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Gateway to Maturita B2+  

Unit 1 – Interact! 
accuracy /{kj@r@si/ presnosť 

activity /{k'tIvIti/ činnosť; aktivita 

argument /A:gjUm@nt/ hádka; nezhoda 

coincidence /k@U'InsId@ns/ zhoda okolností 

conclusion /k@n'klu:Zn/ zhrnutie; záver 

decency /di:snsi/ 
slušnosť; slušné 
vystupovanie 

description /dI'skrIpSn/ popis 

difference /dIfr@ns/ rozdiel 

explanation /ekspl@'neISn/ vysvetlenie; objasnenie 

failure /feIlj@/ 
neúspech; nezdar; 
neúspešný človek 

freedom /fri:d@m/ sloboda; voľnosť 

frequency /fri:kw@nsi/ 
časté opakovanie; 
frekvencia 

friendship /frendSIp/ priateľstvo 

happiness /h{pIn@s/ šťastie; spokojnosť 

honesty /ÁnIsti/ 
čestnosť; poctivosť; 
otvorenosť 

importance /Im'pO:t@ns/ dôležitosť 

intelligence /In'telIdZ@ns/ inteligencia; rozum 

interaction /int@r'{kS@n/ 
vzájomné pôsobenie; 
interakcia 

invention /In'venSn/ vynález 

loneliness /l@UnlIn@s/ samota; osamotenosť 

movement /mu:vm@nt/ pohyb; presun 

personality /pÆ:s@'n{l@ti/ osobnosť 

popularity /pÁpjU'l{r@ti/ obľúbenosť; popularita 

protection /pr@'tekSn/ ochrana  

safety /seIfti/ bezpečie; bezpečnosť 

similarity /sIm@'l{r@ti/ podobnosť 

sincerity /sIn'serIti/ úprimnosť 

actor /{kt@/ herec 

participant /pA:'tIsIp@nt/ účastník 

psychologist /saI'kÁl@dZIst/ psychológ 

researcher /rI'sÆ:tS@/ bádateľ; výskumník 

scientist /saI@ntIst/ vedec; prírodovedec 

speaker /spi:k@/ hovorca; reproduktor 

be under someone’s 
thumb /bI önd@ Töm/ 

byť niekým ovládaný; byť 
pod papučou 

do something behind 
someone’s back /du: bIhaInd b{k/ 

urobiť niekomu niečo 
poza chrbát  

get something off your 
chest /get of jO: tSest/ 

vyspovedať sa z 
niečoho; povedať, čo leží 
na srdci 

give someone the cold 
shoulder /giIv D@ k@Uld S@Uld@/ ignorovať 

lend someone a hand /lend @ h{nd/ podať pomocnú ruku 

pull someone’s leg /pUl leg/ vodiť niekoho za nos 

see eye-to-eye with 
someone /si: aI tU aI/ 

vidieť rovnakým okom; 
mať s niekým rovnaký 
názor 

stick your neck out /stik jO: nek aUt/ riskovať za niekoho krk 

as clear as mud /{z kli@ {z möd/ mätúci; nepochopiteľný 

as cold as ice /{z ku:l {z aIs/ studený ako ľad 

as cool as a cucumber 
/{z ku:l {z @ 
'kju:kömb@/ 

studený ako ľad; pokojný 
ako Angličan 

as easy as ABC /{z i:zi {z ei bi: si:/ (to je) brnkačka 

as fresh as a daisy /{z freS {z @ deIzI/ plný energie 

as light as a feather /{z laIt {z @ feD@/ ľahký ako pierko 

as quick as a flash /{z kwIk {z @ fl{S/ s rýchlosťou blesku 

as quiet as a mouse /{z kwaI@t {z @ maUs/ tichý ako myš 

as solid as a rock /{z sÁlId {z @ rÁk/ pevný ako skala 

as strong as an ox /{z strÁÎ {z @n Áks/ silný ako býk 

as white as a sheet /{z waIt {z @ Si:t/ biely ako stena 

gasp /gA:sp/ 
ťažko/prerývane dýchať; 
lapať po dychu 

groan /gr@Un/ (za)stonať 

mutter /möt@/ mrmlať 

shriek /Sri:k/ za/kričať 

sigh /saI/ 
vzdychnúť si; povedať s 
povzdychom 

whine /waIn/ fňukať; kňučať 

whisper /wIsp@/ (za)šeptať 

yell /jel/ jačať; vrieskať 

accommodate /@'kÁm@deIt/ ubytovať 

amass /@'m{s/ nahromadiť 

anticipate /{tIsIpeIt/ očakávať 

applause /@'plO:z/ potlesk; uznanie 

beneficial /benI'fISl/ prospešný 

bond /bÁnd/ puto; zväzok 

claim /kleIm/ požiadavka; nárok 

close /kl@Uz/ zatvoriť; zatvárať 

commuter /k@'mju:t@r/ dochádzať (do práce) 

devise /dI'vaIz/ vymyslieť 

fraternity /fr@'tÆ:n@ti/ bratstvo 

fundraising /föndreIzIÎ/ fundraising 

get across /get @'krÁs/ 
objasniť; podať 
(myšlienku) 

household /haUs"h@Uld/ domácnosť 

hunter-gatherer /hönt@ g{D@r@/ lovec a zberač 

initiation /I"nISi'eISn/ 
zasvätenie; uvedenie; 
iniciácia 

keep to yourself /ki:p t@ j@'self/ nechať si pre seba 

like-minded /laIk 'maIndId/ rovnako zmýšľajúci 

look out for yourself /lUk aUt f@ j@'self/ dávať na seba pozor 

precise /prI'saIs/ presný; detailný 

rehearse /rI'hÆ:s/ skúšať; mať skúšku 

relate /rI'leIt/ týkať sa; vzťahovať sa k  

respectively /rI'speKtIvli/ v tomto poradí 

revolutionise /rev@'lu:S@"naIz/ spôsobiť revolúciu 

root /ru:t/ koreň; zakoreniť 

sorority /s@'rÁr@ti/ dievčenský spolok 

speak your mind /spi:k j@ maInd/ hovoriť svoj názor 

struggle /strögl/ usilovať; namáhať sa 

support /s@'pO:t/ podpora; podporovať 

synchronise /sIÎkr@naIz/ synchronizovať 

think through /TIÎ Tru:/ premyslieť 

undergraduate /önd@'gr{dZU@t/ študent vysokej školy 

upset /öp'set/ rozčúlený; rozrušený 

Unit 2 – Road trips 
   

take /teIk/  

take a call /teIk @ kO:l/ prijať hovor 

take a course /teIk @ kO:s/ absolvovať kurz 

take a decision /teIk @ dI'sIZn/ urobiť rozhodnutie 

take an interest /teIk @n Intr@st/ zaujímať sa 

take a risk /teIk @ rIsk/ riskovať 

take a test /teIk @ test/ písať test 

take control /teIk k@n'tr@Ul/ 
získať kontrolu nad; 
ovládnuť 
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take cover /teIk köv@/ skryť sa 

take effect /teIk I'fekt/ 
začať pôsobiť; začať 
platiť (zákon) 

