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ÚVOD 
 

 

Predkladaná publikácia Slovenčina a poľština. Synchrónne porovnanie s cvičeniami nadväzu-

je na predchádzajúce práce Miloslavy Sokolovej, hlavne na učebnicu Slovenčina a čeština 

(2005, 2007), vychádzajúcu z pôvodnej publikácie Český jazyk (Sokolová, 1991). Na základe 

rovnakej koncepcie zorganizovala I. Ohnheiser vydanie troch kompendií, a to v spolupráci 

s R. Šrámkom Základy české gramatiky s texty a cvičeními (2003), v spolupráci s M. Sokolo-

vou Základy slovenskej gramatiky s textami a cvičeniami (2006) a v spolupráci so S. Gajdom 

Podstawy gramatyki polskiej wraz z tekstami i ćwiczeniami (2007). Všetky tri projekty sa dajú 

využívať na porovnanie západoslovanských jazykov
1
. Pri porovnávaní gramatiky západoslo-

vanských jazykov sa na získavanie celkového pohľadu na vývinové tendencie v slovanských 

jazykoch osvedčil autorkám učebnice Slovenčina a poľština text H. Běličovej (1998).  

Prvé práce na publikácii Slovenčina a poľština vznikali hneď po vydaní textu Český jazyk 

(Sokolová, 1991) v spolupráci dvoch autoriek M. Sokolovej a W. Mirosławskej (porov. spo-

ločnú štúdiu Mirosławska – Sokolová, 1996). V lekcii o substantívach sa využívajú aktuálne 

výsledky monografie Nový deklinačný systém slovenských substantív (Sokolová, 2007), len 

výber vzorov je prispôsobený podobnosti lexém medzi slovenčinou a poľštinou (napr. vzor 

futbalista – piłkarz je nahradený vzorom hokejista), na texte 5. lekcie participovala aj Miro-

slava Kyseľová, ktorá sa okrem toho zúčastnila na jazykových korektúrach celého textu. Pri 

prepozíciách sa využívajú poznatky z monografického porovnania Marty Vojtekovej (2008), 

autorky lekcie o neflektívnych slovných druhoch a spoluautorky 11. a 12. lekcie. Autorky 

zohľadňujú v príslušných kapitolách aj výsledky slovenských a českých polonistov (Buffa, 

1998; Lotko, 1986; Pančíková, 2005) a poľských slovakistov (Mieczkowska, 1994, 2003; 

Papierz, 2003, Orwińska-Ruziczka, 1992). 

V predloženej publikácii ide v prvom rade o získanie nástroja na zvyšovanie jazykových 

kompetencií prostredníctvom interkomprehenzie v týchto jazykoch. V súvislosti s európskou 

integráciou nadobúda význam ideál európskej viacjazyčnosti s dôrazom na geneticky príbuz-

né jazyky a jazyky susedov (Pekarovičová, 2004, s. 18 – 19). Vo vzťahu slovenčiny 

a poľštiny sú pri osvojovaní cudzieho jazyka dôležité také formy výučby, ktoré rozvíjajú dife-

rencované jazykové kompetencie – počúvanie s komprehenziou, čítanie s komprehenziou, 

hovorenie a písanie, v ktorých sa diferencujúcim spôsobom zohľadňuje, aby v geneticky blíz-

kom jazyku došlo u učiacich sa k zmenám v pomere aktívnej a „pasívnej” jazykovej kompe-

tencie.
2
 Učebný text je okrem toho určený aj slovakistom a polonistom pri osvojovaní si po-

znatkov zo slavistiky založenej na synchrónnom porovnávaní slovanských jazykov.  

