
 

 

196

Druhotné predložky v spisovnej sloven čine* 

Marta Vojteková 
 

 
 
Definícia a klasifikácia predložiek 
Zo synchrónneho hľadiska je najdôležitejšie pre vymedzenie dvoch základných pred-

ložkových podsystémov funkčné kritérium, ktoré berie do úvahy stupeň viazanosti na 
meno a mieru abstraktnosti významu. Podľa neho sa delia predložky na prvotné (primár-
ne) a druhotné (sekundárne). K prvotným predložkám patria predložky s najvšeobec-
nejším významom, ktoré sa v inej ako predložkovej funkcii spravidla nepoužívajú. Druhot-
né predložky vznikli z iných plnovýznamových slov, majú viac-menej konkrétny význam, 
ktorý ešte poukazuje na ich pôvod a môžu sa ešte používať v inej funkcii ako predložkovej 
(MSJ, 1966, s. 620).  

Väčšina prvotných predložiek sú zároveň etymologické (vlastné, pôvodné) predložky, 
t.j. boli predložkami už v predpísomnom období slovanských jazykov. Výnimku tvoria me-
dzi, okrem, proti a skrz, ktoré etymologicky predložkami neboli. Medzi je pôvodne druhot-
ná predložka, ide o bezpredložkový lokál substantíva „medza“; proti čiastočne súvisí so 
slovenským „protiviť sa“, čiže „byť proti“; okrem a skrz boli pôvodne príslovkami (Machek, 
1971, s. 294, 361, 485, 549). Podľa knihy Súčasný slovenský spisovný jazyk – morfológia 
(1984) sa k prvotným predložkám zaraďujú preto, lebo dnes sa v inej ako predložkovej 
funkcii a mimo spojenia s pádom nevyskytujú, pričom autor kapitoly o predložkách – 
J. Oravec – vychádza pri ich zaradení z funkčného kritéria. Dvom z nich sa však v SSJ (1959 
– 1968) aj v KSSJ (1987, 1989, 1997, 2003) pripisuje okrem predložkovej funkcie aj iná: 
predložke okrem funkcia podraďovacej spojky a predložke proti príslovková funkcia. Ich 
zaradenie k prvotným predložkám je aj napriek tomu oprávnené, pretože tieto funkcie 
nadobudli sekundárne.1 

Počet prvotných a druhotných predložiek 
Podsystém prvotných predložiek je v spisovnej slovenčine presne vymedzený a tvorí ho 

22 lexém: bez, cez, do, k, medzi, na, nad, o, od, okrem, po, pod, pre, pred, pri, proti, s, skrz, 
u, v, z, za. Ide o pomerne uzavretý a stabilný systém, pričom jednotlivé jeho členy majú 
vysokú frekvenciu. Uvádza sa, že predstavujú asi štyri pätiny všetkých predložkových spo-
jení (porov. Oravec, 1968, s. 8). 

Počet sekundárnych predložiek v spisovnej slovenčine nie je presne stanovený. Staršie 
pramene uvádzajú, že v slovenčine ich je okolo 150, novšie okolo 200 (porov. napr. Ora-
vec, 1968, s. 8; Oravec – Bajzíková – Furdík, 1984, s. 179). Uvedené údaje majú informa-
tívny charakter, pretože jednotlivé odborné publikácie poskytujú len výberové podanie 
sekundárnych predložiek. Excerpciou z Morfológie slovenského jazyka (1966), z kníh Sú-

                                                             
1 Tieto lexémy sú vďaka uvedeným skutočnostiam v cudzojazyčnej literatúre často interpretované 

ako druhotné predložky (porov. napr. Orwińska, 2006). 
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časný slovenský spisovný jazyk – morfológia (Oravec – Bajzíková – Furdík, 1984), Slovenské 
predložky v praxi (Oravec, 1968) a Neohybné slovné druhy a citoslovcia (Navrátil, 2003) 
sme dospeli k materiálovej báze, ktorú tvorí okolo 130 predložiek. Genitívne: blízko/blízo, 
doprostred, dovnútra, dovrchu, formou, koncom, konča, miesto, mimo, namiesto, napro-
stred, následkom, naspodku, naspodok, navrch, navrchu, navyše, neďaleko, niže, na konto, 
na rozdiel od, na ujmu, na účet, na úkor, na základe, obďaleč, ohľadne, ohľadom, okolo, 
okrem, odhliadnuc od, počas, počiatkom, podľa, pomimo, pomocou, poniže, postupom, 
povedľa, povyše, pozdĺž, prostred, prostredníctvom, prostriedkom, po boku, pod vplyvom, 
podľa vzoru, pri príležitosti, skraja, sponiže, sprostred, stredom, smerom do, smerom od, 
s výnimkou, uprostred, včítane, vedľa, vinou, vnútri, vospust, vôkol, vplyvom, vprostred, 
vrátane, vyše, v dôsledku, v duchu, v mene, v priebehu, v prípade, v prospech, v rámci, 
v záujme, v závislosti od, v zmysle, v znamení, vo forme, vo svetle, začiatkom, zarovno, 
zarovno s, zásluhou, znútra/zvnútra, z hľadiska, z titulu, za cenu, zo stanoviska, zo strany, 
zo stránky; datívne: kvôli, napriek, naproti, naprotiveň, navzdor/navzdory, oproti, smerom 
k, úmerne k, vďaka, voči, v pomere k, v ústrety, vo vzťahu k; akuzatívne: bez ohľadu na, 
nepočítajúc, nepočítajúc do toho, nepozerajúc na, nerátajúc, nevynímajúc, počítajúc, počí-
tajúc do toho, rátajúc, smerom na, s ohľadom na, so zreteľom na, vzhľadom na; inštru-
mentálové: dolu, hore, končiac, počínajúc, počnúc, spolu s, úmerne s, v porovnaní s, 
v spojení s, v spojitosti s, v súhlase s, v súlade s, v súvise s, v súvislosti s, v zhode s, von, 
začínajúc, zarovno s; genitívno-inštrumentálová: naprieč.2  

