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PRIENIK ČESKÝCH KONTAKTOVÝCH JAVOV 
MEDZI SLOVENSKÉ SLOVESÁ S PREDPONOU PRE-1

Abstract: The paper aims to provide analysis of the contact Czech-Slovak phenom-The paper aims to provide analysis of the contact Czech-Slovak phenom-
ena demonstrated on Slovak verbs starting with prefix pre-. I will use the semantic classifi-
cation by Štefan Peciar introduced in Slovenská slovesná predpona pre- a české predpony 
pře- a pro- (Slovak Verbal Prefix pre- and Czech Prefixes pře- and pro-, 1982) to point out 
what are the lexical relations between Slovak words starting with prefix pre- (bohemisms) 
and Slovak homonymous lexemes. This article also examines the way how the words in 
Slovak correspond to words in Czech starting with the prefixes pře- a pro-; while in Czech 
prefixes can distinguish the meaning, in Slovak they cannot. The paper aims to explore 
the presence of verbal lexemes of such type in Slovak and to examine relation between 
standardized and nonstandard language. Written and spoken Slovak and Czech corpora are 
source materials for further research.

Key words: Czech-Slovak contact phenomena, verb, prefix pre-, pře-, pro-, analogy, 
codification

V rámci skúmania česko-slovenských kontaktových vzťahov je zaujímavým 
miestom kontaktu oboch jazykov skupina slovenských slovies s prefixom pre- a 
českých slovies s prefixami pře-, pro-. Slovenčina vyjadruje prefixom pre- „via-
ceré lexikálne významy, viaceré spôsoby slovesného deja a má, hoci zriedkavo, 
aj čisto vidový význam“ (Peciar 1982: 87). Š. Peciar vo svojej štúdii z roku 
1982 nadväzuje na výskum ekvivalentov slovesnej predpony pre- v slovenčine, 
poľštine, ruštine a češtine E. Sekaninovej (1972) a konfrontuje slovenské slovesá 
s predponou pre- a ich ekvivalenty v češtine. Zdôrazňuje aj to, že významy 
českých predpôn pře- a pro- sa premietajú v slovenčine do jedinej predpony 
pre-. Daný fakt možno demonštrovať na veľkom počte slovies. Tak napríklad 
oproti českému slovesu promeškat s významom ‚zmeškať‘ stojí v slovenčine 
sloveso premeškať, oproti českému slovesu překážet s významami ‚stáť niekomu 
v ceste; zámerne znemožňovať niečiu činnosť; byť na obtiaž‘ stojí slovenské 
sloveso prekážať, oproti českému slovesu prosadit s významami ‚úsilím uplatniť; 
pomôcť uplatniť sa niekomu‘ stojí slovenské sloveso presadiť a proti českému 
slovesu přesadit s významami ‚dať do inej pôdy alebo vymeniť zem, napr. vo 
vzťahu ku kvetine; premiestniť inam, napr. žiaka v triede‘ stojí tiež slovenské 
sloveso presadiť.

V článku sa snažím skúmať, prečo nie je pre používateľa jednoduché 
orientovať sa v ne/používaní niektorých problematických významov slovenských 
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slovies. Kodifikáciou neprijímané lexie vnímam ako homonymné s kodifikovaný-
mi podobami zachytenými v slovníku (v lexikografickom spracovaní sa niekedy 
uvádzajú ako homonymá, ale aj ako významy polysémických slov). Pri svojom 
výskume som pracovala so zoznamom slovenských slovies s prefixom pre-, ktoré sa 
nachádzajú v Krátkom slovníku slovenského jazyka (KSSJ 2003), dáta som čerpala 
aj z pripravovanej počítačovej databázy Slovensko-českého slovníka, ktorý vzniká 
v rámci projektu2 Grantovej agentúry ČR v Ústave pro jazyk český AV ČR v Prahe. 
Slovesá z databázy som konfrontovala s heslami z Krátkeho slovníka slovenského 
jazyka (KSSJ 2003), ktoré obsahujú funkčný kvalifikátor subšt. naznačujúci, že 
slovo nie je spisovné, a poznámky správ. a vhodnejšie, ktoré uvádzajú „správne 
a vhodnejšie“ lexikálne jednotky, ktorými sa konkrétny význam v slovenčine vy-
jadruje (o kvalifikátore subšt. a poznámkach správ. a vhodnejšie uplatnených pri 
kontaktových javoch českého pôvodu pozri M. Nábělková 2008: 178). Triedenie 
slovies mi poskytlo širší obraz o korešpondencii skúmaných slovenských a českých 
slovies a upriamilo moju pozornosť na päť zaujímavých slovies, ktoré môžu byť 
z hľadiska používania problematické, resp. ktoré sa z hľadiska jazykovej kultúry 
hodnotia ako problematické:

