
17

3. KRITÉRIÁ VYMEDZENIA PRVOTNÝCH 
PREDLOŽIEK ZO SYNCHRÓNNEHO 

HĽADISKA
3.1. Správne vymedzenie súboru prvotných predložiek zo synchrónneho 

hľadiska pokladáme za nevyhnutné preto, lebo tvorí materiálovú bázu, 
z  ktorej vychádzame pri opise a konfrontácii vyjadrovania jednotlivých 
predložkových významov aj pri poukázaní na systém, do ktorého sú 
predložky organizované.

3.2. Zo synchrónneho hľadiska je najdôležitejšie pre vymedzenie 
kompletného súboru prvotných  (primárnych)  predložiek  funkčné  
kritérium2.  Na  základe  tohto  kritéria,  ktoré zohľadňuje stupeň viazanosti 
na meno a stupeň abstraktnosti významu, patria k prvotným predložkám 
slová, ktoré sa dnes v inej ako predložkovej funkcii nepoužívajú. Znamená 
to, že sa vyskytujú iba s významom predložiek a iba v spojení s nepriamym 
pádom substantíva alebo jeho ekvivalentu, pričom je pre ne typická 
mnohovýznamovosť a všeobecnosť významu (MSJ, 1966, s. 620; Oravec, 
1988, s. 179). Najspoľahlivejším ukazovateľom toho, či sa v súčasnosti dané 
slovo používa len vo funkcii predložky (vtedy ide o primárnu predložku) 
alebo aj v nejakej inej funkcii (vtedy ide o sekundárnu predložku), sú najmä 
výkladové slovníky jednotlivých jazykov, ktoré majú normatívnu povahu.3 
Uplatnením funkčného kritéria sme z poľských slovníkov vyexcerpovali 
28 prvotných predložiek (bez, dla, do, koło, ku, między, na, nad, o, od, po, 
pod, podczas, podług, przeciw(ko), przed, przez, prócz,  przy, śród, u, w, 
wbrew, według, wobec, wskutek, z, za). V slovenčine tento súbor tvorí 22 
prvotných predložiek (bez, cez, do, k, medzi, na, nad, o, od, okrem, po, pod, 
pre, pred, pri, proti, s, skrz, u, v, z, za).

Väčšina týchto predložiek sú zároveň etymologické (vlastné, pôvodné) 
predložky, t. j. boli predložkami už v predpísomnom období slovanských 
jazykov. Zo súčasného hľadiska by však súbor prvotných predložiek 
redukciou na tzv. etymologické kritérium nebol kompletný. Nezahŕňal 
by totiž predložky, ktoré etymologicky predložkami neboli, ale dnes sa 
v inej ako predložkovej funkcii a mimo spojenia s pádmi nepoužívajú, 
preto je ich zaradenie k súčasnému systému prvotných predložiek 
nevyhnutné. V slovenčine sa to týka konkrétne štyroch predložiek (medzi, 
proti, okrem, skrz). Predložka medzi je pôvodne druhotná predložka, ide 
o bezpredložkový lokál substantíva medza; predložka proti čiastočne súvisí 
2 Nepoužívame v slovenčine zaužívaný termín hľadisko – funkčné hľadisko, etymologické 
hľadisko – (porov. napr. Oravec, 1988, s. 179; MSJ, 1966, s. 620), ale kritérium.
3 Použité slovenské a poľské výkladové slovníky sú uvedené v zozname literatúry. 
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so slovenským „protiviť sa“ čiže „byť proti“; predložky okrem, skrz boli 
pôvodne príslovkami (Machek, 1971, s. 294, 361, 485, 549). V poľštine sa 
to týka napr. predložiek: wskutek, wobec, wbrew, podczas – ide o pôvodné 
predložkové konštrukcie, ktoré ustrnuli; między – pôvodne lokál substantíva 
miedza; śród – pôvodne substantívum s významom „środek“ (Milewska, 
2003, s. 80) atď. 

Z uvedených dôvodov považujeme etymologické kritérium z hľadiska 
dnešného používania za podradené funkčnému, pretože pre akýkoľvek 
synchrónny opis či konfrontáciu je nedostatočné. Pri synchrónnom pohľade 
na predložky môže byť len doplňujúce v tom zmysle, že poukazuje na 
starobylosť väčšiny dnešných primárnych predložiek, ktoré slovenčina 
a poľština zdedili z praslovančiny. 

