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Business structure  Štruktúra podniku
board of directors zbor/výbor riaditeľov
branch  odvetvie
chairperson/president/chairman of the board predseda spoločnosti 
customer/client klient, zákazník
managing director/CEO (Chief Executive Offi  cer)  generálny riaditeľ
parent company materská spoločnosť
senior manager  riadiaci pracovník
shareholder  akcionár
staff  personál
supplier dodávateľ

Company departments  Oddelenia spoločnosti  
customer services služby zákazníkom
fi nance fi nancie, fi nancovanie
human resources (HR) personalistika
Information technology (IT) informačná technológia
logistics logistika
production  výroba
purchasing nakupovanie
research & development (R&D) výskum a vývoj 
sales and marketing predaj a marketing

Company activities   Aktivity spoločnosti
deal with computer problems riešiť problémy s počítačom
deal with customers venovať sa klientom
develop new products vyvinúť nový produkt
manufacture products vyrábať výrobky
manage the company riadiť spoločnosť
plan the advertising of products naplánovať propagovanie výrobkov
prepare fi nancial reports pripraviť fi nančné správy
recruit staff  nábor nových pracovníkov
sell products predávať výrobky
transport products prepravovať výrobky

Types of companies  Typy spoločností 
car manufacturer výrobca áut
electronics company spoločnosť na výrobu elektroniky
fi nancial services company spoločnosť poskytujúca fi nančné služby
food company potravinárska spoločnosť
furniture retailer výrobca nábytku
pharmaceutical company farmaceutická spoločnosť
recruitment company spoločnosť zodpovedná za nábor pracovníkov
software producer výrobca počítačových programov
telecommunications company telekomunikačná spoločnosť

Legal forms  Legálne zoskupenia
commercial company komerčná spoločnosť
cooperative kooperatívna / družstevná
corporation / incorporated company kapitálová spoločnosť
general partnership všeobecné partnerstvo
joint stock company akciová spoločnosť
limited liability company spoločnosť s ručením obmedzeným
limited partnership obmedzená spolupráca
partnership partnerstvo
state enterprise štátny podnik

Useful phrases  Užitočné frázy

Presenting a company  Predstavovanie spoločnosti.
(Toyota) is a (car manufacturer). (Toyota) je výrobca (automobilov).
(Toyota) produces (cars). (Toyota) vyrába (autá).
We provide (transport) services. Poskytujeme (doručujeme) služby.
We develop new (medicines). Vyvíjame nové (lieky). 
We employ (1,000) people in total. Spolu zamestnávame (1 000) ľudí.
We export (medicines) to (Europe and Asia). Exportujeme (lieky) do celej (Európy a Ázie).
The company is based in (Japan). Spoločnosť sídli v (Japonsku).
We have (twenty) factories in (the USA). V USA máme (20) závodov.
Our main customers are (British Aerospace and 

Boeing). 
Naši hlavní zákazníci sú (British Airspace a 
Boeing).

Our annual turnover is about (L 1,400,000). Náš ročný obrat je približne (£1.400.000).
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Business communication  Obchodná komunikácia

Saying hello  Ako sapozdraviť.
Hi (Paul)! It’s good to see you again. Ahoj (Paul)! Rád ťa opäť vidím.
How are you? Ako sa máš?
I’m fi ne. And you? Mám sa dobre. A ty?
Not so bad. Nie je to zlé.

Introducing yourself  Ako sa predstaviť 
Hello, my name is (Pam Wilkinson). Ahoj, volám sa (Pam Wilkinson).
Hi. I’m (Kasia Nowak). Pleased to meet you. Ahoj. Ja som (Kasia Nowak). Teší ma.
Pleased to meet you, too. Rád ťa poznávam.

