
#013: (A) Ideme nakupovať 

 

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 sa dorozumieť keď idete na nákup potravín. 

 

Poďme na to! 

 

Na nákup potravín chodíme pravidelne. Dnes si povieme pár užitočných fráz, ktoré vám pri 

nakupovaní pomôžu. Takisto ich môžete využiť aj na iných miestach, ak potrebujete zistiť, či je v 

ponuke to, čo potrebujete. 

 

Poďme si povedať najskôr pár viet, ktoré sa vám zídu, ak hľadáte konkrétnu vec v obchode a 

chcete sa spýtať predavačky alebo predavača, kde to nájdete.  

 

“Prosím vás, kde nájdem chlieb?” alebo “Prepáčte, máte chlieb?”  

 

Týmito dvomi vetami sa môžete spýtať aj na jedlo, aj na oblečenie, elektroniku, potreby pre 

zvieratá a čokoľvek, čo hľadáte.  

 

Zopakujte nahlas:  

- Prosím vás, kde nájdem chlieb? 

- Prepáčte, máte mlieko? Kde ho nájdem?  

 

Vo veľa obchodoch, najmä s oblečením, sa vás predavač či predavačka môžu spýtať prví, či vám 

môžu nejako pomôcť. Otázka znie: “Pomôžem nejako?”  

Vtedy môžete povedať áno a použiť frázy, ktoré sme si pred chvíľou povedali, alebo povedať 

“Nie, ďakujem.” 

 

Niekedy sa budete potrebovať spýtať na cenu, koľko nejaká vec stojí. Môžete použiť otázku - 

“Prepáčte, koľko stojí toto?” 

http://www.slovakforu.sk/


 

Ak nakupujete vo veľkých obchodoch, nebudete potrebovať veľa rozprávať, len s predavačkou 

pri pokladni.  

 

Vtedy si vystačíte so základnými pozdravmi - “Dobrý deň” a “Dovidenia”, s frázou “Nech sa 

páči”, keď podávate predavačke napríklad peniaze alebo platobnú kartu a slovom “Ďakujem”. 

 

Predavačka sa vás môže spýtať viac vecí. Poviem vám najčastejšie, aby ste neboli prekvapení.  

 

Prvá vec - “Ponúknem tašku?” - Ak potrebujete nákup do niečoho zabaliť, povedzte áno. Na 

Slovensku už sa vo väčšine prípadov za tašku platí. Je to síce iba pár centov, ale ak si donesiete 

svoju nákupnú tašku, ušetríte peniaze aj životné prostredie.  

 

Druhá vec - “Všetko to bude?” alebo “Je to všetko?” - predavačky sa pýtajú najmä kvôli tomu, 

že niektorý tovar nenájdete voľne v predajni. Majú ho len pri pokladni, napríklad cigarety, 

zápalky, zapaľovač a podobne. Stačí vám povedať “Áno, ďakujem.” alebo “Všetko, ďakujem.” 

 

Tretia vec- “Našu kartičku máte?” - veľa obchodov má svoje zákaznícke kartičky, na ktoré 

môžete zbierať rôzne body alebo získavať zľavy.  

 

A posledná vec - “Budete platiť kartou alebo v hotovosti?” - vo väčšine obchodov sa dá platiť 

kartou aj malá suma, no ak si nie ste istí, spýtajte sa vopred “Dá sa platiť kartou?”.  

Vo väčšine potravín sa dá platiť aj stravnými lístkami, ktorým sa hovorí “gastráče” zo slova 

“gastrolístky”. Ak chcete použiť tieto lístky, pre istotu na to vždy predavačku upozornite 

predtým, ako vám začne tovar účtovať.  

 

 

Vypočujte si teraz dva krátke rozhovory v obchode medzi predavačkou a zákazníkom, v ktorom 

použijem spomenutú slovnú zásobu. Pustite si ich aj druhýkrát, po každej vete si zvuk zastavte a 

nahlas si vety zopakujte. 

 

Prvý rozhovor v obchode. 

 

Zákazník: Dobrý deň!  

Predavačka: Dobrý! Pomôžem nejako?  

Zákazník: Áno. Prosím vás, kde nájdem pohánku? 



Predavačka: Pohánku? Pri cestovinách a ryži.  

Zákazník: Ďakujem!  

 

Druhý rozhovor pri pokladni.  

 

Zákazník: Dobrý deň! 

Predavačka: Dobrý deň! Všetko to bude?  

Zákazník: Áno ďakujem.  

Predavačka: Tašku ponúknem? 

Zákazník: Netreba. 

Predavačka: 23 eur a 14 centov. Kartou alebo v hotovosti?  

Zákazník: Kartou poprosím.  

Predavačka: Nech sa páči.  

Zákazník: Ďakujem, dovidenia! 

 

Slovnú zásobu na tému potraviny nájdete priloženú v popise epizódy. 

 

Veľmi ma poteší, ak mi dáte vedieť, ako sa vám páči podcast alebo aké témy by ste si radi 

vypočuli. 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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