3.3. V práci  sa venujeme len jednoduchým, t. j. nezloženým prvotným 
predložkám. Bokom ponechávame (podvojné a potrojné) mechanické 
zloženiny z prvotných predložiek, ktoré sú známe v slovenčine aj poľštine 
a slúžia na presnejšie alebo intenzívnejšie označenie určovacích vzťahov 
(najmä priestorových). V poľštine však môže rozdiel medzi jednoduchými 
a zloženými prvotnými predložkami spočívať aj v ich štylistickom využití. 
Napríklad zložené predložky pomiędzy, popod a  poza  v  poľštine sú oproti 
ich jednoduchým bezpríznakovým pendantom (między, pod, za) nositeľmi 
štylistického príznaku knižnosti, z čoho vyplýva aj ich obmedzené a menej 
časté využitie.

3.4. Prvotné predložky možno rozdeliť podľa toho, s ktorým pádom 
(pádmi) sa viažu. Toto delenie je dôležité preto, lebo, ako hovorí J. Oravec, 
pád poukazuje na sémantický rámec predložiek (Oravec, 1988, s. 181). 
Niektoré prvotné predložky sa viažu len s jedným pádom, niektoré s dvoma 
pádmi, jedna predložka s troma pádmi. 
Tabuľka 1 Prehľad predložiek podľa väzby s pádom (pádmi)

pády slovenčina poľština
genitív bez, do, od, okrem, 

u, z
bez, dla, do, koło, od, 
podczas, podług, prócz, 
śród, u, według, wobec, 
wskutek, z

datív k, proti ku, przeciw(ko), wbrew
akuzatív cez, pre, skrz przez
lokál pri przy
inštrumentál s z
akuzatív a lokál na, o, po, v na, o, po, w
akuzatív a inštrumentál medzi, nad, pod, pred między, nad, pod, przed 
genitív, akuzatív 
a inštrumentál za za
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3.5. Vzhľadom na počet slabík možno jednoduché prvotné predložky 
rozdeliť na neslabičné, jednoslabičné a dvojslabičné. Toto delenie nie je 
natoľko závažné ako delenie podľa pádov, poukazuje len na formálnu 
stránku predložiek, pričom zahŕňa predložky v základnom tvare, t. j. 
v nevokalizovanej podobe.
Tabuľka 2 Delenie predložiek z hľadiska (ne)slabičnosti

počet slabík slovenčina poľština
neslabičné k, s, v, z w, z
jednoslabičné bez, cez, do, na, nad, o, 

od, po, pod, pre, pred, pri, 
skrz, u, za

bez, dla, do, ku, na, nad, o, 
od, po, pod, prócz, przed, 
przez, przy, śród, u, wbrew, 
za 

dvojslabičné medzi, okrem, proti koło, między, podczas, 
podług, przeciw, według, 
wobec, wskutek

3.6. Na základe uvedeného počtu prvotných predložiek v slovenčine 
a poľštine možno povedať, že kvantitatívne sa tieto systémy príliš 
neodlišujú. O šesť predložiek bohatší poľský systém v tomto prípade 
neznamená aj rovnako bohaté využitie všetkých prepozícií. Pre systém 
prvotných predložiek v slovenčine je charakteristické, že všetky predložky 
sú v základe štylisticky bezpríznakové a z časového hľadiska sa pociťujú 
ako živé, t. j. patria do aktívnej vrstvy slovnej zásoby. Tým nechceme 
povedať, že žiadna slovenská predložka nenesie niektorý zo štylistických 
príznakov alebo príznak zastaranosti. Základným rozdielom oproti poľštine 
je to, že tieto príznaky majú jednotlivé slovenské predložky len v niektorých 
svojich významoch. Napríklad predložka v s akuzatívom má  príznak 
poetickosti v smerovom význame dovnútra (v tvoju žilu) a archaickosti vo 
význame účelu (v obeť, v dobro), ale v časovom  a  predmetovom  význame  
sa  už  pociťuje ako živá a štylisticky bezpríznaková (v piatok, dúfať vo 
víťazstvo). Jedinou slovenskou predložkou zastarávajúcou vo všetkých 
svojich významoch je predložka skrz s akuzatívom.

