
Past Perfect – Predminulý čas 

 

Tvorenie: 

- tvorí sa od minulého času slovesa have 

 

Podmet + had + minulé príčastie   He had left. (odišiel) 

 

- minulé príčastie  –  pravidelné – tvorí sa pridaním – ed 

nepravidelné – to je tvar, ktorý sa musíte naučiť (3. stĺpec) 

 

Otázka: 

- tvorí sa inverziou (obrátením slovosledu) 

 

Had + podmet + minulé príčastie 

 

Had he left when you arrived? (Odišiel skôr než si prišiel?) 

 

Zápor: 

Podmet + had not + minulé príčastie. had not = hadn´t 

 

I hadn´t heard it before. (Predtým som o tom nepočula.) 

 

 

Použitie: 

A) vyjadruje dej, ktorý bol ukončený pred určitým okamihom v minulosti 

 

Pr.: By Monday all the tourists had left the hotel. (Do pondelka všetci turisti odišli z hotela.) 

 

B) vyjadruje dej, ktorý sa odohral okamihom v minulosti pred iným minulým dejom 

 

Pr.: I had arrived before she left. (Prišiel som predtým, ako odišla.) 

 

C) vyjadruje dej, ktorý sa začal pred iným dejom alebo okamihom v minulosti a prebiehal 

aj v tej chvíli. 

 

Pr.: When they got married they had known each other for 5 years. (Poznali sa už 5 rokov, 

keď sa brali.) 

 

Do slovenčiny sa prekladá minulým časom, ktorý sa kvôli jasnosti dopĺňa časovým 

určením, napr.: už, predtým... v angličtine: after, before... 

 

 

 

 



Rozdiel medzi Past Perfect a Past Simple 

(Predminulý čas a minulý čas) 

 

Past Simple – vyjadruje ukončené deje v minulosti a používame ho vtedy, keď hovoríme 

o dejoch v minulosti, ktoré nasledujú po sebe. 

 

We arrived at the airport in time. First of all a safety guard checked our tickets, then he 

wanted to have o look at our luggage. Everything was OK. 

(Tu sú minulé deje v logickom slede: Najprv sme prišli, potom nám skontrolovali lístky, 

potom chceli pozrieť batožinu, potom bolo všetko OK.) 

 

Past Perfect – tiež vyjadruje ukončené deje a situácie v minulosti, tie sa však z časového 

hľadiska udiali pred inými dejmi v minulosti. 

 

We arrived at the airport in time. After a safety guard had checked our tickets he wanted 

to have o look at our luggage. Everything was OK. 

(Kontrola lístkov prebehla pred prezretím batožiny.) 

 

 

 

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

mi ich pošlite do 24.5.2020 na mail: ccvc@ccvcnitra.sk 

Prajem Vám veľa zdravia a trpezlivosti.  

mailto:ccvc@ccvcnitra.sk

