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Gateway to Maturita B2
Unit 1 – Study helpline
assignment
cheat

/@'saInment/
/tSi:t/
/k@n'tInjU@s
continuous assessment @'sesm@nt/
course
/kO:s/
coursework
/'kO:swÆ:k/

úloha; zadanie
podvádzať; podvodník

priebežné hodnotenie
kurz; chod (jedla)
celoročná práca
stupeň; akademická
degree
/dI'gri:/
hodnosť
prepadnúť; neurobiť
fail
/feIl/
(skúšku)
grade
/greId/
známka; ročník; trieda
absolvovať VŠ;
graduate
/gr{dZu@t/
absolvent VŠ
lecture
/lektS@/
prednáška
mark
/mA:k/
známka; značka
master’s
/ma:st@/
VŠ titul (napr. MBA)
notes
/n@Uts/
poznámky
pass
/pA:s/
zložiť; urobiť (skúšku)
(~ an exam) znovu
resit
/ri:sIt/
robiť skúšku
revise
/rI'vaIz/
opakovať
term
/tÆ:m/
semester; polrok
opatrovník; tútor;
tutor
/tju:t@r/
súkromný učiteľ
tutorial
/tjU:'tO:ri@l/
konzultácia (na VŠ)
undergraduate
/önd@'gr{dZU@t/
študent; vysokoškolák
become independent
/biköm indi'pend@nt/ stať sa nezávislým
/ekstr@k@'rIkj@l@
mimoškolské
extracurricular activities {k'tIv@tis/
aktivity/činnosti
študentská ubytovňa;
hall of residence
/hO:l @v rezid@ns/
internát
nájsť si nových
kamarátov; skamarátiť
make new friends
/meik njU: frends/
sa
student facilities
/'stjud@nt f{'sil@tis/ študentské zariadenia
student loan
/'stjud@nt l@Un/
študentská pôžička
study abroad
/stadi @'brO:d/
študovať v zahraničí
urobiť/upiecť
make a cake
/meik @ keik/
koláč/tortu
make a decision
/meIk @ dI'sIZn/
rozhodnúť sa
make a noise
/meIk @ nOIz/
robiť hluk
make friends
/meIk 'frendz/
spriateliť sa s
make the dinner
/meIk D@ dIn@/
uvariť večeru
do a course
/kO:s/
navštevovať kurz
do an assignment
/dU: @n @'saInment/ (u)robiť úlohu/zadanie
do an exam
/dU: @n Ig'z{m/
robiť skúšku
(u)robiť domáce
do chores
/dU: tSO:z/
práce/povinnosti
do homework
/dU: h@UmvÆ:k/
(u)robiť domáce úlohy
do the shopping
/dU: D@ SÁpIÎ/
nakupovať
do the washing
/du: D@ wÁSIÎ/
prať (prádlo)
do well
/du: 'wel/
prosperovať
academic
/{k@'demIk/
akademický
ages
/eIdZIz/
celá večnosť
already
/O:l'redi/
už
annoy
/@'nOI/
otravovať; rušiť
anyway
/enIweI/
v každom prípade
arrange
/@'reIndZ/
upraviť; usporiadať
avoid
/@'vOId/
vyhýbať; vyhnúť sa
balance
/b{l@ns/
rovnováha; harmónia
base
/beIs/
základ
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be like (somebody)
blame
brave

/bI: laik/
/bleIm/
/breIv/

break
by the way

/breIk/
/baI D@ 'weI/

can’t stand

/kA:nt st{nd/

career
choice

/k@'rI@/
/tSOIs/

chore
come up
complain
details
discuss
don’t mind
duration
encourage
ever

/tSO:/
/köm 'öp/
/k@m'pleIn/
/di:teIlz/
/dIs'kös/
/d@Unt 'maInd/
/dju'reISn/
/In'körIdZ/
/ev@/

expect
experience
find out about

/Ik'spekt/
/Ik'spI@ri@ns/
/faind aut @'baut/

folder
forum

/'f@Uld@/
/ 'fO:r@m/

hand in
helpline
improve
instead of
irritate

/h{nd 'In/
/helplain/
/Im'pru:v/
/In'sted @v/
/IrIteIt/

just
look forward to
manage

/dZöst/
/lUk 'fO:w@d t@/
/m{nIdZ/

nerves
never
noise
practical
realise
relatively
research
risk
since
specific
take your mind off
something
theoretical
topic

/nÆ:vz/
/nev@/
/nOIz/
/pr{ktIkl/
/ri:@laIz/
/rel@tIvli/
/rI'sÆ:tS/
/rIsk/
/sIns/
/sp@'sIfIk/

uni

/jU:ni/

unspecified
valid

/ön'spesifaid/
/v{lId/

wallet

/wÁlIt/

wet

/wet/

/teik jO:maind of/
/TI@'retIkl/
/tÁpIk/

podobať sa (na
niekoho)
viniť; obviňovať
statočný; odvážny
rozbiť (sa/si); zlomiť
(sa/si)
mimochodom
nemôcť zniesť;
neznášať
povolanie; životná
dráha
výber; voľba
povinnosť; domáca
práca
objaviť sa
sťažovať sa
podrobnosti
diskutovať; debatovať
nevadí (mi)
trvanie; doba
povzbudiť
niekedy; predpokladať
očakávať;
predpokladať
zážitok
zistiť (niečo)
záložka; zaraďovač;
šanón
fórum
podať; (formulár);
odovzdať
linka pomoci
zlepšiť; vylepšiť
namiesto (niečoho)
dráždiť; provokovať
teraz (=práve pred
chvíľou); práve;
spravodlivý)
tešiť sa
zvládať; dokázať
nervy; nervozita;
napätie
nikdy
hluk
praktický
uvedomiť si
relatívne
výskum
risk
odvtedy
presný; určitý
nemyslieť na (niečo)
teoretický
téma; námet
predpona s významom
"jednotný"
nešpecifikovaný;
nešpecifický
odôvodnený; platný
(pánska) peňaženka;
náprsná taška)
mokrý; daždivý;
daždivo
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Unit 2 – Nine to five
bad conditions

/b{d k@n'diSns/

be on flexitime
be responsible for

/bI on fleksitaim/
/bI rI'spÁnsIbl f@/
/'deIndZ@r@s
k@n'diSns/

dangerous conditions
deal with
do shift work
earn
employee
experience
from nine to five
full-time
good conditions
indoors
long hours
manual
outdoors
overtime
paperwork
part-time
qualification
salary
self-employed
skilled
stressful
training
well-paid
apply for a job
become unemployed
be dismissed
be fired
be made redundant
be offered a job
be sacked
get promotion
look for a job
resign
retire
sign a contract
fill in
get ahead
keep at
keep up with
set up
take over
turn down
work on
all things considered
apply to
attach

