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1 Fenomény interkultúrnej komunikácie v oblasti športu 

a jeho terminológie 

 

Pojem interkultúrnej komunikácie, inokedy vystupujúcej aj pod pojmom 

medzikultúrna komunikácia, je známy už od druhej polovice 20. storočia. Avšak až 

v súčasnosti sa tento pojem dostáva výrazne do popredia hlbšieho záujmu a je súčasťou 

množstva štúdií odborníkov najmä v oblasti translatológie. Neodmysliteľným aspektom 

interkultúrnej komunikácie je poznanie cudzej kultúry. Takéto poznanie sa podľa M. 

Trizuliaka v minulosti vnímalo najmä ako doplnok cudzojazyčných vedomostí. V súčasnosti 

však „cudzia kultúra zosobňuje tzv. kultúrny transfer, t. j. implikovanie cudzích elementov do 

tej-ktorej kultúry a ich prípadnú asimiláciu. Na základe tohto kultúrnosenzitívneho pohľadu 

môžeme definovať transláciu ako špecifický druh interkultúrnej komunikácie, ktorej cieľom 

je prekonanie kultúrnych bariér za istým účelom“ (2006, s. 331). 

Interkultúrna komunikácia je charakterizovaná najmä tým, že je realizovaná 

účastníkmi patriacimi do rozdielneho kultúrneho prostredia, bez ohľadu na to, na akom 

mieste sa nachádzajú a komunikujú, či dodržiavajú pravidlá a hodnoty im vlastnej kultúry 

a miesta. Keďže ide o všeobecnú schopnosť dokonalého poznania a pochopenia kultúrnych 

odlišností svojho a cudzieho, do ktorých sa zaradzujú normy správania, hodnoty, konvencie 

ako aj schopnosť na tieto rozdiely kompetentne reagovať (či už verbálne alebo neverbálne), 

v teórii interkultúrnej komunikácie sa možno stretnúť aj s pojmom interkultúrnej 

kompetencie. Tou by mali disponovať všetci prekladatelia, ktorí sú pri svojej aktívnej 

prekladateľskej práci v neustálom kontakte s cudzou kultúrou. Z uvedeného vyplýva, že pre 

prekladateľskú činnosť a jej adekvátne výsledky nie je dôležité len lingvistické vzdelanie, ale 

aj vzdelanie kulturologické, ktoré obsahuje širokú škálu odborných disciplín. Jednou z nich je 

aj oblasť športu, ktorej sa na filozofických a filologických fakultách slovenských vysokých 

škôl v odboroch prekladateľstva a tlmočníctva, podľa našich zistení, nevenuje dostatok času 

a priestoru. Aj preto je možno badať biele miesta vo výskyte odborných článkov či 

vedeckých prác zameraných na problematiku prekladu a terminológiu (vrátane z toho 

vyplývajúcich súvislostí) takto športovo orientovaných textov. Zvlášť si to možno všimnúť 

v oblasti súčasných zimných olympijských hier a ich športov, najmä čo sa týka slovensko-

ruského plánu. Nepostačujúcimi sa javia aj existujúce slovensko-ruské či rusko-slovenské 

prekladové slovníky, ktoré len okrajovo zachytávajú terminológiu zimných športov (či 

športov všeobecne). Väčšinou ide totiž o slovníky všeobecného zamerania prevažne so 
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všeobecne používanou lexikou. Navyše, tieto prekladové slovníky, najmä keď ide o športovú 

oblasť, nemapujú novú – súčasne používanú časť lexiky, ale len tú, ktorá má v slovenskom 

jazyku z časového hľadiska dlhodobejšiu tradíciu. Z výsledkov nášho lexikografického 

prieskumu vyplýva, že v súčasnej dobe nemožno ani len hovoriť o špecializovaných 

odborných prekladových slovníkoch mapujúcich slovensko-ruské pojmové a terminologické 

paralely z oblasti zimných športov, ktorých v súčasnosti niet. Jednou z možností vzniku 

a existencie tohto problému je absencia ustálenej a jednotnej terminológie z danej športovej 

oblasti, najmä čo sa týka novších športov a ich disciplín či javov, ktoré sú ich neoddeliteľnou 

súčasťou. Takáto situácia pretenduje na tvorbu slovníkov z tej terminologickej oblasti, ktorá, 

ako uvádzame, nemá dostatočne ujednotený terminologický systém či už vo východiskovom 

alebo v cieľovom jazyku, resp. v oboch jazykoch, ktorých obsah tvorí nová terminológia v jej 

vývoji. 

Existencia terminológie (t. j. odbornej lexiky) je vo všeobecnosti komunikačným 

základom a predpokladom každého vedného, technického či iného odboru. Terminológiu 

tvoria jednotné špecializované pojmy a termíny, ktoré sú pre danú odbornú oblasť 

charakteristické. V dnešnej dobe, pre ktorú je typický prudký rozvoj v každej z takýchto 

oblastí je potreba upevňovania a zjednocovania odbornej terminológie veľmi aktuálna.  Pre 

túto prácu je dôležité vytváranie druhovo rôznych terminologických komisií, ktoré tvoria 

odborníci z tej-ktorej oblasti v spolupráci s jazykovedcami. V ich kompetencii je sledovanie, 

zjednocovanie a ustaľovanie odbornej terminológie. Utváranie terminologických komisií 

vyplýva zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa štát stará o vedecký 

výskum štátneho jazyka a zvyšovanie jazykovej kultúry. Uznesením vlády Slovenskej 

republiky č. 399 z 3. júna 1997 sa ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej 

správy uložilo v ich pôsobnosti utvoriť terminologickú komisiu (podľa 

http://www.culture.gov.sk/umenie/ttny-jazyk/komisie-a-rady/terminologick-komisie). 

Spoločným cieľom práce všetkých terminologických komisií by malo byť zostavenie 

jednotnej databázy termínov z rôznych oblastí. J. Sager (1990, s. 169) terminologickú 

databázu výstižne definuje ako súbor odborných terminológií, ktorý sa uchováva 

v elektronickej podobe v počítači a ktorý obsahuje nomenklatúry, štandardizované termíny 

a lexikalizované syntagmy vrátane informácie o ich zdroji. Tento súbor možno, podľa neho, 

kedykoľvek použiť ako jedno alebo aj viacjazyčný referenčný slovník ako základ pri tvorení 

slovníkov, ďalej ako prostriedok na kontrolu správneho používania termínov a ich tvorby 

a tiež aj ako doplnkový nástroj informačných a dokumentačných technológií. Podľa 
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internetového portálu http://data.juls.savba.sk/std/, veľký potenciál na vytvorenie takejto 

jednotnej slovenskej terminologickej databázy má Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, ktorá 

bola v máji 2007 uvedená do skúšobnej prevádzky. Keďže sa táto myšlienka ujala a za 

pomoci softvéru je možné, aby sa informácie v databáze aktualizovali, modifikovali 

a dopĺňali, postupne sa táto banka termínov rozširuje a obsahuje čoraz viac oblastí. V 

súčasnosti sa v nej nachádzajú dáta z oblasti astronómie, histórie a histórie meracích 

jednotiek, fonetiky a fonológie, frazeológie, korpusovej a historickej lingvistiky, bilingvizmu, 

civilnej a požiarnej ochrany, migračnej politiky, bezpečnostnoprávnej oblasti ako aj z oblasti 

stavebníctva, vulkanológie, sociálnej práce a dokonca aj šachu (podľa 

https://data.juls.savba.sk/std/S%C3%BAbory%20term%C3%ADnov). Ako si však možno 

všimnúť, oblasť športu táto terminologická banka v súčasnosti ani zďaleka nezahŕňa a jej 

vytvorenie je zatiaľ v nedohľadne. Okrem toho, spomínaná databáza vzhľadom na jej 

obmedzené možnosti, rozsiahlosť a náročnosť zostavovania, poväčšine neobsahuje 

cudzojazyčné ekvivalenty termínov. Ak hovoríme o prítomnosti cudzojazyčného ekvivalentu, 

ide takmer výlučne o variant v anglickom jazyku.  