take offence /teIk @'fens/ uraziť sa 

take place /teIk pleIs/ prebiehať 

take power /teIk paU@/ dostať sa k moci 

make /meIk/  

make an apology /meIk @n @'pÁl@dZi/ ospravedlniť sa 

make an attempt /meIk @n @'tempt/ pokúsiť sa 

make a call /meIk @ kO:l/ zavolať si 

make a choice /meIk @ tSOIs/ rozhodnúť sa 

make a comment /meIk @ kÁment/ vyjadriť sa k 

make a complaint /meIk @ k@m'pleInt/ sťažovať sa 

make a decision /meIk @ dI'sIZn/ rozhodnúť sa 

make a difference /meIk @ dIfr@ns/ mať význam/vplyv 

make an improvement 
/meIk @n 
Im'pru:vm@nt/ vylepšiť; zdokonaliť 

make a mistake /meIk @ mI'steIk/ (u)urobiť chybu 

make a suggestion /meIk @ s@'dZestS@n/ navrhnúť 

make changes /meIk tSeIndZi:z/ uskutočniť zmeny 

make use of something /meIk ju:z @v sömTIÎ/ využiť; zužitkovať niečo 

do /du:/  

do a course /du: @ kO:s/ 
chodiť do 
kurzu/navštevovať kurz 

do a test /du: @ test/ robiť test 

do business /du: bIzn@s/ obchodovať 

do harm /du: hA:m/ ublížiť; zraniť 

do household chores /du: haUsh@Uld 'tSO:z/ robiť domáce práce 

do research /du: rI'sÆ:tS/ robiť výskum 

do your best /du: jO: best/ usiluj sa zo všetkých síl 

driving licence /draIvIÎ laIsns/ vodičský preukaz 

motorway /m@Ut@weI/ diaľnica 

petrol station /petr@l steISn/ benzínová pumpa 

road sign /r@Ud saIn/ dopravná značka 

roundabout /raUnd@baUt/ kruhový objazd 

seat belt /si:t belt/ bezpečnostný pás 

speed limit /spi:d lImIt/ 
najvyššia dovolená 
rýchlosť 

steering wheel /stI@rIÎ wi:l/ volant 

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

traffic light /tr{fIk laIt/ semafor 

bother /bÁD@/ 
obťažovať (sa); 
otravovať 

chauffeur /S@U'fÆ:/ vodič; šofér 

cliff /klIf/ útes 

enforce /In'fO:s/ uplatniť, vynútiť, presadiť 

ensure /In'SU@/ zaistiť, zaručiť 

explain /Ik'spleIn/ vysvetliť; objasniť 

gain /geIn/ získať 

goddess /gÁdes/ bohyne 

go down well /g@U döUn wel/ mať dobrú odozvu 

imminent /ImIn@nt/ bezprostredný; blízky 

impetuous /ImpetSu@s/ impulzívny; neuvážený 

implement /ImplIment/ uskutočniť; zaviesť 

impulsive /Im'pölsIv/ 
impulzívny; konajúci bez 
rozmyslu 

leap /li:p/ (vy)skočiť 

lower /l@U@/ spustiť (dole) 

provisional /pr@viZ@n@l/ provizórne 

rash /r{S/ vyrážka 

requirements /rIkwaI@rm@nt/ požiadavky 

rolling /r@UlIÎ/ valcovanie 

rope /r@Up/ lano 

rush of adrenalin /röS @v @dren@lIn/ príval adrenalínu 

scenery /si:n@ri/ 
výprava (v divadle); 
krajina; príroda 

show off /S@U 'Áf/ predviesť; ukázať 

slippery /slIp@ri/ 
klzký (povrch); úskočný, 
úlisný (človek) 

snap decision /sn{p dI'sIZn/  

support vehicle /s@'pO:t vi@kl/ servisné vozidlo 

synapse /saIn{ps/  

think ahead /TIÎk @'hed/ myslieť dopredu 

toss (a coin) /tÁs @ kOIn/ hodenie (mince) 

toughen up /töf@n öp/  

widely /waIdli/ široko; zoširoka 

wind /wInd/ vietor 

adapt /@'d{pt/ upraviť 

age limit /eIdZ lImIt/ veková hranica 

broaden /brO:dn/ rozšíriť 

challenge /tS{lIndZ/ výzva 

content /k@ntent/ obsah 

custom /köst@m/ zvyk; obyčaj; tradícia 

demanding /dI'mA:ndIÎ/ náročný 

dependent /dI'pend@nt/ závislý 

drop-out /drÁp aUt/ vypadnúť 

enrol /en'r@Ul/ zapísať sa; prihlásiť sa 

fair share /fe@ Se@/ primeraný podiel 

fashion /f{Sn/ móda 

for that matter /fO: D{t m{t@/ z tohto dôvodu 

found /faUnd/ založiť; zriadiť 

from scratch /frÁm skr{tS/ od nuly 

Gateway to exams – Units 1 - 2 
idol /aIdl/ idol; modla 

impressive /Im'presIv/ pôsobivý; úchvatný  

logic /lÁdZIk/ logika 

long-distance /lÁÎ 'dIst@ns/ 
veľká vzdialenosť; 
diaľkový; medzimestský 

master /mA:st@/ 
osvojiť si, zvládnuť, 
naučiť sa 

practical /pr{ktIkl/ praktický  

rally /r{li/ 
zhromaždenie; 
manifestácia 

relieved /rIli:vd/ pokojný; s úľavou  

sink in /sIÎk In/ 
prepadnúť sa; uvedomiť 
si 

solidarity /sÁlI'd{r@ti/ solidarita 

stereotype /sterI@taIp/ stereotyp; konvencia 

take advantage /teIk @d'va:ntIdZ/ využiť 

unconditional /önk@n'dIS@n@l/ 
bezpodmienečný; 
bezvýhradný 

within /wI'DIn/ vnútri; v rozsahu; počas 

Unit 3 – Mind power 
catch on /k{tS 'Án/ prísť do módy; pochopiť 

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

hit on /hIt Án/ 
naraziť na; baliť 
(niekoho) 

keep up with /ki:p öp wID/ 
udržiavať (čo); 
pokračovať (v čom) 

leap out at /li:p aUt @t/ vyskočiť 

pick up /pIk öp/ vyzdvihnúť 

piece together /pi:s t@'geD@/ dať dokopy; zlepiť 

talk through /tO:k Tru:/ vysvetliť 

fit in /fIt 'In/ 
zaradiť sa; prispôsobiť 
sa 

mailto:/m@Ut@weI/
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mailto:/g@U%20döUn%20wel/
mailto:/ImIn@nt/
mailto:/ImpetSu@s/
mailto:/pr@viZ@n@l/
mailto:/rIkwaI@rm@nt/
mailto:/r@UlIÎ/
mailto:/slIp@ri/
mailto:/töf@n%20öp/
mailto:/k@ntent/


Gateway to Maturita B2+ strana 3 z 11 

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

get on with /get Án wIT/ vychádzať/rozumieť si s  

look down on /lUk daUn Án/ 

pozerať sa na niekoho 
zhora; nemať rešpekt 
pred  

look for /lUk fO:/ hľadať 

stand out /st{nd aUt/ vynikať; vyčnievať 

take up /teIk 'öp/ začať s niečím 

work out /wÆ:kaUt/ vypočítať; trénovať 

write down /raIt 'daUn/ 
zapísať si; poznamenať 
si 

articulate /A:'tIkjUl@t/ presvedčivý 

bewildered /bI'wIld@d/ popletený; zmätený 

grasp /grA:sp/ pevne uchopiť 

have a gift for /h{v @ gIft f@/ mať dar 

memorise /mem@raIz zapamätávať si 

perceive /p@'si:v/ chápať; vnímať 

recall /rI'kO:l/ spomenúť si; vybaviť si 

wander /wÁnd@/ pohybovať sa 

disappointing /dIs@'pOIntIÎ/ neuspokojivý 

disjointed /dIs'dZOIntId/ rozpojený 

impenetrable /Im'pÆ:n@tr@bl/ 
nepriestupný; 
nepreniknuteľný 

miscast /mIs'kA:st/ 
zle obsadiť rolu; zle 
obsadený 

overblown /@Uv@'bl@Un/ zveličený 

subconscious /söb'k@nS@s/ podvedomý 

underrated /önd@'reItId/ podcenený 

uninspiring /önIn'spaI@rIÎ/ nudný 

unpredictable /önprI'dIkt@bl/ nepredvídateľný 

a smash/flop /@ sm{S / flÁp/ prepadák 

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

alter /O:lt@/ zmeniť; upraviť 

assign /@'saIn/ priradiť; stanoviť 

appeal /@'pI@l/ 
páčiť sa; urobiť dobrý 
dojem 

big/low-budget /bIg/l@U bödZ@t/ 
s veľkým/malým 
rozpočtom 

(the film) bombed /bÁmd/ mal obrovský úspech 

box office /bÁks ÁfIs/ 
pokladnica (divadelná 
apod.) 

chunk /tSöÎk/ poriadny kus 

clap of thunder /kl{p @v Tönd@/ zahrmenie 

cliché /kli:SeI/ klišé 

cliffhanger /'klIf"h{Î@/ 
dramatická situácia; 
nervák 

cope (with) /k@Up/ zvládať; dať si rady 

critic /krItIk/ kritik 

cursory /kÆ:s@ri/ zbežný; letmý 

deliver a great 
performance 

/dI'lIv@ @ greIt 
p@'fO:m@ns/ podať skvelý výkon 

devise /dI'vaIz/ vymyslieť; navrhnúť 

display /dI'spleI/ vystaviť; výstava; ukážka 

emerge /I'mÆ:dZ/ objaviť sa; ukázať sa ako 

empowerment /Im'paU@m@nt/ splnomocnenie 

endearing /In'dI@rIÎ/ roztomilý; rozkošný 

enhance /In'hA:ns/ zlepšiť 

epic /epIk/ epický; epická báseň 

expertise /eksp@'ti:z/ 
odbornosť; odborné 
znalosti 

far-fetched /fA: 'fetSt/ 
za vlasy pritiahnutý; 
neprirodzený 

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

flawed /flO:d/ 
s vadami; kazový; 
chybný 

flawlessly /flO:l@sli/ bezchybne 

gatherer /g{D@r@/ zberač 

get a lukewarm 
reception 

/get @ lu:k'wO:m 
rI'sepS@n/ dostať vlažné privítanie 

gripping /grIpIÎ/ napínavý; pútavý  

(the film) grossed 
($10,000) /gr@Ust/ (film) zarobil 

groundbreaking /graUndbreIkIÎ/ prevratný 

(the film) hit the big 
screen /hIt D@ bIg skri:n/ (film) dobil filmové plátno 

hug /hög/ objímať (sa) 