Do tejto skupiny sme zaradili len tie lexémy, ktoré zachytáva v predložkovej funkcii 
najnovšie vydanie KSSJ (2003). Naopak, nezaradili sme tam lexikálne jednotky uvedené 
výlučne v SSJ (1959 – 1968), ktorý už nepredstavuje kodifikačnú príručku, a tie, ktorým je 
pripisovaná predložková funkcia výlučne v uvedených publikáciách, bez jej akceptovania 
v KSSJ (2003). V rámci uvedenej vzorky druhotných predložiek sme skúmali povahu systé-
mu, ktorý tvoria, vzťahy medzi jednotlivými jeho členmi, paralely a odlišnosti medzi prvot-
nými a druhotnými predložkami a iné javy, ktoré ďalej rozoberáme. Cieľom nebolo stano-
venie definitívneho súboru druhotných predložiek, čo sa napokon ani nejaví ako reálne.  

Povaha systému druhotných predložiek 
V protiklade k prvotným predložkám ide otvorený a dynamický systém, ktorý sa ne-

ustále dopĺňa novými členmi. Samotný proces prepozicionalizácie (prechodu slova/tvaru 
iného slovného druhu alebo slovného spojenia k predložkám) je postupný a dlhotrvajúci, 
pričom jej „definitívny“ stupeň by mali odrážať výkladové slovníky. Kritériá ukončenia 
procesu prepozicionalizácie predstavil J. Oravec (1984, s. 180): 

1. Osobné zámená sa po druhotnej predložke musia začínať rovnako ako po prvotných 
predložkách spoluhláskou ň- (namiesto neho). 

2. Vzťažné zámená uvádzajúce vedľajšiu vetu musia stáť až za takýmito výrazmi (Vysky-
tujú sa nové konštrukčné prvky, vplyvom ktorých…). 

3. V predložkovom výraze nemožno vypustiť pôvodne substantívny prvok (na rozdiel od). 

                                                             
2 Viaceré z vymenovaných lexém sú významovo totožné, a preto predstavujú varianty.  
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4. Substantívny výraz nemožno ľubovoľne zamieňať synonymami (v dôsledku, nie 
„v následku“). 

5. Slovosled častí vnútri predložkového výrazu je pevný, nedá sa obmieňať, ani sa nedá 
nič do výrazu vsúvať (na rozdiel od). 

Okrem obohacovania systému sekundárnych preložiek novými členmi sa tento systém 
aj ochudobňuje. Túto obojstrannú dynamiku budeme ilustrovať na výkladových slovní-
koch: Slovníku slovenského jazyka (1959 – 1968) a jednotlivých vydaniach Krátkeho slovní-
ka slovenského jazyka (1987, 1989, 1997, 2003). Ubúdanie členov sekundárneho predlož-
kového systému nie je také výrazné. Pri porovnaní materiálovej bázy v SSJ a KSSJ zisťuje-
me, že mnohé lexémy, ktoré KSSJ neuvádza ako druhotné predložky, sú už v SSJ hodnote-
né ako zastarané (napr. zastar. strany, straniva, strán, vzdor, pokonča...). Ďalšie skupiny 
lexém, ktoré už KSSJ nezaznamenáva, tvoria bezpríznakové lexémy (napr. kraj, stred, po-
stupom, pozdola, pokraj, sponiže...), prípadne lexémy so štylistickým kvalifikátorom (napr. 
kniž. priebehom). Proces ubúdania sekundárnych predložkových lexém sa však neusku-
točňuje na úkor pomenovania istých vzťahov. Lexémy, ktoré sa postupne dostávajú na 
okraj slovnej zásoby a neskôr zanikajú, sú nahradzované inými, frekventovanejšími alebo 
efektívnejšími prostriedkami (predložkovými aj nepredložkovými). Napríklad kraj → pri, 
na kraji; stred → uprostred, v strede; vzdor → napriek; strán → vedľa, povedľa, pri, popri; 
priebehom → v priebehu, počas, za; pokonča → na konci; vyjmúc → okrem. Aj v súčasnom 
systéme sekundárnych predložiek má niekoľko členov zanikajúcu tendenciu, zastaráva 
napr. vospust, a ako zastarané sa hodnotia napr. ohľadom a ohľadne. 

