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1. Delenie a funkcie spojok 

Systém slovných druhov v slovenčine a poľštine vykazuje značnú mieru zhody. Akademické mor-

fológie vydeľujú desať slovných druhov, v rámci ktorých majú spojky stabilné miesto. Hoci bolo 

možné v poľštine zaznamenať v priebehu ostatných rokov snahy o akési detailnejšie rozklady slov-

ných druhov, čo predstavuje najmä Gramatyka współczesnego języka polskiego – Morfologia (1999), 

spojok sa tieto tendencie netýkajú a naďalej patria k stabilným zložkám systému slovných druhov. Vo 

všeobecnosti sa však najmä v školskej praxi zachováva tradičné chápanie, ktoré je v tejto podobe 

totožné so slovenským. Spojky patria z hľadiska lexikálno-sémantického k slovám synsémantickým 

(čiže neplnovýznamovým), podľa všeobecného významu ich zaraďujeme ku gramatickým slovám, na 

základe syntaktických kritérií hovoríme o synsyntagmatických (čiže funkciu vetného člena neplnia-

cich) výrazoch a z morfologického hľadiska hovoríme o neflektívnych, teda neohybných slovách. Na 

pozadí týchto komplexných kritérií definujeme spojky ako slová – morfémy,  spoločne s predložkami 

a časticami, čo je typické pre oba spisovné jazyky. Nemožno však tvrdiť, že tieto slová nemajú výz-

nam, ten vyjadrujú iba v spojení s iným výrazom, teda v kontexte. 

Spojkám je v jazykovedných kruhoch venovaný pomerne malý priestor, a to aj v oblasti konfron-

tačného hľadiska. V oboch jazykoch sa stretávame s viac či menej komplexným pohľadom na systém 

spojok iba v príslušnom národnom jazyku, pričom informácie o funkciách konjunkcií možno nájsť 

predovšetkým v morfológiách a slovníkoch. Keďže jazyk je dynamickým systémom, ktorý podlieha 

zmenám, možno sa stretnúť aj s takým prípadom, keď sa funkcie podávané v slovníkoch vo všetkom 

nezhodujú (alebo sa zhodujú iba čiastočne). Tento jav je spôsobený tým, že niektoré funkcie môžu 

postupne zastarávať alebo sa meniť. V slovníkoch sa však neraz stretávame s poznámkou, že daná 

konjunkcia je v takej alebo onakej funkcii zastaraná a vhodnejšie je použitie inej konjunkcie. Je po-

trebné si však uvedomiť, že ani samotné slovenské a poľské slovníky nie sú pri vymedzovaní výz-

namu, resp. funkcie daného výrazu v niektorých prípadoch stotožnené. Kým staršie vydania slovníkov 

môžu nejaký výraz zaradiť k spojkám, súčasné slovníky ich už vôbec nemusia uvádzať, resp. ich za-

radia k inému slovnému druhu. Najčastejšie sa tak deje s archaickými (knižnými alebo zastaranými) 

spojkami, ktoré nepatrili k obzvlášť frekventovaným ani v dávnejších časoch a šlo skôr o ľudové prv-

ky reči. Ako príklady tu môžeme uviesť podmienkovú spojku ač a prípustkovú ačpráve, ktoré doka-

zujú naše tvrdenia. Dnes ich nenájdeme ani v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), ani 

v Slovníku súčasného slovenského jazyka (2006), ktoré patria k pomerne nedávno vydaným lexikogra-

fickým dielam v slovenskom prostredí. Ani počet príkladov obsiahnutých v Slovenskom národnom 

korpuse (vo verzii prim-6.0-public-all), ktorý zachytáva jazykový úzus, nie je vysoký. V prípade 

spojky ačpráve vystupuje iba v 13 prípadoch, iná spojka, ačkoľvek, v 31 prípadoch. Poľský náproti-

vok tejto spojky, konjunkcia aczkolwiek, je považovaný za knižný, ale v Słowniku poprawnej pol-
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szczyzny z roku 2007 autori tento výraz uvádzajú. Tejto spojke pritom zodpovedá v Národnom korpu-

se poľského jazyka 25-tisíc výsledkov. Takže ako vidíme, formálne totožné spojky sa nemusia odlišo-

vať iba svojím zaradením k slovnému druhu, ale taktiež frekvenciou. 