 Napriek vyššie uvedenému, v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV bolo už 

v roku 1951 vytvorené terminologické oddelenie pod vedením J. Horeckého, kde sa schádzali 

členovia jednotlivých terminologických komisií. Vďaka ich práci bolo v tom čase vydaných 

asi tridsať terminologických slovníkov z rôznych oblastí, pričom jednou z nich bola aj oblasť 

športu (Masár, 1991). Je na škodu, že aktívna činnosť týchto komisií sa na prelome 

osemdesiatych – deväťdesiatych rokov 20. storočia (v niektorých prípadoch aj oveľa skôr) 

utlmila alebo v niektorých prípadoch dokonca celkom zanikla (pozri nižšie). Napriek činnosti 

terminologického oddelenia z päťdesiatych rokov, slovenská terminológia z oblasti športu 

zatiaľ nebola dostatočne ustálená a zjednotená, zvlášť, čo sa týka zimných športov – najmä 

tých novších, ktoré vznikli či boli spopularizované neskôr. Možno to pripísať aj súčasnej 

neexistencii aktívnej terminologickej komisie pre telesnú výchovu a šport, ktorá by 

vypracovávala požadovanú športovú terminológiu. V súčasnosti totiž na Slovensku reálne 

pracujú iba tieto terminologické komisie (TK): Názvoslovná komisia pri Úrade geodézie, 

kartografie a katastra SR, TK pri Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, TK 

pri ministerstve vnútra, TK pri ministerstve školstva a TK pri ministerstve životného 

prostredia. Okrem uvedených pracuje aj terminologická komisia na Slovenskom ústave 

technickej normalizácie, ktorý vydáva všeobecne záväzné technické a medzi nimi aj 

terminologické normy (Levická, 2005). Do kompetencie terminologických komisií spadá aj 
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príprava reedícií už existujúcich terminologických slovníkov, ako aj vypracovávanie nových 

slovníkov z oblastí či odborov, ktoré zatiaľ takýmito slovníkmi nedisponujú. 

V minulosti vzniklo v slovenčine niekoľko – aj keď nie početných diel venovaných 

športovej problematike, ktorá sa však sústreďovala najmä na telovýchovu alebo športy, ako je 

gymnastika, atletika a pod. Väčšia pozornosť sa ich tvorbe začala venovať až po II. svetovej 

vojne. J. Chovan v roku 1956 vydal „Názvoslovie prostých cvičení“ (neskôr v roku 1972 

„Názvoslovie telesných cvičení“), v roku 1958 pod vedením K. Stráňaiho a J. Horeckého 

komisia pre telovýchovnú terminológiu vydala „Terminológiu telesnej výchovy I.“, kde bolo 

spracovaných 901 hesiel z atletiky a lyžovania. Roku 1967 vyšlo niekoľko prác venovaných 

terminológii z gymnastiky, pričom jednou z nich bola práca „Gymnastické názvoslovie“, 

ktorú publikoval J. Gájer. Po vydaní tohto diela terminologická komisia pre telesnú výchovu 

na Slovensku ukončila svoju činnosť. Po dlhšej pauze, ktorá za tým nasledovala, v roku 1980 

pod vedením J. Perútku vznikla „Malá encyklopédia telesnej výchovy a športu“ (2. vyd. 

1982). Je prvým a doteraz zároveň asi najvýznamnejším encyklopedickým dielom na 

Slovensku zo sféry športu, ktoré poskytuje ucelené, stručné informácie z danej problematiky. 

Okrem nej sa objavilo ešte niekoľko knižných publikácií, do ktorých bolo včlenených 

niekoľko desiatok, možno stoviek pojmov zo športovej a telovýchovnej oblasti, či 

encyklopédií, ktoré boli venované jednotlivým športom, napr. „Encyklopédia futbalu“ (F. 

Korček, J. Knišan, I. Mráz, 1982, 2. vyd. 1986) a „Encyklopédia atletiky“ (A. Kuchen, 1985). 

(Sýkora et al., 1995)  

Napriek útlmu aktívnej činnosti niektorých terminologických komisií, značný prínos 

do športovej terminológie v deväťdesiatych rokoch 20. storočia vniesla komisia pre 

terminológiu telesnej výchovy a športu, ktorá sa vytvorila na Fakulte telesnej výchovy 

a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Tá sa pod vedením F. Sýkoru rozhodla 

spracovať odbornú terminológiu telesnej výchovy a športu. Výsledkom ich práce bol prvý 

slovník takéhoto druhu pod názvom „Telesná výchova a šport“ (1995). Tento terminologický 

a výkladový slovník kolektívu autorov, ktorý viedol F. Sýkora nadviazal na to, „čo sa 

v tvorbe slovenskej telovýchovnej a športovej terminológie vykonalo v minulosti“ (Sýkora et 

al., 1995). Hoci uvedená publikácia, v ktorej bolo spracované vyše 800 hesiel, asi v polovici 

vybraných hesiel uvádza ekvivalenty v anglickom, nemeckom, francúzskom a dokonca aj v 

ruskom jazyku, mapuje len základnú a všeobecne používanú terminológiu z uvedenej oblasti. 

Tento fakt len znova potvrdzuje tézu súčasnej nedostatočnosti detailnejšieho spracovania 

slovensko-ruskej športovej terminológie, zvlášť z oblastí, ktorým sa budeme venovať v našej 

monografickej práci. Aj preto sme túto prácu podriadili jej základnému zámeru zmapovať 
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aktuálny pojmový a terminologický aparát z oblasti zimných olympijských športov v rozsahu 

kognitívne dostupnom bežnému zainteresovanému laickému recipientovi, ale aj 

profesionálovi v danej oblasti v jej slovensko-ruskom pláne. 

Okrem vypracovávania Slovenskej terminologickej databázy, ktorej cieľom je 

zlepšovanie odbornej komunikácie a zvyšovanie terminologickej kultúry sa Jazykovedný 

ústav Ľ. Štúra SAV podieľa aj na zostavovaní paralelných korpusov. Ako uvádza F. Čermák 

et al. (1995, s. 52), jazykový korpus je rozsiahlym, elektronicky spracovaným, uloženým 

a verejne prístupným súborom jazykových dát v štandardizovanom formáte. Ten predstavuje 

jednotlivé formy a textové celky alebo vzorky písaného a hovoreného jazyka, ktoré sú cielene 

zhromaždené ako referenčný zdroj na vedecké účely, ako je, napríklad, štúdium jazyka 

a spracovanie úžitkových jazykových nástrojov, príručiek a iných artefaktov. V súčasnosti sú 

sprístupnené štyri paralelné korpusy, a to Parallel Corpus of Computer Terms, Slovensko-

francúzsky paralelný korpus, Slovensko-ruský paralelný korpus a Slovensko-český paralelný 

korpus. V budúcnosti sa plánuje sprístupniť aj Slovensko-chorvátsky a Slovensko-anglický 

paralelný korpus. Napriek existencii Slovensko-ruského paralelného korpusu treba zdôrazniť, 

že pre potreby odborne orientovaného prekladateľa na oblasť zimných športov nie je 

postačujúci, keďže obsahuje iba niektoré základné termíny a pojmy z danej oblasti.  