Omnoho väčšiu dynamiku možno zaznamenať v opačnom smere. V porovnaní so SSJ sa 
v jednotlivých vydaniach KSSJ objavuje celý rad lexém, ktorým sa pripisuje predložková 
funkcia. Tie by sme mohli rozdeliť do dvoch skupín. Prvú skupinu tvoria tie, ktoré sa v SSJ 
nezaznamenávajú ako predložky a v spojení s nepriamym pádom substantíva alebo jeho 
ekvivalentu sa neuvádzajú ani v exemplifikáciách k príslušným významom heslových slov, 
od ktorých k predložkám prešli. Konkrétne ide o tieto lexémy: vplyvom, zásluhou, vyše, 
navyše, dovrchu, začínajúc, končiac, rátajúc, nerátajúc, počítajúc, nevynímajúc, počínajúc 
od, súdiac podľa, nevynímajúc z toho, vo svetle, po boku, z hľadiska, zo stanoviska, na 
úkor, s výnimkou, spolu s, úmerne s, v porovnaní s, v súhlase s, v súvise s, v závislosti od, 
v zhode s. Druhú skupinu predstavujú tie, ktoré SSJ síce v predložkovej funkcii nezazna-
menáva, ale v spojení s nepriamym pádom substantíva ich už uvádza, a to v exem-
plifikáciách k príslušným významom heslových slov, od ktorých pochádzajú. Patria sem 
lexémy: dolu, v duchu, v dôsledku, v prípade, v rámci, v záujme, v zmysle, v znamení, pri 
príležitosti, na základe, podľa vzoru, zo strany, z titulu, na konto, na účet, na ujmu, 
v prospech, v ústrety, za cenu, pod vplyvom, úmerne s, vo vzťahu k, v spojení s, v spojitosti 
s, v súlade s, v súvislosti s, v pomere k, bez ohľadu na, na rozdiel od, s ohľadom na, so zre-
teľom na. Osobitnú skupinu v SSJ tvoria lexikálne jednotky, ktoré sa pri heslových slovách 
uvádzajú ako „ustálené spojenia slov, ktoré majú funkciu predložkových výrazov“, za tuč-
nou bodkou: vo forme, v priebehu, zo stránky, v mene, nehľadiac na, smerom do, smerom 
od, smerom k, smerom na.  
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Časť sekundárnych predložkových lexém sa používa takmer výlučne v písomných pre-
javoch. K takýmto knižným predložkám patria: následkom, navzdor/-y, v duchu, 
v dôsledku, vo forme, vo svetle, v záujme, v zmysle, v znamení, zo stanoviska, zo stránky, 
zo strany, z titulu, s výnimkou, v súhlase s, v zhode s. Časť z nich má ohraničené používanie 
v niektorom z funkčných štýlov slovenčiny, napr. zásluhou, po boku v publicistickom štýle. 

Sémantika predložiek 
Problematika významu predložiek nepochybne patrí medzi najkomplikovanejšie otáz-

ky, ktoré sa s týmto slovným druhom spájajú. E. Horák (1976) hovorí v súvislosti 
s predložkami o dvoch typoch významov: kontextových a invariantných. Kontextové výz-
namy vychádzajú zo skutočnosti, že predložky sú synsémantické slová, ktoré nadobúdajú 
významy až kontexte. Tento kontext tvorí predovšetkým pádový význam podradených 
slov, vecný význam podradených a nadradených slov, menej ďalšie zložky kontextu (napr. 
prívlastky). Významy uvádzané pri predložkách v slovníkoch či gramatikách nie sú teda 
významy samých predložiek, ale spojení sloveso + predložka + meno v pádovom tvare. 
Prvotné predložky majú bohato rozvinuté kontextové významy. Ich základný význam je 
priestorový, disponujú ním takmer všetky predložky a z neho sa vyvinula väčšina sekun-
dárnych významov.  

Druhotné predložky sú zväčša monosémantické. Vzhľadom na túto ich vlastnosť pova-
žujeme priestorový význam za základný význam len pre časť týchto prepozícií. Zriedka je 
východiskom pre ďalšie významy, najčastejšie časový, a to pri polysémantických druhot-
ných predložkách. Spomedzi vyexcerpovaného súboru sekundárnych predložiek vyjadruje 
priestorové vzťahy 41 lexém: doprostred, dovnútra, dovrchu, naprieč, naprostred, napro-
striedku, naspodku, naspodok, navrch, navrchu, okolo, podľa, povedľa, pozdĺž, prostred, 
skraja, sprostred, uprostred, vedľa, vôkol, vnútri, zvnútra/znútra, blízko/blízo, neďaleko, 
niže, obďaleč, vyše, von, dolu/dole, hore, konča, mimo, prostriedkom, stredom, poniže, 
povyše, pomimo, smerom do, smerom k, smerom na, smerom od.  

Z hľadiska štruktúry ide o tvary: jednoduché (napr. blízko/blízo, dolu, hore, konča, mi-
mo, niže, vyše, prostred, prostriedkom, stredom, von) alebo odvodené, s pomerne zreteľ-
nou morfematickou štruktúrou: obďaleč, okolo, podľa, vedľa, pozdĺž, naprostred, upros-
tred, sprostred, doprostred, vnútri, vôkol, naspodok, naspodku, naprostriedku, naprieč, 
dovrchu, navrch, navrchu, neďaleko, znútra/zvnútra, dovnútra, skraja, poniže, povyše, 
pomimo, povedľa). Z analytických tvarov sa sem zaraďujú smerom do, smerom k, smerom 
na, smerom od, ktoré pozostávajú z inštrumentálu substantíva a postponovanej prvotnej 
predložky.  

