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10. ČASOVÝ VÝZNAM PRVOTNÝCH 
PREDLOŽIEK

10.1. Čas predstavuje popri priestore druhú najvýraznejšiu zložku 
mimojazykovej (fyzickej) reality, ktorú by sme s ohľadom na dominantnosť 
priestoru nazvali priestorovo – časová realita. Časové vzťahy, ku ktorým 
dochádza v tejto realite, však podľa nášho názoru nemajú taký konkrétny 
charakter ako priestorové vzťahy. Čas a priestor sú vo vzťahu abstraktné 
– konkrétne. Je to dané tým, že čas nevidíme, je nehmotný, kým priestor 
vnímame zrakom a často je uchopiteľný. K časovému vzťahu dochádza, 
ak subjekt vykonáva  nejakú činnosť alebo prichádza k vzniku nejakého 
stavu vo vzťahu k istej časovej jednotke. Časové vzťahy sa v jazyku 
transformujú do konkrétneho časového významu, ktorý, okrem iného, 
vyjadrujú aj predložkové  konštrukcie. Konkrétne vyjadrenie časovej 
jednotky v rámci predložkovej konštrukcie nachádzame v podradenom 
mene a vyjadrenie činnosti, ktorá je vykonávaná, alebo stavu, ku ktorému 
dochádza, zas v nadradenom slovese.  

10.2. Časový význam sa tradične považuje za sekundárny kontextový 
význam predložiek (porov. napr. Oravec, 1968a, s. 11). Nikde však 
nenájdeme zmienku o tom, aké miesto zaujíma v rámci sekundárnych 
významov. V malej miere sa zdôrazňuje aj vzťah časového významu 
a základného priestorového významu (porov. napr. Oravec, 1968a, s. 
13). Podľa našej mienky zaujíma časový význam v rámci sekundárnych 
významov prioritné postavenie a nepopierateľná je aj jeho blízkosť 
či mnohé paralely s priestorovým významom. Uvedené skutočnosti 
chceme dokázať v nasledujúcich bodoch.

10.2.1. Počet prvotných predložiek, ktoré v kontexte vyjadrujú časový 
význam, je približne rovnaký ako to bolo v prípade priestorového významu. 
Časový (a súčasne priestorový) význam nevyjadruje v slovenčine len päť 
predložiek, v poľštine osem predložiek. V slovenčine sú to predložky: 
bez (G.), okrem (G.), pre (A.), skrz (A.), u (G.); v poľštine predložky: bez 
(G.), dla (G.), podług (G.), prócz (G.), wbrew (D.), według (G.), wobec 
(G.), wskutek (G.). Dôvodom, prečo tieto predložky nevyjadrujú časový 
ani priestorový význam, je dominantnosť niektorého zo zostávajúcich 
sekundárnych významov, prípadne ich štylistická príznakovosť. 

V porovnaní s ostatnými sekundárnymi významami je počet predložiek 
vyjadrujúcich časové vzťahy neporovnateľne vyšší. Napríklad príčinu 
vyjadrujú  v slovenčine najčastejšie prvotné predložky: pre (A.), za (A.), 
od (G.), z (G.), na (A.), po (L.), pred (I.), nad (I.); v poľštine predložky z 
(G.), od (G.), dla (G.), wskutek (D.), przez (A.), za (A.), na (A.). Význam 
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spôsobu vyjadrujú v slovenčine prevažne predložky bez (G.), s (I.); ale aj 
predložky v (L.), na (A.), na (L.), od (G.); v poľštine predložky bez (G.), z 
(I.), na (A.), w (A.), po (L.), na (L.), w (L.).

