
51

5. VOKALIZÁCIA PREDLOŽIEK 
V SPISOVNEJ SLOVENČINE A POĽŠTINE 

V ŠIRŠOM SLOVANSKOM KONTEXTE
5.1. Vokalizácia predložiek je jav, ktorý je spoločný pre všetky slovanské 

jazyky. Jednotlivé slovanské jazyky sa odlišujú mierou vokalizácie 
predložiek, ktorá vyplýva z ich typologických charakteristík, ale aj 
vokálmi, ktoré tvoria vokalizované podoby. Zo synchrónneho hľadiska 
je najdôležitejšie ovládanie pravidiel vokalizácie, ktoré nám zaručuje 
správne použitie príslušnej formy predložky. Objasniť príčiny vokalizácie 
a samotné vokalizované tvary predložiek je však možné len na pozadí 
jazykovej diachrónie. Z uvedených dôvodov si pohľad na vokalizáciu 
predložiek vyžaduje diachrónno-synchrónny prístup. V prvej – diachrónnej 
časti – budeme vokalizáciu analyzovať v rámci západoslovanských, 
východoslovanských a južnoslovanských jazykov. Pri konfrontácii 
súčasného stavu vokalizácie sa obmedzujeme na spisovnú slovenčinu 
a poľštinu. Vokalizáciu sledujeme len na základe vybraných predložiek. 
Vo väčšine slovanských jazykov patria k prvotným predložkám, niektoré 
z nich však nadobudli aj inú ako predložkovú funkciu. V príspevku sa 
nezaoberáme zmenami významu počnúc od praslovanského obdobia, 
ani porovnávaniu súčasných významov v rámci slovanských jazykov. 
Analyzujeme len formálnu stránku predložiek. 

5.2. Prvotné predložky, v rámci ktorých dnes nastáva vokalizácia, sa 
v praslovančine  končili väčšinou na tvrdý jer.29 V priebehu 10. – 12. storočia 
dochádza postupne na celom slovanskom území k zániku a vokalizácii 
jerov. Najskôr na západe a juhu (asi v 10. storočí), neskôr na východe (asi 
v 11. – 12. storočí). Zánik a vokalizácia jerov je posledná celoslovanská 
zmena, ktorá býva niekedy považovaná za medzník praslovanského 
obdobia (Horálek, 1955, s. 128). Jery zanikali alebo vokalizovali sa podľa 
tzv. jerového alebo Havlíkovho pravidla. Podľa neho sa jery v párnej 
(silnej) pozícii vokalizovali a v nepárnej (slabej) pozícii zanikali. Párna 
alebo nepárna poloha sa určovala počítajúc od konca, pričom v prípade, že 
rad slabík s jermi bol prerušený slabikou s plným vokálom, jery sa vyvíjali 
v ďalších slabikách ako počítané od konca. V prípade predložkových pádov 
sa párna alebo nepárna pozícia jeru určovala počítaním od konca slova, 
s ktorým sa predložka spájala (Havlíkovo pravidlo porov. Krajčovič, 1988, 
29 V niektorých prípadoch sa predpokladá, že pôvodne sa jer pri predložke nevyskytoval 
a pribudol len sekundárne, vplyvom iných predložiek, alebo sa pripúšťa možnosť, že 
predložka zostala bez jeru a vokalizovala sa analógiou podľa iných predložiek. Takou 
predložkou bola napr. *jьz (porov. Machek, 1971, s. 706).
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s. 26). Znamená to, že už v tom čase sa predpokladala zvuková/formálna 
(aj významová) jednota predložky a nasledujúceho slova. Len tak sa mohol 
koncový jer predložky dostať do silnej (párnej) pozície a vokalizovať 
sa. Pri chápaní predložky ako samostatného slova by sa jer v koncovom 
postavení vždy chápal ako slabý   (nepárny)  a  zanikol  by.  Spočiatku  sa  
Havlíkovo pravidlo dodržiavalo v rámci predložkových pádov dôsledne: 
koncové jery predložiek v párnej (silnej) pozícii sa vokalizovali: sъ 
sъnomь>slov. so snom, vъ sъně>slov. vo sne/poľ. we śnie, vъ dьně>poľ. 
we dnie, vъ vьsi>čes. ve vsi; jery v nepárnej (slabej) pozícii zanikali: 
vъ lěsě>slov. v lese/poľ. w lesie, vъ domu>poľ. w domu. V neskoršej dobe 
sa však vokalizované podoby predložiek utvorili aj tam, kde po zániku 
jerov v spojeniach s predložkou vznikla neprijateľná skupina spoluhlások.