hunter /hönt@/ lovec 

insight /InsaIt/ vzhľad; porozumenie 

inspiring /önIn'spaI@rIÎ/ podnetný 

intriguing /In'tri:gIÎ/ pútavý; veľmi zaujímavý 

lack /l{k/ nedostatok 

layer /leI@/ vrstva 

light-hearted /laIthA:tId/ bezstarostný 

lightning speed /laItnIÎ spi:d/ blesková rýchlosť 

lock up /lÁk 'öp/ zamknúť; zatvoriť 

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

memorable /mem@r@bl/ pamätný 

mesmerising /'mezm@"raIzIÎ/ okúzľujúci; očarujúci 

mind-blowing /maInd"bl@UIÎ/ 
ohromujúci; šokujúci; 
neuveriteľný 

mnemonic device /nI'mÁnIk dI'vaIs/ 
mnemotechnická 
pomôcka 

moving /mu:vIÎ/ dojemný; dojímavý 

overhear /@Uv@'hI@/ započuť; začuť; načúvať 

(critics) panned (the 
film) /p{nt/ 

tvrdo kritizovať; sfúknuť 
(kritikou) 

pattern /p{t@n/ vzor 

portrayal /pO:'treI@l/ stvárnenie; zobrazenie 

receive rave reviews /rI'si:v reIv rI'vju:z / dostať nadšené recenzie 

recite /rI'saIt/ recitovať 

risqué /rIskeI/ 
odvážny; chúlostivý 
(scénka, vtip, apod.) 

script /skrIpt/ scenár 

scriptwriter /skrIptraIt@/ scenárista 

sequel /si:kw@l/ pokračovanie 

setting /setIÎ/ prostredie; umiestnenie 

shallow /S{l@U/ plytký; povrchný 

sharp /SA:p/ ostrý 

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

span /sp{n/ rozpätie 

supporting actor /s@'pO:tIÎ {kt@/ herec vedľajšej úlohy 

sweep away /swi:p @'weI/ strhnúť; odniesť 

thought-provoking /'TO:t pr@"v@UkIÎ/ podnetný 

tinker /tIÎk@/ drotár 

tool /tu:l/ nástroj; náradie 

twists and turns (of a 
plot) /twIsts @nd tÆ:ns/ zápletky 

(the story) unfolds /ön'f@Uldz/ 
(príbeh) sa vyvíja; 
rozvinie; odohráva 

up-and-coming /öp@n'kömIÎ/ nádejný 

Unit 4 – Mad science 
breakthrough /breIkTru:/ prelom 

crackdown /kr{kdaUn/ tvrdý zákrok; záťah 

cutback /kötb{k/ obmedzenie; redukcia 

drawback /drO:b{k/ 
nevýhoda; nedostatok; 
tienistá stránka 

feedback /fi:db{k/ spätná väzba 

lifetime /laIftaIm/ 
život (jednotlivca); doba 
života; doživotný 
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offspring /'Áf"sprIÎ/ potomstvo; potomok 

outbreak /aUtbreIk/ vzplanutie, vypuknutie 

outcome /aUtköm/ výsledok; záver 

outlook /aUtlUk/ názor; náhľad; postoj 

outset /'aUt"set/ počiatok; začiatok 

setback /'set"b{k/ 
nezdar; zádrheľ; 
neúspech 

genetically modified /dZenetIkli mÁdIfaId/ geneticky modifikovaný 

worldwide /wÆ:ldwaId/ (celo)svetový 

worthwhile /wÆ:TwaIl/ hodnotný; stojí za to 

chromosome /kr@Um@s@Um/ chromozóm 

contract (a disease) /k@n'tr{kt/ dostať (chorobu) 

enzyme /enzaIm/ enzým 

genetic engineering 
/dZ@"netIk 
"endZI'nI@rIÎ/ genetické inžinierstvo 

parasite /p{r@saIt/ parazit; cudzopasník 

prevalent /prev@l@nt/ 
rozšírený; všeobecne 
prijímaný 

resistant /rI'zIst@nt/ odolný 

species /spi:Si:z/ druh; trieda (živočíchov) 

transmit (a disease) /tr{nz'mIt/ preniesť chorobu 

as /{z, @z/ ako; zatiaľ čo; keďže 

bring about /brIÎ @'baUt/ privodiť; spôsobiť 

disastrous/catastrophic 
results 

/dI'zA:str@s/"k{t@'strÁf
Ik rI'zvölts/ katastrofické dôsledky 

due to /dju: t@/ kvôli; vďaka (čomu) 

give rise to /gIv raIz t@/ vyvolať; dať príčinu 

in turn /In tÆ:n/ striedavo 

lead to /li:d t@/ viesť k 

owing to /@UIÎ t@/ následkom čoho 

prompt (someone to do 
something) /prÁmpt/ pobádať 

repercussion /ri:p@'köSn/ odozva; ozvena 

side effect /saId I'fekt/ vedľajší účinok 

spark off /spa:k Áf/ podnietiť; zapáliť 

stem from /stem frÁm/ pochádzať z; prameniť z 

acquire /@'kwaI@/ získať; nadobudnúť 

anomaly /@'nÁm@li/ anomália 

bar chart /ba: tSA:t/ stĺpcový diagram 

causation /kO:'zeISn/ príčina; pôsobenie 

conclusive /k@n'klu:sIv/ presvedčivý; smerodatný 

consumption /k@n'sömpSn/ spotreba  

conversely /kÁnvÆ:sli/ naopak; obrátene 

corroborate /k@'rÁb@reIt/ potvrdiť; dosvedčiť 

debilitate /dI'bIlIteIt/ oslabiť; zoslabiť 

decline /dI'klaIn/ odmietnuť; úbytok 

(non-)diagrammatic 
comparison /daI@gr@'m{tIk/ 

 graficky znázornené 
porovnanie 

die out /daI aUt/ zaniknúť; vyhynúť 

double /döbl/ dvojitý 

dramatic(ally) /dr@'m{tIk/ dramatický/dramaticky 

drop /drÁp/ pustiť 

eradicate /I'r{dIkeIt/ vykoreniť; vyhubiť 

fluctuate /flöktSUeIt/ 
kolísať; prúdiť; byť 
nestály 

foremost /fO:m@Ust/ 
predovšetkým; na prvom 
mieste 

funding /föndIÎ/ financovanie 

graze /greIz/ poškrabať (sa); pásť sa 

halt /hO:lt/ skončiť 

keystone /'ki:"st@Un/ základný kameň 

level off /levl Áf/ ustáliť; vyrovnať 

life-threatening /'laIf"TretnIÎ/ život ohrozujúci 

line graph /laIn grA:f/ čiarový graf 

manipulate /m@'nIpjuleIt/ zachádzať; manipulovať 

manipulation /m@"nIpjU'leISn/ manipulácia 

niche /ni:S/ miestečko 

pave the way (for) /peIv D@ weI/ 
vydláždiť 
niekomu/niečomu cestu 

pie chart /paI tSA:t/ koláčový diagram 

pioneer, pioneering /paI@'nI@/ priekopník 

plummet /plömIt/ padať; zletieť 

plunge /plöndZ/ 
(o cene/hodnote) prudko 
padať dole 

pose /p@Uz/ 
položiť; umiestniť; postoj; 
pozícia 

proportion /pr@'pO:Sn/ proporcia; pomer 

reach a high/low /ri:tS @ haI/l@U/ 
dosiahnuť 
minimum/maximum 

rebound /rI'baUnd/ odraziť sa; odskočiť 

rocket /rÁkIt/ raketa; prudko stúpať 

roughly 
(approximately) /röfli/ zhruba 

self-sustaining /selfs@s'teInIÎ/ sebestačný; samostatný 

sharp /SA:p/ ostrý 

sharply /SA:pli/ ostro 

stabilise /st@'bIlIti/ stabilizovať 

steady, steadily /stedi/ nemenný; trvalý 

striking /straIkIÎ/ pozoruhodný; zarážajúci 

table (grid) /teIbl/ tabuľka 

tackle /t{kl/ 
vysporiadať sa (s 
problémom) 

