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FRÁZOVÉ SLOVESÁ 
 
SB – somebody  ST – something 
 
 

ask 
fráza  príklad 

ask about pýtať sa something načo 
ask after pýtať sa na somebody niekoho 
ask for žiadať o something niečo 
 
 

be 
fráza  príklad 

be back byť naspäť   
be down with ležať s an illness horúčkou 
be in byť in the house doma, v kancelárii 
be on byť na holiday, the list prázdninách, liste 
be out nebyť in the house doma, v kancelárii 
be over skončiť   
be somewhere about here byť niekde tu   
be up byť hore, vstanutý   
 
 

break 
fráza  príklad 

break down stroskotať a plane plán 
break down zrútiť sa (nervovo)   
break down prestať fungovať (stroj)   
break down zlomiť the resistance odpor 
break in vlámať sa   
break in on vpadnúť do a conversation konverzácie 
break into vlámať sa do house domu 
break into prepadnúť a langh  
break off ulomiť, odlomiť si something niečo 
break off  prerušiť relations styky 
break off urobiť pre somebody niekoho 
break out vypuknúť a fire požiar 
break through prelomiť something niečo 
break up  zlomiť, rozbiť something niečo 
break up on končiť o 3rd tretej 
break with rozísť sa s somebody niekým 
break with prestať s something niečím 
 
 

bring 
fráza  príklad 

bring about vyvolať a strike štrajk 
bring down zostreliť, znížiť price cenu 
bring forward predložiť a proof  
bring in vynášať money peniaze 
bring out vydať a book knihu 
bring round vzkriesiť somebody niekoho 
bring something off podariť sa   
bring to an end ukončiť   
bring up vychovávať a child dieťa 
 

call 
fráza  príklad 

call at zastavovať na every station každej stanici 
call at zastaviť sa u his house neho doma 
call for volať o help pomoc 
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call for zastaviť sa pre a friend priateľa 
call for vyžadovať, volať po prompt action okamžitú akciu 
call off odvolať a meeting stretnutie 
call on vyvolať, vyzvať somebody to answer niekoho k odpovedi 
call on navštíviť a friend priateľa 
call out vyvolávať, hlásiť the stations stav 
call up zatelefonovať over the phone  
 
 

come 
fráza  príklad 

come aboat prihodiť sa   
come across náhodou stretnúť somebody niekoho 
come across náhodou prísť na something niečo 
come along ! poď !   
come at zaútočiť na somebody niekoho 
come away zlomiť sa   
come back to prichádzať znovu na um somebody niekomu 
come by prísť k the money peniazom 
come into fashion prísť do módy   
come of age stať sa dospelým   
come off utrhnúť sa   
come off spadnúť a horse z koňa 
come off dopadnúť (dobre)   
come on robiť pokroky   
come on ! makaj !, pridaj !   
come out vyjsť book kniha 
come out vyjsť  príklad z matiky 
come round prísť k somebody niekomu 
come round prísť k sebe  prebrať sa 
come to rozpadnúť sa pieces kúsky 
come to an agreement dohodnúť sa   
come to an end skončiť   
come up objaviť sa   
come up vzklíčiť   
Everything came off all right.  Všetko dopadlo dobre. 
This prolem comes up often. Tento problém sa objavuje často. 
 
 

cut 
fráza  príklad 

cut across skrátiť si cestu cez the bridge most 
cut down znížiť a price, expenses cenu, výdavky 
cut down zrúbať a tree strom 
cut down on obmedziť beer, cigarets pivo, cigarety 
cut in on primiešať sa do the conversation konverzácie 
cut into rozrezať na pieces kúsky 
cut off prerušiť a call telefonát 
cut off odrezať the ripplies dodávku 
cut out vypustiť details detaily 
cut up rozrezať the meal jedlo 
 

do 
fráza  príklad 

do away with odstrániť something niečo 
do for stačiť somebody niekomu 
do for hodiť sa k something niečomu 
do up zvelebiť a house dom 
do up prerobiť, vylepšiť a dress oblečenie 
do up zapnúť, zašnurovať the shoes topánky 
do without zaobísť sa bez something niečoho 
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draw 
fráza  príklad 

draw back roztiahnuť the curtain záclony 
draw down stiahnuť the blinds  
draw on čerpať z the imagination  
draw on čerpať z the savings úspor 
draw up spísať a contract zmluvu 
draw up zastaviť   
The car draw up in front of the bank.  Auto zastavilo oproti banke. 
 