Pripúšťa sa, že tri predložky sa pôvodne v praslovančine končili na 
-n, t. j. mali tvar *vъn, *kъn, *sъn. V dôsledku zákona otvorených slabík 
koncová spoluhláska v uvedených predložkách zanikala, keď stála pred 
slovom, ktoré sa začínalo na spoluhlásku: *kъn ženě>kъ ženě. Pred tvarmi 
zámena tretej osoby *jь, *ja, *je sa -n zachovávalo, presúvalo sa však 
k samohláske v nasledujúcom slove, pričom bolo zmäkčené pomocou j-, 
napr. *kъn jemu>kъ n´emu (Štec, 1997, s. 171). Zámenný kmeň na n´- 
sa neskôr abstrahoval a začal sa používať aj po predložkách, ktoré sa 
pôvodne na -n nekončili, napr. do n´ego, na n´ь, otъ n´ego.  Tento jav 
je všeobecnoslovanský (porov. slov. k nemu, s ním, od nich/poľ. do 
niego, z nim, od nich atď.). Po zániku alebo presunutí spoluhlásky -n 
jer zostávajúci na konci predložky zanikal alebo vokalizoval sa podľa 
uvedeného Havlíkovho pravidla. 

5.3. Dnešné samohlásky v rámci vokalizovaných tvarov predložiek sú 
teda riadnymi jerovými striednicami a zhodujú sa so striednicami v ostatných 
slovných druhoch. V nižšie uvedenej tabuľke podávame prehľad jerových 
striednic v jednotlivých slovanských jazykoch s príkladom vokalizácie 
v podstatnom mene a vo vybraných  predložkách.
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Tabuľka 10 Prehľad jerových striednic v jednotlivých slovanských jazykoch 

5.3.1. Z údajov v tabuľke je vidieť, že vokalizované tvary predložiek 
sa takmer vždy zhodujú s jerovými striednicami. Výnimku tvorí predložka 
ku, kde vokál -u  s jerovými striednicami nekorešponduje. V tejto podobe 
sa nachádza v slovenčine, poľštine33 a dolnej lužickej srbčine. Pôvod tohto 
vokálu objasňuje v Historickej gramatike poľského jazyka S. Rospond 
(1971, s. 75). Tvrdí, že vokál -u sa k uvedenej predložke dostal z datívu 
podstatných mien, s ktorým sa predložka k vždy spájala. O prieniku tohto 
vokálu k predložke rozhodla dominancia prípony -u v datíve singuláru 
podstatných mien mužského a stredného rodu.34 S. Rospond hovorí v sú-
vislosti s týmto javom o tzv. morfologickej atrakcii. Ojedinele je podoba 
ku prítomná aj v češtine, a to v ustálených spojeniach (pred slovom začí-

30 V spisovnej slovenčine sú dnes za tvrdý jer tri striednice: o, e, a. Pri vokalizácii predložiek 
sa však v spisovnom jazyku uplatňuje len prvá z nich. Samohláska e (popri o) sa uplatňuje 
pri vokalizácii predložiek v slovenských nárečiach.
31 V hornej lužickej srbčine je striednica e zvyčajne pred mäkkými spoluhláskami a o 
obyčajne pred tvrdými spoluhláskami v susedstve obojperných konsonantov. Zriedkavejšia 
je v hornej lužickej srbčine striednica o, pri vokalizácii predložiek sa však neuplatňuje. Toto 
o je doložené napr. v tvare wodnjo (vo dne), kde predložka s podstatným menom zrástla do 
príslovky. 
32 Súčasné znenie psl. predložiek *sъ(n) a *jьz uvádzame len podľa ich znelej alebo neznelej 
podoby. Do úvahy neberieme ich významy, ani väzby s pádmi.
33 Poľština ako jediná zo slovanských jazykov má výlučne vokalizovanú predložku ku.
34 Rovnaké vysvetlenie podáva aj F. Kopečný (1973, s. 100).

západoslovanské 
jazyky

východoslovanské 
jazyky južnoslovanské jazyky

slovenčina poľština čeština hor. luž. 
srbčina ukrajinčina ruština bieloruština bulharčina srbčina

ъ>o, e, a 1

*podъšьva>podošva
*sъnъ>sen
*rъžь>raž

ъ>e
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ъ> e
*sъnъ>
sen

ъ>e,o 2

*dъzdjь>
dešć
*sъnъ>
son

ъ>o 
*сънъ>сон

 ъ>o 
*sъnъ>сон

ъ>o 
*sъnъ>сон

ъ>ъ 
*sъnъ>сън

ъ>a 
*sъnъ> 
сaн
 

 v(o) w(e) v(e) w(e) в(у), ув, 
ві, во, 
вві, уві

в(о) у(ў), ва, 
ува

в, във, во у

nad(o) nad(e) nad(e) nad(e) над(і/о) над(о) над(а) над над(a)
pod(o) pod(e) pod(e) pod(e) під(і/о) под(о) пaд(a) под пoд(a)
od(o) od(e) od(e) wot(e) від (од) от(о) aд(a) от од(a)
pred(o) przed(e) před(e) před(e) перед(і/о) перед(о) перaд(a) пред пред(a)
bez(o) bez(e) bez(e) bjez(e) без без(о) без без без
cez(o) – – – через через цераз чрез чрез 