prehlásiť – vo význame ‚vyhlásiť‘;
previesť – vo význame ‚urobiť, vykonať, uskutočniť, realizovať‘, napr. opravu;
prevádzať – vo význame ‚robiť, uskutočňovať, realizovať‘, napr. opravu;
preplatiť – vo význame ‚vyplatiť, zaplatiť, uhradiť‘, napr. cestovné;
predať – vo význame ‚odovzdať‘.

Z databázy pripravovaného Slovensko-českého slovníka som vyselektovala 
všetky slovenské slovesá s prefixom pre- a im zodpovedajúce české ekvivalenty. 
Podľa českých ekvivalentov možno slovenské slovesá s prefixom pre- rozdeliť do 
niekoľkých skupín:

− jednovýznamové slovesá s českým ekvivalentom s prefixom pře-, napr. 
predložiť – předložit, predvídať – předvídat, prerušiť – přerušit a pod.;

− jednovýznamové slovesá s českým ekvivalentom s prefixom pro-, napr. 
prebudiť – probudit, premeškať – promeškat, premyslieť – promyslet a pod.;

− viacvýznamové slovesá s českým ekvivalentom s prefixom pro-, napr. 
prestrieť – prostřít, premlčať – promlčet, preboriť – probořit;

− viacvýznamové slovesá s českým ekvivalentom s prefixom pře-, napr. 
prekrstiť – překřtít, premerať – přeměřit, presvedčovať – přesvědčovat;

− viacvýznamové slovesá s českými ekvivalentmi s prefixami pře- a pro-, 
napr. prepáliť – přepáliť/propálit, prebrať – přebrat/probrat, prepadnúť – 
přepadnout/propadnout.
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V zozbieraných dátach som identifikovala niekoľko desiatok slovies vo 
všetkých vyčlenených skupinách. Najväčšou skupinou – viac ako 110 slovenských 
viacvýznamových slovies, ktoré pokrývajú 407 lexií, – je skupina slovenských 
slovies s predponou pre-, ktorých ekvivalentné významy zachytávajú české slovesá 
s prefixom pře- alebo pro-, napr. slovenské sloveso prelomiť má 4 významy, pričom 
prvému významu ‚násilným ohýbaním rozdeliť na 2 kusy, zlomiť‘ zodpovedá české 
sloveso přelomit. Druhému významu ‚preraziť, prebúrať‘ a štvrtému významu 
‚začať rušiť, prerušiť‘ zodpovedá české sloveso prolomit. Na vyjadrenie tretieho 
významu ‚prehnúť, skriviť‘ používa čeština inú lexému. Z uvedeného vyplýva, že 
medzijazyková pestrosť v tejto oblasti je naozaj veľká.

Pri triedení slovies do skupín som si uvedomila, v akej neľahkej situácii 
sa z tohto hľadiska nachádza používateľ slovenčiny. Je vo viac či menej inten-
zívnom kontakte s češtinou, ale má zväčša len nejasnú predstavu o asymetrii a 
korešpondencii slovenskej predpony a českých predpôn pri konkrétnych slovesách. 
Pri vzájomných kontaktoch môže dochádzať k ovplyvneniu češtinou, čo možno 
vysvetliť medzijazykovou formálno-sémantickou analógiou (Dolník 2010: 78–
80), keď sa „na základe analogického usudzovania tohto typu pripisujú slovu, 
ktoré je neúplným formálno-sémantickým ekvivalentom kontaktového slova (neú-
plným vzhľadom na polysémickosť slova), význam podľa kontaktového korelátu“ 
(Dolník 1992: 3). J. Dolník uvádza niekoľko príkladov, napr. sloveso podtrhnout, 
ktoré má podľa Slovníka spisovného jazyka českého (SSJČ 1989) 6 významov, v 
slovenčine má sloveso podtrhnúť len 2 významy a druhý, kontaktový význam sa 
hodnotí ako subštandardný. 

