
 
 
 

24 

 

 
 

PPPPredložkové konštrukcie vredložkové konštrukcie vredložkové konštrukcie vredložkové konštrukcie v    slovenských nárečiach slovenských nárečiach slovenských nárečiach slovenských nárečiach 
zzzz    jazykovozemepisjazykovozemepisjazykovozemepisjazykovozemepisného hľadiskaného hľadiskaného hľadiskaného hľadiska1    

 

AdrianaAdrianaAdrianaAdriana    FerenčíkováFerenčíkováFerenčíkováFerenčíková    
 
 

VVVV knihe Slovenská dialektológia, predstavujúcej syntetizujúci po-
hľad na územnú členitosť slovenského jazyka a históriu jeho dialekto-
logických bádaní, Jozef Štolc hovorí: „Slovenské nárečia sa navzájom 
viac alebo menej odlišujú vo všetkých zložkách svojej stavby: vo zvu-
kovej i gramatickej sústave, v tvorení a ohýbaní slov, v skladbe 
i v slovníku a vo frazeológii. Nestačí však poznať, ktoré javy jednotli-
vých zložiek sa odlišujú. Treba vedieť aj to, na ktorom území sa jednot-
livé odlišné podoby toho istého javu vyskytujú. Hranice územného 
rozsahu odlišných zvukových, tvaroslovných, skladobných a slovníko-
vých podôb možno opísať alebo zobraziť na mape.“ (J. Štolc, 1994, s. 22).2  

Obraz o geografickej diferencovanosti slovenských nárečí v zvuko-
vej a morfologickej rovine a o ich základných odlišnostiach v slovo-
tvornej a lexikálnej rovine súhrnne podáva štvorzväzkový Atlas slo-
venského jazyka (1968 – 1984, ďalej ASJ), no naše poznatky o územ-
ných syntaktických rozdieloch sú zatiaľ skromné. Úlohu skúmať aj 
túto rovinu v celoslovenskom rozsahu so zámerom, aby sa práca na 
Atlase zavŕšila samostatným syntaktickým zväzkom, predložil sloven-

                                                           
1 Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA 2/0163/11.  
2 Slovenská dialektológia vyšla posmrtne – jej editor I. Ripka uvádza, že Štolc práce na rukopise 
ukončil v novembri 1977 (porov. c. d., s. 12). 
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skej dialektológii J. Štolc.3 S vedomím, že spoľahlivé východiskové 
údaje o syntaktických javoch nemožno získať pomocou dotazníka ako 
pri doterajších celoslovenských nárečových výskumoch, ale iba ich 
záznamom zo spontánnych nárečových prehovorov alebo excerpciou 
zo súvislých nárečových textov, navrhol postupne spracovať vybrané 
javy formou monografií a štúdií a z ich mapových príloh následne zos-
taviť piaty, syntaktický zväzok atlasu (Štolc, 1967). Za súčasnej situácie 
v slovenskej dialektológii sa nám však takýto postup nejaví ako reali-
zovateľný.  

Pri hodnotení knižných prác J. Štolc v Slovenskej dialektológii kon-
štatoval, že na údaje o syntaktických javoch je zatiaľ najbohatšia krajo-
vá monografia J. Stanislava Liptovské nárečia (1932) – ten v kapitole 
Syntax (ibid., s. 371 – 488) opísal fungovanie bezpredložkových aj 
predložkových pádov, predložiek (spracovaných na dvadsiatich stra-
nách!) a častíc, syntaktické funkcie zámen a slovesných tvarov, grama-
tického rodu a čísla, predstavil typy jednoduchých viet, ako aj inventár 
a používanie parataktických i hypotaktických spojok –, zatiaľ čo 
v neskorších monografiách (F. Buffa, 1953; A. Habovštiak, 1965; I. Rip-
ka, 1975) sa v rámci slovných druhov spracovali len niektoré predlož-
ky a spojky s poukazom na ich využitie v skladbe (Štolc, 1995, s. 162).  