the majority /D@ m@'dZÁrIti/ väčšina 

the minority /D@ maI'nÁr@ti/ menšina 

the wild /D@ waIld/ divočina 

treble /trebl/ trojitý; strojnásobiť 

ultimately /öltIm@tli/ nakoniec, konečne 

vulnerable /völnr@bl/ zraniteľný; bezbranný 

wipe out /waIp aUt/ vyhladiť; vymiesť 

woolly mammoth /wUli m{m@T/ mamut srstnatý 

Gateway to exams – Units 3 - 4 
anatomical /{n@'tÁmIkl/ anatomický 

archetypal /A:kI'taIpl/ archetypálny; typický 

eligible /elIDZ@bl/ oprávnený; spôsobilý 

feat /fi:t/ čin; výkon 

outsider /aUt'saId@/ 
človek stojaci stranou; 
nečlen 

penmanship /penm@nSIp/ krasopis; kaligrafia 

restraint /rI'streInt/ 
zdržanlivosť; 
sebaovládanie 

switch /swItS/ 
prejsť (z čoho na čo); 
zmenit 

unparalleled /ön'p{r@leld/ 
bezpríkladný; jedinečný; 
neodpustiteľný 

visionary /vIZ@nri/ 
vizionár; vizionársky; 
vysnený 

Unit 5 – Big brother 

by means of /baI mi:ns @v/ 
prostredníctvom; 
pomocou 

in addition to /In @'dIS@n t@/ naviac; okrem toho 

in aid of /In 'eId @v/ v prospech; na podporu 

in the process of /In D@ 'pr@Uses @v/ 
(be ~) práve sa zaoberať 
(čím) 

in/out of touch with /In/aUt @v tötS wID/ v spojení s 

on account of /Án @'kaUnt @v/ následkom čoho; kvôli 
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on behalf of /Án bI'hA:f @v/ 
v zastúpení; menom 
koho 

on the strength of /Án D@ strengT @v/ na základe čoho 

be banned (from) /bi b{nd/ byť zakázaný 

be issued with a fine /bi ISu:d wID @ faIn/ dostať pokutu 

community service /k"mju:n@ti 'sÆ:vIs/ 
(dobrovoľná) verejne 
prospešná činnosť 

court /kO:t/ súd 

criminal record /krImInl rekO:d/ trestný register 

judge /dZödZ/ sudca; súdiť  

litter /lIt@/ smetie; odpadky 

lodge a (formal) 
complaint /lÁdZ @ k@m'pleInt/ podať sťažnosť 

pay a small/heavy fine /peI @ faIn/ 
platiť malú/vysokú 
pokutu 

prosecute /prÁsikju:t/ súdne stíhať 

suspended sentence /s@'spendId sent@ns/ podmienečné odsúdenie 

a (growing) number of /@ gr@UwIÎ nömb@ @v/ (rastúci) počet 

highly /haIlI/ vysoko; značne 

merely /mI@li/ iba; len 

numerous /nju:m@r@s/ početný 

provide /pr@'vaId/ poskytnúť; opatriť 

the vast majority of /D@ vA:st m@'dZÁr@ti/ veľká väčšina 

adverse /{dvÆ:s/ nepriaznivý 

alienate /eIli@neIt/ odcudziť (sa) 

career /k@'rI@/ povolanie; životná dráha 

charge /tSA:dZ/ účtovať; poplatok 

closed-circuit television 
(CCTV) /kl@uzd sÆ:kIt/ priemyselná kamera 

come into force /köm Int@ fO:s/ 
vstúpiť v platnosť; 
nadobudnúť účinnosť 

convict, conviction /k@n'vIkt/ 
usvedčiť, presvedčenie; 
usvedčenie 

correspondence  /kÁr@'spÁnd@ns/ 
korešpondencia; 
písomný styk 

council /kaUns@l/ rada, zhromaždenie 

court summons /kO:t söm@nz/ súdne predvolanie 

data /deIt@/ dáta, údaje, fakty 

device /dI'vaIs/ zariadenie (prístroj) 

disrupt, disruption /dIs'röpt/ narušiť, narušenie 

disturbance /dI'stÆ:b@ns/ rušenie; vyrušovanie 

enforce, enforcement /In'fO:s/ vynútiť 

expectation /ekspek'teISn/ očakávanie; vyhliadky 

flaming /fleImIÎ/ vášnivý; ohnivý 

forthcoming /fO:T'kömIÎ/ nadchádzajúci; ohlásený  

get tough on /get töT/ pritvrdiť 

hop on/off /hÁp Án/Áf/ naskočiť na/vyskočiť z 

integral /In'tegr@l/ celostný 

invasion of privacy /In'veIZn @v 'prIv@sI/ zásah do súkromia 

knock over /nÁk @Uv@/ zraziť; poraziť; prevrhnúť 

land in court /l{nd In kO:t/ skončiť na súde 

litter bug /lIt@ bög/ neporiadnik 

lobby /lÁbi/ vestibul; hala  

magistrate /m{dZIstr@t/ sudca nižšieho súdu 

manoeuvre /m@'nu:v@/ 
manéver; obratne 
spravovať 

measure /meZ@/ miera; merať 

monitor /mÁnIt@/ monitor 

nuisance /nju:s@ns/ nepríjemnosť; starosť 

on-the-spot /Án D@ spÁt/ priamo na mieste 

pedestrian, 
pedestrianised /p@'destrI@n/ chodec 

peer /pI@/ pozrieť sa uprene; zízať 

pinpoint /pInpOInt/ 
stanoviť, vypichnúť, 
zdôrazniť 

place /pleIs/ 
políčko (pri stolových 
hrách) 

praise /preIz/ pochváliť; vychváliť 

premises /premIsIz/ areál; komplex (budov) 

privacy /prIv@si/ súkromie  

raise /reIz/ zvýšiť; navýšiť 

recipient /rI'sIpI@nt/ príjemca; adresát 

repercussions /ri:p@'köS@ns/ dopad; následok 

slam /sl{m/ pribuchnúť 

slang /sl{Î/ slang 

spark concern /spA:k k@n'sÆ:n/ vyvolať znepokojenie 

spokesperson /sp@UkspÆ:sn/ hovorca 

state-owned /steIt @Und/ vo vlastníctve štátu 

summon /söm@n/ zvolať 

summons /söm@nz/ predvolanie 

thrive /TraIv/ 
dariť sa, prospievať, 
rozvíjať sa 

track /tr{k/ stopa; cesta; skladba 

troll, trolling /trÁl/ 

trolovanie (zámerné 
rozosielanie správ na 
Internetovej diskusii, 
ktoré majú za cieľ 
niekoho naštvať, 
poškodiť) 

urge /Æ:dZ/ naliehať; nútiť; nutkanie 

verge /vÆ:dZ/ 
okraj; lem; smerovať, 
schyľovať sa (k niečomu) 

wreck /rek/ vrak; stroskotať  

Unit 6 – Moving home 
not be anything to write 
home about 

/not bI {nITIÎ t@ raIt 
h@Um/ 

nič zvláštneho (povedať, 
oznámiť) 

be at home with /bI {t h@Um wiD/ cítiť sa dobre s 

be home and dry /bI h@Um {nd draI/ úspešne ukončiť (niečo) 

be home from home /bI h@Um from h@Um/ cítiť sa ako doma 

bring something home 
to somebody 

/briÎ sömTiÎ h@Um to 
söb@di/ 

pomôcť niekomu niečo 
pochopiť 

do something until the 
cows come home 

/du: sömTiÎ öntil D@ 
kAU cömz h@Um/ robiť niečo veľmi dlho 

home truths /h@Um trUTs/ nepríjemné pravdy 

take home /teIk h@Um/ zarobiť 

flat-/house-hunt /fl{thönt/ zháňanie bytu/domu 

flat/house share /fl{t Se@/ 
deliť sa o byt/dom; 
bývanie s niekým 

landlord/landlady /l{ndlO:d/l{ndleIdi/ domáci/domáca 

lodger /lÁdZ@/ podnájomník; nájomník 

move in /mu:v 'In/ nasťahovať sa 

pay a deposit /peI @ dI'pÁzIt/ zaplatiť zálohu 

pay the rent /peI D@ rent/ platiť nájom 

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

squatter /skwÁt@/ sqatter 

studio flat /stju:di@U/ garsónka 

tenant /ten@nt/ nájomník 

atmospheric /{tm@'sferIk/ atmosférický 

bustling /böslIÎ/ rušný 

cosmopolitan /kÁzm@'pÁlItn/ kozmopolitný 

crowded /kraUdId/ preplnený 

filthy /fIlTI/ špinavý; zašpinený 

hilly /hIli/ kopcovitý; pahorkatý 

historic /hIs'tÁrIk/ historický 

industrial /In'döstrI@l/ priemyselný 

isolated /aIs@leItId/ izolovaný; osamotený 

mailto:/h@Um%20trUTs/
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magnificent /m{g'nIfIsnt/ 
nádherný; skvelý; 
skvostný 