 

1.1 Klasifikácia slovenských a poľských spojok 

Systém spojok je v slovenčine a poľštine zhodný iba čiastočne, pričom väčšiu mieru zhody možno 

zaznamenať najmä pri parataktických (priraďovacích) spojkách. V rámci slovenského členenia hovo-

ríme o spojkách zlučovacích, stupňovacích, odporovacích, vylučovacích a pri nepravej parataxe 

o spojkách vysvetľovacích, dôsledkových a prípustkových, čiže celkovo možno vyčleniť sedem typov 

parataktických súvetí, a teda aj sedem typov spojok. Poľské morfológie vymenúvajú spójniki łączne, 

rozłączne, włączne, wynikowe a przeciwstawne, teda päť typov. Poľština nevydeľuje pravú a nepravú 

parataxu, preto pri tomto členení vystupujú aj spójniki wynikowe, ktoré zodpovedajú slovenským dô-

sledkovým spojkám, a ktoré v slovenčine zaraďujeme práve k nepravej parataxe. Poľština nemá ani 

vlastné stupňovacie spojky, preto musí stupňovanie vyjadrovať iným spôsobom, napr. pomocou čas-

tíc. Slovenské morfológie pri hypotaktických spojkách uvádzajú všeobecné a špecifické spojky. Aj 

keď sa funkcie oboch typov spojok v slovenčine aj poľštine zväčša prekrývajú, poľské morfológie pri 

hypotaktických spojkách nemajú také členenie, ktoré by (aspoň čiastočne) zodpovedalo slovenskému. 

Všeobecnými hypotaktickými spojkami sú najčastejšie hypotaktické spojky (že (że), žeby (żeby), aby 

(aby), keď (kiedy, gdy, jeśli), čo (co), ako (jak)), čo je pre oba jazyky totožné. V rámci špecifických 

spojok hovoríme v slovenčine o spojkách časových, príčinných, účelových, podmienkových, prípus-

tkových, spôsobových porovnávacích, účinkových (dôsledkových), zreteľových a prostriedkových. 

V poľskom kontexte toto členenie nevystupuje, na základe konkrétnych príkladov však možno sledo-

vať, že formálne totožné spojky zvyknú vystupovať v rovnakej funkcii (aj pozícii) tak v slovenskej, 

ako aj poľskej vete. Poľské slovníky však uvádzajú iba strohú informáciu o funkcii takejto spojky, 

a to v podobe, že konkrétna spojka uvádza rôzne typy podradených viet, aké konkrétne však musíme 

vydedukovať z ilustrovaného príkladu. 

V slovenskom aj poľskom jazyku možno vymedziť mnoho spojok, ktoré sa dajú  následným skú-

maním ich funkcií zaradiť k niektorému typu konjunkcií. Ak existuje formálny náprotivok danej spoj-

ky v druhom jazyku, možno predpokladať, že oba jazyky budú daný výraz hodnotiť totožne, to zna-

mená, že ak slovenskú spojku nahradíme príslušným poľským ekvivalentom, automaticky predpokla-

dáme, že oba výrazy patria k spojkám (spojkovým výrazom). Ak si však porovnáme funkcie týchto 

výrazov uvádzaných v slovníkoch, neraz dospejeme k poznatku, že kým jeden jazyk (napr. slovenči-

na) zaraďuje daný výraz okrem iného aj k spojkám, druhý jazyk (poľština) pri tomto ekvivalente 

funkciu spojky neuvádza, a teda nemožno hovoriť o spojke (napr. odporovacou spojkou v slovenčine 

je no, v poľštine je tento výraz definovaný iba ako častica a opačne, v poľštine patrí k spojkám výraz 

zaś, kým jeho slovenský náprotivok zasa zaraďujeme k príslovke, aj keď J. Oravec (1984) tento výraz 

zaradil aj k spojkám). Napriek tomu, pri bližšom pohľade na jednotlivé vety, resp. výpovede, 

v ktorých sa objavujú, nadobúdame pocit, že v oboch jazykoch daný výraz plní funkciu spojky, keďže 

je mnohokrát inou spojkou nahraditeľný a neraz je s ňou minimálne v určitom kontexte synonymný. 

