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PREDLOŽKOVÉ KONŠTRUKCIE V RUSKO-SLOVENSKÝCH 

POROVNÁVANIACH TEXTOV NOVÉHO ZÁKONA SVÄTÉHO PÍSMA 
 

Ivana KOVAĽOVÁ 

 

redložky (prepozície) sú neohybné pomocné slová, ktoré v spojení s pádmi najčastejšie 

označujú miestne, časové, spôsobové a príčinné vzťahy medzi vetnými členmi. 

Z hľadiska morfematickej štruktúry sa delia na: jednoduché (do, s, z, pre, na...), odvodené 

(proti, medzi, okolo vyše, okrem...) a zložené (ponad, poza, spod, naproti, namiesto v zmys-

le). Podľa funkcie sa prepozície delia na prvotné a druhotné. Objektom sledovania danej práce 

sú prvotné predložky. 

Cieľom práce je pomocou výskumných metód zistiť mieru najpoužívanejších predložko-

vých konštrukcií v ruskom i slovenskom jazyku. Základným analyzovaným materiálom, 

v ktorom dané konštrukcie možno badateľným spôsobom pozorovať sú novozákonné biblické 

texty Svätého Písma: 

Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Брюсель: 

Издательство «Жизнь с Богом» 1973. 

Heriban, J.: Sväté Písmo Starého i Nového Zákona. Trnava: Spolok Svätého Vojtecha 

2003. 

V súvislosti s novozákonnými textami a ich porovnávaním je potrebné uvedomiť si, že da-

né konštrukcie sú v prevažnej miere sledované na báze súčasných prekladov, ktoré vhodným 

spôsobom dopĺňajú príklady starších prekladov (jazyka gréckeho a jazyka cirkevnoslovanské-

ho). 

V rámci teoretickej časti venovanej etymológii prvotných predložiek v gréckom jazyku 

používam práce klasických filológov Niederleho, J., Škovieru, D., Panczovej, H., keďže pre-

klady ruského i slovenského Nového Zákona vychádzajú z gréckeho prekladu (Septuaginty). 

Spočiatku sa grécke prepozície nachádzali v adverbiách miesta. Proces utvárania samostat-

ných prvotných predložiek sa formoval troma etapami. Najprv sa predložky pričleňovali 

k slovesám a tvorili tak zložené prísudky (§pobaivvänw = я ухожу = idem preč = odchá-

dzam); neskôr sa ustálila pozícia predložiek pri jednotlivých pádoch e„j (в – do) + akuz.: pe-

sën e„j touß ghßn – пав в землю – ak nepadne do zeme (Jn 12, 24); ¢pÒ (от – od) + gen.: 

¢pÒ touß Kai@£fa – от Каиафы – od Kajfáša (Jn 18, 28); a v úplnom závere sa predložky 

P 
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И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, 

остановливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже 

получают награду свою. (Мф 6, 5)  

A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch 

ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. (Mt 6, 5) 

rusko-slovenské ekvivalenty на – na: 

Увидев народ, Он взошел на гору; и когда сел, приступили к Нему ученики Его. (Мф 5, 1)  

Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil pristúpili k nemu jeho učeníci. (Mt 5, 1) 

А Он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят Ему: Учитель! Неужели Тебе нужды нет, 

что мы погибаем? (Мк 4, 38)  

On bol v zadnej časti lode a spal na poduške. Zobudili ho a povedali mu: „Učiteľ, nedbáš o to, že 

hynieme?“ (Mk 4, 38) 

rusko-slovenské ekvivalenty от – od: 

... и, возвратившись от гроба, возвестили все это одиннадцати и всем прочим. (Лк 24, 9)  

... vrátili sa od hrobu a toto všetko zvestovali Jedenástim i všetkým ostatným. (Lk 24, 9) 

rusko-slovenské ekvivalenty из – z: 

И когда выходили из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, 

сходящего на Него. (Мк 1, 10)  

Vtom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. (Mk 

1, 10) 

 

Príslovkové určenia času 

rusko-slovenské ekvivalenty в – v: 

В одной из синагог учил Он в субботу. (Лк 13, 10)  

V sobotu učil v istej synagóge. (Lk 13, 10) 

... предназначенно ещё прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. (1 

Петр 1, 20)  

On bol vopred vyhliadnutý, ešte pred stvorením sveta, zjavil sa však až v posledných časoch kvôli vám... 

