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ÚVOD

Monografia Predložky v spisovnej slovenčine a poľštine sleduje 
synchrónny rozmer predložiek, len na niektorých miestach zachádza aj do 
jazykovej histórie. Ide o dve kapitoly (Vokalizácia predložiek v spisovnej 
slovenčine a poľštine v širšom slovanskom kontexte, Miesto predložiek 
v systéme slovných druhov v diachrónno-synchrónnom pohľade), kde 
poukazujeme na historickú podmienenosť súčasného stavu. 

Materiálovú bázu nášho skúmania sme zúžili na podskupinu prvotných 
predložiek, ktoré tvoria základnú triedu v rámci predložkového systému. 
Vymedzili sme ich na základe funkčného kritéria, ktoré považujeme 
zo synchrónneho hľadiska za najdôležitejšie. Jeho aplikovaním sme 
z výkladových slovníkov poľského jazyka vyexcerpovali 28 predložiek, 
ktoré sa dnes používajú výlučne v predložkovej funkcii. Takáto excerpcia 
bola nevyhnutná, pretože v poľských morfológiách chýba vymedzenie 
a výpočet prvotných predložiek. V slovenčine sme si funkciu slov 
uvedených ako prvotné predložky v Morfológii slovenského jazyka (1966, 
s. 620 – 621) overili v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), čím 
sme dostali 22 prvotných predložiek. Z hľadiska zložitosti stavby sme 
pracovali len s jednoduchými, t. j. nezloženými predložkami.  

Bezprostredným impulzom skúmania problematiky bol pre nás 
neuspokojivý stav opisu predložiek v slovenčine a poľštine, ako aj ich 
konfrontácie v týchto jazykoch. 

V slovenskej jazykovede sa v súčasnosti prakticky nikto nevenuje 
systematickému výskumu predložiek. Ani stav výskumu tohto slovného 
druhu v minulosti nehodnotíme ako uspokojivý a uzavretý. Týka sa to 
predovšetkým teoretickej roviny predložiek, ktorú sa nepodarilo doriešiť 
ani slovenským bádateľom – J. Oravcovi a E. Horákovi. Vedcom, ktorí 
sa v minulosti intenzívne venovali výskumu slovenských predložiek. 
Ich snahy vyústili do polemiky, ktorú nikdy neuzavreli. Väčšie úspechy 
možno zaznamenať v oblasti opisu významov predložiek a ich ilustrácií, 
na čom má zásluhu J. Oravec svojou monografiou Slovenské predložky 
v praxi (1968a). V prípade ilustrácie významového bohatstva slovenských 
predložiek však musíme poznamenať, že zo súčasného hľadiska je potrebná 
obmena exemplifikácií novými, aktuálnymi príkladmi. Táto potreba 
vyplýva z toho, že na dokladanie istých významov sa v slovenských 
slovníkoch a gramatikách využívajú neustále tie isté príklady, ktoré sú 
často poznačené archaickosťou alebo silným individualizmom autora. 

V poľskej jazykovede sme v poslednom období postrehli isté snahy 
o revitalizáciu predložkovej problematiky. Týkajú sa však najmä druhotných 
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predložiek (porov. B. Milewska, 2003; E. Orwińska, 20061). O prvotných 
predložkách vydala v roku 2002 monografiu Polisemia przyimków polskich 
w świetle semantyki kognitywnej R. Przybylska. Charakterizuje ju vysoko 
teoretický charakter, ktorý abstrahuje od praktickej roviny predložiek 
a silná inšpirácia zahraničnou literatúrou, najmä nemeckou a anglickou. 
Oproti spomínanej situácii v slovenčine oceňujeme vysokú variantnosť 
príkladov uvádzaných k jednotlivým predložkovým významom v poľských 
gramatikách a výkladových slovníkoch. 