 

2. Predstavenie funkcií formálne totožných spojok vo vybraných slovníkoch  

V slovenčine aj poľštine vystupujú spojky, ktoré sú si už na prvý pohľad veľmi podobné. Tie záro-

veň vystupujú v rovnakých typoch viet v oboch jazykoch, avšak slovenské slovníky uvádzajú funkcie 

spojok detailnejšie, na čo chceme poukázať v tomto príspevku, a to na niektorých vybraných spoj-

kách. Formálne totožnými spojkami sú: a/a, i/i, ani/ani, aby/aby, alebo/albo, buď/bądź, či/czy, ale/ale, 

no/no, zasa/zaś, jednak/jednak, to jest/to jest, inak, ináč, inakšie/inaczej, že/że, žeby/żeby, ako/jak, 

až/aż, než/niż. Tieto spojky patria aj k parataktickým, aj k hypotaktickým, ale tento fakt nie je pre náš 

účel primárny. Čo sa týka repertoáru spojok v slovenčine a poľštine, ten je z veľkej časti zhodný. Vy-

skytnú sa však aj prípady, ak jednej slovenskej spojke zodpovedá viacero poľských ekvivalentov (keď 

– kiedy, gdy, jeśli) alebo jednej poľskej viacero slovenských (tylko – iba, len), no nezriedka sú spojky 

formálne totožné a jednej slovenskej zodpovedá jedna poľská a naopak. Na poukázanie toho, ako 

jednotlivé jazyky vymedzujú funkcie spojok, sme využívali dva normatívne slovníky – zo slovenčiny 
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Krátky slovník slovenského jazyka (2003) a Słownik poprawnej polszczyzny (2007). Využitie práve 

týchto slovníkov bolo podmienené najmä tým, že sú jednozväzkové a rozsahovo blízke. 

 

2.1 Že – że  

Obe spojky patria k hypotaktickým (podraďovacím) spojkám. V slovenčine aj poľštine ide 

o základnú a všeobecnú hypotaktickú spojku, ktorá môže vystupovať v každom type podraďovacieho 

súvetia. Aj preto je logické, že táto spojka bude jednou z najviac frekventovaných. Kým slovenské 

slovníky podávajú komplexný a detailný prehľad funkcií, poľské slovníky podávajú len strohé infor-

mácie. Krátky slovník slovenského jazyka (2003) uvádza, že táto spojka plní 12 funkcií ako hypotak-

tická spojka a ako parataktická spojka (v kombinácii) plní 2 funkcie. Takéto podelenie funkcií 

v poľských slovníkoch chýba. Kým Słownik poprawnej polszczyzny (2007, s. 957) charakterizuje túto 

spojku ako prostriedok, ktorým sa spájajú podradené vety rôzneho typu, čo podčiarkujú dva príklady: 

Wiem, że wczoraj przyjechała twoja nerzeczona., Była tak przejęta, że słowa nie mogła wykrztusić., 

Krátky slovník slovenského jazyka (2003, s. 42) uvádza samostatne každú jednu funkciu, ktorú ilustru-

je na príklade. Ak by aj poľština vydeľovala jednotlivé funkcie samostatne, tak uvedené vety by zara-

dila k vete predmetovej, resp. spôsobovej. Tieto typy viet uvádza aj v slovenčine, no okrem nich sú to 

vety podmetové (je pravda, že prišiel neskoro), prísudkové (bol taký, že sa všetkému tešil), vetnozák-

ladové (bolo už až tak, že nebolo východiska), doplnkové (videl otca, že kľačí na zemi), prívlastkové 

(boli také časy, že sa ľuďom nechcelo žiť), prostriedkové (odôvodnite to tým, že ho potrebuje), príčin-

né (mal radosť, že na to prišiel sám), dôsledkové (do predsiene sa zišiel celý kŕdeľ, že je takmer plná), 

účelové (sa k džbánu, že si naleje vody) a prípustkové (odišli porazení, napriek tomu, že mali väčšinu 

zápasu prevahu). Napriek tomu, že poľský slovník uvádza iba spomínané dva príklady, resp. typy 

viet, neznamená to, že v inom type viet sa táto spojka nevyskytuje. Iný slovník môže ponúknuť prí-

klad, kde bude daná spojka vystupovať v súvetí, ktoré by odpovedalo slovenskému podmetovému, 

prísudkovému alebo akémukoľvek inému súvetiu.  