Napriek existencii vyššie spomínaných slovníkov, encyklopédií, databáz či korpusov 

a v nich obsiahnutej terminológii, v oblasti zimných športov a zvlášť z pohľadu ich paralel 

v slovenskom a ruskom jazyku, pociťujeme značné medzery. Je to spôsobené jednak 

prevažnou orientáciou len na jeden jazyk, jednak úzko špecializovaným zameraním týchto 

prameňov alebo naopak, ich tendenciou všeobecne pokryť čo najširšiu problematiku (čo sa 

odráža na tzv. „plytkosti zachytenia“), prípadne je daná terminológia vzhľadom na neustály 

vývoj oblasti – zastaraná. Vzhľadom na uvedené sa v našej monografii zameriavame na 

vyhľadávanie slovensko-ruských paralel práve z oblasti športu, konkrétnejšie z oblasti 

zimných športov. Z dôvodov, ktoré uvádzame v úvode na začiatku práce ako aj čiastkovo 

v jej jednotlivých častiach, za oblasť svojho výskumu sme si zvolili súčasné zimné 

olympijské športy. Našim cieľom je zmapovať ich aktuálne používanú terminológiu a pojmy 

(nielen v rámci spisovného jazyka), s ktorými sa v uvedených športoch možno stretnúť – 

všetko v slovensko-ruskom pláne. 
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1.1 Fenomén zostavovania terminológie a s ním spojená tvorba 

odborných prekladových slovníkov 

 

Ako bolo vyššie spomenuté, tvorba a zostavovanie slovenskej terminológie by mala 

byť v kompetencii terminologických komisií jednotlivých odborov. Teória, ktorá vychádza 

z terminologického výskumu je na Slovensku fixovaná v niekoľkých odborných prácach 

autorov, ako napríklad J. Horecký „Základy slovenskej terminológie“ (1956) a I. Masár 

„Pomocný materiál k metodike ustaľovania termínov“ (1989), „Príručka slovenskej 

terminológie“ (1991), „Ako pomenúvame v slovenčine. Kapitolky z terminologickej teórie a 

praxe“ (2000) atď. Okrem iného, uvedené práce definujú základnú zložku ich záujmu – 

termín, vymedzujú ho zoznamom kritérií, ktoré by ako termín mal spĺňať a venujú sa 

faktorom vzniku termínov ako nositeľov kognitívnej informácie.  

Plodmi dlhodobej práce v oblasti výskumu veľkého množstva existujúcich termínov 

sú zovšeobecnené výsledky a rôzne kritériá, ktoré by sa mali uplatňovať pri tvorení nových 

termínov. V prípade týchto výsledkov a kritérií budeme hovoriť o vlastnostiach termínov. 

Treba však poznamenať, že nie je pravidlom, ako to postuluje teória terminológie, že termín 

musí vždy vyhovovať úplne všetkým požadovaným vlastnostiam. Prvým a najzákladnejším 

kritériom, ktoré musí každý termín spĺňať na to, aby vôbec mohol niesť status termínu je 

zásada spisovnosti. Aj na stránke Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o štátnom 

jazyku je do popredia vlastností termínu predsúvaná spisovnosť, čo možno podložiť 

tvrdením: „Každé sprostredkovanie nových vedecko-technických hodnôt si vyžaduje presnú, 

stabilnú a správnu terminológiu. Terminológia tvorí pevnú zložku slovnej zásoby spisovného 

jazyka. Z toho vyplýva zásada, že každý termín má mať spisovný ráz“ 

(http://www.culture.gov.sk/umenie/ttny-jazyk/terminologia). V rámci spisovnosti sa v teórii 

terminológie zvyknú vyčleňovať ďalšie tri vlastnosti:  

 funkčnosť (dobré využitie daného jazykového prostriedku na komunikačné účely); 

 ústrojnosť (zhoda slovotvorných a gramatických pravidiel spisovného slovenského 

jazyka s onomatologickou štruktúrou termínu); 

 ustálenosť (jej úlohou je zabezpečiť funkčnosť komunikácie. Vzhľadom na neustály 

pohyb v slovenskom jazyku, obmieňanie či preskupovanie jeho jazykových jednotiek 

pri uspokojovaní komunikačných potrieb v zmenených situáciách, nesmie byť 

chápaná ako nehybnosť a nemennosť termínov a terminológie. Podľa slov J. 
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Horeckého (1956, s. 54) „bez ustálených termínov by nebolo možné dorozumievanie, 

vznikli by mnohé nejasnosti...“). 

Ako si možno všimnúť aj v našom monografickom diele, napriek uvedenej zásade 

spisovnosti sa v praxi častokrát stretávame aj s nespisovnými pomenovaniami tých-ktorých 

skutočností, ktoré sa používajú v odborne orientovanej sfére. Tie však podľa terminológov 

nemožno označiť za oficiálne, platné a uznávané termíny. Takéto pojmy, pre ktoré je 

charakteristická zámerná uvoľnenosť od oficiálnosti sú typické pre hovorovú, často 

slangovú lexiku. Tento fenomén uprednostňovania neterminologických synoným sa spája 

s tendenciou k ekonomizácii vyjadrovania (napr. lyžiarske topánky – lyžiarky, slalomové lyže 

– slalomky, fyzická kondícia – kondička). Inokedy takéto neterminologické výrazy vznikajú 

pod vplyvom výraznej metaforickej či metonymickej motivácie, napr. v ruskom slangu 

začiatočník – начинающий sa v lyžovaní slangovo nazýva чайник. Pre ilustráciu, motivácia 

vzniku pojmu чайник má podľa http://ru.wikipedia.org/wiki/Чайник korene v šesťdesiatych 

rokoch 20. storočia, kedy sa populárnymi športmi stávajú zjazdové lyžovanie a alpinizmus. 

Ako spomínaný zdroj uvádza, nováčikovia v týchto nových športoch radi pózovali pri fotení, 

pričom si jednu ruku dávali vbok a druhú – mierne odtiahnutú, zhora položili na palice 

zapichnuté do snehu. Táto póza pripomínala čajník, v ruštine чайник, od čoho vzniklo aj 

dané pomenovanie. S kategóriou pripomínajúcou slangové výrazy sa v športovej, tak ako aj 

v každej odbornej sfére, možno stretnúť najmä v prípadoch, kedy sa viacslovný výraz 

zamieňa jednoslovným. Na rozdiel od slangovej lexiky je však takáto lexika ústrojne 

utvorená, často má vysokú frekvenciu používania a svoje pôvodné viacslovné pomenovania 

môže posunúť smerom ku knižnosti, alebo naopak, vyradiť ich z používania. Lexikálne 

prostriedky tohto druhu sú v odbornej literatúre označované ako profesionalizmy. 

„Profesionalizmy ako ústrojne utvorené pomenovacie prostriedky môžu postupne prenikať do 

vrstvy oficiálnych termínov, slangové slová vzhľadom na rozličné štylistické príznaky 

(emocionálnosť, expresívnosť), ktoré sú v priamom rozpore s nocionálnosťou termínu, ako aj 

s racionálnosťou a intelektuálnosťou odborného vyjadrovania, do vrstvy oficiálnych termínov 

neprenikajú“ (Masár, 1991, s. 122). 

Okrem spisovnosti ako základnej vlastnosti termínov sa v teórii terminológie (napr. I. 

Masár, J. Horecký, J. Mistrík a iní) vymedzuje niekoľko osobitných terminologických 

vlastností, ku ktorým sa najčastejšie zaraďujú: 

 Motivovanosť (v staršej odbornej literatúre známa aj ako významová priezračnosť 

alebo motivačná zrelosť. Je to kritérium, ktoré poukazuje na motív a spôsob 

vytvorenia termínu, prispieva k systémovosti terminológie.) 
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 Systémovosť („miera, do akej zapadá daný termín do systému terminológie daného 

odboru a do akej odráža systémovú spätosť termínov daného odboru“ (Horecký, 

1956, s. 50). Pri tejto vlastnosti ide o snahu zachytiť a slovotvornými prvkami 

vyjadriť vzťahy v logicky usporiadanom systéme pojmov danej terminológie.) 

 Preložiteľnosť (ako dôležitá vlastnosť dobre vytvoreného termínu. Čoraz častejšie je 

toto kritérium uvádzané v novodobých prácach venovaných terminológii, ktoré 

reflektujú súčasné potreby spojené s tvorbou nových termínov charakteristických pre 

nové predmety, javy a skutočnosti v širokej odbornej sfére.) 

 Jednoznačnosť a presnosť (kritérium, ktoré by malo vylučovať možnosť rôznej 

interpretácie a rôzneho chápania daného pojmu. V praxi sa možno stretnúť skôr 

s relatívnou jednoznačnosťou. Je to jednoznačnosť termínu v rámci jednej odbornej 

oblasti, príp. odboru.) 