Čo sa týka ich pôvodu, ide o staršie predložky, ktoré vznikli z rozličných slovných dru-
hov tak, že najskôr prekonali štádium prísloviek, od ktorých neskôr prešli k predložkám. 
Mnohé z nich sa v príslovkovej funkcii používajú dodnes. Napríklad z tvarov podstatných 
mien sú: okolo, podľa, vedľa, vôkol, vnútri, dolu/dole, hore, stred, prostred, naprostred, 
pozdĺž, podľa; z adjektív: neďaleko, blízko/blízo, niže, vyše; zo slovesných tvarov: konča, 
mimo.  
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Druhotné predložky vyjadrujú širokú škálu priestorových vzťahov. V ďalšej časti prí-
spevku sa pokúsime k jednotlivým priestorovým vzťahom priradiť druhotné predložky, 
ktoré ich vyjadrujú. Vychádzať budeme zo základného členenia priestorových vzťahov na 
dynamické a statické. Pri dynamických vzťahoch rozlišujeme tri základné typy: adlatívne 
(kam?), ablatívne (odkiaľ?) a perlatívne (kade?), v rámci ktorých vyčleňujeme konkrétnej-
šie podtypy.3  

Priestorové vzťahy 
A. Miestne (statické, lokatívne) vzťahy (kde?) 
1. lokalizácia „vo vnútornom priestore“ 
– vnútri (G.): Pokúste sa zohľadniť podľa odporúčaní aj kvalitu ovzdušia vnútri domu. 

(Pekné bývanie, SNK) 
2. lokalizácia „v strede“ 
– uprostred (G.): Čo je to ten strom poznania dobra a zla, ktorý stál uprostred záhrady? 

(Ghiglione, SNK) 
– naprostred (G.): Geletu bača nechal naprostred koliby hore dnom. (Balco, SNK) 
– naprostriedku (G.): Keď sa o chvíľu otvorili dvere, Mary stála naprostriedku detskej 

izby. (Burnettová, SNK) 
– prostred (G.): Naštartoval a prostred ulice sa bleskovo obrátil do protismeru. (Cook, 

SNK) 
3. „blízkostná/blízkostno-paralelná“ lokalizácia 
– neďaleko (G.): Mohamed je palestínsky taxikár, ktorý žije v malej dedinke neďaleko 

mesta Ramalláh. (Slovo, SNK) 
– blízko/blízo (G.): Radšej ostaň na noc u niektorej kamarátky, ktorá býva blízko prísta-

viska. (Twain, SNK) 
– obďaleč (G.): Stáli sme totiž obďaleč skupinky mladých zo združenia Za matku Zem, 

ktorá včera protestovala pred riaditeľstvom Slovenských elektrární. (SME, SNK)  
– skraja (G.): Hneď skraja korza, pri divadle, bolo počuť angličtinu a nemčinu, čo je 

dobré... (SME, SNK) 
– konča (G.): Problematická je najmä rómska osada konča dediny, v ktorej žije vyše 400 

hláv. (Východoslovenské noviny – Korzár, SNK) 
– vedľa (G.): Pani sediaca vedľa mňa sa rozhovorí aj sama. (Slovo, SNK) 
– povedľa (G.): ...cítil som Tvoj upokojujúci dych, ležala si povedľa mňa a spala. (Joha-

nides, SNK)  
– okolo (G.): Všetky lúky a pasienky okolo potoka sú ohradené, každý kúsok zeme je 

v súkromnom vlastníctve. (InZine, SNK)  
– podľa (G.): podľa potoka rastú vŕby (KSSJ) 
4. lokalizácia „na vrchnej časti“ 
– navrchu (G.): navrchu skrine sú ozdoby (KSSJ) 
 

                                                             
3 Termíny „adlatívne“, „ablatívne“, „perlatívne“ vzťahy preberáme z poľskej jazykovedy, kde sa poží-

vajú na diferenciáciu dynamických vzťahov (porov. napr. Milewska, 2003). 
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5. lokalizácia „v spodnej časti“ 
– naspodku (G.): Monroovi sa páčila malebná poloha domu, terén a rovný pozemok 

naspodku údolia. (Frazier, SNK) 
6. lokalizácia „nad“ 
– vyše (G.): To Kubíkovci pálili slamu vyše dediny. (Kukučín, SNK) 
– povyše (G.): Z vypálených Hermanoviec ešte stúpal dym, keď sme sa v brezine povyše 

dediny posledný raz stretli s Martinom. (Marenčin, SNK) 
7. lokalizácia „pod“ 
– niže (G.): niže domu je cesta (KSSJ) 
– poniže (G.): Keď ľudí nasilu zhromaždili poniže dediny, nemecký fašistický konvoj ich 

sprevádzal a odviedol na železničnú stanicu do Hanušoviec. (SNK)  
8. lokalizácia „dookola“ 
– vôkol (G.): ...nie je správne odsudzovať ľudí vôkol nás podľa predsudkov. (Slovo, SNK) 
– okolo (G.): Ním začína i končí väčšina slávnostných chvíľ, keď labužníci s pohárikom 

v ruke sedia okolo stola... (InZine, SNK)  
9. lokalizácia „krížom cez“ 
– naprieč (G.): ...pred nimi stálo naprieč cesty horiace nákladné auto. (SME, SNK)  
10. lokalizácia „z vonkajšej strany“ 
– mimo (G.): Je to mimo mesta, v jednej starej veži, prídem sem po vás o pol šiestej ve-

