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 5 

 
  „TO HAVE“  „TO HAVE GOT“  „MAŤ“   PRÍTOMNÝ ČAS 
 

V AJ sa prekladá „mať“ dvomi slovesami - „to have“ (1. a 4. tabuľka) a „to have got“ (2. a 3. tabuľka).  
O rozdieloch medzi nimi si prečítate od str. 28 dole,  tu sa sústredíme na zvýraznenie rozdielov v časovaní vo farbe.   
 

oznamovacia veta  

 

klad        zápor    

             

  1. I   have    (ja)    mám   1.  I  don't** have     (ja)    nemám    

  2. you         -“ -     ** (ty)    máš  2.  you      -   “    -  (ty)    nemáš     

  3. he  has            (on)  má  3.  he  doesn't have     (on)   nemá 

      she    -“ -            (ona)  -“ -  3.  she       -   “    -    (ona)     -“ - 

      it  has           (vec)  má        it doesn't have    (vec)  nemá 

               

  1. we  have    (my)  máme  1.  we don't have   (my)  nemáme  

  2. you   -“ -       (vy)   máte    2.  you      -   “    -  (vy)   nemáte  

  3. they  have    (oni)  majú   3.  they don't have  (oni)  nemajú 

   
 

             

  1. I   have   got (ja)    mám   1.  I            * haven't got     (ja)    nemám  
 

  2. you       -   “    - (ty)    máš  2.  you      -   “    - (ty)    nemáš     

  3. he   has      got (on)  má  3.  he  hasn't got    (on)   nemá 

      she        -   “    - (ona)  -“ -  3.  she       -   “    - (on)     -“ - 

      it  has     got (vec)  má        it  hasn't  got    (vec)  nemá 

               

  1. we  have   got  (my)  máme  1.  we  haven't got (my)  nemáme  

  2. you       -   “    - (vy)   máte    2.  you      -   “    - (vy)   nemáte   

  3. they  have   got (oni)  majú   3.  they  haven't got (oni)  nemajú 

 
     

zápor ** „to have“       tvoríme pomocou „don't - doesn't“  
 

 

●   „to have got“ pridáme „-n't“ k „have - has“, teda „haven't got - hasn't got“ 

 
 

 otázka    klad      zápor      

             
            

  1. ●   have  I   got ? (ja)    mám ?    1. ●  haven't  I  got?  (ja)     nemám ?   
 

  2.  have  you  -“ - (ty)    máš?  2.  -  “   -   you  -“ - (ty)     nemáš?   

  3.  has he got? (on) má?   3.  hasn't    he  got? (on)    nemá?   

 -“ - she  -“ - (ona) má?   3.  -  “   -     she   -“ - (ona)    -“ - 

     has    it got? (vec)  má?          hasn't    it got? (vec)   nemá?    

  

 1.  have  we got? (my)  máme?  1.  haven't  we got? (my)   nemáme?    

  2.   -“ -  you  -“ - (vy)   máte?  2.    -  “   -   you  -“ - (vy)    nemáte?   

  3.  have  they got? (oni)  majú?  3.  haven't  they got? (oni)   nemajú?   

 
  

            

  1. ● do  I  have ?  (ja)    mám ?    1. don't      I   have ?   (ja)    nemám ?  
 

  2. do   you  - “  -   (ty)    máš?  2. don't      you  - “  -  (ty)    nemáš?    
 

  3. does he * have?    (on/ona) má?   3. doesn't  he * have?  (on)* nemá?      
 

      -“ -    it    - “  -   (vec)  má?           - “  -      it  - “  -  (vec)  nemá?  
           

  1. do  we  have?  (my)  máme?  1. don't      we  have?  (my)  nemáme?  

  2. do  you   - “  -   (vy)   máte?  2. - “  -       you   - “  -  (vy)   nemáte?  

  3. do  they have?  (oni)  majú?  3. don't      they have?  (oni)  nemajú?   

  
 ●   možno vložiť opytovacie zámená (why, what, where, when …)       *  „he/she/it“  = „on/ona/vec“  
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  1. I've        got     ja mám  1. we've    got      my   máme        skrátený oznamovací tvar    
 

 

  2. you've    -“ -      ty máš  2. you've   -“ -      vy    mate         „to have got“ 
 

  3. he/she's got     on/ona má 3. they've got      oni    majú        „to have“ neskracuje svoje tvary     

       
 

Pozor:         „he, she, it 's “ môţe znamenať aj   
 

 

          „he, she, it has (got)“ teda „on, ona, to/vec má“, ale aj  
   

                 „he, she, it is“, teda „on, ona, to/vec je“   

 
 
      MINULÝ  ČAS   „TO HAVE“      „MAŤ“      
 
 
●   Častou chybou je, že žiaci pri preklade v minulom čase automaticky preložia slovenské „ja som mal“ doslova  
  

    ako „I am had“. Uvedomte si, že anglické had je celé naše slovenské mala som.  
 

Všetko platí aj pre ostatné osoby v minulom čase. 
* 2. osoba jednotného aj mnoţného čísla sú v každom slovese rovnaké   

 

 oznamovacia veta   

 
 klad        zápor 
 

             

 1. I   had            (ja) ● som mal  1.  I  didn't ● have     (ja)    som nemal    
 

 2. you        **  -“ -            (ty)    si   -“ -  2.  you      -   “    -    (ty)    si      -  “   -  
 3. he/she  -“ -            (on/ona)  -“ -   3.  he * didn't have    (on) *        nemal   
      it  had            (vec)   mal            it     -   “    -    (vec)         nemala  

 1. we  had            (my)  sme mali  1.  we didn't have     (my)  sme  nemali  
 2. you  -“ -            (vy)   ste  -“ -  2.  you       -   “    -    (vy)    ste   -  “   -  

 3. they  had            (oni)   mali   3.  they didn't have    (oni)          nemali  

 
 
            

 1. ● did I  have ?           (ja)    som mal ?  1.  didn't  I   have ?     (ja)    som nemal ?  
 

