
#014 Nákupy na Slovensku 
 

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, aké typy obchodov máme na Slovensku a ako zvykneme nakupovať. 

 

Poďme na to! 

 

V ľahšej úrovni podcastu na tému “Ideme nakupovať” sme si povedali pár fráz, ktoré môžete v 

obchode použiť a povedali sme si pár otázok, ktoré môžete dostať.  

 

V tejto časti, zameranej viacej na počúvanie, si povieme viac o rôznych obchodoch, ktoré máme 

na Slovensku a ako zvykneme nakupovať. 

 

V posledných rokoch vyrástlo na Slovensku množstvo veľkých supermarketov. Menšie lokálne 

potraviny prebrali tiež veľké firmy, ktoré vytvorili sieť rôznych predajní. Obchody, ktoré vlastnia 

menší podnikatelia nájdete už menej často ako v minulosti. Najčastejšie ide o obchody so 

špecifickým tovarom, ako sú potraviny na prípravu ázijskej kuchyne, bio obchodíky alebo 

obchody, kde si potraviny kúpite na váhu do vlastných obalov. 

 

Okrem supermarketov vznikajú najmä vo väčších mestách veľké obchodno-zábavné centrá, v 

Bratislave napríklad Central, Eurovea, Aupark či Vivo.  

 

 

Môžete si v nich nakúpiť v obchodoch rôznych značiek, či už oblečenie, drogériu, elektroniku, 

lieky, knihy, potraviny a rôzne iné veci. Takisto si v nich môžete oddýchnuť a najesť sa v 

reštauráciách či vo foodcourtoch, posedieť pri káve a vaše deti sa zabavia rôznymi atrakciami a 

v detských kútikoch.  

Často sa tu nachádzajú aj veľké kiná a konajú sa tu aj rôzne príležitostné akcie.  

http://www.slovakforu.sk/


 

Výhodou týchto centier je ich otváracia doba. Bývajú otvorené denne približne od 9 do 21 

hodiny. Malé obchody, ktoré nájdete mimo týchto centier bývaju zvyčajne otvorené počas 

pracovného týždňa a v sobotu doobeda. Všetky obchody sú zatvorené počas štátnych sviatkov. 

Rozpis štátnych sviatkov na rok 2022 vám dám do popisu epizódy. 

 

V posledných rokoch, aj kvôli pandémii, si veľa Slovákov zvyklo nakupovať online cez internet. 

Najviac sa cez internet nakupuje oblečenie, kozmetika a elektronika.  

Niektoré obchody s potravinami tiež ponúkajú online nákup s doručením domov, no táto 

možnosť sa nezvykne toľko využívať.  

 

Čo sa týka elektroniky, osobne nepoznám nikoho, kto by chodil nakupovať elektroniku do 

kamennej predajne. Dokonca už aj moji rodičia si všetku elektroniku kupujú cez internet a 

nechajú si tovar doručiť kuriérom, keďže možnosť osobného vyzdvihnutia nemajú. 

 

Na koniec tejto časti vám poviem, ako sa volajú rôzne typy obchodov či služieb, ktoré môžete 

nájsť v obchodných centrách a čo v nich približne môžete kúpiť. 

 

- lekáreň - v lekárni nakúpite lieky, vitamíny a niektoré značky kozmetiky 

 

- supermarket - v supermarkete nakúpite takmer všetko, či už potraviny, kvety, elektroniku, či 

domáce potreby 

 

- potraviny - v potravinách nakúpite väčšinou len potraviny a prípadne časopisy 

 

- drogéria - v drogérii kúpite kozmetiku, čistiace prostriedky, v niektorých aj špeciálne jedlo 

alebo jedlo pre zvieratá 

 

- obchod s oblečením - v obchode s oblečením si môžete kúpiť rôzne druhy oblečenia, topánok 

či doplnkov ako sú kabelky, slnečné okuliare a podobne 

 

- obuv - v obuvi si kúpite topánky či kabelky a prípravky na obuv a ponožky 

 

- pošta - na pošte môžete odoslať list či vyzdvihnúť zásielku či peniaze od štátnych inštitúcií 

 

- mäsiarstvo - v mäsiarstve nakúpite mäso a mäsové výrobky, niekedy aj lokálne syrové výrobky 

 



- pekáreň - v pekárni kúpite pečivo, chlieb, rožky, žemle no aj rôzne koláče či slané pečivo 

 

- novinový stánok, hovorovo trafika - v trafike kúpite časopisy, krížovky, cigarety a iné tabakové 

výrobky 

 

- chovateľské potreby - v chovateľských potrebách kúpite jedlo a výbavu pre zvieratá 

 

- kvetinárstvo - v kvetinárstve kúpite kvety, kytice alebo aj potreby pre záhradu 

 

- hračkárstvo - v hračkárstve kúpite hračky pre deti rôznych vekových kategórií 

 

 

- domáce potreby - v domácich potrebách nakúpite všetko, čo potrebujete do domácnosti, od 

posteľnej bielizne cez kuchynské váhy až po žiarovky a metly, či šnúru na bielizeň, hovorovo na 

prádlo 

 

- kníhkupectvo - v kníhkupectve kúpite knihy, časopisy a rôzne darčekové predmety 

 

- kľúčová služba - v kľúčovej službe môžete dať vyrobiť náhradný kľúč  

 

- elektro - v elektre kúpite malé či veľké spotrebiče, telefóny či náhradné baterky či rôzne filtre 

 

- hodinárstvo - v hodinárstve si môžete kúpiť nové hodiny na stenu či hodinky na ruku, budík 

alebo si môžete nechať vymeniť baterku v hodinkách 

 

- papierníctvo - v papierníctve nakúpite všetky školské potreby a pomôcky pre deti ale aj pre 

dospelých  

 

Aké obchody navštevujete vy? 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. 

http://www.slovakforu.sk/


 


