
#003: (A) Prvý rozhovor  

 
Ahojte, vítam vás pri počúvaní podcastu SlovakforU. 

 

Volám sa Zuzana a mojím snom je pomôcť vám naučiť sa slovenčinu. 

Všetky informácie k podcastu spolu s prekladmi do ruštiny a ukrajinčiny nájdete na 

www.slovakforu.sk.   

 

Dnes si povieme, ako môže vyzerať váš prvý rozhovor v jednoduchej slovenčine. 

 

Poďme na to! 

 

Každý rozhovor sa začína pozdravom. Naučíme sa najjednoduchší pozdrav, a to je “Ahoj!” alebo 

“Čau!”. Takto sa zdravíme s kamarátmi - Ahoj! Čau!  

 

Zopakujte nahlas - Ahoj! Čau! 

 

Ak sa rozprávame s inými ľuďmi, nie s kamarátmi, používame iné pozdravy. 

Pozdravy sa používajú rôzne, podľa toho, koľko je hodín. 

 

Prvý pozdrav - “Dobré ráno”, - sa používa asi do deviatej hodiny ráno - “Dobré ráno” 

Druhý pozdrav -“Dobrý deň”, - sa používa celý deň, aj ráno - “Dobrý deň”  

Tretí pozdrav - “Dobrý večer”, - sa používa, ak je už tma - nie je svetlo. “Dobrý večer” 

 

Zopakujte nahlas - Dobré ráno , Dobrý deň, Dobrý večer. 

 

 

Potom sa pýtame “Ako sa máš?”, ak tykáme, alebo “Ako sa máte?” ak človeku vykáme. 

 

Zopakujte nahlas - Ako sa máš? , Ako sa máte?  

 

Ak sa nás niekto spýta, ako sa máme, poďakujeme, a podľa toho, ako sa máme, môžeme 

odpovedať. Môžeme povedať napríklad - výborne, dobre, ujde to, na figu alebo zle.  

Spýtame sa, ako sa má ten druhý. Ak tykáme, tak sa pýtame - A ty? Ako sa máš?  

Ak vykáme tak sa spýtame - A vy? Ako sa máte? 

 

Povedzte nahlas -  

Ďakujem, výborne. A vy? Ako sa máte? 
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Ďakujem, mám sa dobre. A ty? Ako sa máš? 

Ďakujem, ujde to. A vy?  

Ďakujem, na figu. A ty?  

Ďakujem, mám sa zle. A ty? 

 

Ak sa chceme spýtať niekoho na meno, pýtame sa “Ako sa voláš?”, ak tykáme. “Ako sa voláš?” 

Ak vykáme, spýtame sa “Ako sa voláte?”, “Ako sa voláte?”. 

 

Zopakujte nahlas - Ako sa voláš?, Ako sa voláte?. 

 

Ja by som odpovedala - “Volám sa Zuzana” alebo len moje meno - “Ako sa voláš? Zuzana.” 

 

Odpovedzte na otázku svojim menom- “Volám sa Zuzana, a ty? Ako sa voláš?” 

 

Ak nám niekto povie svoje meno, odpovieme - “Teší ma.” , “Teší ma.”  

 

Zopakujte nahlas - Teší ma.  

 

Ak vykáme, vymeníme len zámeno ty za vy, napríklad - “Volám sa Zuzana, a vy? Ako sa voláte?” 

 

Na konci rozhovoru sa rozlúčime.  

S kamarátmi môžeme povedať to isté, ako na začiatku - “Čau!” 

alebo “Maj sa”, “Maj sa”.  

 

Zopakujte nahlas - Čau! Maj sa! 

 

Ak sa rozprávame s neznámymi ľuďmi, pozdravíme ich “Dovidenia!”, “Dovidenia!” 

 

Zopakujte nahlas - Dovidenia! 

 

Ak je už tma, nie je svetlo, môžeme sa so všetkými rozlúčiť pozdravom “Dobrú noc”, “Dobrú 

noc”. 

 

Povedzte nahlas - Dobrú noc!  

 

 

Zopakujme si krátky rozhovor s kamarátom. 



 

- Ahoj! Ako sa máš? 

- - Ďakujem, dobre, a ty? 

- Ujde to, ďakujem.  

- - Čau! 

- Maj sa! 

 

Zopakujme si krátky rozhovor s cudzím človekom. 

 

- Dobrý deň! Ako sa máte? 

- - Ďakujem, výborne, a vy? Ako sa máte? 

- Ja tiež výborne, ďakujem. Ako sa voláte? 

- - Tomáš. A vy? 

- Ja som Zuzana. Teší ma. 

- - Aj mňa teší. 

- Dovidenia! 

- - Majte sa! 

 

Teraz už viete, ako sa začať s niekým rozprávať. 

 

Veľmi ma poteší, ak mi dáte vedieť, ako sa vám darí s prvými rozhovormi. Napíšte mi na email 

slovakforu@gmail.com. 

 

 

Všetky transkripty a cvičenia nájdete na www.slovakforu.sk.  

 

Tak a to bolo na dnes všetko. 

Ak sa vám podcast páči, zdieľajte ho prosím svojim kamarátom. 

Teším sa na vás v ďalšej časti. 

Prajem vám nádherný deň. 
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