 Derivatívnosť (pod starším názvom známa ako nosnosť; je to vlastnosť, pod ktorou 

sa rozumie možnosť termínu prefixáciou a sufixáciou utvárať od neho ďalšie slová (aj 

v rámci iných slovných druhov) terminologického charakteru.) 

Okrem uvedených vlastností termínov sa v odbornej literatúre venovanej terminológii 

spomínajú aj také vlastnosti termínu ako je krátkosť, operatívnosť (komunikačná 

ľahkosť), nominatívnosť a medzinárodnosť, ktorá hraničí s internacionalizmami.  

Napriek úsiliu jazykovedcov, pedagogických pracovníkov, odborníkov rôznych 

vedných a iných odborov a ako je možné všimnúť si aj osobne (napr. pri zostavovaní 

pojmového aparátu z oblasti zimných olympijských športov), situácia v znalostiach 

a používaní slovenskej odbornej terminológie nie je v dostatočnej miere stabilizovaná. 

Dokonca sa možno stretnúť aj s narúšaním niektorých základných kritérií, ktoré by mali 

termíny spĺňať na to, aby mohli niesť status termínov. V terminologickej praxi je 

zaznamenaný prudký rast synonymických radov termínov, častý vznik variantov termínov, 

neodôvodnené nahrádzanie domácich termínov termínmi prevzatými z cudzích 

jazykov (prevažne z angličtiny), čomu sa podrobnejšie budeme venovať v jednej 

z nasledujúcich podkapitol. Za všetky príklady spomínaných synonymických radov, 

variantov termínov a nahrádzania cudzojazyčnými ekvivalentmi možno uviesť, napríklad 

termín stíhacie preteky, ktorý v hovorovej reči supluje pojem stíhačka. Okrem tohto termínu 

sa v praxi používajú aj termíny prevzaté z cudzích jazykov (skiatlon, duatlon, skiduatlon; 

pursuit). V ruskom jazyku im korešpondujú pojmy: гонка преследования (stíhacie 
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preteky), скиатлон (skiatlon), дуатлон (duatlon), скидуатлон (skiduatlon); пурсьют, 

персьют, пасьют (pursuit).  

Ako bolo vyššie spomínané, súčasne existujúce akademické slovensko-ruské 

prekladové slovníky (predpokladá sa, že to platí aj pre iné kombinácie jazykov) sú prevažne 

zamerané na všeobecne používanú lexiku. Z tohto dôvodu sa takéto slovníky pri prekladoch 

akýchkoľvek úzko špecializovaných odborných textov, rovnako ako aj textov zameraných na 

problematiku zimných olympijských športov, javia ako nepostačujúce. Podľa našich zistení 

na účely tejto práce možno konštatovať, že vo výkladových slovníkoch slovenského jazyka, 

či iných materiáloch poskytujúcich výklad termínov a zvlášť ich inojazyčné prekladové 

ekvivalenty z oblasti športu sú badateľné biele miesta. V slovenčine totižto existuje veľmi 

málo výkladových slovníkov, nehovoriac o odborných prekladových slovníkoch 

zachytávajúcich problematiku zimných športov, vrátane olympijských. Tento nedostatok 

môže v určitých situáciách negatívne ovplyvňovať interkultúrnu komunikáciu v danej oblasti. 

Na to, aby bola komunikácia v odbornom prostredí z interkultúrneho hľadiska úspešná, je 

potrebné disponovať súborom poznatkov z terminológie a pojmovej oblasti daného odboru 

vo všetkých jazykoch, v ktorých interkultúrna komunikácia prebieha. To potvrdzuje fakt, že 

každý odbor či zameranie, v ktorom sa predpokladá translácia, vyžaduje existenciu 

špecializovaných prekladových slovníkov, ktoré by zachytávali pojmový a terminologický 

aparát z danej oblasti. 

Prekladový slovník je v teórii lexikografie považovaný za konfrontáciu lexikálnych 

sústav dvoch, príp. viacerých porovnávaných jazykov prostredníctvom konfrontácie ich 

jednotiek, ktorá je vyjadrená ekvivalentmi. Úlohou takého slovníka je poukázať na zhody 

a nezhody sémovej štruktúry daných jazykov a ukázať ako a ktoré lexikálne prostriedky 

jedného jazyka zodpovedajú lexikálnym prostriedkom druhého jazyka (Sekaninová, 1993). 

Zostavovanie odborných prekladových slovníkov na vysoko profesionálnej a verejne 

publikovateľnej úrovni si vynucuje mravčiu prácu kolektívu lexikografov v spolupráci 

s odborníkmi z tej-ktorej oblasti. Nemožno však vylúčiť ani existenciu kvalitných odborných 

prekladových slovníkov, ktorých autormi sú jednotlivci. Z uvedeného vyplýva, že v praxi sa 

možno stretnúť s odbornými slovníkmi typologických, ale aj kvalitatívnych rozdielov. Avšak 

každý odborne ladený slovník, ako aj každý iný dobrý slovník, by mal spĺňať určité 

požiadavky a očakávania ich používateľov. Od vysokých požiadaviek sa žiaľ častokrát 

upúšťa pri odborných prekladových slovníkoch zriedkavejších jazykov, ku ktorým možno 

zaradiť aj ruštinu, napriek tomu, že jej popularita v spoločnosti opätovne pomaly rastie. Pri 

takýchto vzácnejších jazykoch je recipient rád (v tomto prípade ide hlavne o prekladateľov), 
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že má k dispozícii vôbec nejaký odborne zameraný slovník, pričom na jeho kvalite mu až tak 

veľmi nezáleží. Toto tvrdenie potvrdzuje aj samotná prekladateľská prax autora tejto 

monografie. Avšak k tvorbe slovníkov, zvlášť odborných, ktoré majú ašpirovať na 

profesionalitu, treba pristupovať zodpovedne a dodržiavať určité metodické postupy. Tie sme 

sa snažili akceptovať a uplatňovať aj pri tvorbe pojmového a terminologického aparátu 

z oblasti zimných olympijských športov. K spomínaným postupom patrí počiatočné 

vytýčenie si cieľa, ktorý by mal daný slovník spĺňať. Rovnako sem možno zaradiť aj 

stanovenie rozsahu a typu slovníka ako aj určenie adresáta, ktorému má byť slovník 

predurčený. V teórii zostavovania odborných prekladových slovníkov sa vymedzuje niekoľko 

základných kritérií ich tvorby. Prvým a zvlášť dôležitým z nich je odbornosť zostavenia 

slovníka. Podľa neho sa rozlišujú slovníky zostavené kolektívom autorov, tzv. akademické 

slovníky a slovníky spracované jednotlivcami. Aj keď vyššie uvádzame, že odborné slovníky 

vytvorené jedným – dvomi autormi nevylučujú svoje pretendovanie na kvalitu a odbornosť 

ich vypracovania, musíme podotknúť, že jedna vec je byť odborníkom v určitej oblasti, druhá 

vec je byť odborníkom na preklad textov z tejto oblasti a ďalšia vec je byť profesionálnym 

lexikografom. Ako je známe z praxe, tieto tri aspekty nie sú takmer nikdy charakteristické pre 

jednu osobu. Totiž, výborný lexikograf nemusí byť špecialistom v každom konkrétnom 

odbore, prekladateľ zasa nemusí dokonale ovládať lexikografickú prácu či byť profesionálom 

v danej odbornej oblasti a odborník z tejto oblasti zasa nemusí mať poňatie o prekladateľskej 

práci či metodike zostavovania slovníkov. „Preto pri jednom autorovi v závislosti od toho, 

kto odborný slovník zostavuje, chýba buď terminologická úplnosť, alebo systematickosť 

výberu slov a slovných spojení, alebo minimálny gramatický aparát, atď.“ (Kiseľová, 2004, s. 