Formálne analogické usudzovanie používateľa, ktorého základom sú „fono-
logicky (aj foneticky) zhodné slová v obidvoch jazykoch a pravidelné medzija-
zykové fonologické korešpondencie“ (Dolník 2010: 78), má vo vyššie uvedených 
skupinách v prípade jednovýznamových slovies dostatočne pevnú oporu. Prob-
lém nastáva v prípade viacvýznamových slovies. Ako už bolo povedané, niektoré 
významy českých slovies s prefixom pře- a slovies s prefixom pro - zodpovedajú 
slovenským slovesám s prefixom pre-. Analógia však nefunguje dokonale, keďže 
na vyjadrenie niektorých významov spomínaných českých slovies existujú v 
slovenčine formálne odlišné slovesá. Do tejto kategórie patrí aj uvedených 5 lexií 
slovenských slovies (prehlásiť, previesť, prevádzať, preplatiť, predať).

Všetky vyššie uvedené lexie, pokiaľ ide o status v spisovnej slovenčine, sú 
kodifikáciou neprijímané, ale líšia sa zachytením v slovníkoch. Niektoré sa v úze 
vyskytujú dlhšie, niektoré sú mladšie, niektoré sa vyskytujú nepretržite, iné sú na 
ústupe. Pri porovnávaní ich lexikografického spracovania z časového hľadiska 
medzi posledným (2003) a predposledným (1989) vydaním KSSJ som zistila, že 
nedošlo k žiadnym zmenám. Zachytenie lexií aj použitie informačných poznámok 
naznačujúcich kodifikačné postoje je rovnaké. Slovesá prehlásiť a previesť sú v 
KSSJ (1989; 2003) zachytené ako homonymá. Slovesá prevádzať a preplatiť sú 
v KSSJ (1989; 2003) zachytené ako polysémne jednotky. Osobitne stojí sloveso 
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predať, pri ktorom nie je kontaktový význam lexikograficky zachytený. Spôsob 
záznamu jednotlivých lexií uvádzam nižšie pri konkrétnych slovesách aj s po-
rovnaním ich spracovania v Slovníku slovenského jazyka (SSJ 1963).

Sloveso prehlásiť je v SSJ zachytené v zvratnej podobe prehlásiť sa s 
kvalifikátorom admin. aj v nezvratnej podobe s poznámkou správ. ‚vyhlásiť‘. Pri 
spracovaní tohto slovesa v KSSJ došlo v porovnaní so SSJ k zmene. KSSJ (1989; 
2003) už nezachytáva zvratnú podobu slovesa. S poznámkou správ. ‚vyhlásiť, 
vyhlasovať‘ je sloveso prehlásiť v KSSJ (1989; 2003) zachytené ako homonymné 
so slovesom, ktorého význam zahŕňa ‚úradné odhlásenie z pobytu a prihlásenie 
inde‘. Dokonavý aj nedokonavý tvar sú v KSSJ (1989; 2003) zachytené ako dve 
heslové slová vedľa seba.

KSSJ
prehlásiť1 -i dok. úradne odhlásiť z miesta pobytu a prihlásiť inde;
                   nedok. prehlasovať1

prehlásiť2, prehlasovať2, správ. vyhlásiť, vyhlasovať

V Slovníku spisovnej češtiny (ďalej SSČ) je zachytené len sloveso prohlásit 
vo význame ‚povedať dôrazne; (verejne) vyhlásiť; slávnostne menovať‘. V tomto 
prípade je zaujímavé, že neprijímaná, kontaktová lexia prehlásiť spracovaná ako 
samostatné, homonymné sloveso, korešponduje s českým slovesom prohlásit, 
pričom sloveso přehlásit české slovníky nezachytávajú. V textoch sa vyskytuje, no 
v písanom korpuse SYN2010 má len 10 výskytov.

