý; drásajúci nervy 
soul-destroying Lë]rä=Çf?ëíêlffÏL= ubíjajúci 

Unit 8 - Metaphors – happiness and sadness 
be in low spirits Lä]r=DëéfêfíëL= byť skľúčený 
be in seventh 
heaven 

LÜÉî]åL= byť v siedmom nebi 

be on cloud nine Lâä~rÇL= byť v siedmom nebi 
be over the moon LãìWåL= byť šťastím bez seba 
be/feel down in the 
dumps 

LÇ¾ãéëL= byť/cítiť sa (psychicky) na 
dne 

be/feel on top of 
the world 

Lï‰WäÇL= cítiť s skvele 

brighten up LÄê~fíå=D¾éL= rozžiariť sa (tvár) 
cast a shadow over Lâ^WëíLpôÇ]rL= vrhať tieň na 
feel blue = cítiť sa skleslo 
feel down/low = byť nešťastný 
lift somebody’s 
spirits 

= zdvihnúť  niekomu náladu 

light at the end of 
the tunnel 

Lí¾å]äL= svetlo na konci tunela 

light up Lä~fí=D¾éL= rozžiariť sa (tvár); potešiť 
look bright LÄê~fíL= vyzerať nádejne 
look gloomy/bleak LÖäìWãáLÄäáWâL= vyzerať bezútešne 
look up Lärâ=D¾éL= zlepšovať sa (situácia) 
somebody’s heart 
sinks 

LÜ^WíL= niekto stráca nádej 

walk/float on air LïlWâLÑä]ríLÉ]L= byť ako vo sne (veľmi 
šťastný) 

Unit 8 - Other words and phrases 
adrenalin rush L]DÇêÉå]äfå=ê¾pL= nával adrenalínu 
be thick (= stupid) LqfâL= byť hlúpy 
black out LÄäôâ=~ríL= stratiť vedomie 
burst (= explosion) LÄ‰WëíL= výbuch 
cruising height LâêìWòfÏ=Ü~fíL= cestovná výška (lietadla) 
deprivation LÇÉéêfDîÉfpåL= strata; nedostatok 
fade LÑÉfÇL= blednúť; slabnúť; vädnúť 
fat lip LÑôí=DäféL= opuchnutá pera 
fearless LÑf]ä]ëL= nebojácny 
foremost LÑlWã]rëíL= v prvom rade 
frostbitten LÑêflëíÄfíåL= omrznutý 
fulfil LÑräDÑfäL= splniť; uspokojiť 
get muddled up Lã¾ÇäÇL= popliesť 
give up the chase LípÉfëL= prestať naháňať 
Gotcha! LÖflíp]L= Mám ťa! Chápem! 
groan LÖê]råL= (za)stenať  
hailstone LÜÉfäëí]råL= krúpy 
head over heels in 
love 

LÜÉÇ=]rî]=ÜáWäò=
få=ä¾îL=

(be ~) byť zamilovaný po 
uši 

hibernation LÜ~fÄ]DåÉfpåL= zimný spánok 
hike LÜ~fâL= (pešia) túra; prudký nárast 
isolated L~fë]äÉfífÇL= izolovaný; osamotený 
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jolt LÇw]räíL= hegať, natriasať sa 
kick in Lâfâ=DfåL= začať fungovať/pôsobiť 
lose faith in LäìWò=DÑÉfq=fåL= stratiť vieru v 
lose your bottle LÄflíäL= stratiť odvahu 
manoeuvre Lã]DåìWî]L= manéver 
mess around LãÉë=]Dê~råÇL= robiť to isté, čo druhý 
moan Lã]råL= stonať; nariekať; bedákať 
mountaineer Lã~råífDåf]L= horolezec 
nickname LåfâåÉfãL= prezývka 
ominous Lflãfå]ëL= zlovestný; neblahý 
oncoming Lflåâ¾ãfÏL= blížiaci sa 
ordeal LlWDÇáWäL= martýrium; tvrdá skúška 
piece together LéáWë=í]DÖÉa]L= dať si dohromady (pravdu 

apod.) 
plummet Léä¾ãfíL= padať, zletieť 
pound Lé~råÇL= búšiť; tĺcť 
reject LêfDÇwÉâíL= odmietnuť; zavrhnúť 
single-handed LëfÏÖä=ÜôåÇfÇL= samostatný; jednoručný 