čer. (Literárny týždenník, SNK)  
B. Smerové (dynamické, kinetické) vzťahy  
1. Adlatívne vzťahy (kam?)  
a) smerovanie „do vnútorného priestoru“ 
– dovnútra (G.): Po prieskume sme sa teda mohli odvážiť vstúpiť dovnútra domu. (May, 

SNK)  
– smerom do (G.): Diaľnica bola zapchatá len smerom do Prahy. (InZine, SNK)  
b) smerovanie „do stredu“ 
– doprostred (G.): Postavila sa doprostred izby, oživila pamäť a začala hovoriť. (Zagor-

ka, SNK)  
– naprostred (G.): Stachura vyložil všetky peniaze na stôl, potisol ich veľkou dlaňou na-

prostred stola. (Ťažký, SNK)  
– prostred (G.): Prišiel, postavil sa prostred zhoreniska a stál tam, akoby ho prikovali... 

(Literárny týždenník, SNK)  
c) smerovanie „do blízkosti“ 
– smerom k (D.): Nad pokoseným poľom tiahne kŕdeľ vtákov smerom k lesu, jeden za 

druhým, čoskoro príde jeseň. (Aspekt, SNK)  
d) smerovanie „na vrchnú časť“ 
– navrch (G.): dať navrch tašky kabát (KSSJ) 
– dovrchu (G.): tekutina siahala dovrchu pohára (KSSJ) 
e) smerovanie „do spodnej časti“ 
– naspodok (G.): uložiť cennosti naspodok tašky (KSSJ) 
f) smerovanie „nad“ 
– vyše (G.): Voda mu siahala vyše kolien, ale to mu neprekážalo. (Endore, SNK) 
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g) smerovanie „pod“ 
– niže (G.): Košeľu som si spustil niže drieku... (Swift, SNK)  
h) všeobecný smer 
– smerom na (A.): ...odkiaľ vedie zaujímavá trasa cez masív Devínskej kobyly smerom 

na Devín. (InZine, SNK)  
2. Ablatívne vzťahy (odkiaľ?) 
a) smerovanie „z vnútorného priestoru“  
– znútra/zvnútra (G.): Odkiaľsi zvnútra domu vyšiel mladý muž a uklonil sa starcovi. 

(SNK)  
b) smerovanie „zo stredu“ 
– sprostred (G.): ...keď sa nielen on, ale všetci jarmočníci strhli od zúfalých výkrikov, 

ktoré sa zrazu ozvali sprostred rínku, kde stála na vysokom stĺpe socha Panny Márie. (SNK) 
c) smerovanie „z blízkosti“ (priestorové východisko) 
– smerom od (G.): Pýta sa a požiarnici ho upozorňujú, že touto cestou neprejde, že by 

mal mať kyslík a aby radšej miesto obišiel z druhej strany, smerom od koksovne. (SME, 
SNK)  

3. Perlatívne vzťahy (kade?)  
a) prenikanie „skrz“ 
– von (I.): Keď som však videl, že paluba lode sa v Shubertovom divadle pohybuje hore- 

-dolu, že ľudia vystupujú po rebríku alebo vychádzajú von dvermi... (Miller, SNK)  
b) „blízkostno-paralelný“ pohyb 
– vedľa (G.): Kráčam vedľa potoka. (Šikula, SNK)  
– povedľa (G.): Bežali povedľa nás a podchvíľou zastali, márne čosi hľadajúc. (Žarnay, 

SNK)  
– okolo (G.): Vo chvíli, keď prechádzal okolo niekoho, kto sedel bokom od neho, po-

znamenal... (Orwell, SNK)  
– podľa (G.): ísť podľa cesty (KSSJ) 
– konča (G.): bežať konča hory (KSSJ) 
– pozdĺž (G.): Opice skákali z konára na konár a preskakovali koruny stromov, čo rástli 

pozdĺž brehu rieky. (Razzi, SNK)  
– mimo (G.): bežali mimo nás (KSSJ) 
– pomimo (G.): prešli sme pomimo osady, hľadel pomimo nás (KSSJ) 
c) smerovanie „krížom cez“ 
– naprieč (I.): ...parník, ktorý sa plaví naprieč oceánom. (Kultúra slova, SNK)  
d) smerovanie „cez stred“ 
– stredom/prostriedkom (G.): Namiesto kanalizácie máte stoku, ktorá tečie stredom 

mesta. (Crichton, SNK)  
e) smerovanie „zhora nadol“ 
– dolu/dole (I.): Siedmeho februára roku 1862 plával dolu riekou svätého Jána parník 

Shannon. (Verne, SNK)  
f) smerovanie „zdola nahor“ 
– hore (I.): Boli to doslova kŕdle, ktoré plávali hore prúdom... (SME, SNK)  
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g) smerovanie „dookola“ 
– okolo (G.): Druhý predpoklad, že Zem nie je stredom, ale krúti sa okolo Slnka, je ab-

surdný, z filozofického hľadiska falošný... (Ondriaš, SNK)  
– vôkol (G.): Hmyz so zraneným krídlom zlostne bzučí, a predsa krúži ako slepý hlupák 

vôkol ohňa, kým nezhynie. (Thákur, SNK) 
V príkladoch uvádzaných pri jednotlivých predložkách sme rešpektovali ich kontexto-

vosť. Úloha kontextu pri vyjadrovaní konkrétnych priestorových vzťahov je však pri oboch 
predložkových súboroch odlišná. Pri prvotných predložkách s vysokým stupňom abstrak-
tnosti významu zohráva kontext významnú úlohu. Dynamické a statické priestorové výz-
namy priamo závisia od sémantiky pádu a nadradeného slovesa.  

