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7. PRIESTOROVÝ VÝZNAM PRVOTNÝCH 
PREDLOŽIEK

7.1. Priestor ako taký má zo všetkých zložiek mimojazykovej (fyzickej) 
reality najkonkrétnejšiu povahu. Ostatné zložky tejto reality, napríklad čas, 
majú menej hmatateľný charakter. Zo všetkých vzťahov mimojazykovej 
reality preto podľa nášho názoru vystupujú do popredia najviac priestorové 
vzťahy. Pre vznik akéhokoľvek vzťahu sú potrebné minimálne dve zložky. 
Zložky, medzi ktorými dochádza k priestorovému vzťahu, predstavujú 
živé a neživé objekty, ktoré sa v priestore vyskytujú. Schopnosťou istých 
objektov vykonávať pohyb, činnosť, dej, zaujímať polohu... vzhľadom na 
iné objekty dochádza ku konkrétnemu druhu priestorového vzťahu. 

Širokú paletu priestorových vzťahov, ku ktorým dochádza medzi 
rôznymi objektmi, zachytávajú v jazyku najlepšie predložky. Priestorové 
vzťahy sa pri nich transformujú do konkrétneho priestorového významu 
(jeho odtienkov), ktorý je právom považovaný za primárny (základný) 
kontextový význam slovenských a poľských predložiek. Kontext, s ktorým 
predložka vyjadruje priestorový význam, zachytáva objekty, medzi ktorými 
dochádza k vzťahu, ale pomenúva aj konkrétny druh vzťahu (pohyb, 
polohu...). Napríklad vo vete Mačka vbehla pod stôl. „mačka“ a „stôl“ 
predstavujú objekty. Konkrétny druh vzťahu medzi týmito dvoma objektmi 
pomenúva pohybové sloveso. Aj z konštrukcie vbehnúť pod stôl je jasný 
druh vzťahu, hoci explicitne je pomenovaný len jeden objekt. Druhý je síce 
zamlčaný, ale jeho existencia je naznačená pohybovým slovesom.   

7.2. Primárnosť priestorového významu dokazuje na úrovni jazyka 
niekoľko faktov, na ktoré sa v jazykovede už jednotlivo poukázalo:

7.2.1. Priestorový význam má najväčší počet členov, pretože zasahuje 
takmer všetky predložky (Oravec, 1968b, s. 42). Zistili sme, že v slovenčine 
zo súboru prvotných predložiek nevyjadruje priestorový význam len osem 
predložiek: bez (G.), o (L.), okrem (G.), pre (A.), s  (I.), skrz (A.), u (G.), 
za (G.). V poľštine je to dvanásť predložiek: bez (G.), dla (G.), o (L.), 
podczas (G.), podług (G.), prócz (G.), wbrew (D.), według (G.), wobec (G.), 
wskutek (G.), z (I.), za (G.). Všimli sme si, že veľmi často ide o archaické 
predložky (napr. skrz, podług), o predložky s jedným – pre ne špecifickým 
významom (podczas – časový význam) alebo sú to predložky s nejakým 
dominantným významom (napr. predložka pre/dla je základné slovo na 
vyjadrovanie príčiny).

7.2.2. Pri analýze priestorového významu si nemožno nevšimnúť 
aj množstvo významových odtienkov, ktoré je v porovnaní s inými 
kontextovými významami neporovnateľne vyššie. Veľká väčšina 
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sekundárnych významov sa dokonca vôbec nečlení. 
Priestorový význam sa v prvom rade člení na smerový (dynamický, 

kinetický, direktívny) a miestny (statický, lokálny) význam. Oba tieto 
aspekty priestorového významu sa skladajú z radu významových odtienkov, 
ktoré uvádzame v  tabuľke č. 12. Jednotlivé smerové významy odpovedajú 
na otázky (opytovacie zámená) kam?/ dokąd?, kade?/którędy?, odkiaľ?/
skąd?, pokiaľ?/dokąd? – miestne významy odpovedajú na otázku kde?/
gdzie? 

Odtienky, ktoré podávame v tabuľke č. 12 sme vyexcerpovali 
z výkladových slovníkov slovenského a poľského jazyka, z Morfológie 
slovenského jazyka (1966) a z Oravcovej monografie Slovenské predložky 
v praxi (1968a). Musíme zdôrazniť, že to nebola ľahká práca, pretože 
názvy jednotlivých významových odtienkov sa medzi uvedenými 
zdrojmi v mnohých prípadoch odlišovali. Z toho dôvodu sme často volili 
najoptimálnejší názov. Ako dôkaz uvádzame rôzne pomenovania jedného 
významu predložky pred s akuzatívom v slovenčine. Oravec definuje
priestorový význam tejto konštrukcie ako priestorový cieľ „napred 
niečoho“ (1968a, s. 109), MSJ ako smer „do priestoru pred niečím“ (1966, 
s. 649), KSSJ ako smerovanie na prednú stranu niečoho, niekoho (1997, s. 
529). Situácia bola sťažená aj neexplicitným pomenúvaním jednotlivých 
významov v poľských zdrojoch, na ktoré sme už poukázali v kapitole č. 2 
(bod 2.2.). Navyše sme pri získavaní týchto významov museli postupovať 
v smere od predložky k významu, to znamená vypisovať potrebné významy 
od jednotlivých predložiek. V slovenskej aj poľskej jazykovede chýba 
komplexný výpočet významových odtienkov priestorového významu, 
čo považujeme za veľký nedostatok. Množstvo významových odtienkov 
totiž bezprostredne súvisí s bohatými možnosťami vzniku priestorových 
vzťahov a je ďalším dôkazom primárnosti priestorového významu.   

