
#009: (B) Čísla v rozhovoroch 
 

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 päť užitočných výrazov s číslami, ktoré sa používajú v slovenčine, prezradím vám jednu 

pikošku o čísle dva a pozdieľam s vami moje dve obľúbené piesne s číslami. 

 

Poďme na to! 

 

V ľahšej úrovni podcastu na tému “Čísla” sme si povedali, aké základné čísla máme a ako ich použiť v 

jednoduchých vetách. 

 

V tejto časti, ktorá bude trochu ťažšia, si povieme, aké výrazy, v ktorých sa nachádza nejaké číslo 

zvykneme používať. Potom vám prezradím jednu pikošku o rozdielnom používaní čísla dva v rôznych 

častiach Slovenska a nakoniec vám prezradím moje dve obľúbené piesne s číslami. 

 

************* 

Poďme sa pozrieť na prvý výraz a to je- “Je mi to jedno” alebo “to je jedno”. 

Stretnete sa s tým veľmi často a používa sa to v prípade, ak nám nezáleží na tom, čo sa stane, čo niekto 

urobí alebo ako sa niekto rozhodne.  

 

 

“Na aký film chceš ísť do kina?” “To je jedno.” 

“Pôjdeme autom či autobusom?” “Je mi to jedno.” alebo “mne je jedno”. 

 

Takisto sa zvykne používať, ak nechceme rozoberať nejakú tému, napríklad: 

“Čo sa ti stalo?” “To je jedno.”  

Vo väčšine prípadov to ale vyvolá ďalšie otázky a nakoniec sa o danej téme budete rozprávať :)  

 

Môžete sa stretnúť aj s inými číslovkami v tomto výraze, no všetky majú rovnaký význam, napríklad: je 

mi to tri, je mi to päť, je mi to tri päť, je mi to desať a podobne. 

 

 

******* 

Druhý výraz, “ostošesť”, sa používa, ak hovoríme o niečom, čo sa deje veľmi rýchlo alebo usilovne. 

 

http://www.slovakforu.sk/


Napríklad:  

V obchode bola akcia tak sme nakupovali ostošesť.  

Ráno som sa zobudila a ostošesť som sa pustila do práce.  

Keď som mu povedala, koľko to stojí, ostošesť si to rozmyslel. 

 

******* 

S tretím slovom, “šestonedelie”, sa môžete stretnúť, ak máte v okolí čerstvú mamičku.  

Takto sa nazýva 6 až 8 týždňové obdobie u žien po pôrode dieťaťa. 

 

******* 

Slovami “kde bolo tam bolo, za siedmimi horami” začína veľa slovenských rozprávok. Znamená to 

kedysi dávno, kdesi ďaleko. Môžete použiť výraz “za siedmimi horami”, ak je niečo veľmi ďaleko. 

 

******* 

Posledný výraz s číslom je slovenské porekadlo: “Dvakrát meraj a raz rež”, alebo “Dvakrát meraj a raz 

strihaj”. Znamená to, že kým niečo dôležité spravíme, mali by sme si to dobre, dvakrát, premyslieť.  

 

******* 

 

Rada by som vám povedala aj jednu pikošku o čísle dva. V bare si vypýtate DVE pivá, ale na východe 

Slovenska si v bare vypýtate DVA pivá. Ktoré z nich je spisovné?  

Spojenie “dva pivá” je nárečové a prvý tvar ”dve pivá” je gramaticky správny, no ak ho použijete na 

východe spisovne, všetci budú vedieť, že nie ste z východu. A naopak, všetci budú vedieť, že ste z 

východu, ak si napríklad v Bratislave vypýtate dva pivá :)  

 

 

******* 

 

Nakoniec by som s vami chcela pozdieľať dve slovenské pesničky, ktoré pozná veľa ľudí a sú v nich 

použité číslovky. Dúfam, že sa vám budú páčiť. Linky na ich vypočutie vám dám do popisu epizódy. 

 

Prvá pesnička sa volá Slobodná od skupiny Elán, v ktorej sa spieva o kráse sedemnásť ročnej ženy. Túto 

pesničku si budú pamätať skôr staršie ročníky, keďže vznikla v osemdesiatych rokoch minulého storočia, 

ale určite ju podľa refrénu poznajú aj mnohí mladší. 

 

Druhá pieseň je ľudová pieseň Dva duby, no pozdieľam vám jej modernú verziu od skupiny Kandráčovci, 

ktorú sama počúvam pri behaní a veľmi ma baví. 

 

Máte aj vy nejaké obľúbené pesničky s číslom v názve alebo v texte? 

 

Teším sa na vaše pesničky, ktoré mi môžete poslať na emailovú adresu slovakforu@gmail.com.  

mailto: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. 

 

http://www.slovakforu.sk/

