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1. Odpoveď na reklamáciu 
 

HATTRICK, spol. s.r.o, Rovniankova 3, 851 05 Bratislava 
 
 
 

                                                                                                                           Vážená pani 
                                                                                                                           Ivana Jankulová 
                                                                                                                           Jantex – módne doplnky 
                                                                                                                           Račianska 2 
                                                                                                                           831 04 Bratislava 
 
 
Váš list číslo/zo dňa                Naše číslo                    Vybavuje/linka 
48/2014  05. 06. 2014            128;2014 Pe                Petrovičová;34                      15. 06. 2014 Bratislava 
 
 
Vec: Odpoveď na reklamáciu 
 
     Vážená pani Jankulová, 
veľmi ľutujeme, že sme Vám omylom poslali klobúky, ktorých veľkosť a tvar nesúhlasia s Vašou 
objednávkou zo dňa 31. 05. 2014. 
 
 
Ubezpečujeme Vás, že po celý čas našej činnosti sa nám takáto chyba ešte nestala, pretože 
vybavovaniu objednávok venujeme veľkú pozornosť. Chybu spôsobil nový pracovník, ktorý píše 
sprievodné listy. Nesprávne prečítal označenie tovaru, pričom jeho celkové množstvo bolo 
rovnaké, ako obsahovala Vaša objednávka, ale tvar a veľkosť boli odlišné. Ubezpečujeme Vás, že 
sa takáto vec nebude opakovať. 
Prosíme Vás o ospravedlnenie za nepríjemnosti, ktoré sme Vám týmto spôsobili. Dali sme príkaz 
expedícii, aby Vám urýchlene dopravila bezchybný tovar. Prosíme, aby ste nám pripísali na faktúru 
náklady, ktoré Vám vznikli, a aby ste pri preberaní novej zásielky odovzdali nesprávnu. 
 
Ďakujeme za pochopenie a ostávame s pozdravom 
 
 
                                                                                                                                     Mária Petrovičová 
                                                                                                                                       vedúca predaja 
 
 
Identifikujte v texte nasledovné informácie a napíšte ich. 
 
Odosielateľ reklamácie ................................................................................................. 
                                           ................................................................................................. 
                                           ................................................................................................. 
                                           ................................................................................................. 
 
adresát reklamácie         ................................................................................................. 
                                           ................................................................................................. 
                                            ................................................................................................ 
 
predmet odpovede na reklamáciu .......................................................................................................... 
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                                                              .......................................................................................................... 
                                                              .......................................................................................................... 
 
dôvod omylu...................................................... ...................................................................................... 
                        ............................................................................................................................................. 
                        ............................................................................................................................................. 
 
výsledok reklamácie .................................................................................................................................. 
                                       ................................................................................................................................ 
                                       ................................................................................................................................ 
 
                                                                                                                                                       BODOV: _____/5 
 
Na základe vyššie uvedenej odpovede na reklamáciu doplňte do formulára reklamácie 
potrebné údaje a napíšte stručný text reklamácie (5 viet). 
 
Odosielateľ: 
................................................. 
................................................. 
................................................. 
                                                                                                Adresát: 
                                                                                                ................................................. 
                                                                                                ................................................. 
                                                                                                ................................................. 
 
Vec: ....................................................................................................................................... 
 
 
Text reklamácie: 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
 
V ................................................. dňa ...................... 

 
2. Vyčasujte sloveso Byť v prítomnom čase. 

 
1. Ja _____________________                                       1. My _______________________ 
2. Ty _____________________                                      2. Vy ________________________ 
3. On, ona, ono ____________                                       3 Oni, ony ____________________ 

 
3. Doplňte správny tvar pravidelných a nepravidelných slovies v prítomnom čase. 

Martin ____________ /byť/ pripravený na skúšku. 
Keď som u vás na návšteve, rád ____________ /jesť/  bryndzové halušky. 
Ľudia _____ rýchlo ____________ /dozvedieť sa/pravdu. 
Hostia ____________ /chcieť/ odcestovať domov zajtra. 
Dnes večer ____________ /ísť – my/ do kina. 
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Idú po ulici a pri cukrárni ____________ /zastať/. 
____________ /Stáť/ na zastávke nejakí ľudia? 
Už ťa ____________ /hľadať – ja/ niekoľko dní. 
Syn ___ dve hodiny ____________ /učiť sa/ matematiku. 
O týždeň ____________ /cestovať –my/ do Talianska. 
Mama má len 40 rokov a už ____________ /šedivieť/. 
Na dvore ____________ /brechať/ pes. 
Krajčírka ____________ /šiť/ nový model šiat. 
Cukrár ____________ /piecť/ na svadbu slávnostnú tortu. 
Už dve hodiny nehybne sedí a ____________ /mlčať/. 
Láska ____________ /kvitnúť/ v každom veku. 
V niektorých krajinách ľudia ____________ /hynúť/ od hladu. 
 

4. Použite slovesá vo vetách v budúcom čase. 
Zajtra ____________________ /fúkať/ studený vietor. 
____________________ /Pracovať/ bez oddychu, aby som rýchlo skončil. 
Vedľa nášho domu ____________________ /stáť/ dva hotely. 
To jedlo je výborné __________ ti určite __________ /chutiť/. 
__________ na vás často __________ /spomínať – my/. 
_____________________ /Nocovať – vy/ v hoteli alebo na súkromí? 
 