zlé podmienky
nemať presne
vymedzený pracovný čas
byť zodpovedný za

nebezpečné podmienky
zaoberať sa (čím);
/di:l wID/
jednať (o čom)
/dU: Sift wÆ:k/
pracovať na smeny
/Æ:n/
zarobiť; zarábať
/emplOI'i:/
zamestnanec
/Ik'spI@ri@ns/
zážitok
/from nain t@ faiv/ od 9 do 5
/fUl taIm/
na plný úväzok
/gU:d k@n'diSns/
dobré podmienky
vnútri; dovnútra; doma;
/In'dO:z/
pod strechou
/loÎ aU@z/
dlhý pracovný čas
/m{njU@l/
príručka; návod
/aUt'dO:z/
vonku; v prírode
/@UvertaIm/
nadčas
papierová / kancelárska
/peIp@wÆ:k/
práca
/pA:t taIm/
na čiastočný úväzok
/kwÁlIfIkeIS@n/
vzdelanie; kvalifikácia
/s{l@ri/
(stály) plat
/self Im'plOId/
živnostník; podnikateľ)
/skIld/
šikovný
/stresfl/
stresový
/treInIÎ/
tréning; výcvik; výučba
/wel 'peId/
dobre platený
uchádzať sa/žiadať o
/@plai fo: @ dZob/
prácu
/bIköm önIm'ploId/ stať sa nezamestnaným
/bI dIs'mIst/
byť prepustený (z práce)
/bI 'fai@d/
byť vyhodený (z práce)
byť prepustený (z
/bI meId r@'dönd@nt/ nadpočetnosti)
/bIOf@d @ dZob/
mať ponúknutú prácu
/bI s{kt/
byť vyrazený (z práce)
/get pr@'m@USn/
byť povýšený (v práci)
/lU:k fO: @ dZob/
hľadať (si) prácu
odstúpiť; vzdať sa
/rIzaIn/
funkcie
odísť do dôchodku;
/rI'taI@/
ukončiť kariéru
/sain @ 'kÁntr{kt/
podpísať zmluvu/kontrakt
/fIl In/
vyplniť
presadiť sa; získať
/get @'hed/
náskok
/kI:p {t/
držať sa (niečoho)
udržiavať (čo);
/ki:p öp wID/
pokračovať (v čom)
/set'öp/
vyraziť (na cestu)
prevziať; ujať sa
/teIk '@Uv@/
(funkcie)
/tÆ:n daUn/
utlmiť; stíšiť; zoslabiť
/wÆ:k on/
pracovať na (niečom)
berúc do úvahy všetky
/O:l TiÎs k@n'sId@d/ veci
žiadať (o niečo);
/@'plai tu/
uchádzať sa
/@'t{tS/
pripojiť; lipnúť na
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beg
bus fare
candidate
caretaker
challenging
crowd
distraction
driving licence
firefighter
flexibility
flexible
for instance
furthermore

gap year
gravity
ground
however
hurry
in addition
interrupt
jellyfish
location
luxurious
motivate
nevertheless
particle
passenger
personal assistant
press conference
promote
promotional
properly
share
single
software engineer
sting
straight away
sum up
unlock
volunteer
what is more

prosiť; žobrať; naliehavo
žiadať
cestovné za autobus
kandidát; uchádzač
domovník; školník
náročný; vyzývavý
dav; lúza; ľudia
vyrušení; rozptýlení
vodičský preukaz
hasič
flexibilita; pružnosť
pružný; ohybný; flexibilný
napríklad
okrem toho
rok po strednej škole,
kedy študent cestuje
alebo pracuje ako
/g{p jI@/
dobrovoľník
/gr{v@ti/
gravitácia
/graUnd/
zem; základ
/haU'ev@/
avšak
/hörI/
ponáhľať sa; náhlenie
/In @'dISn/
okrem; navyše
/Int@röpt/
prerušiť; rušiť
/dZelifiS/
medúza
/l@U'keISn/
poloha; umiestnenie
/lög'ZU@ri@s/
luxusný
/m@UtIveIt/
motivovať; podnietiť
/nev@D@'les/
avšak
kúsok; kúsoček;
/'pA:tIkl/
čiastočka; štipka
/p{sIndZ@/
cestujúci; pasažier
/'pÆ:s@nl @'sist@nt/ osobný asistent
/pres 'kOnf@r@ns/
tlačová konferencia
/pr@'m@Ut/
povýšiť
/pr@'m@US@nl/
propagačný; reklamný
/prÁp@li/
poriadne
podieľať sa (na niečom);
/Se@/
zdieľať
slobodný; singl
(nahrávka s jednou
/sIÎgl/
skladbou)
/ 'sOftwe@ endZI'nI@/ programový inžinier
/stIÎ/
bodnúť; štipnúť; žihadlo
/streIt @'weI/
hneď; okamžite
/söm 'öp/
zhrnúť; rekapitulovať
/anlOk/
odomknúť
dobrovoľník; prihlásiť sa
/vÁl@n'tI@/
dobrovoľne
/wot iz mO:/
a čo viac; naviac; navyše
/beg/
/bös fe@/
/k{ndIdeIt/
/ke@teIk@/
/tS{l@ndZIÎ/
/kraUd/
/dIs'tr{kSn/
/draIvIÎ laIsns/
/faI@faIt@/
/fleks@'bIlIti/
/fleks@bl/
/f@r 'Inst@ns/
/fÆ:D@'mO:/

Gateway to exams: Units 1 - 2
atmosphere
behave

/{tm@sfI@/
/bI'heIv/

campus
constructively

/'k{mp@s/
/k@n'straktIvli/

exchange

/Iks'tSeIndZ/

frustrating
fulfil
linguistic
memorable

/fra'streItIÎ/
/fUlfIl/
/lIÎ'gwIstIk/
/mem@r@bl/

atmosféra; nálada;
ovzdušie
chovať sa
areál univerzity;
akademická pôda
konštruktívne
vymeniť; zameniť (čo za
čo)
znechucujúci;
znepokojujúci
naplniť; splniť; vykonať
lingvistický
pamätný
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/p{S@n@t/
/pÁl@tIks/
/pr@'fes@/
/rI'mu:v/
/sÁlv/
/stImjUleItIÎ/

nadšený; zaujatý;
vášnivý
politika
profesor
odstrániť; vybrať
(vy)riešiť; (roz)lúštiť
podnetný; povzbudzujúci

Unit 3 – On the move
astronaut

/{str@nO:t /

board
crew
flight
gate

/bO:d/
/kru:/
/flaIt/
/geIt/

get in

/get 'In/

get off

/get 'Áf/

get on
get out
high-speed train
land

/get 'Án/
/get aUt/
/hai spi:d treIn/
/l{nd/

landing

/l{ndIÎ/

launch
motorway

/lO:ntS/
/m@Ut@weI/

orbit
passenger
platform
rocket
spacecraft
space station

/O:bIt/
/p{sIndZ@/
/pl{tfO:m/
/rÁkIt/
/speIskrA:ft/
/speIs steISn/

take off
the Underground

/teIk 'Áf/
/Di: 'and@graUnd/

the subway
the tube
traffic jam

/D@ 'söbwei/
/D@ tjU:b/
/tr{fIk dZ{m/

cooperate
disadvantage
disagree
disappear

/k@U'Op@reIt/
/dIs@d'vA:ntIdZ/
/dIs@'gri:/
/dIs@'pI@/

discomfort
disobey
illogical
impatient
impossible
incapable
incomplete
interactive
irregular
irresponsible

/dIs'kömf@t/
/dIs@'beI/
/I'lOdZIkl/
/Im'peISnt/
/Im'pÁs@bl/
/In'keIp@bl/
/Ink@m'pli:t/
/Int@r'{ktIv/
/I'regj@l@/
/IrI'spÁnsIbl/

miscalculate
misunderstand

/mIs'k{lkjuleIt/
/mIsönd@'st{nd/

overbook

/@Uv@bU:k/
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kozmonaut
nastúpiť do (vlaku /
lietadla)
posádka
let
brána; vráta
vstúpiť; vojsť; dostať sa
dovnútra
vystúpiť (za autobusu,
električky a pod.)
(~ with) vychádzať dobre
s
vytiahnuť
vysokorýchlostný vlak
pristáť
pristátie; vylodenie;
odpočívadlo
(vy / s)pustiť; (vy /
s)pustenie
diaľnica
obežná dráha; obiehať
po ~
cestujúci; pasažier
nástupište
raketa
kozmická loď
orbitálna stanica
dať (si) dole; vyzuť (si)
topánky; vzlietnuť
(lietadlo)
metro (BrE)
metro (AmE); podchod
(BrE)
metro (BrE, hovorove)
dopravná zápcha
spolupracovať;
kooperovať
nevýhoda
nesúhlasiť
zmiznúť; stratiť sa
nepohodlie; (vnútorný)
nepokoj
nepočúvať
nelogický
netrpezlivý
nemožný
neschopný; nespôsobilý
necelý, nedokončený
interaktívny
nepravidelný
nezodpovedný
zle spočítať; prepočítať
sa
nepochopiť; nechápať
predať viac lístkov než je
v skutočnosti miest k
dispozícii

overpopulated

/@Uv@'pOpjuleItId/

postgraduate

/p@Ust'gr{dZu@t/

reinvent
rewrite

/ri:In'vent/
/ri:'raIt/

subway
sub-zero
superhuman

/söbweI/
/söb'zI@r@U/
/su:p@'hju:m@n/

supersonic
unbelievable

/su:p@'sOnIk/
/önbI'li:v@bl/

underestimate

/önd@r'estImeIt/

underpaid
unexpected
unlikely
unnecessary
unsuccessful
unusual
appointment
be on board
bold
collision