Naznačili sme už, že v poľskom systéme je viacero predložiek, ktoré 
sú vo všetkých svojich významoch príznakové, a že z týchto ich vlastností 
vyplýva aj ich obmedzené a menej časté využitie. Príznak knižnosti majú 
predložky ku, wbrew, prócz (jej bezpríznakovým náprotivkom je zložená 
predložka oprócz). Štylistické príznaky knižnosti a zároveň oficiálnosti 
nesie predložka podczas; príznak oficiálnosti predložka wskutek a oproti 
živej predložke według stojí v tomto systéme zastaraná predložka podług; 
zastaraná je aj predložka śród, ktorú nahrádza zložená predložka wśród. 

Poľským špecifikom je dvojica predložiek przeciw/przeciwko, 
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ktoré sú odlíšené len formálne (prítomnosťou alebo neprítomnosťou 
formantu), pričom vyjadrujú totožné významy. Formálnym rozdielom 
oproti slovenčine je aj predložka ku, ktorá sa v poľštine  vyskytuje vždy 
vo vokalizovanej podobe, kým v slovenčine sa vokalizuje len za istých 
podmienok a základný tvar je nevokalizovaný. Z hľadiska spojenia 
s pádom môže byť zavádzajúcou predložka pre/dla, ktorá sa v slovenčine 
viaže s akuzatívom a v poľštine s genitívom. Formálne ochudobnenie, ale 
na druhej strane zjednodušenie poľského pravopisu, predstavuje predložka  
z, ktorá sa v poľštine spája s genitívom aj inštrumentálom. V slovenčine 
sa v Pravidlách slovenského pravopisu z  roku 1953 stanovilo používanie 
predložky z v genitíve a predložky s v inštrumentáli (Kačala, 1998, s. 56). 
Významy, ktoré tieto predložky vyjadrujú s genitívom a  s inštrumentálom, 
sú dnes v oboch jazykoch pomerne odlíšené, pričom v slovenčine je táto 
odlišnosť významov podporená aj formálne. 

3.7. Aj napriek tomu, že prvotných predložiek je malý počet, sú veľmi 
frekventované. Predstavujú asi štyri pätiny všetkých predložkových 
spojení (Oravec, 1968a, s. 8). V Mistríkovom frekvenčnom slovníku 
sa medzi prvými sto najfrekventovanejšími slovami uvádza šestnásť 
slovenských a rovnaký počet poľských prvotných predložiek (porov. 
Frekvencia slov v slovenčine, 1969, s. 99 – 100, 132 – 133, 701 – 702).4 
V slovenčine v poradí: v, na, z, s, do, o, za, po, k, od, pre, pri, pred, 
bez, medzi, pod; v poľštine v poradí: w, z, na, do, o, po, za, przez, dla, 
od, przy, przed, między, pod, bez, nad. Frekvencie vybraných predložiek 
na základe analýzy: súboru textov obsahujúcich 500 000 slov, jazyka 
televízie, hovorového štýlu a literárnych diel vybraných autorov, uvádza v 
monografii aj R. Przybylska (2002, s. 204 – 570). Na ilustráciu sme vytvorili 
tabuľku, v ktorej uvádzame tri zdroje frekvencie predložiek.5 Už na prvý 
pohľad je zrejmé, že frekvenčné poradia podľa jednotlivých zdrojov u R. 
Przybylskej a Mistríkovo poradie, sú rozdielne. Frekvencia predložiek sa 
podľa nášho názoru odvíja od štýlu, od formy jazyka (písomná alebo ústna), 
od rozsahu analyzovaného materiálu a ďalších faktorov. Nepochybne je 
podmienená aj autorskou individualitou, čo sa najzreteľnejšie prejavuje 
4 Frekvenciu slov v slovenčine uvádza J. Mistrík na základe výskumu štylisticky rôznorodých 
textov v rozsahu 1 000 000 slov. Frekvenčný slovník poľského jazyka preberá od dr. W. 
Pisareka, vedeckého pracovníka Ośrodku Badań Prasoznawczych v Krakove. Obsahuje 
len 500 slov, ktoré boli zistené z publicistických textov v rozsahu 60 000 kontextových 
jednotiek. 
5 V prvom prípade preberá R. Przybylska údaje z práce I. Kamińskej-Szmaj (Charakterystyka 
statystyczno-stylistyczna części mowy (na materiale „Polskiego słownika frekwencyjnego“), 
1989), v druhom zo štúdie W. Śliwińského (Charakterystyka ilościowa przyimka, 1992). 
Číselné výsledky v tretej kolónke sú na základe jej vlastného výskumu Iwaszkiewiczových 
poviedok (Stara cegielnia, 1973). Okrem toho udáva ešte ďalšie štyri zdroje uvádzajúce 
frekvenciu predložiek na základe výskumu rôzneho materiálu (podrobnejšie porovnaj 
Przybylska, 2002, s. 204).  
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v umeleckom štýle – v prejave každého autora. Preto podľa našej mienky 
určiť definitívne frekvenčné poradie prvotných predložiek nie je možné. 
V každom prípade je nespochybniteľný fakt, že predložky patria k jedným 
z najfrekventovanejších slov. 
Tabuľka 3 Frekvencia poľských predložiek podľa jednotlivých zdrojov