Uvedeným postupom sme v rámci miestnej zložky priestorového 
významu dospeli k dvanástim statickým odtienkom a v rámci smerovej 
zložky až k osemnástim odtienkom. Dynamickú zložku priestorového 
významu hodnotíme na základe tejto skutočnosti ako viac rozvinutú. 
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Tabuľka 12 Prehľad statických a dynamických odtienkov priestorového významu

PRIESTOROVÝ VÝZNAM

STATICKÝ ASPEKT 
PRIESTOROVÉHO VÝZNAMU

kde?/gdzie?

DYNAMICKÝ ASPEKT 
PRIESTOROVÉHO VÝZNAMU

kam?/dokąd?,
 kade?/którędy? 
odkiaľ?/skąd?

 pokiaľ?/dokąd? 

miestny význam „vnútri vprostred“ smerový význam „dovnútra“
miestny význam „na povrchu“ smerový význam „na povrch“
miestny význam „vpredu, spredu...“ smerový význam „do priestoru pred 

niečím“
miestny význam „vzadu, zozadu...“ smerový význam „do priestoru za 

niečím“
miestny význam „vyše“ smerový význam „vyše“
miestny význam „niže“ smerový význam „niže“
miestny význam „blízko, v blízkosti, 
naďaleko“

smerový význam „do blízkosti“

miestny význam „prostred, uprostred, 
na rozhraní dvoch alebo viacerých 
bodov, línií“

smerový význam „doprostred/
pomedzi“

miestny význam „na opačnej strane, 
oproti“

smerový význam „tvárou v tvár“

miestny význam „mimo, z vonkajšej 
strany“ 

smerový význam „mimo“

miestny význam „nasledujúc za niekým/
niečím“ 

smerový význam „(pre)nasledujúc 
niekoho/niečo“

miestny význam „dotyku, styku“ 
(všeobecne)

smerový význam „ponad“ 
smerový význam „pozdĺž, po línii, 
povedľa“
smerový význam „rozličnými 
smermi“
smerový význam „krížom, naprieč“
smerový význam „skrz niečo, 
vnútrom, stredom niečoho, pomedzi 
niečo“
význam „priestorového východiska“
význam „priestorovej hranice“
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Významy uvedené v tabuľke považujeme za stabilné, pretože sa 
odvodzujú od konečného počtu priestorových vzťahov a zároveň aj spoločné 
pre slovenčinu a poľštinu. K odlišnostiam medzi slovenčinou a poľštinou 
dochádza až vo vyjadrovaní  jednotlivých významových odtienkov. Niekedy 
sú tieto rozdiely pregnantnejšie, inokedy len minimálne, v mnohých 
prípadoch je spôsob vyjadrovania jednotlivých odtienkov úplne totožný. 
Prehľad vyjadrovania jednotlivých významových odtienkov podávame 
v tabuľkách, v kapitolách 8.1. a  8.2. 

7.2.3. Systém prvotných predložiek spočíva v opozíciách, ktoré sa delia 
na protiklady hlavné a protiklady nižšieho radu. Primárnosť priestorového 
významu dokazuje fakt, že v rámci neho sa uplatňujú všetky protiklady,
t. j. protiklady hlavné aj nižšieho radu. Ostatné  významy sú z tohto hľadiska 
obmedzené iba na istý protiklad alebo na istý člen protikladu, preto sú 
to sekundárne významy (Oravec, 1973, s. 192). Prehľad protikladov 
utvárajúcich sa v rámci priestorového významu uvádzame  v kapitole 
Systém priestorových predložiek. 

7.2.4. O primárnosti priestorového významu svedčí podľa nášho názoru 
aj to, že je to prvý význam, ktorý napadne jazykovému používateľovi takmer 
pri každej predložke. Prioritnosť priestorového významu sa odráža aj 
v spracovaní významov predložiek v slovníkoch a prácach o predložkách, 
kde je vždy uvádzaný na prvom mieste.   

