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Gateway to Maturita B1  

Unit 1 – Family life 
adolescence /@'dÁl@s@ns/ dospievanie 

baby /beIbi/ dieťa, kojenec 

birth /bÆ:T/ narodenie 

child /tSaIld/ dieťa, potomok 

childhood /tSaIldhUd/ detstvo 

death /deT/ smrť 

middle age /mIdl 'eIdZ/ stredný vek 

middle-aged /mIdl 'eIdZd/ stredného veku 

old age /@Uld 'eIdZ/ staroba 

senior citizen /si'ni@ 'sItIzn/ dôchodca 

teenager /ti:neIdZ@/ tínedžer, násťročný 

young adult /jöÎ '{dölt/ mladík, slečna 

aunt /A:nt/ teta 

born /bO:n/ narodený 

brother /bröD@/ brat 

brother-in-law /bröD@rInlO:/ švagor 

cousin /közn/ bratranec; sesternica 

daughter /dO:t@/ dcéra 

divorced /dI'vO:st/ rozvedený/á 

father-in-law /fA:D@rInlO:/ svokor 

granddaughter /gr{ndO:t@/ vnučka 

grandfather /gr{nfA:D@/ dedko, stgarý otec 

grandmother /gr{nmöD@/ babka, stará mama 

grandson /gr{nsön/ vnuk 

husband /hözb@nd/ manžel, muž 

mother-in-law /möD@rInlO:/ svokra 

nephew /nefju:/ synovec 

niece /ni:s/ neter 

one-parent family /'wön pe@r@nt f{mli/ neúplná rodina 

only child /@UnlI 'tSaIld/ jedináčik 

partner /pA:tn@/ partner/ka 

single /sIÎgl/ slobodný/á 

sister /sIst@/ sestra 

sister-in-law /sIst@rInlO:/ švagriná 

son /sön/ syn 

stepfather /stepfA:D@/ nevlastný otec 

stepmother /stepmöD@/ nevlastná matka 

uncle /öÎkl/ strýko 

wife /waIf/ manželka, žena 

argument /A:gjUm@nt/ hádka, spor 

concentration /kÁns@n'treISn/ koncentrácia 

confidence /kÁnfId@ns/ (seba)dôvera 

description /dI'skrIpSn/ opis, popis 

difference /dIfr@ns/ rozdiel 

discussion /dIs'köSn/ diskusia 

improvement /Im'pru:vm@nt/ 
zlepšenie, 
zdokonalenie 

independence /IndI'pend@ns/  nezávislosť 

information /Inf@'meISn/ informácia 

movement /mu:vm@nt/ pohyb; presun 

retirement /rI'taI@m@nt/ 
dôchodok; odchod do 
dôchodku 

accept /@ksept/ prijať 

advice /@d'vaIs/ rada 

alone /@'l@Un/ sám; osamotený 

approximately /@'prÁksIm@tli/ približne; asi 

argue /A:gju:/ hádať sa; diskutovať o 

calmly /kA:mlI/ pokojne 

chance /tSA:ns/ šanca 

communicate /k@'mju:nIkeIt/ 
oznámiť; povedať; 
komunikovať 

completely /k@m'pli:tli/ celkom; úplne 

computer technician /k@m'pju't@ tek'nɪSn/ počítačový technik 

contribute /k@n'trIbju:t/ prispievať 

convenient /k@n'vi:nI@nt/ vhodný; vyhovujúci 

decision /dI'sIZn/ rozhodnutie 

demand /dI'mA:nd/ dopyt; žiadať 

disagreement /dIs@'gri:m@nt/ nesúhlas 

discuss /dIs'kös/ diskutovať; hovoriť si 

e-pal /i: p{l/ 
kamarát na písovanie 
mailom 

exercise /eks@saIz/ cvičenie 

expert /ekspÆ:t/ odborník; znalec 

fridge /frIdZ/ chladnička 

government /göv@nm@nt/ vláda 

hard time /ha:d taIm/ ťažké časy 

headphones /hedf@Un/ slúchadlá 

impossible /Im'pÁs@bl/ nemožný 

interrupt /Int@röpt/ prerušiť; rušiť 

knock /nÁk/ (za)klopať; (za)búchať 

late /leIt/ neskoro 

limit /lImIt/ hranica 

loud /laUd/ hlasný; hlasno 

make sure /meIk 'SU@/ uistiť sa 

meal /mi:l/ jedlo; pokrm 

order /O:d@/ 
nariadiť, prikázať; 
objednať 

personal /pÆ:s@nl/ osobný 

privacy /prIv@si/ súkromie 

private space /'praIv@t speIs/ súkromný priestor 

provide /pr@'vaId/ poskytnúť; opatriť 

realise /ri:@laIz/ uvedomiť si 

reasonable /ri:zn@bl/ rozumný; racionálny 

respect /rI'spekt/ úcta; rešpekt; ohľad 

responsibility /rIspÁns@'bIl@ti/ zodpovednosť 

right(s) /raIt/ právo; správny 

shout /SaUt/ (za)kričať; revať 

special /speSl/ špeciálny 

style /staIl/ upraviť vlasy/účes 

timetable /taImteIbl/ cestovný poriadok 

turn (music) down /tÆːn 'mju:zIk 'daUn/ stíšiť 

unique /jU'ni:k/ jedinečný 

untidy /ön'taIdi/ neupravený; nedbalý 

volume /vÁlju:m/ hlasitosť; diel; zväzok 

Unit 2 – Who did it? 
break into /breIk Int@/ vlámať sa; vniknúť 

burglary /bÆ:gl@ri/ vlámanie 

damage /d{mIdZ/ škoda; poškodiť 

fraud /frO:d/ podvod 

mugging /mögIÎ/ prepadnutie (na ulici) 

piracy /'paIr@si/ pirátstvo 

robbery /rÁb@rI/ lúpež 

shoplifting /SÁplIftIÎ/ 
(drobná) krádež v 
obchode 

steal /sti:l/ (u)kradnúť; odcudziť 

theft /Teft/ krádež 

vandalism /v{nd@lIzm/ vandalismus 

burglar /bÆ:gl@/ lupič; zlodej 
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fraudster /'frO:dst@/ podvodník 