(nástroj apod.) 
standstill LëíôåëífäL= kľud; nehybnosť 
stuntman Lëí¾åíãôåL= kaskadér 
tangible LíôåÇw]ÄäL= hmatateľný; hmotný 
thermal Lq‰WãäL= tepelný; termálny; teplý 
top-ranked LíléêôÏâíL= hlavný; vo vedúcej pozícii 
underlying L¾åÇ]Dä~ffÏL= skrytý; spodný; základný 
upcoming L¾éâ¾ãfÏL= nadchádzajúci; 

pripravovaný 
waterfall LïlWí]ÑlWäL= vodopád 
What’s up? = Čo sa deje? Ako to ide? 
witness LïfíåfëL= byť svedkom niečoho 

Units 7 – 8 Gateway to exams 
alert L]Dä‰WíL= upozorniť; varovať 
basically LÄÉfëfâäfL= v podstate 
category Lâôí]Ö]êáL= kategória 
The column 
inches. 

Lâflä]ã=fåípfòL= Kolóna sa pomaly posúva. 

destitute LÇÉëífíàìWíL= nemajetný, bez 
prostriedkov 

downsize LÇ~råë~fòL= znížiť; zmenšiť 
engage with LfåDÖÉfÇwL= zaoberať sa 
evolve LfDîfläîL= vyvinúť; rozvinúť 
exploit LfâDëéälfíL= vykorisťovať; zneužiť 
facilitate LÑ]Dëfä]íÉfíL= uľahčiť; sprostredkovať; 

podporovať 
hallowed LÜôä]rÇL= uctievaný; posvätný 
head to LÜÉÇ=í]L= smerovať (niekam) 
impact LfãéôâíL= dopad; vplyv; účinok 
juggernaut LÇw¾Ö]ålWíL= kamión; ťahač s návesom 
multinational Lã¾äíáDåôpå]äL= nadnárodný; nadnárodná 

spoločnosť 
publicise Lé¾Ääfë~fòL= zverejniť; propagovať 
purveyor Lé]DîÉf]L= dodávateľ; šíriteľ 

(informácií) 
roughly Lê¾ÑäáL= zhruba; drsne 
stage LëíÉfÇwL= zorganizovať; uviesť na 

scénu 
strategy Lëíêôí]ÇwáL= taktika; stratégia 
stunt Lëí¾åíL= senzačný/kaskadérsky 

kúsok 
synonymous LëfDåflåfã]ëL= významovo zhodný 
tailored LíÉfä]ÇL= šitý na mieru 
target Lí^WÖfíL= zamerať sa; vybrať si za 

terč 

testify LíÉëífÑ~fL= vypovedať; svedčiť 
virtually Lî‰Wíp]äáL= fakticky; prakticky 
wowed by Lï~rÇ=Ä~fL= ohromený 

Unit 9 – New challenges 
Verb–noun collocations 
embark on + =  
career Lâ]Dêf]L= povolanie; životná dráha 
course LâlWëL= chod (jedla) 
project LéêflÇwÉâíL= (výskumná) úloha; plán 
venture LîÉåíp]L= podnik; projekt 
gain + =  
confidence LâflåÑfÇ]åëL= (seba)dôvera; odvaha 
experience LfâDëéf]êá]åëL= zážitok 
insight Lfåë~fíL= náhľad; rozhľad; chápanie 
knowledge LåfläfÇwL= znalosť; vedomosť 
qualification LâïfläfÑfâÉfp]åL= vzdelanie; kvalifikácia 
understanding L¾åÇ]DëíôåÇfÏL= tolerantný; ohľaduplný 
overcome + L]rî]Dâ¾ãL= prekonať; zdolať 
adversity L]ÇDî‰Wë]íáL= prekonať ťažkosti 
fear LÑf]L= premôcť strach 
obstacle LflÄëí]âäL= zdolať prekážku 
problem LéêflÄä]ãL= prekonať problém 
resistance LêfDòfëí]åëL= prekonať odpor 
setback LëÉíÄôâL= prekonať neúspech 
experience + LfâDëéf]êf]åëL= zažiť; skúsiť; pocítiť 
change LípÉfåÇwL= zmeniť 
pain LéÉfåL= skúsiť bolesť 
problem LéêflÄä]ãL= mať problém 
situation LëfípìDÉfpåL= zažiť situáciu 
take up + = začať sa venovať; zabrať 