 2. did  you  -“  -            (ty)    si     - “  -  2.   -“  -    you   -“  -    (ty)    si       -  “   -  
 3. did  he, she have ?           (on/ona)  mal (a)? 3.   -“  -     he   have?    (on)            nemal?  
     did  it    -“  -            (vec)     - “  -       didn't    it   -“  -    (to, vec)      nemala?  
        

 1. did  we  have ?           (my) sme  mali?   1. didn't    we  have?     (my) sme  nemali? 
 2. did  you   -“  -            (vy)  ste   - “  -  2.   -“  -     you   -“  -     (vy)  ste    -  “   -   
 3. did  they have ?           (oni)   mali?   3. didn't    they have?       (oni)           nemali?   
 

otázka   klad     zápor      * he/she/it = on/ona/to = vec 

 
Pozor:  -  len osobné zámeno určuje, v akej osobe sa rozpráva, preto nezabúdať  
    na osobné zámená slovenské „-l“ v minulom čase = anglické „-ed“       

  
 Pozor:    - „had“ aj zápor „didn't have“ sú v kaţdej osobe rovnaké.  
        a hlavne - minulý čas uţ tvoríme len od „to have“  
   - „to have got“  minulý čas nemá 
 
krátka odpoveď    slovosled ostáva nezmenený, len sa pridá „did v klade /didn't v zápore “  
 
     

Did you have … ? Yes, I (you, he, she, we, they) did.     
       No,  I (you, he, she, we, they) didn't.  
 

 

V krátkej odpovedi je len pomocná častica. 
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  1.  I      must    help ●  (ja)    musím pomôcť  1.  I     have to help ●  
 

 

  2.  you           -  “   -  (ty)    musíš      -  “   -  2.  you         -  “   -        

  3.  he/she/it      must    help  (on*)  musí       pomôcť  3.  he/she/it        has   to help  

   
  1.  we               must    help  (my)  musíme    pomôcť  1.  we    have to help   
  2.  you                    -  “   -  (vy)   musíte     -  “   -  2.  you         -  “   - 
  3.  they             must    help  (oni)  musia       pomôcť  3.  they   have to help 

 
  

  1.  I         needn't help ●  (ja)    nemusím pomôcť      1.  I    don't have to help ●   
 

 

  2.  you                    -  “   -  (ty)    nemusíš     -  “   -  2.  you   don't      -  “   -  

  3.  he/she/it      needn't help  (on*) nemusí    pomôcť  3.  he * doesn't have to help 

  
  1.  we     needn't help   (my)  nemusíme pomôcť  1.  we    don't have to help    
  2.  you                    -  “   -  (vy)   nemusíte   -  “   -  2.  you   don't      -  “   -  
  3.  they            needn't help  (oni)  nemusia   pomôcť  3.  they don't   have to help   
    

otázka               klad    zápor      * he/she/it =     

             on/ona/ono, to, vec         
            
  1. ● do      I have to help?     musím     (ja)   pomôcť?      

  2.  do       you         -  “   -  musíš      (ty)        -  “   -  PRÍTOMNÝ  ČAS    

  3.  does    he* have to help?      musí        (on*)  pomôcť?     

 

  1. ● don't I      have to help?     nemusím (ja)  pomôcť?  must = have to 

  2. don't    you        -  “   -  nemusíš  (ty)      -  “   -     

  3. doesn't he   have to help?     nemusí    (on)   pomôcť? needn't = don't have to 

 
● pred pomocnou časticou môţu byť opytovacie zámená (who, why, where …“)    

 
   MINULÝ  ČAS  

 

Je veľmi jednoduchý. Len si treba uvedomiť, že ak pouţijeme zápornú časticu „didn't“, sloveso je uţ  

 

 

v tvare prítomného času! Minulosť je vyjadrená práve v „didn't“.   
 

Slovenská koncovka minulého času „-l“ je v AJ „-d “ („had “)    

       zápor 

 

 1.  I                   had  to help           musel som (ja) pomôcť 1. I  didn't   have to help 

 2.  you                    -  “   -        musel si   -  “   -  2. you         -   “    - 
 3.  he                 had  to help           musel     pomôcť 3. he *  didn't   have to help 
 

 1.  we                had  to help           museli sme  pomôcť 1. we    didn't    have to help 
 2.  you                     -  “   -         museli ste       -  “   -  2. you         -   “    - 

 3.  they               had  to help           museli    pomôcť 3. they  didn't    have to help 

 

V množnom čísle je stále ...** didn't have to + sloveso    ** miesto bodiek dajte osobné zámeno  

 
Trojaké vyjadrenie slovenského „musieť“ v angličtine: 
 

        

I.         „I must + ...“                      II. „I have to + ...“        III.  „I've got to + ...“   

  
  (ja)      (ne)musím + sloveso                    (ja)  (ne)musím + sloveso       (ja) (ne)musím + sloveso 

 
              „I needn't  + ...“          „I don't have to  + ...“       „I haven't got to + ...“   
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   „RADŠEJ BY SOM + SLOVESO“     „I'D *         RATHER + SLOVESO“ 

        „I'WOULD * RATHER + SLOVESO“ 
1. jednoduchá veta 

 

„I'd (*would) rather + plnovýznamové sloveso (bez „to“)“ „Radšej by + som urobil, prišla“   

   

Radšej by  to (oni)  napísali  dnes.    They 'd  rather    write      it today. 
 

 

   -   “    - sme mu to (my)  nepovedali.    We     -  “    -     not say   it to him. 
 
 

Radšej by                (on)   išiel          do kina.  He    'd  rather     go       to the cinema. 

 

Omnoho  radšej by som išla do Prahy,  ako zostala doma.   
 
 

 

I'd much* rather go         to  Prague     than stay at home.      

* do tejto konštrukcie sa nič iné ako „much“ nedáva! 

                    

Radšej by som všetko (ja)  urobila   sama.  I       'd  rather        do       all myself. 
 

 

   -   “    - sme   (my)  išli   výťahom.  We        -  “    -      take      the lift. 

   -   “    - sme tam (my)  nešli   peši.   We    'd  rather not go      on foot there. 

Radšej by   (on)  býval  v meste.  He       -  “    -      live       in the town.     