– przez(e) přes(e) přez(e) – – праз през –
k(u) ku k(e) k(e) – к(о) к(а) към к(a)
z(o)3 z(e) z(e) z(e) з(і/о), із із(о) з – із
s(o) – s(e) – – с(о) (са) с, със, со с(а)

– – ob wob(e) ob об(о) аб(а) – –

30 31

32

slovenčina poľština čeština hor. luž.
srbčina ukrajinčina ruština bieloruština bulharčina srbčina

západoslovanské 
jazyky

východoslovanské 
jazyky

južnoslovanské
jazyky
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najúcim obojperným p): ku podivu (aj spolu: kupodivu), ku pomoci, ku pro-
spěchu, ku Praze, ku příkladu a pri čítaní matematických výrazov á ku bé. 
F. Kopečný uvádza pre starú češtinu tvar ku aj pred inými spoluhláskami, 
najmä k: ku kterémuž (porov. Kopečný, 1973, s. 101). Ide pravdepodobne 
o vplyv susednej slovenčiny a poľštiny. 

5.3.2. V spisovnej slovenčine a v stredoslovenských nárečiach sú 
predložky vokalizované vokálom o, pretože o je striednica za tvrdý jer 
typická pre oblasť strednej a súčasne aj spisovnej slovenčiny. V západnej 
slovenčine a v časti východnej slovenčiny (nárečie severného Šariša) 
sa jery v silnej polohe vokalizovali tak ako na celom území jazykov 
západoslovanskej skupiny, t. j.  ъ>e (nárečie severného Šariša: ze mnu, ve 
mňe, pode mnu, preze mňe; poľština we śnie; čeština ve sně; horná lužická 
srbčina we lesu). Na  juhovýchode východoslovenskej oblasti striednica e<ъ 
splynula s o.35 Stalo sa tak pravdepodobne vplyvom susednej ukrajinskej 
oblasti, kde sa uskutočnila vokalizácia ъ>o.36 Z toho dôvodu sú predložky 
v tejto oblasti vokalizované samohláskou o (zo, vo, podo...), rovnako ako 
v ukrajinčine (o variantnom i pozri nasledujúci odsek).

5.3.3. Osobitosťou spisovnej ukrajinčiny je, že používa dvojaké 
vokalizované podoby predložiek: s -o alebo -i, napr. nad – nadi/nado. Jerovej 
striednici zodpovedajú tvary s vokálom -o. Tie sú však vo výkladových 
slovníkoch ukrajinského jazyka označované za zriedkavejšie. Domnievame 
sa, že k častejšiemu používaniu vokalizovaných tvarov s -i prispela 
v ukrajinčine veľmi častá zmena o>i v zatvorených slabikách. Preferovanie 
-i pri vokalizácii predložiek tak prispieva k väčšej eufonickosti.

5.3.4. V bieloruštine dochádza taktiež k špecifickej situácii. Vokál a, 
ktorý tvorí vokalizované podoby predložiek, je výsledkom bieloruského 
akania. Ide o jav, keď sa o v neprízvučnej pozícii mení na a, ktoré sa 
dôsledkom fonetického pravopisného princípu dominujúceho v bieloruštine 
aj zapisuje. Toto a je v bieloruštine pravidelné, pretože jednoslabičné 
predložky sú v tomto jazyku vždy neprízvučné a na viacslabičné predložky 
nikdy nepadá prízvuk na poslednú slabiku. Aj v tomto prípade teda možno 
povedať, že ide o regulárnu o-ovú striednicu, ktorá podľahla sekundárnej 
zmene – akaniu. 

5.3.5. Osobitne treba upozorniť aj na predložky vǎv a sǎs (във, със) 
v bulharčine. Ide o reduplikačné tvary predložiek, ktoré sú zo spisovných 
slovanských jazykov typické len pre bulharčinu. Túto podobu nadobúdajú 
pred slovami, ktoré sa začínajú na s- alebo z- a v prípade, ak má predložka 

35 Distribúciu vokalizovaných predložiek s o/e sme si overili v Atlase slovenského jazyka 
I. Vokalizmus a konsonantizmus  (1968, s. 64).
36 Podrobnejšie pozri Kapitoly zo slavistiky (J. Dudášová-Kriššáková, 2001, s. 60 – 74).
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vlastný prízvuk. Inak sa používa nevokalizovaný tvar s, prípadne so.37 

Reduplikačné tvary sú typické ešte pre niekoľko dialektov. F. Kopečný 
(1964, s. 486) uvádza tieto podoby pre ukrajinské podkarpatské dialekty 
(sos), macedónske dialekty (sos), srbské a chorvátske dialekty (sas), lužické 
dialekty (zez). Známe sú aj vo východoslovenských nárečiach. V oblasti 
severošarišského nárečia s vokálom e: vef kosceľe, vef škoľe, zes prikľeta, 
zes Prešova; v juhovýchodnej oblasti východnej slovenčiny s vokálom o, 
t. j. vof, zos...