F. Buffa v práci Nárečie Dlhej Lúky v Bardejovskom okrese (1953) 
zahrnul do kapitoly Neohybné časti „len také prípady, kde v spisovnej 
slovenčine býva spravidla iný stav“ (ibid., s. 111 – 112). Tu spracoval 
prvotné predložky do, ku (vždy je vokalizovaná), na, od, po, prez (vo 
význame ‚cez‘ i ,bez‘) a ilustroval dokladmi, ako napr. idu do vas, idu 
do sprafci, mi do vaz‿roʒina, iʒe ku ojcovi, prixoʒi ku rozumu, pośľi na 
Čexi, idu na vodu, poslaľi ho na dohan, fľaška od vina, zaplaci ot šica, 
šicko tu po staremu (tu po s D.), prešol pres xižu, ľeži pres sebe, prez 

                                                           
3 Pozri J. Štolc, 1967. Metódy výskumu a spôsoby spracovania syntaxe slovenských nárečí sa 
prediskutovali na vedeckom seminári, ktorý v r. 1974 usporiadala Slovenská dialektologická 
komisia. Podrobnejšie A. Habovštiak, 1975; pozri aj A. Ferenčíková, 2009. 
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jeʒeňa, preze mňe, a druhotné predložky vepric (vepriʒ‿mňe śeʒel), 
obok (obok kostela cmintir) a vedľa pri vyjadrovaní spôsobu (ja to bu-
du robiʒ‿vedľa teho).  

Aj A. Habovštiak v rozsiahlej monografii Oravské nárečia vymedzil 
predložkám pomerne malý priestor (1965, s. 299 – 302). Po úvodnej 
informácii o členení z hľadiska pôvodu (s. 299 – 300)4 podáva ich zo-
skupenie podľa pádov, s ktorými sa spájajú (s. 300 – 302). Jednotlivé 
predložkové pády predstavuje vždy vo vete, a tak jeho doklady dobre 
poslúžia aj pri štúdiu syntaktických funkcií predložkových konštruk-
cií.  

Podľa Habovštiakových zistení sa v oravských nárečiach predložky 
pomeʒi, ponad, popred, poza a druhotné predložky kraj, napred, sred 
(= stred) viažu nielen s A.p. G. ako v spisovnom jazyku, napr. nasaďiľi 
repi pomeʒi hrátki Podbiel TRS, iďem ponad Ostražicu Nižná TRS, pásľi 
zme poza Hoľicu Krivá DK, napret kostola postaviľi šátre ibid., čupeľi 
zme kräj cesti Dlhá n. Or. DK, sred mesta sa predávalo Vyšný Kubín DK, 
ale aj s I.5, napr.: išla som pomeʒi smrekamí Krušetnica NÁM, strieľalo 
sa ponad našuov ďeďinuof Zábiedovo TRS, ľeťela som popret kostolom 
Sedliacka Dubová DK, behaľi zme poza humnamí Revišné DK, napred 
namí šiel vos Krásna Hôrka TRS, uťekaľi zme kraj potokom Revišné DK, 
sre_ďeďinou ťekla voda Krivá DK. Predložke kroz Habovštiak priznal 
iba spojenie s A. (išľi na Moravu kros koňe Zázrivá DK), hoci na inom 

                                                           
4 V členení na prvotné (bez, brez, prez, cez (čez), do, k(u), na, nad, o, od, po, pod, pre, prez, pri, s, 
u, v, z, za), druhotné (dľa, prosto, okolo/kolo, vuokol, sred, guoľi, končä, kräj, kräjom, krem, 
kroz, meʒi, mesto, prosto, skrz, vrch, niže, više, proťi, voči, bľízo, vedľa) a zložené (ponad, spod, 
popod, spopod, spred, spopred, napred, otpred, pomeʒi, pozhora, spomeʒi, sprosried, namesto, 
skräja, dovokola, sponad, znad, naproťi, naspotku, nazatku, navrchu, zvrxu, poňiže, poviše, počas, 
fčäz) sa pridŕžal J. Stanislava (1932, s. 403 a nasl.). V zaradení niektorých predložiek (napr. meʒi, 
okrem, skrz) sa s klasifikáciou v akademickej Morfológii slovenského jazyka (1966, s. 620 – 621) 
či v prácach J. Oravca (napr. 1968) rozchádzajú. 
5 V spisovnej norme sa pripúšťa spájanie podvojných predložiek s prvou časťou po- iba s G., 
spájanie s I. sa pokladá za chybné – porov. MSJ, s. 649.  
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mieste ju dokladá spojením s G. (kros koňí Žaškov DK). Takto ju použí-
vali aj oravskí rodáci Kukučín (Otec šiel kroz juncov na jarmok) 
a Hviezdoslav (Išla kroz raždiny)6, a tak ju máme zachytenú aj v texte 
zo Žaškova – porov. Iďeme kroz hľini do járku.  

