
Dnes sa naučíte používať nový čas. V angličtine sa používa často, úplne bežne a prirodzene. Pre 

nás Slovákov jeho použitie prirodzené nie je, pretože v slovenčine „predprítomný priebehový čas“ 

neexistuje, a keďže mnohí majú tendenciu prekladať doslovne zo slovenčiny do angličtiny, tak ak 

im chýba ten čas v slovenčine, nemajú čo preložiť do angličtiny. 

Vašou úlohou bude naučiť sa 

 ako sa tvorí 

 a kedy ho používať v angličtine, pretože tam je to prirodzené. 

 

Present Perfect Continuous 

 

 Tvorenie: 

Tvoríme ho pomocou slovesa have+been+sloveso v –ing tvare  

Kladná veta: 

I have been 

working / playing / sitting / 

travelling / studying / .... 

you have been 

he, she, it, my dad, Lena, ... has been 

we have been 

they have been 

 

Záporná veta: 

I haven’t been 

working / playing / sitting / 

travelling / studying / .... 

you haven’t been 

he, she, it, my dad, Lena, ... hasn’t been 

we haven’t been 

they haven’t been 

 

Otázka: 

Have I been  

 

working / playing / sitting / 
Have you been 

Has he, she, it, my dad, Lena, ... been 



Have we been 

travelling / studying / ....? 
Have they been 

Or: How long have you been working here?  

 Použitie: 

Naposledy ste si mali zopakovať Present Perfect Simple (predprítomný jednoduchý čas). V 

angličtine môže mať každý čas „jednoduchý“ a „priebehový“ aspekt. (Present Simple/Present 

Continuous, Past Simple/Past Continuous, Present Perfect Simple/Present Perfect Continuous). 

 

Jedná sa teda o rovnaký čas ako minule (predprítomný), len s odlišným aspektom (jednoduchým 

vs. priebehovým). Aj pre tento dnešný teda bude platiť to isté: 

 stal sa/začal v minulosti a má nejaký 

súvis s prítomnosťou 

Niekedy je jedno, či použijete jednoduchý 

alebo priebehový predprítomný čas, rozdiel 

vo význame je minimálny alebo žiadny: 

I have worked at Secondary Vocational 

School for 4 years. = I have been working at 

S.V.S for 4 years. (Pracujem na Strednej 

odbornej škole už 4 roky) 

 

Ešte predtým ako rozlíšime tieto dva časy, 

všimnite si rozdiel medzi jednoduchým a 

priebehovým aspektom na obrázku: -> 

Vašou úlohou je spojiť začiatky viet a, b,c d,.. 

so koncami, buď paralelne alebo na kríž. 

 

Správne odpovede na ďalšej strane  

 

 

 

 

 



 

 Prvé štyri príklady sa týkajú prítomného času (jednoduchého a priebehového): 

What do you do for a living? Čo robíš – čím sa živíš? (Vo všeobecnosti, fakt, čo platí stále) 

What are you doing on your hands and knees? (Čo robíš (práve teraz)? Niekto niečo hľadá na 

zemi, dej ktorý prebieha..) 

She smokes 20 cigarettes a day – Vyfajčí 20 cigariet denne (pravidelne, opakuje sa) 

She is smoking a Russian cigarette – (Práve teraz) fajčí cigaretu. 

He has a lot of money – fakt 

He´s having a bath – práve teraz sa kúpe (prebieha to) 

You´re stupid – fakt, platí vždy 

You´re being stupid – momentálne sa správaš hlúpo (ale vo všeobecnosti si normálny) 

 

Dva príklady sa týkajú minulého času (jednoduchého a priebehového): 

Someone fired a gun – Niekto vystrelil zo zbrane – jednorázovo, ukončený dej 

Someone was firing a gun – Niekto strieľal zo zbrane – vyjadruje že to trvalo dlhšie 

The cat drowned, it was sad. – Mačka sa utopila – ukončený dej 

The cat was drowning, but someone jumped in... – Mačka sa topila – prebiehalo dlhšie, ale 

prerušený, neukončený dej 

 

A posledné dva príklady sa týkajú predprítomného času – toho ktorý nás zaujíma teraz 

(jednoduchého a priebehového): 

What have you done with my headphones? I can´t find them – Čo si urobil s mojimi sluchátkami, 

neviem ich nájsť – ukočnený dej, ten človek ich už stratil a ten výsledok sa týka prítomnosti – 

neviem ich nájsť 

What have you been doing since I last saw you? – Čo porábaš /robíš odkedy sme sa naposledy 

videli? Čo si robil odvtedy až dodnes? – pýtame sa čo za ten čas človek robil a stále robí.. 