5.4. Všetky analyzované prvotné predložky zdedili slovanské jazyky 
z praslovančiny. Ich súčasná podoba v jednotlivých slovanských jazykoch 
je často odlišná a súvisí s rôznym priebehom hláskoslovných zmien, 
ktoré navzájom slovanské jazyky diferencujú. Okrem rozličných podôb 
predložiek zapríčinených odlišným hláskoslovným vývinom, možno v 
rámci ich formálneho vývinu pozorovať aj niekoľko ďalších javov. V časti 
slovanských jazykov dochádza k úplnému zániku niektorých predložiek. 
Neznamená to však, že s uvedenou predložkou zanikli aj jej významy, boli 
len nahradené inou predložkou. Ďalšou zmenou je splývanie predložiek, 
ktoré sa prejavuje na forme aj význame. Načrtnuté problémy by sme chceli 
ilustrovať na konkrétnych prípadoch, pričom sa naďalej obmedzujeme len 
na formálne zmeny.   

Praslovanské predložky *nadъ, *podъ a *perdъ vznikli zložením 
jednoduchých predložiek (na, po, per) a čiastky (častice) -dъ so 
zosilňovacou funkciou (Kopečný, 1973, s. 127). Praslovanská predložka 
*nadъ má dnes všeslovanskú podobu nad. Predložka *podъ má 
v ukrajinčine podobu pid (v dôsledku zmeny o>i v zatvorených slabikách), 
v bieloruštine pad (v dôsledku akania a fonetického pravopisného 
princípu), v ostatných jazykoch je pod. Súčasný tvar predložky *perdъ 
závisí od rôzneho priebehu metatézy likvíd. Vo východoslovanských 
jazykoch je za psl. tert skupina teret, preto má predložka tvar pered (v 
bieloruštine vplyvom akania a fonetického pravopisného princípu perad). 
V západoslovanských a južnoslovanských jazykoch vznikla skupina trět. 
Po ďalších hláskoslovných zmenách ě a r je dnes v slovenčine, srbčine 
a bulharčine pred; v češtine a hornej lužickej srbčine před; v poľštine 
przed. 

Praslovanská predložka *odъ po odpadnutí tvrdého jeru splynula 
so staršou formou ot bez jeru (porov. Machek, 1971, s. 408 – 409). 
Staršia podoba s -t je dnes zachovaná: v hornej lužickej srbčine, ruštine 
a bulharčine (v hornej lužickej srbčine je wot s protetickým w-). V ostatných 
37 Tvar so je známy len v nárečiach a v básnickom jazyku. Do bulharčiny sa mohol dostať 
vplyvom macedónčiny, kde je striednicou za tvrdý jer o, v zhode s čím sú aj vokalizované 
podoby predložiek.
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slovanských jazykoch je novšia podoba  s -d, ktorú Kopečný vysvetľuje 
vplyvom znelého zakončenia predložiek nad, pod, pred (v ukrajinčine 
má zriedkavejšiu archaickú podobu od, ale aj častejšiu vid s protetickým         
v-, po zmene o>i v zatvorenej slabike; v bieloruštine ad v dôsledku akania 
a fonetického pravopisného princípu).

Psl. predložka *bez(ъ)38 je všeslovanská. Podobu bez má vo 
východoslovanských jazykoch, v južnoslovanských jazykoch (okrem 
slovinčiny) a v západoslovanských jazykoch (okrem dolnej luž. srbčiny). 
V slovinčine a dolnej lužickej srbčine existujú tzv. -r-ové tvary, ktoré sa 
vysvetľujú skrížením *bezъ a *perzъ. Rozšírenie o r-ový element má 
expresívny pôvod (porov. Kopečný, 1964, s. 64). Slovinčina uvádza k brez 
predložku bez len ako archaický druhotvar, dolná lužická srbčina má len 
predložku bźez. Tvar brez je známy aj v slovenských nárečiach. 

V praslovančine existovala predložka *čersъ (čerzъ)39 a predložka 
*perzъ. Jedna skupina slovanských jazykov má pokračovanie predložky 
*čersъ (čerzъ): slovenčina (cez)40, ukrajinčina a ruština (čerez) a ako 
archaická predložka vystupuje aj v srbčine (črez). Druhá skupina 
slovanských jazykov má pokračovanie predložky *perzъ: čeština (přes), 
poľština (przez), horná lužická srbčina (přez). Predložka pres/prez je 
známa aj v slovenských dialektoch, podobne perez v niektorých ruských 
nárečiach. Dva spisovné jazyky – bieloruština a bulharčina – majú obe 
predložky (biel. ceraz:praz; bulh. črez:prez). Tieto dvojice predložiek si 
do istej miery konkurujú (v bieloruštine je ceraz striedané s praz hlavne 
v príčinnej funkcii, v bulharčine je črez knižná predložka – inak sa používa 
nocionálna synonymná predložka prez). 