7.3. V predošlých odsekoch sme opísali mimojazykové podmienky 
vzniku priestorových vzťahov a spôsob ich zachytenia v jazyku. Taktiež 
sme podali dôkazy o prioritnom postavení priestorového významu, ktorý 
sme charakterizovali ako základný kontextový význam. Rovnako ako 
ostatné kontextové významy vzniká súčinnosťou predložky a zložiek 
kontextu. Pri utváraní konkrétnych kontextových významov sa jednotlivé 
zložky kontextu uplatňujú v rozličnej miere. Doposiaľ sa v jazykovede 
poukazovalo len na všeobecný vplyv kontextu pri utváraní kontextových 
významov (porovnaj napr. Oravec, 1968a, s. 8). Podrobný opis vplyvu 
jednotlivých zložiek kontextu na konkrétne významy však v jazykovede 
chýba. Na nasledujúcich stranách chceme podrobnejšie opísať vplyv 
jednotlivých zložiek kontextu na vznik priestorového významu. Tento 
opis uskutočňujeme na základe analýzy vyjadrovania jednotlivých zložiek 
priestorového významu v slovenčine a poľštine a je prvým príspevkom 
tohto druhu.

7.3.1. Na konštituovaní priestorového významu sa podieľa v prvom 
rade pádový význam slov, ktoré nasledujú po predložke. Tieto slová 
predstavujú v prevažnej väčšine substantíva, menej ich ekvivalenty (zámená, 
číslovky). Jednotlivé statické (miestne) významy vyjadrujú predložky 
v spojení so statickými pádmi (lokálom a inštrumentálom), dynamické 
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(smerové) významy vyjadrujú predložky v spojení s dynamickými pádmi 
(akuzatívom, genitívom a datívom). 

V rámci prvotných predložiek existuje skupina predložiek spájajúcich 
sa s jedným pádom. Podľa toho, či sa tieto predložky spájajú so statickým 
alebo dynamickým pádom, vyjadrujú v základnom význame jeden alebo 
druhý typ priestorového významu. Tak k predložkám vyjadrujúcim 
smerové priestorové významy patria nasledujúce konštrukcie predložiek 
a dynamických pádov: cez/przez (A.), do (G.), k/ku (D.), od (G.), proti/
przeciw(ko) (D.), z (G.). S jedným statickým pádom, konkrétne s lokálom, 
sa spája len predložka pri/przy, ktorá s ním v základnom význame vyjadruje 
statický význam. 

Druhú skupinu predložiek tvoria tie, ktoré sa spájajú s dvoma pádmi: 
statickým a dynamickým. V závislosti od pádu tak jedna predložka môže 
vyjadriť oba druhy významov. Ide o nasledujúce predložky:46

Tabuľka 13 Predložky spájajúce sa s dynamickým a statickým pádom 

SMEROVÉ VÝZNAMY
(dynamické pády)

MIESTNE VÝZNAMY
(statické pády)

medzi/między s akuzatívom medzi/między s inštrumentálom

nad s akuzatívom nad s inštrumentálom

pod s akuzatívom pod s inštrumentálom

pred/przed s akuzatívom pred/przed s inštrumentálom

za s akuzatívom za s inštrumentálom

na s akuzatívom na s lokálom

v/w s akuzatívom v/w s lokálom

Statickosť alebo dynamickosť vymenovaných konštrukcií však netreba 
chápať ako nemennú. Vplyvom ďalšieho kontextu môžu konštrukcie, 
ktorým na základe pádu prisudzujeme smerový význam, nadobudnúť 
miestny význam a opačne (porovnaj ísť k oknu – prikutý k zemi). Tento 
ďalší kontext narúšajúci statickosť alebo dynamickosť konštrukcie 
vyplývajúcej z pádov predstavuje v prevažnej miere význam nadradených 
slovies. Na jednotlivé prípady dominancie významu nadradených slovies 

46 Do tabuľky nezaraďujeme: 1./ predložku o (A., L.), ktorá v lokáli nevyjadruje priestorový 
význam a v akuzatíve nadobudla miestny význam „dotyku, styku“ vo všeobecnosti; 2./ 
predložku po, ktorá aj napriek tomu, že sa spája s jedným dynamickým a jedným statickým 
pádom, v spojení so statickým lokálom dnes vyjadruje výlučne dynamické významy. 
Zaraďujeme tu predložku za, ktorá sa spája s troma pádmi (G., A., I.), ale s genitívom 
priestorový význam nevyjadruje.
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nad pádovým významom podradených slov poukazujeme v ďalšom bode 
(7.3.2.). 

Z rámca uvedených predložiek, ktoré v základnom význame vyjadrujú 
smerový alebo miestny význam v zhode s dynamickosťou alebo 
statickosťou pádu, sa vymykajú poľské predložky koło, u a predložka po 
v slovenčine a poľštine. Predložky koło a u  totiž vyjadrujú v základnom 
význame miestne významy aj napriek tomu, že sa spájajú s dynamickým 
genitívom a predložka po vyjadruje smerové významy v spojení so 
statickým lokálom. O ich miestnom/smerovom význame teda nerozhoduje 
význam pádu, ale ďalší kontext (význam nadradených slovies). 