mugger /mög@/ zlodej a násilník; lupič 

pirate /paIr@t/  pirát 

robber /rÁb@/ zlodej, lupič 

shoplifter /SÁplIft@/ zlodej v obchodě 

thief /Ti:f/ zlodej 

vandal /v{ndl/ vandal 

accuse a suspect /@'kju:z @ s@'spekt/ obviniť podozrivého 

analyse evidence /'{n@laIz/ analyzovať dôkazy 

arrest /@'rest/ zatknúť; zaistiť 

arrest a suspect /@'rest @ s@'spekt/ zatknúť podozrivého 

charge /tSA:dZ/ 
účtovať poplatok; 
poplatok 

charge a suspect /tSA:dZ @ s@'spekt/ obviniť podozrivého 

collect evidence /k@'lekt 'evId@ns/ zhromaždiť dôkazy 

collection /k@'lekSn/ zbierka 

investigate a case /In'vestIgeIt @ keIs/ vyšetrovať prípad 

investigation /In'vestI'geISn/ vyšetrovanie 

proof /pru:f/ dôkaz 

prove /pru:v/ dokázať; ukázať sa 

question /kwestS@n/ otázka 

question a suspect /kwestS@n @ s@'spekt/ vypočúvať obvineného 

come across /köm @'krÁs/ naraziť na niečo 

find out /faInd aUt/ zistiť; objaviť; vypátrať 

look for /lUk fO:/ hľadať 

look into /lUk 'Int@/ preskúmať 

turn up /tÆ:n öp/ objaviť sa (náhle) 

work out /wÆ:kaUt/ trénovať; cvičiť 

accessory /@k'ses@ri/ 
spolupáchateľ; 
doplnky; príslušenstvo 

account /@'kaUnt/ popis; vysvetlenie 

afterwards /A:ft@w@dz/ potom; neskôr 

apologise /@'pÁl@dZaIz/ ospravedlniť sa 

behave /bI'heIv/ správať sa 

belief /bI'li:f/ viera 

blog post /blog post/ blog 

case /keIs/ prípad 

complicated /kÁmplI"keItId/ zložitý; komplikovaný 

detective /dI'tektIv/ detectív 

display /dI'spleI/ 
vystaviť; výstava; 
ukážka 

escape /I'skeIp/ utiecť 

experienced /Ik'spI@rI@nst/ skúsený 

festival /festIvl/ slávnosť 

human /hju:m@n/ človek; ľudský 

hurt /hÆ:t/ zraniť 

lie /laI/ klamať (lie - lying) 

lock /lÁk/ (u)zamknúť 

luxury /lökS@ri/ luxus; prepych 

melted /melt@d/ rozpustený; roztopený 

newspaper /nju:speIp@/ noviny  

pair /pe@/ 
pár; dvojica; označuje 
podvojné predmety 

possession /p@'zeSn/ majetok; vlastníctvo 

pretend /prI'tend/ predstierať 

property /prÁp@ti/ majetok; vlastnictvo 

run away /rön @'weI/ utiecť; ujsť 

smart /smA:t/ elegantný; vkusný 

stand up for /st{nd öp f@/ zastať sa niekoho 

still /stIl/ nehybný; tichý 

suit /su:t/ slušiť; hodiť sa 

tell the truth /tel D@ trUT/ povedať pravdu 

theory /TI@ri/ teória 

unprotected /'önpr@'tektId/ nechránený 

value /v{lju:/ cena; hodnota; cenit si 

violence /vaI@l@ns/ násilie 

work of art /wÆ:k @v A:t/ umelecké dielo 

worth /wÆ:T/ 
(be~) mať hodnotu; 
stáť za  
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bunker /'böÎk@/ bunker 

complain /k@m'pleIn/ sťažovať sa 

delicatessen /delIk@'tesn/ lahôdky 

dish /dIS/ jedlo; pokrm; chod 

emergency /I'mÆ:dZ@nsi/ 
naliehavý stav; 
pohotovosť 

headquarters /hed'kwO:t@z/ veliteľstvo; centrála 

manually /m{nju@li/ ručne; manuálne 

order /O:d@/ rozkázať; objednať 

responsibly /rI'spQns@bli/ zodpovedne 

Unit 3 – Universal language 
Arabic /{r@bIk/ arabský; arabčina 

Argentina /A:dZ@n'ti:n@/ Argentína 

Argentinian /A:dZ@n'tInI@n/ argentínsky 

Austria /O:strI@/ Rakúsko 

Austrian /O:strI@n/ rakúsky 

Brazil /br@'zIl/ 
Brazília (pozor na 
prízvuk) 

Brazilian /br@'zIlI@n/ 
Brazíl/čan (ka); 
brazílsky 

Bulgaria /böl'ge@rI@/ Bulharsko 

Bulgarian /böl'ge@rI@n/ bulharský 

Egypt /i:dZIpt/ Egypt 

Egyptian /I'dZIpSn/ egyptský 

German /dZÆ:m@n/ nemecký; nemčina 

Japan /dZ@'p{n/ 
Japonsko (pozor na 
prízvuk) 

Japanese /dZ{p@'ni:z/ 

Japon/ec(ka); 
japonský; japončina 

Mexican /meksIk@n/ Mexičan(ka); mexický 

Mexico /meksIk@U/ Mexiko 

Poland /p@Ul@nd/ Poľsko 

Polish /p@UlIS/ poľský; poľština 

Portuguese /pO:tSu'gi:z/ 
portugalský; 
portugalčina 

Russia /röS@/ Rusko 

Russian /röSn/ Rus/ka; ruský; ruština 

Spanish /sp{nIS/ španielský; španielčina 

Swiss /swIs/ 
Švajčiar(ka); 
švajčiarský 

Switzerland /swIts@l@nd/ Švajčiarsko 

Thai /taI/ 
Thajec/Thajka; thajský; 
thajčina 

Thailand /taIl@nd/ Thajsko 

Turkey /tÆ:ki/ Turecko 

Turkish /tÆ:kIS/ 
Turek; turecký; 
turečtina 

do an essay /dU: esei/ napísať esej 

do an exercise /dU: @n 'eks@saIz/ urobiť cvičenie 

do homework /dU: h@UmvÆ:k/ urobiť domácu úlohu(y) 

do/study English /dU:/'stadi 'IÎglIS/ študovať angličtinu 

do/take an exam /dU:/'teik @n Ig'z{m/ robiť/zložiť skúšku 

make a mistake /meIk @ mI'steIk/ urobiť chybu 

memorise /mem@raIz/ zapamätať si 
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practice /pr{ktIs/ prax; postup; tréning 

