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Word/Phrase Phonetic Spelling Translation (Slovak) 

Unit 1     

Self-image Sebahodnotenie 

consider (sb) + adj považovať niekoho za 

consider (sb) to be… považovať niekoho za 

describe (sb) as... popísať niekoho ako 

proud to + infinitive pyšný; hrdý na 

see (sb) as … vnímať niekoho ako 

think of (sb) as … považovať; brať niekoho za 

Describing people Popis osôb 

average priemer; priemerný 

bald plešatý; holohlavý 

blond svetlovlasý; svetlý; blond 

build telesná konštrukcia; postava 

complexion pleť 

dark tmavý; tma 

healthy zdravý 

muscular svalnatý 

narrow úzky; zúžiť 

pale bledý 

pointed špicatý; ostrý 

prominent popredný; výrazný; vyčnievajúci 

round guľatý; oblý 

shaved oholený; vyholený 

shiny lesklý; vyleštený 

slim štíhly; útly 

straight rovný; priamy 

tanned opálený 

wavy vlnitý; zvlnený 

wide široký 

Other words & phrases Ďalšie slová a frázy 

agency agentúra 

analyst analytik 

arrest zatknúť; zaistiť (podozrivého) 

arrogant arogantný 

automatic automatický 

ban zakázať 

base základ 

beefeater strážca Toweru v Londýne 

bite (od)hryznúť, zahryznúť 

bottom spodná časť; dno; zadok 

career povolanie; životná dráha 

cashier pokladník 

challenge výzva 
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chaos chaos; zmätok 

chew žuvať; hrýzť 

citizen občan 

clever dômyselný; bystrý 

clip spona; sponka 

coalition koalícia 

courtroom súdna sieň 

crossword krížovka 

cucumber uhorka 

decent slušný; kvalitný; dobre vyzerajúci 

deputy poslanec; zástupca; námestník 

dial vytočiť 

diplomacy diplomacia 

election voľby; zvolenie 

emergency services tiesňové služby 

episode epizóda; diel 

executive vedúci pracovník 

expert odborník; znalec 

eye-opener prekvapenie zbavujúce ilúzií 

face smerovať; čeliť 

fake falšovať 

fidget vrtieť sa; správať sa nervózne 

fireworks ohňostroj 

fit v dobrej kondícii; spôsobilý 

flatly rozhodne; priamo; úplne 

fuel palivo; natankovať 

get away with (sth) vyviaznuť; uniknúť (trestu) 

give (sb) away prezradiť niekoho 

govern vládnuť; ovládať 

headquarters veliteľstvo; centrála 

hero hrdina; idol 

honest čestný; úprimný  

imaginary zdanlivý; imaginárny 

immigrant imigrant 

impress zapôsobiť, urobiť dojem 

impression dojem 

instrument nástroj 

invade vniknúť; vtrhnúť (niekam) 

invasion vpád; invázia 

irrelevant irelevantný 

karaoke karaoke 

kid dieťa 

landlord 

domáci pán; majiteľ prenajímanej 
nehnuteľnosti 

liar klamár; luhár 
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lie klamať; luhať (lie - lying) 

lifestyle životný štýl  

likeable sympatický; príjemný 

lip pera 

live off (sth/sb) žiť z niečoho; žiť na cudzí účet 

look up to ctiť si 

marital manželský 

modest skromný; rozumný 

multiculturalism multikulturalizmus 

mum mamka (hovorovo) 

noodle rezance 

old-age pensioner  dôchodca 

palm dlaň; palma 

parliament parlament 

patiently trpezlivo 

patriotism vlastenectvo; patriotizmus 

phase fáza 

pigeon holub  

political politický  

politician politik 

pretend predstierať 

racism rasizmus 

rare vzácny; riedky 

reality TV kanál s programami typu reality show 

reaction reakcia 

rebellious povstalecký; vzdorovitý 

refugee utečenec 

reviewer recenzent; kritik 

rhythm rytmus; takt 

right-wing ľavicový 

salary (stály) plat (mesačný/ročný) 

self-important namyslený; prehnane sebavedomý 

series rad; séria; seriál 

sincere úprimný 

single parent slobodný rodič 

socialist socialistický; socialista 

spot zbadať; zahliadnuť 

stage javisko 

stand for kandidovať; reprezentovať; znamenať 

status postavenie 

stubborn tvrdohlavý; zanovitý 

sweaty prepotený; spotený 

stumble potkýnať (sa); zakopávať 

talent nadanie; talent 
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telltale prezrádzajúci; vypovedajúci (o niečom) 

tension napätie 

till pokladňa; zásuvka na peniaze 

traditionally tradične 

typical typický 

unfair nevhodný; nespravodlivý 

volunteer dobrovoľník; prihlásiť sa dobrovoľne 

Unit 2     

Phrasal verbs Frázové slovesá 

bring together zhromaždiť, zoskupiť 

break down pokaziť sa 

come across naraziť na niečo 

drop (sb) off vysadiť; vyložiť z dopravného prostriedku 

get by vystačiť si; prežiť 

get over (sth) dostať sa z niečoho; prekonať niečo 

give (sth) up vzdať niečo; vzdať sa čohosi 

look after (sb) starať sa o niekoho 

pick (sb) up vyzdvihnúť niekoho 

pull out vytiahnuť; vyjsť od okraja vozovky 

run into (sb) (náhodou) stretnúť 

see (sb) off vyprevadiť 

set out vyraziť (na cestu) 

settle down usadiť sa 

sort out vysporiadať sa; vyriešiť 

stand up for (sth) zastať sa; postaviť sa za 

stop off zastaviť sa; urobiť si prestávku 

turn in ísť spať, zabaliť 

Travel Cestovanie 

catch a bus/ plane/train stihnúť autobus / lietadlo / vlak 

get in a bus/car/taxi nastúpiť do autobusu / auta / taxíka 

get out of a bus/car/taxi vystúpiť z autobusu / auta / taxíka 

get off a bus/plane/train vystúpiť z autobusu / lietadla / vlaku 

get on a bus/plane/train nastúpiť do autobusu / lietadla / vlaku 

miss a bus/plane/train zmeškať autobus / lietadlo / vlak 

take a bus/taxi/train ísť autobusom /taxíkom / vlakom 

take (time) to + Infinitive dať si na niečom záležať; dať si námahu 

Other words & phrases Ďalšie slová a frázy 

acrobatics akrobacia 

act čin; skutok 

adventure dobrodružstvo 

alternatively alebo; inak 
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amazing úžasný; ohromujúci 