miesto 
career Lâ]Dêf]L= začať robiť kariéru 
hobby LÜflÄáL= začať sa venovať 

koníčkom 
position Lé]DòfpåL= nastúpiť na miesto; zaujať 

pozíciu 
post Lé]rëíL= nastúpiť na miesto 
undertake + L¾åÇ]DíÉfâL= ujať sa; podniknúť; 

zaviazať sa 
analysis L]Dåôä]ëfëL= urobiť analýzu 
investigation Lfå?îÉëífDÖÉfpåL= vyšetrovať 
study Lëí¾ÇáL= robiť výskum 
survey Lë‰WîÉfL= robiť  prieskum (verejnej 

mienky) 
task Lí^WëâL= ujať sa úlohy 

Unit 9 - Other collocations 
cause trouble LâlWò=Díê¾ÄäL= spôsobovať ťažkosti 
inspire confidence Lfå?ëé~f]=

DâflåÑfÇ]åëL=
vzbudzovať dôveru 

pay attention LéÉf=]DíÉåpåL= venovať pozornosť 
speak your mind Lã~fåÇL= hovoriť úprimne 
stand pressure LëíôåÇ=DéêÉp]L= zvládať nápor/tlak (v práci 

apod.) 
suffer a setback Lë¾Ñ]ê=]=

DëÉíÄôâL=
utrpieť (malú) prehru; 
naraziť na prekážku 

take control of Lâ]åDíê]räL= prevziať kontrolu nad 
take responsibility 
for  

LêfDëéflåë]Äfä]íáL=niesť/prijať zodpovednosť 
za 

voice an opinion Lîlfë=]å=
]Défåà]åL=

vysloviť názor (nahlas) 

weigh up the 
consequences 

LïÉfLâflåëfâï]å
ëL=

zvážiť dôsledky 
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weigh up the pros 
and cons 

Léê]ròLâflåëL= zvážiť pre a proti 

Unit 9 - Life and career developments 
accomplish L]Dâ¾ãéäfpL= dosiahnuť; uskutočniť 
end up LÉåÇ=¾éL= skončiť (kde); dopadnúť 

(ako) 
enrol on a course LfåDê]räLâlWëL= prihlásiť sa do kurzu 
find your feet = zorientovať sa; rozpozerať 

sa 
follow in 
somebody’s 
footsteps 

= ísť v niečích šľapajach 

get on in life = uspieť v živote 
give somebody 
insight into 

Lfåë~fíL= získať prehľad o 

have aspirations 
and drive 

LôëéfDêÉfpåòLÇê~
fîL=

mať ambície a elán 

overcome setbacks = prekonať neúspechy 
put something on 
hold 

= odložiť (niečo) 

serve an 
apprenticeship 

Lë‰WîL]DéêÉåífëp
féL=

byť na praxi 

settle in LëÉíä=fåL= usadiť sa; zvyknúť si 
look back = ohliadnuť sa 
try your hand at 
something 

= skúsiť niečo prvýkrát 

Unit 9 - Interviews 
be quietly confident Lâï~f]íäá=

âflåÑfÇ]åíL=
pôsobiť sebavedome 

give somebody a 
grilling 

LÖêfäfÏL= podrobiť niekoho 
krížovému výsluchu 

let your nerves 
show 

Lå‰WîòL= dať najavo, že som 
nervózny 

panel interview Léôåä=fåí]îàìWL= pohovor pred komisiou 
person 
specification 

Lé‰Wë]å=
?ëéÉëfÑfDâÉfp]åL=

personálna požiadavka 

referee LêÉÑ]DêáWL= osoba dávajúca referencie 
z predchádzajúcich 
zamestnaní; ručiteľ 

score points LëâlW=DélfåíëL= získať body 
see right through 
somebody 

LqêìWL= prekuknúť (niekoho) 

throw somebody Lqê]rL= zaskočiť niekoho 
visualize Lîfwr]ä~fòL= predstaviť si; zviditeľniť 