10.2.2. Z konfrontácie vyjadrovania časového a priestorového významu 
ďalej vyplýva, že existuje skupina predložiek, ktorá vyjadruje časový 
význam, ale nevyjadruje priestorový význam a skupina predložiek, ktorá, 
naopak, vyjadruje priestorový význam, ale nevyjadruje časový význam. 
Prvú skupinu (s príznakmi +časový význam, –priestorový význam) tvoria 
v slovenčine predložky: s (I.), za (G.) a o (L.); v poľštine predložky: 
podczas (G.), z (I.), o (L.), za (G.). Druhú skupinu (s príznakmi –časový 
význam, +priestorový význam) utvárajú v slovenčine predložky: nad (A.) 
a pred (A.); v poľštine predložky: u (G.), przeciw(ko) (D.), o (A.), przed 
(A.), nad (A.), pod (I.), między (A.), między (I.). 

10.2.3. Počet významových odtienkov, ktoré môžeme vydeliť v rámci 
časového významu, dokazuje pomerne bohatú členitosť časovej reality, 
hoci nie je až taký vysoký ako pri priestorovom význame. Porovnanie 
s ostatnými sekundárnymi významami, ktoré sa vo väčšine prípadov vôbec 
nečlenia, však dokazuje prioritné postavenie časového významu v rámci 
ostatných sekundárnych významov. 

Jednotlivé odtienky časového významu môžeme rozdeliť v prvom rade 
na statické (miestne) časové významy a dynamické (smerové)  časové 
významy. Statické významy odpovedajú na otázky kedy?/kiedy?52, ako 
dlho?/jak długo?, ako často?/jak często? Dynamické významy odpovedajú 
na otázky odkedy?/od kiedy?, dokedy?/do kiedy?

V rámci statických významov môžeme vydeliť:
–význam „časového bodu“, ktorý rozdeľujeme na konkrétny a približný 

časový bod; 
–význam „relačného určenia“, ktoré udáva časový vzťah k inému 

času alebo deju. Význam relačného určenia rozdeľujeme na tri podtypy. 
Prvý podtyp tvoria predložkové konštrukcie, ktoré vyjadrujú časové 
predchádzanie (pred/przed+I.), druhý  časovú súčasnosť (s/z+I., medzi+I.) 
a tretí časovú následnosť (v slovenčine o+A., za+I., po+L.; v poľštine 
za+A., za+I., po+L., w+A.).

–význam „časového úseku“, v priebehu ktorého sa koná dej;  
–význam „časovej frekvencie“, t. j. pravidelného opakovania v čase.

52 Predložka na (A.) vyjadruje statický význam časového bodu nielen na otázku kedy?/kiedy?, 
ale aj na otázku nakedy?/na kiedy? Konštrukcie typu – prišiel som na siedmu, odložme to na 
budúci týždeň // przyjechałem na siódmą, przesuńmy to na później – odpovedajúce na druhý 
typ otázky, vyjadrujú podľa nášho názoru plánovanie v čase. Buď sa nimi vyjadruje niečo, 
čo je naplánované do bližšej/vzdialenejšej budúcnosti alebo niečo, čo bolo naplánované 
a v minulosti sa už uskutočnilo. 
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K dynamickým časovým významom patrí:
–význam „časového východiska“;
–význam „časovej hranice“.

Tabuľka 22 Prehľad statických a dynamických odtienkov časového významu  

ČASOVÝ VÝZNAM
STATICKÉ ČASOVÉ 

VÝZNAMY
kedy?/kiedy? 

ako dlho?/jak długo? 

ako často?/jak często?

DYNAMICKÉ ČASOVÉ 
VÝZNAMY

odkedy?/od kiedy? 

dokedy?/do kiedy?