apparently očividne; zjavne 

award cena; ocenenie 

backpack ruksak; batoh 

bear medveď 

bet staviť sa; vsadiť 

blind slepý; oslepiť 

broaden (sb's) mind rozšíriť niečí obzor 

budget rozpočet 

bush krovie; ker 

cab taxi 

campfire táborák 

cave jaskyňa 

celebrate (o)sláviť; oslavovať 

charity dobročinná činnosť 

climate podnebie; klíma 

climax vyvrcholenie 

clown klaun 

coast pobrežie 

comedian komik; komediant 

comfortable pohodlný 

competition súťaž 

continent svetadiel 

cub levíča; tigrie mláďa; medvedík atď. 

currently v súčasnosti 

darken stmavnúť 

dawn svitanie; zore; svitať 

declare prehlásiť; tvrdiť 

desert púšť 

double-decker dvojposchodový autobus 

eventually nakoniec; napokon 

exist existovať; byť 

explore (pre)skúmať  

extraordinarily pozoruhodne; nezvyklo 

fascinating očarujúci; strhujúcí 

fire station požiarna stanica 

formation útvar; formácia 

four-wheel drive pohon štyroch kolies 

fox líška 

fridge chladnička 

glimpse zbežný pohľad; letmo zbadať 

goldfield zlatonosné pole 

headline titulok; nadpis 

helicopter vrtuľník 

heritage dedičstvo (kultúrne a pod.) 



Straightforward Intermediate 2nd Edition Wordlist 

Straightforward Intermediate Second Edition © Macmillan Publishers Limited 2012 

hire najať si 

hitchhike stopovať; jazdiť (auto)stopom  

home town rodné, domovské mesto 

in the wild v divočine 

incredible neuveriteľný 

injure zraniť; poraniť 

injury zranenie 

inspire inšpirovať 

juggling žonglovanie 

landmark 

pamätihodnosť; význačný / orientačný 
bod v krajine; medzník 

lawyer právnik; právny zástupca 

length dĺžka 

lie ahead (budúca udalosť) byť 

lift výťah; odvoz 

local domáci, miestny 

magic kúzlo; kúzelný 

mechanical mechanický 

mission misia; poslanie; úloha 

outback (pusté) vnútrozemie 

passerby okoloidúci 

perform účinkovať; hrať 

platform nástupište 

post poslať; odoslať (poštou) 

principality pole pôsobnosti; sféra; kniežactvo 

purple fialový; purpurový 

purpose účel 

put (sth) right spraviť; opraviť; objasniť 

raise vybrať / získať (peniaze) 

represent reprezentovať; predstavovať 

rescue zachrániť; záchrana 

rock skala; balvan 

sacred posvätný 

salt soľ  

search (pre)hľadať 

second-hand z druhej ruky 

sight 

pamätihodnosť; význačný / orientačný 
bod v krajine; medzník 

site miesto; plocha 

sole jediný 

solo samostatný; sólový  

spectacular veľkolepý; honosný  

spellbound fascinovaný; napätý 

sponsor sponzor 

storm búrka 
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stranger cudzí / neznámy človek  

taxi rank stanovisko taxi(služby) 

tiger tiger  

time limit časový limit 

tractor traktor 

truck nákladné auto 

unforgettable nezabudnuteľný 

van dodávka (vozidlo) 

widely-travelled scestovaný 

wildlife divočina; divá príroda 

Unit 3     

Accommodation Ubytovanie 

apartment block bytový dom 

cabin kabína; zrub 

campsite kemp; táborisko 

cave jaskyňa 

communal spoločný; verejný 

community komunita; spoločenstvo 

detached samostatne stojaci 

dormitory študentský internát; ubytovňa 

facilities zariadenie; príslušenstvo 

flat byt 

holiday home prázdninový dom; chata; chalupa 

houseboat houseboat; dom (byt) na lodi 

lighthouse maják 

local authority miestne úrady 

lock (u)zamknúť 

mobile home dom na kolesách; obytný príves 

monthly charge mesačný poplatok 

ownership vlastníctvo 

rent nájomné; prenajať si 

resident trvalo bývajúci  

semi-detached (~ house) polovica dvojdomu 

suburb predmestie; okrajová časť 

tent stan 

terraced house radový domček 

tree house dom v korune stromu (pre deti) 

wallpaper tapeta; tapety 

windmill veterný mlyn 

Sleep   Spánok 

fall asleep zaspať 

feel sleepy cítiť sa ospalo 

get to sleep zaspať 

go to sleep ísť spať 

have a nap zdriemnuť si 
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heavy sleeper tvrdý spáč 

light sleeper ľahký spáč 

make the bed ustlať posteľ 

set the alarm clock nastaviť budík 

wake up prebrať (sa); prebudiť (sa) 

Other words & phrases   Ďalšie slová a frázy 

airy vzdušný; ľahkomyseľný 

arsenic arzén 

bench lavička; lavica 

best-seller najpredávanejšia kniha  

big deal veľký obchod; veľká vec 

bill účet; účtenka; bankovka (AmE) 

candle sviečka 

chef šéfkuchár; kuchár 

chemical chemikálie; preparát  

conduct vykonávať (činnosť) 

convenient vhodný; vyhovujúci 

conviction presvedčenie; uznanie vinným 

crash 

naraziť do; nabúrať (do niečoho, auto); 
havária 

day-to-day každodenný 

deserved zaslúžený 

dramatic dramatický 

drawback nevýhoda; tienistá stránka 

dull nezaujímavý; jednotvárny 

effect účinok; uskutočniť; vykonať 

enormous obrovský; nekonečný 

feel free pokojne (nehanbite sa) 