Druhotné predložky ešte celkom nestratili súvis s plnovýznamovými slovami, z ktorých 
vznikli. Napríklad príslovka von vyjadruje „smerom z vnútra, z nejakého uzavretého prie-
storu“ → predložka von „smerovanie z vnútra niečoho, cez niečo“; substantívum prostrie-
dok vyjadruje „miesto rovnako vzdialené od okrajov, strednú časť niečoho“ → predložka 
prostriedkom „smerovanie cez stred“. Z toho dôvodu je význam druhotných predložiek 
konkrétnejší, zložité vzťahy vyjadrujú presnejšie a jednoznačnejšie než prvotné predložky 
(porov. napr. na – navrchu, v – vnútri, do – dovnútra, z – sprostred a iné dvojice primárnej 
a sekundárnej predložky). Podľa J. Oravca sa vo význame druhotných predložiek často 
prekrýva a kríži základný význam prvotnej predložky alebo pádu s pôvodným vecným výz-
namom substantíva (podľa nášho názoru aj významy iných elementov, z ktorých predložka 
vznikla). Nový celostný význam druhotných predložiek tak vzniká dodatočne ako nadstav-
ba nad pôvodnými významami elementov (1968, s. 177). Napríklad význam predložky 
dovnútra („smerovanie do vnútorného priestoru“) je odvodený od významu prvotnej 
predložky do, ktorá vyjadruje smerový význam vďaka dynamickému genitívu, a od výz-
namu substantíva vnútro, ktoré vyjadruje „vnútornú časť, priestor, vnútrajšok“. Význam 
predložky zvnútra („smerovanie z vnútorného priestoru“) pozostáva z významu predložky 
z, ktorá s dynamickým genitívom vyjadruje priestorové východisko, a z významu substan-
tíva vnútro. Podobný stav možno pozorovať aj pri zložených prvotných predložkách. 
Vzhľadom na túto „konkrétnosť“ druhotných predložiek zohráva kontext pri vyjadrovaní 
jednotlivých vzťahov omnoho menšiu úlohu než pri prvotných predložkách. Na vzťah me-
dzi významom predložiek a kontextom veľmi dobre poukázal poľský jazykovedec Tomasz 
Wójcik, ktorý uvádza, že význam prvotných predložiek vyplýva z ich použitia v kontexte, 
kým v prípade druhotných predložiek je ich použitie závislé od ich významu (porov. Mi-
lewska, 2003, s. 41).  

Akú úlohu zastávajú jednotlivé zložky kontextu, budeme ilustrovať na priestorových 
predložkách. Tak dynamické, ako aj statické priestorové vzťahy vyjadrujú druhotné pred-
ložky takmer výlučne s dynamickým genitívom, ktorý je najzaťaženejším pádom druhot-
ných predložiek vôbec. Ani v prípade spojenia s inými pádmi, s ktorými sa viažu okrajovo, 
nevidíme súvislosť medzi ich sémantikou a smerovým/miestnym významom predložiek. 
Zriedkavým javom pri sekundárnych predložkách je väzba jednej predložky s dvoma pád-
mi. Takou je len naprieč, ktorá sa spája so statickým inštrumentálom a dynamickým geni-
tívom. Ani v tomto prípade však nekorešponduje význam pádu a predložkovej konštruk-
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cie. So statickým inštrumentálom vyjadruje smerový význam a s dynamickým genitívom 
miestny význam (porovnaj naprieč s I.: plaviť sa naprieč oceánom, smerovanie „krížom 
cez“ – naprieč s G.: stáť naprieč cesty, lokalizácia „krížom cez“).  

Z hľadiska statickosti/dynamickosti plní omnoho väčšiu úlohu vecný význam nadrade-
ných slovies. Túto skutočnosť možno najlepšie ilustrovať na predložkách, ktoré disponujú 
oboma typmi priestorového významu (miestnym aj smerovým), podľa toho, či sa spájajú 
so slovesom so statickým alebo dynamickým významom.  

– prostred (G.): stáť prostred ulice (lokalizácia „v strede“) – postaviť sa prostred ulice 
(smerovanie „do stredu“);  

– naprostred (G.): nechať naprostred koliby (lokalizácia „v strede“) – potisnúť (peniaze) 
naprostred stola (smerovanie „do stredu“); 

– vedľa (G.): sedieť vedľa mňa („blízkostno-paralelná“ lokalizácia) – kráčať vedľa poto-
ka („blízkostno-paralelný“ pohyb); 

– povedľa (G.): ležať povedľa mňa („blízkostno-paralelná“ lokalizácia) – prejsť povedľa 
nás („blízkostno-paralelný“ pohyb); 

– okolo (G.): rozprestierať sa (lúky) okolo potoka („blízkostno-paralelná“ lokalizácia) – 
prechádzať okolo niekoho („blízkostno-paralelný“ pohyb);  

– podľa (G.): rásť (vŕby) podľa potoka („blízkostno-paralelná“ lokalizácia) – ísť podľa 
cesty („blízkostno-paralelný“ pohyb); 