Unit 9 - Other words and phrases 
accomplish L]Dâ¾ãéäfpL= splniť; dosiahnuť 
accomplished L]Dâ¾ãéäfpíL= skvelý; dokončený 
accomplishment L]Dâ¾ãéäfpã]åí

L=
úspech; výkon 

adjustment L]DÇw¾ëíã]åíL= úprava; prispôsobenie (sa) 
arise from L]Dê~fòL= vychádzať; vyplývať 
assume L]DëàìWãL= domnievať sa; 

predpokladať 
attachment L]Díôípã]åíL= silná náklonnosť; blízky 

vzťah 
behind-the-scenes LÄfDÜ~fåÇLëáWåòL= zákulisie 
by and large LÄ~f=]å=Dä^WÇwL= celkovo, celkove 
clutter Lâä¾í]L= neporiadok 
commercial returns Lâ]?ã‰Wpä=

êfDí‰WåòL=
obchodné výnosy 

corporate client LâlWéê]í=
Dâä~f]åíL=

firemný klient 

counselling Lâ~råë]äfÏL= poradenstvo 
crop LâêfléL= plodina; žatva; výnos 
delivery LÇfDäfî]êáL= doručenie; donáška 

demanding LÇfDã^WåÇfÏL= náročný 
disclose LÇfëDâä]ròL= prezradiť; odhaliť 
dispute LÇfëDéàìWíL= spor 
eager LáWÖ]L= dychtivý; nedočkavý 
enhance LfåDÜ^WåëL= zlepšiť 
enrol LÉåDê]räL= zapísať sa; prihlásiť sa 
envisage LfåDîfòfÇwL= predstaviť si; predvídať 
exceed LfâDëáWÇL= prevýšiť; prekročiť 
foster LÑflëí]L= starať sa o; pestovať; 

podporovať 
framework LÑêÉfãï‰WâL= rámec; štruktúra 
from scratch LëâêôípL= od piky 
hardship LÜ^WÇpféL= útrapy; tieseň; núdza 
haunt LÜlWåíL= strašiť 
hurdle LÜ‰WÇäL= prekážka 
incubator LDfÏâàr?ÄÉfí]L= inkubátor 
infringement LfåDÑêfåÇwã]åíL= zasahovanie; 

obmedzovanie; porušenie 
legal jurisdiction LäáWÖä=

Çwr]êfëDÇfâp]åL=
súdna právomoc; súdny 
obvod 

limb LäfãL= končatina; vetva 
log LäflÖL= zaprotokolovať 
loss LäflëL= strata 
magnitude LãôÖåfíàìWÇL= veľkosť; význam; sila 

(napr. výbuchu) 
medical 
practitioner 

LãÉÇfâä=
éêôâDífp]å]L=

lekár 

mentor LãÉåí]L= učiteľ; poradca; radiť; 
odborne viesť 

occupational 
hazard 

Lflâàr?éÉfp]åä=
DÜôò]ÇL=

riziko povolania 

opt for Lfléí=ÑlWL= zvoliť si 
outcry L~ríâê~fL= búrlivý protest; výkrik 
outset L~ríëÉíL= začiatok 
ownership L]rå]pféL= vlastníctvo 
panel Léôå]äL= výbor; tím 
pay off LéÉf=DflÑL= vyplatiť; zbaviť sa veriteľov 
phishing ÑfpfÏL= phishing (podvodné emaily 

slúžiace na vylákanie 
informácií o účtoch od 
klientov banky) 

portray LélWDíêÉfL= stvárniť; opísať 
posting Lé]rëífÏL= (pracovné) 