 

otázka   tu sa nemôţe skracovať, pouţijeme preto celé „would“ 

Urobila by si to (ty) radšej zajtra ako/než dnes?     Would you rather do it tomorrow than today? 

  

2. súvetie   

 

Podmet vo vedľajšej vete (tá, ktorá začína s „keby“) je vyjadrený v AJ tieţ podmetom.  

Samotné „I'd rather“ v súvetí vyjadruje aj slovenské „keby“, ktoré sa samostatne neprekladá.  
 

„I'd rather + plnovýznamové sloveso v jednoduchom minulom čase“    

    

 
Ja by som bola  radšej, keby  (on) ma   navštívil. I'd      rather  ●● he  came to see  me. 
 
 

 

Oni by boli     -    “     -       to Peter   nevedel.   They'd  -    “     -       Peter  didn't know     it. 
 
 

 

My by sme boli radšej, keby  ste sa to (vy) naučili.  We'd  rather  you  learned         it. 

 

 

●● „keby“ v tejto konštrukcii v súvetí v angličtine neprekladáme, pretože podmienka je uţ raz vyjadrená    

      v tvare „I'd rather...“.  

      v AJ preto pokračujeme jednoduchým minulým časom ●. 
                     

Ja by som bola radšej,  keby   (oni)   ostali  v posteli.   

On by bol radšej,            - “  -    si (ty) odišiel.    

Ona by bola radšej,        - “  -    si (ty) neodišiel.   
      

I'd  rather    ●●      they  stayed ● in bed.        
He'd  - “  -                     you left. 
She'd rather                 you  didn't ● leave. 
 
 

„rather“ = „dosť/celkom“:  it was rather cold for May   bolo dosť chladno na máj 

(s príslovkami, príd. menami) it was rather late - rather rich bolo to dosť neskoro - dosť/celkom bohatý 
 

    Môžem ísť s tebou? Radšej nie.* Can I go with you? I'd rather you didn't. * 

          Bola by som radšej, keby si nešiel. 
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„rather than“ = „radšej/skôr než/ako“: 

Radšej kvalitu ako kvantitu.  Radšej vy ako oni.   Radšej skôr ako neskôr. 

Quality rather than quantity. Rather you than them!   Sooner rather than later. 

 

     „RADŠEJ BY SOM MAL (A) + SLOVESO“     
     „I'D* BETTER = I HAD*  BETTER + SLOVESO“  

 
 

I'd *(had)  better do  it myself.   We'd (had) better    go    there.    
Radšej by som to mal    urobiť  sám.   Radšej by sme (my) mali  ísť tam.  
 

Pozor:   I'd neznamená vždy to isté skrátené slovo! Pozrite si, aký je rozdiel v oboch skratkách. 

 

 

 Skrátené      „I'd“ v tvare „I 'd better“        nahrádza had     = „I had      better“  

 Skrátené     „I'd“ v tvare  „I 'd rather + sloveso“,  nahrádza would = „I would   rather + …“ 
 
 

On by radšej      mal odísť.  He'd better leave.     
 
 

Ty by si radšej         mal počkať na ňu. You   - “  - wait   for her.   
 
 

Radšej by si to (ty) mal     zabudnúť.  You'd better forget. 
 
 

 

Radšej by o tom Tinko  nemal   vedieť.   Tinko had ● better ●● not know about that. 
 

   -   “    -   ste (vy)       mali   zaplatiť.  You'd better pay. 

  
● po podstatných menách vo funkcii podmetu sa neskracuje, preto je tvar „had“ 
●● zápor „not“ preto, lebo sa jedná o sloveso v neurčitku 
 

       

My by sme im to radšej mali dať.  We'd  (had)  better give it to them.   

Ty by si radšej   mal zostať doma. You'd  (had)  better stay at home.   

 

 

 
     TRI PODMIENKY V ANGLIČTINE  

 

A tu je zhrnutie troch moţností vyjadrenia podmienky v anglickom jazyku.    

 

minulý neurčitok   have + sloveso + ed  

1. pravidelné  slovesá  have played 
 

 

 

2. nepravidelné  slovesá  have + 3. tvar  z tabuľky str. 99“  have known 

 

Pozor:   V SJ je po spojkách „ak/keby“ často budúci čas. V AJ nikdy v podmienkových vetách budúci čas 

  nedáme! V AJ vyjadrujeme tri druhy podmienkových súvetí:  

 

1.  podmienka skutočná     = splniteľná      
2 
1 

If   + prítomný čas jedn., budúci čas  
 

 

 

uvádza sa spojkou  ak = if  
 

 Ak  bude  zajtra pekne,   (my)  pôjdeme      na výlet.  

 If    it is  nice tomorrow,  we  will (we'll) go      for a walk.     

 If    you come home,      ring*        me up.  rozkazovací spôsob  

 If    I learn   it,    I  can** go     to the cinema.  spôsobové sloveso 
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Miesto „will“ môžu byť v hlavnej vete spôsobové slovesá (**can, must, may) príp. rozkazovací spôsob* 
 
 

  2.   podmienka neskutočná = nesplniteľná v prítomnosti  
       

If   + minulý čas jedn./prieb.     (would* + sloveso bez „to“)*     * = podmieňovací spôsob prítomný 

 

 uvádza sa spojkou keby = if  
 

 

If  we had  enough money,   we  would   buy      a new house.          časy v AJ zodpovedajú 

Keby sme mali veľa peňazí,   (my)  by   sme kúpili nový dom.              časom v SJ 

           we  could*   buy      a new house. 

      (my)  by sme si mohli kúpiť nový dom.       

      we  might*   buy      a new house. 

      (my)  by sme si možno kúpili nový dom 
 

 

 

 
* miesto „would“ môžu byť v hlavnej vete spôsobové slovesá (*could, might)  
 
 

 3.   podmienka neskutočná = nesplnená v minulosti    

 If   + predminulý čas,    would + minulý neurčitok**      ** podmieňovací spôsob minulý   

 
 

uvádza sa spojkou keby = if 

 

                        

If           it had been  nice,   we        would    have gone  for a walk. 

Keby bolo bývalo pekne,   (my)  by  sme boli šli  na prechádzku.               

       we        might * have gone  for a walk. 

