
BOOK 7
Module 1

LESSON 1                                                                                               

job zamestnanie
employment zamestnanosť, zamestnanie
post pracovné postavenie/ zaradenie
occupation povolanie/zamestnanie
shortfall nedostatok, deficit
shortage nedostatok
paeditrician detský lekár

profession profesia, povolanie, ľudia určitého povolania
janitor vrátnik, domovník, školník (AmE)
worthwhile (to be worthwhile) stáť za to, oplatiť sa
kennels miesta  na dočasné odloženie psov počas nášho 

cestovania/dovolenky

to hold a position  zastávať funkciu, mať miesto

labour  /labor (AmE) pracovná sila, práca (fyzická)
a labour camp pracovný tábor
to slave away drieť ako otrok, otročiť(pracovať veľmi veľmi ťažko)
a single-handed  bez pomoci iných
frustration frustrácia – stav pri závažnom neuspokojení ľudských potrieb (sklamanie, 

beznádej, depresia)

moonlight svit mesiaca
shift smena (pracovná), prehodiť rýchlosť pri riadení auta
do/work overtime pracovať cezčas
work away ťažko vytrvalo pracovať
exploit vykorisťovať, profitovať, ťažiť
to make sb. do sth. nútiť niekoho robiť niečo 
(po slovese MAKE nasleduje ďalšie sloveso bez neurčitk.častice „to“- e.g.  He made me read it again 
= donútil ma to čítať znova) 

make (both) ends meet výjsť s peniazmi do ďalšej výplaty
live (from) hand to mouth žiť z ruky do úst (nemať prebytok)

to struggle bojovať, zápasiť o..., snažiť sa s námahou

curriculum vitae (CV) (z latinčiny) životopis
covering letter sprievodný list
reference referencia/odporúčanie; 

with reference to ...= s odkazom na ...
credentials záznam o úspechoch/výsledkoch, poverovacie 

listiny
earn a living zarobiť (si) na živobytie



LESSON 2                                                                                                       
 
application (form) žiadosť
dutiful svedomitý, snaživý
former predchádzahúci, predtým 

(napr. Slovakia, former Czechoslovakia)
job applicant žiadateľ/uchádzač o prácu

graduate ukončiť školu, promovať 
the dole podpora v nezamestnanosti
redundancy nadbytok, prebytok
to make redundancies znižovať počty zamestnancov, robiť ich 

prebytočnými
indolent ľahostajný, nevšímavý
layoff prepustiť z práce

compulsory povinný
master's degree magisterský titul (M.A. =Master of Arts, 

M.Sc. = Master of Science)
acknowledged uznávaný

job hunter/seeker uchádzajúci sa o zamestnanie, kto hľadá zamestnanie
jobless bez práce/zamestnania
security bezpečnosť

justify odôvodniť, zdôvodniť
quit ukončiť/skoncovať s niečim 
vacancy voľné miesto/miesta
vacant voľný/ neobsadený
stare uprene hľadieť/zízať, čumieť

job opportunities pracovné príležitosti
create/ generate jobs vytvárať pracovné miesta
breadwinner živiteľ rodiny
freelance byť na „voľnej nohe“(neviazať sa dlhodobo na žiadneho 

zamestnávateľa)
pursue vykonávať (povolanie), ísť za (svojím cieľom)
commitment záväzok

LESSON 3                                                                                                  

to to undergo/underwent/undergone podstúpiť
income príjem
contract zmluva
skilled/unskilled worker zručný/nezručný pracovník



superfluous nadbytočný, nepotrebný, zbytočný
tremendous nesmierny, ohromný, obrovský, významný
prime minister  ministerský predseda, premiér

deprecatory odsudzujúci, odmietajúci
to terminate ukončiť
bilious mrzutý, nevrlý, žlčníkový, žlčovitý
co-worker spolupracovník
on probation na skúšobnú dobu
to be on probation byť podmienečne prepustený

headquarters ústredie, sídlo (nejakej inštitúcie)
to commute dochádzať (cestovať do a z práce/školy)
suburbanite osoba, ktorá býva na predmestí
suburbs predmestie
at first glance na prvý pohľad

to prosper prosperovať (dobre sa dariť)
at first sight na prvý pohľad (love at first sight)
sight (eyesight) zrak, videnie
out of sight, out of mind zíde z očí, zíde z mysle
relentless neoblomný, neústupný, nemilosrdný, neúprosný

opportunity príležitosť ( = a circumstance that is favourable for you to get                 
something you want)

possibility možnosť
occasion príležitosť  (= a particular event or time- e.g 

On the occasion of his birthday we ate a special meal.)
chance šanca
disconsolate skľúčený, deprimovaný, skleslý, bezútešný