347). Ako sme vyššie uviedli, veľký predpoklad pre vznik kvalitných odborných 

prekladových slovníkov má práca terminologických komisií v spolupráci s pracovníkmi 

iných odborných inštitúcií. Tým sa zabezpečuje odborné, lingvistické a technické spracovanie 

slovníkov na vysoko profesionálnej úrovni. Materiál na tvorbu takýchto slovníkov by sa 

zásadne mal získavať excerpovaním zo súčasnej odbornej literatúry, podľa čoho sme sa 

orientovali aj pri vytváraní tohto autorského diela. Ako uvádza I. Masár (1991, s. 169-170), 

základný pojmový aparát je možné získať aj z existujúcich medzinárodných či inojazyčných 

systematicky usporiadaných súpisov pojmov. Takto vyexcerpované názvy pojmov nemožno 

do požadovaného jazyka len prekladať (samozrejme podľa zákonitostí spisovného 

slovenského jazyka), je potrebné za ne prostredníctvom substitúcie dosadiť už existujúce 

pojmy. Po prediskutovaní celého takto vypracovaného návrhu v terminologickej komisii sa 

tento návrh následne predloží pracovníkom v jednotlivých odboroch a jazykovedcom na 
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pripomienkové konanie. Takýmto postupom sa zaisťuje „medziodborová koordinácia 

terminológie a jazyková správnosť jednotlivých termínov“ (Tamže). 

Druhé kritérium zdôrazňuje dôležitosť vierohodnosti prameňov. To, z akých zdrojov 

autori čerpajú informácie, do značnej miery ovplyvňuje kvalitu ich práce. Predovšetkým by 

malo ísť o štandardizované zdroje, odbornú literatúru vrátane odborných periodík a pod. 

Považujeme za potrebné podotknúť, že ak slovník chce pretendovať na odbornosť, nemal by 

sa opierať len o jeden zdroj excerpcie. Kritérium vierohodnosti prameňov platí aj pri práci 

s internetom, ktorej sa podrobnejšie budeme venovať v texte nižšie. Medzi problémy spojené 

s tvorbou slovníkov je aj problém rozlišovania či nerozlišovania staršie používaného termínu 

a súčasného termínu charakteristického pre pomenovanie jednej a tej istej veci. K zámene 

často môže dôjsť z dôvodu automatizmu použitia zaužívaného – staršieho pomenovania bez 

uvedomenia si zmeny a následnému overeniu miery existencie a používania daného 

pomenovania v súčasnej odbornej praxi.  

Ďalšie z kritérií hovorí o akademickom štandarde grafickej úpravy. Podľa neho by 

sa mal text v slovníkoch upravovať do dvoch stĺpcov na jednej strane, medziriadková 

medzera by mala byť 1, veľkosť písma 8 – 10 pt. Splnením týchto parametrov možno 

dosiahnuť obsahovú úplnosť pri minimálnom rozsahu strán. Na slovníkoch neakademického 

charakteru však častokrát badať grafické nedostatky ich zostavenia (napr.: text je v jednom 

stĺpci, medziriadkové medzery sú väčšie ako 1, veľkosť písma dosahuje 11 – 12 pt atď.) Pri 

zostavovaní slovníka slovensko-ruských pojmov a termínov z oblasti zimných olympijských 

hier, ktorý sa nachádza v prílohe tejto práce sme sa aj my snažili dodržať tento akademický 

štandard grafickej úpravy. Text v našom slovníku je v dvoch stĺpcoch (v časti, kde sú 

uvedené skratky je text rozdelený do troch stĺpcov), pre veľkosť písma sme zvolili 10 pt 

a riadkovanie 1.  

Pri tvorbe odborných prekladových slovníkov by sa nevyhnutne mal klásť aj dôraz na 

ich gramatický aparát. Kritérium používania štandardizovaného gramatického aparátu by 

sa malo dodržiavať aj v prípade, keď na slovníku nepracuje odborník-lexikograf. Podľa tohto 

kritéria by sa mali ohybné slovné druhy uvádzať vo východiskovej forme, a to nasledovne:  

 menné slovné druhy – v nominatíve jednotného čísla;  

 adjektíva – v mužskom rode (túto uzuálnu normu je potrebné dodržiavať aj preto, že 

gramatický rod slovenských ekvivalentov sa nemusí zhodovať s gramatickým rodom 

ekvivalentov v cudzom jazyku); 

 slovesné tvary – v neurčitku (pokiaľ ide o jednotlivé slová). 
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Narušenie východiskovej formy je opodstatnené len v prípadoch, keď ide o celé slovné 

spojenia (napr. alpská kombinácia, akrobatické skoky – ako názov lyžiarskej disciplíny atď.). 

V rámci štandardizovaného gramatického aparátu v akademických slovníkoch treba 

označovať rozdielnosti v gramatických rodoch ekvivalentov. Potrebným je aj gramatické 

označovanie podstatných mien pluralia tantum a singularia tantum. Označenie jednotného 

a množného čísla použitia termínu je dôležité najmä v prípadoch, kedy slovo v jednom z čísel 

je nositeľom terminologického významu a v druhom – všeobecného (neterminologického) 

významu. Okrem spomínaného by sa v kvalitných slovníkoch pri jednotlivých pojmoch mali 

uvádzať odvolávky na synonymické, príp. homonymické termíny (formou pozri, porovnaj), 

ktorých prítomnosť jednoznačne uľahčuje prácu so slovníkom (Kiseľová, 2004, s. 350-352).  

Odborné texty sú častokrát nasýtené rôznymi skratkami, ktoré pre prekladateľov 

predstavujú určitý problém, s ktorým si musia vedieť poradiť. Práve to je jeden z dôvodov, 

prečo by odborný prekladový slovník mal zahŕňať aj najfrekventovanejšie skratky z danej 

oblasti. Kvôli lepšej prehľadnosti a usporiadanosti je ich lepšie umiestňovať vo forme 

osobitného zoznamu v abecednom poradí na konci slovníka. Takýto zoznam skratiek (ide 

najmä o skratky športových organizácií, zväzov a pod.) sa nachádza aj v prílohe za 

slovensko-ruským slovníkom zimných olympijských športov. 

Lexikografická práca je veľmi náročná a vyžaduje si vysoké profesionálne znalosti 

a prístup. Preto každý, kto sa rozhodne zostaviť kvalitný odborný prekladový slovník by si to 

mal uvedomiť a snažiť sa pri svojej práci dosiahnuť čo najvyššiu odbornosť. Pri tom je 

potrebné zohľadniť všetky vyššie uvedené parametre zostavovania odborných slovníkov, čo 

platí najmä vtedy, keď ide o slovníky akademické, ktoré vydáva SAV. Napriek tomu, že sme 

sa snažili čo najbližšie priblížiť vyššie uvedeným parametrom zostavovania a úpravy 

slovníkov, v slovníku v prílohe tohto autorského diela sa môžu objaviť aj tie-ktoré 

nedostatky. Je namieste uviesť, že tieto nedostatky sa v ňom vyskytujú z dôvodu rozsahovo aj 

časovo obmedzených možností autora ako aj faktickej nemožnosti detailného zmapovania a 

zachytenia danej problematiky jedným autorom. Navyše takto zostavený slovník má poslúžiť 

najmä ako návrh a odrazový mostík pre ďalšie a ešte detailnejšie zmapovanie danej 

problematiky a jej terminologické zachytenie podľa možnosti v akademickom prekladovom 

odbornom slovensko-ruskom slovníku zimných športov alebo športov vo všeobecnosti. 
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1.2 Fenomén preberania cudzieho do vlastného na lingvistickej 

úrovni, medzijazykový prevod a vybrané prekladateľské 

postupy  

 

Pri výskume športovej terminológie z oblasti zimných olympijských hier bola zistená 

dôležitá úloha časopriestoru v športovej dimenzii. Tá spočíva v tom, ako dlho sa ten-ktorý 

šport v danej krajine praktizuje (v našom prípade ide o realizáciu daných športov na 

Slovensku a v Rusku). Totiž, čím skôr ten-ktorý šport vznikol a ujal sa v určitej spoločnosti, 

tým je pre neho charakteristickejšia staršia a ustálenejšia terminológia. Pod ňou sa chápu také 

termíny a pojmy, ktoré sa vzhľadom na dostatočný časový priestor stihli adaptovať do jazyka 

natoľko, že si jazyk vytvoril pre dané termíny vlastné pomenovania, prípadne domáce 

pomenovania vznikli bez adaptácie. Druhou, napriek dostatočne dlhému časopriestoru vývoja 