 

2.2 A – a  

Obe spojky patria k parataktickým (priraďovacím) konjunkciám. V slovenčine ide o základnú 

a všeobecnú parataktickú spojku, ktorá môže vystupovať v každom type priraďovacieho súvetia. Naj-

výraznejšie sa v slovenčine táto spojka prejavuje vo funkcii zlučovacej konjunkcie. Táto spojka pred-

stavuje jednu z najčastejšie využívaných slovenských spojok, ktorá sa využíva nadmerne v hovorovej 

reči a ktorá slúži ako prostriedok nadväzovania jednotlivých výpovedí, kedy však hovoríme skôr 

o častici, čo je druhá výrazná funkcia tohto výrazu. Niekedy sa využíva v kombinácii s inými výraz-

mi, najčastejšie ďalšími spojkami, ale aj časticami, zámenami alebo príslovkami. KSSJ vyčleňuje pri 

tejto parataktickej konjunkcii 7 funkcií – vyjadruje zlučovací vzťah (zasmial sa a odišiel), odporovací 

vzťah (už bolo tma a matere nikde), dôsledkový vzťah (prečítaj si to, a tak sa presvedčíš), stupňovací 

vzťah (ostarol a najmä schudol), vysvetľovací  a príčinný vzťah (sedem dielov sveta, a to...), vylučo-

vací vzťah (bolo nás desať a či dvanásť) a prípustkový vzťah (smejú sa a vec je vážna). Ako hypotak-

tická spojka plní iba jednu funkciu (uvádza vetu vyjadrujúcu krajnú podmienku: a čo sa na hlavu 

postavíte, urobím to). Naopak, v SPP sa uvádza, že ide o spojku primárne vyjadrujúcu odporovanie 

(Inteligentna, a taka naiwna.), v zriedkavom prípade však aj zlučovanie (Na obiad będzie mięso, a na 

kolację – ryba.), teda dovedna sa jej pripisujú iba dve funkcie. Tento slovník poukazuje najmä na to, 

za akých podmienok je nutné pred touto spojkou napísať čiarku a ani neuvádza informáciu o tom, či 

táto spojka vystupuje v hypotaktických vzťahoch. Práve v primárnej funkcii je najvýraznejší rozdiel 

medzi slovenskou a poľskou konjunkciou.  

 

2.3 Aby – aby  

Tieto spojky zaraďujeme k hypotaktickým konjunkciám tak v slovenčine, ako aj poľštine. Kým 

v slovenčine sa táto spojka využíva pomerne často a je bežnou spojkou, poľský slovník ju charakteri-

zuje ako knižnú, vyjadrujúcu cieľ alebo dôsledok toho, o čom sa hovorí v nadradenej vete (Ministro-

wie spotkali się, aby omówić plan integracji resortów.). Slovenčina vydeľuje celkovo 9 funkcií, pri-

čom táto spojka uvádza vetu účelovú (zasvietil si, aby lepšie videl), príčinnú (bojí sa, aby nespadol), 

dôsledkovú (nie som dieťa, aby si ma poúčal), spôsobovú (svetlo stačilo natoľko, aby videli pod no-
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hy), predmetovú (rozkázal, aby ho odviedli), prívlastkovú (nieto dňa, aby ma nenavštívil), doplnkovú 

(ešte som ho nepočul, aby prosil) a nepravú účelovú (vrátil sa, aby čoskoro odcestoval). Výrazný 

rozdiel je viditeľný najmä pri poľskej spojke, ku ktorej sa za istých podmienok môže pripojiť koncov-

ka osoby, čo v slovenčine nie je možné. Ak má nadradená aj podradená veta spájaná spojkou aby 

rovnaký podmet, prísudok v podradenej vete vystupuje vo forme neurčitku a k spojke aby sa nepripája 

koncovka osoby: Powinieneś dużo odpoczywać, aby wyzdrowieć (nie: abyś wyzdrowiał). Ak majú 

spojkou aby spájané vety odlišné podmety, k spojke sa pripája koncovka osoby a sloveso vystupuje 

v 3. osobe minulého času a nie v neurčitku: Rodzice chcieli, abyście przyszli do nich jutro. 