for good nadobro; navždy 

found založiť; zriadiť 

growth vzrast; nárast 

halfway na polcesty 

hammock závesné lôžko 

a helping hand pomoc 

hostel ubytovňa  

incense kadidlo  

inn hostinec s hotelom 

isolated izolovaný; osamotený 

isolation osamotení; odlúčenie; izolovanosť 

keep (sb) company robiť niekomu spoločnosť 

living conditions životné podmienky 

loads of veľa; veľké množstvo 

lounge salónik; spoločenská miestnosť 

lunar mesačný; lunárny 

module modul 
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noisy hlučný 

obviously očividne; zjavne 

organic ekologický; bio 

owner majiteľ 

paradise raj 

poisonous jedovatý 

poverty chudoba; bieda; núdza 

refugee utečenec 

reputation povesť; reputácia 

responsibility zodpovednosť 

ridge hrebeň (strechy, horský) 

rubbish odpadky; smeti 

sanitary hygienický; sanitárny 

scenery výprava (divadelná); krajina; príroda 

shortage nedostatok 

substance látka; substancia 

sunshade markíza; slnečník 

task úloha 

uniform uniforma 

vacation dovolenka 

valet sluha 

waiting list poradovník 

wave vlna 

wooden drevený; vyrobený z dreva 

workhouse trestnica (US); chudobinec 

Unit 4     

Idioms (taking risks) Slovné spojenia (riziko) 

a bit of a gamble hazard; menšie riziko 

a lot at stake v stávke (je) veľa 

against the odds veľmi nepravdepodobný 

give something a go skúsiť niečo 

it’s a lottery je to lotéria; je to riskantné 

play safe staviť na istotu 

try your luck skúšať šťastie 

Injuries Zranenia 

ankle členok 

black eye modrina; "monokel" 

bleed krvácať 

bruise odrenina; modrina; podliatina 

burn horieť; spáliť (sa) 

frostbitten omrznutý 

scratch škrabanec; (po)škriabať (sa) 

shock šok; zľaknutie 

sprain vytknúť (si), urobiť si výron 

wrist zápästie 
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suffer from trpieť (niečím) 

twist vyvrtnúť si 

unconscious v bezvedomí 

Other words & phrases Ďalšie slová a frázy 

according to podľa 

addict nadšenec; narkoman 

all-night non-stop; neustále 

balcony balkón 

billion BrE bilión; AmE miliarda 

burglar zlodej; vlamač 

catch fire chytiť; vznietiť sa 

choir spevácky zbor 

coincidence zhoda okolností 

corpse mŕtvola 

critic kritik 

destroy zničiť 

droppings trus 

end up skončiť (čím / ako) 

explode vybuchnúť; explodovať 

explosion výbuch 

fancy predstaviť si; mať chuť 

fry pražiť (sa); opekať (sa) 

gamble hrať (hazardné hry, na automatoch) 

gangster zločinec 

good cause dobrá vec 

handful číslo; kvietok; hrsť 

have (sth) in common mať niečo spoločné 

haystack stoh sena 

hiker výletník; peší turista 

icy ľadový; ľadovo studený 

income príjem 

industry priemysel 

it’s (not) worth it (ne)stojí to za to 

jackpot jackpot; možná výhra 

jet set 
medzinárodná smotánka často lietajúca 
na spoločenské udalosti 

jump skočiť; skákať 

kidnap uniesť; únos 

knock (za)klopať; (za)búšiť 

legal právny; právnický 

leisure club klub voľnočasových aktivít 

lightning blesk  

liquid tekutý; tekutina  

local domáci, miestny 

make-up make up; líčenie 



Straightforward Intermediate 2nd Edition Wordlist 

Straightforward Intermediate Second Edition © Macmillan Publishers Limited 2012 

nearby vedľajší; susedný 

partly čiastočne 

pepperoni silno korenená klobása 

petrol station benzínová pumpa 

pile hromada; kopa; bohatstvo 

plough into ponoriť sa do; naraziť do 

profile profil; portrét 

puddle kaluž 

pupil žiak 

quick-fix rýchle (riešenie) 

rail zábradlie; koľajnice 

reduce znížiť; obmedziť 

regularly pravidelne 

rescue zachrániť; záchrana 

scream (za)kričať; jačať 

smash rozbiť; vyraziť (dvere a pod.) 

snake had  

sneeze kýchať 

solution riešenie; roztok 

solve (vy)riešiť; (roz)lúštiť; rozpustiť 

speedboat rýchly motorový čln 

spit slina; pľuť 

spray postrekovať; sprej 

squash squash 

stuck (be ~) byť zaseknutý 

sum čiastka; obnos; suma 

superstition povera 

survive prežiť; zostať na žive  

symphony symfónia 

tempt lákať; pokúšať 

toddler batoľa 

toe prst (na nohe) 

turnover obrat 

twist of fate hra osudu 

warehouse sklad 

wave mávať 

no rest for the wicked mám veľa práce 

you’re kidding žartuješ 

Unit 5     

Adjectives Prídavné mená 

comfortable pohodlný 

crowded preplnený; prepchatý 

delicious lahodný 

efficient výkonný; schopný 

fashionable módny  
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healthy zdravý 

popular 

obľúbený; populárny; všeobecne 
rozšírený  

reliable spoľahlivý; hodnoverný 

strong silný 

stylish elegantný; moderný 
Negative prefixes 
(adjectives) Záporné predpony prídavných mien 

dishonest nečestný 

disloyal neverný; nelojálny 

dissatisfied nespokojný 

impatient netrpezlivý 

impolite nezdvorilý 

impossible nemožný 

improbable nepravdepodobný 

inaccurate nepresný; chybný 

inconvenient nevyhovujúci; nevhodný 

incorrect nesprávny; chybný 

insufficient nedostatočný 

unbelievable neuveriteľný 

unlucky nešťastný 

unprepared nepripravený 

unsuccessful neúspešný 

Office activities Kancelárska činnosť 

do a report napísať správu, referát 

do some photocopying kopírovať 

do the filing zaradiť dokumenty 

make a phone call zatelefonovať si 

make a report napísať správu, referát 

make a photocopy urobiť kópiu 

make the coffee uvariť kávu 

receive an email dostať email 

receive a phone call prijať telefonický hovor 

send an email poslať email 

send a report poslať správu, referát 

write an email napísať email 

write a report napísať správu, referát 

Office supplies Kancelárske potreby 

biro guľôčkové pero 

calculator kalkulačka 

drawing pin pripináčik 

elastic band gumička 

highlighter (pen) zvýrazňovač 

in-tray priehradka na dokumenty k vybaveniu 

ink cartridge atramentová náplň do tlačiarne 
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mouse mat podložka pod myš 

note pad poznámkový blok 

paper clip sponka na papier 

pencil sharpener strúhadlo (na ceruzky) 