Who has drunk my beer? – Kto vypil moje pivo? (Nie je podstatné, nezaujíma nás kedy presne, 

ale že ho niekto vypil. Výsledok je prázdny pohár..) ukončený dej týkajúci sa prítomnosti 

Who has been drinking my beer? – Kto pil z môjho piva? – Dej ktorý prebiehal, ale bol prerušený, 

nedokončený, a výsledok vidíme – pohár je poloprázdny. 

 

Ako ste si iste všimli, všetky jednoduché a všetky priebehové časy majú spoločné znaky: 

jednoduché: väčšinou kratšie, ukončené deje, opakujúce sa deje 

priebehové: dôležité je tam to trvanie, že to prebiehalo, neukončené deje (buď v minulosti – 

prerušené deje, alebo v súčasnosti- stále prebieha) 

 



Ak je nám už jednoduchý a priebehový aspekt jasný, môžeme uviesť dve hlavné použitia 

predprítomného priebehového času: 

1. Vyjadrujeme činnosť, čo začala v minulosti a stále trvá dodnes, je neukončená. 

Napr. I’ve been learning English since the age of 9. – Angličtinu sa učím od svojich 9 rokov (a 

stále sa ju učím) 

2. Používame ho, aj keď vidíme nejakú situáciu/výsledok – na jej/jeho vysvetlenie. Napr. Your 

face is so red. Yes, I’ve been running in the forest. – Máš červenú tvár. Áno, bol som behať 

v lese.  

She’s very exhausted. She’s been studying all day. / Je vyčerpaná, celý deň sa učila. 

 

Všimnite si rozdiely medzi predprítomným jednoduchým a priebehovým: 

I’ve been reading Harry Potter 5 lately–  V poslednom čase čítam HP 5 (ale nedočítal som ešte) 

I’ve read all Harry Potter books – Už som prečítal všetky HP knihy (doteraz, nie je podstatné kedy, 

ale že. Ukončený dej – už sú prečítané) 

 

Jednoduchý sa používa s otázkou How many times..?. Priebehový s How long...? 

How many times have you seen the film? – Koľkokrát si už videl ten film? (doteraz, ukončený 

dej=film je dopozeraný) 

How long have you been working in the restaurant? (Ako dlho už pracuješ v tej reštaurácii? Stále  

tam pracuješ) 

 

 

Teraz by ste už mali bez problémov zvládnuť toto učivo v knihe na str. 37. Vypracujte si celú 

stranu aj s cvičeniami. A precvičte si to v priebehu budúceho týždňa aj na str. 115/ 4.2 cv. 1 

a 4.3 cv. 1 a 2. A tiež v pracovnom zošite str. 33 – celá strana aj Challenge, vytvorte otázky a 

pravdivo na ne odpovedzte. 

 

 

Do budúceho piatku 5. júna polnoci mi mailom na englishsosban@gmail.com alebo na 

messenger pošlite fotky vypracovaných strán v knihe a prac. zošite z tohto učiva.  Nejde o 

to aby ste mali všetko správne, ale skúste si to dobre naštudovať, zamyslieť sa nad tými 

príkladmi v cvičeniach a samostatne vypracovať. Môže vám aj niekto prípadne pomáhať, ale 

počúvajte jeho vysvetlenie, aby ste to pochopili, prečo sa kedy ktorý čas použije. 

(Strany 37, 115 SB a 33 WB) V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať. 

 

Enjoy your weekend! 

mailto:englishsosban@gmail.com