/önd@'peId/
/önIks'pektId/
/ön'laIkli/
/ön'nes@s@ri/
/öns@k'sesfl/
/ön'ju:Zu@l/
/@'pOIntm@nt/
/bI on bO:d/
/b@Uld/
/k@'lIZn/

environmental
grow
ice age
impact
last

/In"vaIr@n'mentl/
/gr@U/
/aIs eidZ/
/Imp{kt/
/lA:st/

look up

/lUk öp/

manned
model
myth
nervous
occasion
organic
parcel
positive
pregnant
rocket
roughly
save up
telescope

/m{nd/
/mÁdl/
/mIT/
/nÆ:v@s/
/@'keIZ@n/
/O:'g{nIk/
/'pa:sl/
/pÁz@tIv/
/pregn@nt/
/rÁkIt/
/röfli/
/seIv 'öp/
/telIsk@Up/

preľudnený
pomaturitný;
postgraduálny študent
znovu
vynájsť/vymyslieť/pretvor
iť
prepísať
podzemná železnica
(US); podchod pre
chodcov (GB)
pod nulou
nadľudský
nadzvukový;
ultrazvukový;
supersonický
neuveriteľný
podceniť; nedoceniť;
brať na ľahkú váhu
podhodnotený;
málo/nedostatočne
platený
neočakávaný
takmer určite nie
nadbytočný; zbytočný
neúspešný
neobvyklý
(dohodnuté) stretnutie
byť na palube
smelý; výrazný; trúfalý
zrážka; stret
ekologický; týkajúci sa
životného prostredia
pestovať (rastliny); rast
doba ľadová
dopad; vplyv; účinok
posledný; minulý
vyhľadať; nájsť čo (v
slovníku)
obsadený ľudskou
posádkou
model; modelka
výmysel; mýtus
nervózny; úzkostlivý
príležitosť
ekologický
balík; zásielka
pozitívny
tehotná
raketa
hrubo; drsne
šetriť na čo (for)
ďalekohľad; teleskop

Unit 4 – Extraordinary talents
ambitious
arrogant
assertive

/{mbIS@s/
/{r@g@nt/
/@'sÆ:tIv/

bad-tempered
big-headed
bossy
broad-minded
brusque
determined
down-to-earth

/b{d 'temp@d/
/bIg hedId/
/bÁsI/
/brO:d'maIndId/
/brU:sk/
/dI'tÆ:mInd/
/daUntu:'Æ:T/

ambiciózny
arogantný
priebojný; asertívny
namosúrený; prchký;
popudlivý
domýšľavý
panovačný
tolerantný
prudký; príkry; strohý
rozhodnutý
s nohami na zemi
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easygoing
frank
gifted

/i:zI'g@UIÎ/
/fr{Îk/
/gIftId/

good-natured
immature
insecure
mature
modest
narrow-minded
outgoing
pushy
reserved
self-confident
sensitive

/gU:d neitS@d/
/Im@'tSU@/
/InsI'kjU@/
/m@'tSU@/
/mÁdIst/
/n{r@U'maIndId/
/aUt'g@UIÎ/
/pUSi/
/rI'zÆ:vd/
/self kÁnfId@nt/
/sens@tIv/

shy
slow
stubborn
tactful
tactless
talented
ability
action
activity
actor
appearance
artist
confidence
creation
creativity
creator
darkness
difference
direction

/SaI/
/sl@U/
/stöb@n/
/t{ktfl/
/t{ktl@s/
/t{l@ntId/
/@'bIl@ti/
/{kS@n/
/{k'tIvIti/
/{kt@/
/@'pI@r@ns/
/A:tIst/
/kÁnfId@ns/
/krI'eISn/
/kri:eI'tIv@ti/
/kri'eIt@/
/dA:kn@s/
/dIfr@ns/
/daI'rekSn/

education

/edZU'keISn/

educator
electrician
electricity
employer

/edZukeIt@/
/Ilek'trISn/
/Ilek'trIsIti/
/Im'plOI@/

employment
enjoyment
happiness
illness
importance
improvement
invention
inventor

/Im'plOIm@nt/
/In'dZOIm@nt/
/h{pIn@s/
/Iln@s/
/Im'pO:t@ns/
/Im'pru:vm@nt/
/In'venSn/
/Invent@/

investigation
investigator
madness
musician
performance
politician

/InvestI'geISn/
/In'vestIgeIt@/
/m{dn@s/
/mju:'zISn/
/p@'fO:m@ns/
/pÁlI'tISn/

relevance
scientist
writer

/rel@v@n@ns/
/saI@ntIst/
/raIt@/

www.macmillan.sk/slovnicky

tolerantný mierny
úprimný
nadaný; talentovaný
dobrácky; priateľský;
dobrosrdečný;
dobromyseľný
nedospelý; nevyvinutý
neistý; nestály
dospelý; vyzretý
skromný; rozumný
úzkoprsý; malicherný
spoločenský; otvorený
ctižiadostivý; ambiciózny
zdržanlivý
sebavedomý; sebaistý
citlivý
plachý, nesmelý,
hanblivý
pomalý
tvrdohlavý
taktný; diskrétny
netaktný
talentovaný
schopnosť
akcia
činnosť; aktivita
herec
vzhľad; výzor
výtvarník; umelec
(seba)dôvera; odvaha
výtvor
tvorivosť; kreativita
tvorca
temnota; tma
rozdiel
riadenie; smer
výchova; (dosiahnuté)
vzdelanie
učiteľ; vychovávateľ;
pedagóg
elektrikár
elektrina
zamestnávateľ
zamestnanie;
zamestnanosť
pôžitok; radosť
šťastie; spokojnosť
chorý
dôležitosť
zlepšenie; zdokonalenie
vynález
vynálezca
vyšetrovanie; skúmanie;
pátranie
vyšetrovateľ
šialenstvo
hudobník
predstavenie
politik
závažnosť; významnosť;
dôležitosť
vedec; prírodovedec
spisovateľ / ka

bottom

/bÁt@m/

bully

/bUli/

calm
demonstrate
equal
get on somebody’s
nerves
hardly
intelligence
kinaesthetic

/kA:m/
/dem@nstreIt/
/i:kw@l/

make a point
measure
mission
navigate
opportunity
pack
painful

/meIk @ poInt/
/meZ@/
/mISn/
/n{vIgeIt/
/Áp@'tju:n@ti/
/p{k/
/peInfl/

quiet

/kwaI@t/

rise
shock
spatial
surface
talented
turn into

/raIz/
/SÁk/
/speISl/
/sÆ:fIs/
/t{l@ntId/
/tÆ:n Int@/

/get on 'nÆ:vz/
/hA:dli/
/In'telIdZ@ns/
/kin@s'Tetik/

úpätie (hory); dno
týrať; zastrašovať;
šikanovať
pokojný; tichý; pokoj;
ticho
predviesť; ukázať
rovný; rovnocenný
ísť niekomu na nervy
ťažko; sotva
inteligencia; rozum
kinestetický
komentovať; mať
pripomienku
miera; merať
misia; poslanie; úloha
plávať, plaviť sa
príležitosť; možnosť
(za)baliť; zbaliť
bolestivý; bolestný
tichý; pokojný; rozvážny;
zdržanlivý
zdvihnúť; postaviť;
zvýšenie
šok; zľaknutie
priestorový
povrch
talentovaný
zmeniť sa na čo