Introducing someone  Ako predstaviť niekoho  
(Jenny), do you know (El˙zbieta)? She’s the new (Jenny) poznáš (Alžbetu)? Je nová obchodná 

(sales manager).     riaditeľka .
This is (Paul Simpson). Toto je (Paul Simon) 

Saying goodbye  Ako sa rozlúčiť  
It was nice meeting you. Rád som vás poznal. 
See you soon. Uvidíme sa čoskoro. 
Have a good journey / fl ight. Príjemnú cestu/let. 
Goodbye / Bye. Dovidenia 

Telephoning  Telefonovanie  
Hello, (Oxford University Press). How can I help you? Dobrý deň (Oxford University Press). Ako vám 

    môžem pomôcť?
This is (Stephen Jones). Can I speak to (Andy Wells),  Pri telefóne (Stephen Jones). Môžem prosím 

hovoriť please?     s pánom (Andy Walesom)?
Hold the line, please. Zostaňte na linke prosím. 
I’ll try to connect you. Pokúsim sa vás prepojiť. 
I’m sorry, but (he) isn’t here today. Je mi ľúto, ale dnes nie je v práci. 
Can I take a message? Môžem prevziať odkaz? 
That’s OK. I’ll call back later. To je v poriadku. Zavolám neskôr. 
I’m calling about (our meeting). Volám kvôli (našemu  stretnutiu). 
Can (he) call me back? Môže mi (on) zavolať naspäť? 
Can I have a contact number? Môžem dostať kontaktné číslo? 
My number is (07700900347). Moje číslo je (07700900347). 
OK. I’ll give (him) your message. V poriadku. Odovzdám mu váš odkaz. 
Thanks for your help. Ďakujem vám za pomoc. 
You’re welcome. Nemáte za čo. To je v poriadku. 
Goodbye. Dovidenia 

Applying for a job  žiadosť o zamestnanie  
candidate kandidát 
covering letter (BrE) / cover letter (AmE) sprievodný list 
curriculum vitae (CV) životopis 
date of birth dátum narodenia 
duties povinnosti 
education vzdelanie 
fi ll in a form vyplniť formulár 
fl exible hours pohyblivý pracovný čas 
fringe benefi ts sociálne výhody 
full-time job plný úväzok 
job advert pracovná inzercia 
job application žiadosť o zamestnanie 
job centre stredisko pre zamestania 
look for a job hľadať si prácu 
part-time job čiastočný pracovný úväzok 
personal details osobné údaje 
qualifi cations kvalifi kácia 
references referencie 
salary plat 
send a CV poslať životopis/žiadosť o 

zamestnanie 
skills zručnosti
work experience prax 
working hours pracovný čas 
write a CV napísať životopis 
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Useful phrases  Užitočné frázy  

Job interview  Pracovný pohovor  
Why do you want to work for us? Prečo chcete pracovať pre nás?
What experience do you have ? Aké máte skúsenosti?
Can you speak (French) / use (Excel)? Viete hovoriť (po francúzsky)/ (pracovať v 

exceli)?
What are your strengths? Aké sú vaše silné stránky?
What is your greatest weakness? Aká je vaša najslabšia stránka?
Why did you leave your last job? Prečo ste ukončili vaše predchádzajúce 

zamestnanie?
When can you start? Kedy môžete nastúpiť?
What are the working conditions? Aké sú pracovné podmienky?
What are the main duties of the post? Aké budú moje povinnosti na tomto poste?
What are the working hours? Aký je pracovný čas?
What salary do you off er? Aký ponúkate plat?

In the Marketing department /Marketing  V Marketingovom oddelení/ Marketing
advertise  reklamovať 
advertisement/advert/ad reklama 
advertising agency  reklamná spoločnosť 
brand značka 
commercial komerčný 
competition  konkurencia 
competitor konkurent 
direct marketing priamy marketing 
increase market share zvýšiť podiel na trhu 
increase sales zvýšiť predaj 
launch a new product uviesť na trh nový výrobok 
leafl et leták 
logo logo 
mailshot reklama poštou 
market research výskum trhu 
marketing mix marketingový mix 
online advertising inzerovanie na internete 
product image obrázok výrobku 
promote a product predvádzať výrobok 
promotion predstavovanie, prezentácia 
slogan slogan 
sponsor sponzor 
strategy stratégia 
target a market segment zamerať sa na nejaký prvok na trhu 
target group cieľová skupina 
target market cieľový trh 