7.3.2. Druhú zložku kontextu vystupujúceho okolo predložky tvorí 
význam nadradených slov (slovies). Zo všetkých kontextových významov 
sa táto zložka uplatňuje v najväčšej miere pri utváraní predmetového 
významu, ale podľa nášho názoru v pomerne veľkej miere spoluvytvára 
aj priestorový význam. Po pádovom význame slov nasledujúcich po 
predložke pripisujeme tejto zložke kontextu druhé miesto v dôležitosti. 

Po preskúmaní vyjadrovania jednotlivých smerových a miestnych 
významov sme dospeli k nasledujúcim záverom. Vo veľkom počte 
prípadov význam nadradeného slovesa má len doplňujúcu funkciu voči 
pádovému významu podradeného mena. Znamená to, že dynamickosť 
pádu sa zdôrazňuje dynamickosťou nadradeného slovesa a statickosť 
pádu zas jeho statickosťou (porovnaj napr. vyjsť pred dom – sedieť pred 
domom). V rámci smerovej aj miestnej zložky priestorového významu sa 
dajú identifikovať isté skupiny slovies, ktoré podporujú dynamickosť alebo 
statickosť predložkovej konštrukcie vyplývajúcej prvotne z pádového 
významu. 

Predložky vyjadrujú smerový význam, ak sa spájajú so slovesami, 
ktoré svojím vecným významom vyjadrujú smer vo všeobecnosti. V tomto 
prípade ide väčšinou o bezpredponové slovesá. Druhú skupinu slovies, 
s ktorými predložky vyjadrujú smerové významy, tvoria predponové 
slovesá, rovnako so smerovým významom. Predpony týchto slovies často 
korešpondujú s predložkami, čím dochádza k zvýrazneniu významu danej 
predložkovej konštrukcie. Na ilustráciu uvádzame v tabuľke  konštrukcie 
predložiek s dynamickými pádmi, ktorých dynamickosť je podporená 
uvedenými typmi nadradených slovies.
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Tabuľka 14 Dynamické konštrukcie podporené dynamickým významom 
nadradených slovies

PREDLOŽKOVÉ KONŠTRUKCIE
A ICH VÝZNAMY

VÝZNAM NADRADENÝCH SLOV
(SLOVIES)

cez/przez (A.)

–smerový význam „skrz niečo, 
vnútrom, stredom niečoho, pomedzi 
niečo“

–smerový význam „krížom, naprieč 
niečím“

–smerový význam  „ponad“ niečo

–všetky tri smerové významy 
vyjadruje predložka cez/przez (A.) 
najzreteľnejšie po slovesách pohybu 
a smerovania s predponou pre-/prze-, 
ktorá tejto predložke zodpovedá 

prepichávať/prepichnúť, prerážať/ 
preraziť, prebodávať/prebodnúť, 
prebíjať (sa)/prebiť (sa), prebárať 
(sa)/preboriť (sa), prepchávať (sa)/
prepchať (sa), prevliekať(sa)/prevliecť 
(sa), prekopávať (sa)/prekopať (sa), 
prerastať/prerásť... // przeciskać 
się/przecisnąć się, przebijać/ przebić, 
przekopywać się/przekopać się, 
przewlekać/przewlec... 

prechádzať/prejsť, prebehávať/
prebehnúť, prekladať/preložiť, 
prevážať/previezť... // przejeżdżać/
przejechać, przechodzić/
przejść, przebiegnąć/przebiec...         

preskakovať/preskočiť, preliezať/
preliezť, prevaľovať sa/prevaliť sa, 
prekopávať/ prekopnúť, prehadzovať/
prehodiť, prekladať/preložiť, 
prenášať/preniesť... // przeskakiwać/
przeskoczyć, przelewać się/przelać 
się, przelatywać/przelecieć, przenosić/
przenieść...
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do (G.), v/w (A.)

–smerový význam „dovnútra niečoho“

 

–najzreteľnejšie vystupuje daný 
význam po slovesách s vecným 
významom vnikania, prenikania..., 
často s predponou v-/w-. Táto 
predpona korešponduje  s predložkou 
v/w, ktorá je v tomto význame 
pôvodná.

vsiakavať/vsiaknuť, vpíjať sa/vpiť 
sa, vnárať sa/vnoriť sa, zapichávať/ 
zapichnúť, zabárať sa/zaboriť sa, 
prebíjať sa/prebiť sa... // wchodzić/
wejść, wsiadać/ wsiąść, wsypywać/
wsypać, wlewać/wlać, wkładać/włożyć, 
przenikać/przeniknąć...

na (A.), do (G.) – v slovenčine

–smerový význam „na povrch 
niečoho“

–najvýraznejšie vystupuje daný 
význam po slovesách pohybu 
a smerovania a) zdola nahor (najmä 
s predponou vy-/wy-), b) zhora nadol 
(slovesá s predponami s-, z-). Pri 
predložke na (A.) aj pri slovesách 
s významom smerovania z iných strán, 
napr. c) zboku, d) odspodu...