practise /pr{ktIs/ cvičiť 

revise /rI'vaIz/ opakovať 

revision /rI'vIZn/ opakovanie 

student /stju:d@nt/ študent/ka 

study /stödi/ študovať  

translate /tr{ns'leIt/ preložiť; prekladať 

translation /tr{nsleISn/ preklad 

illegal /I'li:gl/ nezákonný; protiprávny 

impossible /Im'pÁs@bl/ nemožný 

incorrect /IÎk@'rekt/ zlý; chybný 

informal /In'fO:ml/ neformálny; priateľský 

invisible /In'vIz@bl/ neviditelný 

irregular /I'regj@l@/ nepravidelný 

unhappy /ön'h{pi/ nešťastný; smutný 

unusual /ön'ju:Zu@l/ neobvyklý 

accommodation /@"kAm@'deISn/ ubytovanie 

area /e@ri@/ oblasť; rozloha 

artificial /A:tI'fISl/ umelý 

audience /O:dI@ns/ diváci; publikum 

based /beist/ založený 

block /blÁk/ zapchať; zablokovať 

body language /bÁdi l{ÎgwIdZ/ reč tela 

character /k{r@kt@/ 

postava (v lit. a film. 
diele); vlastnosť 

closely /kl@Usli/ blízko; tesne 

co-exist /k@U Ig'zIst/ spoluexistovať 

collect /k@'lekt/ 
zbierať; zastaviť sa 
pre; vyzdvihnúť 

concentrated /'kÁnsntreItId/ 
sústredený; 
koncentrovaný 

confusion /k@n'fju:Zn/ zmätok; neporiadok 

culture /költS@/ kultúra 

data /deIt@/ data, údaje, fakty 

detailed /di:teIld/ podrobný; detailný 

do business /dU: bIznIs/ podnikať 

experiment /Ik'sperIm@nt/ pokus 

explanation /ekspl@'neISn/ vysvetlenie; objasnenie 

fascinating /f{sIneItIÎ/ okúľujúci; strhujúcí 

fold /f@Uld/ zložit; prehnúť 

gesture /dZestS@/ gesto, posunok 

impolite /Imp@'laIt nezdvorilý 

insecure /InsI'kjU@/ neistý; nestály 

interview /Int@vju:/ 

rozhovor; robiť 
rozhovor/pohovor 

main /meIn/ hlavný 

map /m{p/ mapa; plán (mesta)  

multinational company /möltIn{S@nl kömp@ni/ 
nadnárodná 
spoločnosť 

nod /nÁd/ (pri)kývnuť 

non-verbal /non 'vÆ:bl/ neverbálny 

North America /nO:T @merik@/ Severná Amerika 

origin /ÁrIdZIn/ pôvod 

peace /pi:s/ mier; pokoj; pohoda  

polite /p@'laIt/ zdvorilý 

prepare /prI'pe@/ pripravovať 

public /pöblIk/ verejný  

rainbow /reInb@U/ dúha 

region /ri:dZ@n/ kraj; oblasť; územie 

secure /sI'kjU@/ zaistiť si; obstarať si 

series /sI@ri:z/ séria 

shake /SeIk/ triasť sa 

sincerity /sIn'serIti/ úprimnosť 

social network /'s@USl 'netwÆ:k/ sociálna sieť 

soft /sÁft/ mäkký; hebký 

straight /streIt/ rovný; priamy 

the Philippines /fil@:pI:nz/ Filipíny 

tourism /tU@rIz@m/ turistika; cestovanie 

universal /ju:nI'vÆ:sl/ 
všeobecný; 
univerzálny 

verbal /'vÆ:bl/ slovný; verbálny 

voice /vOIs/ hlas 

war /wO:/ vojna 

Unit 4 – Health watch 
ankle /{Îkl/ kotník 

arm /A:m/ paža; ruka 

back /b{k/ chrbát 

cheek /tSi:k/ líco 

chest /tSest/ hruď 

chin /tSIn/ brada 

ear /I@/ ucho 

elbow /elb@U/ lakeť 

face /feIs/ tvár 

finger /fIÎg@/ prst 

foot /fUt/ noha; chodidlo 

forehead /fO:hed/ čelo 

hand /h{nd/ ruka 

head /hed/ hlava 

heel /hi:l/ päta; podpätok 

hip /hIp/ bok; bedro 

knee /ni:/ koleno 

leg /leg/ noha 

mouth /maUT/ ústa 

neck /nek/ krk; šija 

nose /n@Uz/ nos 

shoulder /S@Uld@/ rameno 

stomach /stöm@k/ žalúdok; brucho 

thigh /TaI/ stehno 

throat /Tr@Ut/ hrdlo 

thumb /Töm/ palec (ruky) 

toe /t@U/ prst (na nohe) 

wrist /rIst/ zápästie 

broken /br@Uk@n/ rozbitý; zlomený 

cold /k@Uld/ 
nádcha; chladný; 
studený; chladno 

cough /kÁf/ kašľať; kašeľ 

earache /I@reIk/ bolesť ucha 

flu /flu:/ chrípka 

headache /hedeIk/ bolest hlavy 

hurt /hÆ:t/ zraniť; bolieť 

injure /IndZ@/ zraniť; poraniť 

pain /peIn/ bolesť 

sore /sO:/ boľavý 

stomach ache /stöm@k eIk/ bolesť brucha 

temperature /tempr@tS@/ teplota  

toothache /tu:TeIk/ bolesť zuba 

virus /vaIr@s/ vírus 

first aid /fÆ:st eId/ prvá pomoc 

food poisoning /fu:d "pOIz@nIÎ/ otrava jedlom 

health centre /helT 'sent@/ 
zdravotné stredisko; 
poliklinika 

heart attack /hA:t @'t{k/ 
infarkt; náhla srdečná 
slabosť 

painkiller /peInkIl@/ liek proti bolesti 

waiting room /weItIÎ ru:m/ čakáreň 
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action /{kS@n/ akcia 

airway /'e@weI/ dýchacie cesty 

ambulance /{mbjUl@ns/ sanitka 

bandage /b{ndIdZ/ obväz; obviazať 

bleed /bli:d/ krvácať 

blood /blöd/ krv 

breathe /bri:D/ dýchať 

cancer /k{ns@/ rakovina 

collapse /k@'l{ps/ 

zrútiť sa (človek i 
stavba) 