Internal and foreign trade  domáci a zahraničný obchod  
balance of trade rovnováha obchodovania 
demand for sth dopyt 
domestic market domáci trh 
dumping prices predávanie pod cenu 
exchange rate výmenný kurz 
export to (Brazil) vývoz do (Brazílie) 
fair trade poctivý obchod 
foreign currency valuta 
foreign market zahraničný trh 
free trade voľné obchodovanie 
goods and services tovary a služby 
import from (Poland) dovoz z (Poľska) 
margin marža 
market price trhová cena 
multinational / international company viac národnostná spoločnosť 
open a sales offi  ce otvoriť oddelenie pre predaj 
pay tariff s / duty zaplatiť clo 
quota kvóta 
retail price maloobchodná cena 
retail trade maloobchodovanie 
sole agent výhradný zástupca 
supply zásoba, zásobovať 
trade defi cit trhový defi cit 
trade surplus prebytok na trhu 
wholesale price veľkovýrobná cena 
wholesale trade veľkovýrobné obchodovanie 
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Sales  Predaj  
at a discount so zľavou 
bargain lacný tovar 
be in stock byť na sklade 
be out of stock nemať na sklade 
buy in bulk kupovať vo väčšom množstve 
buy on credit kupovať na kredit 
buyer / purchaser nákupca 
catalogue katalóg 
confi rm an order potvrdiť objednávku 
delivery doručenie 
delivery date dátum doručenia 
distribution distribúcia 
excluding VAT bez DPH 
gastronomy / Horeca sales gastronómia/predaj Horeca 
gross price hrubá cena 
guarantee / warranty záruka 
including VAT vrátane DPH 
invoice faktúra 
list price cenová ponuka 
lower prices nižšie ceny 
merchandising obchodovanie 
negotiate the price vyjednávať cenu 
net price cena v čistom 
off er ponuka 
pay by / in instalments platiť ako/ v splátkach 
pay in cash platiť v hotovosti 
payment platba 
price list cenník 
product range / assortment produktový sortiment 
raise prices nárast ceny 
regular / loyal customer pravidelný/stály zákazník 
retail sales maloobchodný predaj 
sales fi gures údaje o predaji 
sales force predajná sila 
sales manager obchodný riaditeľ 
salesperson / sales representative predajca/ zástupca predaja 
sign a contract of sale podpísať predajnú zmluvu 
stock zásoba 
sales volume veľkosť predaja 
send free samples poslať vzorky zadarmo 
target cieľ 

Retail outlets  Maloobchodné predajne  
boutique butik 
chain store reťazec predajní 
convenience store obchod s výhodným nákupom 
corner shop malý obchod blízko obytných častí 
department store obchodný dom 
discount store obchod so zlacneným tovarom 
grocer’s (shop) (BrE) / grocery store (AmE) potraviny 
hypermarket hypermarket 
kiosk trafi ka 
market stall predajný stánok 
shopping mall / centre nákupné centrum 
specialist retailer špecializovaný malopredajca 
supermarket supermarket 
webstore obchod na internete 
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Useful phrases  Užitočné frázy  

Placing an order on the phone  Objednať si cez telefóne.  
(Forbes Supplies). How can I help you? (Forbes dodávateľ). Čo pre vás môžem 

urobiť?
This is (Jeremy Bloom). Pri telefóne (Jeremy Bloom).
Can I order some (mobile phones), please? Môžem si objednať prosím (mobilné 

telefóny)?
Can I have the product code? Môžem dostať kód výrobku?
How much are they? Koľko stoja?
They’re (80 euros) each. (80 €) kus.
How many do you need? Koľko ich potrebujete?
Do you off er special prices for large orders? Poskytujete zľavy pri väčšom odbere?
We can off er a (10%) discount. Môžeme poskytnúť (10%) zľavu.
Anything else? Ešte niečo si budete priať?
Can you wait until next week? We are out of stock at 

the moment.
Môžete prosím počkať do budúceho týždňa? 
Momentálne ich nemáme na sklade.

