
#010: (A) Ideme sa najesť 

 

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 viac o tom, ako si vypýtať jedlo či pitie v reštaurácii a naučíme sa povedať, čo 

máme radi. 

 

Poďme na to! 

 

Vo väčších mestách sa zvykne chodiť častejšie von sa najesť či posedieť si a porozprávať sa na 

káve. V menších mestách či dedinách je návšteva reštaurácie menej častá, ale záleží to veľmi od 

zvykov rodín. 

 

Naučíme sa univerzálnu frázu, pomocou ktorej si môžete vypýtať v reštaurácii či v kaviarni 

takmer všetko. 

 

Táto fráza je : “Poprosím vás” a za ňou môžete povedať čo si prajete. 

Napríklad:  

“Poprosím vás menu”, - menu je zoznam jedál a nápojov, 

“Poprosím vás účet”, - účet si vypýtate, ak chcete zaplatiť. 

Alebo “Poprosím vás ešte raz”, - ak chcete znovu to isté, čo ste už mali. 

 

Opakujte nahlas: 

Poprosím vás menu. 

Poprosím vás účet. 

Poprosím vás ešte raz. 

 

Takisto si môžete pomocou tejto frázy objednať, čo si vyberiete. 

Čašník sa vás môže spýtať, “Čo si dáte?” alebo “Máte už vybraté?”. 

A vy si objednáte takto: “Poprosím vás vodu, kávu, halušky, vyprážaný syr s hranolkami, 

burger, pizzu, kura s ryžou” a podobne. 

 

Vo veľa reštauráciách ponúkajú v čase obeda aj denné menu za výhodnejšiu cenu.  

Toto menu väčšinou obsahuje polievku a hlavné jedlo, niekde aj šalát či dezert.  

http://www.slovakforu.sk/


Často sa toto menu nachádza napísané na papieri na stole, alebo na tabuli pred reštauráciou. 

Ak ho nikde nevidíte, môžete sa spýtať: “Prosím vás, aké máte denné menu?”. 

 

Menu zvykne byť očíslované, a tak si môžete objednať opäť pomocou našej frázy “Poprosím 

vás” a číslo menu.  

 

Opakujte nahlas: 

Prosím vás, aké máte denné menu? 

Poprosím vás jednotku. 

Poprosím vás dvojku. 

 

Ak si chcete dať len kávu, vypýtate si podobne: 

“Poprosím vás kávu.” 

Kávu si môžete dať s mliekom alebo s cukrom alebo bez cukru a bez mlieka. 

Na Slovensku sa často pije zalievaná káva, ktorej sa hovorí “turek”. To je tá káva, po ktorej 

ostáva zvyšok kávy v pohári. 

 

Ak si potrebujete odskočiť, spýtate sa: “Prosím vás, kde sú tu toalety?” 

 

Ak ste prišli s deťmi a chcete, aby sa mohli hrať na mieste určenom pre deti, môžete sa opýtať, 

či majú v reštaurácii detský kútik. 

 

V reštauráciách s rýchlym občerstvením sa vás často spýtajú, kde chcete jesť. Či v reštaurácii, 

alebo si jedlo chcete zobrať so sebou. 

Otázka môže byť:  

“Tu alebo so sebou?”  

“Budete jesť tu alebo to zabalíme?” 

 

Takisto si jedlo môžete nechať zabaliť so sebou domov, ak ste nedojedli všetko.  

Spýtate sa: “Môžete mi to zabaliť?”.  

 

Poďme si ešte vysvetliť, ako poviete, čo máte radi. 

 

Ak ste žena, poviete: Mám rada. 

Ak ste muž, poviete: Mám rád. 

Ak hovoríte za viacej ľudí, poviete: Máme radi. 

 



Môžete povedať, aké jedlo máte radi, akú farbu, alebo napríklad akú činnosť máte radi.  

 

Napríkad: 

Mám rada mäso, ryby, cestoviny, syr a podobne. 

Mám rada modrú, zelenú, červenú, fialovú a podobne. 

Mám rada plávanie, tenis, hru na klavír, futbal a podobne. 

 

Slovnú zásobu k jedlu a farbám nájdete v materiáloch k epizóde. 

 

Posielam vám aj jednu slovenskú pesničku s názvom “Mám rád” od známeho slovenského 

speváka Mira Žbirku, kde spieva o tom, čo všetko má rád. Link nájdete v popise epizódy. 

 

A čo máte radi vy? 

 

Môžete mi napísať na emailovú adresu slovakforu@gmail.com. Teším sa na vaše odpovede. 

 

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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