common /kÁm@n/ spoločný; bežný 

compression /k@m'preSn/ zhusťovanie 

conscious /kÁnS@s/ vedom(ý) (si) čoho (of) 

cure /kjU@/ (vy)liečiť 

cushion /ku:S@n/ vankúš; vankúšik 

double /döbl/ dvojitý 

elevation /elI'veISn/ stúpanie 

get rid of /get rId @v/ zbaviť sa 

ground /graUnd/ zem; pôda 

healthy /helTi/ zdravý 

hit /hIt/ zasiahnuť; trafiť sa 

ice rink /aIs rink/ klzisko; zimný štadión 

increase /In'kri:s / 
zväčšovať sa; rásť; 
pribúdať 

injury /IndZ@rI/ zranenie 

insufficient /Ins@'fISnt/ nedostatočný 

law /lO:/ právo  

lie down /laI daUn/ ľehnúť 

list /lIst/ zoznam 

medicine /meds@n/ medicína; lekárstvo  

moment /m@Um@nt/ 
okamžik; chvíľa; 
moment 

note /n@Ut/ bankovka 

obsession /@b'seSn/ posadnutosť 

painful /peInfl/ bolestivý 

period /pI@ri@d/ doba; obdobie 

physical /'fIzIkl/ telesný 

promote /pr@'m@Ut/ povýšiť 

pushchair /'pUStSe@/ kočík 

recent /ri:snt/ nedávny; nový 

recovery position /rI'kav@ri p@'zISn/ stabilizovaná poloha 

remedy /rem@di/ liek; (vy)liečiť; napraviť 

right angle /rait {ngl/ pravý uhol 

scene /si:n/ scéna 

scientific /saI@n'tIÎfIk/ vedecký 

serious /sI@rI@s/ 
vážny; uzavretý; 
premýšľavý 

simple /sImpl/ jednoduchý; prostý  

skin /skIn/ koža 

sore /sO:/ boľavý 

suntan /sönt{n/ opálenie (slnkom) 

survey /sÆ:veI/ 
priezkum (verejnej 
mienky) 

tight /taIt/ tesný  

tip /tIp/ (dať) prepitné 

unconscious /ön'kÁnS@s/ v bezvedomí 

well-being /wel biin/ zdravie, blahobyt 

Gateway to exams: Units 3 - 4 

active /{ktIv/ aktívny, energický 

acupuncture /{kjupöÎktS@/ akupunktúra 

at sea /{t si:/ na mori 

bilingual /baI'lIÎgw@l/ dvojjazyčný 

brain /breIn/ mozog 

case /keIs/ prípad 

drug /drög/ droga; liek 

dry /draI/ suchý; sucho 

hygiene /'haIdZi:n/ hygiena 

land /l{nd/ pristáť 

paracetamol /p{r@si:t@mÁl/ paracetamol 

recover /rI'köv@/ 
uzdraviť sa; vzchopiť 
sa 

regularly /regj@l@lI/ pravidelne 

seasick /si:sIk/ 
trpiací morskou 
chorobou 

seasickness /si:sIkn@s/ morská choroba 

treatment /tri:tm@nt/ liečba 

Unit 5 – TV addicts 
advert 
(ad/advertisement) /'{dvÆ:t/ reklama; inzerát 

cartoon /kA:'tu:n/ kreslený film/seriál 

channel /tS{nl/ program (televízny) 

chat show /tS{t S@U/ 

televízna/rozhlasová 
beseda (so známými 
osobnosťami)  

comedy /kÁm@di/ komédia  

cookery programme /'kUk@ri 'pr@Ugr{m/ program o varení 

documentary /dÁkju'mentri/ dokumentárny film 

drama /drA:m@/ divadelná hra; dráma 

film /fIlm/ film 

game show /geIm S@U/ televizna súťaž 

live /lIv/ bývať; žiť, živý 

programme /pr@Ugr{m/ program 

reality show /ri'{ l@ti S@U/ reality show 

remote control /rI"m@Ut k@n'tr@Ul/ diaľkový ovládač 

series /sI@ri:z/ 
seriál (s voľnými 
časťami) 

soap /s@Up/ mydlo 

sports programme /spO:ts pr@Ugr{m/ športové vysielanie 

the news /D@ nju:z/ správy (televízne) 

turn/switch on/off /tÆ:n/switS Án Áf/ zapnúť/vypnúť 

TV presenter /tI: 'vi: pr@'zent@/ televízny moderátor 

awful /O:fl/ strašný; otrasný 

cool /ku:l/ super; v pohode 

exciting /Ik'saItIÎ/ vzrušujúci 

funny /föni/ smiešny; vtipný 

informative /In'fO:m@tIv/ poučný; informatívny 

interesting /Intr@stIÎ/ zaujímavý 

moving /mu:vIÎ/ dojemný; dojímavý 

popular /pÁpjUl@/ 
obľúbený; populárny; 
všeobecne rozšírený  

scary /ske@ri/ naháňajúci strach 

boring/ed /boriÎ/ nudný/znudený 

confusing/ed /k@n'fju:zIÎ/ zmätočný/zmätený 

disappointing/ed /dIs@'pOIntIÎ/ 

byť 
sklamaním/sklamaný 

embarrassing/ed /Im'b{ r@sIÎ / 
strápňujúci, 
trápny/strápnený 

exciting/ed /ik'saitiÎ / vzrušujúci/vzrušený 

frightening/ed /fraitniÎ / strašidelný/vystrašený 

interesting/ed /Intr@stIÎ / zaujímavý/zaujatý 

moving/ed /mu:vIÎ/ dojemný/dojatý 

relaxing/ed /rI'l{ksIÎ / upokojujúci/pokojný 

surprising/ed /s@'praIzIÎ / 

prekvapujúci/prekvape
ný 

tiring/ed /'taI@rIÎ / unavujúci/unavený 
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a bit /@ bIt/ trochu 

addict /{dIkt/ narkoman; nadšenec 

admire /@d'maI@/ obdivovať 

anniversary /{nI'vÆ:s@ri/ výročie 

appear /@'pI@/ 
objaviť sa; vystúpiť; 
zdať sa 

burn /bÆ:n/ horieť; spáliť (sa) 