V monografii J. Štolca Reč Slovákov v Juhoslávii je pre našu tému 
zaujímavé autorovo konštatovanie, že Slováci na území dnešného Srb-
ska a Chorvátska používajú predložku za pod vplyvom srbčiny, resp. 
chorvátčiny aj namiesto predložiek o, pre, na v predložkových pádoch 
vo funkcii predmetu, príčiny alebo účelu (J. Štolc, 1968, s. 176). K do-
kladom typu máme staroz‿aj za vás; čo sa vi bojíte za mňa, ňedbal za 
svoj dom; zme ňevraveľi za tem proces kovačickí; počuli sťe za dokto-
ra; len za tú vec sťe prišľi, ktorými Štolc svoje tvrdenie podopiera, však 
môžeme priradiť výpovede rovnakej syntaktickej štruktúry z južno-
stredoslovenských, najmä hontianskych, novohradských a gemerských 
nárečí, získané zo spontánnych prejavov autochtónov. 

Porovnaj: Za ná‿sa ňemuseu ̌ošivať Lišov KRU; Ja son takto začula 
za tú strechu ibid.; Aj za tú mešťanku so‿mu vraveǔ Detva ZVO; Je tam 
b´ída za robotu Lovinobaňa LUČ; Uš sa ednav za kravu Hradište LUČ; 

Dobreže zme sa šeci za ťebe ňezatopiľi Zombor MK; Najviacej sa ňe-
pokonaľi za majetke V. Lom MK; Čera tu boľi za inventúru Šuľa MK; 
Poviem aj za sina, že už na hospodárstve ňesťe robiťi Lešť MK; Aj fCera 

tu boǔ edon za kvarťieľ Hnúšťa RS; Bola zanho smutná Rimavica RS; 

Poprosiľi za nocľax Kokava n. Rim. RS; Starejší zacengaǔ za ťi-

xoz‿loškou na táňer Klenovec RS; Išól na faru za ohláški Šivetice REV; 
Uš si koná za rosobáš Chyžné REV; Mám hibaj biadu za toho sina Roš-
tár ROŽ.7 

                                                           
6 Porovnaj aj Iďeme k pánu farárovi kros pohrebu Mošovce MAR. 
7 Takéto útvary sú príznačné pre jazyk Timravy, ktorá trvalo žila v rodnom Novohrade. Porov. 
napr.: Ešte vypil pohár vína za zdravie dvom domácim slečnám. – Mne písal ešte v júni za životo-
pis. – Celkom som zľaknutá za tie oslavy. 
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S ohľadom na takéto prípady aj na fakt, že z južnostredosloven-
ských krajov vychádzali hlavné prúdy vysťahovalcov na Dolnú zem, 
môžeme Štolcovo tvrdenie korigovať v tom zmysle, že funkčný rozsah 
predložky za v južnostredoslovenských nárečiach sa vo veľkej miere 
kryje s jej širokým uplatňovaním v srbčine a chorvátčine. Tento jav si 
nesporne zaslúži podrobnejší výskum aj z genetického hľadiska.  

V monografii o nárečí obcí Trenčianskeho okresu si I. Ripka za 
hlavné kritérium triedenia predložiek z tvaroslovného hľadiska zvolil 
ich spojenie s jednotlivými pádmi, v tomto rámci poukázal na ich vý-
znam a ilustroval ho vo vetnom kontexte. Takto pri väzbe s G. spraco-
val predložky bez, do, od, okrem, u, z(e), za, miésto, naprostred, ňimo, 
polla, vella, okolo, pri väzbe s D. predložky k, proci, pri väzbe s A. 
predložky cez, meʒi, na, nad, o, po, pod, pre, pred, v(e), za, pri väzbe 
s L. predložky na, o, po, pri, pri, v(e) a pri väzbe s I. predložky meʒi, 
nad, pod, pred, s(e), za (porov. Ripka, 1975, s. 176 – 181). V kapitole 
Poznámky zo syntaxe (s. 197 – 199) si všimol niektoré syntaktické 
významy konštrukcií s predložkami po, za, u, pri, pre, s z hľadiska ich 
životnosti, ich vzťahu k rovnoznačným bezpredložkovým pádom 
(napr. dárek pre matku // dárek matke, kope z motiku // kopali lopa-
támi), ako aj ich zaradenie do širšieho geografického areálu ich výsky-
tu (napr. vyjadrovanie účelu pomocou predložky po pri význame ‚ísť 
po niekoho, po niečo‘ ako v strednej slovenčine).  