Synergický efekt vyučovania a tvorby učebnice daných slovanských jazykov je založený 

na zhodnej internacionálnej a celoslovanskej slovnej zásobe (psychológia – psychologia, sub-

stantívum – substantivum; syn, duch, oko, mucha, dym, matka, vnuk, voda  – wnuk, woda), 

ktorá sa uprednostňuje pri  precvičovaní kontrastívnych javov a pri tvorbe cvičení. Spoločná 

lexikálna zásoba sa využíva napríklad pri ich precvičovaní v rámci fonetického a fonologic-

kého systému.
3
  

Zhody a rozdiely v oblasti ortografie a ortoepie umožňujú ukázať slovakistom 

a polonistom rozličné spôsoby zachycovania hlások pomocou diakritiky a zložiek. Slovenčina 

ako vokalický jazyk využíva hlavne výhody „ekonomického“
4
 grafického systému založené-

ho na diakritike: mäkčene – č, dž, ď, ľ, ň, š, ť, ž, dĺžne – á, é, í, ó, ú, ô so strieškou nad o, bod-

                                                 
1 V predkladanom učebnom texte čerpáme z kompendia Podstawy gramatyki polskiej wraz z tekstami i ćwiczeniami  hlavne 
2 Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky: učiť sa, učiť, posudzovať. = www.europarl.europa.eu/ 

meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2005)0356_/com_com(2005)0356_sk.pdf  
3
 F. Kopečný predpokladá v slovanských jazykoch cca 2000 zhodných lexém (podľa Pančíková, 2005, s. 14).  

4 Porov. „ekonomickosť” diakritických grafém: niewdzięcznica 14 grafém – nevďačnica 10 grafém. 
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ky: ä – v poľštine sú to: čiarky – ć, dź, ń, ś, ź; ó; ł, ę, ą (1 fóna = 1 graféma), ale prevažne 

zložky (1 fóna = najmenej 2 znaky) dz, cz, sz; v slovenčine aj ia, ie, iu. Poľština ako konso-

nantický jazyk využíva výhody kombinovateľného zložkového grafického systému, diakritic-

ké grafémy sú často konkurenčné k zložkám: ń  ni, ć  ci, ś  si, ź  zi, dź  dzi, ż  rz. 

Poľská ortografia využíva v zložkách: grafému z (cz, sz, rz, dz [č, š, ž, ]), grafému i (ni, pi, bi 

[ň, p´, b´]), unikátne c (ch [x]). Po osvojení ortografických špecifík obidvoch jazykov sa vyu-

čovanie slovenčiny a poľštiny dostane na lepšiu východiskovú pozíciu, v ktorej sa dajú využí-

vať výhody interkomprehenzie takmer v takej miere ako pri vyučovaní slovenčiny a češtiny. 

V publikácii používame fonetický zápis podľa slovenčiny, ak uvádzame príklady 

v hranatých zátvorkách, napr. [], bez hranatých zátvoriek používame ortografický zápis, 

napr. dź, dzi.  

Zhody a rozdiely v oblasti hláskoslovia umožňujú priblížiť slovakistom poľštinu ako typ 

konsonantického jazyka a také zmeny, ako sú existencia nosoviek a denazalizácia, sylabická 

harmónia v praslovančine, striednice za jery, resp. stav konsonantického systému pred zme-

nou g na h, ale aj javy charakteristické pre východoslovenské nárečia ako asibilácia, strata 

kvantity či prízvuk na penultime. Na druhej strane porovnanie slovenčiny a poľštiny môže 

priblížiť polonistom slovenčinu ako typ vokalického jazyka a také zmeny, ako sú kvantita 

a jej neutralizácia, zmeny palatalizovaných konsonantov a kompenzácia palatalizácie 

v podobe i-ových diftongov, stav konsonantického systému pred asibiláciou a pred poľskými 

prehláskami e na a, resp. e na o.  

Zhody a rozdiely v oblasti morfonológie názorne demonštrujú úmerný vzťah medzi poč-

tom alternácií a fonologickými systémami, napr. vysoký počet vokalických hlások 

v slovenčine ako vokalickom jazyku a vysoký počet vokalických alternácií, na druhej strane 

vysoký počet konsonantov v poľštine ako konsonantickom jazyku a vysoký počet konsonan-

tických alternácií.  