celebrity /s@'lebrIti/ 
známá osobnosť; 
celebrita 

cheap /tSi:p/ lacný 

coast /k@Ust/ pobrežie 

complete /k@m'pli:t/ doplniť 

edit /edIt/ vydať 

end up /end öp/ skončiť (čím/ako) 

fame /feIm/ sláva; povesť 

invent /In'vent/ vynájsť; vymyslieť si  

invention /In'venSn/ vynález 

journey /dZÆ:ni/ cesta 

lazy /leIzi/ lenivý; záhaľčivý 

leave school /li:v sku:l/ odísť zo školy 

lifestyle /laIfstaIl/ životný štýl  

lottery /lÁt@ri/ lotéria 

miss/cut class /mis/kat kla:s/ ísť poza školu 

model /mÁdl/ model; modelka  

modelling agency /'mOd@lIÎ   'eIdZ@nsi/ modelingová agentúra 

nature programme /neItS@  pr@Ugr{m/ program o prírode 

negotiate /nI'g@USIeIt/ jednať o; dojednať 

Norway /nO:weI/ Nórsko 

operation /Áp@'reISn/ operácia 

phenomenon /f@'nÁmIn@n/ jav; úkaz 

poet /'p@Uit/ básnik 

population /pÁpjU'leISn/ obyvateľstvo 

professional /pr@'feS@nl/ profesionálny; odborný 

qualification /kwÁlIfIkeIS@n/ vzdelanie; kvalifikácia 

rapidly /r{pIdli/ rychlo 

route /ru:t/ 
cesta; smer cesty; trať; 
dráha; trasa 

single /sIÎgl/ slobodný/á 

slightly /slaItli/ 
nepatrne; mierne; 
slabo 

smart /smA:t/ elegantný; vkusný 

stressful /stresfl/ stresový; stresujúci 

theatre company /TI@t@ kömp@ni/ divadelná spoločnosť 

trip /trIp/ výlet; zájazd 

wool /wUl/ vlna  

Unit 6 – Planet Earth 
beach /bi:tS/ pláž; morský breh 

desert /dez@t/ púšť 

forest /fÁrIst/ les; prales 

ice cap /aIs k{p/ ľadovcová čiapočka 

island /aIl@nd/ ostrov 

jungle /dZöÎg@l/ džungľa 

lake /leIk/ jazero 

mountain /maUntIn/ hora 

mountain range /maUntIn reIndZ/ pohorie 

ocean /@USn/ oceán 

rainforest /reIn'fÁrIst/ dažďový prales 

river /rIv@/ rieka 

sea /si:/ more 

valley /v{li/ údolie 

drought /draUt/ sucho; obdobie sucha 

environment /In'vaIr@nm@nt/ životné prostredie 

flood /flöd/ povodeň; potopa 

global warming /gl@Ubl wO:mIÎ/ globálne otepľovanie 

greenhouse effect /gri:nhaUs I'fekt / skleníkový efekt 

melt /melt/ rozpustiť (sa); roztopiť 

nuclear disaster /'nju:kli@ dI'zA:st@/ jadrová katastrofa 

oil spill /OIl spIl/ ropná škvrna 

ozone layer /@Uz@Un leI@/ ozónová vrstva 

pollution /p@'lu:S@n/ znečistenie; zašpinenie 

recycle /rI'saIkl/ recyklovať 

save /seIv/ šetriť 

waste /weIst/ plytvať; mrhať  

arrive /@'raIv/ 

pricestovať; prísť; 
doraziť 

become (a process or 
change of state) /bI'köm/ stať sa 

bring /brIÎ/ 
priniesť (si); vziať so 
sebou 

receive /rI'si:v/ obdržať; dostať 

altitude /{ltItju:d/ nadmorská výška 

asteroid /{st@rOId/ asteroid 

atmosphere /{tm@sfI@/ 
atmosféra; nálada; 
ovzdušie 

bulb /balb/ žiarovka 

carbon dioxide emissions 
/'kA:b@n daI'OksaId  
i'mISn/ emisie uhľovodíka 

carbon footprint /'kA:b@n 'fUtprInt/ uhlíková stopa 

catastrophe /k@'t{ str@Jfi/ katastrofa; nešťastie 

charge/recharge (a 
mobile phone) /tSA:rdZ ri:'tSA:rdZ/ nabiť/dobiť 

climate /klaImIt/ podnebie; klíma 

corridor /kÁrIdO:/ chodba; koridor 

definitely /def@n@tli/ určite; rozhodne 

electrical /I'lektrIkl/ elektrický 

electricity /Ilek'trIsIti/ elektrina 

energy /en@dZi/ energia; sila  

extinct /Ik'stIÎkt/ vyhynutý 

formal /fO:ml/ formálny; spoločenský 

fuel-efficient /'fju:@l I'fISnt/ s nízkou spotrebou 

go up /g@U öp/ ísť hore; rásť; stúpať 

greenhouse gases /'gri:nhaUs ga:siz/ skleníkové plyny 

hole /h@Ul/ diera 

impact /Imp{kt/ dopad; vplyv; účinok 

indirectly /Ind@'rektli/ nepriamo 

level /levl/ úroveň 

litre /li:t@/ liter 

peas /pi:z/ hrach; hrášok 

petrol /petr@l/ benzín 

planet /pl{nIt/ planéta 

plant /plA:nt/ rastlina 

primary /praIm@ri/ 
prvotný; základná 
(škola) 

rail /reIl/ zábradlie 

reduce /rI'dju:s/ znížiť; obmedziť 

remote /rI'm@Ut/ vzdialený, odľahlý 

secondary /sek@ndri/ stredná (škola) 

seed /si:d/ semeno 

survive /s@'vaIv/ prežiť; zostať nažive  

sustainable energy /s@steIn@bl 'en@dZi/ udržateľná energia 

technology /tek'nÁl@dZi/ technológia 

tile /taIl/ dlaždica; obkladačka 

variety /v@'raI@ti/ rôznorodosť 

vault /vO:lt/ hrobka; krypta 
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extreme /Ik'stri:m/ nesmierny 