F. Buffa v objemnej krajovej monografii Šarišské nárečia (1995) 
spracoval predložky iba v rámci neohybných slovných druhov, no pri 
ich opise sa pridŕžal delenia podľa významu, a teda podľa ich syntak-
tickej funkcie pri vyjadrovaní smeru, miesta, času, spôsobu, miery, 
príčiny a podmienky, stavu, účelu, zreteľa, prostriedku a nástroja, pô-
vodu, distributívnosti, postupnosti, spojitosti, zlučovania, neprítom-
nosti, prospechu a predmetu. Takto zatriedil jednoduché predložky 
v spojení s náležitým pádom (v príkladoch uvádza spravidla aj sloveso, 
ku ktorému sa predložkový pád ako rozvíjajúci vetný člen pripája) – 
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do, od, okrem, prik ,cez‘ (iba v časti vých. Šariša), preci ,proti‘, u, z(o), 
za s G., ku, po s D., meʒi, na, nad, o, po, pod, pred, prez, v, za s A., na, 
o, po, pri, v s L., meʒi, nad, pod, pred, s, za s I. Zložené predložky, vy-
jadrujúce iba význam smeru, zoskupil na základe ich spojenia s A. (po-
dvojné) alebo s G. (potrojné), vo funkcii druhotných predložiek zachy-
til výrazy bľisko, bľižej, koncu, mesto, nastred, ňižej,poňižej, okolo, 
kolo, podľa, vedľa, prost, višej, povišej, všetky s G. (napr. bľisko drahi, 
bľižej oblaka, koncu roľi, koncu roka, mesto mňe, mesto večeri, na-
stret xiži, ňižej cintira, poňižej mosta, okolo šiji, kolo studňi ,pri stud-
ni‘, kolo štvartej, podľa prikazu, vedľa dňešnej dobi, prosto obloka, 
povišej mosta, višej hlavi) a predložky dolo, hore s I. (dolo brehom, 
hore nohami a pod.). (F. Buffa, 1995, s. 169 – 174) 

Napriek podrobnej významovej analýze tohto slovného druhu 
v monografii o šarišských nárečiach F. Buffa neuvádza všetky významy 
základných predložiek. V jeho Slovníku šarišských nárečí však tak 
z hesiel, v ktorých opísal významy predložiek, ako aj z predložkových 
pádov v dokladoch pri iných heslových slovách možno zistiť, že  

význam príčiny a zreteľa vyjadrujú aj niektoré konštrukcie s pred-
ložkou od, napr. iʒe od ňej strax, skril śe od ňeho, najkrajši ot šickix (aj 
najľepši zo šickix);  

predložka na sa používa aj pri vyjadrení prenikania deja vnútrom 
niečoho alebo polohy v strede niečoho – porovnaj: Na śeňik (,cez 
strešné dvierka‘) śe davalo śeno na pujt Bard. Dlhá Lúka BAR; Stal na 
kosceľe (,uprostred kostola‘) ibid. – a s názvom časového úseku v A. 
môže vyjadrovať časový bod, po ktorom sa dej uskutoční, napr.: Na 
tiʒeň (,o týždeň‘) iʒe do mesta ibid., kým rovnaká konštrukcia s me-
nom označujúcim látku môže byť príslovkový určením prostriedku, 
napr. Spervu murovaľi na mokru hľinu, až ňeskorši murovaľi na vapno 
(ibid.);  
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predložka prek // prik býva nielen v konštrukcii s funkciou príslov-
kového určenia miesta, napr. prešol prek ľesa, xicil xlapa prik poli, ale 
aj v príslovkovom určení času, napr. jedľi ľem ras prig�ʒeň.8  

Aj Záhorácky slovník K. Palkoviča (1997), ktorého prvá časť je abe-
cedne radeným spracovaním lexiky a druhá časť opisom zvukového 
a tvaroslovného systému záhorských nárečí (s. 167 – 222), ich základ-
ných syntaktických prostriedkov (s. 223 – 248), opisom lexikálnej ro-
viny z hľadiska formy, motivácie, slovotvornej štruktúry i pôvodu slov 
(domáce, cudzie), ich pomenovacej funkcie (apelatíva, propriá), ako 
i klasifikáciou typov frazém (s. 248 – 264), je pre našu tému cenným 
informačným zdrojom. Ako samostatné heslá Palkovič do slovníkovej 
časti zaradil predložky bez(e), k(e), krom, mimo, mínaja (,popri‘, 
,pozdĺž‘, napr. mínaja lesa), místo, na, o, od(e), po, pod, podlá, podlevá, 
prez(e), pro, pri, skrz, u, v(e), za, zarovno, v časti Syntax ako typické 
doložil pádové spojenia s predložkami blísko, dúle, hore, k, končá, 
koǔem, kvúli(vá), mimo, místo, na, naproci, naprostred, o, od, po, pod, 
podlá, prez, pro, skrz, u, za, zarovno v rozličných syntaktických funk-
ciách. Porovnaj napr.: Pro roʒinu dbaǔ. – Kázau ˇ pro tú bapku poslat. – 
Za hoʒinu sa vráciǔ. – Za buxti nestojí. – Bíjali sa za fjajírki.  

