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4. MIESTO PREDLOŽIEK V SYSTÉME 
SLOVNÝCH DRUHOV

V DIACHRÓNNO-SYNCHRÓNNOM 
POHĽADE

4.1. Otázka klasifikácie slovnej zásoby na slovné druhy patrila vždy 
k jednej z najťažších v lingvistike. Už najstarší gramatici si uvedomovali 
odlišnosti medzi jednotlivými slovami a na základe týchto uvedomova-
ných odlišností sa pokúšali slová podeliť. V priebehu vývinu možno v jed-
notlivých gramatikách pozorovať rozkolísanosť v počte a pomenúvaní 
slovných druhov, odlišnosti v definovaní jednotlivých slovných druhov, 
ako aj vo vymedzení slovného druhu vo všeobecnosti. Neskôr aj stano-
venie rôznych kritérií delenia slovných druhov, čo predstavuje už vyššiu 
úroveň abstrakcie. 

Problematiku slovných druhov nemôžeme ani dnes považovať za uzav-
retú. V súčasnej spisovnej slovenčine sa hovorí o desiatich slovných dru-
hoch. V poľskej jazykovede však nie sú názory na počet slovných druhov 
také jednotné, hoci pre školskú prax sa prijíma desať slovných druhov. 
Ďalším problémom je, že nejestvuje žiadna všeobecne prijatá klasifikácia  
slovnej zásoby na slovné druhy. Slovná zásoba sa delí až na základe troch 
kritérií: sémantického, morfologického a syntaktického. Nevýhodou tých-
to klasifikácií je, že sa navzájom nekryjú. V slovenčine navyše v každej 
z troch klasifikácií stojí jeden slovný druh mimo nej. V poľštine má každá 
klasifikácia niekoľko variantov. Neexistuje ani žiadna  všeobecne prijatá 
definícia slovného druhu ako takého. Jestvujúce definície slovných druhov 
sa opierajú o uvedené klasifikačné kritériá. 

4.1.1. Načrtnuté problémy spájajúce sa so slovnými druhmi v minulos-
ti a súčasnosti chceme doložiť na konkrétnom materiáli, pričom kapitolu 
členíme na dve časti. V jej prvej časti porovnávame počet, klasifikáciu a 
spôsob pomenúvania slovných druhov v gramatikách Antona Bernoláka 
(Grammatica slavica ad systema scholarum nationalium..., Posonii 1790), 
Ľudevíta Štúra (Nauka reči slovenskej, V Prešporku 1846) a Samuela 
Cambla (Rukoväť spisovnej reči slovenskej, 3. vyd., Turčiansky sv. Martin 
1919). Osobitne sa  venujeme postaveniu predložiek v ich systémoch slov-
ných druhov, ale aj celkovému miestu predložiek v týchto gramatikách. Vo 
všetkých prípadoch sme vychádzali z originálov gramatík. Zo sekundár-
nej literatúry sme čerpali z práce Kataríny Habovštiakovej (Bernolákovo 
jazykovedné dielo, 1968). V poľštine analyzujeme z uvedených hľadísk 
gramatiku Stanisława Szobera (Gramatyka języka polskiego, Lwów – War-
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szawa 1923) a gramatiku kolektívu autorov (Gramatyka języka polskiego, 
Kraków 1923), kde sme sa zamerali na časť Składnia (s. 287 – 370), ktorej 
autorom je Jan Łoś.8 

4.1.2. V druhej časti sa pokúsime zaujať stanovisko ku klasifikácii 
slovnej zásoby na slovné druhy v súčasnej slovenčine a poľštine. 
Osobitne sa sústredíme na postavenie predložiek v systéme slovných 
druhov. V rámci tejto synchrónnej konfrontácie vychádzame v slovenčine 
z akademickej Morfológie slovenského jazyka (1966) a z knihy Súčasný 
slovenský spisovný jazyk. Morfológia (1988). V poľštine vychádzame 
z práce Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia (1999), 
kde autorom príslušnej kapitoly je Roman Laskowski.9

4.2. Oproti dnešným desiatim slovným druhom hovorí Anton Bernolák 
vo svojej Gramatike i Ľudevít Štúr  v Nauke reči slovenskej o siedmich 
slovných druhoch. Bernolák ich nazýva čiastki reči (partes orationis), 
Ľudevít Štúr zas článki reči. Podľa Samuela Cambla existuje deväť 
slovných druhov (čiastky reči). 

8 Pre staršie obdobie poľského jazyka je rovnako ako v súčasnosti príznačné pomerne veľké 
množstvo gramatík. Uvedené gramatiky sme si zvolili za predmet analýzy z niekoľkých 
dôvodov. Ide o prvé gramatiky, ktoré vznikli po získaní nezávislosti Poľska v roku 1918 
a zároveň o najznámejšie gramatiky medzivojnového obdobia. Rovnakým rokom ich 
vydania sme chceli ilustrovať nejednotnosť v prístupe k slovným druhom v totožnom 
období. Oproti starším gramatikám poľského jazyka, ktoré sme mali taktiež k dispozícii, 
v spôsobe spracovania slovných druhov (osobitne predložiek) v Szoberovej gramatike 
a v gramatike Łośa a kol. sme videli najviac podobností so súčasnými gramatikami 
poľštiny. 
9 V oblasti súčasnej poľskej morfológie existuje omnoho väčšie množstvo jazykovedného 
materiálu než v slovenčine. Tento fakt spôsobuje vysokú variantnosť v jednotlivých otázkach 
spájajúcich sa so slovnými druhmi v rámci poľskej jazykovedy. Nie je naším cieľom podať 
kompletný prehľad názorov na slovné druhy, preto sme si za predmet konfrontácie zvolili 
najnovšiu akademickú morfológiu poľského jazyka (Gramatyka współczesnego języka 
polskiego. Morfologia, 1999).
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Tabuľka 5 Systémy slovných druhov podľa A. Bernoláka, Ľ. Štúra a S. Cambla 

 čiastki reči (partes orationis)
Antona Bernoláka

článki reči
Ľudevíta Štúra

čiastky reči
Samuela Cambla

méno (nomen) – méno podstatné 
(nomen substantivum)

 – méno pridawné
(nomen adjectivum)

 – méno početné
(numerale)

mená – samostatnje mená 

         – prídavnje mená 

– počtovje mená/  
  počti

podstatné mená 
(substantivum)
prídavné mená 
(adjectivum)
číslovky (numeralia)

zámeno (pronomen) všemená zámená (pronomen)

slowo (verbum) slovesá slovesá (verbum)

menoslová (particípiá)

príslowko (adverbium) príslovki príslovky 
(adverbium)

predstawka (praepositio) predložki predložky 
(präpositio)

spojitelka (conjunctio) spojki spojky (conjunctio)
medzislowko/medzihačka 
(interjectio)

citoslovcia 
(interjectio)

Prvým slovným druhom u Bernoláka a Štúra sú mená. K menám 
zaraďujú obaja autori podstatné mená, prídavné mená a číslovky. Aj 
napriek tomu, že vo svojich gramatikách definujú a analyzujú substantíva, 
adjektíva a numeráliá samostatne, počítajú ich za jeden slovný druh. S. 
Cambel v zhode s dnešným chápaním hovorí o troch slovných druhoch. 

V ich klasifikáciách sme postrehli niekoľko rozdielov. A. Bernolák 
a S. Cambel  vyčleňujú samostatne citoslovcia (Bernolák ich nazýva 
medzislowko/medzihačka). Ľ. Štúr ich  k svojim siedmim článkom reči 
nezaradil. Aj on si však uvedomoval existenciu tohto osobitého typu slov, 
keď bezprostredne za vymenovanými siedmimi slovnými druhmi píše: 
„Víkrikňíki čistje, jestli k druhím článkom reči ňepatrja, sú bez určiťejšjeho 
víznamu a najvjac len čistuo nasleduvaňja zvukou prirodzeních.“ (Štúr, 
1846, s. 113). Ďalší rozdiel je v tom, že Ľ. Štúr vyčleňuje ako samostatný 
slovný druh menoslová (dnešné príčastia), čím sa vracia k staršej gramatickej 
tradícii. Bernolák ešte pred Štúrom správne pochopil, že príčastia patria 
k slovesám, a preto ich nevydeľuje ako samostatný slovný druh, podobne 
S. Cambel. Všetkým trom autorom napokon vypadli zo systému slovných 
druhov častice.  

Gramatickí predchodcovia Bernoláka, Štúra a Cambla vydeľovali osem 
slovných druhov – štyri sklonné a štyri nesklonné slovné druhy (porov. 
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napr. P. Doležal: Grammatica Slavico-Bohemica, Posonii 1746)10. Za 
osobitný slovný druh považovali particípium. Spomínali sme už, že na túto 
tradíciu nadviazal neskôr Ľ. Štúr.

4.2.1. Menšie rozdiely medzi Bernolákom a Štúrom možno pozorovať aj 
v samotných pomenovaniach jednotlivých slovných druhov. Na označenie 
mena (v zmysle súhrnného názvu substantív, adjektív a numerálií) používa 
Bernolák poslovenčený termín méno (popri nomen) namiesto českého 
gméno. Pozná trojaké nomen: substantivum (méno podstatné), adjectivum 
(méno pridawné) a numerale (méno početné). Rovnako Štúr delí mená 
na troje: samostatnje mená, prídavnje mená, počtovje mená/počti (popri 
termíne mená používa aj  slová). Bernolákov termín méno pridawné je 
poslovenčením termínu z Dobromluvnosti (přjdawné jména). Dá sa 
predpokladať, že Štúr ho potom prevzal od Bernoláka. Doležal uvádza 
termín Spolustatňj. 

