
#007: (B) S kým sa navštevujeme? 
 

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, akých členov rodiny ešte máme a s kým sa zvykneme navštevovať. 

 

Poďme na to! 

 

V ľahšej úrovni podcastu na tému “Moja rodina” sme si povedali, ako sa volajú najbližší členovia 

rodiny a ako ich môžeme predstaviť.  

 

V tejto časti, ktorá bude trochu ťažšia, si povieme, akých členov rodiny ešte máme a s kým sa 

zvykneme navštevovať.  

 

Začnime členmi rodiny, s ktorými sa pravdepodobne stretávame od detstva, a to je bratranec a 

sesternica.  

Bratranec je syn môjho uja alebo tety, súrodenca jedného z mojich rodičov. 

Sesternica je dcéra môjho uja alebo tety. 

 

Ja mám dvoch bratrancov a 3 sesternice. V detstve sme bývali blízko, naše domy boli len pár 

metrov od seba, takže sme sa spolu hrávali a doteraz sa navštevujeme.  

 

Poďme na trošku zložitejšie vzťahy v rodine. 

Moja stará mama, babka, je už aj prababka a môj starý otec, dedko je už aj pradedko. Syn 

môjho brata, môj synovec, je ich pravnuk. No a dievča by bola pravnučka. 

 

Manželka môjho brata je moja švagriná. Ak by som mala manžela, môj brat by bol jeho švagor. 

 

Rodičia manžela, alebo manželky, sa nazývajú svokor a svokra. 

 

Na Slovensku existuje veľmi veľa vtipov o svokrách a raz si ich povieme.  

 

Na dnes už bolo komplikovaných vysvetlení dosť. Poďme sa pozrieť na to, s kým sa zvykneme 

navštevovať. 

http://www.slovakforu.sk/


 

Ak máme dobré vzťahy v rodine, zvykneme sa pravidelne navštevovať s rodičmi, starými 

rodičmi a súrodencami, či už našimi alebo manželovými či manželkinými. Najčastejšie sa takéto 

návštevy robia cez víkend, kedy si rodina spolu sadne k obedu. O tradičnom nedeľnom obede si 

povieme nabudúce. 

 

Niekedy sa často navštevujeme aj s bratrancami a sesternicami, najmä ak sme v podobnom 

veku. 

So širšou rodinou sa zvykneme navštevovať na narodeniny či meniny a cez sviatky ako sú 

Vianoce či Veľká noc.  

 

V niektorých častiach Slovenska je zvykom, že sa pozýva celá široká rodina na svadbu. Od tohto 

zvyku sa už pomaly upúšťa, no stále sa môžete stretnúť s tým, že na svadbu sa pozývajú 

súrodenci starých rodičov a napríklad bratranci a sesternice z druhého kolena. Z druhého kolena 

znamená, že máme spoločných nie rodičov, nie starých rodičov ale prastarých rodičov.  

 

Okrem rodiny sa často stretávame s najlepšími priateľmi, kamarátmi a kolegami. Na rozdiel od 

rodinných návštev, ktoré sa robia väčšinou doma, s kamarátmi sa stretávame aj vonku. Ideme si 

sadnúť na večeru do reštaurácie, na pivo do nejakého podniku alebo ideme spolu na výlet či 

športovať. 

 

Teraz viete, s kým je zvykom sa navštevovať na Slovensku.  

Aké sú zvyky vo vašej krajine?  

 

Teším sa na vaše odpovede, ktoré mi môžete poslať na emailovú adresu 

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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