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9. SYSTÉM SLOVENSKÝCH A POĽSKÝCH 
PRIESTOROVÝCH PREDLOŽIEK

9.1. Priestorové predložky chápeme ako skupinu predložiek, ktorá je 
schopná v kontexte vyjadriť priestorový význam. Systém týchto predložiek 
spočíva v protikladoch, do ktorých v rámci priestorového významu 
vstupujú. Množstvo opozícií, ktoré priestorové predložky vytvárajú, je 
priamym dôkazom primárnosti priestorového významu. Tieto protiklady 
podávame v nižšie uvedených tabuľkách a dospeli sme k nim analýzou 
vyjadrovania jednotlivých zložiek priestorového významu. Rozdelili sme 
ich na: 1.) dynamicko – statické protiklady, 2.) dynamické protiklady, 3.) 
statické protiklady. 

9.2. Slovenské a poľské priestorové predložky utvárajú predovšetkým 
dynamicko – statické protiklady, ktoré vyplývajú najmä z pádového 
významu slov nasledujúcich po predložke, ale sekundárne sú zvýraznené 
aj významom nadradených slovies. Dynamické odtienky priestorového 
významu tak vyjadrujú predložky v spojení s dynamickými pádmi 
(akuzatívom, genitívom, datívom) a zdôraznené sú dynamickosťou 
nadradeného slovesa. Statické odtienky vyjadrujú v spojení so statickými 
pádmi (lokálom, inštrumentálom) a podčiarkujú sa statickým významom 
nadradeného slovesa.51 

Najpočetnejšiu skupinu v rámci dynamicko – statických protikladov 
vytvárajú totožné predložky, pri ktorých (dynamický/statický) typ významu 
je závislý od sémantiky pádu. Dynamickú zložku protikladu v tomto prípade 
vytvárajú predložky spojené s akuzatívom, statickú zložku predložky 
spojené s lokálom alebo inštrumentálom. Ide o nasledujúce protiklady: v/
w (A.) – v/w (L.), na (A.) – na (L.), pred/przed (A.) – pred/przed (I.), za 
(A.) – za (I.), nad (A.) – nad (I.), pod (A.) – pod (I.), medzi/między (A.) 
– medzi/między (I.).

Menšiu skupinu protikladov predstavujú predložky spojené s inými 
dynamickými pádmi, ktoré sa stavajú do protikladu s lokálovými 
predložkami. Porov.: do (G.) – v/w (L.); k/ku (D.), do (G.) – pri/przy (L.).

Poslednú skupinu predstavujú protiklady, kde sa dynamická alebo 
statická zložka neodvíja od pádového významu podradeného mena, ale 
od sémantiky nadradeného slovesa. Ide o nasledujúce prípady (dynamicko 
– statické protiklady): medzi/między (I.) – medzi/między (I.), za (I.) – za 
(I.), po (L.) – na (L.); k/ku (D.), do (G.) – koło (G.), u (G.). 
51 Na možnosť vyjadrenia dynamických významov spojením predložky so statickým pádom 
alebo slovesom so statickým významom, a opačný prípad, sme bližšie poukázali v kapitole 
č. 7.
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Dynamicko – statický protiklad hodnotíme na základe výskumu ako 
základný a najviac rozvinutý protiklad priestorových predložiek. Konkrétne 
opozície s príkladmi uvádzame v tabuľke č. 19. 

9.3. Ďalší protiklad, ktorý utvárajú slovenské a poľské priestorové 
predložky, je protiklad kontaktnosť – nekontaktnosť. Tento protiklad 
definuje J. Oravec, popri protiklade dynamickosť – statickosť, ako 
druhý základný protiklad slovenských priestorových predložiek (porov. 
Oravec, 1973, s. 192); podľa E. Horáka je to jediný a základný protiklad 
organizujúci predložky (porov. Horák, 1972, s. 341 – 353). Na tomto mieste 
sa sústredíme na zachytenie podstaty tohto protikladu, ktorú preberáme zo 
štúdie J. Oravca (bližšie porov. Oravec, 1973, s. 191). 