Niekoľko článkov o používaní kodifikáciou neprijímaného významu tohto 
slovesa, dokladajúcich jeho dávnu prítomnosť v úze, nájdeme na stránkach Slo-
venskej reči (Jesenský 1933–1934; Pikulová 1937–1938; Rozličnosti 1938–1939), 
novšie napr. zmienku v Slovenských pohľadoch (M. F. 2000). Na zisťovanie 
používania nekodifikovaných významov slov je dobrým zdrojom materiálu aj Slov-
enský hovorený korpus (ďalej SHK; s-hovor-4.0-sane). Napriek tomu, že nepok-
rýva veľký počet textov, je nekorigovaným, autentickým zdrojom prehovorov z 
úzu. V SHK sa nachádza 15 výskytov slovesa prehlasovať a všetky zodpovedajú 
nekodifikovanému významu.

Sloveso prevádzať je nedokonavou podobou slovesa previesť. Neprijímaný 
kontaktový význam je v KSSJ (1989; 2003) zachytený ako druhý, označený 
poznámkou správ. ‚robiť, uskutočňovať, realizovať‘, napr. opravu. Pri dokona-
vej podobe slovesa previesť je tento význam v KSSJ (1989; 2003) samostatne 
vyčlenený v homonyme previesť. Táto lexia zodpovedá 4. lexii českého slovesa 
provést. Uvedený význam vyjadrujú v slovenčine slovesá uskutočniť, realizovať, 
vykonať, urobiť. V SSJ je nekodifikovaný význam slovesa previesť zachytený tiež 
ako homonymum s poznámkou lepšie. V príkladoch slovník uvádza poznámku 
nevhodné, napr. previesť voľby a uvádza aj kodifikovaný tvar cez poznámku správ. 
vykonať, uskutočniť. 
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KSSJ 
previesť1 -vedie -vedú -viedol dok.

1. vedením dostať, dopraviť cez niečo: p. slepca cez ulicu
2. vedením premiestniť inde: p. vodu do nového potrubia
3. ako sprievodca niekomu ukázať: p. cudzinca po meste; p. hosťa 

po byte
4. zmeniť zaradenie, postavenie niekoho, preradiť: p. pracovníkov 

do inej kategórie
5. presunúť, preniesť: zostatok p. na novú stranu
6. urobiť prevod niečoho: p. majetok na deti
7. premeniť, upraviť: mat. p. zlomky na spoločného menovateľa

● p. niekoho  cez  lavičku  oklamať,  podviesť;  nedok. 
prevádzať1 -a

previesť2, správ. urobiť, vykonať, uskutočniť, realizovať

Prvé upozornenia na nesprávne používanie slovesa previesť nachádzame už 
u P. Tvrdého (Tvrdý 1933: 138) a ďalšie sa tiahnu od tohto času až do 80. rokov 
(Fundárek 1940; Jánošík 1947–1948; Horecký 1948–1949; Masár 1968; Kučera 
1969; Horecký 1969; Rýzková 1970; Horecký 1973). L. Rybár (1980) dokonca 
hovorí o akejsi „horúčke prevádzania“ a F. Kočiš (2000) považuje zmienku o tomto 
slovese a jeho používaní v roku 2000 za „živú mŕtvolu“. 

KSSJ (1989; 2003) uvádza dva významy slovesa prevádzať. 
prevádzať2 -a nedok.

1. odb. organizačne zabezpečovať a koordinovať nejakú činnosť: 
p. stavbu

2. správ. robiť, uskutočňovať, realizovať: p. opravu, správ. 
opravovať; robiť opravu; p. výkup fliaš, správ. vykupovať fľaše 
(zvýraznenie tučne doplnila KG)

Prvý význam označený kvalifikátorom odb. je z hľadiska jazykovej kultúry 
korektný. Takéto spracovanie je náročné z hľadiska používateľa, lebo prvý a druhý 
význam sú si veľmi blízke. Prvý význam má špecifické využitie v odbornej sfére 
a je konkrétnejší. Hoci kodifikácia pripúšťa tento odborný význam, v praxi sa viac 
využíva skôr jeho synonymum realizovať, napr. stavbu. V SHK sa nachádza 25 
výskytov slovesa prevádzať, z ktorých má 17 výskytov kodifikáciou neprijímaný 
význam. Sloveso previesť sa v SHK nachádza 37 ráz, v nekodifikovanom význame 
sa vyskytuje len trikrát. 