(1 Pet 1, 20) 
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spájali aj so samotnými príslovkami, napr.: šj §eivväv = навсегда = navždy; kai-opisqe(n) = 

позади = vzadu. 

Morfologicko-syntaktickými osobitosťami v cirkevnoslovanskom jazyku sa zaoberajú au-

tori: Kurz, J., Chaburgajev, K. A., Buslajev, F. I., Štec, M; ruskými zasa akademik Vinogra-

dov, V. V., Rozentaľ, D. E., Gvozdev, A. N. Slovenské predložky v praxi sleduje Oravec, J., 

Orlovský, J., Mistrík, J., Baláž, G a kolektív autorov. 

V praktickej časti sledovania komparácie rusko-slovenských predložkových konštrukcií sa 

vyskytujú tak zhodné ako aj rozdielne jazykové jednotky. Obe skupiny majú silné zastúpenie 

priestorových významov. 

Prehľadným priblížením sledovaných jednotiek v príslovkových určeniach miesta, smeru 

a času uvádzam zhodné konštrukcie v rusko-slovenskom komparatívnom pláne a rozdielne 

konštrukcie v rusko-slovenskom a cirkevnoslovansko-rusko-slovenskom porovnávaní: 

 

ZHODNÉ PREDLOŽKOVÉ KONŠTRUKCIE 

Príslovkové určenia miesta a smeru 

rusko-slovenské ekvivalenty в – v: 

... лас в Раме слышен... (Мф 2, 18)  

V Ráme bolo počuť hlas... (Mt 2, 18) 

Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, 

чающий утешения Израилева; и Дух Святый был на нем. (Лк 2, 25)  

V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Iz-

raela, a Duch Svätý bol na ňom. (Lk 2, 25) 

И поспешив пришли, и нашли Марию, и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях. (Лк 2, 16)  

Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. (Lk 2, 16) 

Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако 

невиновны? (Мф 12, 5)  

A v Zákone ste nečítali, že kňazi v sobotu porušujú v chráme sobotu, a predsa sú bez viny? (Mt 12, 5) 

rusko-slovenské ekvivalenty в – v; на – na: 
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... и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев, 

и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. (Мк 10, 30)  

... aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s pre-

nasledovaním, a v budúcom veku večný život. (Mk 10, 30) 

rusko-slovenské ekvivalenty от – od: 

Он же сказал: все это сохранил я от юности моей. (Лк 18, 21)  

On vravel: „Toto všetko som zachovával od mladosti.“ (Lk 18, 21) 

И, проходя, увидел человек, слепого от рождения. (Ин 9, 1)  

Ako šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. (Jn 9, 1) 

 

ROZDIELNE PREDLOŽKOVÉ KONŠTRUKCIE 

Príslovkové určenia miesta a smeru 

rusko-slovenské ekvivalenty в – do: 

Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему; потому что он подвергался 

нареканию. (Гал 2, 11)  

Ale keď prišiel Kéfas do Antiochie, zoči-voči som sa postavil proti nemu, lebo si zaslúžil pokarhanie. 

(Gal 2, 11) 

И весь народ с утра приходит к Нему в храм слушать Его. (Лк 21, 38)  

A všetok ľud sa skoro ráno hrnul k nemu do chrámu počúvať ho. (Lk 21, 38) 

«или кто сойдет в бездну?» то есть Христа из мертвых возвести. (Рим 10, 7)  

alebo: „Kto zostúpi do priepasti?“, totiž vyviesť Krista spomedzi mŕtvych. (Rim 10, 7) 

rusko-slovenské ekvivalenty в –na: 

Пришли в селение, называемое Гефсимания; и Он сказал ученикам Своим: посидите здесь, пока 

Я помолюсь. (Мк 14, 32)  

