
#015 Rozprávame o práci 

 

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 hovoriť o zamestnaní.  

 

Poďme na to! 

 

Pravdepodobne každý dospelý človek si aspoň raz za život hľadá prácu. Dnes si povieme, ako 

hovoriť o tom, čo robíme, aké máme alebo sme mali zamestnanie a tiež si povieme, ako 

vyjadriť, čo by sme chceli robiť.  

 

Najčastejšie sa vás na prácu spýtajú “Čo robíš?” alebo “Čomu sa venuješ?”. Ak chcete povedať, 

čomu sa venujete, môžete použiť obyčajné “Som” alebo “Pracujem ako..” a názov práce, ako 

učiteľ či učiteľka, účtovník či účtovníčka, predavač či predavačka, upratovačka, manažér, 

policajt, lekár, krajčírka a podobne.  

 

Opakujte nahlas:  

“Som učiteľka.” 

“Pracujem ako predavačka.” 

“Som policajt.”  

“Pracujem ako kaderníčka.” 

 

Ak teraz nepracujete, ale v minulosti ste niekoľko rokov pracovali v určitom zamestnaní, a máte 

prax vo svojom odbore, môžete to povedať takto: 

- pracovala som 5 rokov ako krajčírka 

- mám prax ako účtovníčka.  

 

Opakujte nahlas: 

“Pracovala som 5 rokov ako krajčírka.” 

“Mám prax ako účtovníčka.” 
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“Pracoval som 2 roky ako čašník.” 

“Mám prax ako kuchár.” 

 

Ak ste už odpracovali veľa rokov a teraz už nepracujete, môžete povedať, že ste na dôchodku. 

 

Opakujte nahlas: 

“Som na dôchodku.” 

“Som dôchodca.” 

 

Mamičky, ktoré sa aktuálne starajú o svoje dieťa alebo deti, môžu povedať - “Som na materskej 

dovolenke”, alebo len “Som na materskej.” 

 

Opakujte nahlas: 

“Mám malé dieťa.” 

“Som na materskej.” 

 

Nezabudnite, že ak si hľadáte prácu, váš zamestnávateľ sa vás nemôže pýtať na to, či máte deti 

ani koľko majú rokov. 

 

Ak chcete osloviť zamestnávateľa alebo kamaráta, ktorý vám môže s hľadaním práce pomôcť, 

môžete mu povedať: “Hľadám si prácu ako..” alebo “Hľadám si brigádu ako..” 

 

Opakujte nahlas: 

“Hľadám si prácu ako programátor.”  

“Hľadám si brigádu ako kuchárka.” 

 

Môžete upresniť, čo by ste chceli robiť a povedať napríklad, že by ste chceli pracovať s deťmi, 

radi by ste pracovali v škole, alebo upresniť aj miesto, napríklad v Bratislave. 

 

Opakujte nahlas: 

“Chcel by som pracovať v škole.” 

“Rada by som pracovala s deťmi.” 

“Chcela by som pracovať v Bratislave v okolí Ružinova.” 

 

Ak chcete pracovať len pár hodín do týždňa, pravdepodobne budete hľadať prácu na skrátený 

úväzok alebo prácu na dohodu, takzvanú brigádu. Na Slovensku môžu brigádovať všetci, ak 

majú 15 rokov. Najčastejšie brigády mladých ľudí sú na pozíciách predavač, pokladník, čašník 



alebo práca v rýchlom občerstvení.  

 

Ak si chcete nájsť prácu, alebo brigádu, väčšinou potrebujete napísať životopis. O tom ako si ho 

napísať a kde hľadať prácu si povieme v ďalšej časti tohto podcastu.  

 

Veľmi ma poteší, ak mi dáte vedieť ako sa vám páči podcast a o akých témach by ste radi 

počúvali. Môžete mi napísať 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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