a) vyskakovať/vyskočiť, vyliezať/
vyliezť, vysadať/vysadnúť, vynášať/
vyniesť, vykladať/vyložiť, škriabať 
sa/vyškriabať sa, vzlietnuť, stúpať... 
// wykładać/ wyłożyć, wyskakiwać/
wyskoczyć, wchodzić/wejść, 
wskakiwać/wskoczyć...  

b) spúšťať/spustiť, padať/(s)padnúť, 
zletieť, (zo)sadnúť, zoskakovať/
(zo)skočiť, zostupovať/zostúpiť, 
klesať/klesnúť... // padać/paść, skakać/
skoczyć, zeskakiwać/ zeskoczyć, 
spadać/spaść, opadać/opaść... 

c) prilepovať/prilepiť, pritískať/
pritisnúť, pritláčať/pritlačiť... // 
przylepiać/ przylepić, przyklejać/
przykleić... 

d) zavesiť (sa) // zawisnąć
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k/ku (D.), do –  v poľštine

–smerový význam „do blízkosti“

–po slovesách pohybu a smerovania, 
najzreteľnejšie s predponou pri-/przy-

pristupovať/pristúpiť, pritískať (sa)/ 
pritisnúť (sa), schyľovať sa/schýliť sa, 
padať/padnúť, dvíhať sa/dvihnúť sa, 
posielať/poslať, prikročiť, vzlietnuť... 
// przystępować/przystąpić, przysuwać/ 
przysunąć, przybiegać/przybiec, 
podchodzić/podejść, zasiadać/zasiąść, 
ruszać/ruszyć, iść/pójść... 

od (G.), z (G.)

–význam „priestorového východiska“ 

–uvedený význam vystupuje 
najjasnejšie po slovesách pohybu 
a smerovania, pri predložke od 
s totožnou predponou od-, pri 
predložke z s predponou vy-/wy- a z-    

–odbiehať/odbehnúť, odchádzať/odísť, 
odtískať/odtisnúť, odháňať/odohnať, 
odliepať/odlepiť, odrážať/odraziť, 
odvážať/odviezť, odnášať/odniesť... od 
// odchodzić/odejść, odbijać/odbić, 
odbiegać/odbiegnąć,odskakiwać/
odskoczyć, odnosić/odnieść... od
–vychádzať/vyjsť, vyťahovať/
vytiahnuť, vymotávať sa/vymotať 
sa, vyberať/vybrať, schádzať/zísť, 
zotierať/zotrieť, znášať/zniesť...z // 
wynurzać się/wynurzyć się, wychodzić/
wyjść, wyprowadzać/wyprowadzić, 
wyjmować/wyjąć, schodzić/zejść, 
zdejmować/zdjąć, ścierać/zetrzeć, 
zrywać/zerwać...z

medzi/między (A.)

–smerový význam „doprostred, 
pomedzi“

–po slovesách pohybu a po slovesách 
označujúcich pohyb objektu, 
najčastejšie s predponou v-/w-

vchádzať/vojsť, vrážať/vraziť, vsadiť, 
vliezť, vbehnúť, zabárať/zaboriť, 
zasekávať/zaseknúť, zamiešavať/ 
zamiešať... // wchodzić/wejść, wkładać/ 
włożyć, wsuwać (się)/wsunąć (się), 
(we)pchać się...
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za (A.)

–smerový význam „do priestoru za 
niečím“

–po slovesách pohybu a smerovania, 
v slovenčine najzreteľnejšie 
s predponou za- (v poľštine s týmto 
typom predponových slovies 
ojedinele)

zastrkávať/zastrčiť, zaletieť, zakasať... 
// zasuwać/zasunąć, chować się/
schować się, wkładać/włożyć...

nad (A.)

–smerový význam „vyše“ niečoho/ 
niekoho

–tento význam vyjadruje predložka 
nad s akuzatívom po slovesách, ktoré  
vecným významom alebo predponou 
označujú smerovanie zdola nahor 
alebo zhora nadol

vzniesť sa, vzlietnuť, vzduť sa, vyletieť, 
vyhodiť, vystreknúť, (z)dvihnúť, 
skláňať (sa)/skloniť (sa), nakláňať sa/ 
nakloniť sa, schýliť (sa)... // wznosić 
(się)/wznieść (się), schylać (się)/
schylić (się), wzbijać się/wzbić się, 
wzlatywać/wzlecieć... 

do (G.), po (A.), k (D.) – v slovenčine

– význam „priestorovej hranice“

–najčastejšie po slovesách 
s významom siahať, rozprestierať 
sa, ťahať sa, doliehať... // sięgać/ 
sięgnąć, dochodzić/dojść, rozciągać 
się/rozciągnąć się...