Na označenie zámen používal Bernolák už v tom čase termín zámena, 
ktorý prevzal z  Dobromluwnosti. Štúr neskôr použil názov všemená.

Slovesá pomenúva Bernolák ešte termínom slowo. Termín slowo pre 
verbum je doslovný preklad z latinčiny. Nachádzame ho aj u Doležala. 
Štúr hovorí už o slovesách.

Bernolákov termín príslowko je obmenou Doležalovho Přjskowce 
a názvu Přjslowo z Dobromluvnosti. Štúr používa názov v dnešnom znení: 
príslovki.

Predložky pomenúva Bernolák názvom predstawka (praepositio). 
Bernolákov termín Predstawka je iba poslovenčením Doležalovho 
Předstáwka, ktorý používa aj termín Předslowj. V Dobromluwnosti sa 
používa termín Předstawnost. Pod tento termín zahŕňa Bernolák nielen 
predložky, ale aj predpony. Pod prepozíciami rozumel predložky aj predpony 
taktiež Doležal. Štúr už používa dnešný názov predložki. Predpony pod 
tento pojem nezahŕňa, dokonca im vo svojej gramatike nevenuje žiadnu 
pozornosť.

Kým Štúr hovorí o spojkách, Bernolák ešte používa názov „spojitelka“. 
Aj tu čiastočne nadväzuje na predchodcov. U Doležala je Pogslowj, 
v Dobromluwnosti je Spogek.

Citoslovcia označuje Bernolák termínmi medzislowko a medzihačka, 
ktoré sú len obmenou Doležalových termínov mezyslowj, mezyház(n)ka11. 

10 A. Bernolák vychádzal najmä z gramatiky Pavla Doležala: Grammatica Slavico-Bohemica 
(Posonii 1746), ale aj z práce Přjwod k Dobromluwnosti (Trnava 1780). Odráža sa to 
v štruktúre jeho gramatiky, v pomenovaniach slovných druhov atď. O jeho nadväznosti na 
Doležalovu gramatiku sa v minulosti vyslovili viaceré protichodné názory: od epigónstva 
až po zdôraznenie Bernolákových individuálnych tvorivých schopností (podrobnejšie 
porovnaj Habovštiaková, 1968, s. 130 – 131).
11 K. Habovštiaková uvádza raz mezyhánka, druhý raz mezyházka, ide pravdepodobne 
o chybu.
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V Dobromluvnosti je Mezyhodek. Štúr používa víkrikňíki. Dnes je v poľštine 
v podstate totožný názov wykrzykniki, ktorý slúži na pomenovanie citových 
citosloviec (vôľové citoslovcia sa v poľštine nazývajú nakaźniki).

Pomenovania slovných druhov S. Cambla sa úplne zhodujú s názvami, 
ktoré máme v súčasnosti. 

4.2.2. V Bernolákovej Gramatike, Štúrovej Nauke aj Camblovej 
Rukoväti možno podľa nášho názoru nájsť aj dnešné sémantické, 
morfologické a syntaktické kritériá delenia slovnej zásoby, hoci ešte nie sú 
takto explicitne pomenované. 

4.2.2.1. O prítomnosti sémantického kritéria u Bernoláka, Štúra i 
Cambla svedčí už samotné rozdelenie slovnej zásoby na sedem (deväť) 
slovných druhov. Toto rozdelenie sa u nich uskutočňuje na základe 
uvedomovaných sémantických rozdielov medzi slovami, čo dokazujú 
ich definície jednotlivých slovných druhov. Napríklad podstatné mená  – 
podľa Bernoláka – pomenúvajú osoby, veci alebo deje; Štúr hovorí, že „ak 
viznamenávajú  slová  podstatu,  vec, predmet, činnosť stojacú sú oni tak 
rečenje samostatnje slová, vsťahujúce sa hlavňe na prjestor.“ (Štúr, 1846, 
s. 111 – 112) Autori pritom myslia na význam celého slovného druhu (ako 
skupiny slov s rovnakým významom), nie na význam jednotlivých slov. 

Na delenie slov podľa významu poukazuje Ľ. Štúr v kapitole Sklad 
a puovodná určitosť slov, kde slovám (zloženým z hlások a slabík) 
prisudzuje už úplný význam, ktorý podľa toho, čo v sebe obsahuje, môže byť 
najrozličnejší. Značiť môžu podľa neho slová „...hmoti najrozmaňiťejšje, 
pomisli celkom čistje, sili v pohybuvaňí alebo sili ustálenje, rozličnje 
medzi predmetmí a silamí vsťahi.“ (Štúr, 1846, s. 12) Zdôrazňuje, že podľa 
týchto významov sa potom slová rozlične delia, pričom každé slovo patrí 
do nejakého radu slov. Konkrétne delenie podľa významu nachádzame v 
Čjastke III jeho Nauky (O určitosťi slov, pochádzajúcej z rozličnjeho ích 
značeňja), kde vistavuje významy svojich siedmich článkov reči (slovných 
druhov). 

S. Cambel člení slovnú zásobu na slovné druhy v Náuke o význame 
slov. Konkrétnym slovným druhom sa venuje v kapitole O jednotlivých 
čiastkach reči. Slovné druhy tu delí na menšie sémantické skupiny (napr. 
slovesá nedokonané a dokonané; príslovky času, miesta...; zámená 
osobné, zvratné...). Aj napriek tomu, že v tejto kapitole chýbajú definície 
jednotlivých slovných druhov, ich sémantickú podstatu zachytáva 
v čiastkových tvrdeniach veľmi dobre.   

Uvedení autori ešte nedelia slovné druhy na vyššej úrovni abstrakcie 
na autosémantické a synsémantické, ale ich opis „významov“ jednotlivých 
slovných druhov je podľa nášho názoru na vysokej vedeckej úrovni.
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4.2.2.2. Na základe morfologického kritéria sa slovné druhy delia 
na ohybné a neohybné. Toto kritérium sa uplatňuje vo všetkých troch 
gramatikách. Bernolák svojich sedem čiastok reči delí na tri ohybné čiastki 
reči: méno (méno podstatné, méno pridawné a méno početné), zámena, 
slowo a štyri neohybné čiastki reči: príslowko, predstawka, spojitelka, 
medzislowko/medzihačka. Príslovkami, predložkami a spojkami sa Bernolák 
zaoberá tak v časti Etymológia, ako aj v kapitole venovanej syntaxi. Už 
v samotnej definícii Etymológie, ktorá v jeho chápaní predstavuje náuku o 
rozličných tvaroch čiastok reči a o správnom skloňovaní ohybných čiastok 
reči, poukazuje na existenciu ohybných a neohybných slovných druhov. Na 
spracovaní kapitoly o citoslovciach, podľa slov K. Habovštiakovej, nedal 
si Bernolák osobitne záležať, a to asi preto, že ju nepokladal z hľadiska 
kodifikácie spisovnej slovenčiny za závažnú (Habovštiaková, 1968, s. 
190).

Ľ. Štúr zaraďuje k článkom reči, ktoré sa dajú skloňovať: mená 
(samostatnje slová/mená, prídavnje slová/mená a počtovje slová/mená), 
všemená a slovesá (aj pri slovesách používa termín skloňovanie). Ostatné 
článki reči sa podľa neho neskloňujú. K neohybným článkom reči tak 
popri príslovkách, predložkách a spojkách zaradil nepriamo aj menoslová 
(particípiá). Nikde však nenájdeme žiadnu priamu zmienku o ich ohybnosti 
alebo neohybnosti. Ľ. Štúr si pravdepodobne uvedomoval nemožnosť 
jednoznačnej klasifikácie particípií z morfologického hľadiska (časť je 
ohybná a časť neohybná), ale aj napriek tomu ich vyčlenil ako samostatný 
slovný druh. 

S. Cambel považuje podstatné mená, prídavné mená, číslovky, zámená 
a slovesá za ohebné čiastky reči a príslovky, predložky, spojky a citoslovcia 
za neohebné čiastky reči.  

4.2.2.3. Syntaktické kritérium nachádzame v tretej časti Štúrovej Nauky, 
ktorú nazýva Spojna (dnes syntax). V prvej kapitolke tejto časti hovorí 
o slovách v samostatnom staňí vo vípoveďi, v druhej o slovách v odvislom 
staňí vo vípoveďi. Toto jeho delenie sa v podstate kryje s dnešným delením 
slovných druhov podľa syntaktických funkcií na slová – vetné členy a slová 
– morfémy. Základný rozdiel je v tom, že nezávislé/závislé postavenie 
je u Štúra dané pádom. V nezávislom postavení sú podľa neho len slová 
stojace v nominatíve a vokatíve, v závislom postavení v ostatných pádoch. 
Tak slová z jedného slovného druhu môžu patriť súčasne k jednej aj druhej 
skupine slov, napr. sin krála, vuola otca, pán ňeba i zeme (v závislom 
postavení sú v tomto prípade mená v genitíve).