informative /In'fO:m@tIv/ poučný; informatívny 

space exploration /speIs ekspl@'reIS@n/ vesmírný výzkum 

Unit 7 – Job hunting 
builder /bIld@/ stavbár 

fashion designer /f{S@n dI'zaIn@/ módny návrhár 

firefighter /faI@faIt@/ požiarnik 

journalist /dZÆ:n@lIst/ novinár 

librarian /laI'bre@rI@n/ knihovník 

mechanic /m@'k{nIk/ mechanik 

nurse /nÆ:s/ 
zdravotná sestra; 
ošetrovateľka 

plumber /plöm@/ inštalatér  

police officer /p@'li:s ÁfIs@/ policajt 

receptionist /rI'sepS@nIst/ recepčný/á 

shop assistant /SÁp @'sIst@nt/ predavač/ka 

vet /vet/ zverolekár; veterinár 

ambitious /{mbIS@s/ ambiciózny 

bright /braIt/ jasný; bystrý; žiarivý 

calm /kA:m/ 
pokojný; tichý; pokoj; 
ticho 

caring /ke@rIÎ/ starostlivý; starjúci sa 

clever /klev@/ chytrý; bystrý 

confident /kÁnfId@nt/ sebaistý; presvedčený 

creative /krI'eItIv/ tvorivý 

fit /fIt/ 
v dobrej kondícii; 
spôsobilý 

hard-working /hA:d 'wÆ:kIÎ/ pracovitý; usilovný 

patient /peIS@nt/ trpezlivý 

reliable /rI'laI@bl/ spoľahlivý; hodnoverný 

sensitive /sens@tIv/ citlivý  

sociable /s@US@bl/ spoločenský; družný  

strong /strÁÎ/ silný 

well-organised /wel O:g@naizd/ zorganizovaný 

badly-paid /b{dli peId/ slabo platený 

easy-going /i:zI 'g@UIÎ/ tolerantný; mierny  

full-time /fUl taIm/ na plný úväzok 

good-looking /gUd 'lUkIÎ/ pekný; pohľadný 

part-time /pA:t taIm/ na čiastočný úväzok 

right/left-handed /rait/left h{ndid/ pravák/ľavák 

well-known /wel'n@Un/ známý; populárny 

well-off /wel '@f/ zámožný; bohatý 

well-paid /wel 'peId/ dobre platený 

application /{plIkeISn/ žiadosť; prihláška 

autograph /O:t@grA:f/ autogram; podpis 

background /b{kgraUnd/ 
pozadie; prostredie; 
pôvod 

bungee jumping /böndZi: dZömpIÎ/ bungee jumping 

contact details /'kOnt{kt dI:teilz/ kontaktné údaje 

CV/Curriculum Vitae /k@'rIkj@l@m 'vi:taI/ životopis 

director /daI'rekt@/ riaditeľ 

diver /'daIv@/ potápač 

employed /em'plOId/ zamestnaný 

employee /emplOI'i:/ zamestnanec 

employer Im'plOI@ zamestnávateľ 

equipment /I'kwIpm@nt/ vybavenie; výbava 

extra /ekstr@/ člen komparzu 

gas /g{s/ plyn 

get dressed up /get drest 'öp/ obliecť sa za 

heights /haIts/ výšky 

highly /haIlI/ vysoko; značne 

historical fiction /hI'stOrIkl 'fIkSn/ historická fikcia 

hunt /hönt/ pátrať; naháňať; loviť 

impression /Im'preSn/ dojem 

interpersonal /Int@'p3:s@nl/ medziľudský 

interpreter /In'tÆ:prIt@/ tlmočník 

magazine /m{g@'zi:n/ časopis 

manual /m{njU@l/ príručka; návod 

member /memb@/ člen; príslušník 

mentally /ment@li/ psychicky, mentálne 

mixture /mIkstS@/ zmes 

motivate /m@UtIveIt/ motivovať; podnietiť 

obligation /ÁblI'geISn/ 
povinnosť; záväzok ku 
komu 

paperwork /peIp@wÆ:k/ 
papierová/kancelárská 
práca 

problem-solving /'prObl@m sOlviÎ/ riešenie problému 

prohibition /pr@UhI'bISn/ zákaz 

qualifications /kwÁlIfI'keISn/ 
spôsobilosť; 
kvalifikácia 

quality /kwÁl@ti/ kvalita; kvalitný 

repair /rI'pe@/ opraviť 

rickshaw /'rIkSO:/ rikša 

scene /si:n/ scéna 

service /sÆ:vIs/ služba 

shout at /SaUt {t/ kričať na 

skill /skIl/ zručnosť; šikovnosť  

society /s@'saI@ti/ spoločnosť 

solution /s@'lu:Sn/ riešenie 

sorts /sO:tz/ druhy 

spy /spaI/ 
špión; špionážny; 
špehovať 

suit /su:t/ slušiť; hodiť sa 

take orders /teik O:d@s/ prijať objednávky 

teamwork /tI:mwÆ:k/ tímová práca 

train /treIn/ vlak 

transferable /tr{ns'fÆ:r@bl/ prenosný 

treat /tri:t/ 
zachádzať s (niekým); 
jednať s (niekym ako) 

unambitious an{m'bIS@s neambiciózny 

unemployed /önImplOId/ nezamestnaný 

Unit 8 – Best friends forever 
circle of friends /'sÆ:kl @v frends/ okruh priateľov 

classmate /klA:smeIt/ spolužiak 

close friend /kl@Us 'frend/ blízky priateľ 

fall out (with somebody) /fO:l aut/ pohádať sa s 

get on well (with 
somebody) /get on wel/ vychádzať dobre s 

hang out (with) /h{Î aut/  tráviť čas s 

have arguments (with 
somebody) /h{v a:gjum@nts/ hádať sa s 

have in common /h{ v in kam@n/ mať spoločné 

make (it) up /meik ap/ vymyslieť si 

see eye to eye /sI: ai tu ai/ mať rovnaký názor 

anger /{Îg@/ zlosť; hnev 

boredom /bO:d@m/ nuda 

excitement /Ik'saItm@nt/ vzrušenie 

fear /fI@/ strach 

happiness /h{pIn@s/ šťastie; spokojnosť 

loneliness /l@UnlIn@s/ samota; osamotenosť 

sadness /s{dn@s/ smútok 

afraid /@'freId/ obávať sa 
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angry /{Îgri/ 
rozhnevaný; 
nazlostený 