Protikladný statický význam vyjadrujú predložky najmä v spojení so 
slovesami vyjadrujúcimi situovanie v priestore (byť, vyskytovať sa, ocitnúť 
sa, rozprestierať sa... // być, znajdować się, rozkładać się, rozpościerać 
się...); činnosť na mieste alebo vymedzenej ploche (sedieť, stáť, hovieť si, 
ležať, postávať, vysedávať, usalašiť sa, hniezdiť sa... // leżeć, stać, siedzieć, 
wisieć, wieszać...); ďalej po slovesách dotyku, styku všeobecne (oprieť 
sa, priviazať, otočiť, obtierať, biť, hodiť, pribiť, chytiť (sa), lapiť (sa), 
tresnúť... // przywiązać, oprzeć się, ocierać się, przybić, chwycić (się)...); 
so stavovými slovesami (kvitnúť, belieť sa... // kwitnąć, bielić się...); so 
slovesami označujúcimi pohyb v obmedzenom okruhu (krútiť (sa), krúžiť... 
// kręcić się, krążyć...) a pri dejoch vnímaných zmyslami (svietiť, hučať, 
horieť... // świecić, huczeć, płonąć...).

Okrem takýchto pravidelných prípadov,  keď význam nadradeného 
slovesa korešponduje s pádovým významom podradeného mena, existujú 
aj také prípady, keď k tejto zhode nedochádza. Ide o konštrukcie, kde sa 
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význam nadradeného slovesa nezhoduje s pádovým významom podradeného 
mena a v uvedených konštrukciách má dominantné postavenie. Na základe 
našej analýzy vyčleňujeme dva typy uvedenej dominancie významu 
nadradeného slovesa nad pádovým významom podradeného mena: 

1.) Prvý typ najlepšie ilustrujú poľské predložky koło a u, ktoré aj 
napriek dynamickému genitívu smerový význam vôbec nevyjadrujú. O ich 
statickom význame rozhoduje okruh nadradených slovies, s ktorými sa 
spájajú a ktoré plnia vo význame týchto konštrukcií rozhodujúcu úlohu. 
Ide o slovesá s významom situovania, polohy..., ktoré vylučujú dynamické 
poňatie (leżeć koło wybrzeża, stać u bramy).

Podobný prípad predstavuje predložka po. Do statického lokálu si táto 
predložka preniesla dva dynamické významy, ktoré úplne zatlačili pôvodný 
miestny význam. O dynamickosti lokálových konštrukcií rozhodujú 
pohybové slovesá vyjadrujúce smer pozdĺž, po línii, povedľa alebo slovesá 
neusmerneného pohybu označujúce pohyb rozličnými smermi: ťahať po 
ceste, hladkať po vlasoch // schodzić po schodkach, ślizgać się po rzece; 
pobehovať po dvore, potĺkať sa po svete // biegać po pokoju, błąkać po 
polach.    

2.) Druhým prípadom sú konštrukcie, ktoré v základnom význame 
súčinnosťou a zhodou významu pádu a nadradeného slovesa vyjadrujú 
jednu zo zložiek priestorového významu, napr. ísť k oknu: pohybové 
sloveso + predložka + dynamickým datív = smerový význam. Zmenou 
nadradeného slovesa tejto konštrukcie so zachovaním jej zvyšnej časti, 
teda aj dynamického pádu, dochádza k radikálnej zmene dynamického 
významu na statický (prikutý k zemi: trpné príčastie dokonavého slovesa 
+ predložka + dynamický datív = miestny význam). Podobných prípadov 
možno v oboch jazykoch doložiť celý rad. Na základe nášho výskumu 
sa odvažujeme povedať, že takáto radikálna zmena významu pomocou 
výmeny nadradeného slovesa je možná takmer v rámci každej prvotne 
dynamickej predložkovej konštrukcie. Niekoľko príkladov takejto zmeny 
uvádzame v bode 2.1. Iná situácia je pri konštrukciách, ktoré v základnom 
význame vyjadrujú miestny význam. Zmena miestneho významu na 
dynamický pomocou výmeny nadradeného slovesa je možná len pri dvoch 
predložkách: medzi/między (I.) a za (I.).

2.1. Zmena pôvodného dynamického významu na statický spôsobená 
sémantickou zmenou nadradeného slovesa:

–slovesá biť, udrieť (bić, uderzyć) + do/w + dynamický genitív/akuzatív = 
statický význam: udrieť do hlavy, búchať do pŕs // uderzyć w wierzbę, dać 
w nos;
–trpné príčastia dokonavých slovies + k/do + dynamický datív/genitív 
= statický význam: prilepený k stráni, prikutý k zemi // przyklejony do 
podniebienia, przywiązany do drzewa;
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–slovesá dotyku (chytiť, lapiť sa // chwycić, trzymać...) + za + dynamický 
akuzatív = statický význam: chytiť sa za hlavu, štípať za bradu // chwycić 
za rękę, trzymać za pasek;
–slovesá označujúce vnemy, slovesá hovorenia, stavové slovesá, slovesá 
zmeny... + od + dynamický genitív = statický význam: sotva ho vidno od 
zeme, začať rozprávať hneď od dvier, obohnaný múrom od troch strán;
–slovesá zásahu, tesného dotyku + cez + dynamický akuzatív = statický 
význam: udrieť cez tvár, bozkať cez líce, dostať cez zuby; 
–nesmerové slovesá, stavové pasívum smerových slovies + cez + 
dynamický akuzatív = statický význam: prevesiť cez plecia, majúc nohu 
prehodenú cez nohu;
–slovesá z okruhov stať si, klopkať, písať....; z okruhov obliecť, natiahnuť, 
položiť...; slovesá označujúce fyziologické javy; pasívum smerových 
dokonavých slovies + na + dynamický akuzatív = statický význam: pot 
vystúpil na čelo, prilepený na zem, pripútaný na posteľ, zaklopať na 
okno;
–nesmerové slovesá + z + dynamický genitív = statický význam: z druhej 
strany kanála, obkľúčený z troch strán, zavolať z dvier, poumývať sa 
z vedra; 