Neskoršou kodifikáciou neprijímaný význam slovesa preplatiť je v SSJ 
považovaný za korektný a označený kvalifikátorom admin. Pri spracovaní v KSSJ 
(1989; 2003) došlo k prehodnoteniu tejto lexie: hodnotenie admin. bolo odstránené, 
odmietanie tohto významu v spisovnej slovenčine naznačuje poznámka správ. 
vyplatiť, zaplatiť, uhradiť. 
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KSSJ
preplatiť dok.

1.  zaplatiť viac, ako je bežné, náležité ap.: p. výrobok, tovar; 
  p. zamestnanca

2. správ. vyplatiť, zaplatiť, uhradiť: p. odmeny, správ. vyplatiť 
odmeny; nedok. preplácať -a (zvýraznenie tučne doplnila KG)

O význame slovesa preplatiť – vyplatiť, zaplatiť, uhradiť, napr. cestovné 
náklady viedli polemickú diskusiu na stránkach časopisu Kultúra slova M. Považaj 
(Považaj 1998; Považaj 1999; Považaj 2000) a J. Horecký (Horecký 1999; Horecký 
2000). Vzhľadom na rozšírenú polysémiu slovenských slovies s formantom pre-, 
ako sa ukazuje v databáze slov, s ktorou sme pracovali, je možné polemizovať 
s tvrdením M. Považajа, kde uvádza: „čeština má jednak sloveso proplatit s 
významom ,vyplatiť v hotovosti‘, jednak sloveso přeplatit s významom ,zaplatiť 
viac, ako je náležité‘. Tieto dve české slovesá nemôžu mať v slovenčine jediný 
ekvivalent preplatiť s dvoma odlišnými významami“ (Považaj 1999: 217). Ako 
som už uviedla, zhromaždila som približne3 110 slovenských slovies, ktoré spĺňajú 
uvedené kritériá, teda ich rozličné slovenské významy zodpovedajú odlišným 
významom českých slovies s predponou pře- a českých slovies s predponou pro-, 
napr. významy slovenského slovesa prebehnúť zodpovedajú významom českých 
slovies proběhnout a přeběhnout, podobne je to s významami slovenského 
slovesa prepadnúť, ktorým zodpovedajú významy českých slovies propadnout aj 
přepadnout. V češtine majú dva odlišné významy a v slovenčine pokrýva tieto 
významy jedno sloveso s predponou pre- (vo svojich viacerých významoch), napr. 
prechodiť, prebehnúť, preliezť atď. Výskyty v Slovenskom hovorenom korpuse 
poukazujú na frekventovanosť tohto významu, zo 4 výskytov zodpovedajú 3 
výskyty tomuto významu. Zo všetkých piatich skúmaných slovies práve sloveso 
preplatiť je v literatúre polemicky najviac diskutované. Nazdávam sa, že nový 
význam (‚uhradiť v hotovosti alebo na účet‘) vzhľadom na istý posun – aj vzhľadom 
na jeho vysokú používanosť nielen v hovorených, ale aj v písaných textoch – by 
bolo potrebné z hľadiska jazykovej kultúry prehodnotiť. Používatelia ho vnímajú 
ako potrebné na vyjadrenie finančnej transakcie, ktorá je očakávaná a nevyhnutná 
(napr. zamestnávateľ očakáva doručenie potrebných dokumentov, aby mohli byť 
náklady spojené s pracovnou cestou zamestnanca „preplatené“) a prebieha zväčša 
bezhotovostne (v inom použití napr. vo vzťahu k banke).

Osobitne stojí sloveso predať, pri ktorom sa v slovníkoch (SSJ 1963; KSSJ 
1989; KSSJ 2003) nenachádza žiadna informácia o tom, že v úze stretávame 
použitie, ktoré kodifikácia neprijíma. Pri slovese predať je kodifikáciou neprijímaný 
význam ‚odovzdať niečo‘, ktorý zodpovedá českému významu slovesa předat, 
kým kodifikáciou jediné prijímané slovenské významy slovesa predať ‚dať za 
peniaze; zradiť niekoho za peniaze‘ zodpovedajú významom českého slovesa 
prodat. Je mnoho dokladov o tom, že táto lexia slovesa predať je používaná, avšak 
upozornenie na kodifikáciou neprijímaný význam sa do slovníka nedostalo.