Prišli na pozemok, ktorý sa volá Getsemani, a povedal svojim učeníkom: „Sadnite si tu, kým sa pomod-

lím.“ (Mk 14, 32) 
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... как наисано: «вот, полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна; но всякий 

верующий в Него, не постыдится.» (Рим 9, 33)  

... ako je napísané: „Hľa, kladiem na Sione kameň úrazu a skalu pohoršenia, kto v neho verí, nebude za-

hanbený.“ (Rim 9, 33) 

rusko-slovenské ekvivalenty na – do: 

А иное упало на добрую землю, и взойдя, принесло плод сторичный. Сказав сие, возгласил. Кто 

имеет уши слышать, да слышит! (Лк 8, 8)  

Iné zrno padlo do dobrej zeme. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal: „Kto má 

uši na počúvanie, nech počúva.“ (Lk 8, 8) 

Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, 

тотчас с радостью принимают его... (Мк 4, 16)  

Do skalnatej pôdy zasiate je u tých, čo počúvajú slovo a hneď ho s radosťou prijímajú,... (Mk 4, 16) 

rusko-slovenské ekvivalenty c – z/zo: 

... и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты 

Сын мой Возлюбленный; в ТебеМое благоволение! (Лк 3, 22)  

...zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný 

Syn, v tebe mám zaľúbenie.“ (Lk 3, 22) 

... крещение Иоанново с небес было, или от человеков? (Лк 20, 4)  

Jánov krst bol z neba, či od ľudí? (Lk 20, 4) 

... и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда 

придет и постучит, отворить ему. (Лк 12, 36)  

Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, 

ako príde a zaklope. (Lk 12, 36) 

 

Príslovkové určenia času 

rusko-slovenské ekvivalenty в – pri: 

Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, – в пакибытии, когда 

сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двеннадцати престолах, судить 

двеннадцать колен Израилевых. (Мф 19, 28)  
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Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slá-

vy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela.“ (Mt 

19, 28) 

rusko-slovenské ekivavelnty через – о; через – po: 

Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. (Мф 26, 2) 

„Viete, že o dva dni bude Veľká noc a Syn človeka bude vydaný, aby ho ukrižovali.“ (Mt 26, 2) 

Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего 

их. (Лк 2, 46)  

Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. (Lk 2, 46) 

Потом, через четырнадцать лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита. 

(Гал 2, 1)  

Potom po štrnástich rokoch som znova šiel s Barnabášom do Jeruzalema a vzal som so sebou aj Títa. 

(Gal 2, 1) 

 

Príslovkové určenie miesta a smeru 

cirkevnoslovansko-rusko-slovenské ekvivalenty въ – на – na: 

I_ vosph+vše ißzydoša vq go+ru ¡lew+nsku. (MatÑ ÕÙ: ¯.)  

И, воспев, пошли на гору Елеонскую. (Мф 26, 30)  

Potom zaspievali chválospev a vyšli na Olivovú horu. (Mt 26, 30)  

Eßgdá ¿e vzydóša brátðä eßgo; vq prázdnikq, togdá iß sámq bzýde, ne å…vh, no å…kw táj. (¢wán. ¶: ç-.)  
Но когда пришли братья Его, тогда и Он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. (Ин 7, 10) 

Ale keď jeho bratia odišli na sviatky, išiel aj on, no nie verejne, lež akoby potajomky. (Jn 7, 10) 

 

Príslovkové určenie času 

cirkevnoslovansko-rusko-slovenské ekvivalenty вo – na – na: 

Vo 70trðe ¿e ißzšedše páæel iß i0¿e sq nímq, prðdóxomq vq kesarƒ´ú, iß všédše vq dómq Fðlƒ´ppa 

b0lgovh´stnika, sW+òa ï sedmi= •dðákwnq–, prebýxomq ¹~ negw=. (Dhä´n. Õa: ª.)  