Praslovanská predložka *vъ(n) má dnes vo väčšine slovanských jazykov 
podobu v.  V ukrajinčine  a  bieloruštine  splýva  s  u.   V ukrajinčine  je  
v  po  vokáloch,  u  po konsonantoch; v bieloruštine u po konsonantoch 
a po pauze, v po vokáloch (va/uva pred u-/v-). V srbčine je výlučne u. 
V bulharčine je v, ale pred v-/f- je reduplikačná podoba predložky vǎv 
(във).  Za reduplikačné tvary považuje F. Kopečný aj ukrajinské podoby 
uv, uvi, vvi a tvar uva v bieloruštine (Kopečný, 1973, s. 271).

V slovenčine, poľštine, bulharčine a srbčine je dnes len predložka 
o. V češtine a hornej lužickej srbčine sú dve predložky: o a ob<ob(ь) 
s odlišnými významami. Vo východoslovanských jazykoch a v slovinčine 

38 F. Kopečný predpokladá pôvodne v praslovančine tvar *be, ku ktorému pribudla 
zosilovacia častica  -zъ. Niekedy sa predpokladá ešte bezjerová forma *bez, ktorá vznikla 
kontamináciou be x bezъ (Kopečný, 1973, s. 45).
39 Neznelá podoba sa považuje za pôvodnú a znelá vplyvom iných znelých predložiek: bez, 
iz...
40 Slovenské cez vysvetľuje Kopečný ako prastarú redukciu z *čerzъ ešte pred metatézou 
likvíd, alebo až z črěz, pretože čr- je ťažká skupina (Kopečný, 1973, s. 49). 
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sú o a ob len formálne varianty s rovnakými významami. Podoba ob je 
prevažne pred samohláskou a o pred spoluhláskou. Rovnako tomu bolo aj 
v praslovančine. V češtine a hornej lužickej srbčine sú o a ob diferencované 
sémanticky. V macedónčine o aj ob celkom chýba.

Praslovanská predložka *kъ(n) nemá kontinuitu v súčasnom 
ukrajinskom jazyku. Túto predložku nahrádza v ukrajinčine predložka do 
(porov. Великий тлумачний словник..., 2004). V ukrajinskom jazyku sa 
však kedysi nachádzala, pričom mala podobu k/ik. Toto striedanie vysvetľuje 
Kopečný analógiou so z/iz. Podľa miznúcej predložky k/ik nadobudla aj 
synonymná predložka do podobu d/id, pričom prevzala aj datívnu väzbu 
(Kopečný, 1964, s. 103, 161). Podoba ik je aj v bieloruských nárečiach. 
V poľštine, bieloruštine a dolnej lužičtine predložka k existuje, ale slúži 
ako knižný výraz, ktorý taktiež ustupuje predložke do (da v bieloruštine). 
V ostatných slovanských jazykoch sa zachovala ako nocionálna predložka 
s podobou k (v slovinčine k>h pred k, g). V bulharčine sa dnes nachádza 
predložka kǎm (към), ktorá však nie je etymologicky rovnakohodnotná 
s predložkou k v spomínaných slovanských jazykoch. Kým predložka 
k  pochádza z *kъ(n), predložka kǎm je z *kamo (pôvodne adverbium, 
v bulharčine vo funkcii sekundárnej predložky). Súčasná podoba predložky 
kǎm sa vykladá buď ako výsledok kríženia kam s reduplikovaným kǎk 
(tvar známy v starej bulharčine), pričom mohlo spolupôsobiť nárečové 
kon>kom°/kun, alebo je výsledkom fonetickej zmeny kam>kǎm. (porovnaj 
Kopečný, 1973, s. 101)

Praslovančina mala neznelú predložku *sъ(n), ktorá sa viazala 
s genitívom, akuzatívom a inštrumentálom a znelú predložku *jьz, ktorá 
sa spájala s genitívom. Na tomto mieste sa nebudeme venovať vývinu 
sémantiky ani formy v jednotlivých slovanských jazykoch. Obmedzíme 
sa len na vyčlenenie skupín jazykov podľa existencie znelej/neznelej 
predložky. Výlučne znelú predložku má dnes poľština, horná lužická 
srbčina a ukrajinčina. Iba neznelú podobu má bulharčina. Obe podoby 
– znelú aj neznelú – má slovenčina, čeština, ruština a srbčina. Osobitá 
situácia je v bieloruštine, ktorá má znelú predložku z s výlučne neznelou 
vokalizovanou podobou sa.