Mnohé predložky lexikograficky spracoval J. Orlovský v Gemer-
skom nárečovom slovníku (l982). Aj toto dielo nám ponúka spoľahlivý 
východiskový materiál pri štúdiu územnej diferencovanosti predlož-
kových konštrukcií z hľadiska formy i syntaktických funkcií. Tu pou-
kážeme iba na niektoré vybrané prípady. 

Predložky proťi, oproťi, naproťi s variantmi proči, priaťi, priači, 
oprot, opruóči, oprvači, opriéči, naprot, naproči9 sa v gemerských ná-
rečiach spájajú nielen s D., ale v ich značnej časti aj s G. Porovnaj: Se-

                                                           
8 Pozri F. Buffa, 2004. s. 167, 184, 230.  
9 Podoby s -ie-, -ia- majú pôvod v starej predložke prě (o nej pozri J. Stanislav, 1958, s. 634, 
a F. Kopečný, 1973, s. 222 a nasl.), v podobách s -uo-, -va- sú pravidelné reflexy za *ō. 
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ďela oproťi ňemu Revúca; Tajšli priači nemu Sirk REV; Já som se bula 
sprúla priači toho Turčok REV; Naproči Jana bívá Chyžné REV; Opriéč 
toho nemuóže vraveǯ ňiš Kyjatice RS. Väzbe týchto predložiek s G. 
zodpovedajú vo vslov. nárečiach predložkové konštrukcie preci, pre-
civko + G.  

Široké uplatnenie má v gemerských nárečiach predložka za. J. Or-
lovský (ibid., s. 393) hovorí o jej nadmernom používaní. Príklady uve-
dené proti Štolcovmu tvrdeniu o prevzatí niektorých spojení s pred-
ložkou za zo srbčiny či chorvátčiny do reči Slovákov v bývalej Juho-
slávii môžeme rozšíriť napr. o štruktúry typu Za tri dňi nám nedali ješč 
Prihradzany REV; Za cestó ňéďiťe, xoťe za xodňíkom Revúčka REV; 
Tri paki pamuku za cestó predali Chyžné REV; Maj sin tu ostál za 
rechtore Mníšany REV; Za štrangom to potáhnemo Kopráš REV. 
V iných nárečiach sa tieto syntaktické významy vyjadrujú bezpredlož-
kovým pádom (tri dni, išli cestou, ostal rechtorom), spojením s inou 
predložkou (išľi po ceste) alebo predložkou za s A. (za štranok).  

Niektoré nárečové rozdiely v používaní základných predložiek na-
značili už citované doklady. Aj nasledujúce konštrukcie s odlišnými 
základnými predložkami v totožnej syntaktickej funkcii preukazne 
dokumentujú územnú členitosť slovenských nárečí.  

Príklady: saʒí grumbír pod motiku Brodské SKA // saʒí zemáki po 
motike V. Rovné BYT // saďí zemiaki za motikoǔ Kaľamenová MAR, 

saʒi bandurki za motiku Mokroluh BAR – saʒili pod brázdu Brodské 
SKA // saʒili za brázdu Trakovice HLO (tvar s -u je I.) // saďiľi do bráz-
di Socovce MAR – bijali sa za fjajírki Brodské SKA // pobiľi sa o miesto 
Ležiachov MAR // biľi śe na dajakej ʒiǔkoj M. Zalužice MCH – staviǔ 
sa o ľiter vína Slovany MAR // staviǔ sa za dva metre žita Málinec LUČ 

– stát u dverí Koválov SEN // stáť pri dverox Liesek TRS // stac kolo 
Äveroǔ Sobrance – išioǔ g doxtorovi // išol do doxtora Šumiac BRE // 

išiév doxtorovi Kubra TRČ – šieǔ na vojnu Val. Dubová DK; išéǔ na 
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vojnu Brodské SKA // tajšó do vojňi Hrlica REV; išol do fronti Krásna 
Lúka SAB – utékeǔ oknem Čáry SEN // ušioǔ cez oblok Ráztočno PDZ 