V slovenčine po tejto spojke môže vystupovať vyčasované sloveso byť, to však stojí samostatne 

(napr. Rodičia chceli, aby ste k nim zajtra prišli.), koncovka signalizujúca osobu sa v slovenčine pri-

pája k slovesu.   

 

2.4 Ale – ale  

Tieto spojky vyjadrujú v oboch jazykoch odporovanie. Patria k parataktickým spojkám. Kým poľ-

ský slovník inú ako odporovaciu funkciu neuvádza (jest chłodno, ale słonecznie), v slovenčine vystu-

puje aj ako súčasť spojkového výrazu nielen – ale aj, ktorým vyjadrujeme stupňovanie: nielenže ne-

prišiel, ale sa ani neozval.  

 

2.5 I – i  

Spojka i patrí v slovenčine aj poľštine k parataktickým spojkám, ktoré vyjadrujú zlučovanie. 

V slovenčine touto spojkou spájame členy viacnásobných výrazov alebo ňou pripájame kladnú vetu 

(je lekárom i hudobníkom), spája významovo usúvzťažnené slová na vyjadrenie úplnosti (deň i noc = 

stále) a taktiež spája opakované zámenné výrazy, ktoré vyjadrujú sporadickosť (sem i tam). 

V poľštine plní spojka i primárne zlučovaciu funkciu (Andrzej i Jacek trenują boks.), kým 

v slovenčine zlučovanie primárne vyjadrujeme spojkou a. Okrem tejto funkcie vystupuje v slovenčine 

aj v spojení s ukazovacím zámenom, čím vyjadrujeme odporovací vzťah (mal kocúra i ten zdochol), 

ďalej vyjadruje dôsledkový vzťah (zdržali ho i prišiel neskoro), stupňovací vzťah (pozerá sa, ba i 

pomáha) a vysvetľovací vzťah, hlavne vo výrazoch i tak, i to, aj tak: nešiel nikam, i tak pršalo. Po-

dobne ako napr. pri spojke a, aj táto spojka môže vystupovať vo výpovediach opakovane tak v slo-

venčine (i hanbí sa, i žiaľ cíti), ako aj v poľštine (I chiałabym, i boję się.). Spoločnou črtou pre oba 

jazyky je aj to, že pred opakovanou spojkou píšeme čiarku. V poľskom kontexte prisudzujeme tejto 

spojke aj včleňovaciu funkciu (v tejto funkcii však môže vystupovať aj v slovenčine, hoci relatívne 

zriedkavo, slovenský slovník však túto funkciu neuvádza). V tomto prípade touto spojkou včleňujme 

do výpovede ďalšiu informáciu, určité doplnenie alebo stanovisko, pričom v tomto prípade sa táto 

spojka zvykne spájať s inými výrazmi (tak, to): Dziecko, i tak zdolne, objęto dodatkową opieką nau-

kową. V slovenčine by sme v tomto prípade hovorili o vete vyjadrujúcej vysvetľovací vzťah. Celkovo 

je teda v KSSJ uvedených 5 funkcií parataktickej spojky a 1 funkcia hypotaktickej – vyjadruje krajnú 

podmienku (i keby nechcel, musí poslúchnuť). Poľský slovník uvádza pri spojke i len 3 funkcie.  