súbor textov –
60 000 slov

(Mistrík, 1969)

súbor textov –
500 000 slov

(Przybylska, 2002)

jazyk televízie –
189 000 slov

(Przybylska, 2002)

texty
J. Iwaszkiewicza

(Przybylska, 2002)
w w                  16 316 w                   5 971 na                284
na na                  8 598 na                  2 975 w                 258
po po                  1 728 po                     536 za                  70
za przez              1 464 przez                408 po                  60
przez za                   1 336 przed                367 pod                35
przy przy                  995 za                     366 przez             29
przed przed                683 przy                  240 przed             27
pod pod                   668 pod                   202 nad                24
nad nad                   498 nad                   132 przy               19

3.8. Na záver by sme ešte chceli uviesť niekoľko poznámok, ktoré 
bezprostredne súvisia s excerpovaním prvotných predložiek z výkladových 
slovníkov poľského jazyka. K tomuto kroku sme boli odkázaní 
predovšetkým preto, lebo poľské gramatiky neuvádzajú zoznam prvotných 
predložiek, čo nepochybne vyplýva z inej tradície.

V rámci poľských slovníkov, z ktorých sme vychádzali, sme sa 
niekoľkokrát stretli s rozdielnou interpretáciou jednej lexémy. Napr. výraz 
wbrew sa podľa  SJP (1996, s. 621) a SWJP (1998, s. 501) používa len vo 
funkcii predložky, ide teda o primárnu predložku, ale podľa ISJP (2000, s. 
975) vystupuje aj vo funkcii príslovky, ide teda o sekundárnu predložku. 
V takýchto prípadoch sme sa riadili zhodnou interpretáciou dvoch 
slovníkov. Za problematický považujeme aj samotný spôsob zachytenia 
predložiek a ich významov v poľských slovníkoch, pretože vo veľkej miere 
komplikuje odlíšenie primárnych predložiek, sekundárnych predložiek 
a tzv. vlastných homoným. Pre väčšiu názornosť sme vypracovali tabuľku, 
ktorú uvádzame za textom. Slová výlučne s predložkovou funkciou 
(prvotné predložky) tvoria v SJP a ISJP jedno heslo, v rámci ktorého sú 
uvedené významy.6  Slová s predložkovou a inou (väčšinou príslovkovou) 
funkciou, teda druhotné predložky, tvoria v uvedených slovníkoch jedno 
heslo s viacstupňovým členením. V prípadoch typu: obok 1. przyimek; 
2. przysłówek, ide o tzv. slovnodruhové (gramatické) homonymá, medzi 
ktorými je zreteľná sémantická súvislosť, ale odlišná slovnodruhová 
platnosť a morfologické charakteristiky. Rovnakým spôsobom sa 
spracúvajú prvotné a druhotné predložky v slovenčine.7 Posledným 
6 O nedôslednosti rozlišovania významov podľa pádov sme hovorili v predchádzajúcej 
kapitole. 
7 Na ilustráciu sme uviedli len príklady z KSSJ, ktorý sa neodlišuje spôsobom spracovania 
predložiek od SSJ.
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prípadom, s ktorým sa môžeme stretnúť, sú slová s rovnakou formou, ale 
odlišnými významami, bez zjavnej sémantickej súvislosti, ktorá môže byť 
sprevádzaná aj slovnodruhovými a gramatickými rozdielmi. Ide o tzv. 
vlastné alebo lexikálne homonymá, ktoré uvádzame v tabuľke ako tretí 
prípad. V SJP, ISJP a KSSJ sú uvádzané ako samostatné heslá. Spôsob 
spracovania predložiek v SWJP sa však od vymenovaných slovníkov 
výrazne odlišuje. Prvotné predložky, druhotné predložky aj vlastné 
homonymá zachytáva rovnakým spôsobom: v samostatných heslách, teda 
akoby vo všetkých troch prípadoch išlo o vlastné (lexikálne) homonymá 
bez sémantickej súvislosti. Z toho dôvodu ho považujeme za najmenej 
vedecký. 