Syntax v Bernolákovom chápaní sa ešte značne odlišuje od jej 
predmetu v súčasnosti. Úlohou syntaxe podľa A. Bernoláka je podať 
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pravidlá o správnom spájaní a rozmiestňovaní rozličných čiastok reči 
(Bernolák nepozná pojem vetných členov, píše len o čiastkach reči). 
Na tomto vymedzení predmetu syntaxe spočíva i základné delenie 
Bernolákovej syntaxe: v prvej časti preberá syntax slovných druhov (teda 
aj syntax predložiek), v druhej časti otázky slovosledu vo vete. V rámci 
syntaxe jednotlivých slovných druhov spracúva ich spájanie a význam 
(Habovštiaková, 1968, s. 193). Bernolák nerozvádza, aké syntaktické 
funkcie má vo vete podstatné meno, prídavné meno alebo iný slovný druh, 
uvádza iba niektoré funkcie bezpredložkových alebo predložkových pádov 
a niektoré slovesné väzby (Habovštiaková, 1968, s. 203). Z týchto dôvodov 
nemožno hovoriť o prítomnosti syntaktického kritéria v Bernolákovej 
Gramatike. 

Syntaktické kritérium nie je prítomné ani v Camblovej Rukoväti. 
Slovné druhy podľa tohto kritéria nijako neklasifikuje. Predmet syntaxe
v jeho chápaní je však najbližší tomu dnešnému.12  

4.3. Predložky (praepositio – predstawka) definuje Bernolák ako 
neohybný slovný druh, ktorý stojac pred menami, zámenami alebo slovesami 
označuje voľajakú okolnosť osoby, veci alebo javu. (Habovštiaková, 1968, 
s. 183) Štúr charakterizuje predložky nasledujúcimi vetami: „Podstati   či   
sú   hmoti  lebo  ňje  majú  alebo  mislí  sa  že   majú   rozličnje   rozmeri 
a mjestnosťi. Abi sa tjeto rozmeri a mjestnosťi viznačili, sú na to osobitnje 
slová, a to predložki, napr. do, po, v, na atď.“ (Štúr, 1846, s. 113).

4.3.1. A. Bernolák ako jediný z analyzovaných autorov zahŕňa pod 
termín predstawka – praepositio nielen predložky, ale aj predpony, čo 
prevzal od gramatických predchodcov (Doležal). Bernolák i Štúr analyzujú 
predložky v rámci morfologickej aj syntaktickej časti svojich gramatík. 
V Etymológii, v kapitole o predložkách, Bernolák iba vymenúva predložky 
(praepositiones separabiles) a predpony (praepositiones inseparabiles) 
v abecednom poradí  s latinskými ekvivalentmi bez bližšieho určenia ich 
funkcie. Na väzby predložiek s jedným alebo viacerými pádmi (predložkové 
spojenia) a ich významy poukazuje až v kapitole o syntaxi predložiek. 
Významy jednotlivých predložiek nie sú opísané rovnako podrobne, pri 
niektorých predložkách dokonca chýba výklad významov. Veľmi bohatý 
je dokladový materiál. Pri predložkách, ktoré majú nevokalizované aj 
vokalizované tvary, nezabúda Bernolák uviesť príklady na oba tvary. 
Pri každej predložkovej konštrukcii uvádza jej latinský ekvivalent. Aj 
do kapitoly o syntaxi zaraďuje Bernolák stať o predponách (chápe ich 

12 Cambel už pozná pojem vetných členov (čiastky vety), pomenúva ich súčasnými názvami 
(podmet, prísudok...), rozoznáva členskú a vetnú syntax.
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tradične ako slovný druh), v ktorej rozoberá ich lexikálne významy. 
Osobitne analyzuje predpony, ktoré sú zároveň aj prvotnými predložkami 
(14) a osobitne predpony, ktoré nekorešpondujú s predložkami (4).13

Štúr venoval predložkám v morfologickej časti gramatiky ešte menej 
pozornosti. Uvádza len spomínanú definíciu a tvrdenie, že delenie 
predložiek patrí do syntaxe: „Predložki sa ďelja podľa toho, ako ktorje 
s ktorimí pádamí sa spojujú, čo viložiť do spojni patrí.“ (Štúr, 1848, s. 
132). V syntaktickej časti teda člení predložky podľa toho, s ktorým 
pádom (pádmi) sa spájajú. Štúr hovorí, že „slovo k tomu lebo inšjemu pádu 
sa ťjahnucje abi sa s ňím spojiť mohlo tú predložku berje, za ktorou pád, 
s ktorím sa spojiť chce, stáva.“ (Štúr, 1848, s. 204). Štúr si uvedomuje, že 
predložky nemožno vnímať izolovane, ale len v kontexte, t. j. v spojení 
s menom, prípadne aj slovesom. Svedčí o tom uvedený citát, ale aj bohaté 
exemplifikácie, ktoré predstavujú cenný dokladový materiál z tohto 
obdobia. Významy predložiek uvádza v syntaktickej časti len ojedinele, 
väčšinou vtedy, keď chce poukázať na to, kedy použiť jednu alebo druhú 
predložku. Napríklad predložku ces odporúča použiť, keď chceme vyjadriť 
smer vnútrom niečoho (ces dvere preleťela strela) a predložku pres, keď 
chceme vyjadriť smer po povrchu niečoho (pres most prešjeu). Významy 
uvádza aj v prípade, že chce poukázať na nesprávnosť niektorých 
konštrukcií, napríklad konštrukcie typu: bou naproťi ňemu príveťivi sú 
podľa neho nesprávne, pretože predložka naproťi vyjadruje „celkovituo 

13 Tabuľka 6 Predpony (ne)korešpondujúce s predložkami podľa A. Bernoláka
predpony korešpondujúce 

s predložkami
predpony nekorešpondujúce 

s predložkami
do-: dopísať, dopil sa chudobi ob-: obtočiť, obdluhí
na-: nakúpiť, nalapať roz- (roze-): rozhňewal sa, rozespal sa 
nad-: nadchádzá, nadňesť wi-: wigesť, wiľézol na strom
o-: okoťila sa owca, ozdrawel wz- (ws-): wzhľédnuť, wskrísiť
od-: odbedňiť bečku, odlúčiť
po-: poodísť, potwrďil mu
pod-: podtrunčiť sa, podwrhnuť 
pre-: prešel kraginu, prežral
pred-: predstawiť, predbehnuť
pri-: priluhal sa, pritúžil
u-: urezal drewa, upil wína
w- (we-): wstúpil, wešol 
z-, ze- (s-, se-): zwolať, spisowať, zešel ze 
schodu 
za-: zarehotal, zaľehňem mu cestu
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naproťi postaveňja“. Použiť podľa neho treba konštrukcie s predložkou 
k (k ňemu bou príveťiví), ktorá vyjadruje „zbľižuvaňja sa k predmetu“. 
Štúr poukazuje aj na paralelnosť bezpredložkových a predložkových 
konštrukcií, s hodnotením ich časovej aktuálnosti, napr. sprosťiu ho dlhou 
(staršie) – sprosťiu ho od dlhou (novšie).

Celkovo možno konštatovať, že omnoho viac pozornosti predložkám 
venovali obaja kodifikátori v syntaktickej časti ich gramatík, pretože 
vychádzali z konkrétnych spojení predložiek s menami a slovesami. 
Významy predložiek veľmi správne odvodzovali až z týchto predložkových 
konštrukcií.

4.3.2. Bernolák podáva v Gramatike (s. 153) zoznam abecedne 
usporiadaných predložiek s celkovým počtom 31. Vokalizovaný tvar 
predložky považuje v zhode s dnešným chápaním za variant jej základného 
nevokalizovaného tvaru. Dvojice  predložiek krem – krom, podľe – podla, 
wedľe – wedla, bľízko – bľízo, pres – ces počíta vždy za jednu predložku, 
pretože (okrem poslednej dvojice) sú to len hláskoslovné varianty.  Rovnako 
je to s dvojicami mimo – pomimo, proťi – naproťi, kde zložené predložky 
neráta za samostatné. Jednoduchej aj zloženej predložke prisudzuje  
v syntaktickej časti gramatiky rovnakú väzbu s pádom (pádmi), čo bolo 
nepochybne najväčším dôvodom, prečo ich rátal ako jednu predložku.  

Štúr vo svojej Nauke neuvádza zoznam predložiek, ani ich celkový 
počet. Predložky, ktoré uvádzame v tabuľke, sme vypísali zo syntaktickej 
časti jeho gramatiky. Postupovali sme v zhode s Bernolákom. Znamená 
to, že zloženú predložku spájajúcu sa s rovnakým pádom (pádmi) ako 
jednoduchá predložka považujeme za jednu. Ak sa však zložená predložka 
spája s iným pádom, podávame ju v osobitnom riadku.14 

4.3.3. Osobitný komentár si vyžaduje predložka z/s. A. Bernolák 
považuje tvary z (s, ze, se) za jednu predložku. Tejto predložke, rovnako 
ako predložke za, prisudzuje spájateľnosť s troma pádmi: genitívom, 
akuzatívom a inštrumentálom.15 V každom z týchto pádov môžu podľa neho 
vystupovať všetky štyri tvary (dva nevokalizované a dva vokalizované). 
V jeho chápaní ide teda o rôznu grafickú realizáciu jednej predložky. Jej 
odlišná grafická realizácia vychádza z Bernolákovej zásady, že pravopis sa 
má zakladať na výslovnosti (fonetický pravopisný princíp). Pri písaní tejto 
predložky teda dôsledne rešpektuje výslovnosť so znelostnou asimiláciou. 