Please send them as soon as possible. Pošlite ich prosím čo najskôr.
Can you send me a confi rmation by email? Môžete mi poslať potvrdenie cez email?
Thank you. Goodbye. Ďakujem. Dovidenia.

Shop equipment  Vybavenie obchodu  
1  anti-theft mirrors zrkadlá na odhalenie zlodejov 
2  barrier prekážky/ zábradlie 
3  cash register pokladňa 
4  checkout counter pokladničný pult 
5  clothes hanger vešiak na šaty 
6  counter pult 
7  display freezer sprístupnená mraznička 
8  dump bin (AmE) / bargain bin (BrE) odpadkový kôš 
9  forklift truck vysokozdvižný vozík 

10  gondola gondola 
11  mannequin / shop dummy umelá fi gurína 
12  newspaper stand novinový stánok 
13  platform trolley miesto pre nákupné vozíky 
14  price gun ručná pištoľ k označeniu ceny na tovare
15  price label označenie s cenou 
16  price tags visačky s cenou 
17  refrigerated shelves ochladzované police 
18  scales váhy 
19  shelves police 
20  shopping basket nákupný košík 
21  shopping trolley nákupný vozík 
22  showcase ukážka najlepšieho
23  Window display  výklad 
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Offi  ce equipment  Zariadenie kancelárie
1  calendar  kalendár
2  desk pracovný stôl
3  desk diary (BrE) / databook (AmE) pracovný denník
4  desktop computer stacionárny počítač
5  document dokument
6  fax machine fax
7  fi ling cabinet (BrE)/databook (AmE) skriňa na dokumenty
8  fl atbed scanner skener
9  monitor monitor

10  mouse počítačová myš
11  mouse mat (BrE) / mouse pad (AmE) podložka pod myš
12  noticeboard (BrE) / bulletin board (AmE) nástenná tabuľa
13  photocopier kopírka
14  printer tlačiareň
15  swivel chair otočná stolička
16  tray odkladací priestor na dokumentáciu
17  wastepaper basket kôš na odpadky
18  water cooler chladič vody
19  work station/ PC stacionárny počítač
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Conference facilities  Vybavenie na konferenciu
audio-visual equipment Audiovizuálne vybavenie
broadband široká páska
capacity (of a room) kapacita (miestnosti)
chairperson predsedajúca osoba
conference centre  konferenčné stredisko 
digital projector digitálny projektor  
fl ipchart prezentačná tabuľa (s hárkami papiera)
fully-equipped plene vybavené
handout kópia určená k rozdávaniu účastníkom
internet access prístup k internetu
meeting room konferenčná miestnosť
microphone mikrofón  
organising committee organizačný výbor
participant účastník
screen obrazovka
speaker rečník
speaker  reproduktor
venue  miesto( konferencie)

Stationery/ Offi  ce supplies  Kancelárske potreby/ vybavenie 
kancelárie

ballpoint pen večné pero
calculator kalkulačka
clipboard doska, tabuľa
correction fl uid korektor
drawing pin (BrE) / thumbtack (AmE) špendlík
envelope obálka
rubber (BrE) / eraser (AmE) guma
fi le zakladač
folder zakladač
fountain pen plniace pero
highlighter/ marker pero na zvýraznenie  
hole punch dierkovač
notebook / notepad zošit
paper clip spinka na papiere
pen holder držiak na perá
pencil ceruzka
plastic wallet obal z umelej hmoty na dokumenty
ring binder viazač
ruler pravítko
scissors nožnice
sticky tape lepiaca páska
stapler zošívačka
sticky notes  samolepiace farebné papiere
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Seating arrangements  Ustawienie krzeseł

boardroom style zasadacie usporiadanie

theatre style  divadelné usporiadanie

banquet style  banketové usporiadanie

classroom style  triedne usporiadanie
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Useful phrases   Užitočné frázy

Starting a presentation  Začiatok prezentácie
Good morning/ afternoon, ladies and gentleman. Dobrý deň, dámy a páni.
Shall we start then? Môžeme začať?
I’m here to tell you about (e-learning). Chcem vám porozprávať o (elektronickom 

vzdelávaní).
The subject/ topic of my presentation is 

(e-learning).
Témou mojej prezentácie je (elektronické 
vzdelávanie).