– konča (G.): ležať (osada) konča dediny („blízkostno-paralelná“ lokalizácia) – bežať 
konča hory („blízkostno-paralelný“ pohyb);  

– okolo (G.): sedieť okolo stola (lokalizácia „dookola“) – krútiť sa okolo Slnka (smerova-
nie „dookola“); 

– vôkol (G.): rozprestierať sa (vrchy) vôkol dediny („lokalizácia dookola“) – krúžiť vôkol 
ohňa (smerovanie „dookola“);  

– niže (G.): niže domu je cesta (lokalizácia „pod“) – spustiť si (košeľu) niže drieku (sme-
rovanie „pod“); 

– vyše (G.): páliť slamu vyše dediny (lokalizácia „nad“) – siahať (voda) vyše kolien (sme-
rovanie „nad“). 

Vecný význam podradených slov je pre vyjadrovanie dynamických a statických priesto-
rových vzťahov irelevantný. Jednotlivé priestorové významy však vynikajú najvýraznejšie 
v spojení s konkrétnymi substantívami. V rámci podradených substantív možno vyčleniť 
skupiny slov, s ktorými vyjadrujú predložky vzťahy zreteľnejšie, a skupiny, s ktorými ich 
vyjadrujú menej zreteľne. Napríklad predložka dovnútra vyjadruje smer „do vnútorného 
priestoru“ najzreteľnejšie s názvami priestoru, priestorových a povrchových útvarov, pri 
názvoch obalov, nádob atď.  

Funkcia vecného významu podradených slov je evidentná najmä pri tých predložkách, 
ktoré súčasne vyjadrujú priestorový aj časový význam. Výmenou podradeného slova (ná-
zvy priestoru, priestorových objektov... → časové názvy: názvy času, dejové a slovesné 
mená alebo ich náhrady) dochádza k prenosu významu z priestorovej do časovej oblasti:  

– blízko/blízo: bývať blízko/blízo hotela/cesty – byť blízko/blízo smrti/zúfalstva (blízkosť 
v priestorovej aj časovej oblasti); 
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– mimo: bývať mimo mesta – dodať mimo termínu (vyňatie z priestoru alebo času);  
– prostred: postaviť sa/stáť prostred ulice – prostred leta/storočia, zábavy (situovanie 

v strede priestoru alebo časového obdobia/deja); 
– uprostred: jabloň uprostred záhrady, pohyb uprostred davu – uprostred noci, pre-

stávka uprostred zápasu (situovanie v strede priestoru alebo časového obdobia/deja). 

Systém druhotných priestorových predložiek  
V rámci konkrétnych priestorových sémantických odtienkov vstupujú druhotné pred-

ložky do synonymných vzťahov. Túto súvislosť vysvetľuje J. Oravec takto: „Istý vzťah 
z mimojazykovej skutočnosti vcelku nevládze vyjadriť jediná predložka, ale vyjadruje ho 
celý synonymický rad predložiek, do ktorého každá predložka prináša svoj odtienok.“ (Ora-
vec, 1968, s. 11). V skupinách synonymných prostriedkov však nie sú všetky členy rovnako 
frekventované a rozdiely medzi nimi sa prejavujú aj v ich štylistickom využití.  

Okrem toho vstupujú do opozícií, na základe ktorých možno hovoriť o systéme druhot-
ných priestorových predložiek. Základnou opozíciou je staticko-dynamická opozícia.  

Do staticko-dynamických opozícií vstupujú predložky vyjadrujúce:  
– lokalizáciu „vo vnútornom priestore“ (vnútri G.) a smerovanie „do vnútorného prie-

storu“ (dovnútra G., smerom do G.);  
 – lokalizáciu „v strede“ (naprostred G., uprostred G., naprostriedku G., prostred G.) 

a smerovanie „do stredu“ (doprostred G., naprostred G., prostred G.); 
– „blízkostnú/blízkostno-paralelnú“ lokalizáciu (neďaleko G., blízko/blízo G., obďaleč 

G., skraja G., konča G., vedľa G., povedľa G., okolo G., podľa G.) a blízkostno-paralelný 
pohyb (vedľa G., povedľa G., okolo G., podľa G., mimo G., pomimo G., konča G., pozdĺž G.); 

– lokalizáciu „dookola“ (okolo G., vôkol G.) a smerovanie „dookola“ (okolo G., vôkol G.); 
– lokalizáciu na „vrchnej časti“ (navrhu G.) a smerovanie „na vrchnú časť“ (navrch G., 

dovrchu G.); 
– lokalizáciu „v spodnej časti“ (naspodku G.) a smerovanie „do spodnej časti“ (naspo-

dok G.); 
– lokalizáciu „nad“ (vyše G., povyše G.) a smerovanie „nad“ (vyše G.); 
– lokalizáciu „pod“ (niže G., poniže G.) a smerovanie „pod“ (niže G.); 
– lokalizáciu „krížom cez“ (naprieč G.) a smerovanie „krížom cez“ (naprieč I.); 
– „blízkostnú“ lokalizáciu (blízko/blízo G., neďaleko G., obďaleč G., skraja G., konča G., 

vedľa G., povedľa G.) a smerovanie „do blízkosti“ (smerom k D.). 
Do rozmanitých protikladov vstupujú aj samotné smerové a miestne predložky. Miest-

ne predložky utvárajú vertikálne protiklady: niže – vyše, poniže – povyše, navrchu – na-
spodku, ale aj protiklad: lokalizácia „vo vnútornom priestore“ (vnútri) – lokalizácia 
„z vonkajšej strany“ (mimo).  