Post-its® lepiace farebné poznámkové papieriky  

rubber guma; kaučuk; gumový  

scissors nožnice 

stapler zošívačka 

Tippex ® biela farba na opravu preklepov 

Other words & phrases Ďalšie slová a frázy 

advertiser inzerent 

aggressive agresívny; útočný 

annoying otravný 

appeal apelovať; pozdávať sa; odvolať sa 

appreciate oceniť; oceňovať; vážiť si 

approval schválenie 

big business veľkopodnikanie 

blank prázdny; nepopísaný 

bossy panovačný 

brand (obchodná) značka 

buffet občerstvenie; švédsky stôl 

bully týrať; zastrašovať; šikanovať 

catch (sb’s) attention prilákať pozornosť 

cereal cereálie 

client klient 

code kód; znak; zákonník 

commercial reklama (televízna)  

compete súperiť; súťažiť; pretekať  

compliment kompliment; pocta 

consumer spotrebiteľ; konzument 

corridor chodba; koridor 

cover viečko; pokrievka 

credit limit úverový limit 

crisis kríza 

cutback obmedzenia; redukcie 

digital digitálny 

district obvod; štvrť; kraj; okres 

double dvojitý 

educational školský; vzdelávací 

educationalist pedagogický odborník 

energy energia; sila  

enthusiastic nadšený 

existing existujúci 

fizzy šumivý; perlivý 

flirt flirt; flirtovať 



Straightforward Intermediate 2nd Edition Wordlist 

Straightforward Intermediate Second Edition © Macmillan Publishers Limited 2012 

fundraising získavanie peňazí (napr. na charitu) 

gossip ohováranie; ohovárať 

influence vplyv; ovplyvniť 

interest rate úroková sadzba 

joker vtipkár; šibal 

laser laser 

loyalty vernosť; oddanosť 

market research prieskum trhu 

mood nálada 

ordinary 

normálny; bežný (o. people - obyčajný 
ľudia) 

percentage percento 

persuade presvedčiť; presviedčať 

platinum platina 

procedure postup 

process spracovať; spracovávať 

property majetok; vlastníctvo 

repetitive opakovaný 

reward odmena 

sale predaj 

seal zapečatiť; zalepiť (obálku) 

slogan reklamné / volebné heslo 

snack desiata / olovrant; malé občerstvenie 

staff zamestnanci; personál 

stationery papiernicky tovar 

survey prieskum (verejnej mienky) 

sweet sladký; príjemný 

taxpayer daňový poplatník 

terrible hrozný; strašný 

trainee účastník školenia 

urgent naliehavý; urgentný 

voucher poukaz; poukážka 

washing powder prací prášok 

workaholic workoholik; pracovný fanatik 

Unit 6     

Holidays Dovolenka 

action-packed plný zážitkov 

airline letecká linka 

beach pláž; morský breh 

bedding posteľná bielizeň 

brochure brožúra; leták 

capital hlavné mesto 

check in 
ubytovať sa (napr. v hoteli); odbaviť 
(formality na letisku) 

check out of odhlásiť sa (z hotelu apod.) 
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cosmopolitan kozmopolitný 

deposit záloha; záruka; vklad; uložiť 

destination miesto určenia; cieľ 

exclusive exkluzívny; výlučne 

excursion zájazd; výlet; exkurzia 

exotic cudzokrajný; exotický 

find your way around vyznať sa niekde 

flight let 

fun zábava; zábavný 

guided tour prehliadka so sprievodcom 

itinerary popis cesty; itinerár 

laid-back pokojný; bezstarostný 

off the beaten track odľahlý 

packing balenie 

postcard pohľadnica; korešpondenčný lístok  

picturesque malebný; pitoreskný  

resort letovisko 

romantic romantický 

sandy piesčitý 

secluded osamotený; v ústraní 

sightseeing prehliadka pamiatok; okružná prehliadka 

souvenir suvenír 

stop off zastaviť sa; urobiť si prestávku 

suitcase kufor; batožina 

sunscreen krém na opaľovanie 

tourist attraction turistická atrakcia / zaujímavosť 

travel agent pracovník cestovnej kancelárie 

travel rep delegát (cestovnej kancelárie) 

upmarket nákladný; luxusný 

Other words & phrases Ďalšie slová a frázy 

abbey opátstvo 

ahead vpred(u) 

amazing úžasný; ohromujúci 

ancient starobylý; staroveký 

awful strašný; otrasný 

babysitter opatrovateľka detí 

bargain výhodná kúpa 

battery batéria 

bay záliv 

bird’s-eye view z vtáčej perspektívy 

bookmark záložka 

boring nudný; otravný 

brand-new úplne nový 

breathtaking úžasný; vyrážajúci dych 

cabin kabína (v lietadle) 
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catch up on dobehnúť (napr. prácu) 

cocktail koktail 

colony kolónia 

congratulations blahoželanie; gratulácia 

delegation delegácia; splnomocnenie 

depths hlbiny 

dramatic dramatický 

dreadful hrozný; strašný; príšerný 

eloquent výrečný 

enjoyable príjemný 

exhausted vyčerpaný 

fan fanúšik; priaznivec 

fantastic fantastický; úžasný  

fascinating očarujúci; strhujúci 

fate osud 

firm pevný; neústupný 

flexibility flexibilita; pružnosť 

get round to sth vrátiť sa; dostať sa k ... 