2.2. Zmena pôvodného statického významu na dynamický spôsobená 
sémantickou zmenou nadradeného slovesa:

–slovesá usmerneného a neusmerneného pohybu + medzi/między + 
statický inštrumentál = dynamický význam: prechádzať sa medzi stromami, 
ponevierať sa medzi chalupami bežať medzi stromami, ísť medzi domami // 
spacerować między drzewami, biec między drzewami, iść między domami;
–slovesá pohybu + za + statický inštrumentál = dynamický význam: cupitať 
za ním, poberať sa za fyzikusom // jechać za nimi, maszerować za innymi;

7.3.3. Tretiu zložku kontextu okolo predložky tvorí vecný význam 
podradených slov. Táto zložka kontextu nevplýva priamo na dynamickosť 
alebo statickosť predložkových konštrukcií. Jednotlivé predložky sa však 
nemôžu spájať s hocijakými slovami. Z našej analýzy nám vyplynulo, že 
existuje určitý vzťah medzi významom celej predložkovej konštrukcie 
a významom podradeného slova. Z toho dôvodu vzťah predložiek 
a významu podradených slov nehodnotíme ako ľubovoľný. 

7.3.3.1. Spozorovali sme, že najvýraznejšie vynikajú jednotlivé významy 
v spojení s konkrétnymi substantívami. V spojení s abstraktami dochádza 
takmer vždy k zmene konkrétneho významového odtienku na obrazný 
význam alebo všeobecný smerový/miestny význam. Je to spôsobené tým, 
že abstraktné substantíva označujú objekty bez priestorových dimenzí. Tieto 
veci nemajú povrch, vnútro, chýba im ohraničenosť, preto k nim nemožno 
zaujímať vzťah z niektorej strany atď. Príklady zmien konkrétnych 



80

významov na obrazné alebo všeobecné uvádzame v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka 15 Zmena konkrétnych smerových/miestnych významov na obrazné a 
všeobecné smerové/miestne významy

KONKRÉTNE VÝZNAMY
(predložka + konkrétne 

substantívum)

OBRAZNÉ/VŠEOBECNÉ VÝZNAMY
(predložka + abstraktné

substantívum) 
sedieť  na terase // siedzieć na 
tarasie 

(miestny význam „na povrchu“)

mať na mysli, na duši, na srdci, na 
poriadku, na penzii // być na powietrzu, 
na fali; mieć na myśli, leżeć na duszy, na 
sercu

vyliezť na posteľ, vyškriabať sa na 
strom // wyjść na korytarz, wyłożyć 
na półkę

(smerový význam „na povrch“)

schodiť na um, vystúpiť na svetlo, dostať 
sa na mizinu // przyjść na myśl, wyjść na 
światło dzienne/na jaw, stoczyć się na 
dno 

mať v skrini, ležať v krabici // mieć 
w szafie, leżeć w pudełku

(miestny význam „ vnútri, 
vprostred“)

mať v mysli, v rozume, vidieť v diaľke, 
v ústraní, v úzadí, v popredí // mieć w 
pamięci, w sercu, w wyobraźni; widzieć 
w dali, coś gra w duszy

naliať do hrnčeka, vbehnúť do 
pivnice, tlačiť v blato (arch. poet.) // 
wlać do garnka, włożyć do koperty, 
wchodzić w kałuże, zapuścić się w 
jaskinię

(smerový význam „dovnútra“)

vryť sa do pamäti, vkročiť do sviatočného 
dňa, odlietať v diaľne kraje, hľadieť 
v tú stranu (arch.) // wryć się w pamięć, 
spojrzeć w górę, wpaść w serce, 
spoglądać w przyszłość; wpaść do głowy

pri ceste, pri dome // przy oknie, 
przy szkole

(miestny význam „blízko, 
v blízkosti, neďaleko“)

pri jadre veci, pri maličkostiach // być 
przy nadziei, przy zdrowych zmysłach, 
przy zdrowiu

vyslobodiť sa z klietok, spadnúť 
z koňa // uwolnić się z klatki, spaść 
z konia

(význam „priestorového východiska“)