Gateway to exams: Units 3 - 4
authority
colleague

/O:'TÁr@tI/
/kÁli:g/

distinguish
elite
encouraging
mathematician
neurologist
outstanding

/dIs'tIngwIS/
/I'li:t/
/In'karIdZIÎ/
/m{T@m@'tISn/
/njU@'rÁl@dZIst/
/aUt'st{ndIÎ/

potential

/p@'tenSl/

prestigious
rebellious
researcher

/pre'stIdZ@s/
/rI'belj@s/
/rI'sÆ:tS@/

run up
soloist
supportive
violinist

/rön öp/
/s@Ul@UIst/
/s@'pO:tIv/
/vaI@'lInIst/

autorita; vedenie
spolupracovník; kolega
rozlíšiť; rozoznať;
rozpoznať
výkvet
podporujúci; povzbudivý
matematik
neurológ
nápadný; význačný
potenciálny;
prichádzajúci do úvahy
prestížny; významný;
známy
odbojný; spurný
bádateľ; výskumník
narobiť (dlhy,
nezaplatené účty ap.)
sólista/sólistka
chápajúci; súci oporou
huslista

Unit 5 – Money matters
afford
bargain

/@'fO:d/
/bA:gIn/

cash

/k{S/

change
discount

/tSeIndZ/
/dIskaUnt/

receipt

/rI'si:t/

refund
sale

/rI'fönd/
/seIl/

dovoliť si; dopriať si
vyjednávať; dojednávať
hotové peniaze;
hotovosť; inkasovať
zameniť, vymeniť;
zámena
zľava
potvrdenka; príjmový
doklad
refundovať; dať peňažnú
náhradu
predaj
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value for money
waste
ATM
bank charges
bank fees

/v{ljU: fO: möni/
/weIst/
/eI ti: em/
/b{Îk tSA:dZIs/
/b{Îk fI:z/

bill
cashpoint
current account
get into debt
give somebody a loan
interest

/bIl/
/k{SpOInt/
/kör@nt @'kaUnt/
/get Int@ 'det/
/l@Un/
/Intr@st/

lend money

/lend mönI/

overdraft
savings account

/@Uv@drA:ft/
/seIvIÎz @'kaUnt/

withdraw money

/wID'drO: mönI/

come to

/köm t@/

cut back

/köt b{k/

get by
give away
pay back
pick up
sell out

/get 'baI/
/gIv @'weI/
/pei b{k/
/pIk öp/
/sel 'aUt/

set aside

/set @'said/

splash out
abbreviation
afford
a great deal of
apology
assurance
as well as

/spl{S 'aUt/
/@bri:vi'eISn/
/@'fO:d/
/@ greIt 'di:l @v/
/@'pÁl@dZi/
/@'SU@r@ns/
/@z wel @z/

be worth
bleep

/bI wÆ:T/
/bli:p/

civil servant
coin
demand
designer
destroy
doubt
force

/sIvl sÆ:v@nt/
/kOIn/
/dI'mA:nd/
/dI'zaIn@/
/dI'strOI/
/daUt/
/fO:s/

fortune
handwriting
incident
insert
issue
luxury
majority
massive
note
optional
owe
print
proof

/fO:tS@n/
/h{ndraItIÎ/
/InsId@nt/
/In'sÆ:t/
/ISu:/
/lökS@ri/
/m@'dZÁr@tI/
/m{sIv/
/n@Ut/
/ÁpSn@nl/
/@U/
/prInt/
/pru:f/

www.macmillan.sk/slovnicky

hodnota za peniaze
plytvať; mrhať
bankomat
bankové sadzby/poplatky
bankové poplatky
účet; účtenka; bankovka
(AmE)
bankomat
bežný účet
zadĺžiť sa
dať niekomu pôžičku
záujem
požičať peniaze
(niekomu)
prečerpanie (účtu v
banke)
sporiaci účet
vybrať peniaze (z banky,
z automatu)
nadobudnúť vedomie;
upokojiť sa
znížiť; redukovať;
obmedziť
vystačiť s peniazmi;
dohovoriť sa (cudzím
jazykom)
rozdávať
vrátiť peniaze; splatiť
vyzdvihnúť
vypredať
odložiť (si), dať bokom
(peniaze)
roztočiť; rozfofrovať za
(on)
skratka
dovoliť si; dopriať si
veľa; obrovské množstvo
ospravedlnenie
uistenie; prísľub; záruka
tak ako; ako aj
oplatiť sa; stáť zato;
hodný námahy/úsilia
(za)pípať
zamestnanec v štátnej
správe
minca
dopyt; požadovať
návrhár; grafik; výtvarník
zničiť
pochybnosť
sila
veľký majetok; veľa
peňazí
rukopis; písmo
udalosť; incident
vložiť
vydať; vydanie
luxus; prepych
väčšina; väčšinový
značný; masívny
bankovka
nepovinný; voliteľný
dlhovať
otlačiť; vytlačiť
dôkaz

reach
reduce
retain
reveal
sensible
sign
swallow

/ri:tS/
/rI'dju:s/
/rI'teIn/
/rI'vi:l/
/sens@b@l/
/saIn/
/swÁl@U/

terminal illness
transaction

/tÆ:minl iln@s/
/tr{n'z{kSn/

unattended
vending machine
whereas

/ön@'tendId/
/vendIÎ m@'Si:n/
/we@r'{z/

doraziť; dôjsť (kam)
znížiť; obmedziť
zadržať; udržať
odhaliť
rozumný; uvážlivý
znamenie; znak
prehltnúť; pregĺgať
smrteľná/nevyliečiteľná
choroba
transakcia
nenavštívený; bez
dozoru/sprievodu
predajný automat
kdežto; pokým

Unit 6 – Healthy living
ankle
artery
bone
brain
chest
chin
forehead
heart
heel
hip
kidney
liver
lung
skin
thigh
throat
toe
tongue
vein
wrist
be allergic to
be addicted to
be in danger of
be obese
be painful
become addicted to
become obese
break
catch an infection
dislocate
eat fatty food
eat food high in salt
feel dizzy
fracture
get an infection
get a prescription
get over an illness
give a prescription
give an injection

členok
tepna; srdcová cieva
kosť
mozog
hruď
brada
čelo
srdce; srdečný
päta; podpätok
bok; bedro
ľadvina
pečeň
pľúca; pľúcne
koža
stehno
krk
prst (na nohe)
jazyk
žila
zápästie
byť alergický na
byť závislý od
byť v nebezpečenstve
/bI In deindZ @v/
(niečoho)
byť obézny; mať
/bI @U'bi:s/
nadváhu
/bI peinfl/
byť bolestivý
stať sa závislým (na
/bI'köm @'dIktId tU/ niečom)
/bI'köm @U'bi:s/
stať sa obéznym
rozbiť (sa/si), zlomiť
/breIk/
(sa/si)
/k{tS @ In'fekSn/
chytiť infekciu/nákazu
/dIsl@keIt/
vykĺbiť si; vymknúť si
konzumovať/jesť mastné
/I:t f{tI fU:d/
jedlo
konzumovať/jesť
/I:t fU:d hai in sO:lt/ presolené jedlo
majúci závrat; strácať
/fI:l dizi/
rovnováhu
/fr{ktS@/
zlomenina
nakaziť sa; dostať
/get @n In'fekSn/
infekciu
/get @ prI'skrIpSn/
dostať recept (od lekára)
/get @Uv@ @n Iln@s/ prekonať chorobu
/gIv @ prI'skrIpSn/
dať/vystaviť recept
/gIv @n In'dZekSn/
(po)dať injekciu
/{Îkl/
/A:t@rI/
/b@Un/
/breIn/
/tSest/
/tSIn/
/fO:hed/
/hA:t/
/hi:l/
/hIp/
/kIdni/
/lIv@/
/löÎ/
/skIn/
/TaI/
/Tr@Ut/
/t@U/
/töÎ/
/veIn/
/rIst/
/bI: @'lÆ:dZIk t@/
/bI @'dIktId tU/
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have a balanced diet