// ušľi im na oblok Lešť MK, ucig na oblak Sedlice PRE – pres tí okurá-
le neviʒí Brodské SKA // ňeviʒim na te okuľare Kluknava GEL – išǔa 

pro vodu Láb MAL// išla po vodu Bodice TRČ // išla pre vodu Valča 
MAR // išoǔ po drevo Heľpa BRE // iʒe na vodu Kľušov BAR – za 
hoʒinu sa vrácím Brestovany TRN // o xvíľku príďe Lipt. Ján // na  
teǐžďem kvom zdoxoǔ Turie Pole MK // prišol o tiʒeň Sedlice PRE – 

korito na praňia Socovce MAR // stánka do smútku Dobrá Niva ZVO; 
ʒifki do vidaňa Lipany SAB; hredi do budouľi Vyš. Nemecké SOB – 
ribníki plnie vodi Vlkolínec RUŽ // jama plná močoǔkoǔ Lešť MK; 

košela plná fšamí Roštár ROŽ // suše polne z miadom Rozhanovce 
KOŠ; pulna karčma zos ciganami Gelnica.  

O výskum členitosti syntaktických javov v slovenských nárečiach 
sa ako prvý pokúsil Václav Vážný. Do Dialektologických dotazníkov 
pre Slovensko, pomocou ktorých získaval informácie korešpondenč-
nou formou od respondentov rozličných povolaní, zaradil aj otázky na 
predložkové konštrukcie. V ankete č. 5 zisťuje, či sa pri komparatíve 
okrem spojok ako, než používajú predložky od, nad (starší ako ja // než 
ja // odo mňa // nado mňa) a ktorá z predložiek spomedzi, medzi, zo 
býva pri superlatíve. V ankete č. 14 sa pýta, či sa v miestnom nárečí 
hovorí bol tam za tri dni, žil za tri mesiace v cudzine, po mojej mienke 
alebo podľa mojej mienky, to je za človeka, čo je to za novina či za 
novinu, v ankete č. 26 dáva otázku: „Sú u vás známe predložkové väz-
by ako: išiel po vodu, poslali chlapca po mäso, šli po neho, šiel pre vo-
du, poslali pre mäso atď; robím v záhrade, v poli, vo vinici či okolo 
záhrady, poľa atď.; cez celú noc // po celú noc nespal; šiel som mimo 
vášho domu či mimo váš dom?“ Výsledky tohto výskumu zhodnotil 
A. Habovštiak (1962). 
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Eugen Pauliny a Jozef Štolc zaradili do Dotazníka pre výskum slo-
venských nárečí (1947) otázky na predložky bez, cez, k, medzi, na, od, 
po, pod, pre, pred, s, u, v, z, za s ohľadom na fonetické a morfologické 
javy (vokalizáciu, asimiláciu, stiahnuté zámenné tvary typu naňho, 
preň, zaň, reduplikované zoz, vov). Otázkou na spojenie ku kostolu sa 
však získalo aj presné vymedzenie areálu, na ktorom sa význam sme-
rovania do blízkosti niečoho vyjadruje predložkou pri v spojení s A. 
Tvoria ho nárečia severného a stredného Ponitria, bánovské, topoľ-
čianske, horno- a stredožitavské nárečia (pozri ASJ 1968, s. 66). 

V lexikálnom zväzku ASJ A. Habovšiak kartograficky spracoval 
predložkové konštrukcie s významom smerovania naprieč niečím 
(mapa I. 23 cez, explorátora naň usmernil príklad prešiel krížom cez 
cestu), miesta pri boku, vedľa niečoho (mapa V. 23 vedľa, príklad stála 
vedľa skrine) a chýbania, nedostatku niečoho (mapa VIII. 36 bez, prí-
klad od mala bol bez ruky). Údaje získané otázkami na významy typu 
,vôkol dediny rástli stromy‘, ,ušila podľa vzorky‘, ,kráčal som popri 
potoku‘, ,pozdĺž cesty rástli topole‘, ,povyše dediny zastali‘, ,poniže 
mesta bol most‘, ,zhora dediny už horelo‘, ,zdola dediny šiel voz‘, ,skrz 
chorobu nevládze‘, ,naprostred dediny stál hostinec‘, ,utekal pomedzi 
záhrady‘ kartografované neboli.  