 

2.6 Než – niż  

Táto spojka patrí v oboch jazykoch k podraďovacím spojkám. Pre slovenčinu aj poľštinu platí, že 

vystupuje najmä v porovnávacích vetách po prídavnom mene alebo príslovke v komparatíve alebo po 

slovách typu iný/inny, opačný/przeciwny, teda v prípade, ak sa porovnávajú minimálne dve nerovnaké 

prvky alebo vlastnosti: viac, než treba; je iný, ako my; była sprytniejsza, niż myślałam. Kým KSSJ pri 

tomto výraze opisuje iba funkciu spojky, v poľštine vystupuje aj ako zámeno, ktoré však rovnako ako 

spojka vystupuje vo vetách, v ktorých porovnávame dve (alebo viac) vlastností či javov: Naprawdę 

jesteś inna niż wszystkie dziewczęta. V slovenčine tejto spojke prisudzujeme ešte jednu funkciu, ktorá 

sa v poľskom slovníku nespomína – uvádzanie časových viet, pričom táto spojka pomerne často vy-

stupuje po príslovkách typu prv, skôr, predtým: prv než odídeš, zavolaj. V tomto kontexte môže poľ-

ština využiť vetnú konštrukciu bez spojky: zadzwoń pred wyjazdem.  
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Záver 

V slovenčine aj poľštine existuje pomerne široký repertoár formálne totožných spojok. Na základe 

tejto skutočnosti teda možno predpokladať, že formálne totožné spojky vystupujúce dokonca 

v geneticky príbuzných jazykoch, budú v jazykoch plniť totožné funkcie, ktoré sa tradične opisujú 

v slovníkoch. V tomto príspevku sme sa venovali nasledujúcim spojkám: že/że, a/a, aby/aby, ale/ale, 

i/i, než/niż, ktorých funkcie sme abstrahovali z Krátkeho slovníka slovenského jazyka a Słownika po-

prawnej polszczyzny, ktoré stále patria medzi aktuálne lexikografické diela. Na základe týchto porov-

naní možno prehlásiť, že poľská a slovenská lexikografia nezaznamenáva pri formálne totožných 

spojkách absolútnu zhodu. Základný rozdiel vyplýva zo samotného faktu, že oba jazyky majú (do 

značnej miery) odlišnú klasifikáciu spojok (súvetí). To však neznamená, že sa definície nebudú aspoň 

čiastočne prekrývať. Kým KSSJ pri spojke než spomína uvádzanie porovnávacej vety, definícia 

v poľskom slovníku hovorí o tom, že táto spojka spája vety, v ktorých sa vyjadruje porovnanie vlast-

ností alebo stavov. V tomto prípade je definícia funkcie poľskej konjunkcie o niečo zdĺhavejšia, ale 

v podstate je totožná so slovenskou. V inom prípade, napr. pri spojke aby, slovenský slovník uvádza, 

že jednou z funkcií tejto spojky je uvádzanie dôsledkovej vety. Hoci poľština vymedzuje v rámci svo-

jej klasifikácie aj zdania wynikowe, v slovníku sa funkcia tejto spojky neuvádza v rovnakej podobe 

ako v slovenčine, teda že táto spojka uvádza dôsledkové vety, ale informácia, že uvádza vety, ktoré 

okrem iného vyjadrujú aj dôsledok toho, o čom sa hovorí v nadradenej vete. Opäť nám slovníky pred-

kladajú opis totožnej funkcie, ale každý iným spôsobom. Na základe opisu funkcií formálne totožných 

spojok možno zároveň vidieť aj to, či sa ich funkcie v jazykoch prekrývajú, prípadne do akej miery. 

Vidíme napríklad, že spojka než je v slovenskom prostredí zaraďovaná aj k spojkám uvádzajúcim 

časovú vetu, v poľskom prostredí táto spojka touto funkciou nedisponuje. Ako teda z tohto výskumu 

vyplýva, formálne totožné spojky nemusia plniť v jazykoch totožné funkcie, pričom aj funkcie, ktoré 

sú pre jazyky zhodné, opisujú neraz rozličným spôsobom. Kým slovenský slovník priamo poukáže na 

konkrétny typ vety, aký daná spojka uvádza, poľský slovník je v tomto smere viac-menej opisný, čo 

vyplýva, ako sme už neraz spomínali, z odlišnej klasifikácie. 
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