význam „(konkrétneho) časového bodu“ význam „časového východiska“

význam „(približného) časového bodu“ význam „časovej hranice“

význam „relačného určenia“
1.) význam „časového predchádzania“
2.) význam „časovej súčasnosti“
3.) význam „časovej následnosti“ 

význam „časového úseku“

     význam „časovej frekvencie“

Uvedené časové odtienky sme podobne ako pri priestorovom význame 
vyexcerpovali z predložkových hesiel uvedených vo výkladových 
slovníkoch slovenského a poľského jazyka, z Morfológie slovenského jazyka 
(1966) a z  monografie Slovenské predložky v praxi (1968). V klasifikácii 
časového významu sa pridržiavame chápania uvedeného v knihe Súčasný 
slovenský spisovný jazyk. Syntax (1986, s. 121 – 123). Naším vkladom 
do uvedenej klasifikácie je rozdelenie významu „relačného určenia“ 
na význam „časového predchádzania“, význam „časovej súčasnosti“ 
a význam „časovej následnosti“. Zároveň sme obohatili význam časového 
bodu o prívlastok konkrétny, a to kvôli jeho bližšej špecifikácii a lepšiemu 
vyniknutiu rozdielu voči približnému časovému bodu. 

Pri vymedzovaní názvov jednotlivých typov časového významu sme 
sa stretli s rovnakými komplikáciami ako pri priestorovom význame. 
Často sme museli názov zjednocovať, prípadne sme si ho museli vďaka 
jeho neexplicitnému pomenovaniu odvodiť. V súvislosti s počtom 
a typom časových významov môžeme konštatovať, že medzi slovenčinou 
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a poľštinou je zhoda. K rozdielom, popri mnohých zhodách, dochádza až 
vo vyjadrovaní jednotlivých časových významov, čo uvádzame v podobe 
prehľadu v nasledujúcej kapitole. 

10.2.4. Paralely časového a priestorového významu možno ilustrovať 
najlepšie na predložkách, ktoré vyjadrujú oba typy kontextových 
významov. V tomto prípade dochádza výmenou kontextu okolo niektorých 
predložiek k prenosu významu z priestorovej oblasti do časovej, prípadne 
opačne.  Napríklad predložky od (G.), z (G.) vyjadrujú priestorové alebo 
časové východisko v závislosti od toho, či sa spájajú s priestorovým 
alebo časovým názvom. Podobne predložky do (G.), po (A.) vyjadrujú 
priestorovú alebo časovú hranicu v závislosti od sémantiky podradeného 
mena. Predložka pri (L.) môže v závislosti od kontextu vyjadriť blízkosť 
v priestorovej oblasti (miestny význam „blízko, v blízkosti, neďaleko“), 
ale aj blízkosť v časovej oblasti (význam „približného časového bodu“). 
Predložka pred/przed (I.) vyjadruje predchádzanie v priestore (miestny 
význam „vpredu, spredu, odpredu, na prednej strane“ niečoho) alebo v čase 
(význam „relačného určenia“). Podobných prípadov by sme mohli doložiť 
v oboch jazykoch celý rad.  

10.2.5. Pri predložkách vyjadrujúcich oba typy kontextových významov 
(časový aj priestorový) sme si často všimli  nerovnocennosť týchto 
významov. Týka sa predovšetkým počtu významových odtienkov v rámci 
jedného a druhého významu pri totožnej predložke a zníženej frekvencie 
jedného z významov spôsobenej štylistickou príznakovosťou či postupným 
zánikom daného významu pri predložke. V rámci súboru prvotných 
predložiek nachádzame celý rad predložiek s takýmito charakteristikami, 
pričom na tomto mieste sa obmedzíme len na niekoľko z nich, ktoré to 
budú ilustrovať.

Predložka pri/przy (L.) vyjadruje len jeden priestorový význam 
(miestny význam „blízko, v blízkosti, neďaleko“), ale až tri časové 
významy v slovenčine (význam „približného  časového bodu, význam 
„konkrétneho časového bodu“ a význam „časového úseku“) a dva časové 
významy v poľštine (význam „konkrétneho časového bodu“ a význam 
„časového úseku“). 

