
#022: (A) Ako sa tam dostanem? 
 
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 viac o tom, ako sa dostaneme na miesto, ktoré hľadáme. 
 
Poďme na to! 
 
Každý občas niečo hľadá, či už v obchode, v meste alebo na úradoch. Dnes si povieme, ako 

sa vieme spýtať na to, čo hľadáme a najmä ako porozumieť tomu, čo nám niekto povie, 

poradí.  
V epizóde 13, Poďme nakupovať, sme si povedali základnú frázu “Kde nájdem..”, ktorú sme 

sa učili používať pri nákupe v obchode. Dnes si povieme ďalšie podobné výrazy, ktoré 

môžeme použiť v meste a pozrieme sa na to, aké môžeme dostať odpovede. 
 
Keď sa ocitneme v meste, ktoré nepoznáme, môžeme sa spoľahnúť na mapy v mobile alebo 

sa môžeme spýtať ľudí na ulici, ako sa dostaneme tam, kam potrebujeme ísť. Môžeme sa 

spýtať “Kde je..?” a názov miesta, budovy či ulice a potom “Ako sa tam dostanem?”. Takto 

sa zatiaľ nebudeme musieť trápiť s predložkami a gramatikou, ktoré sú potrebné vedieť, ak 

by sme sa chceli pýtať zložitejšie, napríklad “Ako sa dostanem na Bottovu?”. Použijeme 

to, čo sa vieme naučiť bez väčších problémov. 
 
Poďme si povedať pár miest, na ktoré sa potrebujeme dostať a potom si tieto miesta 

precvičíme v otázkach. Tieto miesta môžu byť: vlaková stanica, autobusová stanica - 
hovorovo autobuska, pošta, banka, reštaurácia, bankomat, úrad práce či môžete použiť 

konkrétne názvy rôznych ulíc ako Bottova alebo obchodných domov ako Eurovea, Aupark a 
podobne.  
 
Opakujte nahlas: 
“Kde je vlaková stanica?” “Ako sa tam dostanem?”  
“Kde je autobuska?” 
“Kde je pošta?” 
“Kde je úrad práce?” 
“Kde je Bottova?” 
 “Ako sa tam dostanem?” 
 
Samozrejme nezabudneme pozdravit a poprosiť, napríklad “Dobrý deň, prosím vás, kde je 

pošta?” 
 
Väčšina ľudí vám popri vysvetľovaní smeru bude ukazovať aj rukami, čo vám môže pomôcť, 

no povieme si aj základné inštrukcie, ktoré môžete dostať. 

http://www.slovakforu.sk/


 
Ako sme si povedali v epizóde 20 U lekára, pravá ruka je tá, ktorou píše väčšina ľudí a tá 

druhá je ľavá. Môžete teda dostať inštrukcie, ako “odbočte vpravo” alebo aj “doprava”, 

“odbočte vľavo” alebo aj “doľava” alebo ak nemáte meniť smer tak “choďte rovno” alebo 

“pokračujte rovno”.  
 
Môžete dostať aj informáciu kedy máte odbočiť, napríklad “pokračujte rovno, o dve ulice 

odbočte vľavo a potom stále rovno” alebo “stále rovno a na križovatke doľava”. Takisto 

vám môžu povedať, na ktorej strane alebo kde budete mať hľadané miesto, napríklad 

“pošta je na pravej strane” “Bottova je vedľa autobusovej stanice” “Je to oproti cez 
cestu” a podobne.  
 
Dám vám teraz pár príkladov, aké celé inštrukcie môžete dostať.  
“Dobrý deň, prosím vás, kde je pošta? Ako sa tam dostanem?” 
“Choďte rovno a na najbližšej križovatke odbočte vpravo. Potom rovno a pošta bude 

na ľavej strane.” 
“Tu odbočte doľava, potom asi 5 minút choďte rovno, pri parku odbočte doprava a na 

ľavej strane to uvidíte.” 
 
Takisto sa môže stať, že už ste miesto prešli a musíte ísť späť. V tom prípade môžete dostať 
odpoveď ako: 
“Už ste to prešli. Vráťte sa naspäť a odbočte vľavo do tretej ulice.” 
Toto môžete použiť aj vy, ak idete napríklad taxíkom a vodič prejde vaše miesto.  
 
Môžete dostať aj tip na konkrétny autobus či električku, ktoré sú označené číslami. Čísla si 
môžete zopakovať v epizóde číslo 9. 
 
Môže sa vám aj stať, že vás človek zavedie na konkrétne miesto. 
 
Takisto môžete stretnúť človeka, ako som ja, ktorý nemá orientačný zmysel a buď vás na 

miesto radšej zavedie, alebo sa na ďalšej križovatke opýtajte niekoho iného :)  
 
Na koniec chcem s vami pozdieľať malý tip, ako som sa učila smery v cudzom jazyku ja - v 
meste som si zapla navigáciu v mobile a nastavila som si jazyk na španielčinu. Môžete tak 

urobiť so slovenčinou a prejsť sa po meste. Pri tejto aktivite odporúčam použiť slúchadlá :)  
 
 
O akých témach by ste si chceli vypočuť? Môžete mi napísať na emailovú adresu 

slovakforu@gmail.com. Teším sa na vaše správy. 
 
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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