umiestnenie/preloženie; 
zaslanie poštou 

prompt LéêflãéíL= okamžitý; pohotový; 
navádzať; pobádať 

rapport LêôDélWL= vzájomné porozumenie 
realm LêÉäãL= oblasť (záujmu); ríša 
rear up Lêf]=D¾éL= vypínať sa; týčiť sa 
referee LêÉÑ]DêáWL= rozhodca; osoba dávajúca 

referencie 
reversal LêfDî‰WëäL= obrat; zmena k horšiemu; 

zvrat (vývoja) 
run (a company) Lê¾åL= riadiť (podnik) 
sabotage LëôÄ]í^WwL= sabotáž 
seize LëáWòL= chytiť; zmocniť sa; obsadiť; 

zajať 
slang LëäôÏL= slang  
smooth LëãìWaL== hladký 
solo Lë]rä]rL= samostatný; sólový  
stockroom LëíflâêìWãL= sklad 
sue LëìWL= žalovať koho 
supervisor LëìWé]î~fò]L= dozorca; vedúci 
surgeon Lë‰WÇwåL= chirurg 
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tenacity Lí]Dåôë]íáL= výdrž; neústupnosť 
trademark LíêÉfÇã^WâL= ochranná známka 
vacancy LîÉfâ]åëáL= voľné pracovné miesto; 

voľná izba v hoteli 
venture LîÉåíp]L= riskantný podnik/projekt 
venue LîÉåàìWL= miesto konania 
warehousing LïÉ]Ü~ròfÏL= skladovanie; uskladnenie 
web crawler LïÉÄ=âêlWä]L= druh webového 

prehliadača 

Unit 10 – Parting words 
Phrasal verbs – communication 
bring up LÄêfÏ=D¾éL= začať hovoriť o; 

uviesť/nadhodiť tému 
cut in Lâ¾í=DfåL= skočiť do reči 
get through to LÖÉí=DqêìW=íìWL= jasne povedať; objasniť 
make out LãÉfâ=D~ríL= pochopiť; tvrdiť; obhajovať 
pick up on Léfâ=D¾é=flåL= nadviazať (na rozhovor); 

rozvinúť 
point out Léçáåí=D~ríL= upozorniť na; zdôrazniť 
speak out LëéáWâ=D~ríL= vysloviť sa proti 
spell out LëéÉä=D~ríL= objasniť; zreteľne vysvetliť 
talk down (to) LílWâ=DÇ~rå=íìWL= hovoriť povýšenecky s 
turn to Lí‰Wå=íìWL= obrátiť sa na 

Unit 10 - Communication breakdown 
find something 
puzzling 

Lé¾òäfÏL= považovať niečo za 
nepochopiteľné 

get the wrong end 
of the stick 

LêflÏLëífâL= pochopiť niečo úplne 
nesprávne 

imply something LfãDéä~fL= naznačovať niečo 
make a (witty) 
remark 

LïfíáLêfDã^WâL= vysloviť vtipnú/duchaplnú 
poznámku 

make a gaffe LÖôÑL= urobiť faux pas 
misinterpret 
somebody/somethi
ng 

LãfëfåDí‰WéêfíL= nesprávne pochopiť 

offend somebody 
unintentionally 

L]DÑÉåÇL¾åfåDíÉå
p]å]äáL=

niekoho neúmyselne uraziť 

take something 
literally 

Läfí]ê]äáL= zobrať niečo doslova 

talk at cross 
purposes 

LâêflëLé‰Wé]ëL= hovoriť každý o niečom 
inom 

understand 
nuances 

LåàìWflåëfòL= chápať jemné rozdiely 

Unit 10 - Internationally popular English 
words 
berserk LÄ]Dò‰WâL= šialený; nepríčetný 
brat LÄêôíL= fagan; nespratník 
chit-chat LípfíípôíL= táranie; rapotanie 
cocoon Lâ]DâìWåL= zámotok 
cuddle Lâ¾ÇäL= objímať sa; maznať sa 
flip-flop LÑäféÑäfléL= žabka (gumový sandál); 

obrat v názore o 180 
stupňov 

mischievous LãfëDípáWî]ëL= darebácky; uličnícky 
ouch! L~rípL= jaj!; juj! 
yummy Là¾ãáL= mňam!; veľmi chutný 