5.5. Už na prvý pohľad je zrejmé, že k vokalizácii predložiek 
nedochádza v rámci slovanských jazykov v rovnakej miere. Rôzny 
stupeň vokalizácie predložiek v jednotlivých jazykoch vyplýva z ich 
typologických charakteristík. Slovanské jazyky sa vo všeobecnosti 
členia na dva typy: vokalický a konsonantický.41 Krajný konsonantický 
typ jazykov má bohato rozvinutú konsonantickú mäkkostnú koreláciu,
41 Typologickú klasifikáciu slovanských jazykov preberáme z práce Kapitoly zo slavistiky 
(J. Dudášová-Kriššáková, 2001, s. 86 – 112).
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t. j. rozlišujú sa tvrdé a mäkké protiklady vo všetkých alebo vo väčšine 
artikulačných radov. Patria k nemu: ruština (37), bieloruština (37), 
bulharčina (34), dolná lužická srbčina (33), horná lužická srbčina (32), 
ukrajinčina (32), poľština (31). Ku krajnému vokalickému typu jazykov, 
s obmedzenou konsonantickou koreláciou patrí kašubčina (26), srbčina 
a chorvátčina (20),  slovinčina (18). Slovenčina (27 konsonantov – 15 
vokálov) a čeština (27 konsonantov – 10 vokálov) patria k prechodnému 
typu medzi krajným konsonantickým a krajným vokalickým typom, kde 
sa rozlišujú tvrdé a mäkké protiklady iba v skupine dentál.42 Uvedené 
typologické charakteristiky sa v praktickej rovine prejavujú okrem iného 
tak, že konsonantický typ jazykov pripúšťa spoluhláskové skupiny, kým 
vokalický typ sa ich snaží odstraňovať vkladaním vokálov. Odstraňovanie 
alebo zachovávanie spoluhláskových skupín možno pozorovať aj na 
predložkových konštrukciách, t. j. v spojeniach predložiek a mien. 

5.5.1. Odstraňovanie spoluhláskových skupín v rámci predložkových 
konštrukcií sa uskutočňuje pomocou vokalizácie predložiek. Určenie miery 
vokalizácie predložiek v jednotlivých slovanských jazykoch si vyžaduje 
porovnanie počtu predložiek, ktoré sa vokalizujú, ale aj porovnanie pozícií, 
kde k tomuto javu dochádza. V slovenčine a poľštine sa vokalizujú všetky 
prvotné predložky zakončené na spoluhlásku (neslabičné aj jednoslabičné). 
Znamená to, že všetky tieto predložky minimálne v jednom prípade záväzne 
nadobúdajú vokalizovanú podobu. Vokalizačné pozície jednotlivých 
neslabičných a jednoslabičných predložiek sa do istej miery odlišujú a 
podávame ich v nasledujúcich odsekoch.

5.5.2. Vokalizácia neslabičných predložiek
Neslabičné predložky z, s, v, k  sa v slovenčine vokalizujú pravidelne, 

podľa takmer bezvýnimočných pravidiel. V poľštine sa môže 
vokalizovať neslabičná predložka w a predložka z, ktorá predstavuje 
formálny ekvivalent dvoch slovenských predložiek: s a z. Predložka ku 
nemá v poľštine nevokalizovanú formu, preto je tvar s vokálom  základný 
a jediný. 

5.5.2.1. Uvedené neslabičné predložky sa vždy vokalizujú v postavení 
pred príslušnými tvarmi osobného zámena 1. osoby (ja): so mnou, zo mňa, 
vo mne, vo mňa (veril vo mňa), ku mne // ze mną, ze mnie, we mnie. Toto 
je napokon jediná pozícia, kde sa vokalizujú všetky slovenské a poľské 
predložky zakončené na spoluhlásku (neslabičné aj jednoslabičné). 

5.5.2.2. Predložky z, s, v, k (v slovenčine) sa ďalej vokalizujú:
a) pred slovami, ktoré sa začínajú na rovnakú spoluhlásku, akou je 

predložka: zo začiatku, zo zvedavosti, so soľou, so sliepkami, vo vedomí, 
vo vrecku, ku káve, ku knihám... 

b) pred slovami, ktoré sa začínajú skoro rovnakou spoluhláskou, ako je 
42  Čeština nemá protiklad l – ľ, pretože ľ chýba vo fonologickom systéme českého jazyka.
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predložka, odlišnou len čo do: 
–  znelosti: zo súkna, zo sveta, so záujmom, so zlatom, vo februári, vo 

Francúzsku, ku Gažovi, ku grošu...
–  mäkkosti: zo života, zo žľabov, so šatkou, so švagrom...
–  znelosti aj mäkkosti spolu: zo šatôčky, zo školy, so ženou...
V tomto postavení dochádza v slovenčine k vokalizácii bez ohľadu na 

to, či za rovnakou alebo podobnou spoluhláskou mena nasleduje vokál (ku 
káve) alebo konsonant (ku knihám).

V poľštine vystupujú vokalizované tvary we  a ze takisto pred výrazmi 
začínajúcimi spoluhláskou, ktorá je rovnaká ako predložka (w, z) alebo 
odlišná čo do znelosti (f, s), mäkkosti (ź), znelosti aj mäkkosti naraz (ś) 
a pred stvrdnutými konsonantmi (ż, sz).43 Uvedená spoluhláska sa však 
musí vyskytovať v spoluhláskovej skupine, t. j. musí za ňou nasledovať 
minimálne jeden konsonant: we wsi, we Wrocławiu, we Włoszech, we 
włosach, we wtorek, we wszystkim, we wszystko, we Francji, we fraku; ze 
złością, ze złota, ze słownika, ze srebra, ze skóry, ze snu, ze smalcem, ze 
świata, ze Świeradowa, ze śmietaną, ze szkodą, ze szkoły, ze Szczecina, ze 
szczętem, ze źródła, ze żłobka, ze żniw. V prípade, že po tejto spoluhláske 
nasleduje samohláska, v poľštine k vokalizácii nedochádza, napr. w 
Warszawie, w wodzie, z żoną...