Cieľom porovnania gramatických systémov obidvoch jazykov je aj ich typologická cha-

rakteristika, poznanie vlastného jazyka na pozadí rozdielov. Porovnaním slovenčiny 

a poľštiny pri substantívach, adjektívach a verbách sa dajú dobre demonštrovať dva rozličné 

modely vyplývajúce zo vzťahu medzi tvarotvorným základom a koncovkami: I. model – va-

riantný tvarotvorný základ (CVC/C´)  unifikované gramatické koncovky (V, VC, VCV) 

v poľštine; II. model – stály tvarotvorný základ (CVC)  variantné gramatické koncovky 

v slovenčine. Vysoká variantnosť slovenských koncoviek substantív, adjektív aj verb je vý-

sledkom: a) komplementárnej distribúcie dlhých vokálov a diftongov á  ia, é  ie, porov. 

žen-ám  ulic-iam, o žen-ách  ulic-iach, chyt-ám  požič-iam, pekn-é  cudz-ie; b) pôsobe-

nia rytmického zákona, ktorý mení po dlhej slabike á/ia na a, é/ie na e, ú/iu na u, í na i, porov. 

progresívna neutralizácia kvantity ku krásk-am, k hrádz-am, kráč-am, piat-y, o vŕb-ach, 

o piesň-ach, krásn-y, mŕtv-y, chvál-im, dúf-am; c) tendencie zachovávať rovnaký tvarotvorný 

základ pomocou koncoviek nespôsobujúcich alternácie, napr. kolegovia, vrahovia, Kazacho-

via. V slovenčine sa stratila schopnosť koncovky Npl. -í adjektív (mladí, zlatí, múdri, tichí, 

drahí priatelia) a čiastočne aj koncovky Dsg. -e substantív (matke, nohe, ale tete, žene, vláde, 

píle) spôsobovať alternácie. Rovnakým spôsobom sa v publikácii venuje priestor aj ostatným 

slovným druhom, syntaktickým,  lexikálnym či slovotvorným rozdielom.  

Neutralizáciou kvantity, elipsou či záporovým genitívom sa dostáva slovenčina do pozí-

cie stredového prechodného jazyka medzi češtinou a poľštinou (Marvan, 1999; Giger, 1999). 

Z hľadiska syntaktickej typológie má slovenčina ako prechodný jazyk viac charakteristických 

prvkov flektívnych jazykov a poľština ako jazyk s posilnenými prvkami analytických jazykov 

uprednostňuje viac menný charakter vety (zvýšená frekvencia neurčitých verbálnych tvarov 

v poľštine, vyšší výskyt pasíva, konštrukcie -no, -to, eliptická veta, redukcia kongruencie). 

V kapitole o derivácii a lexike sa tiež orientujeme na rozdiely a využívame v nej aj práce 

F. Buffu (1998, 2001) a M. Pančíkovej (1993, 2005).  
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Porovnanie slovenčiny a poľštiny je určené polonistom a slovakistom zaujímajúcim sa 

o druhý jazyk vrátane účastníkov Letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academi-

ca Slovaca a kurzov poľského jazyka Polonicum, preto sa v publikácii vychádza zo synchrón-

neho kontrastívneho porovnávania s posilnením všeobecnolingvistického aspektu, pričom sa 

pamätá aj na slavistické hľadisko. Na uľahčenie medzislovanskej komunikácie sa v publikácii 

zámerne používa internacionálna jazykovedná terminológia
5
. Už samotná potreba vytvoriť 

Slovník slovanskej lingvistickej terminológie (1977) svedčí o tom, že slovanské jazyky potre-

bujú internacionálne termíny vo funkcii etalónu (Bosák, In: Najnowsze dzieje 1998): porov. 

niektoré domáce termíny S podstatné meno, prídavné meno, zámeno, číslovka, sloveso, prí-

slovka, predložka, spojka, častica, citoslovce, slovný druh – P rzeczownik, przymiotnik, zai-

mek, liczebnik, czasownik, przysłówek, przyimek, spójnik, partykuła (modulant), wykrzyknik, 

część mowy. Z porovnania termínov v Slovníku slovanské lingvistické terminologie (1977) 

zreteľné vidieť aj kultúrne sféry jazykovied tzv. veľkých (väčších) kultúr. V kultúrnej sfére 

bohemistiky je napr. slovakistika, čiastočne sorabistika, v kultúrnej sfére ruštiny je hlavne 

bulharská a čiastočne macedónska či bieloruská terminológia, vo sfére polonistiky je sčasti 

sorabistika a ukrajinistika. Pritom platí, že čím je kultúra väčšia, tým je voči internacionálnej 

terminológii viac uzavretá (poľština, ruština), ale platí to aj naopak (lužická srbčina, slovenči-

na, slovinčina, chorvátčina), porov. Sokolová, 2008, 2009.  