First of all, I’m going to talk about (the idea of 

e-learning).
V prvom rade chcem rozprávať o nápade 
(elektronického vzdelávania).

Next, we’ll discuss (the advantages of e-learning). Potom si povieme o (výhodách  
elektronického vzdelávania).

Finally, I’d like to consider (the cost of e-learning). Záverom chcem zvážiť (náklady na 
elektronické vzdelávanie).

Moving on to another subject  Prechod k nasledujúcej téme
Let’s now turn to (some online study programs). Prejdime teraz k (niektorým bodom 

študijného programu).
Now let’s move on to… Teraz prejdime k ...

Describing visuals  Opisovanie vizuálnych materiálov
As you can see from the graph, (e-learning is less 
expensive than traditional education).

Ako môžete vidieť na grafe, (elektronické 
vzdelávanie je lacnejšie ako tradičná forma 
vzdelávania).

Let’s take a look at the fi gures. Pozrime sa teraz na číselné ukazovatele.
The next slide shows (the cost of e-learning services). Nasledujúca stránka ukazuje (náklady na 

služby spojené s elektronickým vzdelávaním).
To illustrate this point, let’s look at… Aby sme ilustrovali tento jav, pozrime sa …

Finishing the talk  Ukončenie prednášky 
That’s all I have to say about (e-learning). Toto je všetko, čo je potrebné povedať na 

tému (elektronického vzdelávania).
Are there any questions? Nejaké otázky?
I’d like to recap the main points. Rád by som zopakoval hlavné body.
Thank you for your attention! Ďakujem za vašu pozornosť.
That brings me to the end of my talk. Týmto sa dostávam ku koncu svojej 

prednášky.

The job market   Trh práce
apprentice praktikant, učeň
be self-employed byť sám sebe zamestnávateľom
boss šéf
colleague/workmate kolega
contract zmluva
do shift work pracovať na zmeny
earn zarábať
employ zamestnať
employee zamestnanec
employer zamestnávateľ
get a promotion dostať povýšenie
get sacked/fi red byť prepustený z práce
go on strike štrajkovať
job consultant poradca pre zamestnanie
occupation povolanie, zamestnanie
pay platba, výplata
position/post stanovisko
resign odstúpiť
retire odísť do dôchodku
retrain rekvalifi kovať sa
staff  personál
take leave vziať si voľno
trade union odborový zväz
trainee praktikant
unemployed  nezamestnaný
unemployment nezamestnanosť
unemployment benefi t podpora v nezamestnanosti
wage výplata
work as (a teacher/ accountant)  pracovať ako (učiteľ / účtovník)
work overtime pracovať nadčas
working conditions pracovné podmienky
workplace pracovné miesto
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Employee benefi ts  Výhody pre zamestnancov 
bonus prémia
career development  kariérny rast
childcare benefi ts podpora v materstve
company car fi remné auto
company pension scheme systém fi remného dôchodku
employee discount zníženie počtu zamestnancov
fl exible hours/ fl exitime fl exibilný pracovný čas
national insurance národné poistenie spoločné (v Anglicku)
park ďalšie výhody poskytnuté fi rmou
private healthcare súkromná zdravotná starostlivosť
social club spoločenský klub
sports club športový klub
subsidised cafeteria príplatky k obedom
transport (BrE) / transportation (AmE) benefi ts výhody poskytnuté na cestovanie