14 O správnosti tohto postupu pri určovaní počtu predložiek v Štúrovej gramatike nás 
presviedča Štúrov spôsob uvádzania zložených predložiek a vokalizovaných tvarov 
predložiek. Zložené predložky s rovnakou väzbou ako jednoduché predložky uvádza 
v zátvorkách (len ojedinele je v tomto smere nedôsledný). V zátvorkách uvádza aj 
vokalizované tvary predložiek a predložku pres, ktorá sa používa fakultatívne s predložkou 
ces. 
15 Tohto chápania sa pridržiavame v nižšie uvedených tabuľkách.
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Pred slovami začínajúcimi sa neznelou spoluhláskou píše v zhode 
s výslovnosťou s (s céru, s fialkú), pred znelou spoluhláskou a vokálom 
píše z (z dobrého zdrawí, z bohatstwa, z wrchu, z neba, z oľegom, 
z octom).16 Len pred tvarmi osobných zámen mňa, mnú, nás, námi, wás, 
wami odporúča písať vždy s, a to aj v prípade, keď k predložke pristupuje 
vokál (s nami, s wás, se mňa, se mnú). 17

U Ľ. Štúra sa fonetický pravopisný princíp pri predložke 
z a s neuplatňuje. Jedna aj druhá predložka sa môže písať pred slovami 
začínajúcimi sa tak znelým, ako aj neznelým konsonantom. Pôsobnosť 
týchto predložiek je rozdelená podľa pádov. Predložku s definuje Štúr ako 
výlučne inštrumentálovú, používa ju len v spojení s inštrumentálom. Pri 
predložke z bol Štúr nedôsledný. Pri akuzatíve hodnotí predložku z ako 
nevýlučne akuzatívnu. Pri genitíve nachádzame predložku v rovnakom 
znení, ktorú už hodnotí ako výlučne genitívnu. Významy týchto predložiek 
nijako nedefinuje, uvádza len príklady. S akuzatívom uvádza nasledujúce 
príklady: z osem zlatích som mu dlžen, z petnásť ovjec sa tam zimuje, 
z holbu piva mi doňes; s genitívom spojenia: zo skali ťečje voda, z jara, 
obviňuvať dakoho z bezbožnosťi, z mesta a niekoľko ďalších. Z príkladov 
je jasné, že v akuzatíve ide o vyjadrenie jedného  významu – približnosti 
(miery), kým v genitíve je významov niekoľko – priestorový (smerový) 
význam, časový význam, predmetový význam, význam pôvodu... 

Uvedené skutočnosti nás presvedčili o tom, že Štúr mal na mysli dve 
predložky: inštrumentálovú predložku s a genitívnu predložku z. Tým sa 
priblížil dnešnému chápaniu. Kvôli existencii spojení typu z holbu piva 
nemohol neuviesť spájateľnosť výrazu z aj s genitívom. Tomuto výrazu 
však nesprávne pripísal predložkovú funkciu. V skutočnosti ide o časticu 
vyjadrujúcu približnosť. Vzhľadom na Štúrov systém slovných druhov, 
ktorý neobsahuje častice, je Štúrovo počínanie jasné. Veľmi dobre sa tento 
výraz vo funkcii častice zachováva v súčasnej poľštine (porov. Zapewnili 
pracę ze stu absolventom. Siedziała u dentysty chyba z godzinę.). 
V spisovnej slovenčine sa dnes na vyjadrenie približnosti z nepoužíva. 
Slúžia na to iné výrazy (porov. mám okolo desať korún, mám asi jedenásť 
oviec atď.).

16 Fonetický pravopisný princíp dôsledne uplatňuje Bernolák aj pri písaní slov s predponou 
s- a z- (porov. spísať, zdrapiť). Čiastočne sa tento princíp uplatňuje pri písaní predpony 
wz-, ws- (wzhlednúť, wskresiť). Pri ostatných predložkách a predponách rešpektuje 
morfologický pravopisný princíp. Aj napriek tomu, že Bernolák v mnohom nadviazal na 
P. Doležala, v tomto prípade sa postavil proti zaužívanému staršiemu pravopisu. P. Doležal 
pri písaní predložiek a predpôn z, s uplatňoval významové (lexikálne), nie výslovnostné 
kritériá. (Habovštiaková, 1968, s. 86 – 87).
17 Pravopisné pravidlá podáva v Gramatike na s. 154 – 155. Tam sa nachádza aj odkaz na 
iné jeho práce, kde sa im venuje podrobnejšie.
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Tabuľka 7 Inventár predložiek u A. Bernoláka a Ľ. Štúra
Inventár predložiek

u A. Bernoláka
Inventár predložiek

u Ľ. Štúra
bez  (beze) bez (bezo)
bľízko (bľízo) blízko
daľeko
do do

dolu
hore

k (ke,  ku) k (ko, ku)
konča konča
krem (kreme, krom, krome) krem

kroz
medzi medzi  (pomedzi)

mjesto
mimo (pomimo) pomimo
na na
nad (nade) nad/nado (ponad)
ňiže ňiže (poňiže)
o o
od (ode) od
okolo okolo
po po
pod (pode) pod/podo (popod)
podľe (podla) podla

poza
pre pre
pred (prede) pred (predo)
pres (cez) pres (ces)
pri pri
proťi (naproťi, naproťiwa) proťi (oproťi, naproťi)
skrz (skrze)

spomedzi
spopod
spoza

u u
w (we) v (vo)
wedľe (wedla) vedla
wiše više (poviše)
wúkol

vústreti
z (s, ze, se) z (zo)

s (so)
za za

spolu: 31 predložiek spolu: 38 predložiek

4.3.4. Do uvedených súborov predložiek patria u oboch autorov 
primárne i sekundárne predložky, jednoduché i zložené predložky. Ani 
u jedného z autorov ešte nenájdeme komplexné delenie predložiek ani 
z hľadiska funkcie, ani z hľadiska zložitosti. Obaja autori však miestami 
hodnotia predložky ako primárne alebo sekundárne. Podstatu sekundárnych 
predložiek  vystihol veľmi dobre Ľ. Štúr. Hovorí, že „...ak sa príslovky 
ako predložky užívajú, žiadajú si pád (blízko ďeďini), ak stávajú v reči bez 
pádov, sú to príslovky (už bou blízko pri dome a ešťe sa vráťiu).“ (Štúr, 
1848, s. 205).  

V Bernolákovej Gramatike možno nájsť len štyri zložené predložky: 
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pomimo, naproťi, podľe (podla), wedľe (wedla). Predložku dla však 
v Gramatike nemá. U Štúra možno nájsť bohatší inventár zložených 
predložiek, hoci osobitne na ne neupozorňuje. Predložky s prvou časťou   
po-: pomimo, poviše, poňiže, pomedzi, podla, popod, ponad, poza;  
predložky s prvou časťou s-: spoza, spopod, spomedzi; a iné zložené 
predložky: oproťi, naproťi, vedla. 

4.3.5. Obaja autori zachytili aj vokalizované podoby predložiek. Bernolák 
vychádza  z kultúrnej západnej slovenčiny, preto všetky jeho predložky sú 
vokalizované pomocou e, ktoré je striednicou za praslovanský tvrdý jer na 
celom území západnej slovenčiny: beze (beze mňa), kreme/krome (krome 
mňa), nade (nade wšecko), ode (ode zlého), pode (pode mňa), prede (prede 
dwere), skrze (skrze wšecko), we (we wíre), ze (ze žeľezom, ze wšeckím), 
se (se mnú). Len predložku k uvádza v západoslovenskej podobe ke (ke cťi  
a chwáľe), aj v stredoslovenskom znení ku (ku pánu).  Ľ. Štúr zas uvádza 
vokalizované tvary predložiek pomocou o, čo je pravidelná striednica za 
praslovanský tvrdý jer v strednej slovenčine. Uvádza tieto vokalizované 
predložky: bezo (bezo mňa), nado (nado dvere to položiu), podo (podo 
mňa hodťe slami), predo (predo mňa si ňestávaj), vo (vo zvik to prešlo), 
zo (zo skali ťečje voda), so. Predložku k uvádza v dvojakom znení: ko (ko 
mňe ňemá dúveri), ku (ku kostolu sa obráťiu). V Bernolákovej Gramatike  
je vokalizácii predložiek venovaná osobitná kapitolka, v ktorej podáva 
aj stručné pravidlá vokalizácie predložiek (bližšie pozri Gramatika, 
1790, s. 154). Ľ. Štúr v tomto smere nebol až taký dôsledný. Uvádza síce 
vokalizované predložky aj s príkladmi, ale pravidlá vokalizácie nepodáva.

4.3.6. Delenie predložiek podľa väzby s pádom je precíznejšie 
u Bernoláka než Štúra. Bernolák má toto delenie vypracované veľmi 
prehľadne. Najskôr uvádza predložky spájajúce sa s jedným pádom, potom 
s dvoma a nakoniec s troma.18 Štúr síce uvádza delenie predložiek podľa 
väzby, ale pomerne neprehľadne. Za každým pádom uvádza predložky 
spájajúce sa výlučne s týmto pádom a nevýlučne s týmto pádom. Pri 
nevýlučne napr. akuzatívnych predložkách sa však hneď nedozvedáme 
o druhom páde. Nečudo potom, že predložku poza definoval Štúr ako 
nevýlučne akuzatívnu, ale pri žiadnom inom páde ju už nenájdeme. 