28  70 години българска академична лексикография
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predať dok.
1. dať za peniaze, op. kúpiť: p. dom, auto; dobre, výhodne niečo p.
2. za peniaze al. iné výhody zradiť: p. česť za kariéru, p. priateľa, 
    p. sa nepriateľovi
●  p. niečo za babku, za fajku dymu, za misu šošovice veľmi lacno;

 nedok. predávať -a
●  žart. p. petržlen (o dievčatách) na zábave sedieť, netancovať

O jeho prítomnosti v úze a súčasne o odmietavých postojoch z hľadiska 
jazykovej kultúry svedčia aj články v lingvistických časopisoch. Tento význam 
slovesa predať sa pokúsil historicky identifikovať R. Kuchar (Kuchar 2004). V 
článku konštatuje, že historické predávanie richtárstva za peniaze mohlo síce 
viesť k istým náznakom kreovania spomínaného významu na našom území, no 
nenašiel žiadne doklady na takéto použitie. Kým R. Kuchar považujе túto lexiu za 
prebratú z češtiny, E. Sekaninová upozorňuje, že môže byť ovplyvnená ruštinou. V 
ruštine znamená sloveso peredat predovšetkým „dať, odovzdať, doručiť“: peredať 
paket, pismo – odovzdať, doručiť balík, list.“ Zdôrazňuje súčasne, že je možné 
nájsť vzťah „medzi českým předati a ruským peredať“ (Sekaninová 1952–1953: 
425–426) a v dobovom kontexte aj vzhľadom na vlastný medzijazykový výskum 
slovesnej predpony pre- v slovenčine, poľštine, ruštine a češtine (Sekaninová 
1972) vidí túto lexiu ako dôsledok nenáležitého prekladania. V SHK sa sloveso 
predať vyskytuje 149 ráz, vo všetkých výskytoch ide o kodifikovanú podobu tohto 
slovesa. To signalizuje, že nekodifikovaný význam slovesa predať už nie je v úze 
taký frekventovaný. Azda aj to bol dôvod, prečo sa v slovníku pri slovese predať 
zmienka o tejto lexii nenachádza.

Pri spomínaných piatich lexiách sa o českom kontaktovom vplyve uvažuje 
oddávna. Je možné, že sa v komunikácii vyskytujú aj iné takéto kontaktové javy. 
Zachytiť ich môžeme v masmédiách alebo na internete v konkrétnej špecifickej 
oblasti, avšak je komplikované hľadať ich cielene. Skôr na ne človek „narazí“ 
spontánne, príp. ho na ne niekto upozorní. Takýmto prípadom je sloveso prehrať 
vo význame ‚poraziť niekoho v hre; zvíťaziť nad niekým‘, napr. prehrať niekoho, 
zväčša súpera. Ide o nový význam aj v češtine, ktorý nezahŕňajú ani sloveso 
prohrát s významami ‚utrpieť prehru; hrou stratiť; stratiť priazeň‘, ani sloveso 
přehrát s významami ‚zahrať od začiatku do konca; zahrať prehnane; unaviť, 
poškodiť častou hrou‘. V oboch jazykoch sa toto sloveso využíva v textoch zo 
športovej oblasti. Jeho využitie dokladujú texty na internete, počuť ho možno aj pri 
športových správach v televízii a rádiu.

Bayern přehrál soupeře z Norimberku a je šestý (http://isport.blesk.cz/
clanek/fotbal-zahranicni-ligy-nemecko/98176/bayern-prehral-soupere-z-
norimberku-a-je-sesty.html)

Třetiligového soupeře jasně přehráli (http://www.fkmb.cz/clanky.
php?article=7229)
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Čoskoro prehral súpera aj Motúz a po ďalších 4 remízach nakoniec vysoké 
víťazstvo zavŕšil „tupou lopatou“ Vojtek. (http://www.dubnica.chess.sk/
aktuality0809.html)

Som rád, že našou bojovnosťou a húževnatosťou sme prehrali súpera, ktorý sa 
nechcel vzdať bez boja,“ hovorí strelec troch gólov F. Kurinčák. (http://korzar.
sme.sk/c/4458191/zelezniciarov-drzi-nad-vodou-kurincak.html)

Kým v češtine sa vyjadruje význam rozdielnym prefixom – prohrát zápas/
přehrát někoho, v slovenčine na odlišný význam poukazuje len väzba. Ani v českých, 
ani v slovenských slovníkoch nie je tento význam slovesa zatiaľ zachytený. 