picturesque /pIktS@'resk/ malebný; pitoreskný 

quaint /kweInt/ 
svojrázny; kuriózny; 
lákavý 

renowned (for) /rI'naUnd/ chýrny; preslávený 

run-down /rön'daUn/ rozpadnutý; schátraný 

shabby /S{bi/ ošumelý; schátraný 

spotless /spÁtl@s/ perfektne čistý 

sprawling /sprO:lIÎ/ roztiahnutý 

steeped in /sti:pt/ nasiaknutý; pretkaný 

thriving /TraIvIÎ/ prosperujúci 

touristy /tU@rIstI/ turistami zaplavený 

vibrant /vaIbr@nt/ pulzujúci 

welcoming /welk@mIÎ/ láskavý; srdečný 

well-connected /wellk@'nektId/ majúci dobré známosti 

well-off /wel '@f/ zámožný; bohatý 

affordable /@'fO:d@bl/ dostupný 

barge /bA:dZ/ bárka; riečny čln 

be in the same boat /bI In D@ seIm b@Ut/ byť na rovnakej lodi 

be worth /bi wÆ:T/ mať hodnotu; stáť za 

(un)biased /baI@st/ (ne)zaujatý 

boiler /bOIl@/ bojler; nádrž 

bound /baUnd/ obmedzený; zviazaný 

budget /bödZIt/ rozpočet 

collide /k@'laId/ naraziť do; byť v rozpore 

compromise /kÁmpr@maIz/ 
kompromis; uzavrieť 
kompromis 

cool off /ku:l Áf/ schladnúť; ukľudniť 

derelict /der@lIkt/ opustený; spustnutý 

diligent /dIlIdZ@nt/ svedomitý; usilovný 

DIY (do-it-yourself) /di: aI 'waI/ 
urob si sám; 
majstrovanie 

dodgy /dÁdgi/ 
záludný; ošemetný; 
riskantný 

draw a line (work out 
where the lines are 
drawn) /drO: @ laIn/ stanoviť hranice  

fly the nest /flaI D@ nest/ 
vyletieť z hniezda (odísť 
od rodičov) 

fund /fönd/ fond, rezerva; financovať 

give notice /gIv n@UtIs/ oznámiť; dať výpoveď 

go up in the world /g@U öp D@ wÆ:ld/ polepšiť si 

ground rules /graUnd ru:lz/ základné pravidlá 

guardian /gA:dI@n/ strážca 

hall of residence /hO:l @v rezId@ns/ internát 

handy /h{ndi/ praktický; šikovný 

hassle /h{sl/ obťažovať 

helicopter pad /'helI"kÁpt@/ 
pristávacia plocha pro 
helikoptéry 

high-profile /haI'pr@UfaIl/ 
priťahujúcí pozornosť 
veľmi známy 

housewarming party /haUswO:mIÎ 'pA:tI/ 
oslava nasťahovania do 
nového bytu/domu 

something is in short 
supply /In SO:t s@'plaI/ niečoho je nedostatok 

liaise (with) /li'eIz/ 
úzko spolupracovať; byť 
v kontakte 

lose your temper /lu:z j@ 'temp@/ ztratiť nervy 

maintenance /meInt@n@ns/ údržba 

mingle /mIÎgl/ 

premiešať; nezáväzne 
konverzovať; nadviazať 
rozhovor 

mod cons /mÁd'kÁnz/ domáce spotrebiče 

moor /mO:/ 
vresovisko; močiar; 
zakotviť 

nightmare /naItme@/ zlý sen; nočná mora 

opulence /Ápj@l@ns/ nadbytok;  hojnosť 

outskirts /aUtskÆ:ts/ okraj; periféria 

pokey /p@Uki/ 
tesný; malý; stiesnený; 
väzenie 

power shower /paU@ SaU@/ vysokotlaková sprcha 

prioritise /praI'Ár@taIz/ určiť/dať si prioritu 

recreation /ri:kri'eISn/ 
odpočinok; zotavenie; 
znovuvytvorenie 

refurbish /rI'fÆ:bIS/ 
renovovať; 
zmodernizovať 

renovate, renovation ren@veIt/ opraviť; zreštaurovať 

rental /rentl/ prenájom; požičovňa 

respectful /rI'spektf@l/ úctivý; zdvorilý 

retail /ri:'teIl/ maloobchod 

rocketing /rÁk@tIÎ/ prudko stúpajúci 

running costs /rönIÎ kÁsts/ prevádzkové náklady 

rush into /röS Int@/ hnať se; unáhliť sa 

scandalous /sk{nd@l@s/ škandálny 

scenario /s@'nA:ri@U/ scénár; možný vývoj 

semi-detached /semi dI't{tSt haUs/ 
jedna polovica z 
dvojdomu 

skyline /skaIlaIn/ panoráma; silueta 

slum /slöm/ chudobná štvrť; slum 

solely /s@Ulli/ výhradne; jedine 

spoilt for choice /spOIlt f@ tSOIs/ nemôcť si vybrat 

staff /sta:f/ zamestnanci 

stuff /stöf/ 
vec(i) (všeobecne – 
hovorovo) 

trawl /trO:l/ prehľadávať 

turn up /tÆ:n öp/ objaviť sa 

unannounced /ön@'naUnst/ neohlásený 

update /öp'deIt/ doplniť; aktualizovať 

Gateway to exams – Units 5 - 6 
case /keIs/ prípad 

criminologist /krImI'nÁl@dZIst/ kriminológ 

end up /end öp/ skončiť (čím/ako) 

fraud /frO:d/ podvod 

issue /ISu:/ vydať; vydanie 

obligatory /@'blIg@tri/ povinný 

take something for 
granted /grA:ntId/ 

považovať niečo za 
samozrejmé 

transaction /tr{n'z{kSn/ 
tranzakcia; 
uzatvorenieobchodu 

valid /v{lId/ odôvodnený; platný 

watermark /wO:t@mA:k/ vodoznak; vodotisk 

Unit 7 – Marketing campaign 
accessible /@k'ses@bl/ dostupný 

authentic /O:'TentIk/ autentický; skutočný 

childish /tSaIldIS/ detský; detinský 

collectable /k@'lekt@bl/ 
vhodný na zaradenie do 
zbierky 

creative /krI'eItIv/ tvorivý 

credible /kred@bl/ vierohodný 

cynical /sInIkl/ cynický 

effective /I'fektIv/ faktický; skutočný 

famous /feIm@s/ slávny; povestný 

funny /föni/ vtipný; divný  

helpful /helpf@l/ nápomocný 

important /Im'pO:tnt/ dôležitý 
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innovative /In@UveItIv/ novátorský; inovatívny 

instantaneous /Inst@n'teIni@s/ okamžitý 

lucky /lökI/ (be ~) mať šťastie 

memorable /mem@r@bl/ pamätný 

optimistic /Ápt@'mIstIk/ optimistický 

original /@'rIdZInl/ pôvodný; originálny 

pointless /pOIntl@s/ zbytočný, bezvýznamný 

powerful /paU@f@l/ mocný; silný  

predictable /prI'dIkt@bl/ predvídateľný 

resistant /rezIst@nt/ odolný 

sensible /sens@b@l/ rozumný 

successful /s@k'sesf@l/ úspešný 

thoughtful/less /TO:tfl/TO:tl@s/ 

zamyslený; 
hĺbavý/netaktný; 
neuvážený 

creatively /krI'eItIvli/ kreatívne 

fortunately /fO:tS@n@tli/ našťastie 

luckily /lök@lI/ našťastie 

officially /@'fIS@l/ formálne, oficiálne 

optimistically /ÁptI'mIstIk/ optimisticky 

sensibly /sens@blI/ s rozumom; múdro 

successfully /s@k'sesf@li/ úspešne  

intensify /In'tensIfaI/ 
zosilniť (sa); stupňovať 
(sa) 

modernise /mÁd@naIz/ modernizovať 

standardise /st{nd@daIz/ štandardizovať 

criticism /krItIsIsm/ kritika 

discovery /dIs'köv@rI/ objav; zistenie; odhalenie 

endorsement /In'dO:sm@nt/ podpora 

imagination /I"m{dZI'neISn/ 
predstavivosť; 
obrazotvornosť 

likelihood /laIklIhUd/ pravdepodobnosť 

originality /@"rIdZ@'n{l@ti/ originalita 

readiness /redInes/ pripravenosť 

variety /v@'raI@ti/ 
rôznorodosť; (~ of) 
rôzne, rôznorodé 

autograph /O:t@grA:f/ autogram 

multi-purpose /mölti'pÆ:p@s/ viacúčelový 

post-concert /p@Ust'kÁns@t/ po koncerte 

pre-concert /prI'kÁns@t/ pred koncertom 

banner /b{n@/ transparent 

billboard /bIlbO:d/ AmE billboard 

brand name /br{nd neIm/ značka 

endorse a product /In'dO:s @ nju: prÁdökt/ podporiť produkt 

give away a freebie /gIv @'weI @ fri:bi/ rozdávať niečo zdarma 

launch a marketing 
campaign /lO:ntS/ 

začať marketingovú 
kampaň 

make cold calls /meIk c@Uld kO:lz/ 
obvolávať (potenciálnych 
zákazníkov) 