      (my)  by     sme boli možno šli  na prechádzku.  
 
 

Oba deje sa udiali už v minulosti, takže uţ sa splniť nedajú. 
 

* miesto „would“ môžu byť v hlavnej vete spôsobové slovesá (*could, might)  
 
 

A teraz názornejšie bez rušivých príkladov vo vetách: 
 

podmienka    vedľajšia veta  hlavná veta  
 

              

1.      prítomný čas  budúci čas  

2.     minulý čas   podmieňovací spôsob prítomný  

3.     predminulý čas podmieňovací spôsob minulý 
 

 
 

A teraz zvlášť aj s príkladmi slovesných tvarov do podmienkových súvetí: 

 

podmienka    vedľajšia veta   hlavná veta   
                  
 

1.    If  he        wants  we will   help      him.    
2.   If  he        wanted  we would  help       him.  
3.   If  he had wanted  we would have  helped      him.  

 
 
…………. 
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        „AS - LIKE“ „(TAKÝ) - AKO“            
 

Vysvetlenie, ktoré nasleduje, má toľko výnimiek, ako len máloktoré iné pravidlo v AJ a to ozaj tento jazyk výnimkami 

z pravidiel ani náhodou neskrblí. Práve naopak! Preto je tu veľa príkladov. 
  

                vyjadruje: 

 

   like*    podobnosť,    „make like a horse“ (robiť ako kôň)  = „drel ako kôň“,  

      prenesený význam                  ale nebol samozrejme koňom.  

       Neplatí to v prípade porovnávania v 1. stupni:  
   as**    skutočný význam  „taký ... ako“ = „as ... as“* (*pozri príklady na ďalšej strane) 

   
      

Môžu byť ale i úplne identické vety, avšak slovenské „ako“ sa vyjadrí  raz ako „like“ a druhý raz ako „as“, pričom 

je to ale vždy „ako“ s iným významom v angličtine:  

 
 She looks  like* a doctor.        Vyzerá  ako doktorka.  =   nie je doktorka, môže to byť sestrička, príp.  

                   i niekto mimo lekárskeho prostredia, ale napr.  
                     odborne ošetrila niekoho 
 

 She works as** a doctor.        Pracuje  ako doktorka.  =   je skutočne zamestnaním doktorka 

 

 She looks  like* a teacher.      Vyzerá  ako učiteľka.   =   nie je v skutočnosti učiteľka, len tak prísne vyzerá 
         či neustále poučuje  

 She works as** a teacher.      Pracuje  ako učiteľka.   =   je       skutočne    učiteľka 
 

 

● Ako tvoja dobrá kamarátka pomôžem ti s tým.  ● As  your good friend I will help you with it. 

● Súc/Keďţe som tvoja kamarátka, pomôžem ti s tým. ● Being       -   "   -  I will help you with it. 

 

Ako slobodný mal u nej šancu.    As a single    he had a chance by her. 

Súc slobodný, mal u nej šancu.    Being   -   "   -    he had a chance by her.  

Ako učiteľka vedela všetko dobre vysvetliť.   As a  teacher she was able to explaine all well. 

Súc dobrá učiteľka, vedela všetko dobre vysvetliť.  Being   -   "   -    she was able to explaine all well. 

Ako lekár mu dokázal zachrániť život.   As a doctor    he could save him his life. 

Súc lekár, dokázal mu zachrániť život.   Being   -   "   -    he could save him his life.  

 

 

 ●  „as“ sa dá nahradiť konštrukciou „being“  („súc“ = prechodník v SJ)  

      v SJ zriedkavo používaný tvar, skôr taký vyslovene literárny  

      v AJ častý, najmä v trpnom rode či gerundiu, kde sa bez neho nezaobídeme 
 
 

Stojíš tu ako socha (stĺp). Bol ako šibnutý.  You stand there like a statue. He was like crazy. 

Nie je taký hlúpy ako* vyzerá.     He isn't so stupid as* he looks. 

Boli si (tak) podobní ako* vajce vajcu.   They were as like as* two peas. 

Ona vyzerá ako jej mama. Správa sa ako dieťa.  She looks like her mother. He behaves like a child. 

Nikto to nevie tak ako oni.    Nobody knows it like they know. 
 

Si (taký) pomalý ako slimák. ... takmer ako...   You are as slow as a snail. ... almost as ... 

Lukáš bude právnikom ako jeho otec.   Lukáš will be a lawyer like his father. 

Edo hrá tak dobre ako Boris. …      Edo plays as good as Boris. 

ako narodeninový darček … urob to ako ja …     as a birthday present … do it like I do … 

Dreli tam ako otroci.       They made like the slaves there. (ale neboli otroci) 
 

Erik hovoril ako ja. Bol (taký) usilovný ako včelička.    Erik spoke like me. He was as busy as a beaver.  

Nie je rada, keď jej odporujú. Takto.    She doesn't like to be thwarted. Like this.   

Bolo by to lepšie, keby si to urobil takto.   It would be better if you did it like this.   

Aké to bolo? Ako ho poznám, …     What was it like? As I know him …   

Nechcem byť ako oni. Peter sa podobá na otca.   I don't want to be like them. P. looks like his father.  

Aké bolo počasie? Bolo chladno.    What was the weather like? It was cold.   
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PRESENT SIMPLE   PRÍTOMNÝ JEDNODUCHÝ ČAS   TO PLAY       HRAŤ (SA)       
 
  
1. I   play  1. (ja)  (sa)       hrám oznamovacia veta      
 

2. you  -“ -  2. (ty) (sa)       hráš   

3. he      plays *  3. (on) (sa)       hrá  klad  

    she       -“ -         (ona) (sa)       hrá    

    it      plays *           (vec)              hrá         

1. we    play  1. (my) (sa)       hráme * 3. osoba jednotného čísla: 

2. you    -“ -  2. (vy) (sa)       hráte vsúva sa „-s-“ 

3. they   play  3. (oni) (sa)       hrajú  

 

    V ostatných osobách len základný tvar slovesa, ktorý sa naučíte ako nové slovíčko. 

    „-s-“ nie je len v modálnych slovesách „can, may, might, must“, tu sa tvorí aj zápor inak.  