giant obrovský; veľký 

goalkeeper brankár 

gorgeous prekrásny; skvelý 

guidance vedenie; rada; poučenie 

harbour prístav 

harp harfa 

hero hrdina; idol  

heritage dedičstvo (napr. kultúrne) 

highlight zlatý klinec; hlavná udalosť 

hill kopec; pahorok 

honeymoon svadobná cesta; medové týždne 

horrible hrozný; strašný  

hyper-organized pedantný; prehnane dôsledný 

in particular predovšetkým 

in person osobne 

indoor zastrešený; krytý; umiestnený v budove 

instructor inštruktor 

kayak kajak 

knockout konečný úder; omráčenie; vyradenie 

last-minute na poslednú chvíľu 

lens šošovka; lupa; objektív 

lie in poležať si 

logical logický 

make up your mind rozhodnúť sa 

memorable pamätný 

option možnosť voľby 

penny penny; halier 
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pilot pilot 

pony poník 

precise presný; podrobný 

range horské pásmo; pohorie; sortiment 

reckon považovať; nazdávať sa; veriť tomu 

respectable vážený; úctyhodný 

rock climbing skalolezectvo 

round sth off zaokrúhliť; uspokojivo uzavrieť 

saint svätý / svätá; svätec 

sculpture socha; sochárstvo 

seal zapečatiť; zalepiť (obálku) 

settle into usadiť sa; uvelebiť sa 

shot výstrel; (foto)záber; kalíštek (nápoja) 

site miesto; plocha 

step krok 

stunning senzačný; ohromujúci 

superb skvelý; nádherný; prekrásny 

talkative zhovorčivý; utáraný 

terrible hrozný; strašný 

thrill nadšenie; rozochvenie 

unbeatable neporaziteľný 

unexpectedly nečakane 

via cez; naprieč 

wild divoký; neviazaný 

windsurfing windsurfing 

zoom lens zoom; objektív s meniteľným ohniskom 

Unit 7     

Phrasal verbs with live Frázové slovesá s "live" 

live for sth žiť pre niečo 

live off sth/sb žiť na úkor niekoho; žiť z niečoho 

live on sth živiť sa 

live out of sth mať všetko potrebné v niečom 

live through sth prežiť; zažiť 

live up to sth žiť v súlade s niečím 

Metaphor Metafory 

at a crossroads na križovatke 
embark on a new stage of 
life vykročiť do nového života 

go their separate ways ísť každý svojou cestou 

his life took off stal sa úspešným 

move on pokročiť; postupovať 

no turning back niet návratu 

take a new direction vykročiť novým smerom 

take an unexpected turn nečakane sa zmeniť 
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Life stages Životné fázy 

adolescent dospievajúci 

adult dospelý; plnoletý 

elderly (po)starší; v rokoch 

in your early/late forties vo veku tesne nad 40 / takmer 50 

middle-aged stredného veku  

pensioner dôchodca 

retired (be ~) byť v dôchodku 

teenager teenager; pubertiak 

toddler batoľa 

Exclamations with what Zvolania 

What a good idea! To je dobrý nápad! 

What a day! To je deň! 

What a mess! To je ale neporiadok! 

What a night! Bol to skvelý večer! 

What a nightmare! To je hrôza! 

What a nuisance! To (by) ma naštvalo! 

What a relief! To je úľava! 

What a shame! To je škoda. 

What a surprise! Také prekvapenie! 

What a waste of time! Také mrhanie časom! 

What bad luck! Taká smola! 

What an idiot! To je hlupák. 

Other words & phrases Ďalšie slová a frázy 

anniversary výročie 

bake piecť (nie mäso) 

ballistic (go ~) vytočiť sa (emócie) 

basically v podstate 

blow out sfúknuť 

blush červenať sa 

boss šéf 

candle sviečka 

childcare starostlivosť o deti 

consequence následok; dôsledok 

consultant špecialista (najmä lekár) 

contract zmluva 

decorator maliar; tapetár 

embarrassment rozpaky; pocit trápnosti 

expectation očakávania; vyhliadky 

fade vytratiť sa; vyblednúť 

farmhand poľnohospodársky robotník 

fee honorár; odmena; poplatok 

fiercely úplne; neľútostne 

fire vyhodiť zo zamestnania 
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found založiť; zriadiť 

generation generácia 

get in touch with sb skontaktovať sa s niekým 

graduate absolvovať vysokú školu 

guilty vinný 

hell peklo; veľmi nepríjemná situácia 

hill kopec; pahorok 

iced s cukrovou polevou 

invitation pozvanie; pozvánka 

irresponsible nezodpovedný 

lamb jahňacie (mäso); jahňa 

make sense dávať zmysel 

medication liek 

mentally psychicky, mentálne 

miss out on sth prepásť niečo 

moving dojemný; dojímavý 

nappy plienka 

nursery jasle; materská škôlka 

orchestra orchester 

outfit oblečenie (pre konkrétnu príležitosť) 

overworked prepracovaný 

playgroup detský krúžok; jasle 

PR (public relations) styk s verejnosťou 

promotion povýšenie 

put two and two together vedieť si to spočítať; uvedomiť si  

radical radikálny 

rebellious odbojný; vzdorovitý 

redundancy nadbytočnosť 

regret ľútosť; ľutovať 

scholarship štipendium 

sherry sherry 

social security sociálne zabezpečenie 

steep strmý; prudký; náhly 

stressful stresový 

superficial povrchný; nedbanlivý 

suspect tušiť; podozrievať 

take sth/sb seriously brať vážne 

tattoo tetovanie 

toast pripiť; pozdvihnúť čašu; prípitok 

tractor traktor 

travel expenses cestovné náklady 

unsure neistý 

unthinkable neuveriteľný; nepredstaviteľný 

violinist huslista 
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wise múdry 

youthful mladistvý (napr. vzhľad) 