Konfrontácii slovenských a poľských predložiek sa doposiaľ venovalo 
taktiež výnimočne málo pozornosti. Emil Horák navrhol metodologické 
východiská opisu sémantickej štruktúry slovanského predložkového 
systému (porovnaj Horák, 1978). V tejto štúdii zároveň upozorňuje na 
skutočnosť, že predpokladom kvalitného porovnávacieho opisu je rovnako 
kvalitný opis predložiek v jednotlivých jazykoch (Horák, 1978, s. 8). Ak 
si premietneme stav opisu predložiek osobitne v slovenčine a osobitne 
v poľštine, musíme konštatovať, že práve tento stav je najväčšou príčinou 
toho, prečo doposiaľ nikto neporovnal prvotné predložky v týchto 
jazykoch. 

Všeobecným cieľom tejto monografie je vytvoriť prvý komplexnejší 
príspevok k problematike prvotných predložiek v slovenčine a poľštine 
a tým prispieť k čiastočnému zaplneniu bielych miest v oblasti 
konfrontačnej gramatiky slovenčiny a poľštiny, ale sčasti aj v oblasti 
slovenskej a poľskej jazykovedy. Konfrontačným charakterom práce sme  
chceli  zdôrazniť  skutočnosť,  že  aj  v rámci dvoch geneticky blízkych 
jazykov sa môže popri viacerých zhodách vyskytovať aj mnoho rozdielov. 
Upozorňovať na ne je rovnako dôležité ako pri autosémantických slovných 
druhoch, pretože predložky tvoria neoddeliteľnú súčasť slovnej zásoby 
každého jazyka. Takáto konfrontácia umožňuje čiastočne poukázať aj 
na stupeň príbuznosti či odlišnosti dvoch slovanských jazykov. Cieľom 
opisu vybraných problémov je vytvorenie nového príspevku k zvolenej 
problematike, inokedy je cieľom syntéza nejednotných názorov na 
konkrétny problém, zaujatie postoja k rozporuplným či nedoriešeným 
otázkam, ale aj kritická analýza neadekvátnych prístupov k predložkám.   

Opisno-konfrontačný charakter práce vyplýva taktiež z praktických 
potrieb. Práca tohto typu je nápomocná pre pedagógov, študentov, ale aj 
prekladateľov. Je kľúčom k tomu, akú predložku použiť v požadovanom 
význame, kedy použiť vokalizovaný tvar predložky a odhaľuje 
medzijazykovú homonymiu, čím pomáha zvyšovať jazykovú kultúru 
používateľov jazykov.

V monografii nastoľujeme len vybrané otázky, ktoré sa spájajú 
1 Čiastkové štúdie E. Orwińskej pozri na http:/filg.uj.edu.pl.
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s predložkami. Niektoré z čiastkových tém sme prezentovali na 
konferenciách, alebo sme ich publikovali časopisecky (bližšie pozri 
v bibliografii). Monografia pozostáva celkovo z dvanástich kapitol. V 
prvej kapitole vymedzujeme Teoreticko-metodologické východiská 
práce, v druhej kapitole podrobne posudzujeme Stav výskumu predložiek 
v slovenčine a poľštine a upozorňujeme na absenciu konfrontácie 
slovenských a poľských predložiek. Práve neuspokojivý stav opisu 
a konfrontácie predložiek bol pre nás bezprostredným impulzom skúmania 
tejto problematiky. Osobitnú kapitolu s názvom Kritériá vymedzenia 
prvotných predložiek zo synchrónneho hľadiska venujeme vymedzeniu 
materiálovej bázy našej práce – prvotných predložiek. Pre zaradenie 
slova k primárnej predložke považujeme zo synchrónneho hľadiska za 
najdôležitejšie funkčné kritérium. Dôvodom spracovania tejto kapitoly je 
predpoklad, že z nesprávneho vymedzenia súboru prvotných predložiek 
by mohlo prameniť aj neúplné a chybné podanie zvolenej problematiky. 
O diachrónny rozmer obohacujeme prácu v kapitole Miesto predložiek 
v systéme slovných druhov v diachrónno-synchrónnom pohľade. Tu 
chceme poukázať na postavenie predložiek v jazyku a v systéme slovných 
druhov vo vybraných starších slovenských a poľských gramatikách 
a v súčasnosti. Vzhľadom na to, že časť predložkových lexém vystupuje 
v dvoch variantných podobách, považovali sme za nevyhnutné zahrnúť 
do práce aj problematiku vokalizácie predložiek. Vysvetlenie príčin 
vokalizácie si opäť vyžadovalo, aby sme kapitole Vokalizácia predložiek 
v spisovnej slovenčine a poľštine v širšom slovanskom kontexte prisúdili 
diachrónno-synchrónny rozmer. V snahe dokázať historickú podmienenosť 
tohto javu rozširujeme kapitolu o širší slovanský kontext.  