Unit 10 - Other words and phrases 
abhor L]ÄDÜlWL= protiviť sa; mať odpor k 
air vent LÉ]=îÉåíL= vetrací otvor/prieduch 
appeal L]DéáWäL= kúzlo; pôvab 
applicant Lôéäfâ]åíL= žiadateľ; uchádzač 

bar someone from LÄ^WL= zakázať niekomu niečo 
(prístup; činnosť) 

BBC English LÄáWÄáWëáW=DfÏÖäfpL=štandardná výslovnosť 
britskej angličtiny 

be crazy about LâêÉfòáL= byť blázon do 
be fond of LÄf=DÑflåÇ=]îL= mať niekoho rád 
bicycle pump LÄ~fëfâä=é¾ãéL= pumpa na bicykel 
boredom LÄlWÇ]ãL= nuda 
boundless LÄ~råÇä]ëL= nesmierny 
brick LÄêfâL= tehla 
browse LÄê~ròL= prehliadať (si) 
cacophony Lâ]DâflÑ]åáL= neľubozvučnosť 
censorship LëÉåë]pféL= cenzúra 
characterization Lâôêfâí]ê~fDòÉfp

]åL=
charakteristika; opis 

cilia Lëfäá]L= očné riasy 
correspondence LâflêfDëéflåÇ]åëL=korešpondencia; písomný 

styk 
craze LâêÉfòL= mánia; posadnutosť; móda 
crumble Lâê¾ãÄäL= drobiť (sa); rozpadávať 

(sa) 
damp LÇôãéL= vlhký 
delight LÇfDä~fíL= potešenie; pôžitok 
dense LÇÉåëL= hustý (les, dym apod.) 
depth LÇÉéqL= hĺbka; intenzita 
despise LÇfDëé~fòL= opovrhovať, pohŕdať, štítiť 

sa 
devour LÇfDî~r]L= zožrať; zhltnúť 
drift LÇêfÑíL= byť unášaný; unášať; 

smerovať; túlať sa 
flimsy LÑäfãòáL= chatrný; chabý; tenučký 
fold LÑ]räÇL= zložiť; preložiť 
fuel LÑàr]äL= nabrať (palivo); 

podnecovať; poháňať 
give something 
away 

= darovať; premárniť; 
prezradiť 

Glaswegian LÖäôëDïáWÇw]åL= obyvateľ Glasgowa 
glittering LÖäfí]êfÏL= ligotavý; trblietavý 
grant a favour LÖê^Wåí=]=DÑÉfî]L=preukázať láskavosť 
have a soft spot for LëéflíL= mať slabosť pre 
have a strong 
aversion to 

L]Dî‰Wp]åL= mať silnú averziu k 

have affection for L]DÑÉâp]åL= cítiť náklonnosť k 
heavy goods 
vehicle 

LÜÉîá=DÖrÇò=
îáWfâäL=

ťažké nákladné vozidlo 

heuristic LÜàr]DêfëífâL= heuristický 
insistent LfåDëfëí]åíL= neústupný; neustály 
instalment LfåDëílWäã]åíL= splátka; diel (seriálu) 
loathe Lä]raL= neznášať; mať odpor k 
lower Lä]r]L= spustiť; znížiť 
mighty Lã~fíáL= ohromný; mocný 
mutually 
incomprehensible 

LãàìWípì]äá=
få?âflãéêfDÜÉåë
]ÄäL=

vzájomne nezrozumiteľný 

not be able to help 
yourself 

= nebyť schopný si pomôcť 

notoriously Lå]DílWêá]ëäfL= notoricky (známe) 
overlook L]rî]DärâL= mať výhľad na; prehliadnuť 
overseas L]rî]ëáWòL= zámorský 
peculiar LéfDâàìWäf]L= zvláštny; typický 
pile up Lé~fä=D¾éL= nahromadiť (sa) 
plump Léä¾ãéL= plnoštíhly; bucľatý 
prioritize Léê~fDflêfí~fòL= dávať prednosť; stanoviť si 

priority 
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puncture kit Lé¾Ïâíp]=âfíL= sada na zalepenie 
pneumatík 

puzzled Lé¾òäÇL= zmätený 
rain cats and dogs = liať ako z krhly 
received 
pronunciation 