Smerový význam „niže“ niečoho je pre predložku pod (A.) v oboch 
jazykoch  nocionálny, ale časový význam (význam „približného časového 
bodu“) ostal pri tejto predložke v slovenčine len v spojení pod večer 
(podvečer) a v archaickej konštrukcii  pod jeseň. V poľštine je tento časový 
význam rovnako frekventovaný ako priestorový, a preto sa zachováva 
aj vo väčšom počte spojení: pod koniec miesiąca, pod koniec ubiegłego 
tygodnia, pod wieczór, pod jesień... 

Podobne predložka nad (I.) vyjadruje nepríznakový miestny význam  
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„vyše“ niečoho, ale časový význam (význam „približného časového 
bodu“) sa pri nej v slovenčine zachoval len v spojeniach nad ránom, nado 
dňom (so štylistickým  príznakom archaickosti). Obmedzená frekvencia 
je aj v poľštine, lebo význam „približného časového bodu“ vyjadruje táto 
predložka len s názvami častí dňa (nad ranem, nad wieczorem). 

Nižšia frekvencia časového významu pri predložkách nad a pod 
napokon vyplýva aj z nemožnosti vertikálneho členenia času, ktorý plynie 
horizontálne.

10.3. V predchádzajúcich bodoch sme načrtli mimojazykové podmienky 
vzniku časových vzťahov a spôsob ich stvárnenia v jazyku pomocou 
predložkových konštrukcií. Taktiež sme poukázali na súvislosti časového 
významu so základným priestorovým významom. Časový význam 
sme definovali ako kontextový význam, ktorý v rámci sekundárnych 
významov zaujíma prioritné postavenie. Rovnako ako všetky kontextové 
významy vzniká súčinnosťou predložky a kontextu stojaceho okolo nej. 
V nasledujúcej časti je naším cieľom opis vplyvu jednotlivých zložiek 
kontextu na utváraní časového významu. 

10.3.1. Pádový význam slov (substantív alebo ich ekvivalentov), ktorý 
sme pri priestorovom význame definovali ako základnú zložku kontextu 
vplývajúcu na statickosť alebo dynamickosť priestorového významu, nemá 
pri časovom význame taký rozhodujúci vplyv. 

Statické časové odtienky (význam „konkrétneho časového bodu“, 
význam „približného časového bodu“, význam „relačného určenia“, 
význam „časového úseku“,  význam „časovej frekvencie“) vyjadrujú 
predložky tak v spojení so statickými pádmi (lokálom a inštrumenálom), 
ako aj s dynamickými pádmi (akuzatívom, genitívom a datívom). Statický 
alebo dynamický význam pádu teda nerozhoduje o statickosti časového 
významu predložkových konštrukcií.

Opačný stav môžeme konštatovať pri dynamických časových 
významoch (význam „časového východiska“, význam „časovej hranice“), 
ktoré vyjadrujú predložky len v spojení s dynamickými pádmi. Konkrétne 
ide o nasledujúce spojenia predložiek a pádov: od, z s genitívom, do 
s genitívom, po s akuzatívom a k s datívom. 

10.3.2. Ďalšiu zložku kontextu okolo predložky tvorí vecný význam  
podradených slov (substantív alebo ich ekvivalentov). Pri výskume 
priestorového významu sme dospeli k záveru, že existuje určitý 
vzťah medzi významom celej predložkovej konštrukcie a významom 
podradeného slova. Súbor slov, s ktorými predložky vyjadrovali jednotlivé 
odtienky priestorového významu však nebol zo sémantického hľadiska 
úzko vyhranený. Pri výskume časového významu sa nám však ukázalo, 
že takúto sémantickú skupinu vymedziť možno. Časový význam môžu 
predložky vyjadriť len v spojení s: 
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1.) názvami času (názvy časových úsekov, časových bodov...): deň, 
týždeň, rok, ráno, poludnie, večer, Vianoce, Ján, Silvester, čas, začiatok, 
koniec, leto, zima, noc, prázdniny, prestávka, semester, rok, život, 24 
hodín... // dzień, tydzień, rok, rano, południe, wieczór, Wigilia, Jan, 
Sylwester, czas, początek, koniec, lato, zima, noc, wakacje, przerwa, 
semestr, rok, życie, 24 godzin...