 

fall 
fráza  príklad 

fall back ustúpiť    
fall back on použiť v prípade núdze  something niečo 
fall behind zaostávať    
fall off poklesnúť (o čísle)    
fall on prepadnúť, zaútočiť na  somebody niekoho 
fall out with pohádať sa s  somebody niekým 
 
 

get 
fráza  príklad 

get about (= out) rozšíriť sa   
get ahead of predstihnúť, predbehnúť somebody niekoho 
get away utiecť with money s peniazmi 
get down to dať sa do work, business práce, obchodu 
get off vystúpiť z the bus autobus 
get on nastúpiť do the bus autobusu 
get on pokračovať with work s prácou 
get on znášať sa with somebody s niekým 
get on for ísť na eleven jedenástu 
get over prekonať (prekážku) something niečo 
get through prejsť cez the bridge most 
get through to spojiť sa s, dostať sa k somebody niekým, niekomu 
get up vstávať   
get up prebudiť somebody niekoho 
How are you getting on?  Ako sa Vám darí? 
Your message didn´t get through to me. Tvoja správa sa ku mne nedostala. 
 
 

give 
fráza  príklad 

give away rozdať money peniaze 
give away prezradiť somebody, something niekoho, niečo 
give in odovzdať one´s paper svoj papier 
give in to poddať sa, ustúpiť somebody niekomu 
give off vydávať smoke dym, teplo 
give out rozdávať, prideľovať papers papiere 
give up prestať smoking fajčiť 
give up uvoľniť one´s seat svoje miesto 
 
 

go 
fráza  príklad 

go about with chodiť s a girl dievčaťom 
go ahead ísť napred, robiť pokroky   
go along with doprevádzať somebody niekoho 
go back vrátiť sa   
go back to siaha do 14th century 14. storočia 
go by ísť okolo the house domu 
go by riadiť sa (pravidlami)   
go by ide, funguje na electricity elektrinu 
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go by uplynúť   
go down klesať   
go down with byť dobre prijatý the audience obecenstvom 
go for ísť na a walk prechádzku 
go for napadnúť somebody niekoho 
go in for pestovať tennis tenis 
go off vystreliť the gun zbraň 
go off pokaziť sa  potraviny 
go off dopadnúť   
go off to ujsť London Londýna 
go on ísť po a journey noviny 
go on oprieť sa o that information túto informáciu 
go out zhasnúť, vyhasnúť   
go round ísť po the town meste 
go together hodiť sa k sebe používa sa pri veciach  
go with hodiť sa k red color červenej farbe 
go without zaobísť sa bez money peňazí 
 
 

hang 
fráza  príklad 

hang about len tak postávať   
hang on to držať sa pevne something niečoho 
hang together držať pohromade   
hang up zavesiť, položiť slúchadlo   
He hang up on him.  Zavesil mu. 
 
 

keep 
fráza  príklad 

keep away from nepribližovať sa   
keep down nezvyšovať expenses výdavky 
keep it back from him neprezraď mu to   
keep on neprestať   
keep something to oneself nechať si niečo pre seba   
keep under držať pod control kontrolou 
keep up udržiavať a custom zvyk 
keep up with nezaostávať za him ním 
 
 

knock 
fráza  príklad 

knock (up) against náhodou stretnúť somebody niekoho 
knock about potulovať sa   
knock against udrieť sa   
knock down poraziť somebody niekoho 
knock in zatĺcť a nail klinec 
knock off končiť work prácu 
knock off zhodiť z, zľavniť z price ceny  
knock out vyradiť (v boxe) somebody niekoho 
knock out veľmi prekvapiť somebody niekoho 
knock over prevrátiť a glass pohár 
knock up narýchlo pripraviť a meal jedlo 
He knocked his head against the wall.  Buchol si hlavu o stenu. 
 
 

look 
fráza  príklad 

look after starať sa o a child dieťa 
look at pozerať sa na a picture obraz 
look down on pozerať sa zvrchu na other people iných ľudí 
look for hľadať the lost key stratený kľúč 
look forward to tešiť sa na his visit jeho návštevu 
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look in on zastaviť sa u somebody niekoho 
look into skúmať the matter dôvod 
look on prihliadať   
look on zazerať him with distust  
look out dať si pozor   
look out for vyhľadávať Mr. Parker pána Parkera 
look round obhliadnuť sa   
look up vyhľadať word in dictionary slovo v slovníku 
 
 

make 
fráza  príklad 

make it up with zmieriť sa s somebody niekým 
make much of prikladať dôležitosť something niečomu 
make of chápať, rozumieť something niečomu 
make off with utiecť s something niečím 
make out napísať, zostaviť a list list 
make out porozumieť his words jeho slovám 
make out vylúštiť his handwriting jeho rukopis 
make the best of zmieriť sa s something niečím 
make the most of využiť something niečo 
make up urobiť a fire oheň 
make up pripraviť a prescription recept 
make up tvoriť the whole celok 
make up vymyslený   
make up nalíčiť si the face tvár 
make up for kompenzovať, nahradiť something niečím 
make up of zostavený z two parts dvoch častí 
make up one´s mind rozhodnúť sa   
make up to lichotiť somebody niečím 
What do you make of it?  Čomu nerozumieš? 
 