bored /bO:d/ znudený; otrávený 

excited /Ik'saItId/ nedočkavý; vzrušený 

happy /h{pi/ šťastný; spokojný 

lonely /l@Unli/ osamelý; opustený  

sad /s{d/ smutný; nešťastný 

freedom /fri:d@m/ sloboda; volnosť 

friendship /frendSIp/ priateľstvo 

illness /Iln@s/ chorý 

kingdom /kIÎd@m/ kráľovstvo 

leadership /lI:d@Sip/ vodcovstvo; vedenie 

madness /m{dn@s/ šialenstvo 

relationship /rI'leISnSIp/ vzťah; pomer 

weakness /wI:kn@s/ slabosť 

beat /bi:t/ biť; tĺcť 

carry on /k{ri Án/ pokračovať 

club /klöb/ klub; golfová palica  

competitive /k@m'pet@tIv/  súťaživý; konkurenčný 

constructively /k@n'straktIvlI/ konštruktívne 

critical /krItIkl/ kritický 

criticise /krItIsaIz/ kritizovať 

disconnected /dIsk@'nektId/ odpojený; nesúvislý 

expectation /ekspek'teISn/ očakávania; vyhliadky 

fall in love /fO:l In löv/ zamilovať sa 

fault /fÁlt/ chyba 

feel part of /fI:l pa:t @v/ cítiť sa byť súčasťou 

forever /f@'rev@/ navždy 

ideal /aI'di:@l/ ideálny; dokonalý 

isolated /aIs@leItId/ izolovaný; osamotený 

keep on /ki:p 'Án/ pokračovať 

leaflet /li:fl@t/ leták; prospekt 

locally /l@Uk@li/ miestne 

marks /ma:ks/ známky 

occasion /@'keIZ@n/ príležitosť 

official /ÁfISl/ úradný; oficiálny 

personality /pÆ:s@'n{l@ti/ osobnosť 

replace /rI'pleIs/ 

nahradiť; zameniť; 
vrátiť na pôvodné 
miesto  

river bank /riv@ b{Îk/ breh rieky 

romance /r@U'm{ns/ 
romantika; milostný 
vzťah 

safety /seIfti/ bezpečie; bezpečnosť 

section /sekSn/ časť; úsek 

share /Se@/ 

podieľať sa (na 
niečom); zdieľať 
(niečo) 

sharp /SA:p/ ostrý 

shocked /SÁkt/ šokovaný 

silence /saIl@ns/ ticho 

slap /sl{p/ dať facku; poplácať 

stick /stIk/ palica 

subway /söbweI/ 

podzemná dráha (US); 
podchod pro chodcov 
(GB) 

take part in /teIk pA:t In/ zúčastniť sa niečoho 

unofficial /an@'fISl/  neoficiálny; neúradný 

voluntary /vÁl@ntri/ dobrovoľný; spontánny 

wet /wet/ mokrý 

Gateway to exams: Units 7 - 8 

alternative /O:l'tÆ:n@tIv/ 
alternatívny; voľba; iná 
možnosť 

business /bIzn@s/ obchod; podnikanie 

generation /dZen@'reISn/ generácia 

Unit 9 - Bestsellers 
comic /kÁmIk/ humorný; komik  

crime novel /kraim nOvl/ 
kriminálka; kriminálny 
román 

fairy tale /fe@ri teIl/ rozprávka 

fantasy /f{nt@si/ 
fantázia; fantastická 
literatúra 

graphic novel /'gr{fIk novl/ 
grafický román (kimiks-
knižka) 

historical fiction /hI'stOrIkl 'fIkSn/ historická fikcia 

horror /hÁr@/ horor; hrôza 

play /pleI/ (divadelná) hra 

romance /r@U'm{ns/ milostný román 

science fiction /saI@ns 'fIkSn/ vedecko-fantastický 

thriller /TrIl@/ napínavý román/film  

atlas /'{tl@s/ atlas 

autobiography /O:t@baI'Ogr@fi/ autobiografia 

biography /baI'Ágr@fi/ životopis 

cookbook /kUkbUk/ kuchárka (kniha) 

encyclopaedia /InsaIkl@'pi:di@/ encyklopédia 

guidebook /gaId bUk/ sprievodca (kniha) 

magazine /m{g@'zi:n/ časopis 

manual /m{njU@l/ príručka; návod 

newspaper /nju:speIp@/ noviny  

textbook /tekstbUk/ učebnica 

cross out /krÁs 'aUt/ 
vyškrtnúť (zo 
zoznamu) 

fill in /fIl In/ vyplniť 

flick through /flIk Tru:/ prelistovať si 

look up /lUk öp/ 
vyhľadat; nájsť (ve 
slovníku) 

read on /rI:d on/ čítať ďalej 

read out /rI:d aUt/ prečítať nahlas 

turn over /tÆ:n @Uv@/ 
otočiť sa; obrátiť sa na 
druhú stranu (v posteli) 

action /{kS@n/ akcia; čin; skutok 

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

author /O:T@/ autor 

award /@'wO:d/ udeliť; cena 

back cover /b{Ęk 'köv@/ zadná strana (knihy) 

bestseller /bestsel@/ 
bestseller; 
najprodávanejší tovar 

billionaire /bIlj@'ne@/ multimilionár 

blurb /blÆ:b/ 
nakladateľská reklama 
na záložke knihy  

browse /brauz/ 
prezerať; zbežne 
prečítať 

charity /tS{rIti/ dobročinná činnosť 

congratulations /k@n"gr{tS@'leISn/ blahoprianie; gratulácia 

contract /kÁntr{kt/  zmluva 

creature /krI:tS@/ stvorenie 

dramatically /dr@'m{tIkli/ dramaticky 

enter (a competition) /ent@/ zúčastniť sa súťaže 

evil /I:vl/ zlý 

frequently /fri'kwentli/  často 

giant /dZaI@nt/ obrovský; veľký; obor 

guard /gA:d/ stráž 

intrigue /In'tri:g/ intriga; nástraha 

judge /dZödZ/ soudce; soudit  

main /meIn/ hlavní 

matter /m{t@/ věc; záležitost; hmota 
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natural /n{tS@r@l/ přirozený; přírodní 