/g@U fO: @ 'tSekap/
/h{v @ 'b{l@nst
daI@t/

have an operation
have a temperature
have an injection
increase the risk of
injure yourself
lose weight
processed food
put on weight
relieve symptoms

/h{v @n Áp@'reISn/
/h{v @ tempr@tS@/
/h{v @n In'dZekSn/
/In'kri:s D@ risk @v/
/IndZ@ jO:'self/
/lu:z weIt/
/pr@Usest fU:d/
/pUt Án 'weIt/
/rI'li:v 'sImpt@ms/

ísť na prehliadku
(lekársku)

shiver
sprain

mať vyváženú stravu
absolvovať operáciu; byť
operovaný
mať teplotu
dostať injekciu
zvýšiť riziko (niečoho)
zraniť sa; poraniť sa
schudnúť
spracované jedlo
pribrať (na váhe)
zmierniť príznaky
(za)triasť (sa); (za)chvieť
sa
vymknúť, urobiť si výron

be back on your feet

trpieť srdcovou chorobou
zmerať si krvný tlak
odmeniť niekoho (za)
(za)krútiť; otočiť (sa)
trénovať; tréning
postaviť sa na vlastné
nohy

/Siv@/
/spreIn/
/söf@ from hA:t
suffer from heart disease dI'zi:z/
take your blood pressure /teik jO: blöd preS@/
treat somebody (for)
/trI:t/
twist
/twIst/
work out
/wÆ:kaUt/

be on top of the world
be under the weather
black out
come down with

/bI b{k on jO: fI:t/
/bI on top @v D@
wÆ:ld/

feel on top of the world

/bI: önd@ D@ weD@/
/bl{k 'aUt/
/köm daUn wID/
/fI:l on top @v D@
wÆ:ld/

feel under the weather

/fI:l önd@ D@ weD@/

keep in shape

/kI:p In Seip/

pull through
as long as
available
ban
beat
bend
calcium
campaign
chronic
computer file
despite
dessert
dietary

/pUl Tru:/
/{z loÎ {z/
/@'veIl@bl/
/b{n/
/bi:t/
/bend/
/k{lsi@m/
/k{m'peIn/
/krÁnIk/
/k@m'pju:t@ faIl/
/dI'spaIt/
/dI'zÆ:t/
/daI@t@ri/

dive
encourage
fibre

/daIv/
/In'körIdZ/
/faIb@/

follow-up
gluten

/fÁlJU Up/
/glU:tn/

highlight

/haIlaIt/

in case
in spite of
intake
iron

/In 'keIs/
/In spaIt @v/
/InteIk/
/aI@n/

www.macmillan.sk/slovnicky

byť na vrchole síl/byť fit
cítiť sa pod psa; nebyť
vo svojej koži
stratiť vedomie
ochorieť
cítiť sa na vrchole síl/cítiť
sa fit
cítiť sa pod psa; nebyť
vo svojej koži
držať si formu; držať sa v
dobrom stave
dostať sa/ vylízať sa (z
choroby); postaviť sa na
nohy
až kým; pokiaľ
dostupný; k dispozícii
zákaz
biť; tĺcť
ohnúť, pokrčiť
kalcium; vápnik
kampaň
chronický
počítačový súbor
navzdory; napriek tomu
zákusok
diétny; nekalorický
potápať sa; skákať do
vody
povzbudiť
vlákno
pokračovanie; následná
kontrola (u lekára)
lepok; glutén
zvýrazniť; upozorniť;
vyzdvihnúť
pre prípad; keby
náhodou
napriek tomu; navzdory
príjem (potravín); nábor
žehliť; žehlička; železo

lack
multiply
nutrient
operation
option
overall
pollen
portion
prescription

/l{k/
/möltI'plaI/
/nju:tri@nt/
/Áp@'reISn/
/ÁpSn/
/@Uv@rO:l/
/pÁl@n/
/pO:Sn/
/prI'skrIpSn/

provided
purpose
reduce
regret
saturated
semi-skimmed
sensation
standard
strength
therefore
unless
varied

/pr@'vaIdId/
/pÆ:p@s/
/rI'dju:s/
/rI'gret/
/s{tS@reItId/
/semiskimd/
/sen'seISn/
/st{nd@d/
/streÎT/
/De@fO:/
/ön'les/
/ve@rId/

nedostatok
znásobiť; násobiť
výživná látka; živina
operácia
možnosť voľby
celkový; celkovo
peľ
porcia; časť; veno
lekársky predpis; recept
za predpokladu; pod
podmienkou; poskytnutý
účel
znížiť; obmedziť
ľútosť; ľutovať
nasýtený; saturovaný
polo odstredené mlieko
pocit; dojem; senzácia
norma; bežný; normálny
sila
preto; takže
ak nie
rozmanitý; rozličný

Gateway to exams: Units 5 - 6
amino acid
caffeine
energy drink
teaspoon
use up

/@mi:n@U '{sId/
/k{fi:n/
/en@dZI drIÎk/
/ti:spu:n /
/ju:z 'öp/

aminokyselina
kofeín
energetický nápoj
kávová lyžička
spotrebovať

Unit 7 – Creative arts
acting
crowd
gig
lighting
live
lyric
performance
plot
record
role
scene

/{ktIÎ/
/kraUd/
/gIg/
/laItIÎ/
/lIv/
/lIrIk/
/p@'fO:m@ns/
/plÁt/
/rekO:d/
/r@Ul/
/si:n/

herectvo
dav; lúza; ľudia
vystúpenie
osvetlenie; blesk
bývať; žiť
lyrický; slová piesne
predstavenie
zápletka
záznam; nahrávka
rola; úloha
scéna
soundtrack (hudba k
filmu)
javisko
hviezda
chodník; cesta; skladba
stiahnuť filmy (z
internetu)
stránka so zdieľaným
súborom
živý/priamy prenos

soundtrack
stage
star
track

/saUndtr{k/
/steIdZ/
/stA:/
/tr{k/

download films

/daUn'l@Ud/

file-sharing site
live stream
make purchases on the
Net

/faIl S{riÎ saIt/
/laIv strI:m/
/meIk 'pÆ:tS@s on D@
net/
nakupovať cez internet

mobile device
peer-to-peer
purchase
stream
transfer music
blockbuster

/m@UbaIl dI'vaIs/
/pI@ t@ pi@/
/pÆ:tS@s/
/stri:m/
/ tr{ns'fÆ: mjU:zik/
/blÁkböst@/

box office

/bÁks ÁfIs/

mobilný
prístroj/zariadenie
vzájomne s vrstovníkmi
kúpa; kúpiť
prúd; potok
vysielať hudbu
trhák (filmový, knižný)
pokladňa (divadelný a
pod.)
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download
drawback
feedback
file-sharing