Unit 8     

Newspapers Noviny 

article článok 

circulation náklad (počet výtlačkov)  

daily denník (noviny)  

feature novinový článok 

headline titulok; nadpis 

journalist novinár; žurnalista 

left-wing ľavicový 

news coverage spravodajstvo; referovanie o (of) 

press tlač 

quality newspaper seriózny denník 

right-wing pravicový 
Compound nouns 
(driving) Zložené výrazy (vedenie vozidla) 

credit card kreditná / úverová karta 

driving licence vodičský preukaz 

ID card doklad totožnosti 

mobile phone mobilný telefón; mobil  

motorway diaľnica 

no-parking zone zóna zákazu parkovania 

one-way street jednosmerná ulica 

police station policajná stanica 

seatbelt bezpečnostný pás 

speed limit najvyššia povolená rýchlosť 

traffic lights semafor; dopravné svetlá 

Law and order Zákon a poriadok 

arrest zatknúť; zaistiť (podozrivého) 

clue záchytný bod; návod; tušenie  

court súd 

crime zločin 

criminal zločinec; trestný  

evidence dôkazy 

gangster zločinec 

guilty vinný 

hold-up prepad (napr. banky) 

innocent nevinný 

jail väzenie 

judge sudca; súdiť  

jury porota 

mask maska 

punishment trest 

revolver revolver 
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rob (vy/u/o)kradnúť 

robber zlodej; lúpežník 

robbery lúpež 

sentence trest; rozsudok 

solicitor 

právnik (pripravujúci listiny a poskytujúci 
právne rady) BrE 

stick-up prepadnutie (napr. banky) 

thief zlodej 

trial súdny proces; súdne konanie 

victim obeť 

violent násilný; násilnícky 

witness svedok; byť svedkom niečoho 

Other words & phrases Ďalšie slová a frázy 

abandon opustiť; vzdať sa (niečoho) 

access prístup 

annual každoročný 

attitude postoj; prístup; stanovisko 

best-selling skvele predajný; výborne sa predávajúci  

biscuit keks; sušienka 

cable kábel 

cool off vychladnúť 

cream krémová farba; smotana  

crossword krížovka 

cyclist cyklista 

demand dopyt; požadovať 

demonstration demonštrácia  

developing world rozvojový svet 

divorced rozvedený / rozvedená 

employer zamestnávateľ 

endanger ohroziť; vystaviť nebezpečenstvu 

engineering strojárstvo; stavebníctvo; inžinierstvo 

exaggerated prehnaný; zveličený 

facilities výbava; príslušenstvo 

flash záblesk; vznietiť; blesk 

fountain fontána; prameň 

globalization globalizácia 

hypothetical hypotetický 

investigative investigatívny; vyšetrovací 

launderette samoobslužná práčovňa 

living conditions životné podmienky 

look-alike podobná osoba/vec 

media médiá 

movie film; kino  

naked nahý 

negotiation rokovanie; vyjednávanie 
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network 

sieť; televízna a/alebo rozhlasová 
spoločnosť 

nude nahý; obnažený 

overcrowding preľudnenie 

pathetic dojemný; žalostný 

patience trpezlivosť 

pie pečivo s plnkou; koláč  

pompous veľkolepý; honosný 

protest protest; odpor; protestovať 

protester odporca; protestujúci 

public figure známa osobnosť 

publish publikovať; zverejniť 

reasonable rozumný; racionálny 

roof strecha  

salary (stály) plat 

slip pokĺznuť (sa) 

species druh; trieda (živočíchov) 

statement vyhlásenie; výrok 

strike stávka (napr. robotníkov); úder; útok 

strip pásik 

studio ateliér  

summing-up zhrnutie (napr. údajov) 

support podporovať; fandiť; potvrdiť 

symbol symbol 

sympathize 
mať súcit, pochopenie; prejaviť sústrasť; 
sympatizovať 

target cieľ; terč; zasiahnuť 

thriller napínavý román / film  

toy hračka 

traffic dopravný / pouličný ruch; premávka 

treatment liečba 

trip  zakopnúť 

union únia 

valley údolie 

valuable cenný; hodnotný 

values hodnoty 

vulnerability zraniteľnosť 

widely široko; zoširoka 

Unit 9     

Shopping Nakupovanie 

corner shop malý obchod so zmiešaným tovarom 

discount shop diskontný obchod 

high street shopping nakupovanie na hlavnej ulici 

online shopping nakupovanie cez internet 

shop assistant predavač 
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shopaholic človek závislý na nakupovaní 

shoplifter zlodej v obchode 

shopping centre nákupné stredisko 

shopping mall nákupné stredisko (obchodný dom)  

window-shopping nazeranie do výkladov 

Containers Nádoby 

bottle fľaša 

box krabica; skrinka 

can plechovka 

carton krabica (napr. džúsu) 

jar (zaváracia) fľaša; džbán 

packet balíček; krabička 

tin plechovka; konzerva 

tub pohárik s vekom; sud 

Collocations with take Slovné spojenia s "take" 

take a look at (sth)  pozrieť sa (na niečo) 

take advantage of(sth) využiť niečo 

take (sb’s) advice nechať si poradiť 

take (sb’s) breath away vyraziť dych 

take (sb’s) word for (sth) veriť niekomu 

take time neponáhľať sa; dať si pauzu 

Prepositional phrases Frázy s predložkami 

by heart spamäti 

by mistake omylom 

in class na hodine (v triede) 

in detail detailne; podrobne 

in full úplne; celkom 

in touch v kontakte 

in trouble (be ~) mať problémy, ťažkosti 

on average v priemere 

Other words & phrases Ďalšie slová a frázy 

accessible dostupný 

accurately presne; dôkladne 

analyze analyzovať 

appeal 

páčiť sa; byť sympatický; urobiť dobrý 
dojem 

association asociácia; združenie 

basement suterén; pivnica 

basket kôš; košík 

buff nadšenec; fanúšik 

burger hamburger 

cater zaisťovať / dodávať občerstvenie 

chart tabuľka; rebríček (skladieb) 

classic klasický; klasika 

complaint sťažnosť 
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council rada (spoločnosti), zhromaždenie 