18 Výstižné je tvrdenie, že s lokálom sa bezprostredne už žiadne slová nespájajú, ale len 
pomocou predložiek.
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Tabuľka 8 Delenie predložiek podľa pádov u A. Bernoláka a Ľ. Štúra
DELENIE PREDLOŽIEK PODĽA PÁDOV

A. Bernolák Ľ. Štúr
GENITÍVNE

bez (beze): bez Boha, beze mňa bez (bezo): bez strachu, bezo mňa
bľízko (bľízo): bľízko ťeba, bľízo zahinutá blízko: blízko ďeďini
daľeko: daľeko prawdi
do: do rána do: do noci
konča: konča mogích noh seďel konča: konča nuoh
krem (kreme, krom, krome): krom Boha krem: krem duše ňičoho ňemá

kroz: kroz tej veci som prišjeu, kroz platu sa k 
vám domáham
mjesto: mjesto zábavki učí sa

mimo (pomimo): mimo domu, pomimo mňa 
prešel pomimo: prešjeu pomimo domu

ňiže: ňiže nás bíwá ňiže ( poňiže): ňiže nášho domu, poňiže našej 
role

od (ode): od stáda od: od toho času
okolo: okolo nového Roku okolo: okolo ďevjatej hoďini
podla (podľe): podla prawdi, podľe prikázaňí podla: podla običaja

spomedzi: spomedzi rákoša vibehla
spopod: spopod skali voda vivjera
spoza: spoza hori slnko kuká

u: u ňeho gest moc u: u nášho suseda
wedla (wedľe): wedla ňeho sa krútí vedla: vedla mosta
wiše: wiše nás sedáwá, wíše roka više (poviše): više chlapa bola voda, poviše 

Trenčína
wúkol: wšaďe wúkol nás horelo

z (zo): z Trenčína, zo skali ťečje voda19

DATÍVNE
k (ke, ku): sahá k ďíťati k (ko, ku): k dobrjemu prjaťelovi som prišjeu, ko 

mňe ňemá dúveri, ku kostolu sa obráťiu
proťi (naproťi, naproťiwa): iďe proťi 
muzikantom

proťi (oproťi, naproťi): proťi každjemu repce, 
loď oproťi vetru plávala, naproťi tomu ja ňič 
ňemám
vústreti: Vústreti vinsť prjaťelovi, čakaním 
hosťom.

AKUZATÍVNE
pre: pre památku pre: bež pre víno

pres (cez): pres ďeň
pres (ces): ces dvere preleťela strela, pres most 
prešjeu; pres – smer po povrchu niečoho, ces 
–smer vnútrom niečoho

skrz (skrze): skrz bránu, isť skrze wodu aneb 
oheň

poza: poza dom sa skriu20

LOKÁLOVÁ
pri: sú pri nás pri: pri rjeke bíva

19 Do tabuľky nezahŕňame konštrukcie výrazu z s akuzatívom, pretože sme ukázali, že 
nejde o predložku, ale o časticu (porov. 4.3.3.)
20 Túto predložku zaraďujeme k akuzatívu, ale Štúr o nej hovorí ako o nevýlučne 
akuzatívnej predložke, pri žiadnom inom páde ju však neuvádza. Pravdepodobne mal na 
mysli inštrumentál. Dnes sa táto zložená  predložka spája výlučne s akuzatívom.
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INŠTRUMENTÁLOVÉ
s (so): odišjeu s hanbou, so smjechom ho chceu 
odbaviť
hore: hore Váhom dolu Váhom plače sestra za 
šuhajom
dolu: hore Váhom dolu Váhom plače sestra za 
šuhajom

AKUZATÍVNE A LOKÁLOVÉ
na: sadňi na koňa // na nebi na: na Mijave; s akuzatívom príklad neuvádza
o: o ďeň // mluwil o cesťe o: o strom zavaďiu // o Jakube
po: po pás // po žatwe po: po pás broďiu vo voďe // po sveťe sa túla

w (we): w uterek, we stredu // w roku, we wíre v (vo): verím v Boha, vo zvik to prešlo // ňemáš 
v sveťe takjeho človeka, vo voďe sa kúpa

AKUZATÍVNE A INŠTRUMENTÁLOVÉ
medzi: stal medzi wogákow // ge medzi swogími medzi (pomedzi): medzi žobrákou to rozhoďiu, 

pomedzi ženi prebehnuv // medzi namí a vamí 
ňebuďe hňevu

nad (nade): nad iních učení // nad zemú nad (nado) – ponad: nad chlapa je višší, nado 
dvere to položiu; ponad kostol leťeu // nad 
ďeďinou ljetajú holubi, nado mňou ťjež stojí 
vrchnosť 

pod (pode): pod stól // pod stolom pod (podo) – popod: pod okno prišjeu, podo 
mňa, popod most preljezou // pod stromom stojí, 
podo mňou dačo duňje 

pred (prede): pogďem pred richtára // stogí pred 
pánom

pred (predo): pred dom si posedali, predeň si 
sadnuv, predo mňa si ňestávaj, pred rokom, 
predo mnou je prepasť

GENITÍVNE, AKUZATÍVNE A INŠTRUMENTÁLOVÉ
za: za mého času // za sťenu // poslal za ňím  za:  za starích časou // za rok, zaň ňestojím // za 

tou horou leží moja ďeďina
z, s (ze, se): spadol s koňa, s práťelstwa, odew 
z wlni, ze záwisťi // ňemóže mať z gedného 
služebňíka, ňeňí ho s to // s pánom, bol se mnú, 
z boľesťú, ze záwisťú

    4.3.7. S. Cambel zaraďuje predložky k neohybným slovným druhom 
a hoci v kapitole O predložkách nepodáva žiadnu komplexnú definíciu tohto 
slovného druhu, ich podstatu vystihuje v čiastkových tvrdeniach veľmi 
dobre. O predložkách píše: „Predložky spravidla stávajú pred slovom, 
ktorého význam určujú....“   „...predložka so slovom pokladá sa nielen 
za jedon význam, ale i za jedno slovo.“ (Cambel, 1919, s. 175) Kapitola 
o predložkách má skôr charakter praktických rád či odporúčaní, kedy je 
správne použiť jednu alebo druhú predložku. Opis významov predložiek 
a väzieb jednotlivých predložiek s pádmi nie je podľa nášho názoru až na 
takej vysokej úrovni ako u predošlých jazykovedcov. Významy predložiek 
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neuvádza dôsledne, ale skôr len sporadicky, napr. predložka okolo „značí 
čo do miesta obtočenie“. Podobne sporadicky uvádza väzbu predložiek 
s pádmi. V kapitole O predložkách sa venuje len vybraným predložkám, 
konkrétne: k (ku), na, okrem, nad, od, okolo, po, pod, s (so), z (zo), za. 
Medzi ne sa občas dostávajú aj ďalšie predložky. Ako osobitnú skupinu 
predložiek vydeľuje zložené predložky, ktoré veľmi správne charakterizuje. 
Primárne a sekundárne predložky síce spomína, ale čitateľovi opäť 
neposkytuje žiadne komplexné členenie. V závere Rukoväti sa nachádza 
krátky slovník, z ktorého je taktiež ťažko vyexcerpovať predložky, pretože 
autor často neuvádza, o aký slovný druh ide. Na druhej strane považujeme 
za cennú kapitolku o predložkách (a predponách) s a z, ktorú zaraďuje 
k slovotvorbe. Tu dôsledne uvádza väzby s pádmi a významy, ktoré sa 
od toho odvíjajú, ako aj antonymné predložky. Vokalizované podoby 
predložiek neuvádza vždy dôsledne pri každej predložke. Všetky ním 
uvedené tvary sú v stredoslovenskom znení (so, zo, bezo, predo, nado, 
podo, odo), len predložka k je uvedená v podobe ku.

Novinkou oproti predošlým spomínaným gramatikám je, že sa 
venuje problematike prízvuku predložiek, opakovaniu predložiek, ich 
pravopisu a postaveniu predložiek vo vzťahu k iným slovným druhom vo 
vete. Najpodrobnejšie z analyzovaných gramatík sa zaoberá zloženými 
predložkami, ktoré charakterizuje z hľadiska formy aj významu. Na rozdiel 
od predošlých gramatík sa v kapitole venovanej pádom (O jednotlivých 
pádoch skloňovacích) zaoberá skôr funkciami pádov (napr. genitív akosti, 
koľkosti...) než ich vyjadrovaním, preto ani tu predložky nemajú miesto.

4.4. K prvým gramatikám po získaní nezávislosti Poľska v roku 
1918 patrí gramatika kolektívu autorov (T. Benni, J. Łoś, K. Nitsch, J. 
Rozwadowski, H. Ułaszyn), kde sme sa zamerali na analýzu časti zostavenej 
Janom Łośom, a gramatika Stanisława Szobera. 

4.4.1. Jan Łoś sa problematikou slovných druhov zaoberá v syntaktickej 
časti gramatiky, konkrétne v jej prvej časti (Składnia. 1. Syntaktyczne 
użycie form gramatycznych, 1923, s. 287 – 370). Na pomenovanie 
slovných druhov používa tradičný názov części mowy, ale častejšie pracuje 
len s názvom výraz alebo gramatický tvar (wyraz, forma gramatyczna). 
Predmetom uvedenej kapitoly nie je klasifikácia slovných druhov. Autor 
v samostatných kapitolách opisuje celkovo desať slovných druhov 
(części mowy): rzeczownik (podstatné meno), przymiotnik (prídavné 
meno), liczebnik (číslovka), zaimek (zámeno), czasownik/słowo (sloveso), 
przysłówek (príslovka), przyimek (predložka), spójnik (spojka), partykuła 
(častica), wykrzyknik (citoslovce). Ich názvy korešpondujú so súčasnými 
podobami, len na pomenovanie slovesa používa aj termín słowo (podobne 
nazýval slovesá Bernolák). Pri každom slovnom druhu nachádzame jeho 
definíciu a podrobnú charakteristiku z morfologického aj syntaktického 
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hľadiska. Uvedená kapitola sa nám preto javí ako syntéza morfológie 
a syntaxe.

