
Konverzačné frázy v taliančine, z ktorých všetkým padne sánka 
 
Chcete konečne začať s rozprávaním, ale bojíte sa, že sa zaseknete a nič zo seba nedostanete? Alebo 
už ste začali, ale zdá sa vám, že vaše odpovede sú príliš jednoduché a chcete im dať šmrnc? 
Prihoďte do konverzácie tieto rázy a zistíte, že sa vám bude ľahšie rozväzovať jazyk, prípadne 
získate pár sekúnd na rozmýšľanie. Vďaka takýmto frázam – konektorom – bude vaša A2 znieť ako 
solídna B2 a vyslúžite si obdivné pohľady rodených hovoriacich :) 
 
 
Pár viet na úvod: 
 
Ciao       Ahoj. 
Come stai?      Ako sa máš? 
Non ti ho mai visto prima, ho sentito.  Dávno som ťa nevidela, nepočula.  
Piacere di sentirti.        Rada ťa počujem.    
Figurati.      Je to v poriadku. 
Sto bene.      Mám sa dobre. 
 
Uistenie sa: 
 
Ripeti.       Zopakuj to. 
Che cosa hai detto?     Čo si povedal/a?  
Come si chiama?     Ako sa to vola? 
Capisci tutto?      Rozumieš všetko?  
Naturalmente?     Skutočne? Samozrejme. 
Sei serio?      Myslíš to vážne? 
Sta scherzando?     Robíš si žarty? 
Hai mai sentito niente del genere?   Už si niekedy niečo také počula? 
Non è vero?      Nie je to tak? 
Sei d´accordo?     Súhlasíš? 
Cosa succede?      Čo sa deje? 
Come è possibile?     Ako je to možno? 
 
 
 
Vyjadrenie názoru: 
 
davvero      naozaj 
in effetti      v skutočnosti 
esatto       presne 
tra di noi      medzi nami 
è incredibile       je to neuveriteľné 
comunque      každopádne 
Devo dire che...     Musím povedať, že... 
Ho paura di...      Obávam sa z... 
Mi sembra che....     Zdá sa mi, že... 
effettivamente      vlastne, skutočne, naozaj 
ora gravemente     teraz vážne 
certo        iste   
in queste circostanze     za týchto okolností 
in generale      vo všeobecnosti 
al contrario      v protiklade 



è fantastico      to je skvelé 
secondo me      podľa mňa 
credo       verím/myslím 
quando chiedi la mia opinione   keď sa pýtaš na môj názor 
francamente      úprimne povedané 
sembra, che      zdá sa mi, že 
Hai ragione.      Máš pravdu. 
 
 
Ak sa niečo podarí: 
 
Sono contenta di...     Som spokojná. 
eccellente      výborne, vynikajúce    
adrebbe bene      to by bolo fajn 
volentieri è successo     rado sa stalo 
Non vedo l'ora.     Nemôžem sa dočkať. 
In qualsiasi momento.    Kedykoľvek. 
Non c´è niente.     Niet za čo. 
 
 
Ak sa niečo nepodarí: 
 
purtroppo      bohužiaľ 
Non devi scusarti.     Nemusíš sa ospravedlňovať. 
Peccato che...      Škoda, že... 
Sarebbe bello se...     to by bolo fajn, ak... 
Capisco.      Chápem. 
Non succede nulla.     Nič sa nedeje. 
Non arrabbiarti ma...     Nehnevajte sa, ale... 
L´ho detto per errore.     To som povedal omylom 
Mi dispiace      Je mi ľúto. 
Forse accadrà un´altra volta.    Možno sa to podarí inokedy 
Non so come dirlo.     Neviem ako to povedať. 
Non succede nulla, nessun problema .  Nič sa nedeje, žiadny problém. 
 
Súhlas/nesúhlas: 
 
si, forse      áno, možno 
Penso di si      Myslím si, že áno 
Questo potrebbe essere vero.    To by mohla byť pravda. 
Questo è probabilmente vero.   Pravdepodobne.  
Questo non può essere vero.    To nemôže byť pravda. 
Lo vedo diversamente.    Ja to vidím inak. 
Questa è una schifezza totale.   To je totálna blbosť. 
 
Na záver: 
 
Grazie per chiamato.     Ďakujem, že si zavolal/ za rozhovor 
Piacere di parlarti.     Rád som sa s tebou porozprávala. 
Spero di vederti più tardi.    Dúfam, že sa stretneme neskôr. 
Stiamo finendo oggi.     Na dnes končíme. 
Ci vediamo lunedi.     Uvidíme sa v pondelok. 



Buon fine settimana     Pekný víkend 
Ciao       Ahoj. 
 
Čo poviete, vedeli y ste tieto frázy využiť? Samozrejme, všetko s mierou. Ak ich budete používať 
príliš často, budete znieť ako robot a príliš veľké množstvo slovnej vaty môže pôsobiť unavujúco. 
Pri správnom používaní však krásne okorenia a prehĺbia rozhovor. 
 
 