Získané poznatky o rozdieloch medzi jazykmi sa využívajú na precvičovanie kontrastív-

nych javov. V cvičeniach, ktoré pripravila M. Vojteková, sa uprednostňujú lexémy zo spoloč-

nej lexiky slovenčiny a poľštiny, aby sa používateľ druhého jazyka mohol sústrediť na precvi-

čované hláskoslovné, ortoepické, ortografické či gramatické javy druhého jazyka. 

V cvičeniach sú okrem porovnávacích úloh pre obidva jazyky (O) často aj paralelné úlohy 

určené na precvičovanie javov v druhom jazyku primárne polonistom (P) a primárne slovakis-

tom (S). Materiálovou bázou pre úlohy k jednotlivým lekciám boli texty Slovenského národ-

ného korpusu a Narodowego Korpusu Języka Polskiego.  

Prvý variant textu publikácie sa využíval ako súčasť základnej literatúry na predmet po-

rovnanie gramatiky západoslovanských jazykov v rámci akreditovaného programu 2.1.27 slo-

venský jazyk a literatúra na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach v rokoch 2007 – 2010, ale aj 

ako súčasť základnej literatúry na predmet poľský jazyk v rámci akreditovaného programu 

2.1.28 slovanské jazyky a literatúry (slavistika) a 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra na Pre-

šovskej univerzite v Prešove v roku 2010/2011. Využiť sa môže aj v rámci odboru tlmočníc-

tvo a prekladateľstvo (poľský jazyk a kultúra) na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici 

a na Univerzite Komenského v Bratislave.  

Konečná verzia publikácie vznikala v rokoch 2010 – 2011 v rámci Lingvokulturologic-

kého a prekladateľsko-tlmočníckeho Centra excelentnosti na FF PU v Prešove, ktorého člen-

kou je spoluautorka Marta Vojteková. Predmetom výskumu v uvedenom projekte je okrem 

iného aj „konfrontačný výskum slovenčiny a slovanských jazykov, najmä poľštiny, ruštiny, 

ukrajinčiny, bieloruštiny a bulharčiny“ (porov. Opis projektu pre prioritnú os č. 2, s. 89). 

Z Centra excelentnosti bola publikácia financovaná v rozsahu 30 %, čo zodpovedá percentu-

álnemu podielu spoluautorky M. Vojtekovej. Poľský inštitút v Bratislave finančne podporil 

vydanie publikácie sumou 500 € (38 % nákladov). Učebný text bol ďalej financovaný z gran-

tovej úlohy VEGA Komplexné spracovanie slovotvorby súčasnej slovenčiny (na materiáli 

Slovníka koreňových morfém slovenčiny), č. 1/0255/12, na ktorej participuje M. Sokolová 

                                                 
5 Vo väčšine prípadov slovanské jazyky poskytujú používateľom okrem slovanskej terminológie úplne rovnocenný súbor 

synonymnej internacionálnej terminológie, ktorá je zrozumiteľnejšia jednak v rámci slovanských jazykov, ale aj vo vzťahu 

k ďalším európskym jazykom a má integrujúcu funkciu. V slovenčine sa domáca a internacionálna terminológia používa 

živelne, pomiešane s prevahou domácej terminológie bez stanovených zásad na používanie, a to v odborných aj populárno-

náučných textoch. Funkčným uprednostnením internacionálnej terminológie vo vymedzených situáciách by sa dosiahlo 

uľahčenie čítania a percepcie rôznych slovanských textov v slovanskom kontexte bez sprostredkujúceho jazyka.  
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(23 % nákladov), a z grantovej úlohy VEGA Morfosyntaktické a lexikálne parametre koloká-

cií v slovenčine, č. 1/0252/12, na ktorej participuje M. Kyseľová (9 % nákladov). 

 