cracker suchár; keks 

cranberry brusnica 

cross off vyškrtnúť; vymazať 

cybernaut človek závislý od internetu 

decaffeinated bez kofeínu 

delivery donášková služba 

diet diéta 

discount zľava 

electronic elektronický 

out of favour nepopulárny, nemoderný 

fraud podvod 

free-range voľný výbeh 

frustrated znechutený; otrávený 

gift darček; dar 

greeting pozdrav 

guarantee zaručiť; zaistiť 

hand-made ručne vyrobený 

herb bylina 

hot-air balloon teplovzdušný balón 

household domácnosť 

landscape krajina 

leaf list 

lemonade citronáda 

lighter zapaľovač 

low-fat nízkotučný 

luxury luxus; prepych 

margarine margarín 

marmalade citrusová marmeláda 

memorabilia zberateľsky cenné predmety 

nation národ 

olive oil olivový olej  

organic ekologický; bio 

out of favour nepopulárny, nemoderný 

outskirts okraj; periféria 

parade slávnostný pochod / sprievod; prehliadka 

peanut búrsky oriešok 

precious vzácny; drahý 

product výrobok; produkt 

proposal návrh; ponuka 

query opýtanie (sa); otázka 

release prepustiť; vydať 

salad šalát (miešaný) 

screenplay filmový scenár 

slice krajec; plátok 



Straightforward Intermediate 2nd Edition Wordlist 

Straightforward Intermediate Second Edition © Macmillan Publishers Limited 2012 

spice korenie 

statistic štatistický 

technophobe 
človek majúci strach z moderných 
technológií 

tissue papierová vreckovka 

trilogy trilógia 

trolley nákupný vozík 

tuna tuniak 

unconventional nekonvenčný; neobvyklý 

vegetarian vegetarián 

wheelchair invalidný vozík 

wish list zoznam prianí 

wrap (za)baliť 

Unit 10     

Illusions Ilúzie 

act správať  sa; konať 

audience diváci; publikum 

fake falšovaný; falzifikát 

magician kúzelník; čarodejník 

perform účinkovať; hrať (hru) 

pretend predstierať 

public verejný  

reveal odhaliť 

stage javisko 

trick podvod; úskok; kúzlo 

vanish zmiznúť 

Word families Odvodené slová 

certain (byť si) istý 

certainly určite; samozrejme 

certainty istota 

definite jednoznačný; konečný; určitý 

definitely určite; rozhodne 

impossibility nemožnosť 

impossible nemožný 

improbability nepravdepodobnosť 

improbable nepravdepodobný 

likelihood pravdepodobnosť 

likely pravdepodobný; pravdepodobne 

possibility možnosť 

possible možný; prijateľný 

possibly možno; azda 

probability pravdepodobnosť; možnosť 

probable pravdepodobný; predpokladaný; možný 

probably pravdepodobne 

uncertain neistý; neurčitý 
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uncertainty neistota 

unlikely takmer určite nie 
Verbs followed by 
infinitive Slovesá s infinitívom 

begin začať; začínať 

claim tvrdiť; nárokovať 

deserve zaslúžiť si 

manage zvládať; dokázať 

pretend predstierať 

refuse odmietnuť 

seem zdať sa; pripadať 

try skúsiť 

Idioms Slovné spojenia 

bright and early veľmi skoro; včas 

drag your feet vláčiť sa 

get cracking pohnúť sa, švihnúť si 

get to the point dostať sa k veci 

high point zlatý klinec (niečoho) 

play it safe vyhýbať sa riskovaniu, staviť na istotu 

Other words & phrases Ďalšie slová a frázy 

accuse obviniť 

alien mimozemšťan; návštevník (z inej planéty) 

ape ľudoop 

archaeological archeologický 

biological biologický 

bullying šikanovanie 

bury pochovať 

canoe kanoe 

casino kasíno 

CCTV 
priemyselná televízia (s uzavretým 
okruhom) 

certificate certifikát; vysvedčenie 

collar golier 

confidentiality diskrétnosť; dôvernosť 

crazy šialený; bláznivý  

cure (vy)liečiť; liek 

dating agency zoznamovacia agentúra 

deaf hluchý 

deepen prehĺbiť sa; zosilniť 

elbow lakeť 

equipment vybavenie; výbava 

float plávať; vznášať sa (vo vode; vo vzduchu) 

furious zúrivý; nahnevaný 

grave hrob 

guardian strážca; strážnik 
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gun (strelná) zbraň; pištoľ 

hack into napadnúť (napr. server) 

hide schovať 

hoot hučať; hulákať 

in the long/short term z dlhodobého / krátkodobého hľadiska 

knight rytier 

knot uzol 

legend legenda 

minority menšina 

monk mních 

motel motel 

murder vražda 

murderer vrah 

mysterious tajomný; tajuplný; záhadný  

myth výmysel; mýtus 

neuroscientist vedec zameraný na nervový systém 

obvious zjavný; očividný 

paddle pádlovať 

pharmaceutical farmaceutický 

rabbit králik  

revelation odhalenie 

routine rutina; rutinný 

rub trieť (sa) 

scan snímať obraz; prezerať text 

scare zastrašovať; strašiť 

secrecy utajenie; mlčanlivosť 

secret agent tajný agent 

snap 

cvaknutie, chňapnúť (po niečom), zlomiť 
(sa), momentka 

software programové vybavenie počítača 

spoil pokaziť; rozmaznať 

spy on sledovať; tajne pozorovať 

tent stan 

tie kravata; viazanka  

traitor zradca 

understandably pochopiteľne 

vandalism vandalizmus 

virus vírus 

weapon zbraň  

worthless bezcenný; zbytočný 

system systém 

Unit 11     

Sport Šport 

amateur amatér; nadšenec 
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athlete atlét; športovec 

athletics (ľahká) atletika 

baseball baseball 

beat poraziť (niekoho) 

boxing box 

catch chytiť; chytať; zachytiť (sa) 

champion šampión; víťaz 

championship majstrovstvo; šampionát 

coach tréner; trénovať (niekoho) 

competitor súper 

court kurt; dvorec  

dive potápať sa; skákať do vody 

field ihrisko  

finalist finalista 

football futbal; (futbalová) lopta 

gym telocvičňa; telocvik 

gymnast gymnasta 

gymnastics gymnastika 

hit zasiahnuť; trafiť (niečo) 

jump skočiť; skákať 

kick kopať; kopnúť (nohou) 

marathon maratón 

medal medaily 

paraglider paraglider 

paragliding paragliding 

pass prihrať 

penalty penalta; pokutový hod, kop, ... 