/daUn'l@Ud/
/drO:b{k/
/fI:db{k/
/faIlS{riÎ/

marketplace
outcome
page-turner
screenplay
songwriter

/mÁ:kitpleIs/
/aUtköm/
/peidZtÆ:n@/
/skri:npleI/
/sÁÎraIt@/

soundtrack
turnout
brand new
fast-moving

/saUndtr{k/
/tÆ:n aUt/
/br{nd nju:/
/fA:st mu:vIÎ/

thought-provoking
accuse
admit
advise
agree
amazing
amusing
announce
apologise for

/TO:t pr@'v@UkiÎ/
/@'kju:z/
/@d'mIt/
/@d'vaIz/
/@'gri:/
/@'meIzIÎ/
/@'mju:zIÎ/
/@'naUns/
/@'pÁl@dZaIz f@/

appealing
awful

/@'pi:lIÎ/
/O:fl/

brilliant

/brIlI@nt/

channel

/tS{nl/

character
claim
clever
clichéd

/k{r@kt@/
/kleIm/
/klev@/
/kli:SeId/

congratulate
convincing
core

/k@n'gr{tSuleIt
/k@n'vInsIÎ/
/kO:/

credible
critic
criticise
criticism
deep
deny
disturb
emotional
fascinating
gripping
hilarious
incredible

/kred@bl/
/krItIk/
/krItIsaIz/
/krItIsIsm/
/di:p/
/dI'naI/
/di'stÆ:b/
/I'm@US@nl/
/f{sIneItIÎ/
/grIpIÎ/
/hI'le@rI@s/
/In'kred@bl/

indie

/'IndI/

inspiring

/In'spaI@rIÎ/

instruct

/ In'strökt/

intricate

/IntrIk@t/

intriguing

/In'tri:gIÎ/

www.macmillan.sk/slovnicky

stiahnuť a uložiť
(počítačové dáta)
nevýhoda; stína stránka
spätná väzba
zdieľať súbor
miesto/umiestnenie na
trhu
výsledok; záver
bestseller; trhák
filmový scenár
autor piesní
soundtrack (hudba k
filmu)
účasť
celkom nový
rýchlo sa pohybujúci
myšlienky podnecujúce
(niečo)
obviniť
pripustiť; prijať
(po)radiť; dať radu
súhlasiť
úžasný; ohromujúci
zábavný
oznámiť; ohlásiť
ospravedlniť sa (za)
príťažlivý; roztomilý;
príjemný
strašný; otrasný
vynikajúci; skvelý; veľmi
nadaný
program; kanál
(televízny)
postava (v lit. a film.
diele)
požiadavka; nárok
chytrý; bystrý
frázovitý; neoriginálny
gratulovať (niekomu za
niečo)
presvedčivý
jadro; stred; podstata
dôveryhodný; spoľahlivý;
presvedčivý; vierohodný
kritik
kritizovať
kritika
hlboký
poprieť
(vy)rušiť
citový; dojímavý
očarujúci; strhujúci
napínavý; pútavý
veselý; žartovný; vtipný
neuveriteľný
nezávislý; nepracujhúci
pre nikoho
podnetný; sugestívny;
fascinujúci
dať inštrukcie/pokyny;
nariadiť; inštruovať
zložitý; komplikovaný;
spletitý
zvláštny; veľmi
zaujímavý

invest
lively
loyalty
moving

/In'vest/
/laIvli/
/lOI@lti/
/mu:vIÎ/

mysterious
object to
order

/mI'stI@rI@s/
/@b'dZekt/
/O:d@/

perceptive
perform
plot
predictable
principle
profit
promise
raise
realistic
regret
relationship
relaxing

/p@'septIv/
/p@'fO:m/
/plÁt/
/prI'dIkt@bl/
/prIns@pl/
/prÁfIt/
/prÁmIs/
/reIz/
/rI@'lIstIk/
/rI'gret/
/rI'leISnSIp/
/rI'l{ksIÎ/

release
remind
scary

/rI'li:s/
/rI'maInd/
/ske@ri/

screen
spectacular
store
stunning
stupid
terrible
thrilling

/skri:n/
/spek't{kjUl@/
/stO:/
/stönIÎ/
/stju:pId/
/terIbl/
/TrIlIÎ/

unconvincing
uninspiring
vivid
warn

/önk@n'vInsIÎ/
/önInspaI@rIÎ/
/vIvId/
/wO:n/

well-produced
wild

/wel pr@'dju:sd/
/waIld/

vložiť; investovať
rušný; živý
vernosť; oddanosť
dojemný; dojímavý
tajomný; tajuplný;
záhadný
namietať proti
nariadiť; objednať
vnímavý; bystrý; citlivý
(kritik, analytik)
účinkovať; hrať
zápletka
predvídateľný
podstata; princíp
zisk; ťažiť
sľub; dať sľub; (pri)sľúbiť
zvýšiť; navýšiť
realistický; triezvy
ľútosť; ľutovať
vzťah; pomer
uvoľňujúci; relaxačný
prepustiť (väzňa);
vypustiť; uvoľniť
pripomenúť
naháňajúci strach
paraván; zástena;
obrazovka
veľkolepý; honosný
skladovať; uchovávať
senzačný; ohromujúci
hlúpy
hrozný; strašný
vzrušujúci; napínavý
nepresvedčivý;
nevierohodný
mdlý; nudný
živý; svieži; sugestívny
varovať; upozorniť koho
dobre spracovaný; dobre
vyrobený
divoký; neviazaný

Unit 8 – Surviving disaster
avalanche
drought
earthquake
epidemic
flood
forest fire
hurricane
landslide

/{v@lA:nS/
/draUt/
/Æ:TkweIk/
/epI'demIk/
/flöd/
/fÁrist fai@/
/hörIk@n/
/l{ndslaId/

tsunami
volcanic eruption
aftershock
ash
bank (of a river)

/tsu:'nA:mi/
/vÁl'k{nIk I'röpSn/
/A:ft@SÁk/
/{S/
/b{Îk/

casualty
damage
destruction
injury

/k{ZU@lti/
/d{mIdZ/
/dIs'trökS@n/
/IndZ@rI/

lavína
sucho; obdobie sucha
zemetrasenie
epidémia
povodeň; potopa
lesný požiar
hurikán; uragán
zosuv pôdy
cunami (vysoká prílivová
vlna vzniknutá pri
podmorskom
zemetrasení
sopečný výbuch/erupcia
následný otras
popol
nábrežie; breh (rieky)
obeť (nehody); zranený;
mŕtvy
škoda; poškodiť
zničenie; skaza
zranenie
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molten lava
mud
panic
refugee

/m@Ul@n lA:v@/
/möd/
/p{nIk/
/refjU'dzi:/

survivor
torrential rain

/s@'vaIv@/
/t@'renSl rein/

tremor
victim
burst

/trem@/
/vIktIm/
/bÆ:st/

collapse
damage

/k@'l{ps/
/d{mIdZ/

evacuate

/I'v{kjueIt/

head towards
panic
put out

/hed t@'wO:dz/
/p{nIk/
/pUt aUt/

spread

/spred/

sweep across
agree with
apologise for
believe in
belong to

/swi:p @'kros/
/@'gri: wID/
/@'pÁl@dZaIz f@/
/bI'li:v In/
/bI'lÁÎ tu:/

complain about

/k@m'pleIn @'baUt/

depend on

/dI'pend Án/

dream of
listen to

/dri:m @v/
/lIsn t@/

protect (somebody) from /pr@'tekt/
rely on
/rI'laI Án/
spend on
wait for
a sixth
asteroid
bee
border
burn
burst

