
Neurčitok - Infinitív 

 

Neurčitok má v angličtine činný aj trpný rod a býva v prítomnom aj minulom čase. 

    Činný    trpný 

Prítomný   to see    to be seen 

Minulý    to have seen   to have been seen 

 

Doslova možno preložiť do slovenčiny iba prítomný činný a trpný neurčitok. 

 

Napr.:  to ask –   žiadať 

 To be asked -  byť žiadaný 

 

Prítomný infinitív vyjadruje dej, ktorý prebieha súčasne  s dejom iného slovesa vo vete, 

alebo dej všeobecne platný bez časovej určenosti. 

 

It is time to go home.  Je čas ísť domov. 

To be or not to be.   Byť či nebyť. 

 

Minulý infinitív vyjadruje dej, ktorý sa odohral pred určitým slovesom. 

 

I am glad to have met you.   Som rád, že som vás stretol. 

He is happy to have won the match. Je šťastný, že vyhral ten zápas. 

 

Infinitív v angličtine slúži aj na skracovanie viet. Je to najmä po výrazoch: I am glad, I am 

happy, I am pleased, I am sorry, I am afraid a po slovesách I want, I expect, I regret, 

I intend, teda po takých, ktoré vyjadrujú pocity, nádej, vôľu alebo zámer. Podmet hlavnej 

vety aj skracovanej vety musí byť rovnaký. 

 

I am sorry to be late. Ľutujem, že som sa oneskoril. 

 

Infinitív bez to: 

A) Po spôsobových a pomocných slovesách 

I can swim. Viem plávať. 

B) Po slovesách let a make, make iba v činnom rode 

They let him leave. Dovolil mu odísť. 

He made me do it. Donútil ma to urobiť. 

C) Po väzbách I had better, I would rather 

I´d better leave. Mal by som radšej odísť. 

I´d rather leave. Radšej by som odišiel. 

D) Po slovesách need, help môže nasledovať infinitív s to aj bez neho 

We helped him mend his car. = We helped him to mend his car. 



Infinitív s to: 

 

Väzby: 

I want you to leave.   Chcem, aby si odišiel. 

I am sorry to trouble you.  Prepáčte, že vás obťažujem. 

He promised to come.  Sľúbil, že príde. 

I asked him to help me.  Požiadal som ho, aby mi pomohol. 

Tell her to come.   Povedz jej, aby prišla. 

Don´t forget to write it.  Nezabudni to napísať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prečítajte si to aspoň 5 – krát. Poslala som Vám cvičenia na zopakovanie. Vypracované 

mi ich pošlite do 31.5.2020 na mail: ccvc@ccvcnitra.sk 

Prajem Vám veľa zdravia a trpezlivosti.  

mailto:ccvc@ccvcnitra.sk