Každý výraz – gramatická forma disponuje podľa autora vlastnými 
syntaktickými funkciami. Pri každom slovnom druhu analyzuje tzv. 
nezávislé alebo závislé funkcie. Nezávislé funkcie sa nemenia vplyvom 
iných výrazov, závislé sa menia vplyvom výrazov, s ktorými sa spájajú. 
Napríklad pri podstatnom mene sú nezávislými funkciami rod a číslo 
a závislou je pád. Funkcie všetkých neohybných slovných druhov považuje 
autor za nezávislé, pretože sa nemenia vplyvom spojení s inými výrazmi. 

Predložku definuje Łoś ako formálny výraz vyjadrujúci vzťah medzi 
slovesom a menom alebo medzi dvoma menami, teda má rovnakú 
syntaktickú funkciu ako pádová prípona. Inými slovami: syntaktické 
funkcie predložkových konštrukcií21 a pádov sú identické. Z toho dôvodu 
namiesto holého pádu možno často použiť predložkovú konštrukciu. 
Predložková konštrukcia je vo vzťahu k pádu vždy konkrétnejšia. 

Kapitola o predložkách nie je spracovaná klasickým spôsobom. Autor 
nepodáva žiadnu kompletnú klasifikáciu predložiek s ich výpočtom, 
nevymenúva významy predložiek, ani delenie podľa väzby s pádom. 
Upozorňuje skôr na vybrané problémy a pokúša sa ich analyzovať, čo 
svedčí o vedeckom prístupe autora.

Predložky možno podľa J. Łośa analyzovať z troch hľadísk: 
1.) Z hľadiska ich možnosti spájania sa s pádmi. Autor upozorňuje na 

skutočnosť, že existujú predložky spájajúce sa s jedným, dvoma alebo 
troma pádmi. V súvislosti s touto otázkou upozorňuje na dve skupiny 
zložených predložiek. Zložené predložky typu z ponad wody (graficky
prípustné aj z po-nad-wody) majú genitívnu väzbu podľa predložky z. 
Ostatné zložené predložky (bez predložky z na začiatku) majú väzbu podľa 
druhej predložky (popod stolem). 

2.) Z hľadiska významu, ktorý im prisudzuje pád. Významová stránka 
predložiek nie je podľa autora dostatočne objasnená. J. Loś upozorňuje na 
nejednotnosť výpočtu a opisu významov medzi gramatikami a slovníkmi. 
Vystihuje závislosť významov predložiek od pádu nasledujúceho mena, 
ako aj významu nadradeného a podradeného slova. Vplyv významu pádu 
dokazuje na spojení tej istej predložky s podstatným menom v akuzatíve 
a lokáli (inštrumentáli), čím zachytil aj dynamicko – statickú sémantickú 
opozíciu.

3.) Z hľadiska vzťahu medzi predložkovou konštrukciou a členom 
vety, s ktorým sa táto predložková konštrukcia spája. Ak je uvedeným 
členom sloveso, predložková konštrukcia vyjadruje príslovkové určenia 
(okolnosti) miesta, času, spôsobu... (napr. czytanie w nocy); ak je týmto 
21 Autor používa termín wyrażenie przyimkowe, ktorý chápe ako zoskupenie predložky 
a nasledujúceho mena. V preklade sme použili názov predložková konštrukcia.
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členom podstatné meno alebo iný výraz v jeho funkcii, predložková 
konštrukcia ho bližšie určuje a vystupuje vo funkcii nezhodného prívlastku 
(napr. zamek na górze).

4.4.2. V rovnakom roku ako predchádzajúca gramatika vyšla Gramatyka 
języka polskiego (Lwów – Warszawa 1923), ktorej autorom je Stanisław 
Szober. Uvedené gramatiky sa odlišujú celkovým postavením slovných 
druhov v jazyku, ako aj ich samotným opisom. Na rozdiel od J. Łośa sa 
S. Szober zaoberá problematikou slovných druhov v náuke o význame 
výrazov, t. j. v sémantike.
Tabuľka 9 Členenie slovnej zásoby podľa S. Szobera (Szober, 1923, s. 103)
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Oproti J. Łośovi, ktorý uvádza desať slovných druhov, S. Szober 
vyčleňuje až trinásť  slovných  druhov.22 Za  osobitné slovné druhy považuje 
substantívne, adjektívne a adverbálne zámená, ako aj numerálne príslovky. 
V porovnaní s Łośom slovné druhy člení na základe jedného – lexikálneho 
(sémantického) kritéria. Podľa neho vydeľuje dve základné skupiny slov 
(slovných druhov): wyrazy samodzielne a wyrazy niesamodzielne. Wyrazy 
samodzielne chápe autor ako významovo samostatné (význam vyjadrujú 
nezávisle od iných výrazov), wyrazy niesamodzielne považuje za 
významovo nesamostatné (na vyjadrenie ich významu je potrebné spojenie 
s inými výrazmi). Uvedeným skupinám zodpovedajú dnešné názvy 
autosémantické a synsémantické slovné druhy. V rámci tejto klasifikácie 
podáva autor aj pomerne podrobnú charakteristiku jednotlivých slovných 
druhov.

Predložky definuje Szober ako synsémantické slová (wyrazy 
niesamodzielne), ktoré spájajú rôznorodé vetné členy alebo výrazy, 
označujú preto podraďovacie vzťahy medzi autosémantickými slovami 
(wyrazami samodzielnymi). V závislosti od toho, aké výrazy spájajú, ich 
autor delí na dve skupiny: 1.) predložky, ktoré vyjadrujú podraďovacie 
vzťahy medzi názvami vecí (podstatnými menami alebo substantívnymi 
zámenami), t. j. przyimki przyrzeczownikowe; 2.) predložky, ktoré vyjadrujú 
podraďovacie vzťahy medzi názvami vecí (podstatné mená, substantívne 
zámená) a názvami vlastností (prídavné mená), činností (slovesá) alebo 
stavov (príslovky), nazýva przyimki przysłowne. Autor neuvádza žiaden 
kompletný zoznam predložiek, len niekoľko najčastejšie používaných 
predložiek v poľskom jazyku. Osobitne upozorňuje len na predložky, ktoré 
sú raz predložkami a raz príslovkami, teda na sekundárne predložky.

4.4.3. Aj napriek tomu, že obe poľské gramatiky vyšli v tom istom 
roku, ukázali sme, že ich prístup k slovným druhom je diametrálne 
odlišný. Nejednotnosť panuje v začlenení slovných druhov do jazykovej 
roviny, v metódach ich analýzy, ako aj v ich počte. V niektorých bodoch 
vidíme paralely medzi týmito staršími gramatikami (najmä Szoberovou) 
a súčasnými gramatikami poľštiny. Ako ukážeme ďalej, aj dnes poľská 
morfológia inklinuje k parcializácii slovných druhov, ktorá bola príznačná 
aj pre Szoberovu gramatiku. Zároveň existuje v súčasnej poľštine tendencia 
k zaraďovaniu citosloviec k autosémantickým slovným druhom, rovnako 
ako to urobil S. Szober. Z týchto dôvodov sa nám poľská jazykoveda javí 
oproti slovenskej viac tradicionalistická. 

4.5. Slovné druhy sa v súčasnej slovenčine definujú ako najširšie 
lexikálno – gramatické triedy slov, ktoré hrajú základnú úlohu v lexikálnej 
22 S. Szober, rovnako ako J. Łoś, uprednostňuje namiesto termínu części mowy termín 
wyrazy (výrazy). 
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rovine i gramatike (morfológii a syntaxi) jazyka. Vyznačujú sa spoločnými 
lexikálnymi, morfologickými a syntaktickými vlastnosťami (MSJ, 1966; 
Bajzíková – Furdík – Oravec, 1988). V akademickej morfológii poľského 
jazyka (Grzegorczykowa a kol., 1999, s. 52) sa charakterizujú ako 
najvšeobecnejšie funkčné triedy lexém, ktoré sa vyznačujú spoločnými 
gramatickými (funkčnými a formálnymi) vlastnosťami. Obe uvedené 
definície poukazujú na prítomnosť vlastností, ktoré tvoria podstatu 
slovných druhov a z ktorých sú odvodené kritériá členenia slovných 
druhov: sémantické, morfologické a syntaktické.

4.5.1. V dnešnej spisovnej slovenčine sa slovná zásoba člení na desať 
slovných druhov. V rámci sémantickej, morfologickej aj syntaktickej 
klasifikácie slovnej zásoby na slovné druhy možno nájsť rovnakých desať 
slovných druhov: podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, 
príslovky, predložky, spojky, častice, citoslovcia. V súčasnej slovenčine 
sme sa nestretli s nijakými novými pohľadmi na  počet slovných druhov. 
V poľštine sa uvedených desať slovných druhov preferuje v tradičných 
školských gramatikách. V akademickej morfológii, ktorá je východiskom 
našej konfrontácie, R. Laskowski uvádza v rámci každej z troch klasifikácii 
inú sústavu slovných druhov. Podávame ich v schémach 2, 4, 6.  