Protiklad kontaktnosť – nekontaktnosť je, podľa J. Oravca, zakotvený 
v systéme pádov. Kontaktné pády predstavujú: genitív a lokál, nekontaktné 
pády: datív a inštrumentál; akuzatív je nešpecifikovaný pád, viažu sa s ním 
kontaktné aj nekontaktné predložky. Na základe tohto protikladu sa delia 
predložky na také, ktoré vyjadrujú miesto alebo smerovanie s kontaktom 
a také, ktoré vyjadrujú miesto alebo smerovanie bez kontaktu. Dynamické 
predložky s kontaktom predstavujú do, od, z+G.; dynamické predložky 
bez kontaktu k, proti+D. K statickým predložkám s kontaktom patria o, 
po, na, v, pri+L.; k statickým predložkám bez kontaktu nad, pod, pred, za, 
medzi+I. K akuzatívnym predložkám vyjadrujúcim kontakt sa zaraďujú: o, 
po, na, v, cez; bez kontaktu sú akuzatívne predložky: pred, za, nad, pod, 
medzi.
Tabuľka 18 Delenie predložiek podľa protikladu kontaktnosť – nekontaktnosť 
(Oravec, 1973, s. 191) 

DYNAMICKÉ

STATICKÉ

PREDLOŽKY

S KONTAKTOM BEZ KONTAKTU

genitívne

(do, od, z)

lokálové

(o, po, na, v, pri)

datívne

(k, proti)

inštrumentálové

(nad, pod, pred, za, medzi)
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Aj napriek tomu, že sa s protikladom kontaktnosť – nekontaktnosť 
stotožňujeme, nevenujeme mu osobitnú tabuľku. Voči základnej opozícii 
dynamickosť – statickosť má podľa nášho názoru tento protiklad doplňujúcu 
funkciu. Vlastnosťou kontaktnosti alebo nekontaktnosti možno totiž bližšie 
charakterizovať každú jednu priestorovú predložku, a to tak v rámci 
dynamicko – statických protikladov, ako aj samotných dynamických 
a statických protikladov. Napríklad predložka na s akuzatívom vyjadruje 
smerový význam s kontaktom, kým predložka na s lokálom miestny význam 
s kontaktom; predložky pod s akuzatívom a nad s akuzatívom vyjadrujú 
smerové významy bez kontaktu; predložky pred a za s inštrumentálom 
zas statické významy bez kontaktu atď. Podobným spôsobom by sme 
mohli charakterizovať každú priestorovú predložku vstupujúcu do nižšie 
vymenovaných protikladov. 

9.4. Okrem uvedených dvoch protikladov, platných v rámci 
priestorového významu ako celku, uvádzame v osobitných tabuľkách 
protiklady, ktoré vznikajú  v rámci jednotlivých zložiek tohto významu. 
V tabuľke č. 20 vymenúvame dynamické protiklady a v tabuľke č. 21 
statické protiklady. Tieto protiklady sú sekundárne, nie sú závislé od pádov 
(protiklad môžu predložky utvárať aj v spojení s totožným pádom, napr. 
pod s inštrumentálom – nad s inštrumentálom) a bezprostredne súvisia 
s členením mimojazykovej reality. V rámci dynamických aj statických 
protikladov najzreteľnejšie vystupuje do popredia vertikálny a horizontálny 
protiklad. Ostatné protiklady sme osobitne nepomenúvali, hoci by sa o tom 
dalo uvažovať. Čo sa týka porovnania počtu dynamických a statických 
protikladov, dominantné postavenie zaujímajú dynamické protiklady, čo 
bezprostredne súvisí s viac rozvinutou dynamickou zložkou priestorového 
významu. Jednotlivé typy protikladov ilustrujeme len predložkovými 
konštrukciami. Celé vety uvádzame v kapitole č. 8. 
Tabuľka 19 Systém priestorových predložiek. Dynamicko – statické protiklady.