            

1. I  don't     play   1. (ja)    (sa)   nehrám     zápor 
 

2. you don't       -“ -  2. (ty)    (sa)   nehráš     

3. he doesn't *   play  3. (on)   (sa)   nehrá     jej znak je „don't /doesn't“ 

    she   - “   -       -“ -          (ona) (sa)     - “  -       
    it doesn't * play          (vec, to)        nehrá      

1. we don't   play  1. my     (sa)   nehráme        * 3. osoba jednotného čísla 

2. you don't   -“ -  2. vy     (sa)   nehráte  vsúva sa „-es-“ 

3. they don't   play  3. oni    (sa)   nehrajú   
 

            

1. ●   do I play ?    1. (ja)    (sa)       hrám ?      otázka 
 

 

2.  do you  -“ -   2. (ty)    (sa)       hráš?  

3.   does he play?  3. (on)   (sa)       hrá?  klad   

1.     do we play?  1. (my) (sa)       hráme? jej znak je „do/does“ 

2.     do you  -“ -   2. (vy) (sa)       hráte?  

3.     do they play?  3. (oni) (sa)       hrajú?   
 

 

1. ●   don't I play ?    1. (ja)    (sa)   nehrám ?      zápor 
 

2.  don't you  -“ -   2. (ty)    (sa)   nehráš?  

3. doesn't he play?  3. (on)   (sa)   nehrá?  jej znak je „don't /doesn't “  

1.     don't we play?  1. (my) (sa)   nehráme? ● pred „do(n't) /does (n't)“ 

2.     don't you  -“ -   2. (vy) (sa)   nehráte? môžu byť opytovacie zámená 

3.     don't they play?  3. (oni) (sa)   nehrajú?  „what, where, why, when ...“  

 

krátka odpoveď  dáme len pomocnú časticu v potrebnej osobe   
    Nepouţívame na rozdiel od slovenčiny plnovýznamové sloveso   

Do you play hockey?   Yes,  I   do.         Hráš (ty) hokej?   Áno, ja        hrám.  
     No,   I   don't.          Nie,  ja         nehrám. 

Does he/she play hockey?  Yes,  he/she does.    Hrá (on/ona) hokej?  Áno, on/ona hrá. 
 

    No,   he/she doesn't.      Nie,  on/ona nehrá. 

 
2. you  always play  2. ty   (sa) vţdy       hráš  platí i pre minulý jednoduchý čas 

3. he    - “  -    plays  3. on  (sa)  -“ -      hrá   
 

2. you don't      often   play      2. ty   (sa) často  nehráš  

3. he doesn't   - “  -    play      3. on  (sa)  - “  -   nehrá  
 

2. do  you    sometimes play?  2. ty   (sa) niekedy  hráš? 

3. does he         - “  -    play?  3. on  (sa)   - “  -      hrá? 
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Pozor: jediné slová, ktoré možno dať medzi podmet (I, you, we, child ...) a prísudok (sloveso) sú príslovky,  

  najčastejšie frekvenčné - označujú, ako často sa niečo deje (often/často, never/nikdy, 

sometimes/niekedy, usually/obyčajne, regularly/pravidelne, seldom/zriedkavo, also/tiež ...) 
 

- jednoduchý čas sa používa pri vyjadrení dejov v beţnej prítomnosti, teda toho, čo sa odohráva teraz,  
   pri vyjadrení pravidelne sa opakujúcich dejov často s použitím prísloviek času  

  once a day, week, month, year (raz za + vyjadrenie času), twice a day (dvakrát denne), many times  

  a day, week, month, year, every + časový údaj (morning, evening, day…), three times a day, 

  (morning, evening, day…), at times (občas, sem-tam), from time to time (sem tam, z času na čas),  
 

 at weekends, on Mondays  ( s vyjadruje opakovanú činnosť), hardly ever (takmer nikdy) 

 

- keď sa jedná o opakovaný dej, vo vete sú príslovky always, sometimes, never, every, normally, often …: 

         He often takes the bus.    (On) často chodí autobusom. 

        She never drinks caffee.   (Ona) nepije nikdy kávu. 

         I usually walk to school.   (Ja) obyčajne chodím do školy peši. 
 

- takisto vo všeobecne platných konštatovaniach, ktoré sa nemenia naším pričinením, ale majú objektívnu  

   platnosť 

         Rivers always flow downhill.  The sky is blue.          The Moon revolves around the Earth. 

       The human body contains 206 bones.  Light travels at almost 300,000 kilometres per second. 

  Water boils at 100 degrees Celsium. 

 
- keď sa jedná o po sebe nasledujúce deje a rozprávanie o nich 

- pri označení otváracích hodín, odchodoch dopravných prostriedkov              

  The shop opens at 9 o'clock.  Obchod otvára o 9. hodine. 

         The bus leaves at 10 o'clock.   Autobus odchádza o 10. hodine. 

  The plane flies to Paris every day. 

 
- pri vyjadrení niečoho, čo je platné do budúcnosti 

  Peter and Veronika fly to Madeira next week. 

  The Premier Ligue starts next month. 

  The train leaves at 20:00 this evening. 
          

- pri pouţití slovies, ktoré sa vyskytujú v priebehových tvaroch len výnimočne ako   
 

  „sound, believe, feel, hate, hear, love, prefer, see, seem, want, like, mean, agree, realize,  

  understand … “    

       

- pri pouţití slovies, ktoré vyjadrujú prináležitosť k niekomu/niečomu:  
 

  „own/possess, consist of, depend, belong, have …), tie sú tiež len výnimočne v priebehových tvaroch 

- podrobnejší zoznam takýchto slovies viď str. 97 dole. 
 

Až na 3. osobu nepotrebujeme ţiadne koncovky ako ich poznáme zo všetkých cudzích jazykov.  

K základnému tvaru slovesa ako sa ho naučíme ako nové slovíčko, len pridáme takú osobné zámeno, v akej 

osobe rozprávame.  

Na osobné zámeno (podmet) teda nesmieme dokonca zabudnúť, pretože by sme nevedeli, v akej osobe sa rozpráva. 

  
Jediná koncovka je v 3. osobe jednotného čísla, kedy sa pridáva „-(e)s“.  
 