word-of-mouth publicity 
/wÆ:d @v maUT 
pöb'lIs@ti/ osobné odporučenie 

adventurous /@d'ventS@r@s/ riskujúci; podnikavý 

baggy /b{gI/ neforemný; vydutý 

(be) in style /In staIl/ vo veľkom štýle 

be seen dead in /bi si:n ded In/ 

v živote si nevziať na 
seba (I would not be 
seen dead in this jacket) 

by means of /baI mi:ns @v/ pomocou 

casual /k{ZU@l/ neformálny (oblečenie) 

check /tSek/ 
prekontrolovať; 
(s)kontrolovať 

chic /Si:k/ vkus; šmrnc 

classic /kl{sIk/ klasický; klasika 

fit /fIt/ 
v dobrej kondícii; 
spôsobilý 

flowery /flaUrI/ kvetovaný 

glamorous /gl{m@r@s/ okúzľujúci 

loose /lu:s/ voľný; nezviazaný 

match /m{tS/ zápas; stretnutie 

old-fashioned /@Uld 'f{Snd/ staromódny; starobylý 

plain /pleIn/ bez vzoru 

scruffy /skröfi/ otrhaný; špinavý 

set a trend /set @ trend/ udávať nový smer 

smart /smA:t/ elegantný; vkusný 

sophisticated /s@'fIstIkeItId/ kultivovaný; exkluzívny 

stripy /straIpi/ pruhovaný; prúžkovaný 

suit /su:t/ slušiť; hodiť sa 

tight /taIt/ tesný  

trendy /trendi/ módny 

(a) fraction (of) /fr{kS@n/ zlomok; časť 

aisle /aIl/ 
ulička (napr. medzi 
sedadlami) 

appliance /@'plaI@ns/ prístroj, zariadenie 

assemble /@'sembl/ zostaviť; zhromaždiť 

blogger /blÁg@/ bloger 

brainwash /breInwÁS/ vymývať mozog  

buzz /böz/ bzučať 

certification /sÆ:tIfI'keISn/ certifikácia; osvedčenie 

CFC /si: ef 'si:/ freónový plyn 

challenge /tS{lIndZ/ výzva 

customer-friendly /köst@m@ frendli/ 
prispôsobený potrebám 
zákazníkov 

detail /di:'teIl/ 
detail; jednotlivosť; 
maličkosť 

developing country /dI'velÁpIÎ/ rozvojová krajina 

economic growth /Ik@'nÁmIk gr@UT/ ekonomický rast 

far-reaching /fA: ri:tSIÎ/ ďalekosiahly 

following /fÁl@UIÎ/ nasledujúci 

globalisation /gl@Ub@laI'zeIS@n/ globalizácia 

grab /gr{b/ popadnúť; chňapnúť 

greenwashing /gri:nwÁSIÎ/ ekologický podvod 

hashtag /h{St{g/ „#“  

hold sway /h@Uld sweI/ vládnuť 

icon, iconic /aIk@n/aI'kÁnIk/ 
ikona; obraz/kultový; 
symbolický 

incentive /In'sentIv/ stimul; podnet 

influencer /InflU@ns@/ 
človek, ktorý má veľký 
vplyv 

interdependent /Int@dI'pend@nt/ 
vzájomne na sebe 
závislý 

pay off /peI 'Áf/ vyplatiť sa; vrátiť sa 

purchase /pÆ:tS@s/ kúpa; kúpiť 

relatable /rI'leIt@bl/ 
ku ktorému sa človek 
môže vzťahovať 

retailer /ri:teIl@/ maloobchodník 

savvy /s{vi/ dôvtipný; dôvtip 

scanner /sk{n@/ skener 

selfie /selfi:/ selfie 

sizeable /saIz@bl/ (pomerne) veľký, značný 

vlogger /vlÁg@/ video bloger 

wise /waIs/ múdry 

Unit 8 – One life, live it 
clear /klI@/ čistý; jasný 

cover /köv@/ prikryť; (za)kryť 

fair /fe@/ svetlý 

hard /hA:d/ tvrdý 
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point /pOInt/ ukázať; (na)mieriť 

since /sIns/ od tej doby 

get to the point /get t@ D@ pOInt/ dostať sa k veci 

have a point /h{v @ pOInt/ mať zmysel; mať pravdu 

miss the point /mIs D@ 'pOInt/ nepochopiť, o čo ide 

on the point of /Án D@ pOInt @v/ už-už 

prove a point /pru:v @ pOInt/ preukázať 

see a point /si: @ pOInt/ chápať 

the point of no return 
/D@ pOInt @v n@U 
rI'tÆ:n/ 

bod, z ktorého niet 
návratu 

up to a point /öp tu: @ 'pOInt/ do istej miery 

breakneck /breIknek/ závratný; ohromný 

ear-splitting /I@ splItIÎ/ prenikavý; trhajúci uši 

eye-catching /aI k{tSIÎ/ nápadný; pútavý 

eye-opening /aI @Up@nIÎ/ poučný; odhaľujúci 

hair-raising /he@reIzIÎ/ hrôzostrašný 

heart-stopping /ha:t stÁpIÎ/ hrozivý; desivý 

heartwarming /hA:t wO:mIÎ/ u srdca hrejúci 

nail-biting /neIl baItIÎ/ napínavý 

soul-destroying /s@Ul dI'strOIIÎ/ ubíjajúci 

be/feel down in the 
dumps /dömps/ cítiť sa pod psa 

be/feel on top of the 
world 

/bI/fi:l on D@ tOp @v D@ 
wÆ:ld/ byť v siedmom nebi 

be in low spirits /bI In l@U spIrIts/ 
skľúčený; v zlom 
rozpoložení 

be in seventh heaven /bI In sev@nT hevn/ byť v siedmom nebi 

be on cloud nine /bI on claUd naIn/ byť nadšený 

be over the moon /bI @Uv@ D@ mu:n/ byť nadšený 

brighten up /braItvn 'öp/ rozveseliť sa; vyjasniť 

cast a shadow over /kA:st @ S{d@U @Uv@/ vrhať tieň na 

feel blue /fi:l blu:/ byť skleslý 

feel down/low /fi:l daUn/l@U/ cítiť s a skleslo 

lift somebody’s spirits /lIft/ vylepšiť niekomu náladu 

light at the end of the 
tunnel /tönl/ svetlo na konci tunela 

light up /laIt 'öp/ osvetliť 

look bright /lUk braIt/ vyzerať rozžiarene 

look gloomy/bleak 
(phr)   /lUk glu:mi/bli:k/ 

vyzerať skleslo; vyzerať 
zachmúreno 

look up /lUk öp/ 
vyhľadať; nájsť čo (v 
slovníku) 

somebody’s heart 
sinks /sIÎks/ byť sklamaný 

walk/float on air   /wO:k/fl@Ut on e@/ 
vznášať sa; byť v 
siedmom nebi 

adamant /{d@m@nt/ 
nepoddajný, 
nezlomiteľný 

adrenalin /@'fren@lIn/ adrenalín 

astounded /@'staUndId/ ohromený; užasnutý 

battle it out (for) /b{tl It aUt/ 
bojovať medzi sebou až 
do konca 

belongings /bI'lÁÎIÎz/ osobný majetok 

black out /bl{k 'aUt/ stratiť vedomie 

blur /blÆ:/ rozmazať; zatemniť 

bruise /bru:z/ podliatina; modrina 

burst /bÆ:st/ prasknúť 

cling /klIÎ/ držať sa; tesne priliehať 

cord /kO:d/ povraz; šnúra 

curl up /kÆ:l 'öp/ stočiť 

dive /daIv/ 
potápať sa; skákať do 
vody 

drag /dr{g/ vliecť; vláčiť 

enrich /In'rItS/ obohatiť 

essentially /I'senSli/ v podstate 

fade /feId/ vytratiť sa; vyblednúť 

fearless /fI@l@s/ nebojácny 

fictionalised /fIkS@nlaIz/ beletrizácia 

float /fl@Ut/ 
plaviť; vznášať sa (vo 
vode; vzduchu) 