Tabuľka 4 Spôsob spracovania predložiek vo výkladových slovníkoch 
slovenčiny a poľštiny

KSSJ 
(Kačala, 1997)

SJP
(Szymczak, 1996)

SWJP
(Dunaj, 1998)

ISJP 
(Bańko, 2000)

slová výlučne s predložkovou funkciou =  prvotné predložky

pod predl. 

A. s A vyj.        
1. – 4. 

B. s I vyj.         
1. – 5.

pod przyimek 
łączący się 
z rzeczownikami 
(lub innymi 
wyrazami 
pełniącymi 
ich funkcję) w 
narzędniku lub 
bierniku 1. – 12.

pod I przyim., 
łączy się 
z biernikiem 
1. – 5.
pod II przyim., 
łączy się 
z narzędnikiem 
1. – 8.

pod 1. Jeśli 
jakaś osoba lub 
rzecz znajduje 
się pod czymś 
lub przemieszcza 
się pod coś, to 
znajduje się 
poniżej tej rzeczy 
lub przedostaje 
się w miejsce 
leżące poniżej 
niej.

21. Jeśli ktoś pije 
pod jakąś rzecz, 
to bierze ją jako 
zakąskę....

przyimek 
[N] lub 
przyimek 
[B] ≠ nad

przyimek 
[B]
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slová s predložkovou a inou funkciou = druhotné predložky
slovnodruhové (gramatické) homonymá

vedľa 
I. prísl.1. –   2.
II. predl. s G vyj. 
1. – 3.

obok 1. przyimek 
łączący się 
z dopełniaczem, 
oznaczający   
a) – b)  
2. przysłówek 
wyrażający...

obok I przyim., 
łączy się 
z dopełniaczem 
1. – 2.

obok II przysł....

obok 1 Jeśli ktoś 
lub coś znajduje 
się obok jakiejś 
rzeczy lub osoby, 
to znajduje się 
blisko niej. Obok 
obrazu...
►Używane jako 
przysłówek. Tam 
jest krzyż a obok 
napis.
          

2 Słowa obok 
używamy, aby 
powiedzieć, że....

przyimek 
[D] = 
koło, przy

►przys-
łówek 
z cza-
sowni-
kiem

przyimek 
[D] = 
oprócz, 
prócz, 
poza

vlastné (lexikálne) homonymá

u1 neskl. s. 
samohláska 
a písmeno

u2 predl. s G vyj. 
1. – 4. 

I bez m IV, D. bzu, 
Ms. bzie; lm M. 
bzy

II bez przyimek 
łączący się 
z rzeczownikami 
(i zaimkami) w 
dopełniaczu a) – f)

bez I rz. mnż I, 
D. bzu, Mc. bzie

bez II przyim., 
łączy się 
z dopełniaczem 
1. – 5.

bez 1: rzeczownik
D bzu, Ms bzie, 
lm M bzy.
1. – 2.

bez 2: przyimek
1. Jeśli coś się 
zdarzyło bez 
czegoś innego, to 
temu pierwszemu 
zdarzeniu nie 
towarzyszyło to 
drugie

2. – 6.

przyimek 
[D] ≠ z

przyimek 
[D]...