DYNAMICKO – STATICKÉ PROTIKLADY 
do s genitívom

–smerový význam „dovnútra“

zbehnúť do pivnice, naliať do 
hrnčeka // wracać do budki, przejść 
do pokoju

v/w s akuzatívom 
–smerový význam „dovnútra“
vtláčať v žilu, stlačiť v blato (arch. 
poet.) // upuścić w kieszeń, kryć w 
suknię

v/w s lokálom
–miestny význam „vnútri, vprostred“

napiť sa v pitvore, uvidieť v besiedke // 
zaszeleścić w pokoju, szukać w torebce
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na s akuzatívom
–smerový význam „na povrch“   

naložiť na voz, vyškriabať sa na 
múr // padać na nas, wykładać na 
fartuch

na s lokálom
–miestny význam „na povrchu“

zastať na verande, schovať (úsmev) na 
perách // usiąść na głazie, zatętnić na 
ganku

pred/przed s akuzatívom
–smerový význam „do priestoru 
pred niečím“

predložiť pred neho, vyjsť pred 
kolibu // nadjechać przede dwór, 
wywołać się przed stanię

pred/przed s inštrumentálom
–miestny význam „vpredu, spredu, 
odpredu, na prednej strane“ 

stáť pred ním, držať pred sebou // trzymać 
przed sobą, przed  kuźnią było pełno

za s akuzatívom
–smerový význam „do priestoru za 
niečím“ 

nanosiť sa (mráz) za nechty, usadiť 
za stôl // schować się za chmury, 
wsadzić za pas

za s inštrumentálom
–miestny význam „vzadu, zozadu, na 
zadnej, opačnej strane“ 

vrznúť za dverami, zakňučať za chrbtom // 
piskać za oknem, pytać za murem

za s akuzatívom
–smerový význam „mimo“ 

vybrať sa za mesto // wyjechać za 
miasto/za granicę, wyjść za boisko

za s inštrumentálom 
–miestny význam „mimo, z vonkajšej 
strany“ 

postaviť si (dom) za mestom, bývať za 
dedinou // leżeć za parkiem, wybudować 
(domek) za miastem 

nad s akuzatívom
–smerový význam „vyše“ 
 
nakloniť sa nad novorodenca, 
položiť nad pec // wzlecieć nad 
miasto, podnieść nad głowę

nad s inštrumentálom
–miestny význam „vyše“ 

vzdychať nad cestopisom, zachytiť sa nad 
priepasťou // przybić nad wejściem 

pod s akuzatívom
–smerový význam „niže“ 

vybehnúť pod nohu, strčiť si pod 
hlavu // wpaść pod samochód, 
wślizgnięta pod sklepienie 

pod s inštrumentálom
–miestny význam „niže“ 

nájsť pod schodmi, ziapať pod bidlami // 
zadudnić pod stopami, lecieć z obrazami 
pod powiekami
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k/ku s datívom
–smerový význam „do blízkosti“ 
(neadresný)

kľuknúť si ku klátu, utekať 
k mestskej bráne // schylić ku nam, 
ruszyć ku drzwiom

do s genitívom (v poľštine)
–smerový význam „do blízkosti“ 
(neadresný)

kłaniać się do ziemi, przysunąć do 
okna

pri/przy s lokálom
–miestny význam „blízko, v blízkosti, 
neďaleko“ (neadresný)

vysedávať pri knihách, skrčiť sa pri studni 
// stanąć przy oknie, sięgać przy bramie

koło s genitívom (v poľštine)
–miestny význam „blízko, v blízkosti, 
neďaleko“ (neadresný)

obciskać koło głowy, rosnąć koło dworu

u s genitívom (v poľštine)
–miestny význam „blízko, v blízkosti, 
neďaleko“ (neadresný)

wiązać u kolucha, siedzieć u ogniska
nad s akuzatívom (v poľštine)

–smerový význam „do blízkosti“ 
niečoho nižšieho (adresný)

iść nad Odrę/nad rzeczkę, udać się 
nad staw tatrzański

nad s inštrumentálom 
–statický význam „blízko, v blízkosti, 
neďaleko“ niečoho nižšieho (adresný)

mať (vyhňu) nad splavom // znajdować się 
nad wąwozem,  stawać nad stołem 

pod s akuzatívom
–smerový význam „do blízkosti“ 
niečoho vyššieho (adresný)

sadnúť si pod pec, skladať drevo 
pod stenu // iść pod kośćiół, 
przychodzić pod okno

pod s inštrumentálom
–statický význam „blízko, v blízkosti, 
neďaleko“ niečoho vyššieho (adresný)

usadiť sa pod jabloňou, vyvierať pod 
Kriváňom // mieszkać pod Brudzewem, 
robić (coś) pod lipami