Kartografické spracovanie troch vyššie uvedených syntaktických 
javov ukazuje, že najmenšia diferencovanosť je pri význame chýbania 
niečoho – konštrukciu s predložkou bez ho vyjadrujú všetky západo-
slovenské a stredoslovenské nárečia okrem hornoravských a časti stre-
dooravských a nárečia záp. a stred. Spiša, menšiu oblasť jej výskytu 
tvoria nárečia svých. Šariša, sev. Zemplína, sotácke a užské nárečia; 
konštrukciu s predložkou prez používa väčšina východoslovenských 
nárečí a taký stav je aj na strednej a hornej Orave. Fonetický variant 
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brez10 dotazníkový výskum zachytil na kompaktnom území iba v záp. 
Liptove, v turčianskych, prievidzských a severotekovských nárečiach, 
A. Habovštiak však upozorňuje, že územný rozsah podoby brez je širší. 
Zdá sa, že z nárečového úzu ju do sféry zastaraných prostriedkov vy-
tláča vplyv spisovného jazyka.  

Pri význame smerovania naprieč niečím si z územného aspektu 
konkurujú konštrukcie s predložkou cez, prez, bez, prik. Narozšírenej-
šia je konštrukcia s predložkou cez, jej kompaktný areál zahŕňa všetky 
stredoslovenské nárečia s výnimkou stredo- a hornooravských a väčši-
nu západoslovenských nárečí. Konštrukcia s predložkou prez sa použí-
va na dvoch väčších oblastiach – je v prevažnej väčšine východoslo-
venských nárečí a v záhorských, myjavských a čiastočne aj trnavských 
nárečiach, jej dva mikroareály predstavujú stredooravské a hornoky-
sucké nárečia. Kompaktný areál spojení s predložkou prik tvoria užské 
a sotácke nárečia11 a konštrukcia s predložkou bez spĺňa rovnakú funk-
ciu v hornooravských nárečiach zhodne so susednými poľskými náre-
čiami.  

Pestrejší obraz územnej diferencovanosti poskytuje mapa významu 
miesta pri boku, vedľa niečoho. Všetky západoslovenské a stredoslo-
venské nárečia ho vyjadrujú pomocou predložky vedľa. V porovnaní 
s ňou je v južnostredoslovenskej skupine častejší slovotvorný variant 
podľa a hojne sa v nich – tak ako v stredooravských a liptovských ná-
rečiach – používa aj konštrukcia s predložkou pri. Súvislý areál s touto 
konštrukciou v danom význame tvoria spišské, šarišské, abovské 
a čiastočne aj zemplínske nárečia. V sotáckych a užských nárečiach 
a vo väčšine zemplínských nárečí sa význam miesta vedľa niečoho 

                                                           
10 Pozri A. Habovštiak, 1984, komentáre s. 238. Vo väčšine liptovských nárečí sa ešte v prvej 
tretine minulého storčia podoba brez použivala častejšie ako bez, porov. J. Stanislav, 1932, s. 405). 
O vzťahu podôb bez a prez z vývinového hľadiska p. F. Kopečný, 1973, s. 41 – 43. 
11 F. Buffa (1995, s. 169) ju doložil aj z vých. časti nárečí stred. a juž. Šariša. 
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vyjadruje pomocou predložky kolo v spojení s G., teda rovnakou pred-
ložkovou konštrukciou ako aj význam smerovania popri objekte.  

V spisovnom jazyku venoval predložkovým pádom najviac pozor-
nosti Ján Oravec. Tak v akademickej Morfológii slovenského jazyka 
(1966), kde spracoval kapitolu o predložkách, ako aj v svojich prácach12 
upozorňuje na krajové rozdiely v ich používaní. Oravec bol presved-
čený, že dobrú syntax spisovného jazyka nemožno napísať bez pozna-
nia situácie v nárečiach. Aj preto v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra ini-
cioval založenie osobitnej kartotéky nárečových dokladov na predlož-
kové aj bezpredložkové pády a zostavil Inventár syntaktických javov 
v slovenských nárečiach (1974), podľa ktorého by sa mal zhromažďo-
vať východiskový materiál na systematické štúdium nárečovej syntaxe 
aj na spracovanie vybraných javov v syntaktickom zväzku ASJ.13 