Useful phrases  Business communication  Užitočné frázy -- Obchodná komunikácia 

Arranging to meet  Zorganizovanie stretnutia
We need to meet about (the new project). Musíme sa stretnúť v súvislosti s (novým 

projektom).
We can arrange a meeting for (Thursday)? Môžeme zvolať stretnutie na (štvrtok)?
Is (three o’clock) OK for you? Vyhovuje vám o (tretej)?
I’ll just check my diary. Len si to overím vo svojom diári.
I’m afraid I’m busy then. Obávam sa, že vtedy nie som voľný.
How about (Friday afternoon)? A čo v (piatok popoludní)?
What time are you free? Kedy ste voľný?
(5.30) is good/ fi ne for me. Vyhovuje mi (5:30).
Shall we say (in my offi  ce)? Môžeme sa stretnúť v (mojej kancelárii)?
I’ll see you in (your offi  ce), on (Friday) at (5.30). Uvidíme sa (v mojej kancelárii, v piatok o 

5:30).
See you then. Dovidenia.

Money and banking  Peniaze a bankovníctvo
bank ckerk Pracovník v banke
bank manager Riaditeľ banky
be in debt Mať dlh
bonds Obligácie, záväzky
borrow from sb  Požičať si od niekoho
cash machine / cashpoint / ATM bankomat
 (automated teller machine)
cashier Pokladník
change (euros) into (zlotys) Zameniť (eura) na ...
coin minca
creditworthy dôveryhodný (vie splatiť späť dlh)
current account (BrE) / checking account (AmE)  bežný účet
deposit vklad, vložiť
do a money transfer / wire money vykonať peňažný prevod
exchange rate výmenný kurz
foreign currency valuta
get credit dostať kredit
have an overdraft mať prečerpaný účet, debet
interest úrok
invest in (funds / stock market) investovať do (fondov / na burze)
lend to sb požičať niekomu
mortgage hypotéka
note (BrE) / bill (AmE) bankovka
online banking internetové bankovníctvo 
open a bank account otvoriť si účet
pay / put / deposit money in an account vložiť peniaze na účet
pay bills online platiť účty elektronicky
pay off  / repay a loan splatiť dlh
receive a bank statement dostať výpis z banky
savings account  šetriaci účet
shareholder akcionár
shares  akcie
spend money (on sth) minúť peniaze (na niečo)
stock exchange burza
stockbroker maklér
take out/withdraw money vybrať peniaze
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Useful phrases   Užitočné frázy

Talking about money   Rozhovory o peniazoch
What’s the current (zloty-euro) exchange rate? Aký je aktuálny výmenný kurz (... – euro)?
So how much do I owe you? Koľko vám teda dlhujem?
Can I pay by credit card/ in cash? Môžem platiť kreditnou kartou / v hotovosti?
We don’t accept cards. Neberieme karty.
I’d like to know how much I have in my bank 

account. 
Chcel by som vedieť, koľko mám na účte.

Money in this account will earn (6%) interest. Peniaze na tomto účte budú zúročené (6%).  
Is there a cash machine near here? Je tu niekde nablízku bankomat?
Could you give me a receipt? Môžem dostať potvrdenie?

Accounting  Účtovníctvo
account ledger účtovná kniha
accounts payable (AP) účty veriteľov
accounts receivable (AR)  pohľadávky
assets aktíva
auditor audítor
balance sheet účtovná súvaha
bookkeeper účtovník
cash fl ow to peňazí
certifi ed accountant diplomovaný účtovník
chief accountant hlavný účtovník
deal with the payroll zaoberať sa platbami
equity kapitál
fi nancial statement fi nančný stav
invoice faktúra
keep accounts viesť účtovníctvo
liabilities pasíva
prepare a budget pripraviť rozpočet
profi t and loss (P and L) statement výpis ziskov a strát
record revenues and expenses viesť záznamy o výnose a výdavkoch  
stock-taking (BrE)/ inventory control (AmE)  inventarizácia 