– pomerne dosť častou možnosťou adaptácie termínov a pojmov, je zdomácnenie prevzatých 

cudzích slov do súčasnej už kodifikovanej podoby, pričom cudzie sa tu začína chápať ako 

vlastné. Takéto pojmy, ktoré označujú v našej spoločnosti bežné skutočnosti, sa zo 

sémantického hľadiska považujú za úplne zdomácnené (napr. pojmy šport, tréning). Naopak, 

čím neskôr ten-ktorý šport vznikol a bol prijatý spoločnosťou a čím kratší čas ubehol na jeho 

adaptáciu, tým je jeho terminologická lexika novšia, čo sa v súčasnej slovenskej a ruskej 

terminológii prejavuje značným výskytom cudzích slov (z pozorovaného – najmä 

anglicizmov a amerikanizmov). Tento jav si možno všimnúť aj v podkapitolách venovaných 

jednotlivým druhom zimných olympijských športov a ich disciplín, ktorým sa venujeme 

v ďalších prakticky orientovaných častiach tejto monografie. V súčasnom slovenskom, ale aj 

ruskom jazyku totiž možno pozorovať jeden z najživších prebiehajúcich procesov – proces 

aktivizácie používania cudzojazyčnej lexiky, v ktorej dominuje práve spomínaná 

anglojazyčná lexika. Naša doba, ako uvádza J. Sipko (1999, s. 93-94), zaznamenáva v oblasti 

sociolingvistiky jazykovú expanziu anglicizmov a amerikanizmov ako výsledok dominujúcej 

politickej a ekonomickej pozície USA a ich spojencov. V súčasnosti sa tieto, ale aj mnohé iné 

jazyky podrobujú početnej jazykovej expanzii anglického jazyka. Napriek tomu, že na 

Slovensku a aj v Rusku v súvislosti so spomínanou expanziou prebieha množstvo 

analogických procesov, je možné v tomto procese expanzie a preberania anglicizmov badať 

určité etnopsycholingvistické javy, ktoré sú typické pre oba národy. 

Spomínané preberanie cudzieho je dôsledkom kontaktov jazykov a kultúr ich 

nositeľov, ako aj dôsledkom samotného poznávania zatiaľ neznámych, t. j. cudzích 
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skutočností a potreby ich nominácie. Podľa I. Ripku a M. Imrichovej (2003, s. 32-35) cudzie 

slová môžu byť do jednotlivých jazykov preberané priamo alebo prostredníctvom iného 

jazyka (napr. preberanie slov z angličtiny, pričom ich pôvod je v latinčine, gréčtine atď.). 

Ako uvádzajú, jav preberania cudzej lexiky vyplýva z tzv. lexikálneho deficitu, ktorý sa 

prejavuje okamžitou a momentálnou absenciou vlastných (domácich) jazykových 

prostriedkov na pomenovanie novej skutočnosti, čo súvisí aj so spomínaným časopriestorom 

v športovej dimenzii. V spojitosti s preberaním cudzieho do vlastného ide aj o vzájomné 

ovplyvňovanie jazykov pôsobením vonkajších vplyvov globalizujúceho sa sveta ako výraz 

hľadania univerzálneho dorozumievacieho prostriedku. Takýmito prostriedkami sú aj 

internacionalizmy, ktoré sa v rámci prevzatých (cudzích) slov zvyknú vyčleňovať ako 

samostatná skupina. Ako je všeobecne známe, sú to slová väčšinou latinského a gréckeho 

pôvodu (v súčasnosti k nim možno priradiť aj anglicizmy a amerikanizmy), ktoré označujú 

skutočnosti medzinárodného charakteru z rôznych spoločenských a kultúrnych oblastí 

vrátane športu. Jedným z ich kvalifikátorov je to, že sú prevažne terminologického charakteru 

a majú svoje zastúpenie v mnohých príbuzných, ale aj diametrálne odlišných jazykoch.   

Preberanie cudzích slov je vo všeobecnosti považované za najproduktívnejší spôsob, 

ktorý na slovnú zásobu pôsobí obohacujúco a rozširujúco. Napriek tomu, že slovenský jazyk 

a aj ruský jazyk (presnejšie ich systémy) umožňujú tvorbu nových slov z vlastných zdrojov, 

zároveň z iných jazykov preberajú množstvo pojmov a rôznych výrazov na pomenovanie 

nových skutočností, ktoré odrážajú vývin našej spoločnosti. Anglicizmy a amerikanizmy, 

ktoré majú v slovenskom jazyku značné zastúpenie (okrem iných prevzatých slov, ako sú 

napríklad: latinizmy, germanizmy, rusizmy, hungarizmy a iné), ako uvádza I. Ripka a M. 

Imrichová (2003) sú väčšinou zastúpené v odbornej komunikačnej sfére vo forme športových 

termínov (napr. šport, šprint atď.). Tento jav si možno všimnúť aj pri hľadaní slovensko-

ruských ekvivalentov, ktorému sa venujeme v našej práci. Takéto prevzaté slová nehovoria 

len o medzijazykových stykoch a vplyvoch v rôznych oblastiach, ale aj o 

samotnej interkulkultúrnej komunikácii v jej širšom ponímaní. 

Ako sme v úvode tejto podkapitoly načrtli, slovenský jazyk nemá tendenciu pasívne 

prijímať lexiku z iných jazykov. Podľa Z. Kráľovej a V. Biloveského (2002, s. 237-243) 

začlenenie a úplné zdomácnenie prevzatých slov predstavuje dlhodobý a zložitý proces, 

pričom ich adaptácia sa týka viacerých stránok jazyka (napr.: grafickej, fonetickej, 

morfologickej, slovotvornej, lexikálnej, sémantickej atď.). Ako títo autori uvádzajú, 

„substantíva prevzaté z angličtiny sa vo väčšine prípadov adaptujú z morfologického 

hľadiska a zaraďujú sa do deklinačného systému slovenského jazyka. Sufix anglického 
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pôvodu -ing sa už v niektorých slovách postupne nahrádza domácimi adaptačnými 

formantmi, prípadne odpadá“. Ako jeden z príkladov možno uviesť pojem snowboarding, 

ktorý sa adaptoval najprv do formálnej podoby snoubording a v súčasnosti sa možno stretnúť 

aj s iným domácimi formantmi tohto druhu športu snoubord, prípadne snoubordovanie.   

Z. Kráľová a V. Biloveský (2002, s. 237-243) ďalej vo svojom článku, v ktorom sa 

venujú  procesu adaptácie a integrácie cudzích slov do slovnej zásoby slovenského jazyka, 

uvádzajú, že práve spomínaná adaptácia a integrácia vo vzťahu k slovotvornej motivácii 

vystupujú ako primárne a prejavujú sa v niekoľkých stupňoch. Prvým z nich je morfologická 

adaptácia slova do ohýbateľnej podoby, druhý nastupuje vtedy, ak sa od prevzatého slova 

začnú tvoriť deriváty. Pre tretí stupeň je charakteristická tvorba slovotvorných hniezd 

a štvrtý, posledný stupeň, je prejavom maximálnej adaptácie slova, kedy sa dané slovo voľne 

spája s domácimi slovotvornými základmi a formantmi. 

Jednou z príčin preberania cudzích slov je často momentálna neexistencia výrazu 

v prijímajúcom jazyku, ktorý by adekvátne a najmä hospodárne vyjadril podstatu prevzatého 

pojmu. Pojmy, ktoré pomenúvajú nové skutočnosti a prejdú procesom prevzatia a ich prijatia 

do jazyka sú označované ako neologizmy. Takéto slová do neutrálnej lexiky spisovného 

jazyka preniknú rýchlejšie, ak sa objavia z potreby nominácie nových skutočností. Ak majú 

byť len náhradou starších termínov, ich prienik je oveľa pomalší. Z toho vyplýva, čo 

potvrdzuje aj prax, že najväčší počet neologizmov zaznamenáva práve odborná lexika. 