2.) dejovými a slovesnými menami alebo ich náhradami: žatva, kosba, 
kopačka, oberačky, tanec, sviatky, zaklopanie, čítanie, písanie, reč, hrob, 
smrť... //  żniwa, wykopki, zbiór (jabłek), taniec, święta, pisanie, czytanie, 
słuchanie, mówienie, mowa, grób, śmierć... 

Konkrétny časový význam navyše závisí aj od toho, s akým typom 
časového názvu sa predložka spája. Napríklad s názvami časových bodov 
vyjadrujú predložky význam „časového bodu“, kým s názvami časových 
úsekov vyjadrujú význam „časového úseku“.  

V rámci podradených substantív možno identifikovať aj isté skupiny, 
s ktorými predložky vyjadrujú významy zreteľnejšie a skupiny, s ktorými 
ich vyjadrujú menej zreteľne. Napríklad: 

–predložka na (A.) vyjadruje význam „časového bodu“ na otázku 
kedy?/kiedy? najzreteľnejšie v spojení s názvami výročí a sviatkov, t. j. 
pravidelne opakovaných termínov: na Jána, na Vianoce... // na Wielkanoc, 
na imieniny... 

–význam „časového úseku“ sa podčiarkuje, ak sa predložka po (A.) 
spája s časovými názvami v pluráli: po roky, po stáročia... // po wszystkie, 
po wsze czasy...

–predložka o (L.) vyjadruje najzreteľnejšie a najčastejšie časový bod 
v spojení s názvami (radovými číslovkami) hodín: o piatej (hodine)... // o 
(godzinie) czwartej...

Zriedkavým javom je opakovanie podradeného mena pred predložkou, 
ktoré predstavuje jeden zo spôsobov vyjadrenia významu „časovej 
frekvencie“. Porov. deň po dni // noc po nocy; večer za večerom // dzień za 
dniem; čas od času.     

Pri priestorovom význame dochádzalo v spojení s abstraktnými 
substantívami veľmi často k zmene konkrétneho významového odtienku na 
obrazný alebo všeobecný smerový/miestny význam. Pri časovom význame 
k takejto zmene nedochádza, pretože názvy času, dejové a slovesné mená, 
s ktorými predložky vyjadrujú časové významy, majú vždy abstraktný 
charakter. Spojenie s nimi je teda nocionálne a nespôsobuje žiadnu 
sekundárnu zmenu či posun významu. 

Vecný význam podradených slov považujeme pri vyjadrovaní časového 
významu za najdôležitejšiu zložku kontextu. 

10.3.3. Význam nadradených slov (slovies) ako ďalšia zložka 
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kontextu v nemnohých prípadoch podčiarkuje časový význam. Napríklad 
význam „časovej hranice“ vyniká najvýraznejšie, ak sa predložka do (G.) 
spája s dokonavými slovesami s prefixom do-, ktoré označujú dosiahnutie 
cieľa v čase (dočkať do rána, doczekać do końca wykładu). K zvýrazneniu 
daného významu tu dochádza predovšetkým v dôsledku korešpondencie 
predložky a predpony. 

V niektorých prípadoch je vyjadrenie konkrétneho časového významu 
ohraničené na istý okruh slovies. Napríklad: 

–význam „časového bodu“ na otázku nakedy?/na kiedy? vyjadruje 
predložka na (A.) po slovesách pohybu a smerovania, napr. prísť, doniesť, 
odkladať, poslať... // przyjechać, donieść, przesunąć..., menej pri iných 
slovesách;

–predložka po (A.) vyjadruje v slovenčine význam „časového úseku“ 
po nedokonavých slovesách (siať po stáročia, nosiť po štyri mesiace...)

