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5 Všeobecné závery a metodika vyhľadávania a určovania 

slovensko-ruských ekvivalentov 

 

Jedným z našich hlavných cieľov, ktorý sa nám snáď podarilo dosiahnuť, bolo 

zozbierať základnú športovú terminológiu ako aj k nej patriaci všeobecnejší pojmový aparát 

týkajúci sa zimných olympijských športov, zhromaždiť ich do jedného celku a takýmto 

spôsobom zostaviť slovensko-ruský slovník športových pojmov a terminológie zameraných 

na danú problematiku. Menovaný slovník sa nachádza, ako už bolo niekoľkokrát spomínané, 

v prílohe tejto monografickej práce. Pre lepšiu orientáciu pre recipienta sú pri niektorých 

pojmoch v slovníku uvedené druhy športov, na ktoré sa dané pojmy vzťahujú (týka sa to 

hlavne pojmov, z ktorých nie je najmä pre laika hneď jasné, na ktorý šport sa daný pojem 

vzťahuje). Nie je však vylúčené, že sa ten-ktorý pojem nemôže používať/nepoužívať aj v inej, 

nami nezistenej športovej oblasti.  

Pri práci s odbornými textami venovanými spomínanej problematike sme si všimli 

jeden zaujímavý fenomén, ktorý je charakteristický pre lexiku odborných textov, zvlášť 

v oblasti, ktorej sme sa v našej práci venovali. Tento fenomén možno pozorovať pri 

nominácii častí športového oblečenia, doplnkov či celkovej technickej výbavy na realizáciu 

jednotlivých športov. Jeho existencia sa prejavuje v slovných spojeniach (prevažne so 

substantívami), a to pomerne častým výskytom adjektíva špeciálny (специальный) vo 

všetkých jeho gramatických kategóriách. V odborných textoch so športovou problematikou 

(platí to rovnako pre slovenský ako aj pre ruský jazyk) sa tak možno stretnúť s výrazmi, ako 

sú napríklad:  špeciálna trať, špeciálna prilba, špeciálna (priliehavá) kombinéza, špeciálna 

(protišmyková) obuv, špeciálna povrchová úprava ľadu, špeciálne lyže, špeciálne (športové) 

vybavenie, špeciálne klzisko, špeciálne sane, špeciálne druhy voskov atď. 

Hlavnou metódou určovania ekvivalentov v slovensko-ruskom pláne bolo ich 

vyhľadávanie pomocou analogických textov odbornej literatúry v oboch jazykoch, pričom 

analýza obsahu jednotlivých pojmov sa v texte práce väčšinou neuvádza. Z praktických 

dôvodov sa v niektorých prípadoch v plynulom texte neuvádzajú ani zdroje informácií, 

z ktorých sme čerpali. Tie sú uvedené na začiatku kapitol a podkapitol venovaných 

olympijským hrám a ich zimným športom a/alebo v zozname použitej literatúry (dominantné 

zdroje sú však uvedené aj v texte). 
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Určeniu ekvivalentov vo všetkých kapitolách a podkapitolách venovaných zimným 

olympijským športom, Olympijskej charte a z časti aj histórii OH predchádzalo 

vyexcerpovanie základného terminologického aparátu, jeho vnútrojazyková a medzijazyková 

konfrontácia a analýza prostredníctvom (skrytej) deskripcie, kontrastivity a komparácie. 

Následne boli nájdené ekvivalenty podrobené overeniu ich existencie a miery používania v 

lexikografických materiáloch (ak ich ponúkali) a prostredníctvom internetu (najmä 

prehliadače www.google.sk, www.google.ru a náhodné, väčšinou vierohodné internetové 

stránky ponúkajúce hľadané výrazy). Niektoré prípady hľadania ekvivalentov si vyžiadali ich 

určenie pomocou obrázkov po zadaní hesla do spomínaných prehliadačov a taktiež aj za 

pomoci videí na www.youtube.com.  

Niektoré slovensko-ruské ekvivalenty športových pojmov a termínov z oblasti 

lyžiarskeho športu, ktoré sa nachádzajú v tejto monografickej práci a sú zahrnuté aj do 

glosára v prílohe, boli prevzaté z našej diplomovej práce pod názvom „Lyžovanie v rusko-

slovenskom kontexte z hľadiska odborného prekladu“ (Bucková, 2009), kde sme sa 

rozpracovávaniu lyžiarskej terminológie venovali detailnejšie (vrátane definícií a analýzy 

jednotlivých pojmov). Rusko-slovenský slovník z prílohy uvedenej diplomovej práce sme 

prepracovali na slovensko-ruskú verziu a s miernymi zmenami sme ho zapracovali do prílohy 

a jeho určitú časť aj do textu tejto monografie.  