/spend on/
/weIt fO:/
/@ sIksT/
/{st@rOId/
/bi:/
/bO:d@/
/bÆ:n/
/bÆ:st/

catastrophic

/k{t@'strÁfIk/

collapsed
debris
decrease
decrease
destruction
double
dramatic
elderly
equipment

/k@'l{psd/
/debri:/
/dI'kri:s/
/dI'kri:s/
/dIs'trökS@n/
/döbl/
/dr@'m{tIk/
/eld@li/
/I'kwIpm@nt/

fall
first aid
fumes
go missing

/fO:l/
/fÆ:st eid/
/fju:mz/
/g@U misiÎ/
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rozžeravená láva
blato
zdesenie; zmätkovať
utečenec
kto prežil; kto ostal živý
(nažive)
prívalový dážď
(za)chvenie; slabé
zemetrasenie
obeť
prasknúť
zosypať (zrútiť) sa
(človek aj stavba)
škoda; poškodiť
evakuovať (sa);
vysťahovať (sa)
smerovať; rútiť sa
(smerom k niečomu)
zdesenie; zmätkovať
uhasiť (oheň)
namazať; pomazánka;
rozprestrieť
prehnať sa; rýchlo sa
rozšíriť
súhlasiť s
ospravedlniť sa (za)
veriť v (niečo)
patriť (k)
sťažovať sa; nariekať
(nad čím)
závisieť; záležať (na
čom)
snívať o; túžiť po
(niečom)
počúvať; načúvať
(o)chrániť (niekoho) pred
(niečím)
spoliehať sa; počítať s
minúť; utrácať; vydať;
vynaložiť (peniaze, úsilie,
čas)
čakať; počkať na
šestina
asteroid
včela
hranice
horieť; spáliť (sa)
prasknúť
katastrofický;
katastrofálny; tragický;
osudný
zrútil sa; skolaboval;
zrútený; zosunutý
trosky; ruiny
zmenšiť (sa); znížiť (sa)
zmenšiť (sa); znížiť (sa)
zničenie; skaza
dvojitý
dramatický
(po)starší; v rokoch
vybavenie; výbava
padať; spadnúť (fall in
love - zamilovať sa)
prvá pomoc
výpar; odpadné plyny
stratiť sa; zmiznúť

gradual
grateful
headquarters

/gr{dZU@l/
/greItf@l/
/hed'kwO:t@z/

humanitarian
impact

/hju:m{nI'te@ri@n/
/Imp{kt/

increase

/In'kri:s /

increase
low
meteorite
oxygen
pie chart
powder

/In'kri:s /
/l@U/
/mi:ti@raIt/
/ÁksIdZ@n/
/pai tSA:t/
/paUd@/

proportion

/pr@'pO:Sn/

rise

/raIz/

route
sharp

/ru:t/
/SA:p/

significant
slight
slightly
spot
steadily
steady
storm
triple
unsinkable
vibration
wave

/sIg'nIfIk@nt/
/slaIt/
/slaItli/
/spÁt/
/stedIlI/
/stedI/
/stO:m/
/trIpl/
/önsiÎk@bl/
/vaI'breISn/
/weIv/

postupný
vďačný
veliteľstvo; centrála
humanitárny; humanitný;
dobročinný
dopad; vplyv; účinok
zväčšovať sa; rásť;
pribúdať
zväčšovať sa; rásť;
pribúdať
nízky; nízko
meteorit
kyslík
kruhový graf
prášok
časť; (po)diel; proporcia;
percento
zdvihnúť; stúpiť;
zvýšenie
cesta; smer cesty; trať;
dráha; trasa
ostrý
významný; závažný;
značný
mierny, drobný
nepatrne; mierne; slabo
miesto; škvrna
stále; stabilne; plynulo
stály; verný
búrka
strojnásobiť
nepotopiteľný
chvenie
(za)mávať; vlna
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base

/beIs/

be in awe of

/bI iIn O: @v/

belch out
bite
bitten by the bug
brief
chilly

/beltS aut/
/baIt/
/bItn baI D@ bög/
/bri:f/
/tSIli/

civilisation
compass
cope with
curiosity
disrupt
establish
evacuation
extent

/sIv@laI'zeISn/
/kömp@s/
/k@Up wID/
/kjU@ri'Ás@tI/
/dIs'röpt/
/I'st{blIS/
/Iv{kju'eISn/
/Ik'stent/

fair share of

/fe@ Se@ @v/

fissure
glacier
hire
impressive

/fiS@/
/gl{si@/
/haI@/
/Im'presIv/

occur
pass

/@'kÆ:/
/pA:s/

základ
stáť v úžase;
mať/pociťovať posvätnú
bázeň/úctu/rešpekt
(vy)chrliť; valiť sa;
explodovať (sopka)
(za)hryznutie, pohrýzť
poštípaný hmyzom
stručný; krátky
chladný; studený
civilizácia; civilizované
miesto
kompas
vedieť si poradiť s
zaujímavosť; kuriozita
prerušiť, narušiť
založiť; zriadiť
evakuácia; vysťahovanie
rozsah
rozumné množstvo/miera
(čoho)
puklina; štrbina;
prasklina; trhlina
ľadovec
najať si
pôsobivý; úchvatný
vyskytovať sa; stať sa;
prihodiť sa
zložiť/urobiť (skúšku)
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privilege
ranch style
seldom
site
skilled

/prIv@lIdZ/
/r{ntS saIl/
/seld@m/
/saIt/
/skIld/

vent

/vent/

výsada; pocta
na spôsob farmy
zriedkakedy
miesto; plocha
šikovný
otvor (vetrací); ventilácia;
ventilovať (zlosť)

Unit 9 – Digital world
broadband
charger
coverage
device
digital camera
dishwasher
drop-down menu
flash drive
food processor
glitch
headphones
keyboard
microwave
network
plug
remote control
satnav
touch screen
vacuum cleaner
washing machine
webcam
wireless
adjust
connect
crash
delete
disconnect
freeze
go dead
hold
insert
install
pinch
plug in
press
push
recharge
select
set
swipe
tap
upgrade
back up
go off
pick up a signal
pop up
print out

širokopásmový
nabíjačka
rozsah; reportáž
zariadenie (prístroj)
digitálny fotoaparát
umývačka riadu
rozkliknuteľný výber
/drÁp daun menjU:/ možností
/fl{S draIv/
USB kľúč
/fu:d pr@Uses@/
kuchynský robot
/glItS/
chyba; porucha; defekt
/hedf@Un/
slúchadlá
/ki:bO:d/
klávesnica
/maIkr@weIv/
mikrovlnná rúra
/netwÆ:k/
(počítačová) sieť
/plög/
zástrčka
/rI"m@Ut k@n'tr@Ul/ diaľkové ovládanie
/s{t n{v/
satelitná navigácia
/tötS skri:n/
dotyková obrazovka
/v{kju:m kli:n@/
vysávač
/wÁSIÎ m@'Si:n/
práčka
/webk{m/
web-kamera
/waI@l@s/
bezdrôtový
/@'dZöst/
upraviť; prispôsobiť
/k@'nekt/
spojiť; pripojiť
naraziť do; nabúrať (do)
/kr{S/
(auto); havária
/dI'li:t/
(vy)mazať
/dIsk@'nekt/
odpojiť; oddeliť; prerušiť
/fri:z/
mrznúť
náhle prestať fungovať;
vybiť sa (batéria);
/g@U ded/
zamrznúť (počítač)
/h@Uld/
držať
/In'sÆ:t/
vložiť
(na)inštalovať;
/In'stO:l/
(na)montovať
prestrihnúť; priškripnúť;
/pIntS/
uštipnúť
/plög In/
pripojiť/zapojiť do siete
/pres/
(s)tlačiť; naliehať
/pUS/
tlačiť
znovu nabiť; dobiť
/rI'tSA:dZ/
(batériu)
/sI'lekt/
vybrať (si)
/set/
ustálený; daný
preveriť (niečo) čítacím
/swaip/
zariadením
/t{p/
kohútik; pípa
/öpgreId/
zlepšiť sa, zlepšenie
/b{k öp/
podporovať; podoprieť
/g@U Áf/
pokaziť sa (o jedle)
/pIk öp @ sign@l/
(za)chytiť signál
/pÁp 'öp/
objaviť sa (zrazu)
/prInt 'aUt/
vytlačiť (z počítača)
/brO:db{nd/
/tSA:dZ@/
/köv@rIdZ/
/dI'vaIs/
/dIdZItl k{m@r@/
/dISwÁS@/
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run out