–význam „časovej hranice“ vyjadruje predložka k/ku s datívom 
v spojení so slovesami vyjadrujúcimi smerovanie  (blížiť sa k večeru, 
chýliť sa k poludniu... // zbliżać się ku końcowi). 

Priamy vplyv na vyjadrenie dynamického alebo statického časového 
významu však význam nadradených slov nemá. Jeden aj druhý typ 
významov môže byť vyjadrený tak slovesami, ktoré svojím vecným 
významom vyjadrujú smerovanie, ako aj slovesami, ktoré smerovanie 
nevyjadrujú.

10.3.4. Ďalšie slová tvoriace kontext okolo predložky plnia pri 
vyjadrovaní časového významu dominantnejšiu rolu než pri priestorovom 
význame. Ich funkciou pri časovom význame je buď jeho zvýraznenie, 
alebo priamo rozhodujú o vyjadrení konkrétneho významu. 

Časový význam tieto ďalšie zložky kontextu podčiarkujú v nasledujúcich 
prípadoch: 

–význam „časového úseku“ predložky cez/przez s akuzatívom 
zdôrazňuje najmä adjektívum celý, ktoré vyjadruje, že nejaký dej sa 
uskutočňuje od začiatku do konca časového úseku (porov. narobiť sa cez 
celý týždeň, pracovať cez celý život // spać przez cały dzień, nie przychodzić 
przez cały miesiąc);

–význam „časového úseku“ predložky po s akuzatívom sa rovnako 
zdôrazňuje adjektívami celý, všetok, dlhý, mnohý (hladovať po celú zimu, 
pracovať po všetok život);

–význam relačného určenia predložky s/z s inštrumentálom sa 
podčiarkuje príslovkami súčasne, súbežne, zároveň...s // razem, 
jednocześnie, równocześnie...z;

–význam „časového úseku“ slovenskej predložky do s genitívom 
a poľskej predložky w s lokálom najzreteľnejšie vystupuje, keď sa uvádza, 
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koľkokrát sa dej opakuje: meniť sa  tri razy do roka // zmieniać się trzy 
razy w roku.

O type časového významu rozhoduje širší kontext napríklad pri 
predložke v/w. Táto predložka v závislosti od neprítomnosti alebo 
prítomnosti prívlastku rozvíjajúceho podradené meno v lokáli vyjadruje 
význam „časového úseku“ alebo význam „časového bodu“: v lete, v marci, 
v živote // w sierpniu, w nocy, w życiu – v nočnej hodine, v tom okamihu, 
v tom čase // w tej samej chwili. Podobná situácia nastáva aj v spojení 
uvedenej predložky s akuzatívom. Predložka v/w vyjadruje časový bod 
pri menách, ktoré sú v prevažnej väčšine rozvíjané prívlastkom (okrem 
názvov dní a častí dňa, kde je prítomnosť prívlastku fakultatívna), porov. 
v to leto, v ten večer, v piatok // w ten dzień, w taki wieczór, w niedzielę. 
Časový úsek vyjadruje predložka w len v poľštine, a to bez prívlastku 
rozvíjajúceho podradené meno v akuzatíve (w dzień, w godzinę). 

Inde je prítomnosť prívlastku nevyhnutná na vyjadrenie daného 
časového významu vôbec. Napríklad predložka na s akuzatívom (ak 
sa nespája s názvami výročí a sviatkov vyjadrujúcich opakovanie) 
vyjadruje význam „časového bodu“ na otázku kedy?/kiedy? len s menami 
rozvíjanými prívlastkom (na druhé ráno, na budúci piatok, na šiesty deň // 
na drugie śniadanie, na drugi dzień). Podobný prípad predstavuje aj jeden 
zo spôsobov vyjadrenia významu „časovej frekvencie“, ktorý si vyžaduje 
spojenie predložkovej konštrukcie so slovom raz (krát), napr. raz za týždeň, 
dvakrát do roka // raz na tydzień, raz w tygodniu.