Aj napriek tomu, že klasifikácie slovných druhov vychádzajú v oboch 
analyzovaných jazykoch z rovnakých kritérií, navzájom sa kvantitatívne 
odlišujú. Podľa nášho názoru to závisí od rôznej miery zohľadňovania 
lexikálnych, morfologických a syntaktických vlastností slovných druhov, 
ktoré sa berú za základ týchto klasifikácií. Slovenské klasifikácie slovných 
druhov sa opierajú len o všeobecné (lexikálne, morfologické a syntaktické) 
vlastnosti slovných druhov. Napríklad v rámci morfologickej klasifikácie 
sa delia slovné druhy len podľa prítomnosti alebo neprítomnosti 
paradigmy. V poľštine prílišným zohľadňovaním jednotlivých vlastností 
dochádza k nadmernej parcializácii slovných druhov. Najviditeľnejšie je 
to pri spomínanej morfologickej klasifikácii, kde sa slovné druhy nedelia 
len podľa prítomnosti alebo neprítomnosti paradigmy, ale dochádza 
aj k ďalšiemu členeniu ohybných slovných druhov podľa príznačných 
morfologických kategórií. 

4.5.2. Lexikálne (sémantické) kritériá členenia slovných druhov 
Klasifikácia slovných druhov podľa lexikálnych (sémantických) kritérií 

vychádza z ich významu.23 Podľa významu sa  rozlišujú dve základné 
23 Na tomto mieste sa zámerne vyhýbame akémukoľvek bližšiemu špecifikovaniu tohto
významu. Robíme tak preto, lebo sa chceme vyhnúť situácii, aká vznikla napríklad vo 
vysokoškolskej morfológii slovenčiny (Bajzíková – Furdík – Oravec, 1988). Na jednej strane 
sa v nej uvádza, že tzv. neplnovýznamové slovné druhy majú len gramatický, vzťahový 
význam, nemajú teda lexikálny význam (1988, s. 14). Na druhej strane tam nachádzame 
protirečivé tvrdenie, že všetky slovné druhy sa vydieľajú na základe komplexu lexikálnych 
vlastností, teda spoločného kategoriálneho lexikálneho významu (1988, s. 13).
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skupiny slovných druhov: autosémantické (plnovýznamové/samodzielnie 
znaczące) a synsémantické (neplnovýznamové/współznaczące). 
Najpregnantnejšie je rozdiel medzi týmito dvoma skupinami slovných 
druhov opísaný v Morfológii slovenského jazyka (1966, s. 31). 
Autosémantickým slovným druhom sa prisudzujú dva výrazne odlíšené 
významy: lexikálny a gramatický. Synsémantickým slovným druhom sa 
pripisuje len gramatický, vzťahový význam, ktorý vypĺňa celý ich obsah. 

Slovné druhy sa teda vydeľujú na základe významu: 
a) lexikálneho – pri plnovýznamových slovných druhoch
b) gramatického – pri neplnovýznamových slovných druhoch

Autosémantické slovné druhy sa potom navzájom odlišujú rôznymi 
lexikálnymi významami, synsémantické slovné druhy rôznymi gramatic-
kými významami. V oboch prípadoch ide o významy spoločné pre všetky 
slová patriace k jednému slovnému druhu. 

Klasifikácia slovných druhov podľa sémantických kritérií zastáva 
v oboch analyzovaných jazykoch prioritné postavenie. Je to dané tým, že 
v jednotlivých významoch slovných druhov sa odráža triedenie javov von-
kajšieho sveta. 

Cudzím termínom autosémantické a synsémantické (slovné druhy) zod-
povedajú podľa nášho názoru viac domáce poľské termíny samodzielnie 
znączace a współznaczące (części mowy), než slovenské plnovýznamové 
a neplnovýznamové (slovné druhy).24

Medzi slovenskou a poľskou klasifikáciou slovných druhov podľa  
sémantických kritérií je niekoľko zásadných rozdielov. V poľštine sa 
k autosémantickým slovám zaraďujú citoslovcia. Sú charakterizované 
ako plnovýznamové slová s expresívnou funkciou. V slovenčine nemajú 
citoslovcia v rámci tejto klasifikácie miesto. Stoja na okraji, pretože 
vonkajšiu skutočnosť podávajú najmenej jazykovo spracovanú. Ich obsah 
je najmenej presný a často ho treba vysvetľovať plnovýznamovými 
slovami. Ostatné plnovýznamové slová sa v poľštine označujú ako slová 
so symbolickou funkciou (v zmysle symbolu ako znaku). 

Synsémantické lexémy sa v poľskej jazykovede bližšie klasifikujú až 
v rámci syntaktického kritéria, na tomto mieste sa len pasívne zahŕňajú 
do jednej skupiny bez ich bližšieho určenia. Slovenčina má klasifikáciu 
neplnovýznamových slovných druhov prepracovanú o niečo lepšie. Tým, 
že im prisudzuje gramatický, vzťahový význam, člení neplnovýznamové 
slovné druhy podľa typu vzťahu. Tak predložky vyjadrujú determinatívne 
vzťahy medzi plnovýznamovými slovami – vetnými členmi, spojky 

24 Porovnaj význam predpony auto-: sám, samo-, seba- a predpony syn-: spolu, dohromady. 
V poľštine sa popri termínoch samodzielnie znączace a współznaczące (części mowy) 
používajú aj pełnoznaczne a niepełnoznaczne (części mowy). 
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determinatívne a koordinatívne vzťahy medzi vetnými členmi a vetami, 
častice sú vyjadrenia zaraďovacích vzťahov (postojov) medzi podávateľom 
a javmi skutočnosti.
Schéma 1 Členenie slovných druhov podľa lexikálnych (sémantických) kritérií 
v slovenčine

Schéma 2 Členenie slovných druhov podľa lexikálnych (sémantických) kritérií 
v poľštine
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4.5.3. Morfologické kritériá členenia slovných druhov
Klasifikácia slovných druhov podľa morfologických kritérií sa opiera 

o morfologické vlastnosti lexém – slovných druhov. Podľa nich sa delia 
slovné druhy na ohybné a neohybné. Členenie ohybných slovných druhov 
je prepracovanejšie v poľštine, pretože zohľadňuje morfologické kategórie 
príznačné pre jednotlivé slovné druhy. V slovenskej morfológii síce 
nachádzame tvrdenia o bezprostrednej spätosti všeobecného významu 
slovného druhu s istými gramatickými črtami (MSJ, 1966, s. 28), ale pri 
konkrétnom členení slovných druhov sa s morfologickými kategóriami 
nepočíta. Ohybné slovné druhy sa členia len podľa toho, či disponujú 
slovesnou alebo mennou paradigmou. 

Odlišuje sa aj samotný inventár ohybných slovných druhov. V poľštine 
v ňom chýbajú zámená. Je to zapríčinené aplikáciou spomínaných 
morfologických kategórií. Vzhľadom na to, že zámená vyjadrujú 
gramatické kategórie slov, na ktoré odkazujú alebo ukazujú, každý druh 
zámen disponuje inými kategóriami. Z toho dôvodu ich nie je možné 
zaradiť do nižšie uvedeného grafu na jedno miesto. Sú rozptýlené medzi 
substantíva (substantívne zámená), adjektíva (adjektívne zámená), adverbiá 
(adverbálne zámená) a číslovky (numerálne zámená). Tým, že v slovenčine 
sa pri členení ohybných slovných druhov nevyužívajú morfologické 
kategórie, zámená tam majú pevné miesto.  

Aplikovaním morfologických kategórií sa v poľskej klasifikácii 
považujú za samostatné slovné druhy osobné a neosobné slovesá. Prvá 
skupina má tvary pre každú z troch osôb singuláru a plurálu, druhá má 
iba jediný tvar tretej osoby neutra. K obom skupinám slovies sa zaraďujú 
aj predikatívy. Väčšiu časť tvoria neosobné predikatívy typu: można, 
wolno, niepodobna, wiadomy, widać...; menšiu osobné predikatívy rad, 
(po)winien, pełen... považované tradične za menné tvary adjektív.  

Do inventára neohybných slovných druhov  sa v poľštine zaraďujú 
aj príslovky.  Rovnako je to v akademickej MSJ (1966, s. 31). Vo 
vysokoškolskej morfológii (Bajzíková – Furdík – Oravec, 1988, s. 15) už 
nachádzame tvrdenie, že príslovky tvoria prechod k ohybným slovným 
druhom, pretože značná časť z nich sa stupňuje (má lexikálno-gramatickú 
kategóriu stupňovania). Toto stanovisko považujeme osobne za správnejšie. 
Odlišné je aj chápanie citosloviec. V akademickej MSJ stoja citoslovcia 
mimo morfologického triedenia, lebo ich neohybnosť je iného charakteru 
ako neohybnosť predložiek, spojok a častíc. Citoslovcia sú v pravom zmysle 
slová gramaticky amorfné (pozri MSJ, 1966, s. 31). Vo vysokoškolskej 
morfológii sa rovnako ako v poľštine zaraďujú k neohybným slovným 
druhom (pozri Bajzíková – Furdík – Oravec, 1988, s. 15).
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Schéma 3 Členenie slovných druhov podľa morfologických kritérií v slovenčine

Schéma 4 Členenie slovných druhov podľa morfologických kritérií v poľštine

V rámci morfologickej klasifikácie uvádza R. Laskowski základných 
desať slovných druhov. Takmer každý slovný druh je tvorený ďalšími 
skupinami lexém, ktoré majú rovnakú morfologickú charakteristiku. 
Napríklad k adjektívam patria aj adjektívne zámená a radové číslovky, 
ktoré disponujú rovnakými morfologickými kategóriami. Uvedené 
slová si však zachovávajú svoj lexikálny význam.  Tento jav je známy 
aj v slovenčine. Napríklad podľa spomínaných adjektív sa skloňujú 
v slovenčine aj adjektiváliá, t. j. slová s rovnakou formou, ale s iným 
lexikálnym významom. Aj napriek tomu, že ide o spoločný jav v slovenčine 
a poľštine, jeho prezentácia je iná. V poľskej morfológii R. Laskowski na 
tieto skupiny lexém upozorňuje už v rámci klasifikácie slovných druhov. Je 
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to dané spomínaným aplikovaním konkrétnych morfologických kritérií. Na 
druhej strane pomerne všeobecná slovenská klasifikácia si to nevyžaduje, 
preto sa na tieto skupiny lexém upozorňuje až v rámci morfologickej 
analýzy jednotlivých slovných druhov. 