5.5.2.3. Spomínané neslabičné predložky sa v slovenčine pravidelne 
vokalizujú aj vtedy, ak rovnaká (alebo podobná) spoluhláska nestojí na 
samom začiatku nasledujúceho slova, ale v skupine spoluhlások na druhom 
alebo i na treťom mieste. Tam sa tiež vokalizuje predložka, keď na druhom 
mieste stojí: 

a) rovnaká spoluhláska: zo vzduchu,  vo dvore, ku skrini...
b) skoro rovnaká spoluhláska, odlišná  len: 
– znelosťou:  zo  psa,  so  bzdochami,  vo  sfilmovanej  podobe,  ku

zgrupovaným poslancom...
– mäkkosťou:  zo  vžitých,  so  vžitými  predsudkami...
– znelosťou i mäkkosťou spolu:  zo  všeličoho,  zo  všetkých  strán...
Vokalizácia v tomto postavení je známa aj v poľštine: we Lwowie, 

zrobić coś we dwóch, we czworo; ze łzami w oczach, ze trzy, ze wszech miar. 
V poľštine sa však predložky v tejto pozícii vokalizujú v omnoho menšej 
miere než v slovenčine. Svedčia o tom napríklad časté variantné tvary bez 
vokalizácie príslušnej predložky, napr.: w czwartek/zried. we czwartek,  we 
krwi/zried. w krwi. Jeden z týchto tvarov je vždy zriedkavejší, používa sa 
menej často, hoci je spisovný. O obmedzenosti vokalizácie v spomínanej 
pozícii svedčí aj to, že pred niektorými slovami začínajúcimi sa skupinou 
43 Fonologický systém poľštiny obsahuje na rozdiel od slovenčiny tri rady sykaviek: 1.) 
tvrdé predoďasnové: s, z, c, dz; 2.) tvrdé zadoďasnové: sz, ż, cz, dż; 3.) mäkké (palatálne): 
ś, ź, ć, dź.
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wz-/ws- sa predložka vokalizuje, pred inými si ponecháva nevokalizovanú 
formu: ze względu, ze wzruszeniem, ze wstydu, ale z wzajemnością.

5.5.2.4. K vokalizácii predložiek dochádza aj vtedy, ak sa nasledujúce 
slovo začína skupinou spoluhlások, s ktorou by bol tvar nevokalizovanej 
predložky ťažko vysloviteľný. Máme na mysli spoluhláskovú skupinu, 
ktorá na žiadnom mieste nemá rovnakú ani podobnú hlásku ako predložka: 
we śnie, dać się we znaki, zrobić coś we trzech, we mgle; ze łba, ze Lwowa, 
ze dwa // vo dne, vo sne, vo tme (popri v tme), zo cti, zo včelína, ku vchodu, 
ku všetkým, ku cti, ku vzdelaniu, ku stene...

V poľštine je vokalizácia v tomto postavení opäť o niečo zriedkavejšia 
než v slovenčine. Svedčia o tom časté variantné tvary s nevokalizovanou 
predložkou: w środę/zried. we środę, w mszy/zried. we mszy, we mgle/
zried. w mgle, we trójkę/zried. w trójkę, we łzach/zried. w łzach, ze czcią/
z czcią.

Vokalizácia predložiek môže niekedy závisieť aj od sémantiky, napr. 
we dwiech (w grupie dwu kobiet)/w dwie (strony świata); we trzech, we 
czterech (w grupie trzech, czterech mężczyzn)/(powieść) w trzech, czterech 
tomach. Znovu sú to ojedinelé prípady, podporené  niekedy aj formálne, 
výskytom rovnakej alebo podobnej hlásky ako predložka na niektorom 
mieste nasledujúceho mena. 

5.5.3. Vokalizácia jednoslabičných predložiek
V slovenčine sa vokalizujú jednoslabičné predložky: bez, cez, nad, od, 

pod, pred; v poľštine: bez, nad, od, przed, pod, przez. Uvedené predložky 
sa vždy vokalizujú pred príslušným tvarom osobného zámena 1. osoby 
(ja): bezo mňa, cezo mňa, odo mňa, nado mňa, nado mnou, podo mňa, 
podo mnou, predo mňa, predo mnou // beze mnie, nade mnie (zried.), nade 
mną, ode mnie, przede mnie, przede mną, pode mnie, pode mną, przeze 
mnie. Spomínali sme už, že je to jediná pozícia, kde sa vokalizujú všetky 
slovenské a poľské predložky zakončené na spoluhlásku. Pre predložky 
bez, cez v slovenčine a ekvivalentné bez, przez v poľštine je to jediná 
pozícia, kde sa vokalizujú. 