А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию и, войдя в дом Филиппа 
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благовестника, одного из семи диаконов, остались у него. (Деян 21, 8)  

Na druhý deň sme odcestovali a došli sme do Cézarey. Tam sme vošli do domu evanjelistu Filipa – on 

bol jeden zo siedmich – a ostali sme uňho. (Sk 21, 8) 

cirkevnoslovansko-rusko-slovenské ekvivalenty въ – bezpredložkový inštrumentál – cez: 

Bh+ Ðe vo dni_ vo cérkvi 7_4=ä: no+5Ì` Ðe i_sxod=ä vodvorä+5esä vq gorh= naricáemhj ‡_lew+nq. 

(Luk. ®a: ¯z.-)  

Днём Он учил в храме; а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскою. (Лк 21, 37)  

Cez deň učil v chráme, ale na noc vychádzal von a zdržiaval sa na hore, ktorá sa volá Olivová. (Lk 21, 

37) 

I_ vrata; eßgw; ne i’mutq zatvorítisä vo dni;: nóòbo ne bW+detq tW;. (Aßpokál—ö. Õa: Õ‡.)  

Ворота его не будут запираться днём; а ночи там не будет. (Откр 21, 25)  

Jeho brány sa cez deň nezavrú a noci tam nebude. (Zjv 21, 25) 

Pri týchto určeniach je dôležité všímať si tak pádovú väzbu predložky, ako aj lexikálno-

štylistické osobitosti daných konštrukcií. 

 

LEXIKÁLNO-ŠTYLISTICKÉ OSOBITOSTI 

 

1. Opakovanie predložky 

Он, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезамин принес молитвы и моления Могущему 

спасти Его от смерти; и услышан был за Свое благоговение. (Евр 5, 7)  

On v dňoch svojho pozemského života so silným výkrikom a so slzami prednášal prosby a modlitby to-

mu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti; a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. (Hebr 5, 7) 

Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: Ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на 

то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий кто от истины, слушает гласа моего. 

(Ин 18, 37) 

Pilát mu povedal: „Tak predsa si kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to na-

rodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj 

hlas.“ (Jn 18, 37) 
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2. Absencia predložky bez v ruskom jazyku je nahradená časticou ne 

... и говорит ему: «друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. (Мф 22, 12)  

Povedal mu: „Priateľu, ako si sem mohol vojsť bez svadobného odevu?“ On onemel. (Mt 22, 12) 

Častica ne posilňuje význam nedostatku aj v ďalšom príklade: 

Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня 

не можете делать ничего. (Ин 15, 5)  

Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemô-

žete nič urobiť. (Jn 15, 5) 

 

3. Chýbanie predložky so zámerom správne vysloviť celú konštrukciu 

rusko-slovenský ekvivalent в – v/vo: 

Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей и различных 

удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. (Тит 3, 3)  

Aj my sme kedysi boli nerozumní a neposlušní. Blúdili sme, slúžili všelijakým žiadostiam a rozkošiam, 

žili sme v zlobe a závisti. Boli sme hodní opovrhnutia a vzájomne sme sa nenávideli. (Tit 3, 3) 

... небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, служить ему в святости и правде пред Ним, 

во все дни жизни нашей. (Лк 1, 74-75)  

... aby sme mu bez strachu slúžili vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou 

po všetky dni nášho života. (Lk 1, 74-75) 

 

4. Vplyv sémantiky základného vetného člena (v danom prípade slovesa) a význam celej 

konštrukcie na určenie predložky – objavuje sa zhoda s prefixami 

ruský ekvivalent во-/в: 

Некто из фарисеев просил Его вкусить с ним пищи; и Он войдя в дом фарисея, возлег. (Лк 7, 36) 

ruský ekvivalent с-/с, со-/с: 

Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. (Ин 6, 33)  

Ибо Я сошел со небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. (Ин 

6, 38) 
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slovenský ekvivalent zо-/ z: 

Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpi z neba a dáva svetu život. (Jn 6, 33);  

... lebo som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho ktorý ma poslal. (Jn 6, 38) 

Na základe analýzy sledovaných jazykových jednotiek som prišla k daným záverom: 

v novozákonných biblických textoch sa najčastejšie vyskytujú príslovkové určenie s prie-

storovými významami – miesta a smeru s predložkami v, na, od, s, z; 

druhou skupinou so silným zastúpením prvotných predložiek: v/vo, do, od, sú príslovkové 

určenia času, v rozdielnych príkladoch sme si mohli všimnúť využívanie rusko-slovenských 

ekvivalentov: в – pri, через – о, через – ро; 

stretávame sa rovnako i s variantmi predložiek: в – dо, на – dо, с – z/zо. 