medzi/między s akuzatívom
–smerový význam „doprostred, 
pomedzi“

spustiť (ruky) medzi kolená, 
vkliňovať sa medzi brezy, zaliezť 
medzi skriňu a stenu // skoczyć 
między stodoły, pognać między 
leżących, wsunąć się między szafę 
a ścianę 

medzi/między s inštrumentálom
–smerový význam „pomedzi“
ponevierať sa medzi chalupami, ísť 
medzi domami // tańcować między 
malwami, iść między domami

medzi/między s inštrumentálom
–miestny význam „prostred, uprostred, 
na rozhraní dvoch alebo viacerých bodov, 
línií“
 
zastať medzi lieskami; stisnúť medzi 
prstami; obesiť sa medzi šunkami, 
slaninou a klobáskami // pozasypiać 
między floksami, stać między szkołą 
a domem, leżeć między liśćmi i kawałkami 
kory 
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za s inštrumentálom
–smerový význam „(pre)nasledujúc 
niekoho/niečo“
 
cupitať za ním, vybehnúť za ním, 
pobrať sa za fyzikusom // ciągnąc 
za sobą, pobiec za nią 

za s inštrumentálom
–miestny význam „nasledujúc za niekým/
niečím“

mať za sebou, držať sa za mnou // 
zostawać za nim, zamawiać sobie kolejkę 
za mną 

po s lokálom
–smerový význam „pozdĺž, po línii, 
povedľa“
 
pustiť sa po chodníku, ťahať po 
ceste // schodzić po schodkach, 
chodzić po drodze

po s lokálom
–smerový význam „rozličnými 
smermi“

rozliať sa po tvári, potĺkať sa po 
svete // biegać po pokoju, błąkać się 
po polach

na s lokálom
–miestny význam „na povrchu“ 

zastať na verande, schovať (úsmev) na 
perách // usiąść na głazie, zatętnić na 
ganku

Tabuľka 20 Systém priestorových predložiek. Dynamické protiklady.

DYNAMICKÉ  PROTIKLADY
VERTIKÁLNY PROTIKLAD

pod s akuzatívom
–smerový význam „niže“ 

vybehnúť pod nohu, strčiť si pod 
hlavu // wpaść pod samochód, 
wślizgnięta pod sklepienie 

nad s akuzatívom
–smerový význam „vyše“ 

nakloniť sa nad novorodenca, položiť 
nad pec // wzlecieć nad miasto, podnieść 
nad głowę

HORIZONTÁLNY PROTIKLAD
pred/przed s akuzatívom

–smerový význam „do priestoru 
pred niečím“

predložiť pred neho, vyjsť pred 
kolibu // nadjechać przede dwór, 
wywołać się przed stanię

za s akuzatívom
–smerový význam „do priestoru za 
niečím“

nanosiť sa (mráz) za nechty, usadiť za 
stôl // schować się za chmury, wsadzić 
za pas 
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INÉ PROTIKLADY

do s genitívom
–smerový význam „dovnútra“

zbehnúť do pivnice, naliať do 
hrnčeka // wracać do budki, przejść 
do pokoju

v (arch. poet.)/w s akuzatívom
–smerový význam „dovnútra“

vtláčať v žilu, stlačiť v blato (arch. 
poet.) // upuścić w kieszeń, kryć w 
suknię

 z s genitívom
–význam priestorového východiska 
zvnútra von

povyťahovať z jazyka, odchádzať z domu 
// wyjść z więzienia, wyjąć ze skrzynki

do s genitívom
–smerový význam „dovnútra“

zbehnúť do pivnice, naliať do 
hrnčeka // wracać do budki, przejść 
do pokoju

v (arch. poet.)/w s akuzatívom 
–smerový význam „dovnútra“

vtláčať v žilu, stlačiť v blato (arch. 
poet.) // upuścić w kieszeń, kryć w 
suknię