give something a go /giv @ g@U/ vyskúšať niečo 

gorge /gO:dZ/  roklina; strž 

harness /hA:nIs/ postroj; zapriahnuť 

head over heels /hi:lz/ strmhlav 

hike /haIk/ túra 

impact /Imp{kt/ dopad; vplyv; účinok 

infested /In'festId/ zamorený 

ingest /In'dZest/ zhltnúť; prijímať potravu 

jolt /dZ@Ult/ triasť; strkať; rana 

lifeboat /laIfb@Ut/ záchranný čln 

lose your bottle /lu:z jO: bÁtl/ stratiť odvahu 

miraculous /mI'r{kjUl@s/ zázračný 

mountaineer /maUntI'nI@/ horolezec 

quest /kwest/ hľadanie; vyhľadávanie 

rapids /r{pIdz/ pereje; kaskáda 

recoil /rI'kOIl/ odraziť sa; cúvnuť 

reject /rI'dZekt/ odmietnuť; zavrhnúť 

roar /rO:/ burácať; hrmieť 

rope /r@Up/ lano 

rule out /ru:l aUt/ vylúčiť; preškrtať 

rush /röS/ rútiť sa; chvátať 

simulator, simulation /'sImjU"leIt@/ simulátor 

single-handed /sIÎgl h{ndId/ samostatný; jednoruký 

slap /sl{p/ dať facku; poplácať 

slip /slIp/ pošmyknúť 

speed /spi:d/ rýchlosť 

spot /spÁt/ škvrna 

spread /spred/ 
namazať; nátierka; 
rozprestrieť  

strap together /str{p t@'geD@/ zopnúť 

thrill seeker /TrIl si:k@/ 
človek, ktorý vyhľadáva 
vzrušenie 

turbulent /tÆ:bjUl@nt/ búrlivý; nepokojný 

war-torn /wO: tO:n/ zničený vojnou 

waterfall /wO:t@fO:l/ vodopád 

wedge /wedZ/ kúsok; klin 

whirlpool /wÆ:lpu:l/ vír 

witness /wItnIs/ 
svedok; byť svedkom 
čoho 

zoom /zu:m/ zväčšiť 

Gateway to exams – Units 7 - 8 
backdrop /'b{k"drÁp/ pozadie 

base jumper /beIz dZömp@/ 
človek, ktorý vykonáva 
BASE jumping 

cliff /klIf/ útes; zraz 

juggernaut /'dZög@"nO:t/ tirák; kolos 

multinational /mölti'n{Sn@l/ medzinárodný 

parachute /p{r@Su:t/ padák 

pier /pI@/ mólo; stĺp 

propel /pr@'pel/ hnať; poháňať 

publicise /pöblIsaIz/ propagovať 

somersault /'söm@"sO:lt/ kotrmelec; salto 

sponsor /spÁns@/ sponzor 

spurt /spÆ:t/ vyraziť; finišovať 

stage /steIdZ/ javisko 

stunt /stönt/ kaskadérsky čin 
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Unit 9 – Career openings 
career /k@'rI@/ povolanie; životná dráha 

course /kO:s/ chod (jedla) 

project /prÁdZekt/ (výskumná) úloha; plán 

venture /ventS@/ podnik; projekt 

gain +  /geIn/ získať 

a qualification /@ kwÁlIfI'keISn/ kvalifikáciu 

confidence /kÁnfId@ns/ (seba)dôveru 

experience /Ik'spI@ri@ns/ skúsenosti 

insight /InsaIt/ vzhľad; porozumieť 

knowledge /nÁlIdZ/ znalosť; vedomosť 

understanding /önd@'st{ndIÎ/ pochopiť 

overcome + /@Uv@'köm/ prekonať 

adversity /@d'vÆ:s@ti/ nepriazeň osudu 

an obstacle /@n Ábst@kl/ prekážku 

a problem /prÁbl@m/ problém 

a setback /'set"b{k/ 
preniesť sa cez 
neúspech 

fear /fI@/ strach 

resistance /rI'zIst@ns/ odpor 

experience + /Ik'spI@ri@ns/ zažiť 

a situation /sItSu'eISn/ situáciu 

change /tSeIndZ/ zmenu 

pain /peIn/ bolesť 

problems /prÁbl@mz/ problémy 

take up a + /teIk öp/ začať 

career /k@'rI@/ budovať kariéru 

hobby /hÁbi/ s novým koníčkom 

position /p@'tISn/ 
prijať miesto; nastúpiť na 
nové miesto 

post /p@Ust/ 
prijať miesto; nastúpiť na 
nové miesto 

undertake + /önd@'teIk/ podniknúť, vykonať 

analysis /@'n{l@sIs/ analýzu 

an investigation /@n InvestI'geISn/ viesť vyšetrovanie 

a study /@ stödi/ štúdiu 

a survey /@ sÆ:veI/ prieskum 

a task /@ tA:sk/ plniť úlohu 

cause trouble /kO:z tröbl/ spôsobiť problémy 

inspire confidence /In'spaI@ kÁnfId@ns/ vzbudzovať dôveru 

pay attention /peI @'tenSn/ všímať si; dávať pozor  

speak your mind /spi:k jO: maInd/ 
povedať, čo má človek 
na srdci 

stand pressure /st{nd preS@/ vydržať nátlak 

suffer a setback /söf@ @ 'set"b{k/ neuspieť 

take control of /teIk k@n'tr@Ul @v/ 
prevziať moc nad; 
prevziať kontrolu nad 

take responsibility for /rI"spÁns@"bIl@ti/ prevziať zodpovednosť 

voice an opinion /voIs @n o'pInj@n/ vyjadriť názor 

weigh up the 
consequences/the pros 
and cons 

/weI öp D@ 
kÁnsIkw@nsIz/pr@Uz @n 
kÁnz/ 

zvážiť dôsledky/výhody a 
nevýhody 

accomplish /@'kÁmplIS/ splniť; dosiahnuť 

end up /end öp/ skončiť (čím/ako) 