Výskum potvrdil to, že najfrekventovanejšou predložkou v priestorovom význame je jed-

noznačne predložka v. V preklade Matúšovho evanjelia sa daná predložka vyskytuje 444-krát, 

v preklade slovenskom len 197-krát, z čoho vyplýva, že ruský preklad spomínaného evanjelia 

je s touto predložkou o 55,6 % bohatší než preklad slovenský. Pre zaujímavosť v Jánovom 

evanjeliu sa predložka v vyskytuje 380-krát, v slovenskom preklade evanjelia 232-krát. Na 

základe štatistiky frekvencie prvotných predložiek sa žiada zdôrazniť, že problematika sledo-

vania zmien skúmaných jazykových prostriedkov bola analyzovaná v rámci jednotlivých re-

dakcií. 

S otázkou redakcií sa načrtáva aj potreba poznať historické pozadie sledovaných javov. 

Kozarževskij (Козаржевский, 1985) spomína, že najbližšie k formám hovorového gréckeho 

jazyka – kojne má Evanjelium podľa Marka a Kniha Zjavenie podľa Jána. V súvislosti s tým 

je potrebné vcítiť sa a postupne prenikať do predstáv a pojmov vtedajšieho obyvateľstva. 

Grécky jazyk kojne – bol jazykom hovorovým na rozdiel od súčasnej klasickej gréčtiny. Texty 

Svätého Písma sa tradovali ústne, z pokolenia na pokolenie. Originálne rukopisy textov No-

vého Zákona sa nám nezachovali. Za najstarší rukopis možno považovať úlomok papyrusné-

ho kódexu z 1. pol. II. st. n. l. – t. j. z doby okolo r. 125 n. l., ktorý zahŕňa niekoľko veršov 18 

kapitoly Jánovho evanjelia. Veľakrát, prepisovaním novozákonných textov, pisári do nich pri-

niesli mnoho zmien. 

Hoci ruský a slovenský jazyk sú si navzájom blízkymi a patria do skupiny slovanských ja-

zykov, v ruskom jazyku možno pri predložkových konštrukciách zbadať mnoho historických 

cirkevnoslovanizmov (napr.: пришли к воротам, нисть бо на лицазрения), knižné, štylis-

ticky vysoké slová (napr.: за возмущение, за чаяние), ustarelé slová (во чреве кита). Slo-

venský jazyk sa pridržiava súčasného štýlu a literárnej normy. 
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Na základe analýzy novozákonných biblických textov v cirkevnoslovanskom jazyku sa 

rovnako potvrdila vysoká miera frekvencie prvotnej predložky v, najmä pri syntaxémach 

miesta (въ праздникъ – slovo „prazdnik“ má v csl. jazyku význam miesta na rozdiel od kon-

štrukcií, napr.: на бракы, на судъ; v rus. – slov. jaz.: на праздник – na sviatky), syntaxémach 

času (во дни; v rus. jazyku forma bezpredložkového inštrumentálu – днём, v slov. jaz.: cez 

deň) a syntaxémach spôsobu (во едино – význam celku a jedinosti ako variant príslovkových 

určení spôsobu, v rus. jaz.: воедино, v slov. jaz.: vedno). 

 

Na záver možno konštatovať, že sledovanie tejto problematiky si vyžaduje zvoliť osobitý 

prístup kritickej analýzy a prácnosť s variantmi. 

 

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

Jn – evanjelium podľa Jána 

Lk – evanjelium podľa Lukáša 

Mt – evanjelium podľa Matúša 

Mk – evanjelium podľa Marka 

1 Pet – Prvý Petrov list 

Gal – List Galaťanom 

Rim – List Rimanom 

Sk – Skutky apoštolov 

Zjv – Zjavenie apoštola Jána 

Hebr – List Hebrejom 

Tit – List Títovi 
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