/rön 'aUt/

scroll across

/skrol @'kros/

scroll down

/skrol 'daUn/

scroll up
set up

/skrol 'öp/
/set'öp/

zoom in
access
acquire
backpack
battery
bury
cable
concentration

/zu:m In/
/{kses/
/@'kwaI@/
/b{kp{k/
/b{tri/
/beri/
/keIbl/
/kÁns@n'treISn/

conduct
controversial
experiment
foil
freeze
key
old-fashioned
outline
overall
physicist
proud

/kÁndökt/
/kÁntr@'vÆ:Sl/
/Ik'sperIm@nt/
/foIl/
/fri:z/
/ki:/
/@Uld 'f{Snd/
/aUtlaIn/
/@Uv@rO:l/
/fIzIsIst/
/praUd/

replace
router
short circuit
source

/rI'pleIs/
/ru:t@/
/SO:t 'sÆ:kIt/
/sO:s/

spare

/spe@/

striker

/straIk@/

supply
tie
upside down
wire
youngster

/s@'plaI/
/taI/
/öpsaId daUn/
/waI@/
/jöÎst@/

vybehnúť
prejsť celý text na
monitore počítača
rolovať sa; prechádzať
(text na monitore)
rolovať smerom hore (na
obrazovke)
vyraziť (na cestu)
urobiť detail; zaostriť
(objektívom)
prístup
získať; nadobudnúť
ruksak; vak
batéria
pochovať
kábel
koncentrácia
chovanie; vedenie
(činnosti)
kontroverzný, sporný,
pokus
alobal; hliníková fólia
mrznúť
klávesa; stupnica; tónina
staromódny; starodávny
obrys; náznak
celkový; celkovo
fyzik; materialista
hrdý; pyšný
nahradiť; zameniť; vrátiť
na pôvodné miesto
router
skrat (elektrický)
zdroj; prameň
voľný; prebytočný;
náhradný
mechanika v PC;
štrajkujúci
dodávať; dodávky;
zásoby
kravata; viazanka
hore nohami
drôt
chlapec; mládenec

Unit 10 – News feed
arts
business
comment

/a:ts/
/bIzn@s/
/kÁment/

editor’s blog
entertainment

/edIt@s blÁg/
/ent@'teInm@nt/

features

/fi:tS@/

finance

/faIn{ns/

gossip

/gÁsIp/

have your say
health
life and style
obituary
opinion

/h{v jO: seI/
/helT/
/laIf {nd staIl/
/@'bItSu@ri:/
/@'pInI@n/

humanitné/spoločenské
vedy
obchod
komentár; kritika
redaktorský blog; blog
patriaci jeho tvorcovi
zábava
predstavovať (vo filme);
črty
peňažné / finančné
prostriedky; financie
ohovárania; šíriť
ohovárania
dostať slovo; vyjadriť
svoj názor
zdravie
životný štýl
nekrológy
názor; stanovisko
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showbiz
sport
weather forecast
world news
aid
axe
back
ban
blast
blaze
boost
boss
clash
cut
drama
head
hit
key
link
move

/S@UbIz/
/spO:t/
/weD@ fO:kA:st/
/wÆ:ld nju:z/
/eId/
/{ks/
/b{k/
/b{n/
/blA:st/
/bleIz/
/bu:st/
/bÁs/
/kl{S/
/köt/
/drA:m@/
/hed/
/hIt/
/ki:/
/lInk/
/mu:v/

plea

/pli:/

pledge

/pledZ/

PM
probe
quit
riddle
spark
wed
breaking news

/pi: em/
/pr@Ub/
/kwIt/
/rIdl/
/spA:k/
/wed/
/breIkIÎ nju:z/

front page news

/frönt peidZ nju:z/
/h@Uld @ pres
hold a press conference 'kÁnf@r@ns/

keep somebody
informed

/ki:p 'sömb@di
In'fO:md/

make the headlines

/meIk D@ hedlaInz/

newsflash
news item

/nju:zfl{S/
/nju:z aIt@m/

news updates
turn of events
alter

/nju:z öpdeIts/
/tÆ:n @v i'vents/
/O:lt@/

argue
as
broadcast
empty-handed
headline
moreover
nevertheless
paparazzi
privacy
publish

/A:gju:/
/{z, @z/
/brO:dkA:st/
/emptI h{ndId/
/hedlaIn/
/mO:r'@Uv@/
/nev@D@'les/
/p{p@r{tsi/
/prIv@si/
/pöblIS/

quotation
season
since
spokesperson

/kw@U'teISn/
/si:zn/
/sIns/
/sp@UkspÆ:sn/
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show biznis
šport
predpoveď počasia
správy zo sveta
pomoc, pomôcka
sekera
chrbát
zákaz
mocný výbuch; výstrel
vzplanúť; požiar; oheň
(vy)zdvihnúť; zvýšiť
šéf
byť v rozpore
rezať; krájať; strihať
divadelná hra; dráma
hlava
hit; šláger
kľúč
spoj; spájať; súvisieť
(po)hnúť (sa)
naliehavá žiadosť /
prosba
prísaha; záväzok;
(pri)sľúbiť
ministerský predseda;
premiér
sonda; kontrola
skončiť; odísť; prestať
hádanka; rébus
iskra, iskriť, podnietiť
zosobášiť sa
aktuálne (horúce) správy
titulné správy; správy na
prvej strane (novín)
uskutočniť tlačovú
konferenciu
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branch
claim
clip
costume
deaf
donation
fancy dress

/brA:ntS/
/kleIm/
/klIp/
/kÁstju:m/
/def/
/d@U'neISn/
/f{nsi dres/

feature

/fi:tS@/

hysterical

/hI'sterIkl/

integrity
ironic

/In'tegr@ti/
/aI'rÁnIk/

policy
prove
publicity stunt

/pÁl@si/
/pru:v/
/pöb'lIs@ti stönt/

resigned
settle
settle in
shoplifter
smartphone

/rI'zaInd/
/setl/
/setl In/
/SÁplIft@/
/smA:tf@Un/

suspicious
track
unpleasant
villain

/s@'spIS@s/
/tr{k/
/ön'pleznt/
/vIl@n/

odnož; pobočka
požiadavka; nárok
spona; sponka
kostým; kroj
hluchý
dar; príspevok
maškarný kostým
obsadiť do hlavnej role;
uviesť na dôležitom
mieste
hysterický; nepríčetný;
neovládateľný; smiešny
celistvosť; integrita;
bezúhonnosť; poctivosť
ironický; absurdný
postoj k; politika (napr.
vládna)
ukázať sa; prejaviť sa
reklamná upútavka
rezignovaný; zmierený (s
osudom)
vyrovnať (účet)
usadiť sa
zlodej v obchode
smartfón
podozrievavý;
nedôverčivý
chodník; cesta; skladba
nepríjemný; neprívetivý
zlo; zlosyn; naničhodník

(neustále) informovať
(niekoho)
urobiť stručný prehľad
správ; titulok
dôležitá správa, ktorú
treba hneď odvysielať
správa
aktuálne správy;
aktualizovanie správ
prevratné udalosti
zmeniť; upraviť
polemizovať; hádať sa;
diskutovať o
ako
vysielanie; relácia
s prázdnymi rukami
titulok; nadpis
okrem toho
avšak
paparaci
súkromie
publikovať; uverejniť
citát; cenová ponuka;
predbežný rozpočet
ročné obdobie
odvtedy
hovorca
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