Pozor:  *   ak je sloveso zakončené na spoluhlásku + „-y“, v 3. osobe jednotného čísla sa „-y“ mení na „-i“  

 **          -    “      -      na samohlásku + „-y“ (play, stay …), ostáva aj v 3. osobe jednotného čísla 

 

    to fly *       he, she, it flies  to try   he, she      tries      to worry  he worries 
 

   to play **   he, she, it plays  to stay   he, she, it  stays 
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Preloţte mix prítomného času. 

 

 
Jednotlivé slovesá sú vţdy v piatich odlišných tvaroch v piatich stĺpcoch: 
 
 
  (on)     nepozerá    (ona)      pozerá?       (ty)          pozeráš?  
  (ty)                 počúvaš?  (oni)    nepočúvajú       (ona)       počúva?  
  (ona)              hrá?     (ja)     nehrám        (on)     nehrá   
  (oni)         neodpovedajú  (oni)   odpovedajú?       (ona)       odpovedá  
  (my)       sa nepýtame  (on)    sa pýta        (ona)     sa nepýta  
  (on)               nejde    (ona)      ide?        (on)       ide   
 

  he     doesn't watch         does  she     watch?        do   you     watch?  

  do     you  listen?   they  don't   listen        does  she    listen?  

  does  she  play?   I  don't   play        he    doesn't  play   

  they  don't   answer   do  they  answer?       she       answers  

  we    don't   ask   he               asks        she    doesn't  ask    

  he     doesn't walk   does  she     walk?        he      walks   
 
 
  
  (ona)   sa pozerá  (ja)      nepozerám 
  (on)    nepočúva  (ona)   nepočúva?  
  (vy)        hráte?   (oni)    nehrajú  
  (on)    neodpovedá  (ty)         odpovedáš?  
  (vy)        sa pýtate?  (ty)       sa nepýtaš 
  (ona)   nejde   (ja)       nejdem 
 

  she  watches  I  don't   watch  

  he  doesn't listen   doesn't she  listen?  
  do  you       play?   they  don't   play  

  he  doesn't answer   do  you        answer?  

  do  you        ask?    you  don't   ask  

  she  doesn't walk   I  don't   walk  

 

 
  

Preloţte mix minulého času. 

 

  (ona)              učila?     (ja)     som neučil     (on)   neučil   

  (oni)         nevolali    (oni)   nevolali?     (ona)    volala   

  (my)       sme nerozprávali (on)    rozprával      (ona)   nerozprávala  

  (oni)          nebývali   (oni)   nebývali?      (ona)    bývala   
 

  did she  teach?   I  didn't   teach      he  didn't   teach   

  they  didn't   phone   didn't   they  phone?      she    phoned   

  we    didn't   talk   he               talked      she  didn't   talk     

  they  didn't   live   didn't   they  live?      she   lived   
 
 
  (vy)        ste učili?  (oni)    neučili  

  (on)    nevolal   (ty)         si volal?  

  (vy)       ste rozprávali?  (ty)       si nerozprával 

  (on)    nebýval    (ty)         si býval? 
 

  did  you       teach?   they  didn't   teach  

  he  didn't   phone   did you        phone?  

  did you       talk?    you  didn't   talk  

  he  didn't   live   did you        live? 
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Preloţte mix minulého času. 

 

  (on)       sa neumýval   (ona)      sa umývala?     (ty)       si sa umyl? 

  (ty)                 si sa obliekol?  (oni)   sa neobliekli     (oni)    sa obliekli?  

  (ona)              pomohla?    (ona)     nepomohla      (on)   nepomohol  

  (oni)           nezachránili  (oni)     nezachránili?     (ona)    zachránila  

  (my)        sme nepripravili (on)   pripravil     (on)   nepripravil  

  (oni)         nevysvetlili  (oni)    nevysvetlili?     (on)    vysvetlil  

 

  he     didn't   wash   did she    wash?      did  you  wash?   

  did    you  dress?   they  didn't   dress       did  they  dress?   

  did she  help?   she  didn't   help      he  didn't   help   

  they  didn't   save   didn't   they  save?      she   saved   

  we    didn't   prepare   he             prepared      he  didn't   prepare   

  they  didn't   explain   didn't   they  explain?     he    explained  
 

  
 
  (oni)        sa neumývali  (ona)      sa neumývala 

  (on)         sa neobliekol  (on)   sa neobliekol?  

  (vy)        ste pomohli?  (oni)    nepomohli  

  (on)         neskončil  (ty)         si skončil?  

  (ty)            si pripravil?  (ty)       si nepripravil   

  (ona)         nevysvetlila  (vy)        ste vysvetlili?  

 

  they  didn't   wash   she  didn't   wash  

  he  didn't   dress   didn't   he  dress?  
  did you     help?   they  didn't   help 

  he  didn't   finish   did you        finish?   

  did you      prepare?   you  didn't   prepare   

  she  didn't   explain   did you        explain?  

 

 

 

 

 

  (ty)                 si počúval?  (oni)    nepočúvali      (ona)    počúvala?  

  (ona)              hrala?     (ja)     som nehral      (on)   nehral   

  (oni)         neodpovedali  (oni)   neodpovedali?       (ona)    odpovedala  

  (my)       sme sa nepýtali  (on)    sa pýtal       (ona)  sa nepýtala  

  (on)               nešiel    (ona)      išla?       (ja)     som išla  

 

  did   you  listen?   they  didn't   listen       did she listen?   

  did  she  play?   I  didn't   play       he  didn't   play   

  they  didn't   answer   didn't   they  answer?      she    answered  

  we    didn't   ask   he               asked       she  didn't   ask  
  he    didn't   walk   did she walk?       I    walked  
   
  

  (on)    nepočúval  (ona)   nepočúvala?  

  (vy)        ste hrali?  (oni)    nehrali  

  (on)    neodpovedal  (ty)         si odpovedal?  