Hádam najkomplikovanejšou a najviac diskutabilnou otázkou spájajú-
cou sa s predložkami je ich význam. V súvislosti s predložkami možno 
hovoriť o dvoch druhoch významov, ktorých charakteristiku podávame 
v kapitole Kontextové významy verzus invariantný význam. Cieľom tejto 
kapitoly je poukázať na východiskovú jednotku nášho opisu a konfrontácie 
v nasledujúcej časti práce, ktorú predstavujú kontextové významy. 
V kapitolách Priestorový význam prvotných predložiek a Časový význam 
prvotných predložiek charakterizujeme základný priestorový význam a po 
ňom najčastejší časový význam. Kontextovosť týchto významov dokazujeme 
opisom jednotlivých zložiek kontextu, ktoré vplývajú na ich konštituovanie. 
Tento opis je výsledkom dôkladnej analýzy vyjadrovania jednotlivých 
významových odtienkov a následného zovšeobecnenia. Konkrétny prehľad 
vyjadrovania významových odtienkov oboch významov sa nachádza v  
kapitolách Vyjadrovanie priestorového významu v slovenčine a poľštine 
a Vyjadrovanie časového významu v slovenčine a poľštine a kvôli väčšej 
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prehľadnosti sme ho umiestnili do tabuliek. V nich nie sú vymenované 
len predložky, ktoré daný významový odtienok vyjadrujú, ale aj bohaté 
exemplifikácie. Tie sme vyexcerpovali zo slovenskej a poľskej umeleckej 
literatúry, ale využili sme aj príklady zo Slovenského národného korpusu 
a Národného korpusu poľského jazyka. V rámci Slovenského národného 
korpusu sme čerpali z dvoch podkorpusov: z podkorpusu s pôvodnou 
slovenskou umeleckou literatúrou a z  podkorpusu prekladov umeleckej 
literatúry do slovenčiny. Príklady uvádzané z Národného korpusu poľského 
jazyka sú štylisticky rôznorodé, pretože na ich vyhľadávanie  sme používali 
korpusový vyhľadávač Pelcra, ktorý nediferencuje texty do príslušných 
podkorpusov. V rámci priestorového aj časového významu sú predložky 
istým spôsobom organizované. Opisu systému predložiek v rámci týchto 
kontextových významov sa venujeme v kapitolách Systém slovenských 
a poľských priestorových predložiek a Systém slovenských a poľských 
časových predložiek. Týmto opisom sme chceli poukázať na to, že prvotné 
predložky nie sú len neorganizovanou množinou prvkov. Predložky  tvoria 
súbor, ktorý možno na základe protikladov organizovať do prehľadného 
systému. Uvedené systémy predstavujú vyššiu úroveň abstrakcie, ktorá 
vyplýva z analýzy a konfrontácie konkrétnych významov. 

Problematika predložiek má podľa nášho názoru dve roviny – konkrétnu 
a abstraktnú. Konkrétnu rovinu predstavuje fungovanie predložiek v reči 
(texte), t. j. kontextové významy, kým abstraktnú rovinu predstavuje 
sémantická štruktúra predložkového systému na základe invariantných 
významov. V práci sa sústreďujeme len na výskum uvedenej konkrétnej 
roviny. Vychádzame totiž z predpokladu, že pokročenie k vyššiemu stupňu 
abstrakcie si najskôr vyžaduje podrobný výskum fungovania predložiek 
v reči (texte). Práca preto predstavuje východisko ďalšieho skúmania, kde 
je našou ambíciou uplatniť postup od konkrétneho k abstraktnému.


