
#017: (A) Aké máme záľuby? 

 

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 môžeme mať záľuby a záujmy. 

 

Poďme na to! 

 

Záľuby alebo záujmy sú činnosti, ktoré robíme radi, najmä vo voľnom čase. Robíme ich pre 

radosť.  

Môžeme si nimi len tak vyplniť voľné chvíle alebo sa aj niečo naučiť a rozvíjať sa rôznymi 

smermi.  

Niekedy sa im venujeme dlhodobo a seriózne a investujeme do nich viac financií a času a 

niekedy sa im venujeme len krátkodobo a občas, napríklad cez víkendy.  

Nemusíme byť dobrý v tom, čo nás baví. Robíme to len tak. Podstatné je to, že nám to prináša 

radosť. 

 

Na to, aké má niekto záujmy sa môžete spýtať rôznymi spôsobmi, napríklad:  

“Aké máš záujmy?” alebo ak vykáte - “Aké máte záujmy?” 

Takisto sa môžete spýtať - “Aké máš koníčky?” 

alebo “Čo rád robíš vo voľnom čase?” ak sa pýtate muža, alebo “Čo rada robíš vo voľnom čase?” 

ak sa pýtate ženy. Ak vykáte, spýtate sa “Čo radi robíte vo voľnom čase?” 

 

Opakujte nahlas: 

“Aké máš záľuby?” 

“Aké máte záujmy?” 

“Aké máš koníčky?” 

“Čo rád robíš vo voľnom čase?” 

“Čo rada robíš vo voľnom čase?” 

“Čo radi robíte vo voľnom čase?” 

http://www.slovakforu.sk/


 

Ak chcete rozprávať o svojich záujmoch, použijeme slovné spojenie “mám rád” z 

predchádzajúcich častí, alebo poviete len rád/rada a váš koníček. 

Rád použijete ak ste muž a rada ak ste žena. 

 

Poďme si to povedať na konkrétnych príkladoch.  

 

Začnime záľubami, ktoré sa dajú robiť vnútri, doma. 

 

Ak radi trávite čas v kuchyni, pravdepodobne radi varíte alebo pečiete. 

 

Opakujte nahlas: 

“Rád varím.” “Rada varím.” 

“Rád pečiem.” “Rada pečiem.” 

 

V obývačke na gauči alebo v kresle môžete napríklad čítať knihy, háčkovať, štrikovať či vyšívať. 

Takisto môžete radi pozerať filmy či seriály alebo počúvať hudbu.  

 

Opakujte nahlas: 

“Rád čítam knihy.” “Rada čítam knihy.” 

“Rád háčkujem a štrikujem.” 

“Rada vyšívam.” 

“Rád pozerám filmy a seriály.” 

“Rada počúvam hudbu.” 

 

 

Doma takisto môžete robiť radi ďalšie veci, napríklad učiť sa cudzie jazyky, lúštiť krížovky či 

sudoku.  

 

Opakujte nahlas: 

“Rád sa učím cudzie jazyky.”  

“Rada sa učím slovenčinu.” 

“Rád lúštim krížovky.” 

“Rada lúštim sudoku.” 

 

Môžete radi aj niečo hrať, napríklad hry na počítači alebo doskové hry alebo môžete radi hrať 

na nejaký hudobný nástroj ako je gitara, klavír či bicie. 

 



Opakujte nahlas: 

“Rád hrám počítačové hry.” 

“Rada hrám doskové hry.” 

“Rád hrám na gitaru.” 

“Rada hrám na klavír.” 

“Rád hrám na bicie.”  

 

Poznám aj ľudí, ktorí radi upratujú alebo žehlia :)  

 

Opakujte nahlas: 

“Rád upratujem.” 

“Rada žehlím.” 

 

Ak máte záhradu a trávite v nej radi čas, môže to byť tiež váš koníček.  

 

Opakujte nahlas:  

“Rada trávim čas v záhrade.”  

“Rád kosím trávu.” 

 

 

Jednou z najväčších záľub je starostlivosť o domácich miláčikov. Na otázku aké máte záľuby 

môžete povedať, že sa venujete svojmu psíkovi, mačke, papagájom, zajacom a podobne. 

 

Ak chcete hovoriť o športe, môžete povedať že máte radi napríklad futbal, hokej, tenis a 

podobne a znamená to, že ho buď radi hráte alebo len pozeráte. Ak chcete povedať, že sa 

športu aj aktívne venujete, môžete povedať, že ho hráte, robíte alebo cvičíte. Povieme si to na 

príkladoch.   

 

Opakujte nahlas: 

“Mám rád futbal.” “Hrám futbal.” 

“Mám rada hokej.” “Hrám hokej.” 

“Mám rád tenis.” “Hrám tenis.” 

“Mám ráda jógu.” “Cvičím jógu.” 

“Mám rád bojové športy.” “Robím bojové športy.” 

“Mám rada tanec.” 

“Rád korčuľujem.”  

“Rád chodím do fitka.” 

 



Ďalšie záujmy, ktoré sú veľmi populárne sú cestovanie, turistika, fotografovanie, návšteva kina 

či divadla.  

 

A vy? Čo máte radi vy? Ako radi trávite voľný čas? 

 

Poteší ma, ak mi dáte vedieť 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/