5. Napíšte spojenia vo forme rozkazovacieho spôsobu a adresujte ich kolegovi. 
Nebáť sa psa - ______________________________________________________ 
Odpovedať na otázky -________________________________________________ 
Prejsť cez cestu - ____________________________________________________ 
Stáť na chodníku - ___________________________________________________ 
Vypiť mlieko - _______________________________________________________ 
Nesmiať sa nahlas - ___________________________________________________ 
 

6. Pomocou podmieňovacieho spôsobu vyjadrite prosbu, želanie. 
Otvorte okno. ________________________________________________________________ 
Zatvorte dvere. _______________________________________________________________ 
Povedz mi o tej príhode. ________________________________________________________ 
Dajte mi ešte jednu šálku čaju. ___________________________________________________ 
Požičaj mi 100 eur. _____________________________________________________________ 
Zaplaťte to. ___________________________________________________________________ 
 

7. Doplňte  sloveso PIŤ v rôznych tvaroch. 
Bol som smädný, najprv ____________ liter vody, potom ____________ čaj, ktorý  ostal 
v synovej šálke, a ešte ____________ aj z manželkinho džúsu, ktorý si pripravila na pitie. Keď 
jedol, každé sústo ____________ minerálkou. Bol rád, že ____________ alkohol, inak by 
____________ celý majetok. 
 

8. Od slovies tvorte podstatné mená. 
Spotrebovať - ________________________________ 
Rásť - _______________________________________ 
Vyskúmať - ___________________________________ 
Loviť - _______________________________________ 
Zápasiť - _____________________________________ 
Vznikať - _____________________________________ 
Recyklovať - __________________________________ 
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9. Priraďte ku každému článku najvhodnejší titulok. Dva titulky sú navyše. 
1. Rešpektovať pravidlá premávky sa oplatí 
2. Metropola na východe Slovenska ožila na niekoľko dní tradičným festivalom 
3. Slovensku sa darí 
4. Ľudia si v porovnaní s minulosťou prilepšia 
5. Vodiči sú čoraz nezodpovednejší 
6. Pozoruhodný a mnohotvárny návrat do minulosti 
7. Zviditeľnujeme sa vo svete 
 
a) …………………………………………………………………. 
Východoslovenské múzeum v Košiciach prišlo s akciou Socík disco – posedenie pri samovare. V 
Historickej účelovej budove na Námestí Maratónu mieru 2 si najmenší mohli vyrobiť prvomájové 
retro mávadlá. V Slovenskom technickom múzeu zažili návštevníci Happening v štýle 
retrospomienok. Retro Sky Show a premiérovú prezentáciu čiastočnej zrekonštruovanej 
nemeckej stíhačky Messerschmitt BF 109 prinieslo Múzeum letectva. Múzeum Vojtecha LöEElera 
pripravilo aj kreatívnu módnu prehliadku. Východoslovenská galéria pripravila aj prednášky a 
koncerty. Program Noci múzeí a galérií nevynechali ani inštitúcie ako Kulturpark, 
zrekonštruovaná Tabačka, DIG Gallery, divadlo Thália, detská železnička a mnoho iných. 
 
b) …………………………………………………………………. 
Ekonomika Slovenska rástla v prvých troch mesiacoch tohto roka najrýchlejšie v celej eurozóne, 
vyhlásil v piatok úradujúci premiér. "Slovensko je krajina, ktorá je dobre rozbehnutá," 
konštatoval. Reagoval tak na stredajšie údaje európskeho štatistického úradu Eurostat. Podľa 
premiéra sa dobre rozbieha nielen zahraničný obchod, ale aj rast investícií firiem či domáca 
spotreba. 
 
c) ………………………………………………………………….. 
Nestáva sa často, aby sa slovenský výskum dostal do jedného z najprestížnejších vedeckých 
žurnálov na svete. Fedorovi Gömörymu sa to podarilo vďaka objavu tzv. magnetického plášťa 
neviditeľnosti a za svoju prácu si v utorok prebral ocenenie Vedec roka. Fyzik 
z Elektrotechnického ústavu Slovenskej akadémie vied sa vo svojom výskume venoval správaniu 
kompozitných materiálov v magnetických poliach. Najväčší ohlas mala jeho štúdia o tzv. 
magnetickom plášti neviditeľnosti, ktorý umožňuje ukryť objekty pred statickým magnetickým 
poľom a mohol by nájsť uplatnenie v medicíne, vo vývoji výkonnejších počítačov, 
v telekomunikáciách či v armáde. 
 
d) ………………………………………………………………… 
Vodičov nebudú na cestách počas tohto týždňa kontrolovať len policajti, ale aj deti. Za jazdu bez 
priestupku opäť odmenia šoférov jablkom a za porušenie dopravných predpisov dostanú kyslý 
citrón. Policajná dopravno-preventívna akcia Jablko-Citrón potrvá až do 15. mája a na jej 
organizácii sa podieľala poisťovňa Generali v spolupráci s Policajným zborom. Cieľom akcie je 
upozorniť vodičov na nebezpečenstvo rýchlej a nezodpovednej jazdy. 
 
e) …………………………………………………………………. 
Deň daňovej slobody pripadá tento rok podľa výpočtov Liberálneho inštitútu na 5. júna, vlani to 
bolo 10. júna. Občania tak budú na štát tento rok pracovať 155 dní, čo je najmenej od roku 2000. 
Ako deň daňovej slobody sa označuje pomyselný okamih, od ktorého ide všetka mzda na konto 
občana. Dovtedy všetok jeho príjem pripadá štátu. Celosvetovo najlepší výsledok dosiahla Južná 
Kórea, kde si tento rok pripomenuli deň daňovej slobody 1. mája. 
 