Ostatné jednoslabičné predložky sa vokalizujú ešte v niekoľkých 
iných prípadoch, pričom vždy ide o ustálené slovné spojenia. Vokalizácia 
uvedených predložiek je obmedzená na spojenie s niekoľkými menami, 
z ktorých sú niektoré totožné v slovenčine a poľštine (deň – dzień, dvere 
– drzwi). 

Predložky nad, pod, pred, od  v slovenčine sa vokalizujú v ustálených 
prípadoch, pred slovami dvere, dvor, deň, dno, ktoré sa navyše začínajú 
tou istou spoluhláskou, ktorou sa končí predložka: nado dvere, nado dňom, 
podo dvere, podo dvermi, predo dvere, predo dvermi, predo dňom, odo 
dňa, odo dverí, odo dvora. Popri nich existujú aj nevokalizované formy: 
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pred dvere, nad dvere... 
V poľštine možno nájsť vokalizovanú predložku nade v konštrukciách: 

nade dniem, nade wsią, nade drzwiami a v knižnej častici nade wszystko. 
Vokalizovaný tvar predložky pod vystupuje len zriedkavo v ustálených 
spojeniach: pode drzwiami, pode drzwi. Predložku przede nájdeme v 
častici przede wszystkim a v konštrukcii przede dniem a vokalizovaný 
tvar predložky od vystupuje v slovách modlitby ...zbaw nas ode złego... 
a v konštrukciách: ode drzwi, ode drogi, ode Lwowa, ode wsi.  

5.5.4. Záver. Medzi vokalizáciou jednoslabičných predložiek 
v slovenčine a poľštine nie sú zásadné rozdiely. V rámci tejto skupiny 
predložiek k nej dochádza len pred tvarom zámena ja a pred niekoľkými 
inými slovami. Vo väčšom počte prípadov sa v oboch jazykoch vokalizujú 
neslabičné predložky. Je to zákonite dané tým, že v ich základnej 
podobe chýba vokál (nositeľ slabičnosti), čím ľahšie dochádza k vzniku 
spoluhláskových skupín.

Pomerne vysoký stupeň vokalizácie neslabičných predložiek 
v slovenčine zodpovedá jej prechodnému postaveniu medzi krajným 
konsonantickým a krajným vokalickým typom jazykov. Poľština má 
spomedzi jazykov konsonantického typu najmenej konsonantov, čím je 
k slovenčine najbližšie. Aj napriek tomu sa dá dokázať jej konsonantická 
povaha. Pri predložkách sa prejavuje v dvoch bodoch: 1.) v zachovávaní 
nevokalizovaných podôb predložiek z a w, ak za rovnakým alebo podobným 
konsonantom ďalšieho slova nasleduje samohláska (w Warszawie oproti 
vo Varšave, z żoną oproti so ženou); 2.) v častých variantných tvaroch 
(nevokalizovaného a vokalizovaného) w czwartek/we czwartek, w krwi/we 
krwi. 

Jazykom s vyšším počtom konsonantov ako poľština by mal zodpovedať 
ešte nižší stupeň vokalizácie než sme to ukázali v poľskom jazyku. 
Neporovnávali sme stav vokalizácie v jazykoch s najvyšším počtom 
konsonantov, ale uskutočnili sme výskum v spisovnej ukrajinčine, ktorá 
má len o jeden konsonant viac než poľština.44 V spisovnej ukrajinčine 
sa v rámci vokalizácie predložiek podľa nášho názoru prejavujú dve 
protichodné tendencie. Na jednej strane sa ukrajinčina  prejavuje ako 
konsonantický typ jazyka, ktorý akceptuje spoluhláskové skupiny 
a obmedzuje vokalizáciu. Z toho dôvodu dochádza k vokalizácii menšieho 
počtu predložiek, vokalizácia slabičných predložiek je obmedzená len na 
postavenie pred osobným zámenom, uprednostňuje sa nevokalizovaná 
predložka z, ak za rovnakým alebo podobným konsonantom ďalšieho slova 
nasleduje samohláska. Na druhej strane sa v ukrajinčine prejavuje tendencia 
44 Podrobnejšie výsledky výskumu pozri v štúdii Vokalizácia predložiek v spisovnej 
slovenčine a spisovnej ukrajinčine v širšom slovanskom kontexte (Vojteková, 2007)
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k odstraňovaniu spoluhláskových skupín. Naplno sa však realizuje len 
pri dvoch predložkách, čím sa nepopiera podstata konsonantického typu 
jazyka. Odstraňovanie spoluhláskových skupín sa uskutočňuje netradičnou 
zmenou neslabičnej predložky v na vokalickú podobu u alebo osobitým 
tvarom iz. Ostatné variantné tvary pri predložke z aj v sú vokalizované 
klasickým spôsobom, pričom ich množstvo nezodpovedá ich frekvencii. 
Na základe porovnania vokalizácie v slovenčine a poľštine a v slovenčine 
a ukrajinčine môžeme povedať, že stupeň vokalizácie predložiek je 
podmienený typologickými charakteristikami jednotlivých jazykov. 