Na predložkové konštrukcie je v Inventári, obsahujúcom celkovo 
210 otázok, priamo zameraných 27 otázok. Územný rozsah predložko-
vých spojení sa väčšinou sleduje v súvislosti s používaním bezpredlož-
kového pádu v rovnakej syntaktickej funkcii, napr. plný niečoho // 
niečím // s niečím; dva razy dňa // za dňa // do dňa // cez deň; tretí deň 
// na tretí deň // v tretí deň // tretieho dňa // tretím dňom; o desať ro-
kov // desať rokov starší; je tu tretí raz // po tretí raz; stojí to za fajku 
močky // fajku močky; nabral za žufaňu malty // žufaňu malty; syn 
môjho brata // od môjho brata; porisko tvrdého dreva // z tvrdého dre-
va; krava s červenou // červenou srsťou; zvolili ho za richtára // richtá-
rom; privyknutý čomu // na čo; rozumie sa tomu // do toho; ísť cestou 
// za cestou; hodinou //o hodinu skorej; páchne cesnakom // za cesna-
kom // po cesnaku; išli so spevom, s plačom // spevom, plačom; vybe-
hol s holou hlavou // holou hlavou; kopať čím // s čím; poručiť komu // 
na koho // pre koho; diviť sa čomu // na čom // nad čím. Iba na rozdie-

                                                           
12 Pozri napr. J. Oravec, 1967; 1968.  
13 J. Oravec sa zúčastnil aj na príprave syntaktickej časti dotazníka pre Slovanský jazykový atlas 
(Voprosnik Obščeslavianskogo lingvističeskogo atlasa, 1965). 
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ly v predložkách sú zamerané otázky s príkladmi oziaba ma v ruky // 
na ruky; dbať na niečo // o niečo; išli dom od domu // z dom do domu 
// z dom na dom.14 

Ako vodidlo pri priamom terénnom výskume však Inventár syntak-
tických javov v slovenských nárečiach kladie na dialektológa mimo-
riadne nároky. Pri skúmaní javov tejto jazykovej roviny môže aj skú-
sený explorátor otázkou na formálne stvárnenie konkrétneho syntak-
tického významu v miestnom nárečí ľahko ovplyvniť informátora spi-
sovnou či inonárečovou formou. Metóda navodenia situácie, v ktorej 
by informátor spontánne použil domácu formu skúmaného syntaktic-
kého javu,    je zdĺhavá a tiež nie vždy vedie k želanému výsledku. Treba 
preto súhlasiť s J. Štolcom, že pri výskume nárečovej syntaxe sa dá 
spoľahlivý dokladový materiál získať najmä zo spontánnych prejavov 
informátorov v ich vlastnom prostredí alebo excerpciou z nárečových 
textov.  

Pri štúdiu územnej diferencovanosti syntaktických javov v sloven-
ských nárečiach môžeme dnes už vychádzať z bohatého archívu náre-
čových textov v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra. Ich elektronická verzia 
umožňuje pomerne ľahko získať porovnateľné terénne údaje práve na 
predložkové konštrukcie. Kartografické spracovanie predložkových 
pádov by mohlo tvoriť prvú fázu prípravy syntaktického zväzku Atlasu 
slovenského jazyka. Jeho vydaním by sa nielen skompletizoval tento 
výskumný projekt, ale – ako to konštatoval aj jubilujúci Ivor Ripka15 – 
by sa splatil aj morálny dlh Jozefovi Štolcovi ako vedúcej postave slo-
venskej dialektológie. Zároveň by sme si ním uctili aj pamiatku Jána 
Oravca, ktorý má na príprave výskumu nárečovej syntaxe v celoslo-
venskej projekcii zatiaľ najväčší podiel.  

 
 

                                                           
14 F. Buffa (2004, s. 184) doložil spojenie ot xiži do xiži. 
15 I. Ripka, 2009, s. 22 
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The paper summarizes a processing of prepositions in dialect monographs of 
F. Buffa (1953, 1995), A Habovštiak (1965), J. Štolc (1968), I. Ripka (1975) and 
in dialect dictionaries of J. Orlovský (1982) and K. Palkovič (1977). It evaluates 
results of field research of prepositions based on questionnaires that were 
published by V. Vážný in the 20th of the last century and on phonological and 
lexical questionnaires of the Atlas slovenského jazyka (Slovak linguistic Atlas). 
A special attention is devoted to cartographical processing of prepositions in the 
lexical volume of the atlas and the place of prepositional constructions in the 
Inventár syntaktických javov (Inventory of syntactic phenomena, 1974) which 
had been compiled by J. Oravec as a guideline for obtaining the starting data for 
the intended syntactic volume of the Atlas slovenského jazyka. Geographical 
differentiation of syntactic structure of the Slovak dialects is demonstrated by 
several constructions with different basic prepositions in the identical syntactic 
function which have been obtained by excerption of coherent dialect texts. 
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