nightmare /naItme@/ zlý sen; děs; hrůza 

novel /nÁvl/ román 

on sale /on seil/ na predaj 

pound note /paUnd n@ut/ librová bankovka 

predator /'pred@t@/ dravec 

presentation /prezn'teISn/ prezentácia 

prison /prIzn/ väznica/väzenie 

prologue /'pr@UlOg/ predslov 

publisher /pöblIS@/ vydavateľ 

racing car /reisiÎ ka:/ pretekárske auto 

raise /reIz/ zvýšiť; navýšiť 

recipe /resIpi/ recept 

related /rI'leItId/ súvisiaci; príbuzný  

repetitive /rI'pet@tIv/ opakovaný 

risk /rIsk/ risk 

science laboratory /sai@ns l@'bOr@tri/ vedecké laboratórium 

separate /sep@r@t/ oddelený 

serious /sI@rI@s/ 
vážný; uzavretý; 
premýšľavý 

significance /sIg'nIfIk@ns/ význam; zmysel 

step /step/ krok 

storm /stO:m/ búrka 

talent /t{l@nt/ nadanie; talent 

technique /tek'ni:k/ pracovný postup 

trilogy /trIl@dZi/ trilógia 

visible /vIz@bl/ viditeľný 

youth /ju:T/ mladosť 

Unit 10 – Log on 
click on /klIk Án/ kliknúť na 

copy /kÁpI/ kopírovať; opisovať 

cut and paste /köt @n 'peIst/ 
vybrať a vložiť (dáta v 
počítači) 

flashdrive /fl{Sdraiv/ USB kľúč 

hard drive /ha:ddraiv/ pevný disk 

headset /hedset/ 
slúchadlá s 
mikrofónom 

headphones /hedf@Un/ slúchadlá  

keyboard /ki:bO:d/ klávesnica 

log on/off /log on/of/ prihlásiť/odhlásiť sa 

make a hardcopy /meik @ ha:dkopi/ vytlačiť 

microphone /maIkr@f@Un/ mikrofón 

monitor /mÁnIt@/ monitor 

mouse /maUs/ myš 

mouse mat /maUs m{t/ podložka pod myš 

password /pA:swÆ:d/ heslo 

pendrive /pendraiv/ USB kľúč 

print /prInt/ vytlačiť 

printer /prInt@/ tlačiareň 

save /seIv/ uložiť 

scanner /sk{n@/ skener 

screen /skri:n/ obrazovka 

speaker /spi:k@/ reproduktor 

tablet /t{blIt/ tablet 

USB cable /jU:esbI: keIbl/ USB kábel 

USB port /jU:esbI: po:t/ USB vstup 

webcam /webk{m/ web kamera 

blog /blog/ blog 

broadband /brO:db{nd/ širokopásmový 

chat/go online tS{t/g@U onlain/ rozhovor online 

download /daUn'l@Ud/ 
stiahnuť a uložiť 
(počítačové dáta) 

homepage /h@UmpeidZ/ domovská stránka 

search engine /sÆ:tS endZIn/ 
vyhľadávač (na 
internete) 

social networking /'s@USl netwÆ:kiÎ/  sociálne siete 

surf the Net /sÆ:f D@ net/ surfovať po internete 

website /websaIt/ internetová stránka 

bounce back /baUns b{k/ 
poslaný späť ako 
nedoručený 

check email /tSek I:meIl/ skontrolovať e-mail 

delete an email /dI'li:t @n I:meIl/ zmazať e-mail 

email account /i:meil @'kaunt/ e-mailový účet 

email address /i:meIl @'dres/ e-mailová adresa 

forward an email /'fO:w@d @n I:meIl/ preposlať e-mail 

reply to an email /rI'plaI @n I:meIl/ odpovedať na e-mail 

send an email /send i:meIl/ poslať e-mail 

abbreviation /@bri:vi'eISn/ skratka 

access /{kses/ prístup 

apply /@'plaI/ podať (si) prihlášku 

available /@'veIl@bl/ dostupný; k dispozícii 

browser /braus@/ prehliadač 

candidate /k{ndIdeIt/ kandidát; uchádzač 

comment /kÁment/ komentár; kritika 

cruel /kru:@l/ krutý; ukrutný  

defend /dI'fend/ brániť; obhajovať 

diameter /daI'{mIt@/ priemer 

discriminatory /dI'skrImIn@t@ri/ diskriminačný 

document /dÁkjm@nt/ dokument; materiál 

expand /Ik'sp{nd/ rozšíriť (sa); zväčšiť sa 

for short /f@ SO:t/ krátko; skrátene 

go against /g@u @'geinst/ ísť proti 

graduate /gr{dZu@t/ absolvent 

graphic /gr{fik/ grafika 

grow /gr@U/ pestovať (rastliny); rásť 

identity /aI'dentIti/ totožnosť 

image /ImIdZ/ obraz; obrázok 

inappropriate /In@'pr@UprI@t/ nevhodný; nepatričný 

mask /mA:sk/ maska 

media /mi:dI@/ média 

network /netwÆ:k/ (počítačová) sieť 

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

original /@'rIdZInl/ pôvodný; originálny 

post /p@Ust/ 
poslať; odoslať 
(poštou) 

principle /prIns@pl/ podstata; princíp 

profile /pr@UfaIl/ profil; portrét 

pure /pjO:/ úplný, čistý, číry 

reference /ref@r@ns/ 
odkaz; (~s) 
doporučenie 

remain /rI"meIn/ zostať 

server /sÆ:v@/ server 

silicon chip /'sIlIk@n tSIp/ kremíkový čip 

social media /'s@USl 'mi:di@/ sociálne médiá 

software engineer /'sOftwe@ endZI'nI@/ softvérový inžinier 

typical /tIpIkl/ typický 

version /vÆ:Zn/ verzia 

worldwide /wÆ:ldwaId/ (celo)svetový 

Gateway to exams: Units 9 - 10 

(alphabet) characters /'{lf@bet 'k{r@kt@z/ znaky 

edition /I'dISn/ vydanie  

entertainment /ent@'teInm@nt/ zábava 

explorer /Ik'splO:r@/ 
priezkumník; 
cestovateľ; badateľ 

mailto:tS%7Bt/g@U%20onlain/
mailto:/h@UmpeidZ/
mailto:/braus@/
mailto:/g@u%20@'geinst/
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Latin alphabet /l{tin '{lf@bet/ latinka 

pick up /pIk ap/ vyzdvihnúť  

SMS (Short Message 
Service) 

esemes /SO:t mesidZ 
sÆ:vis/ 

sms (krátka textová 
správa) 

 