Ďalším dôvodom preberania cudzojazyčných slov je tendencia k ekonomizácii vyjadrovania, 

kedy sa namiesto domáceho, tzv. opisného variantu radšej použije cudzí, obsahovo totožný, 

ale formálne oveľa kratší výraz. Problematike preberania anglojazyčných slov do ruštiny 

a jeho extralingvistickým a interlingvistickým dôvodom sa venuje aj V. Kozáková (2001, s. 

39-41) vo svojom článku „Pričiny zaimstvovanija“ («Причины заимствования»), pričom ho 

možno adaptovať aj na slovenské prostredie. Takýmto spôsobom, medzi extralingvistickými 

dôvodmi preberania anglicizmov  a amerikanizmov do slovenčiny (ruštinu nevynímajúc) 

patria: 

1. Zvýšenie záujmu o štúdium anglického jazyka, rozšírenie možností jeho štúdia, nové 

formy výučby, motivácia mladých ľudí na dosiahnutie životného úspechu (spojené 

s lepším uplatnením na trhu práce). 

2. Rozšírenie ústnych a písomných kontaktov medzi Slovenskom/Ruskom a U.S.A., 

pričom medzi tradičné formy kontaktovania sa, sa začlenili elektronická pošta 

a internet. 
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3. Autoritatívnosť anglického jazyka sa vo svete porovnáva s funkciou latinčiny 

v stredoveku. 

Pri vyčlenení interlingvistických dôvodov preberania anglojazyčnej lexiky sa V. Kozáková 

vo väčšine prípadov zhoduje s inými autormi, ktorí sa tiež venovali danej problematike (pre 

porovnanie: Kráľová – Biloveský, Ripka – Imrichová, a i.). K týmto interlingvistickým 

dôvodom (niektorým z nich sme sa podrobnejšie venovali o niečo vyššie), možno zaradiť: 

1. Častú absenciu ekvivalentného slova v rodnom jazyku a s tým spojenú potrebu 

nominácie novej skutočnosti. 

2. Hospodárnosť pri používaní jedného prevzatého slova namiesto opisu tej-ktorej 

skutočnosti. 

3. Tendenciu k expresívnosti, ktorá vedie k objaveniu cudzojazyčných štylistických 

synoným. 

4. Nevyhnutnosť špecializácie pojmov. 

5. Existenciu systémov termínov, ktoré v jazyku vznikli. Veľkú skupinu tvoria termíny 

nových technológií a ako dokazuje aj toto monografické dielo, ďalšiu početnú 

skupinu tvorí najmä novodobá športová terminológia. 

Možno súhlasiť so Z. Kráľovou a V. Biloveským (2002, s. 237-243), ktorí uvádzajú, 

že nové pomenovania, ktoré sú utvorené z aktuálnych nominačných potrieb sú typické najmä 

pre oblasť terminológie. Niektoré prevzaté slová najmä neterminologickej lexiky postupne 

zanikajú a nahrádzajú ich domáce výrazy (napr. v slovenčine pôvodne skating, teraz 

korčuľovanie). Avšak slová patriace do odbornej terminológie sa v slovnej zásobe 

udomácňujú čoraz silnejšie. Je známe, čo potvrdzuje aj prax, že v terminológii sa často 

uprednostňujú cudzie názvy pred domácimi, a to zväčša z týchto dôvodov: 

- mnohé termíny boli prevzaté spolu s pojmom; 

- v jazyku (tak v slovenskom ako aj v ruskom) dominuje tendencia nahrádzať 

opisný a nepraktický názov kratším; 

- cudzie slovo (termín) nevyvoláva nežiaduce asociácie; 

- termíny majú byť jednoznačné a formálne stručné (pozri vlastnosti termínov 

v podkapitole 1.1).  

Z jazykovedného hľadiska aj napriek možnostiam slovenčiny a ruštiny vytvárať si 

vlastné pomenovania cudzích skutočností je podľa nás dôležité zvážiť, či je takéto tvorenie 

pomenovaní, zväčša prostredníctvom prekladu, nevyhnutné. Náš výskum ukázal, že väčšina 

názvov športov či ich disciplín vrátane s nimi súvisiacimi „komponentmi“, ktoré boli 

prevzaté z angličtiny, si slovenčina ponechala v pôvodnej podobe, pričom z prekladateľského 
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hľadiska tu ide o transliteráciu (napr. curling, freestyle), čiže javu, kedy „oproti písmenu 

jednej abecedy stojí písmeno alebo spojenie písmen druhej abecedy“ (Opalková, 2004, s. 

250-251). V niektorých prípadoch sa dané pojmy prispôsobili požiadavkám systému 

slovenského jazyka svojou výslovnosťou a pravopisom (napr. skikros, šortrek) a poniektoré 

z nich boli dokonca kodifikované (napr. snoubording, snoubordista). Pre ruský jazyk je 

v prípade preberania cudzích slov (v danom prípade anglicizmov a amerikanizmov) a ich 

formálneho stvárnenia v jazyku z prekladateľského hľadiska charakteristická praktická 

transkripcia, ktorá pri prepise do azbuky ponecháva fonetickú formu originálu (napr. 

кёрлинг, фристайл). 

Okrem preberania slov z iných jazykov, čo sa v priebehu nášho výskumu potvrdilo, je 

ďalším produktívnym spôsobom obohacovania slovnej zásoby kalkovanie.  Platí to 

predovšetkým v odbornej terminológii, napríklad aj v tej športovej, pričom všetky časti, 

z ktorých kalk pozostáva môžu mať domáci charakter (napr. freestyle – voľný štýl – 

свободный стиль; snow gun – snežné delo – снежная пушка) alebo aspoň jeden komponent 

si zachová svoju prevzatú (anglickú) podobu (napr. carving skis – karvingové lyže – 

карвинговые лыжи). 

Uvedeným prekladateľským postupom sa v svojej knihe „Vvedenije v teoriju 

perevoda“ («Введение в теорию перевода») venuje aj A. V. Fiodorov (1958, s. 159-165). 

Okrem spomenutých prekladateľských postupov, kde transliteráciu a transkripciu spája do 

jedného celku, vyčleňuje ešte približný preklad a opisný (vysvetľovací) preklad, ktoré sú 

z hľadiska prekladu odbornej terminológie neprípustné. Zvlášť to zdôrazňuje téza, podľa 

ktorej sa odborné termíny neprekladajú, ale substituujú ekvivalentnými výrazmi v cieľovom 

jazyku. Túto tézu podporuje aj semioticko-interpretačná teória R. Jakobsona (1987), v rámci 

ktorej jej autor tvrdí, že na úrovni medzijazykového prekladu medzi kódovými jednotkami 

pracovných jazykov zvyčajne neexistuje úplná ekvivalencia. Tú však možno dosiahnuť pri 

medzijazykovej zámene informačných štruktúr obsahujúcich takéto kódové jednotky. V teórii 

prekladu má táto teória paralely vo funkčnom preklade, ktorý vyzdvihuje aj slovenský 

teoretik J. Vilikovský (1984). Podľa R. Jakobsona sa takýmto spôsobom pri preklade 

zúčastňujú dve ekvivalentné informačné štruktúry v dvoch rozdielnych kódoch. Pri absencii 

vhodného pojmu alebo slova v terminológii cieľového jazyka, podľa tohto autora, možno 

spestriť a obohatiť terminológiu prostredníctvom vyššie uvedených prevzatých slov, kalkov, 

neologizmov a pod., čím sa snaží podporiť teóriu preložiteľnosti každej pojmovej skutočnosti 

z východiskového do cieľového jazyka. 
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Okrem uvedených prekladateľských postupov, ktoré možno aplikovať nielen na 

preklad slov prevzatých z anglického jazyka, ale aj na preklad vo všeobecnosti, sa v teórii 

prekladu ako aj samotnej prekladateľskej praxi stretávame i s inými možnosťami prekladu. 