Lêf?ëáWîÇ=
éê]?å¾åëfDÉfp]åL=

britská výslovnosť 
angličtiny 

retort LêfDílWíL= odseknúť; ostro odpovedať 
retrace steps LêáW?íêÉfë=DëíÉéëL=vrátiť sa po vlastných 

stopách 
school register LëâìWä=êÉDÇwfëí]L=zoznam žiakov školy 
set the table LëÉí=a]=DíÉfÄäL= prestrieť stôl 
shame LpÉfãL= hanba 
shimmering Lpfã]êfÏL= mihotať sa 
shoe last LpìW=ä^WëíL= obuvnícke  kopyto 
sideways Lë~fÇïÉfòL= bokom; do strany 
smuggle Lëã¾ÖäL= pašovať 
soap opera Lë]ré=flé]ê]L= televízny/rozhlasový seriál  
spark Lëé^WâL= iskra 
stinging LëífÏfÏL=  štipľavý; bodavý 
strike, struck, 
struck 

Lëíê~fâI=ëíê¾âI=
ëíê¾âL=

udrieť 

stroke (of the pen) Lëíê]râL= trh (perom) 
stuff Lëí¾ÑL= vypchať; napchať 
sturdy Lëí‰WÇfL= robustný; statný 
think the world of Lï‰WäÇL= mať vysokú mienku o 
thought-provoking LqlWí=

éê]?î]râfÏL=
inšpirujúci 

tinged with LífåÇwÇL= zafarbený; s 
odtieňom/nádychom do 

top LífléL= viesť; presahovať 
transgression LíêôåòDÖêÉp]åL= priestupok; previnenie 
tuck something up Lí¾â=D¾éL= naberať; zriasiť (látku); 

vysúkať si rukávy 

Units 9 – 10 Gateway to exams 
absenteeism LôÄë]åDíáWfòãL= absentérstvo 
adaptable L]DÇôéí]ÄäL= prispôsobivý 
catastrophe Lâ]Díôëíê]ÑáL= pohroma 
contagion Lâ]åDíÉfÇw]åL= nákaza 
diversified LÇ~fDî‰WëfÑ~fÇL= diverzifikovaný 
feedback LÑáWÇÄôâL= spätná väzba 
global economy LÖä]rÄä=

fDâflå]ãáL=
svetové hospodárstvo 

global supply chain LÖä]rÄä=ë]Déä~f=
ípÉfåL=

globálny dodávateľský 
reťazec 

globalization LÖä]rÄ]ä~fDòÉfpå
L=

globalizácia 

grapple with LÖêôéäL= pochytiť sa (s kým); pobiť 
sa 

illusory LfDäìWë]êáL= iluzórny; klamlivý 
interdependence Lfåí]ÇfDéÉåÇ]åë

L=
vzájomná závislosť; 
previazanosť 

intrinsic LfåDíêfåëfâL= vnútorný; vrodený; 
podstatný 

medieval LãÉÇfDáWîäL= stredoveký 
meltdown LãÉäíÇ~råL= roztavenie; kolaps 
mitigate LãfífÖÉfíL= utíšiť; zmierniť 
morph LãlWÑL= premeniť  sa (postupne) 
pandemic LéôåDÇÉãfâL= pandemický 
phenomenon LÑ]Dåflãfå]åL= jav; úkaz 
pillar Léfä]L= stĺp 
plague LéäÉfÖL= mor; epidémia  
shock LpflâL= šok; zľaknutie 
systemic LëfDëíáWãfâL= systémový 
turbulence Lí‰WÄàrä]åëL= turbulencia 

turmoil Lí‰WãlfäL= rozruch; nepokoj; hurhaj 
vulnerable Lî¾äåê]ÄäL= zraniteľný; bezbranný 
wreak havoc LêáWâ=DÜôî]âL= napáchať škody/spúšť 
 