Ako už bolo spomínané, pri tvorení slovensko-ruského terminologického aparátu sme 

sa prevažne opierali o lexiku používanú v oficiálnych pravidlách jednotlivých zimných 

športov a ich disciplín (vrátane Olympijskej charty), ktorú sme dopĺňali lexikou obsiahnutou 

v slovenských, ruských (občasne aj v českých, ktoré slúžili len ako pomôcka pri určovaní 

slovensko-ruských ekvivalentov a doplnení niektorých informácií) odborných príručkách 

a knižných publikáciách s analogickou tematikou z oblasti zimných olympijských športov, 

tak v klasickej knižnej, ako aj v elektronickej podobe. Niektoré časti si vyžiadali aj prácu 

s cudzojazyčnou literatúrou v anglickom jazyku a v prípade Olympijskej charty aj vo 

francúzskom jazyku. Spomenuté zdroje excerpovaného pojmového aparátu sme dopĺňali aj 

informáciami a ekvivalentmi zachytenými v médiách (televízia, rozhlas, denná tlač, internet) 

počas konania zimných olympijských hier vo Vancouveri (február 2010) a Majstrovstiev 

sveta v ľadovom hokeji (máj 2010).  

Vyššie uvedené zdroje (Olympijská charta, pravidlá jednotlivých športov, odborná 

literatúra, médiá, internet a i. – všetky v analogickom ponímaní) slúžili aj na čerpanie 

informácií, ktoré tvoria nosnú štruktúru textu. V ňom sú obsiahnuté jednotlivé termíny 

a pojmy aj s ich ruskými ekvivalentmi, ktorých ekvivalencia bola určovaná už uvedenými 
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spôsobmi. Termíny a pojmy z tej-ktorej športovej oblasti, ktoré neboli zahrnuté do plynulého 

textu a boli považované za hodné ich uvedenia, sa nachádzajú v závere jednotlivých 

podkapitol.  

Ako vyššie uvádzame, pri hľadaní slovensko-ruských ekvivalentov sme niektoré 

pojmy aj s ich prekladovými možnosťami našli v prekladových slovníkoch  zachytávajúcich 

prevažne všeobecne používanú lexiku (takéto pojmy tvoria iba nepatrnú časť nášho 

výskumu). Jedným z najpoužívanejších spomínaných zdrojov bol „Veľký slovensko-ruský 

slovník“ (Dorotjaková – Sekaninová et al., 1979 – 1995). Pri našom výskume sme zistili, že 

niektoré slovensko-ruské výrazy uvádzané v tomto slovníku v podobe ekvivalentov sa 

v súčasnej praxi buď nepoužívajú, alebo sú „okresané“ či doplnené, alebo sa dokonca 

zamieňajú inými výrazmi. Napriek takýmto zisteniam sme so spomínaným slovníkom 

pracovali a niektoré ekvivalenty (väčšinou patriace do všeobecnej lexiky) sme po overení ich 

súčasnej existencie zahrnuli aj do nášho slovensko-ruského slovníka zimných olympijských 

športov. Z nášho pozorovania taktiež vyplynulo, že niektoré výrazy zaradzované do 

všeobecnej lexiky sa priradením nového významu v určitej sfére pôsobenia stávajú termínmi 

(napríklad v hokeji блин – vyrážačka). Takýto jav sa často prejavuje v nie neutrálnej lexike, 

napríklad v športovom slangu (napr. v sánkarskom športe «пингвины» – pohyby pretekára na 

saniach vpred a vzad pri štarte).  

Pri hľadaní slovensko-ruských ekvivalentov nám pomocnú ruku podali aj akademické 

výkladové slovníky oboch jazykov, zo športovo orientovanej problematiky, ako sú napríklad: 

„Terminologija sporta. Tolkovyj slovar sportivnych terminov“ (Suslov, F. P. – Tyšler, D. A., 

2001), „Telesná výchova a šport“ (Sýkora, F. et al., 1995) ako aj iné výkladové slovníky, 

ktoré možno nájsť na internetových stránkach so športovou tematikou. 

V mnohých prípadoch nájdenia ekvivalentov sa z hľadiska prekladu jedná o funkčný 

preklad. Ide teda o funkčné ekvivalenty, ktorých významové zložky pri ich doslovnom 

preklade nemusia javiť známky ekvivalencie. Znamená to, že pomenovanie jedného 

predmetu/javu v jednom jazyku nemusí vždy zodpovedať pomenovaniu predmetu/javu 

v druhom jazyku, pričom stále ide o jeden a ten istý predmet/jav. Slovami A. Ljudskanova: 