Pri vzájomnom intenzívnom jazykovom kontakte je odôvodnené zvažovať 
kontaktové pôsobenie češtiny, ale vyvstáva aj otázka miery istoty pri uvažovaní 
nad pôvodom slova alebo významu. Stopercentne určiť, či ide o prevzatie alebo 
o vnútrojazykový vývin je zložité. Viac sa otázke vnútrojazykového preberania 
venovali M. Sokolová (1995) a M. Nábělková (2008).

Na niektoré zväčša odmietané lexie, ktoré sú lexikograficky spracované 
ako samostatné významy polysémických slov alebo ako homonymné lexémy, 
možno nazerať ako na samostatný problém, ale aj ako na všeobecnejšiu otázku. 
Česko-slovenská slovotvorná asymetria pri slovenských slovesách s predponou 
pre- a českých slovesách s predponami pře- a pro- je spúšťacím mechanizmom 
vzájomných potenciálnych vplyvov. Ako hovorí J. Dolník, pri slovese predávať v 
súvislosti s medzijazykovou analógiou, „korešpondencie ako přebrat – prebrať, 
probrat – prebrať podporujú predstavu o polysémizácii slova predávať“ (Dolník 
1992). Povedané sa netýka len slovesa predávať, analogické procesy možno vidieť 
v pozadí existencie neprijímaných významov aj pri ďalších slovesách tohto typu. 
To, čo sa v spisovnej slovenčine ako kontaktové významy neprijíma, je na českej 
strane raz význam slovesa s prefixom pře-, inokedy význam slovesa s prefixom 
pro-. Slovenské slovesá s predponou pre- a české slovesá s predponami pře-, pro- 
tak predstavujú zaujímavú oblasť nielen z hľadiska skúmania slovotvorných a 
lexikálnych asymetrií, ale aj z hľadiska komplexnejšej problematiky kontaktových 
javov.

POZNÁMKY
1 Príspevok vyšiel s podporou Grantovej agentúry Českej republiky v rámci projektu č. 

P406/11/2304.
2 Projekt č. P406/11/2304: Konfrontační popis současného slovenského a českého lexika 

(systémové vztahy a komunikační koexistence).
3 Databáza pripravovaného Slovensko-českého slovníka sa stále dopĺňa a opravuje.



436

LITERATÚRA

Dolník 1992: Dolník, J. České slová v slovenčine. // Studia Academica Slovaca 21. 
Prednášky XXVII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Bratislava: Stimul, 
Centrum informatiky a vzdelávania FF UK, s. 1–10.

Dolník 2010: Dolník, J. Teória spisovného jazyka. Bratislava: Veda. 299 s.
Fundárek 1940: Fundárek, J. Tvorba slovenskej právnej terminológie. // Slovenská reč, 

№ 2, s. 35–38. 
Horecký 1948–1949: Horecký, J. Používanie a nahrádzanie slovesa prevádzať – 

prevodzovať. // Slovenská reč, № 9–10, s. 265–271.
Horecký 1969: Horecký, J. Kultúra reči v prekladoch. // Kultúra slova, № 10, s. 358–360.
Horecký 1973: Horecký, J. Terminologická a štylistická stránka publikácie so športovou 

tematikou. // Kultúra slova, № 7, s. 221–222.
Horecký 1999: Horecký, J. Sloveso platiť a jeho odvodeniny. // Kultúra slova, № 4,  

s. 211–215.
Horecký 2000: Horecký, J. Tri poznámky o slovese preplatiť. // Kultúra slova, № 1,  

s. 17–19.
Jánošík 1947-1948: Jánošík, A. JÁN BRIŠÁK: NEZNÁMA OBETA. Vydalo nakladateľstvo 

Verbum ako 1. sväzok edície Signum. Košice 1946. ŠTEFAN HATALA: O ŽIVÉHO 
KRISTA V NÁS. Vydalo nakladateľstvo Verbum ako 1. sväzok edície Vita. Košice 
1946. ERNEST HELLO: VEDA. PRELOŽIL VALENTÍN KALINAY. Vydalo 
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