Taxes  Dane 
abolish tax (on sth) zrušiť dane (na niečo)
annual income ročný príjem
be tax exempt byť oslobodený od dane
calculate tax vypočítať daň
depreciate amortizovať
fi le a tax return/ tax declaration založiť doklad o zaplatení dane
fi scal off ence fi škálny prečin
impose tax (on sth) uvaliť dane (na niečo)
Inland Revenue (BrE)/ Internal Revenue Service  domáci výnos (IRS) (AmE)
loss strata
profi t zisk
receive a tax refund/ a tax rebate dostať späť z dane
revenue offi  ce dôchodkový úrad
tax advisor daňový poradca
tax-deductible expenses odpočítateľné výdavky z dane
tax deduction/tax relief daňová úľava
tax inspector daňový inšpektor
tax offi  ce daňový úrad
taxpayer platca dane
tax rate  daňové zaradenie
taxable zdaniteľné, podliehajúce dani
tax-free  oslobodené od dane

Types of tax  Druhy daní
corporate income tax (CIT) daň z príjmu právnických osôb
excise spotrebná daň
personal income tax (PIT)  daň z príjmu fyzických osôb
inheritance tax daň z dedičstva
property tax daň z nehnuteľností
sales tax daň z predaja
value added tax (VAT) / goods and services tax (GST)  daň z pridanej hodnoty
stamp duty  kolková povinnosť
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Describing trends  Opisovanie trendov 
average pay priemerný plat
decrease / fall/ go down klesnúť
dramatically dramaticky, náhle
economic trend ekonomický trend
fall/decrease in sth  pokles v niečom
gross domestic product (GDP) hrubý domáci produkt
increase/rise in sth nárast / vzrast v niečom
increase/rise/ go up nárast
infl ation infl ácia
remain stable  zostať stabilný, nemenný
sharply  prudko
slightly  mierne

diagram diagram

bar chart graf

line chart / graph graf

0.524

11,376

224

83.55

321

163

n/a

3,871

5.9

75.4

19

5,590

852.9

34.68

202.7

2,185

109.8

14

221

3,147

A B C D

table tabuľka

pie chart koláčový graf

Useful phrases  Užitočné frázy

Describing trends  Opisovanie trendov 
(Sales) rose by (1%). (Predaj) vzrástol o (1%).
There was a decrease in (sales). Nastal pokles v (predaji).
(Unemployment) has remained stable at (19%). (Nezamestnanosť ) sa ustálila na (19%).
(Production) went down dramatically from 

(100 to 63 units per day).
(Výroba)  prudko klesla (zo 100 na  63 kusov 
za deň).

(Salaries) increased by (7%). (Výplaty) vzrástli o (7%).
(Exports) fell slightly. (Vývoz) mierne klesol.
(Production costs) rose sharply. Prudko vzrástli (náklady na výrobu).
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Negotiations   Rokovania 
bargain over the price vyjednávať o cene
competitive price konkurenčná cena
compromise kompromis, urobiť kompromis
fee poplatok
give sb a a discount dať niekomu zľavu
make a deal uzavrieť dohodu
negotiate (the price/ the off er) vyjednávať (cenu / ponuku)
reach an agreement  dosiahnuť dohodu
terms and conditions podmienky

Useful phrases   Užitočné frázy

Negotiating   Vyjednávanie  
So will you take (the car / the notebook)? Vezmete si teda (auto / notebook)?
Do we have a deal? Dohodli sme sa?
The price is a little too high at the moment. cena je momentálne trochu vysoká.
What if I throw in a free (CD player / battery)? A keď doložím zadarmo (CD / batérie)?
What if we lower the price by (10%)? A keď znížime cenu o(10%)?
If you pay cash, we’ll give you a (5%) discount. Ak zaplatíte v hotovosti, dáme vám zľavu 

(5%).
If I said (£12,000), would you take it? Ak poviem (£12, 000), vzali by ste to?
Don’t forget that it has a (one-year) guarantee. Nezabudnite, že to má (jednoročnú) záruku.
Is that really your best off er? Je to skutočne vaša najlepšia ponuka?
That is my fi nal off er. Je to moja posledná ponuka.
Let me check with my sales manager. Dovoľte, aby som sa dohodol s obchodným 

riaditeľom.
Does that include a free service? Zahrňuje to aj obsluhu zdarma?
Oh yes, that’s standard. Áno, to je štandardné.
Great, it’s a deal. Výborne, dohodli sme sa.