za s akuzatívom
–smerový význam „mimo“ 

vybrať sa za mesto // wyjechać za 
miasto/za granicę, wyjść za boisko

z s genitívom
–význam „priestorového východiska“ 
zhora nadol

zoskočiť z koňa, pršať z neba // zejść 
z łóżka, zdjąć z głowy

–význam „priestorového východiska“ 
zdola nahor

zdúrať voly z ležoviska, vstávať 
z prachu // wstawać z ziemi

na s akuzatívom
–smerový význam „na povrch“ zdola 
nahor

vyskočiť na koňa, vyškriabať sa na múr // 
wsiąść na konia, wyłożyć na półkę

–smerový význam „na povrch“  zhora 
nadol

padať na chodník, skočiť na zem // padać 
na nas
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do s genitívom (v slovenčine)
–smerový význam „na povrch“ zdola 
nahor 
 
zvrtnúť sa do kopca, škriabať sa do 
svahu

–smerový význam „na povrch“ zhora 
nadol

stiahnuť do tváre, padať do prachu
po s lokálom (v slovenčine)

–smerový význam „pozdĺž, po línii, 
povedľa“ (modifikovaný do podoby 
so spôsobovým odtienkom „súhlasne 
s, rovnobežne s, v smere za“) 

letieť po vetre, plávať po prúde

proti/przeciw(ko) (arch.) s datívom
–smerový význam „tvárou v tvár“ 
(protikladný pohyb spojený s odporom) 

pustiť sa proti noci, utekať proti nám, 
plávať proti prúdu // płynąć przeciw(ko) 
prądowi rzeki 

pod s akuzatívom (v poľštine)
–smerový význam „tvárou v tvár“ 
(protikladný pohyb spojený s odporom)

iść pod wiatr, wiosłować pod prąd

od s genitívom
–význam „priestorového 
východiska“ 

vracať sa od močidiel, neodťahovať 
(ruky) od roboty // wiać od zorzy, 
odejść od okna

do s genitívom
–význam „priestorovej hranice“

siahať do kolien, dobehnúť do konca // 
dobiegnąć do żerdek płotu, sięgać  do 
kostek

po s akuzatívom
–význam „priestorovej hranice“

rozvoňať až po povalu, odprevadiť po 
bránku // rozłożyć się aż po strop, nakryć 
się po czubek nosa

pod s akuzatívom
–smerový význam „do blízkosti 
niečoho vyššieho“

sadnúť si pod pec, skladať drevo pod 
stenu // iść pod kośćiół, przychodzić 
pod okno

 nad s akuzatívom (v poľštine)
–smerový význam „do blízkosti niečoho 
nižšieho“ 

iść nad Odrę/nad rzeczkę, udać się nad 
staw tatrzański 
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Tabuľka 21 Systém priestorových predložiek. Statické protiklady.

STATICKÉ PROTIKLADY
VERTIKÁLNY PROTIKLAD

pod s inštrumentálom
–miestny význam „niže“ 

nájsť pod schodmi, ziapať pod 
bidlami // zadudnić pod stopami, 
lecieć z obrazami pod powiekami 

nad s inštrumentálom
–miestny význam „vyše“ 

vzdychať nad cestopisom, zachytiť sa 
nad priepasťou // przybić nad wejściem 

HORIZONTÁLNY PROTIKLAD
pred/przed s inštrumentálom

–miestny význam „vpredu, spredu, 
odpredu, na prednej strane“ 

stáť pred ním, držať pred sebou // 
trzymać przed sobą, przed  kuźnią 
było pełno

za s inštrumentálom
–miestny význam „vzadu, zozadu, na 
zadnej, opačnej strane“ 

vrznúť za dverami, zakňučať za 
chrbtom // piskać za oknem, pytać za 
murem 

INÉ PROTIKLADY
v/w s lokálom

–miestny význam „vnútri, vprostred“

napiť sa v pitvore, uvidieť v besiedke 
// zaszeleścić w pokoju, szukać w 
torebce

za s inštrumentálom
–miestny význam „mimo, z vonkajšej 
strany“  

postaviť si dom za mestom, bývať za 
dedinou // leżeć za parkiem, wybudować 
(domek) za miastem 

pod s inštrumentálom
–miestny význam „v blízkosti zdola“

usadiť sa pod jabloňou, vyvierať 
pod Kriváňom // mieszkać pod 
Brudzewem, robić (coś) pod lipami 

nad s inštrumentálom
–miestny význam „v blízkosti zhora“

mať (vyhňu) nad splavom // znajdować 
się nad wąwozem,  stawać nad stołem


