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4 Športové organizácie a ich skratky v slovensko-ruskom 

pláne s orientáciou na zimné olympijské hry  

  

Koniec 19. a celé 20. storočie zaznamenali výrazný nárast vzniku medzinárodných 

športových a telovýchovných organizácií, čo možno odôvodniť rozvojom športu 

na medzinárodnej úrovni. Podľa M. Jankajovej tieto organizácie riadia športové podujatia, 

„určujú športové pravidlá, schvaľujú svetové a kontinentálne rekordy, propagujú a podporujú 

rozvoj jednotlivých športov, podporujú tvorbu programov pre rekreačnú telesnú výchovu, 

združujú športovcov i telovýchovných a športových odborníkov“ (2005, s. 656). Väčšina 

medzinárodných organizácií je vo svete známa pod ich medzinárodnými anglickými názvami 

či skratkami takýchto názvov (v niektorých prípadoch existuje originálny názov a skratka vo 

francúzskom jazyku). Niektoré sa však natoľko udomácnili, že v jednotlivých jazykoch majú 

svoje tamojšie ekvivalenty, ktoré vznikli doslovným prekladom či kalkovaním ich 

originálneho názvu. 

V tejto kapitole uvádzame názvy a skratky športových organizácií a ich existujúce 

ekvivalenty v slovenskom, ruskom a prípadne v anglickom alebo francúzskom jazyku, ktoré 

boli zozbierané z viacerých zdrojov literatúry. Ich najmarkantnejším zdrojom bola slovenská 

a ruská verzia Olympijskej charty (2003 a 2007) a ich originály v anglickom a francúzskom 

jazyku (2007). Ďalšími zdrojmi, z ktorých sme čerpali boli diela autorov, ako napríklad 

Grexa et al. (2006), Jankajová (2005), ale aj internet a pod. Hľadanie slovensko-ruských 

ekvivalentov sa uskutočňovalo na základe existujúcich slovenských názvov spomínaných 

medzinárodných organizácií a ich anglických alebo francúzskych skratiek, a to 

prostredníctvom komparácie a konečného nájdenia hľadaných názvov v ruskom jazyku 

pomocou dostupných zdrojov literatúry. Niekedy nám pri hľadaní pomohla samotná anglická 

či francúzska skratka, pri ktorej sa častokrát nachádzal aj preklad do nami požadovaného 

jazyka. Názvy organizácií a ich skratky sme rozdelili do dvoch základných skupín. Prvú 

skupinu tvoria tie, ktoré sa v jednom alebo v obidvoch jazykoch udomácnili alebo sú 

charakteristické len pre istú krajinu (v našom prípade pre Rusko a Slovensko, pričom 

v slovenčine sa vyskytuje zaužívaný preklad celého ruského názvu bez skratky, v ruštine zasa 

preklad slovenského názvu tiež bez skratky), a to v poradí: medzinárodná skratka 

v anglickom príp. francúzskom jazyku – cudzojazyčný názov organizácie – slovenská skratka 

organizácie – (slovenský názov organizácie) – azbukou transliterovaná medzinárodná skratka 
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organizácie alebo ruská skratka organizácie – ruský názov organizácie. Druhá väčšia skupina 

zahŕňa všetky ostatné názvy medzinárodných športových organizácií a ich skratky v poradí: 

medzinárodná skratka v anglickom príp. francúzskom jazyku – cudzojazyčný názov 

organizácie – slovenský názov organizácie – ruský názov organizácie a za ním v zátvorke 

azbukou transliterovaná alebo transkribovaná medzinárodná skratka organizácie. Pri výraze 

z franc. sa nachádza názov organizácie pochádzajúci z francúzskeho jazyka. Pri výraze 

z angl. – názov organizácie v anglickom jazyku. Pri názvoch organizácií, kde nie je uvedený 

ani jeden z týchto dvoch výrazov (z franc./z angl.) je názov organizácie v anglickom jazyku. 

 

I. skupina 

ANOC (Association of National Olympic Committees) – ANOV (Asociácia národných 

olympijských výborov) – АНОК (Ассоциация национальных Олимпийских комитетов) 

CAS (Court of Arbitration for Sport) – CAS (Športový arbitrážny súd) – Суд спортивного 

арбитража, známejší pod názvom Спортивный арбитражный суд (САС) 

IF (International Federation) – MŠF (Medzinárodné športové federácie) – МСФ 

(Международные спортивные федерации)  

IOC (z angl. International Olympic Committee) – CIO (z franc. Comité International 

Olympique) – MOV (Medzinárodný olympijský výbor)  –  МОК (Международный 

Олимпийский комитет) 