polo pólo 

player hráč  

race preteky; súťaž; pretekať 

racquet raketa 

rugby ragby 

run bežať; utekať; beh 

semi-final semifinále 

serve podávať; (mať) podanie 

strength sila 

throw hádzať; hodiť 

trampoline trampolína 

triathlon triatlon 

volleyball volejbal 

water polo vodné pólo 

wetsuit neoprénová kombinéza 

Nouns and adjectives Podstatné a prídavné mená 

agile agilný; svižný; čulý 

agility pohyblivosť; bystrosť 
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ambitious ambiciózny 

ambition ctižiadosť; túžba; želanie 

determined rozhodný; odhodlaný 

determination rozhodnosť; odhodlanie 

enthusiastic nadšený 

enthusiasm nadšenie 

intelligent inteligentný; bystrý  

intelligence inteligencia; rozum 

power sila; moc 

powerful mocný; silný  

ruthless nemilosrdný 

ruthlessness nemilosrdnosť; bezohľadnosť 

talent nadanie; talent 

talented talentovaný 

Make & do Slovesá "make" a "do" 

make a cup of tea uvariť šálku kávy 

make a donation venovať dar na dobročinné účely 

make a mess urobiť neporiadok 

make a mistake (u)robiť chybu 

do some work trocha čosi urobiť 

do the shopping nakupovať 

do the accounts robiť účtovníctvo 

do someone a favour urobiť niekomu láskavosť 

do some sport športovať 

Other words & phrases Ďalšie slová a frázy 

acceptance prijatie; uznanie 

achievement úspech; čin 

anorexia anorexia 

bet staviť sa; staviť (na niečo) 

bizarre bizarný; čudesný 

bounce odraziť; odskočiť 

casual neformálny (odev) 

charitable charitatívny 

contribution príspevok 

cycle ísť na bicykli, bicyklovať sa 

declare prehlásiť; tvrdiť 

devote venovať (sa); zasvätiť 

disability nespôsobilosť; invalidita 

discipline potrestať; poriadok; disciplína 

donation dar; príspevok 

dye zafarbiť 

fed up otrávený; nahnevaný 

fill in vyplniť; doplniť 

foundation založenie; nadácia 

gang gang 
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glory sláva; nádhera 

host usporiadať 

income príjem 

inflatable nafukovací 

iron žehliť; žehlička; železo  

massage masáž 

obstacle prekážka; ťažkosť; problém 

odd zvláštny; čudesný 

outlook názor; pohľad (na vec); postoj 

patron patrón; ochranca 

phenomenon jav; úkaz 

prime-time hlavný vysielací čas 

psychological psychologický; psychický; duševný 

psychologist psychológ 

relief úľava; uľahčenie 

require vyžadovať; požadovať 

royal kráľovský 

sacrifice obetovať; obeť 

shave holiť (sa) 

successive idúci za sebou 

take vziať; zabrať; trvať 

tough pevný; tuhý; neústupný 

train trénovať 

trainers športová / bežecká obuv 

unpaid nezaplatený 

weird tajuplný; tajomný; čudný 

wheelchair invalidný vozík 

Unit 12     

Money Peniaze 

bank account bankový účet 

cash machine bankomat 

dependent závislý 

earnings zárobok; príjem; výnos 

financial peňažný; finančný 

financially finančne 

get into debt zadlžiť sa 

invest vložiť; investovať 

investment investícia 

make money zarábať peniaze 

open an account založiť si účet 

pay a bill zaplatiť účet 

save šetriť; sporiť 

savings account sporiaci účet 

share akcie; podiel 

stock cenný papier; akcie 
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take out a mortgage vybaviť si hypotéku 

withdraw vybrať (peniaze) 

write a cheque vypísať šek 

Reporting verbs Slovesá súvisiace s podávaním správ 

claim tvrdiť; robiť si nárok 

complain sťažovať sa 

deny poprieť 

inform oznámiť; informovať 

insist trvať na niečom; naliehať; vyžadovať 

warn varovať; upozorniť (niekoho) 

Other words & phrases Ďalšie slová a frázy 

agenda program; rokovací poriadok 

agitated znepokojený; rozrušený 

appeal odvolať sa; odvolanie 

astonishing udivujúci; ohromujúci 

attract priťahovať 

beg prosiť; naliehavo žiadať; žobrať 

beggar žobrák 

bug bacil; vírus 

campaign kampaň 

cheek líce; tvár 

chin brada 

companionship spoločenstvo; priateľstvo 

cruise ísť stálou rýchlosťou (autom) 

damages odškodné; náhrada škody 

delighted potešený  

distress úzkosť; strach; ťažkosť 

edition edícia; vydanie (tlačoviny) 

emphasis dôraz 

freeway diaľnica (US) 

heroin heroín 

homeless bez domova 

honour ctiť; uznávať; rešpektovať 

investigate vyšetrovať 

lid pokrievka; viečko  

limited obmedzený 

manual príručka; návod 

manufacturer výrobca; továrnik 

men’s room pánske toalety 

motor home kempingový voz 

multiplex viacnásobný; početný; multikino 

pickle nakladaná uhorka 

plaintiff žalobca; navrhovateľ 

predictable predvídateľný 

reflect odrážať; vyjadrovať 
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report zápis; správa 

responsibility zodpovednosť 

roll gúľať; valiť 

settlement urovnanie sporu; dohoda 

shock šok; zľaknutie 

source zdroj; prameň 

specify vymedziť; spresniť 

steady stály; verný 

student union 

budova / študentská organizácia 
zameraná na spoločenské a oddychové 
aktivity 

sue podať žalobu 

suitable vhodný; primeraný 

survey prieskum (napr. verejnej mienky) 

tear slza 

theme park zábavný park 

turn down stlmiť; stíšiť; odmietnuť 

unfair nespravodlivý; nečestný 

unisex unisex; vhodný pre mužov i ženy 

vast rozľahlý; rozsiahly 

vehicle vozidlo; dopravný prostriedok 

vulnerable zraniteľný; bezbranný 

 