„Funkční ekvivalenty jsou takové konstruktivní jednotky překladu, jazykové prostředky, 

které plní v systému kontextu stejné funkce jako dané prostředky originálu v systému celku 

a ve svém souhrnu dávají překladu stejnou ideově smyslovou, estetickou a emocionální 

funkčnost, jakou má originál, tj. umožňují předávání invariantní informace.“ (Hrdlička, 2002, 

s. 6) 
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V priebehu nášho výskumu sme spozorovali, že v niektorých prípadoch existuje aj 

niekoľko rovnocenných pomenovaní predmetov/javov súčasne (v našom prípade sme sa 

poväčšine stretli s dvoma pomenovaniami, za všetky aspoň jeden príklad: skialpinistické 

viazanie – крепления для ски-тура, ale aj крепления для скиальинизма), označujúcich ten 

istý predmet/jav (hoci v praxi sa jeden z nich môže používať častejšie ako ten druhý), pričom 

v druhom jazyku existuje pre daný predmet/jav len jedno pomenovanie. Takéto jednostranné 

ekvipolentné vzťahy nezodpovedajú pojmu bezekvivalencie, ale naopak, práve oni 

potvrdzujú systémové vzťahy sémantickej rovnosti medzi lexikálnymi jednotkami 

porovnávaných jazykov (v danom prípade slovenský a ruský jazyk). Ďalej z nášho výskumu 

vyplynulo, že nie pre každý uvedený pojem bol nájdený zodpovedajúci lexikálny ekvivalent 

(takéto pojmy možno priradiť k pomenovaniam odrážajúcim spôsob prijatia a nominácie 

reálie). V takýchto prípadoch bola ekvivalencia stanovená na sémantickej úrovni, čo otvára 

priestor na hlbšie preskúmanie problematiky alebo prípadné zahrnutie daných výrazov do 

bezekvivalentnej lexiky (samozrejme na lexikálnej úrovni).  

Proces vyhľadávania slovensko-ruských ekvivalentov z oblasti zimných olympijských 

športov ukázal, že množstvo pojmov používaných v športovej problematike oba referenčné 

jazyky preberajú z angličtiny (preberaniu cudzojazyčných slov sme sa podrobnejšie venovali 

v podkapitole 1.2). Náš výskum potvrdil, že v ruskom jazyku sa do azbuky takéto prevzaté 

pojmy a termíny zväčša prepisujú praktickou transkripciou, čiže zachovávajú si svoju 

pôvodnú fonetickú formu. Ako z výskumu vyplynulo, aj takýto prepis je v rámci 

používateľskej praxe často nejednotný (napríklad: pursuit – пурсьют, персьют alebo 

пасьют). Pri preberaní cudzojazyčných termínov do slovenčiny sa v podobe dominantného 

prekladateľského postupu uplatňuje transliterácia, čo sa často prejavuje nezmenenou, teda 

pôvodnou (originálnou) formou pojmu (napríklad: pursuit, snowboarding, curling, freestyle). 

Niektoré športové pojmy či termíny sa však stihli v jazyku natoľko udomácniť a prispôsobiť 

sa gramatickým javom jazyka, ktorý ich prevzal (v danom prípade – z angličtiny), že niektoré 

z nich sa stali kodifikovanými (napríklad: snoubording, snoubordista; zatiaľ nekodifikované 

skikros, šortrek). Okrem spomínaného sa v niektorých prípadoch pri preberaní športových 

pojmov z angličtiny používa aj ďalší prekladateľský postup – kalkovanie (napríklad: 

v anglickom jazyku freestyle – v slovenskom jazyku voľný štýl – v ruskom jazyku свободный 

стиль).  

Okrem uvedeného, pri hľadaní a určovaní slovensko-ruských ekvivalentov sme 

v niektorých prípadoch museli pristúpiť k sprostredkovanému prekladu. Ten sa uskutočňoval 

prostredníctvom prekladu slovenského výrazu do angličtiny, a potom pomocou prekladu 
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nájdeného anglického ekvivalentu do ruštiny. Následne sme výskyt a mieru existencie takto 

nájdených slovensko-ruských ekvivalentov overovali za pomoci hodnoverných internetových 

stránok a textov zaoberajúcich sa problematikou, z ktorej hľadané výrazy pochádzali. 

V prípade nenájdenia vhodných lexikálno-sémantických alebo sémantických ekvivalentov 

sme pristúpili ku krajnej možnosti „prekladu“ termínov (ako je známe, termíny sa 

neprekladajú, ale substituujú) a pristúpili sme k autorskému, často opisnému prekladu (AP), 

napr. двоеборцы – pretekári v severskej kombinácii (AP), «пингвины» (slang.) – pohyby 

vpred a vzad (na saniach pri štarte) (AP).  

Vzhľadom na tematickú rozsiahlosť zvolenej problematiky a rozsah tejto práce nie je 

prakticky možné detailne zmapovať celú odbornú terminológiu zimných olympijských 

športov. V súvislosti s tým, nami zostavený slovník, ktorý možno nájsť v prílohe, obsahuje 

väčšinou len základné a najčastejšie používané termíny a pojmy z problematiky jednotlivých 

zimných olympijských športov, vrátane problematiky z histórie a súčasnosti olympijských 

hier. Keďže naše možnosti boli určitým spôsobom obmedzené, sme si vedomí, že slovník, 

ktorí sme vytvorili, nezodpovedá všetkým striktným požiadavkam lexikografickej tvorby. Aj 

preto, autor monografie v záujme všetkých prekladateľov a zainteresovaných, navrhuje svoju 

prácu ako podklad pre vytvorenie akademického prekladového slovníka zimných športov (či 

športov všeobecne) v slovensko-ruskom a rusko-slovenskom kontexte.  