Smerové predložky utvárajú viacero protikladov, a to vertikálny protiklad: niže – vyše, 
naspodok – navrch/dovrchu, dole/dolu – hore, ale aj iné typy: smerovanie „z vnútorného 
priestoru“ (zvnútra/znútra) – smerovanie „do vnútorného priestoru“ (dovnútra, smerom 
do), priestorové východisko (smerom od) – priestorová hranica (smerom k), smerovanie 
„do stredu“ (doprostred, naprostred, prostred) – smerovanie „zo stredu“ (sprostred), sme-
rovanie „z blízkosti“ (smerom od) – smerovanie „do blízkosti“ (smerom k).  
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Záver 
Podsystémy prvotných a druhotných predložiek sa vyznačujú mnohými spoločnými, ale 

aj odlišnými vlastnosťami. V prvom rade sa navzájom odlišujú svojím počtom. Veľký počet 
druhotných predložiek súvisí s ich konkrétnejším významom a prevažujúcou monoséman-
tickosťou. Oproti prvotným predložkám sa skupina druhotných predložiek vyznačuje svo-
jou otvorenosťou, a to predovšetkým v smere jej obohacovania. Okrem lexém, ktorým sa 
už oficiálne priznal status predložiek, existuje v jazyku celý rad, ktoré sú na prechode 
k tomuto slovnému druhu. Identifikácia novšej vrstvy sekundárnych predložiek na základe 
presne stanovených kritérií a ich zaznamenanie patrí k aktuálnym úlohám slovenskej jazy-
kovedy.  

V príspevku sme sa zamerali na priestorový význam sekundárnych predložiek, ktorý 
patrí k tzv. kontextovým významom. Pre prvotné predložky predstavuje priestorový výz-
nam základný význam, ktorý je východiskom pre ostatné sekundárne významy. Spomedzi 
druhotných predložiek vyjadruje tento význam len asi jedna štvrtina. Mnohé druhotné 
predložky majú teda iný význam ako priestorový, a preto ho, podľa nášho názoru, nemož-
no uznať za základný význam sekundárnych predložiek. Prevažná väčšina lexém, ktoré ho 
vyjadrujú, je staršieho pôvodu a z hľadiska štruktúry ide najmä o odvodené tvary 
s pomerne zreteľnou morfematickou štruktúrou, ktorých prvú časť tvorí prvotná predlož-
ka. Druhotné predložky vyjadrujú tie isté typy priestorových vzťahov ako prvotné predlož-
ky, a preto ich môžu vyjadrovať synonymne. Úloha kontextu pri vyjadrovaní konkrétnych 
priestorových vzťahov sa však pri oboch predložkových súboroch značne odlišuje. Pri ab-
straktných prvotných predložkách zohráva kontext významnú úlohu, pretože dynamické 
alebo statické priestorové významy priamo závisia od kontextu (najmä od významu pádu 
a nadradeného slovesa). Význam druhotných predložiek závisí predovšetkým od významu 
elementu (elementov), z ktorých druhotná predložka vznikla (významu prvotnej predlož-
ky, pádu, vecného význam substantíva, príslovky...). Napríklad význam predložiek dovnút-
ra a vnútri, ktoré utvárajú dynamicko-statickú opozíciu, závisí od významu prvotných pred-
ložiek do a v, od významu pádov, s ktorými sa tieto predložky spájajú, ale aj od významu 
substantíva vnútro. Z toho dôvodu zohráva kontext okolo predložky omnoho menšiu, nie 
však zanedbateľnú úlohu. Pádový význam slov, s ktorými sa predložky spájajú, nemá vplyv 
na dynamický alebo statický význam, pretože takmer všetky predložky sa spájajú 
s dynamickým genitívom, s ktorým vyjadrujú oba typy vzťahov. Omnoho väčšiu úlohu 
zastáva vecný význam nadradených slovies, čo možno najlepšie ilustrovať na predložkách, 
ktoré disponujú oboma typmi priestorového významu, podľa toho, či sa spájajú so slove-
som so statickým alebo dynamickým významom. Druhotné priestorové predložky napokon 
vstupujú do vzájomných vzťahov, a to dynamicko-statických, dynamických a statických, 
čím utvárajú systém druhotných priestorových predložiek.  
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Secondary prepositions in standard Slovak 
The paper describes the specific features of the subsystem of secondary prepositions 

on the basis of the subsystem of primary prepositions. It points out the openness and the 
dynamicity of the system in favour of its enrichment. It relates a large number of seconda-
ry prepositions with their concrete meaning and monosemanticity. Also it suggests a need 
to identify and record the newer stratum of secondary prepositions on the basis of a pre-
cise set of criteria, since there are quite a few lexemes which are on the transition to this 
word class. The paper further focuses on the spatial meaning of secondary prepositions 
which belongs to the so called contextual meaning. It describes the expression of indivi-
dual spatial relations between the members of the prepositional system and compares 
the role of context in the two subsets. Finally, the paper describes relations which secon-
dary prepositions enter and which lead to the emergence of their system. 
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