
 

 

 

Slovná zásoba 
 
 

Počítač a virtuálny svet– Computer and virtual world 
 

1. Internet – the internet  
The popularity of the internet has soared.  
Popularita internetu prudko vzrástla.  

2. Webová stránka - website  
To find out more, visit our website.  
Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte našu webovú stránku.  

3. Firewall/Bezpečnostná brána - firewall  
What do you know about firewall?  
Čo vieš o bezpečnostnej bráne?  

4. Bezdrôtový internet– wireless internet (wifi)  
Our cell phones include the latest wifi features.  
Naše telefóny obsahujú najnovšie funkcie wifi.  

5. Stiahnuť - download   
Why would you want to download files?  
Prečo by ste chceli sťahovať súbory? 

6. Surfovať po internete –browse the internet  
Are you browsing the internet?  
Surfuješ po internete?  

7. Súbor - file  
I will send you a copy of the file.  
Pošlem ti kópiu toho súboru. 

8. Priečinok - folder  
Copy the files into a new folder.  
Skopíruj súbory do nového priečinku.  

9. Odhlásiť sa –log off  
I forgot to log off from my account.  
Zabudol som sa odhlásiť z môjho účtu.  

10. Medzerník - space bar   
The space bar is an important key on the keyboard.  
Medzerník je dôležitá klávesa na klávesnici.  

11. Vírus - virus  
I got a virus on my computer.  
Dostala som do počítača vírus.  

12. Pamäť - memory  
I have full memory.  
Mám plnú pamäť. 

13. Databáza - database  
I can't find your name in the database.  
Tvoje meno neviem nájsť v databáze.  



 

 

 
 

14. Vytlačiť - print  
Will you help me print something?  
Pomôžeš mi niečo vytlačiť?  

15. Napísať na klávesnici- type  
He is still typing...   
Stále píše... 

16. Malé písmená - lower case   
Write the whole password in lower case.  
Napíš celé heslo malými písmenami.  

17. Veľké písmená – upper case   
Your password should contain also upper case.  
Vaše heslo by malo obsahovať aj veľké písmená. 

18.  Antivírusový program – antivirus software   
I need an antivirus software.   
Potrebujem antivírusový program.  

19. Rýchlosť procesora – processor speed  
Where can I find out your proccessor speed?  
Kde zistím rýchlosť procesora?  

20. Desktop computer - stolový počítač  
I have a desktop computer in my room.  
V mojej izbe mám stolový počítač.  

21. Tablet – tablet  
Young children spend a lot of time on the tablet.  
Malé deti trávia veľa času na tablete.  
 


