
#020: (A) U lekára 

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 povedať u lekára alebo v lekárni, čo nás bolí a vypýtať si lieky. 

Poďme na to! 

 
Každý z nás potrebuje občas navštíviť lekára. K lekárovi chodíme, keď nás niečo bolí alebo 

sme chorí. Lekár nám dá lieky, ak to potrebujeme. Lieky, ktoré nám môže dať len lekár sú 

lieky na predpis. V lekárni si môžeme vypýtať lieky na rôzne zdravotné problémy, ktoré nám 

nemusí predpísať lekár, teda nie sú na predpis. 

Keď sme chorí, alebo nás niečo bolí, potrebujeme ísť k lekárovi. Ak nás bolí zub, 

potrebujeme ísť k zubárovi. 

Opakujte nahlas: 

“Som chorá.” 

“Som chorý.” 

“Moja dcéra je chorá.” 

“Môj syn je chorý.” 

“Potrebujem ísť k lekárovi.” 

“Potrebujem ísť k zubárovi.” 

Keď prídete k lekárovi, bude sa vás pýtať – “Čo vám je? Čo vás bolí?” 
Môžete mu povedať, že sa necítite dobre a povedať mu, čo vás bolí. Nemusíte vedieť každú 

časť tela, stačí povedať “Bolí ma tu” a ukázať na časť tela, ktorá vás bolí. 

Opakujte nahlas: 

“Necítim sa dobre.” 

“Bolí ma tu.” 

Povieme si niektoré časti tela, aby ste vedeli aspoň tie základné, ktoré zvyknú bolieť 

najčastejšie. 
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Sú to hlava, brucho, hrdlo, noha, ruka, nos, zub, oko, ucho. 

Opakujte nahlas:  

“Bolí ma hlava.”  

“Bolí ma brucho.”  

“Bolí ma hrdlo.” 

“Bolí ma noha.” 

“Bolí ma ruka.”  

Ak potrebujete povedať, ktorá ruka alebo noha vás bolí, tak sa vám zídu slovíčka pravá a 

ľavá. Pravá ruka je tá, ktorou píše väčšina ľudí, praváci. Ľudia, ktorí píšu ľavou rukou sú 

ľaváci. 
 
Opakujte nahlas: 

“Bolí ma pravá ruka.” 

“Bolí ma ľavá noha.” 

Ak vás bolia obidve ruky či nohy, nepoviete “bolí ma” ale “bolia ma”. 

Opakujte nahlas: 

“Bolia ma ruky.” 

“Bolia ma nohy.” 
 
Naučíme sa ešte povedať zopár ďalších problémov, ktoré môžete mať. Tieto výrazy môžete 

použiť aj u lekára, ale aj v lekárni, ak si idete kúpiť lieky.  
 
U lekára použijete len sloveso “mám” a výrazy ktoré si povieme. V lekárni sa lekárnika 

spýtate, či má niečo na váš problém. 

Opakujte nahlas výrazy, ktoré môžete použiť u lekára:  

“Mám bolesti hlavy.” 

“Mám nádchu.” 

“Mám kašeľ.” 

“Mám chrípku.” 

“Mám teplotu.” 

Opakujte nahlas výrazy, ktoré môžete použiť v lekárni:  



“Máte niečo na bolesť hlavy?” 

“Máte niečo na nádchu?” 

“Máte niečo na kašeľ?” 

“Máte niečo na chrípku?” 

“Máte niečo na teplotu?” 

Lekárnik vám pri výdaji liekov povie, koľkokrát a ako dlho ich máte užívať. Môže to byť raz, 

dvakrát alebo trikrát denne, niekedy aj viackrát po dobu 3 dní, 5 dní, 7 dní a podobne. 

Takisto vám môže povedať, že ich máte užívať ráno, na obed alebo večer či pred spaním 

alebo či ich treba brať nalačno, s prázdnym bruchom, alebo pred jedlom či po jedle.  

Dúfam, že slovnú zásobu z tejto časti budete potrebovať čo najmenej a budete zdraví.  

Ak vás zaujímajú ďalšie témy, môžete mi dať 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. 
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