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12. SYSTÉM SLOVENSKÝCH 
A POĽSKÝCH ČASOVÝCH PREDLOŽIEK

Časové predložky predstavujú skupinu predložiek, ktoré v kontexte vy-
jadrujú časový význam. Protikladov, do ktorých tieto predložky v rámci 
časového významu vstupujú, nie je toľko ako pri priestorovom význame. 
Systém časových predložiek je teda v porovnaní so systémom priestoro-
vých predložiek omnoho chudobnejší. Po analýze vyjadrovania jednotli-
vých odtienkov časového významu sme dospeli k niekoľkým záverom.

Časový význam v slovenčine a poľštine sme rozdelili na dynamické ča-
sové významy a statické časové významy. Predložkové konštrukcie, ktoré 
vyjadrujú jednotlivé dynamické a statické významy však nevstupujú do 
dynamicko – statických protikladov ako pri priestorovom význame. Je to 
spôsobené niekoľkými skutočnosťami: 

1.) Statické časové významy vyjadrujú predložky rovnako v spojení so 
statickými, ako aj s dynamickými pádmi, s nesmerovými aj smerovými 
slovesami. Dynamické časové významy vyjadrujú predložky len v spojení 
s dynamickými pádmi, ale s oboma typmi slovies. 

2.) Predložky spájajúce sa s dvoma pádmi (dynamickým aj statickým) 
môžu s oboma vyjadriť jeden typ významu. Napríklad predložky v/w a na 
vyjadrujú s akuzatívom aj s lokálom statický význam „konkrétneho časo-
vého bodu“. 

3.) V rámci klasifikácie dynamických a statických časových odtienkov 
nie sú vybudované opozície, ako to bolo v prípade priestorového významu 
(porov. napr. pri priestorovom význame miestny význam „vpredu, spredu, 
odpredu, na prednej strane“ – smerový význam „do priestoru pred nie-
čím“).

Nízky počet protikladov sa podľa nášho názoru vytvára aj v rámci sa-
motnej dynamickej a statickej zložky časového významu. V rámci dyna-
mickej zložky sa proti sebe stavajú konštrukcie vyjadrujúce význam „ča-
sového východiska“ a význam „časovej hranice“; v rámci statickej zložky 
sú to predložkové konštrukcie vyjadrujúce význam „časového predchádza-
nia“ oproti konštrukciám s významom „časovej následnosti“. Na vyjad-
renie týchto protikladov nemá pádový význam podradených slov žiaden 
vplyv. Tieto protiklady priamo súvisia s časovými vzťahmi, ktoré nastáva-
jú v mimojazykovej realite.  

Protiklad „časové predchádzanie“ –  „časová následnosť“ je priamym 
odrazom horizontálneho plynutia času. Nemožnosť vertikálneho členenia 
času dokazuje aj zriedkavosť konštrukcií typu: nad ránom // nad wieczo-
rem; pod večer // pod wieczór.  

Jednotlivé typy protikladov ilustrujeme predložkovými konštrukciami. 
Celé vety uvádzame v kapitole č. 11.
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Tabuľka 25 Systém  časových predložiek. Statické protiklady.

STATICKÉ PROTIKLADY 
pred/przed s inštrumentálom

–význam „časového predchádzania“
  (relačného určenia)

žiť pred mnohými rokmi, sľúbiť pred 
rokom // zostać zabity przed śmiercią, 
podpatrywać przed zachodem

po s lokálom
–význam „časovej následnosti“ 
  (relačného určenia)

vynukovať po jedle, prepustiť po 
chvíľke // otwierać po kolacji, chwycić 
(gorączkę) po czterech dniach

o s akuzatívom
–význam „časovej následnosti“ 
  (relačného určenia)

pobrať sa o hodinu, čakať o týždeň, 
prísť o dva dni

za s inštrumentálom
–význam „časovej následnosti“ 
  (relačného určenia)

prísť (dážď) za vetrom // rozkwitać za 
nadejściem wiosny

za s akuzatívom (v poľštine)
–význam „časovej následnosti“ 
  (relačného určenia)

zrobić za chwilę, runąć za chwilę

w s akuzatívom (v poľštine)
–význam „časovej následnosti“ 
  (relačného určenia)

biegać w dwa dni potem, pokazać w 
parę tygodni później
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Tabuľka 26 Systém  časových predložiek. Dynamické protiklady. 

DYNAMICKÉ PROTIKLADY 
od s genitívom

–význam „časového východiska“

motať sa od pol tretej, nepredať 
(kanvy) od výročného jarmoku // nastać 
(skwary) od połowy czerwca, być jak w 
ogniu od rana

do s genitívom
–význam „časovej hranice“

spomínať do smrti, čakať do zajtra // 
było zimno do połowy czerwca, było 
dość czasu do obiadu

po s akuzatívom
–význam „časovej hranice“

trvať po koniec vojny, ísť po tú chvíľu 
// przetrwać po wiek osiemnasty, 
pracować po ostatnie tchnienie

Protiklad kontaktnosť – nekontaktnosť, vyplývajúci z významu pádov, 
sme pri priestorových predložkách uznali za druhý základný protiklad, kto-
rý ich bližšie charakterizoval v rámci dynamicko – statických protikladov 
aj samotných dynamických a statických protikladov. Pri časových predlož-
kách sa podľa nášho názoru tento protiklad realizuje v obmedzenej miere. 
Vlastnosť kontaktnosti sa najvýraznejšie prejavuje pri časových predlož-
kách utvárajúcich dynamické protiklady uvedené v tabuľke č. 26. Predlož-
ka od vyjadruje s kontaktným genitívom smerovanie s kontaktom v (časo-
vom) východisku a predložky do a po vyjadrujú s kontaktným genitívom 
a akuzatívom smerovanie s kontaktom v (časovom) cieli.

Pri statických protikladoch je tento protiklad irelevantný, pretože voči 
nekontaktnému inštrumentálu, s ktorým predložka pred/przed vyjadruje 
význam „časového predchádzania“, sa stavajú predložky spojené 
s nekontaktnými aj kontaktnými pádmi vyjadrujúce význam „časovej 
následnosti“.