GL1- Grammar Lesson 1

rally zhromaždenie
miner baník
union leader vodca zväzu (odborového)
to stage zorganizovať, dať dokopy
prominent prominentný, popredný
dissident disident
to chant skandovať
standstill prerušenie, zastavenie
stir up rozvíriť, zamiešať, vyviesť z miery
unrest nepokoj
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LESSON 4                                                                                                

flagship vlajková loď
core jadro
flagship/core product produkt, ktorým sa firma preslávila
recognizable rozpoznateľný

mortgage hypotéka
loan pôžička
collateral súbežný, vedľajší
collateral loan zábezpeková pôžička

consumer spotrebiteľ, konzument
interest rates úrokové sadzby
installment splátka, časť, pokračovanie
to be due byť splatný/ byť terminovaný/ do kedy
e.g. When is the baby due? -Kedy sa má narodiť/ má termín pôrodu? When is your library book due? 
Do kedy máš vrátiť tú knihu do knižnice?
creditworthiness kredibilita, schopnosť splácať,kreditná spoľahlivosť
to insist on sth. trvať na niečom

a stone's throw kameňom dohodiť/ blízko
to intrude obťažovať
intrusion obťažovanie
to invade prepadnúť, napadnúť
to be invaded by sb. byť prepadnutý kým
invasion invázia, na-/pre-padnutie

LESSON 5                                                                                               

current account bežný účet
savings account sporiaci účet
cash machine/ automated teller machine/ ATM- bankomat
overdraft prečerpanie povoleného limitu, 

nadmerné čerpanie
sincere úprimný, čestný, otvorený
to swallow prehltnúť 

to overdraw-overdrew-overdrawn prekročiť limit výberu
standing order trvalý príkaz na úhradu
rooting to the spot byť prikutý k miestu (nebyť schopný sa pohnúť)
in the red byť v mínuse (na účte)
to expire stratiť platnosť, expirovať



to spend money like water míňať peniaze ako vodu
to squander premárniť, rozhádzať
thrifty sporivý, striedmy, šetrný
to stick to something držať sa niečoho

tight-fisted skúpy (človek, ktorý  drží peniaze silno zovreté v pästi)
tight – pevný/pevne, e.g. hold me tight (drž ma pevne/silno)
a fist – päsť; 
frugal skromný- ktorý nemíňa veľa
bare essentials holé nevyhnutnosti; e.g. to walk barefoot (chodiť naboso)
well-off bohatý, zámožný
affluent zámožný, bohatý
affluant neighbourhood štvrť, kde žijú bohatí ľudia
specialty BrE / speciality AmE špecialita

LESSON 6                                                                                                     

to have money to burn mať peniaze na rozhadzovanie
pricey drahé (o cene)
badly off byť v zlej finančnej situácii
in need / needy v núdzi (trpiaci nedostatkom)
hard up trpieť nedostatkom, mať veľmi málo
to donate dať, darovať

impoverished chudobný, nemajetný, biedny
peanuts burské oriešky
to work for peanuts pracovať takmer zadarmo
to be flat broke byť úplne na mizine
to cost a small fortune/ a bomb stáť veľa/ celý majetok

posh nóbl
luxurious luxusný
astronomical astronomický/veľmi vysoký(o cene)
to rip somebody off ošklbať niekoho/ účtovať mu priveľa
a rip-off - e.g. It was a real rip-off. Bola to skutočná krádež =naúčtovali 

mi prehnane veľa.
outfit kostým, oblečenie

pay through the nose platiť prehnane veľa
live up to something držať sa  čoho/ žiť podľa čoho

e.g. They should live up to their promises= Mali by sa držať 
svojich sľubov.

affordable cenovo dostupné



Reading GL11                                                                                                

obituary nekrológ, úmrtný oznam
editorial úvodník
bookmark záložka (v knihe...)
agony column stĺpček, kde ľudia píšu o svojich 

problémoch a očakávajú radu
supplement príloha 