IOА (International Olympic Academy) – MOA (Medzinárodná olympijská akadémia) – 

МОА (Международная Олимпийская академия) 

IPC (International Paralympic Committee) – Medzinárodný výbor pre paralympiádu – МПК 

(Международный Паралимпийский комитет) 

NOC (National Olympic Committee) – NOV (Národný olympijský výbor) – НОК 

(национальный Олимпийский комитет) 

OCA (Olympic Council of Asia) – Olympijská rada Ázie – ОСА (Олимпийский совет 

Азии) 

OCOG (Organising Committee of the Olympic Games) – Organizačný výbor olympijských 

hier – ОКОИ (Оргкомитет Олимпийских игр) 

Russian Olympic Committee – Ruský olympijský výbor – ОКР (Олимпийский комитет 

России) 

Slovak Olympic Committee – SOV (Slovenský olympijský výbor) – Словацкий 

олимпийский комитет 
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II. skupina 

V druhej skupine na rozdiel od slovenských názvov organizácií, ktoré si zachovali 

medzinárodné anglické skratky je zdanlivé, že ruské skratky sú vo veľkej miere odvodené 

z ruských názvov týchto organizácií. Tento dojem môže vzbudzovať aj praktická transkripcia 

anglických skratiek do ruštiny, napr. „c“ sa v anglickom slove committee vyslovuje ako „k“, 

čo sa zhoduje so začiatočným písmenom tohto preloženého slova do ruštiny – комитет, 

pričom iné skratky takpovediac kopírujú svoju pôvodnú formu v cudzom jazyku. Preto sme 

II. skupinu rozdelili do dvoch podskupín. 

 

a) prepis medzinárodných skratiek v ruštine praktickou transkripciou:  

ANOCA (Association of National Olympic Committees of Africa) – Asociácia afrických 

národných olympijských výborov – Ассоциация национальных Олимпийских комитетов 

Африки (АНОКА) 

EOC (The European Olympic Committees) – Európske olympijské výbory – Европейские 

Олимпийские комитеты (ЕОК) 

ONOC (Oceania National Olympic Committees) – Národné olympijské výbory Oceánie – 

Национальные Олимпийские комитеты Океании (ОНОК) 

WCF (World Curling Federation) – Svetová curlingová federácia – Всемирная федерация 

керлинга (ВКФ) 

 

b) prepis medzinárodných skratiek v ruštine transliteráciou: 

AIOWF (Association of the International Olympic Winter Sports Federations) – Asociácia 

medzinárodných zimných olympijských športových federácií – Ассоциация зимних 

Олимпийских спортивных федераций (АИОВФ) 

ARISF (Association of IOC Recognised International Sports Federations) – Asociácia 

medzinárodných športových federácií uznaných MOV – Ассоциация международных 

спортивных федераций, признанных МОК (АРИСФ)  

ASOIF (Association of Summer Olympic International Federations) – Asociácia letných 

olympijských medzinárodných federácií – Ассоциация летних Олимпийских 

международных федераций (АСОИФ) 

FIBT (z franc. Fédération Internationale de Bobsleigh et de Tobogganing) – Medzinárodná 

bobová a tobogánová federácia – Международная федерация бобслея и тобоггана 

(ФИБТ) 



112 
 

FIL (z franc. Fédération Internationale de Luge de Course) – Medzinárodná sánkarská 

federácia – Международная федерация санного спорта (ФИЛ) 

FIS (z franc. Fédération Internationale de Ski) – Medzinárodná lyžiarska federácia – 

Международная федерация лыжного спорта (ФИС) 

GAISF (z angl. General Association of International Sports Federations) – AGFIS (z franc. 

Association Generale des Federations Internationales de Sports) – Generálna asociácia 

medzinárodných športových federácií – Генеральная Ассоциация Международных 

Спортивных Федераций (ГАИСФ / АГФИС) 

IBU (International Biathlon Union) – Medzinárodná biatlonová únia – Международный 

союз биатлонистов (ИБУ) 

IIHF (International Ice Hockey Federation) – Medzinárodná federácia ľadového hokeja –

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) 

ISU (International Skating Union) – Medzinárodná korčuliarska únia – Международный 

союз конькобежного спорта, prípadne aj Международный союз конькобежцев (ИСУ) 

PASO (Pan-American Sports Organisation) – Panamerická športová organizácia – 

Панамериканская спортивная организация (ПАСО) 

UIAA (z franc. Union Internationale des Associations d'Alpinisme) – Únia medzinárodných 

asociácií alpinizmu – Международный союз альпинистских ассоциаций (УИАА) 

WADA (World Anti-Doping Agency) – Svetová antidopingová agentúra – Всемирное 

антидопинговое агентство (ВАДА)  