vytrhnúť z pamäti, zísť z umu // wyrzucić 
z pamięci, z głowy, z serca

K oslabeniu konkrétnych významov smerom k ich všeobecnosti 
dochádza často aj v prípade, ak sa predložka spája s miestnymi menami 
alebo ich synonymami (názvy orientačných bodov, svetových strán...). 
Všeobecný smer alebo miesto vyjadrujú napríklad nasledovné konštrukcie: 
na východ // na wschód, na Brezno // na Warszawę, na Slovensku // na (w) 
Słowacji, na Kysuciach // na Podhalu, od chrbta // od grzbietów gór, od 
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Prešova // od Krakowa... 
7.3.3.2. Aj v rámci podradených substantív s konkrétnym významom 

existujú skupiny slov, s ktorými vyjadrujú predložky významy zreteľnejšie 
a skupiny, s ktorými ich vyjadrujú menej zreteľne, napr.: 
–smerový význam „dovnútra“ niečoho vyniká najzreteľnejšie, ak sa 
predložka do spája  s názvami priestoru, priestorových a povrchových 
útvarov, pri názvoch nádob a obalov:  do pivnice, do hrnčeka, do mláky... 
// do koperty, do garnka, do samochodu... 
–smerový význam „skrz niečo“ vyjadruje predložka cez/przez 
najzreteľnejšie v spojení s názvami telies, ohraničených alebo upravených 
priestorov alebo otvorov, ktoré umožňujú priame prenikanie: cez dieru, cez 
bránu, cez húšťavu... // przez okno, przez chmury...
–smerový význam „krížom, naprieč“ niečím vyjadruje predložka cez/przez 
s názvami ohraničených plôch, povrchov: cez dedinu, cez cintorín... // 
przez park, przez cmentarz...
–miestny význam „na povrchu“ a smerový význam „na povrch“ predložky 
na s lokálom a akuzatívom vyniká len s menami, ktoré disponujú 
povrchom: na voze, na zemi; na voz, na zem... // na dnie, na półce; na dno, 
na półkę...
–význam „priestorovej hranice“ vyjadrujú predložky do a po najzreteľnejšie 
s menami, ktoré sa dajú chápať ako hraničné body: do pása, do povaly, do 
dna, po povalu, po zobák... // do kostek, do kolan, po czubek nosa, po 
kolana...
–význam „priestorového východiska“ vyjadrujú predložky od 
a z najvýraznejšie s menami, ktoré sa dajú chápať ako východiskové body: 
od okna, od brehu, z domu, z hory... // od okna, od brzegu, z więzienia, z 
góry...

7.3.3.3. O tom, že vzťah predložky a podradeného mena nie je 
ľubovoľný, svedčí aj predložka v/w s lokálom. Táto predložka sa nepoužíva 
v spojení s osobnými menami, pretože miestny význam „vnútri“ a životnosť 
sú nezlučiteľné, vzájomne si odporujú.47 S genitívom životných (najmä 
osobných) podstatných mien sa spája predložka u. Nevyjadruje však miestny 
význam, ale označuje sa ňou prostredie (domácnosť, holičstvo...) určené 
podľa nejakej osoby alebo funkcie: Večer čo večer riešili roľníci u Gerscha 
nové a zložité problémy poľnohospodárstva. (Jaroš) Podozrievajú vás, že 
sa stretávate tuto u Ondra Mitrona a kujete protištátne pikle. (Jaroš) Ešte 
nestačil ani zaklopať u statočného ihlára, keď sa otvorili dvere a August vo 
sviatočných šatách vítal hosťa. (Štiavnický) // Tańczyć będziecie u matki 
47 V prípadoch typu: Uväznili v sebe strach, neistotu, hanbu. (Jaroš) – Čo sa zomlelo? – 
spýtal sa Pichanda a ešte vždy dusil v sebe smiech. (Jaroš) // ...tyle siły i oporu jest w czymś 
tak wiotkim i kruchym. – Jak i w człowieku. (Dąbrowska) Jakby cierpienia wybrane z ludzi 
ponawchodziły w niego. (Dąbrowska), ide o obrazné situovanie. 
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pana młodego. U pana Cześka. (Dąbrowska) Mieszkałem u rodziny, którą 
gestapo aresztowało. (Dąbrowska) Uvedené príklady neodpovedajú na 
miestne opytovacie zámeno kde?/gdzie?, ale na substantívne opytovacie 
zámeno u koho?/u kogo? 

7.3.4. Vplyv ďalších zložiek kontextu považujeme pri vyjadrovaní 
priestorového významu za okrajový. Vo veľkom počte prípadov tieto 
ďalšie zložky nemajú žiaden vplyv na význam predložkovej konštrukcie. 
V ojedinelých prípadoch môžu daný kontextový význam zvýrazňovať. 
Napríklad smerový význam „krížom, naprieč“ niečím predložky cez 
s akuzatívom podčiarkujú príslovky krížom, naprieč (prechádzať krížom 
cez námestie); význam „priestorovej hranice“  predložky po s akuzatívom 
podčiarkujú napr. častice až, iba, sotva (bežať až po školu).  