enrol (on a course) /In'r@Ul/ zapísať sa 

find your feet /faInd jO: fi:t/ 
presadiť sa; získať 
sebadôveru 

follow in somebody’s 
footsteps 

/fÁl@U in sömb@dIz 
fu:tsteps/ 

kráčať v niekoho 
šľapajach 

get on in life /get Án In laIf/ mať úspech 

give somebody insight 
into /InsaIt/ dať niekomu vzhľad do 

have lots of aspirations 
and drive /{spI'reISn @n draIv/ 

mať množstvo ctižiadosti 
a elánu  

never look back /nev@ lu:k b{k/ nepozerať sa dozadu 

overcome setbacks /@Uv@'köm setb{ks/ prekonať neúspech 

put something on hold /pUt samTiÎ Án h@Uld/ odložiť 

serve an 
apprenticeship /sÆ:v @n @'prentIsSIp/ pracovať ako učeň 

settle in /setl In/ usadiť sa 

try your hand at 
something /traI jO: h{nd {t/ vyskúšať niečo 

career advancement /k@'rI@ @d'vA:nsm@nt/ kariérny postup 

get a foot in the 
business /get a fu:t in D@ bIznIs/ uchytiť sa v podnikaní 

heavy workload /hevi 'wÆ:k"l@Ud/ veľká pracovná záťaž 

insight into how a 
company works /InsaIt/ 

výhľad do toho, ako 
firma funguje 

long/antisocial hours /{nti's@USl/ 

dlhá pracovná 
doba/pracovná doba 
nezlučiteľná so 
spoločenským životom 

make ends meet /meIk endz mi:t/ vyjsť; vystačiť s prímom 

mundane tasks /mön'deIn tA:sks/ nudné, všedné úlohy 

networking 
opportunities 

/'net"wÆ:kIÎ 
Áp@'tju:n@ti/ 

príležitosť nadviazať 
kontakty 

on the job training /Án D@ dZÁb treiniÎ/ behom zaškoľovania 

pass through /pA:s Tru:/ prejsť čím; prejsť; skúsiť 

perks /pÆ:ks/ výhody; benefity 

reach the point /ri:tS D@ pOInt/ dôjsť do bodu 

stand up for (yourself) /st@nd öp fO: jO:self/ hájiť sa; brániť sa 

support financially /s@'pO:t faI'n{nS@li/ finančne podporovať 

take for granted /teIk f@ grA:ntId/ brať ako samozrejmé 

under the nose of /önd@ D@ n@Us @v/ priamo pred očami 

accomplished /@'kömplISt/ hotový; splnený 

accomplishment /@'kömplISm@nt/ úspech; výsledok 

applicant /{plIk@nt/ žiadateľ; uchádzač 

by and large /baI @n 'lA:dZ/ všeobecne 

drift /drIft/ presun; posun 

fall apart /fO:l @'pA:t/ rozpadnúť sa 

get the ball rolling /r@UlIÎ/ rozhýbať nejakú činnosť 

grind to a halt /graInd t@ @ hO:lt/ pomaly zastaviť 

hands-on /h{ndz'Án/ 
praktický; osobný; 
priamy 

highly-regarded /haIli rI'gA:dId/ obdivovaný 

intern /In'tÆ:n/ pracovať ako stážista 

jump at an opportunity /Áp@'tju:nIti/ chopiť sa príležitosti 

liaise /li'eIz/ 
byť v spojení s, 
spolupracovať s 

long/short-term /loÎ/SO:t tÆ:m/ krátkodobý/dlhodobý 

mentor /ment@/ učiteľ; inštruktor 

panel /p{n@l/ výbor; tím 

placement /pleIsm@nt/ umiestnenie 

proactive /pr@U'{ktIv/ proaktívny; iniciatívny 

prompt /prÁmpt/ okamžitý; skorý 

pursue /p@'sju:/ stíhať; prenasledovať 

recognition /rek@g'nISn/ rozpoznanie 

recruit /rI'kru:t/ 
prevádzať nábor; 
nováčik; branec 

referee /ref@'ri:/ rozhodca; robiť rozhodcu  

run a company /rön @ kömp@ni/ riadiť spoločnosť 

short-staffed /SO:t stA:ft/ 
majúci podstav; majúci 
nedostatok pracovníkov 

skip /skIp/ vynechať; preskočiť 

slang /sl{Î/ slang 

specification /spesIfIkeISn/ popis 

straightforward /streIt'fO:w@d/ 
priamy; jasný; 
jednoduchý 

strength /streÎT/ sila 

mailto:/prÁbl@m/
mailto:/prÁbl@mz/
mailto:/nev@%20lu:k%20b%7Bk/
mailto:/@Uv@'köm%20setb%7Bks/
mailto:/st@nd%20öp%20fO:%20jO:self/
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stumble on/upon /stömbl Án/ zakopnúť 

swing it /swIÎ It/ uspieť 

tailor /teIl@/ 
krajčír; urobiť niečo na 
mieru 

temp /temp/ 
pracovník na výpomoc; 
záskok 

trail /teIl/ cesta; stopa 

turn down /tÆ:n daUn/ stlmiť; stíšiť; zoslabiť 

vacancy /veIk@nsi/ voľné miesto 

venue /venju:/ miesto činu, schôdzky 

venture /ventS@/ podnik; projekt 

weakness /wi:kn@s/ slabosť 

Unit 10 – Found in translation 

bring up /brIÎ 'öp/ 
vychovať; začať hovoriť 
o 

cut in /köt In/ skočiť do reči 

get through to /get Tru: t@/ 

dostať spojenie; 
presvedčiť niekoho o 
niečom 

make out /meIk 'aUt/ 
porozumieť; pochopiť; 
rozpoznať 

pick up on /pIk 'öp Án/ 
nadviazať (na tému); 
rozviesť 

point out /point aUt/ (po)ukázať na 

speak out /spi:k aUt/ hovoriť otvorene 

spell out /spel aUt/ vysvetliť polopate 

talk down to /tO:k 'daUn t@/ hovoriť povýšenecky 

turn to /tÆ:n t@/ obrátiť sa (na niekoho) 

find something 
puzzling /pözlIÎ/ 

považovať niečo za 
záhadu 

get the wrong end of 
the stick /roÎ end @v D@ stIk/ pochopiť niečo úplne zle 

imply /Im'plaI/ naznačiť 

make a gaffe /g{f/ urobiť faux-pas 

make a (witty) remark /wIti rI'mA:k/ mať vtipnú poznámku 

misinterpret /mIsIn't:prIt/ 
chybne si vysvetľovať; 
zle interpretovať 

offend somebody 
unintentionally /@"fend önIn'tenS@n@li / niekoho nechcene uraziť 

take something literally /lItr@li/ vziať niečo doslova 

talk at cross purposes /pÆ:p@sIz/ 

nerozumieť si, hovoriť 
jeden o voze a druhý o 
koze 

understand nuances /nju:Áns/ 
rozumieť drobným 
rozdielom 

abbreviation /@bri:vi'eISn/ skratka 

acquire /@'kwaI@/ získať; nadobudnúť 

approximate /@'prÁksIm@t/ približný 

assume /@'sju:m/ 
domnievať sa; 
predpokladať 

behind the scenes /bI'haInd D@ si:ns/ v zákulisí 

bullet point /bUlIt pOInt/ odrážka 

censorship /sens@SIp/ cenzúra 

consistent /k@n'sIst@nt/ konzistentný; dôsledný 

convey /k@n'veI/ 
vyjadriť; prenášať; 
rozvádzať 

crowd-sourced /krAUd sO:st/ financovaný ľuďmi 

cut off (from) /köt of/ odrezať; prerušiť 

dedicated /dedIkeItId/ oddaný, horlivý 

digitalisation /'dIdZIt@l@"zeISn/ digitalizácia 

dubbed /döbd/ dabovaný 

excursion /Iks'kÆ:Sn/ zájazd; výlet; exkurzia 

get in the way /get In D@ 'weI/ 
prekážať; brániť 
(niečomu) 

hard at work /ha:d {t wÆ:k/ tvrdo pracujúci 

highlight /haIlaIt/ 
zvýrazniť; upozorniť; 
vyzdvihnúť 

integrate /Int@greIt/ integrovať, začleniť 

in the light of /In D@ laIt @v/ vo svetle niečoho 

isolated /aIs@leItId/ izolovaný; osamotený 

lead people to believe 
something /li:d/ 

presvedčiť ľudí, aby 
niečomu verili 

mistranslate, 
mistranslation /mIstr{ns'leISn/ zle preložiť 

outline /aUtlaIn/ obrys; náčrtok 

proficient /pr@'fIS@nt/ zdatný; veľmi schopný 

prominence /prÁmIn@ns/ dôležitosť; význačnosť 

propose /pr@'p@Uz/ navrhnúť 

prove popular /pru:v pÁpjUl@/ byť populárny 

range /reIndZ/ horské pásmo; pohorie 

small talk /smO: tO:k/ 
neformálna konverzácia; 
bežný hovor 

sour /saU@/ kyslý; trpký; mrzutý 

statement /steItm@nt/ prehlásenie; výrok 

strike /straIk/ štrajk 

stroke of the pen /str@Uk/ ťah pera 

subtitler /söbtaItl@/ človek robiaci titulky 

subtitles /söbtaItlz/ titulky 

superficial /su:p@'fISl/ povrchný 

synchronised /sInkr@naIz/ synchronizovaný 

treaty /tri:ti/ zmluva; dohoda 

turn something on its 
head 

/tÆ:n sömTiÎ Án its 
hed/ niečo úplne obrátiť 

undergo /önd@'g@U/ 
podstúpiť (čo); podrobiť 
sa (čomu) 

virtually /vÆ:tS@li/ fakticky; virtuálne 

word play /wÆ:d pleI/ slovná hračka 

worthy /wÆ:Di/ hodný (čoho); stojaci za 

Gateway to exams – Units 9 - 10 
arise (from) /@'raIz/ vychádzať z; vyplývať z 

augment, 
augmentation /O:g'ment/ zvýšiť; zväčšiť; rozšíriť 

bench /bentS/ lavička; lavica 

commercial returns /k@'mÆ:Sl rI't:n/ podnikateľská návratnosť 

component /k@m'p@Un@nt/ súčiastka; komponent 

critical /krItIkl/ kritický 

crop /krÁp/ plodina; zbierať (úrodu)  

dispute /dIs'pju:t/ hádať sa, diskutovať 

enhance /In'hA:ns/ zlepšiť 

envisage /In'vIzIdZ/ predstaviť si 

facilitator /f@'sIl@teIt@/ pomocník; koordinátor 

harvest /hA:vIst/ žatva; zber 

incubator /'InkjU"beIt@/ inkubátor 

infringement /In'frIndZm@nt/ porušenie 

irrigate /IrIgeIt/ zavlažiť 

kneecap /'ni:"k{p/ jabĺčko (na kolene) 

legal jurisdiction /li:gl dZUrIs'dIkSn/ 
súdna právomoc; súdna 
pôsobnosť; kompetencia 

limb /lIm/ úd; konár 

onset /'Án"set/ počiatok; nápor 

outcry /'aUt"kraI/ výkrik; pokrik 

precedent /presId@ns/ 
predchádzajúci; 
predošlý; precedens 

quality control /kwÁlIti k@n'tr@Ul/ kontrola kvality 

realm /relm/ 
kráľovstvo; oblasť; 
doména 

sabotage /s{b@tA:Z/ sabotáž 

staged /steIdZd/ hraný 
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surgeon /sÆ:dZn/ chirurg 

tend (plants) /tend/ pestovať 

trademark /treIdmA:k/ ochranná známka 

 