  (vy)        ste sa pýtali?  (ty)       si sa nepýtal 

 

  he  didn't   listen   didn't   she  listen?  

  did you        play?   they  didn't   play  

  he  didn't   answer   did  you        answer?  

  did you        ask?    you  didn't   ask  
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     ZÁMENÁ  
 
 

 osobné    PP *       PZ  =  privlastňovacie zámená samostatné* zvratné   
 

       + podstatné meno! bez podst. mena! 
  
                            
  1. I ●    me ●      my     môj, moja, moje  (+ of)   mine myself   * PP =  predmetový 
  2. you     you ●     your    tvoj, tvoja, tvoje (+ of)   yours * yourself   predloţkový pád 
  3. he       him      his     jeho   (+ of)   his himself     
      she     her ●●    her ●● jej   (+ of)   hers herself   
      it     it ●            itself   ● To som ja. =  

  1. we     us      our     náš, naša, naše  (+ of)   ours ourselves   „That's me.“ ,  
  2. you     you ●     your     váš, vaša, vaše (+ of)   yours yourselves   nie „That's I.“ 
  3. they   them      their    ich    (+ of)   theirs themselves  
      

 

     DVE OSOBNÉ ZÁMENÁ VO VETE    
 

Ak máme dve osobné zámená vo vete, jedno je v 3. p. (D) a druhé v 4. p. (A).  
 

Na 99 percent je to it = slovenské to, prípadne v množnom čísle them = ich.  
 

Pred predmetovým pádom musí byť anglické to.  
 
SJ:          nie je pevný slovosled - osobné zámená prehadzujeme podľa toho, čo chceme zdôrazniť 
AJ:    je pevný slovosled, ktorý musíme dodržiavať 
 

najskôr:    (slovenský)   4. p.        it, them  
 

 

potom:      (slovenský)   3. p.      predmetový pád   me, you, him, her, us, them (im) 

 
 

 Povedz  mi  to!           Povedz  mu   to!     Nehovor    mu   to! 
 

 Kúp mi  to!           Kúp  jej    to!      Nekúp     jej    to! 

  

  Say        it to me.          Say           it to him.     Don't say      it to him. 
   

 Buy        it to me.          Buy          it to  her.     Don't buy     it to her.  
 
 

 
    PORADIE PREDMETOV VO VETE 
 

 
Toto učivo sa netýka len zámen, ale aj podstatných mien, kompletné vysvetlenie si však ukážeme práve tu. Takže ako 
je to s poradím osobných zámen a podstatných mien vo funkcii predmetu v anglickej vete?  
 
    komu?     koho? čo? komu? 

     I give   Lucia    a book. 
     I give   her    a book. 
 
Ak chceme zvýrazniť komu niečo dáme (kupujeme, ukazujeme …), príp. je tento predmet v 3. p. rozvitý ďalšími slo- 
vami, môžeme ho dať až za predmet v 4. páde: 
 

  I give     a book  to my neighbour from Trstín. 

 
 

Ak je vo 4. p. (koho? čo?) osobné zámeno - it/them“, tak ho preloţíme ako prvé , je teda hneď za slovesom. 
Ten, komu niečo dávame (kupujeme, ukazujeme …) bude s predloţkou „to“: 

 I give     it   to her. 

Po slovesách „describe, explain, report, say* “ je najskôr predmet v 4. páde (pýtame sa koho? čo?) 
 

 I explain    German to you.  
     

 I explain    German to my neighbour.  
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    „MAŤ (UROBIŤ)“ + NEURČITÉ ZÁMENÁ   
 

„mať urobiť“ sa vyjadruje komplikovane, nie je tu jedno sloveso, ktoré by preložilo všetky používané konštrukcie  
ako v SJ, kde je spoločné sloveso i vo význame „mať/vlastniť“.  
Tu je preklad spojení s neurčitými zámenami, ktoré má svoje zvláštnosti,  
teda konštrukciu „to have (got) + neurčité zámeno + sloveso s to“.  
 
Znamenalo by to pri normálnom slovoslede (to have to + sloveso) v AJ „musieť niečo urobiť“, preto „mať + 
sloveso“ musíme prekladať inak.  
Neurčité zámeno je medzi „have“ a plnovýznamovým slovesom s „to“!  
 
 

Má  mu (nie)čo povedať.             He  has   something  to tell  him. 
                              ● 
Nemal   čo povedať.            He didn't have   anything *  to say.            
                He     had     nothing **     - “  -            

               ●            

Ona nemá  čo robiť.            She doesn't have  anything *   to do.    
 

 

                She hasn't got    anything**  - “  -               
               She has     nothing              to do.    

           
Oni majú  kde zostať.             They have got     somewhere  to stay.    

My nemáme  kde bývať.            We don't have   anywhere *  to live.    
                We  have    nowhere  to live.      

 
    If you don't have anything nice to say,  don't say anything at all. 
   Ak nemáš povedať niečo pekné,   nehovor vôbec nič. 
 
● Pozor na vyjadrenie záporu!* „to have“  ** „to have got“ 
   Pozor na vyjadrenie „some“ a „any“: „some“ po kladnom a „any“ po zápornom slovese a v otázke 
    
     
    PREDLOŢKY V OTÁZKE          prítomný čas 
 

otázka na ţivú osobu             

 

Vyjadrenie „od koho, ku komu, u koho, s kým, po kom, o kom“  začína s who . 
 
Anglická predloţka je až na konci vety. Je to pre nás dosť zvláštna konštrukcia, nakoľko nič podobné v našom 
jazyku neexistuje. Predloţka v otázke má úplne iné postavenie v anglickej vete ako v slovenskej.  
 

 
Na  koho   sa pozeráš?  Who are you  looking     at?    
S    kým     pracuje?  Who is she working       with?     
Na  koho   čakajú?  Who are they waiting      for?    
 

Všimnite si umiestenie predloţky na koniec vety. 

 
 

otázka na neţivé veci, javy            Precvičenie tohto učiva str. 216. 

  

Vyjadrenie  „od čoho, k čomu, o čo, s čím, bez čoho, o čom“  začína s what .  

 
 
Na  čo      sa pozeráš?  What   are you looking*     at?     
Na  čom   pracuje Veronika? What  is V. working     on?    
Na  čo     čakajú?  What  are they waiting     for?  
 