Metódam a postupom pri prekladaní sa venuje množstvo teoretikov prekladu, ktorí sú 

nepopierateľne aj samotnými prekladateľmi. Zo zvučných mien z ruského prostredia možno 

spomenúť L. S. Barchudarova, G. V. Černova, A. V. Fiodorova, V. N. Komissarova, R. K. 

Miňjar-Beloručeva, A. D. Švejcera, V. S. Vinogradova, S. Vlachova a S. Florina atď. 

V slovenskom prostredí (vrátane českých teoretikov a praktikov) sú azda najznámejší B. 

Hochel, J. Horecký, Z. Jesenská, J. Levý, J. Mistrík, A. Popovič, J. Vilikovský atď. Vrátane 

teórií uvedených a mnohých iných odborníkov z oblasti teórie prekladu existujú rôznorodé 

klasifikácie prekladateľských postupov. Častokrát sa pomenovania jednotlivých postupov 

prekrývajú alebo dokonca označujú odlišné javy. Spoločné pre všetky prekladateľské postupy 

je prostredníctvom určitej reorganizácie lexiky dosiahnuť prekladateľskú ekvivalenciu. 

K takémuto stavu možno dospieť za predpokladu ekvivalentácie, t.j. metodického postupu 

„určovania ekvivalentov jednotiek lexikálnej sústavy jedného jazyka v druhom jazyku, t.j. 

východiskového jazyka v jazyku cieľovom“ (Sekaninová, 1993, s. 44). Preklad odborných 

textov, ku ktorým nepochybne patria texty z oblasti zimných (olympijských) športov, si 

vyžaduje osobitný prístup prekladateľov. Keďže problematika odborných textov sa úzko 

viaže na odborný štýl, pri ich preklade je nevyhnutné to rešpektovať. Takéto texty sú zväčša 

informačne nasýtené, prevládajú v nich substantíva a sú bohaté na termíny. 

Z prekladateľských postupov by tu mala dominovať substitúcia ekvivalentných jednotiek 

(t.j. termínov a terminologických spojení) pracovných jazykov, za predpokladu, že v oboch 

(príp. viacerých) pracovných jazykoch je v danej oblasti vypracovaný systém termínov. 

V novovznikajúcich odboroch a oblastiach, ktoré ešte nemajú vypracované a ustálené svoje 

názvoslovie, ako je napríklad aj oblasť zimných športov, termíny značne kolíšu. Ekvivalenty 

nových termínov je ťažké, ba priam nemožné nájsť v existujúcich slovníkoch, a preto je 

prekladateľ nútený hľadať optimálne riešenia pre ich preklad. V takých prípadoch, ktoré sú 

v dnešnej dobe rýchlo sa meniacich podmienok a s nimi súvisiaca istá flexibilita lexiky, sa 

predpokladá práca s odbornými príručkami, encyklopédiami a inými dôveryhodnými textami 

z požadovaných oblastí ako aj konzultácie s odborníkmi. 
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1.3 Fenomén používania internetu pri preklade 

 

Okrem vyššie spomínaných klasických prekladateľských postupov, ktoré môžu 

prekladatelia využívať pri práci s odbornými textami (a nielen s nimi) nám súčasná doba 

ponúka možnosť prekladania aj pomocou nových metód. Okrem klasickej základnej a hlavne 

prvotnej metódy využívania či už jednojazyčných alebo viacjazyčných terminologických 

slovníkov, sú v súčasnosti pri preklade jedným z hlavných pomocníkov možnosti využitia 

internetovej siete. Daný fenomén si možno všimnúť aj po prečítaní tejto monografie, v ktorej 

sám autor pri hľadaní a určovaní slovensko-ruských ekvivalentov pojmov a termínov z 

oblasti zimných olympijských športov (okrem iných zdrojov) využíva aj množstvo www 

stránok (skratka www označuje hypertextový odkaz siete internet). Fenomén používania 

internetu pri preklade možno odôvodniť tým, že v mnohých prípadoch sa v odborných 

textoch nachádza značná časť terminologických výrazov, ktoré vo veľkej miere do súčasne 

existujúcich terminologických slovníkov nie sú zaradené. Metóda vyhľadávania odborných 

termínov prostredníctvom internetu je medzi prekladateľmi čoraz viac rozšírená a obľúbená. 

Napriek tomu, mnohí z nich široké možnosti, ktoré ponúka moderná technológia, 

nevyužívajú. Takáto situácia pritom nastáva zväčša z dôvodu nedostatočnej informovanosti 

o daných možnostiach využitia internetu. Možno vysloviť svoj absolútny súhlas s tvrdením S. 

Sýkorovej (2003, s. 167), že v dnešnej dobe je pre moderného prekladateľa odborných textov 

priam nevyhnutnosťou využívanie webových stránok, ako aj celkových možností internetu, 

bez ktorých by sa jeho práca nemala zaobísť.  

Pri hľadaní vhodných prekladových ekvivalentov je pri práci s internetom možné 

využívanie niekoľkých postupov. Ako dokazuje samotná prekladateľská prax a ako sme sa 

presvedčili aj pri hľadaní ekvivalentov pojmov a termínov z oblasti zimných športov pri práci 

nad týmto monografickým dielom, najčastejšie používanými a dominujúcimi postupmi sú 

vyhľadávanie terminológie, vyhľadávanie zvyčajných slovných spojení (kolokácií) 

a v neposlednom rade aj vyhľadávanie a porovnávanie paralelných textov. Takéto hľadanie 

sa najčastejšie uskutočňuje prostredníctvom vyhľadávačov (napr. google, yahoo, zoznam, 

rambler, yandex atď.), rôznych tzv. „online“ slovníkov a www stránok, ktoré sú pre 

prekladateľa pri procese translácie veľmi užitočnými pomôckami. V zložitých prípadoch sa 

okrem spomínaného možno obrátiť aj na vyhľadávanie prostredníctvom obrázkov na 

internete a následného porovnania predmetu a jeho lexikálneho vyjadrenia v oboch či 
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viacerých pracovných jazykoch. (Niektoré základné kroky pri uvedených postupoch 

analyzujeme a konkretizujeme v ďalších prakticky orientovaných častiach tejto monografie.) 

Pri práci s internetom by však prekladatelia nemali zabúdať, že internetová sieť okrem 

značných výhod môže ponúknuť aj mylné či skreslené informácie. Táto nevýhoda spočíva 

v širokom spektre informácií, ktoré nám internet ponúka. Preto je pri jeho používaní dôležitá 

selekcia, triezvosť, istý nadhľad, precízna práca a najmä používanie dôveryhodných zdrojov 

informácií. „Medzi ne patria terminologické databázy, on-line slovníky, vládne stránky, 

stránky výskumných ústavov, vzdelávacích inštitúcií, odborných, vedeckých časopisov 

a štúdií“ (Sýkorová, 2003, s. 168). O takéto alebo im podobné stránky sme sa pri hľadaní 

slovensko-ruských ekvivalentov pojmov a termínov z oblasti zimných olympijských športov 

opierali aj my. V našom prípade to vo veľkej miere boli stránky jednotlivých športových 

zväzov a klubov. Najmenej dôveryhodnými zdrojmi informácií sú rôzne internetové fóra, 

stránky s reklamnými textami, osobné stránky, individuálne príspevky a pod. Napriek ich 

nedôveryhodnosti môžu, avšak iba niekedy takéto zdroje obsahovať pre prekladateľa cenné 

informácie. Zvlášť z hľadiska výskumu alebo lexikálneho prieskumu či porovnania (príp. 

zámerného hľadania nespisovných ekvivalentov, napr. slang, žargón). 

Každý prekladateľ by mal, podľa nás, ovládať prácu s internetom a mal by pri svojej 

prekladateľskej práci využívať široké spektrum možností a služieb, ktoré nám internetová 

sieť poskytuje. Napriek týmto možnostiam však netreba zabudnúť ani na klasické metódy pri 

prekladoch, ktoré by mali byť východiskovými. Internet by mal pri preklade slúžiť iba ako 

užitočná pomôcka. 


