
#033: (A) Koľko stojí lístok? 

 
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 cestovať pomocou hromadnej dopravy. 
  
Poďme na to! 
 
Ako ste dnes či včera išli do práce či do obchodu? Išli ste pešo, máte auto alebo ste využili 
nejaký iný dopravný prostriedok? 
 
Každý z nás už asi niekedy využil na cestovanie do blízkej či vzdialenejšej lokality autobus či 
vlak. Vo väčších mestách ste možno išli električkou alebo dokonca metrom.  
Dnes si povieme základnú slovnú zásobu, ktorú môžete využiť pri cestovaní hromadnou 
dopravou, ktorú voláme v meste “eMHáDéčka”. MHD je skratka mestskej hromadnej 
dopravy a zahŕňa autobusy, trolejbusy, električky a výnimočne aj vlaky. Metro na Slovensku 
nenájdete, iba ak by ste hľadali obchod, ktorý sa tak volá. 
 
Vypočujte si kratučký rozhovor pri hľadaní vlakovej stanice. 
 
- Dobrý deň, potrebujem sa dostať na vlakovú stanicu. 
  Ako je to ďaleko prosím vás? 
- - Je to asi 15 minút autobusom. 
- Kde je najbližšia zastávka? 
- - Hneď tu za rohom. 
- Aký autobus tam ide? 
- - Číslo 71 alebo 74.  
- Ďakujem.  
 
Môžeme použiť aj výraz z epizódy 22, ktorý už poznáme - “Ako sa tam dostanem?”.  
 

Rozhovor by potom vyzeral napríklad takto: 

- Dobrý deň, hľadám vlakovú stanicu. Ako sa tam dostanem? 

- - Dostanete sa tam autobusom 71.  

- Kde kúpim lístok prosím vás? 

- - Pri zastávke v žltom automate. 

- Ďakujem. 

 

Opakujte nahlas: 

“Potrebujem sa dostať na vlakovú stanicu.” 

http://www.slovakforu.sk/


“Hľadám autobusovú stanicu.” 

“Ako je to ďaleko?” 

“Kde je najbližšia zastávka?” 

“Aký autobus tam ide?” 

“Aká električka tam ide?” 

“Kde kúpim lístok?” 

 

Na cestovanie hromadnou dopravou budete potrebovať cestovný lístok.  

Existuje viacero typov lístkov, podľa toho, koľko máte rokov, alebo či študujete.  

 

Základný lístok pre dospelých, ktorý často voláme celý lístok, je určený pre dospelých ľudí, 

ktorí už neštudujú, nechodia do školy, ale ešte nie sú na dôchodku.  

Pre dôchodcov je určený zľavnený lístok a takisto aj pre študentov, no na tieto zľavnené 

lístky treba mať preukaz.  

Ak idete len tam, potrebujete jednosmerný lístok, ak idete tam aj naspäť, potrebujete 

spiatočný lístok. 

 

Vypočujte si dva kratučké rozhovory pri kúpe lístku na vlak.  

 

Prvý rozhovor: 

 

- Dobrý deň, prosím si jeden lístok do Trnavy.  

- - Študentský? 

- Nie, celý.  

- - Len tam alebo aj spiatočný? 

- Len tam. 

- - Páči sa, budú to 2 eurá 35 centov. 

- Ďakujem. 

 

Druhý rozhovor: 

 

- Dobrý deň, koľko stojí celý lístok z Bratislavy do Trnavy?  

- - 2,35 na osobný vlak alebo 2,55 na rýchlik. 

- Kedy ide najbližší vlak do Trnavy? 

- - 12:45, o 20 minút.  

- Z ktorého nástupišťa? 

- - Z druhého. 

- Ďakujem. 

 

Opakujte nahlas:  

“Prosím si jeden lístok do Trnavy.” 



“Prosím si celý lístok.” 

“Prosím si študentský lístok.” 

“Jeden len tam a jeden spiatočný.” 

“Koľko stojí lístok z Bratislavy do Trnavy?” 

“Kedy ide najbližší vlak do Trnavy?” 

“Z ktorého nástupišťa ide?” 

 

Lístok na vlak kúpite v okienku, lístok na mestskú hromadnú dopravu môžete kúpiť v 

automatoch na lístky, v aplikácii dopravného podniku, v novinových stánkoch a tiež si 

môžete poslať SMSku, ak máte slovenské číslo. Takisto existuje možnosť kúpiť si lístok 

priamo v autobuse, trolejbuse či električke v označovači. Označovač je žltá či červená 

krabička pri dverách, v ktorom si musíte lístok označiť, inak je neplatný. Ak budete mať 

neplatný cestovný lístok, zaplatíte pri kontrole revízorom pokutu.  

 

V regionálnych autousoch si lístok kúpite priamo u vodiča.  

 

Ak cestujete častejšie, viac sa vám oplatí kúpiť si predplatný cestovný lístok, s ktorým 

môžete cestovať neobmedzene počas určitého času. Tento predplatný lístok, ktorý voláme 

“električenka” si môžete kúpiť na predajných miestach dopravného podniku, na pošte alebo 

najpohodlnejšie cez internet.  

 

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/