Predloţka je zase na konci vety. * Používa sa tu priebehový tvar.  
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                                                    „AT - IN - ON“ 
 

Sú to veľmi frekventované predloţky, ktoré sa spájajú i s mnohými inými slovnými druhmi i príčastiami 

 

    PREDLOŢKA „AT“ 
 

at = v, u, na  v spojení s priestormi, ktoré vznikli s presne stanoveným cieľom  

 
v škole, v úrade, v kúpeľoch     at school, at the office, at the spa 

v práci, na zápase, vo vchode    at work, at the match, at the entrance  

na univerzite, na letisku, na plavárni   at university, at the airport, at the swimming pool 

 

„at“ = pri            pri stole, pri dverách/za dverami, pri mori/na mor i 

       at the table, at the door,  at the seaside/ at sea 

„at“ = o, cez  (len časovo)     o 5. hodine, cez víkend at 5 o'clock,  

        at the weekend  

        Pozor ale: na víkend   for the weekend 

„at“ + školské predmety, športy, sviatky   at English, at hockey,  at Christmas, at Easter    

 

„at“ = u (niekoho)           u teba, u nej, u neho  at your house,  

             at her house, at his house 

     u mäsiara, u holiča at the butcher's, at the hairdresser's    

     termín u lekára   an appointment at the doctor’s 

 

„at“ = s rokmi        v päťdesiatke, ako 50-ročný  at 50 

 

I am good „at“ +  podstatné meno/gerundium  I am good at tennis/ at playing tennis 

 

   Pozor:  at last [et last]  konečne  (vo vete je na začiatku alebo na konci)  

     at least [et líst]  najmenej, aspoň 

   

v mliekarni, v reštaurácii  at the dairy, at the restaurant      v tomto okamžiku at this time        

na rohu, u mňa/teba/neho/nej at the corner, at my/your/his/her place     

v tomto bode   at that point 

práve teraz, o koľkej?   at the moment, at what time?   asi o 5 minút  at about 5 minutes 

pri okne, za dverami, pri stole      at the window, at the door, at the table      

 
za každú cenu, na prvom mieste at any rate, at the first place   okamžite, v noci          at once, at night  

na žiadosť, na ihrisku  at the demand, at the playground o tomto čase    at this time/hour    

v priemere, na stretnutí   at the average, at the meeting na vrchole   at the top 

na večierku, u môjho strýka at the party, at my uncle's na začiatku (čoho) at the beginning of  

najskôr, najneskôr, nanajvýš         at first, at (the) latest, at most v najhoršom prípade   at worst  

 
konečne, vôbec, napoludnie      at last, at all, at noon    na súde, cez vojnu     at court, at war   

vo veku     at age of     v rovnakom veku at the same age          

na obede, večeri , kedykoľvek   at lunch, at the dinner, at any time   

pri prvej príležitosti    at the first opportunity   v tom istom čase    at the same time 

doma, ale v dome     at home, in the house      
 
na juniorských MS v hokeji  at the world junior hockey championship   

v tom istom čase   at the same time   

na konci týždňa    at the end of the week  na inom mieste    at other place 

vo veku 45 rokov, ako 45-ročný  at 45    na recepcii   at reception  

       

 na konci (čoho)  at the end of + podst. meno            ale: nakoniec    in the end              

        na Vianoce  at Christmas               
             ale:  na prvý sviatok vianočný     on Christmas Day  
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      PREDLOŢKA „IN“ 
 

in  = v + mesiace, ročné obdobia, roky, časti dňa  in May, in winter, in 1984, in the morning, in the  

        afternoon, in the evening            

         výnimka:   v noci   at night   

 

Pozor:  v zloţenej konštrukcii je to bez člena   včera večer/ráno/v noci     

        yesterday evening/morning/night 
        dnes večer, dnes ráno    this evening, this morning 

„in“  + číslovka + minúty, dni, týţdne...     

        (urobil to) za jeden rok (he did it) in a year 

o päť minút, dní, rokov  in five minutes, days, years     v 20. storočí   in the 20th century 
 

„in“  = v  (priestorovo) s mestami, štátmi, svetovými stranami...   in France, in Senica,  in the north of ...    

  

včas   in time             ale: načas (vlak ide načas) on time  

večer   in the evening        ale: v piatok večer  on Friday evening 

 

o niekoľko dní   in a few days    rýchlo, čiastočne     in a hurry, in part 
podľa môjho názoru in my opinion   celkovo, na dedine in all, in the village  

predovšetkým    in the first place   na vidieku, na oblohe    in the country, in the sky

  
na 4. mieste   in fourth place    na horách  in the mountains 

 

na tlačovke          in a press conference    v každom prípade  in any case  
na tom istom mieste  in/at the same place         na námestí   in the square 

ráno, dnes ráno      in the morning, this morning  na mysli         in mind    

večer    in the evening    ale: v piatok večer on Friday evening   

v aute, v taxi, v člne  in the car, in the taxi, in the boat  
 

Pozor: na ulici, na tejto ulici  in the street , in this street    na konkrétnej ulici  on ... street 
 

 

      PREDLOŢKA „ON“  

 

on  = v   + dni, dátumy, spojené s prídavným menom, ukazovacím zámenom  

   

      on Monday, on Sunday, 

      on the 20th of May (čítame) = on May 20 (píšeme) viď str. .217 

  

„on“  = na (povrchu niečoho)    on the table, on the wall, on the right side, on the Earth (na Zemi) 

      (pozor povrch môže byť na rozdiel od nemčiny vodorovný aj zvislý!) 

 

„on“  = v dopravnom prostriedku   on the plane, on the bus, on the train   

      ale: v aute      in the car  (aj s predložkou „by“)  

„on“  + časť tela      on my shoulder, on my cheek, on my finger, on my foot 

 
 
pri tejto príležitosti on this occasion   na výlete  on a trip              

v ten istý deň  on the same day   na návšteve  on a visit               

pri príležitosti   on occasion  

v predvečer (čoho)  on the eve of   pracovne   on business    

tento deň   on this day   toho dňa   on that day  

 
na chodníku   on the sidewalk    na tráve    on the grass 

na pláži   on the beach 

na strane  on page    na dovolenke   on holiday 