 
 

pass 
fráza  príklad 

pass away zomrieť   
pass by prejsť okolo the house domu 
pass for byť považovaný za somebody niekoho 
pass off prejsť a pain bolesť 
pass off prebehnúť  schôdza 
pass on ísť ďalej, pokračovať v walk chôdzi 
pass out omdlieť   
pass round podávať okolo the table stola 
pass somebody off as vydávať niekoho za   
pass through prejsť cez a town mesto 
 
 

pull 
fráza  príklad 

pull at zatiahnuť za  a rope povraz 
pull down zbúrať  a house dom 
pull out vyštartovať    
pull up zastaviť    
pull your self together vzmuž sa!    
pulll on navlieknuť si  a pullover pulóver 
 
 

put 
fráza  príklad 

put 5 $ on vsadiť (5 $) na a favourite favorita 
put a side odložiť a book knihu 
put back to vrátiť sa na Malta Maltu 
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put by (= away) šetriť, dávať bokom a money peniaze 
put down napísať   
put forward predniesť, predložiť a theory teóriu 
put in a good word for prihovoriť sa za   
put in at pristáť na (o lodi) Malta Malte 
put it down to pripisovať to something niečomu 
put off odložiť a meeting stretnutie 
put off odbyť  somebody niekoho 
put on obliecť si something niečo 
put on pridávať na speed rýchlosti 
put on weight priberať na váhe   
put out uhasiť, zhasnúť the fire oheň 
put out vyviesť z miery somebody niekoho 
put SB through to SB prepojiť (telefón)   
put something at  odhadovať na 100 $  
put up postaviť a candidate kandidáta 
put up  a tent  
put up vyvesiť a notice zoznam 
put up zvdihnúť a hand ruku 
put up ubytovať somebody niekoho 
put up at ubytovať sa u   
put up with dať si brnkať po nose somebody, something niekým, niečím 
 
 

run 
fráza  príklad 

be run down byť vyčerpaný   
run about pobehovať   
run at vrhnúť sa na somebody niekoho 
run away utiecť   
run away with the fisrt set jasne vyhrať   
run away with the idea mať mylný dojem   
run down zjazdiť, skritizovať somebody niekoho 
run down prejsť somebody niekoho 
run in napustiť water vodu 
run into náhodou stretnúť somebody niekoho 
run into vraziť do a wall steny 
run off vypustiť water vodu 
run off rozmnožiť 10 copies 10 kópii 
run off konať a race preteky 
run over pretiecť   
run over prejsť autom somebody niekoho 
run somebody in zaistiť niekoho (policajt)   
We´ve run out of paper.  Došiel nám papier. 
 
 

see 
fráza  príklad 

see about postarať sa o something niečo 
see off vyprevádzať   
see SB about ST navštíviť niekoho vo veci   
see through prekuknúť something niečo 
see to pozrieť sa na, opraviť something niečo 
see to it that postarať sa, aby   
 
 

send 
fráza  príklad 

send away poslať preč somebody niekoho 
send off vyprevádzať a friends priateľov 
send off odoslať   
send out vydávať heat, light, smoke teplo, svetlo, dym 
send out rozoslať invitations pozvánky 
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send up / down spôsobiť pokles / rast  a price ceny 
 
 

set 
fráza  príklad 

be set in byť zapustený v   
be set with byť vysádzaný diamonds diamantmi 
set about pustiť sa do something niečoho 
set apart ušetriť, dávať bokom some money peniaze 
set aside odložiť formality formality 
set back posunúť späť a clock hodiny 
set down vysadiť, nechať vystúpiť a passenger cestujúcich 
set forth vyložiť, oznámiť a view správy 
set in začať   
set off on vydať sa na a jurney  
set one´s heart on predsavzať si something niečo 
set out vyložiť, oznámiť the reasons dôvod 
set out vyraziť na   
set something down to pripisovať niečo (práca)   
set something on fire zapáliť niečo   
set up nastaviť   
 

take 
fráza  príklad 

take after byť po somebody niekom 
take back odvolať a word slovo 
take down napísať   
take in odoberať a newspaper noviny 
take notes robiť si poznámky   
take off vyzliecť a coat  
take off vzlietať, štartovať   
take on prijať, prevziať work, responsibility prácu, zodpovednosť 
take on prijímať workers robotníkov 
take out zaobstarať si dog licence licenciu na psa 
take over prevziať a business obchod 
take up začať študovať a subject  
take up zabrať time čas 
take up zaberať room miesto – izbu 
take up priberať passengers  
taken in by potvrdený somebody niekým 
taken up with her zamilovaný do nej   
He takes after his father.  Je podobný svojmu otcovi. 
 
 

turn 
fráza  príklad 

turn down odmietnuť somebody niekoho 
turn down odmietnuť a request žiadosť 
turn inside out obrátiť na ruby   
turn off vypnúť the light, radio svetlo, rádio 
turn on zapnúť the light, radio svetlo, rádio 
turn out vyrábať products výrobky 
turn out vyhnať somebody niekoho 
turn out vyprázdniť the room izbu 
turn out vyjsť najavo   
turn to obrátiť sa na somebody niekoho 
turn up objaviť sa   
turn upside down obrátiť hore nohami   
 