4.5.4. Syntaktické kritériá členenia slovných druhov
Klasifikácia slovných druhov podľa syntaktických kritérií sa v slovenčine 

zhoduje s triedením podľa lexikálnych kritérií. Táto klasifikácia vychádza 
zo syntaktických vlastností lexém, konkrétne zo schopnosti byť vetným 
členom. Autosémantické slová sú zároveň autosyntagmatické, t. j. majú 
úlohu vetného člena a synsémantické slová sú aj synsyntagmatické, t. j. 
nemajú úlohu vetného člena. Citoslovcia aj zo syntaktického hľadiska stoja 
bokom. Nie sú členmi syntagmy ani vety, nezaraďujú sa do syntaktických 
konštrukcií. Stoja ako osobitná výpoveď (veta). 
Schéma 5 Členenie slovných druhov podľa syntaktických kritérií v slovenčine

V poľštine existujú dva typy syntaktických klasifikácií slovných 
druhov:

1.) Distribučná klasifikácia: vychádza z distribučných vlastností 
lexém (slov) – možností ich výskytu v súboroch syntaktických kontextov, 
ktoré sú definované pre každú triedu. Túto klasifikáciu v poľštine vypra-
coval H. Misz (Opis grup syntaktycznych dzisiejszej polszczyzny pisanej, 
Bydgoszcz 1967).25 Vyčlenil tzv. distribučné triedy, ktoré nie sú triedami 
lexém, ale textových výrazov (porov. na jednej strane triedu slovies – na 
druhej triedu „výrazov s formotvornou funkciou“).

2.) Funkčná klasifikácia vychádza z analýzy syntaktických vzťahov, 
do ktorých vstupujú lexémy s inými členmi výpovede. J. Kuryłowicz (The 
Inflectional Categories of Indo-European, Heidelberg 1964)26 rozlíšil pri-

25 Údaj preberáme z práce Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. 
(Grzegorczykova –  Laskowski – Wróbel, 1999, s. 55).
26 Údaj preberáme z práce Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. 
(Grzegorczykowa – Laskowski – Wróbel, 1999, s. 55).

mimo klasifikácie: citoslovcia
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márne (základné) a sekundárne (vedľajšie) syntaktické funkcie lexém. 
R. Laskowski uvádza v akademickej morfológii poľštiny funkčnú 

klasifikáciu. Táto klasifikácia je rozpracovaná veľmi podrobne, jej autor 
si berie za východisko rad konkrétnych syntaktických funkcií. Inventár 
slovných druhov uvádzaných v rámci tejto klasifikácie nekorešponduje 
s tradičným súborom. Laskowski vyčleňuje napr. modalizatory, relatory, 
dopowiedzenia. Uvádza dvanásť základných slovných druhov. Rovnako 
ako pri morfologickej klasifikácii sú tieto slovné druhy tvorené ďalšími 
skupinami lexém  s rovnakými  syntaktickými vlastnosťami (napr. k 
substantívam patria aj substantívne zámená). 

Pre očividný nepomer v rozpracovaní slovenskej a poľskej syntaktickej 
klasifikácie slovných druhov ich nebudeme porovnávať. V budúcnosti by 
bolo nepochybne zaujímavé, keby sa podobná klasifikácia rozpracovala aj 
v slovenčine, ale momentálne to nie je predmetom nášho záujmu. 

Laskowského klasifikáciu so stručným komentárom podávame pod  
čiarou. Ponechávame ju v poľskom jazyku, pretože niektoré termíny 
nemajú slovenský ekvivalent.27

27 Schéma 6 Členenie slovných druhov podľa syntaktických kritérií v poľštine 
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V závislosti od schopnosti lexém vstupovať do syntaktických vzťahov 
s inými lexémami sa rozlišujú dve základné skupiny lexém: asyntagmatické 
a syntagmatické. 

I. asyntagmatické lexémy (slová): stoja ako samostatná  výpoveď (je to ich 
primárna funkcia), nie sú členmi vety ani syntagmy, nevstupujú do syntaktických 
vzťahov s inými členmi vety. Sú vždy neohybné. Členia sa na:

A. kontextové: implikujú existenciu textu, sú to tzv. dopowiedzenia, ktoré 
dopovedajú text (tak, nie, istotnie, właśnie, czyżby?). Dali by sa stotožniť 
s hodnotiacimi časticami v slovenčine.

B. nekontextové: neimplikujú text, môžu tvoriť text. Patria sem wykrzykniki 
(citoslovcia), ale v Laskowského chápaní len onomatopeje a apele (zvukomalebné 
citoslovcia: bęc! bzz! mee!; vôľové citoslovcia halo! uwaga! pst!) 

II. syntagmatické lexémy (slová): vstupujú do syntaktických vzťahov s inými 
lexémami, tvoria s nimi zložené syntaktické konštrukcie. Ich syntaktická funkcia 
môže byť rôzna: plnia funkciu členov výpovede alebo funkciu ukazovateľov 
syntaktických vzťahov medzi členmi výpovede (syntaktické funkcie definuje
Laskowski v rámci výpovede, nie v rámci syntagmy).

Syntagmatické lexémy možno podeliť na autosyntagmatické a   
synsyntagmatické. V rámci slovenskej syntaktickej klasifikácie sa vyčleňujú len 
tieto dve základné skupiny lexém, ktoré sa už ďalej nečlenia. 

A.    autosyntagmatické lexémy – sú relatívne syntakticky samostatné, primárne 
plnia funkciu člena výpovede. Lexémy patriace do tejto skupiny  sú (okrem 
prísloviek a modalizátorov) ohybné. Patria sem: czasowniki (slovesá), rzeczowniki 
(podstatné mená) – zaimki rzeczowne (substantívne zámená), liczebniki główne 
i zbiorowe (základné a skupinové číslovky), przymiotniki (prídavné mená) 
– liczebniki porządkowe (radové číslovky) – zaimki przymiotne (adjektívne 
zámená), przyslówki – zaimki przysłowne (adverbálne zámená), modalizatory. 
K modalizátorom zaraďuje Laskowski tzw. przysłówki (przy)zdaniowe (pewnie, 
rzekomo) a lexémy s funkciou pragmatických operátorov (jeszcze, nawet). 
Tradične sa považujú za príslovky alebo častice.

B. synsyntagmatické lexémy – sú syntakticky nesamostatné, nie sú 
komponentmi vety, nemôžu vystupovať ani ako samostatná výpoveď. Obligátne 
sa spájajú s akýmsi autosyntagmatickým členom alebo so zloženou syntaktickou 
konštrukciou, ktorá obsahuje autosémantické lexémy. Okrem častíc manifestujú 
syntaktické vzťahy jestvujúce medzi členmi výpovede. Synsyntagmatické slovné 
druhy sú: relatory (tradične sa nazývajú zaimki względne – vzťažné zámená), 
spójniki (spojky), przyimki (predložky), partykuły (častice) – len adverbálne 
a adnominálne. Okrem niektorých vzťažných zámen sú neohybné.



50

4.6. Predložky sú z lexikálneho hľadiska charakterizované ako  
synsémantický slovný druh. Synsémantickým slovným druhom sa 
pripisuje v slovenčine gramatický, vzťahový význam, ktorý vypĺňa celý 
ich obsah. Predložky vyjadrujú konkrétne determinatívne vzťahy medzi 
plnovýznamovými slovami. Za pozitívum sémantickej klasifikácie 
v slovenčine pokladáme, že člení aj synsémantické slovné druhy. 
V poľštine sa v rámci uvedenej klasifikácie synsémantické slovné druhy 
nijako nečlenia. Sémantickú podstatu predložiek však podľa nášho názoru 
vystihuje poľský termín współznaczące części mowy lepšie než slovenský 
termín neplnovýznamové slovné druhy. Z morfologického hľadiska sú 
predložky neohybné slová. Zo syntaktického hľadiska sú v slovenčine 
považované za synsyntagmatické slová, ktoré nemajú úlohu vetného člena, 
sú to tzv. slová – morfémy. V rámci poľskej klasifikácie je ich syntaktická 
funkcia špecifikovaná bližšie. Sú to syntagmatické – synsyntagmatické 
slová so spájacou funkciou v rámci vety. Označujú sa aj ako konektory, 
ktoré sú ukazovateľmi syntaktickej závislosti tzv. grupy imiennej.28 
Implikujú pád závislého podstatného mena. 

28 Grupa imienna označuje podstatné meno alebo iný slovný druh v jeho funkcii (zámeno, 
číslovku), ktoré stojí za predložkou a ktoré môže byť rozvíjané ďalšími slovami. 


