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Úvod 

 

Aspekt interkultúrnej komunikácie hrá v súčasnosti dôležitú úlohu pri výmene 

informácií vo všetkých sférach života spoločnosti, nielen v oblasti politiky, ekonomiky, ale aj 

kultúry a v neposlednom rade aj športu. Práve šport dokáže spájať jednotlivcov a veľké 

skupiny ľudí bez toho, aby všetci z nich museli byť nositeľmi rovnakej kultúry či rozprávali 

rovnakým jazykom. Dôležitým spojivkom na lexikálnej úrovni je ovládanie aspoň 

základných pravidiel toho-ktorého športu, jeho terminológie i všeobecnejšieho lexikálneho 

aparátu orientovaného na danú problematiku a hľadanie ich analógií v interkultúrnom 

ponímaní. Realizácia rôznych druhov športov sa môže uskutočňovať na rekreačnej 

(neprofesionálnej) a profesionálnej úrovni. Profesionálna sféra činnosti v každom 

jednotlivom druhu športu v rámci medzinárodného kontextu predpokladá spoločnú 

komunikačnú bázu, ktorá vyplýva zo samotného predmetu činnosti. Každý druh športu spolu 

s jeho pravidlami zahŕňa materiálnu bázu vrátane výstroja a výzbroje, technických 

predpokladov realizácie daného športu a samozrejme samotnej činnosti v ich – od človeka 

neoddeliteľnom verbálnom vyjadrení. Aby bola komunikácia úspešná, potrebuje disponovať 

slovnou zásobou optimálne všestranne reflektujúcej potrebu prenosu kognitívnej informácie. 

Na to je dôležitá existencia databázy pojmového a terminologického aparátu, pričom 

v interkultúrnom pláne je to spojené so zostavením odborných prekladových slovníkov. 

V súčasnosti poznáme nespočetné množstvo športových podujatí či už menších 

lokálnych alebo takých, ktoré sa pýšia svojou populárnosťou vo svetovom meradle. Na 

vrchole všetkých takých športových súťaží a turnajov vďaka svojmu všeobecnému 

internacionalizmu, univerzalizmu, špecifickému duchovnému obsahu a posolstva mieru, stoja 

olympijské hry. Aj preto sa v tejto práci budeme venovať práve im, pričom naša pozornosť sa 

sústredí na ich neskoršie vzniknuté „odvetvie“ – zimné olympijské hry, na ich stručnú 

históriu a najmä základnú terminológiu ich športov paralelne v slovenskom a ruskom jazyku, 

čo tvorí podstatu tohto monografického diela. Jedným z hlavných podnetov na výber témy 

tejto monografickej práce sú práve blížiace sa XXII. zimné olympijské hry v ruskom meste 

Soči, ktoré sú v histórii Ruska vôbec prvými takýmito zimnými hrami. Ďalším dôvodom pre 

výber problematiky a jej následné spracovanie je nedostatok slovensko-ruských 

lexikografických prameňov, na ktoré by sa bolo možné hodnoverne oprieť a z toho 

vyplývajúca potreba spoločenskej praxe vytvoriť pojmovú a terminologickú bázu týkajúcu sa 

zimných olympijských hier v slovensko-ruskom meradle. Tento zámer je zdôraznený tým, že 
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podľa našich prieskumov v slovenskom prostredí oficiálne zatiaľ nie je známy súhrnný 

výskyt slovensko-ruského pojmového a terminologického aparátu z danej problematiky. 

Okrem toho, aj oblasť turizmu v slovensko-ruskej dimenzii patrí v súčasnosti k veľmi 

aktuálnej otázke medzinárodných kontaktov a medzinárodnej komunikácie a oblasť zimných 

športov môže pre vzťahy medzi Slovenskom a Ruskom predstavovať značný prínos pre 

aktívnu formu spomínaných športov. Túto teóriu len potvrdzuje značný záujem turistov 

z ruskohovoriacich krajín o Slovensko ako jednu z najobľúbenejších zimných destinácií na 

realizáciu zimných športov z hľadiska jej vzdialenostnej a finančne výhodnej prístupnosti, ale 

aj spokojnosti s poskytovanými službami, krásou prostredia a pod. Pre oblasť interkultúrnej 

komunikácie, ktorá s uvedeným neoddeliteľne súvisí, môže mať toto dielo status akéhosi 

odrazového mostíka pri sprostredkovaní kognitívnych štruktúr v predmetnom odbornom 

prostredí. 

 V spojitosti s absenciou takéhoto typu prekladových slovníkov je cieľom našej práce 

stanoviť základné lexikálno-sémantické či sémantické vzťahy v oblasti terminologického 

a pojmového aparátu so zreteľom na zimné olympijské hry (ich športy a disciplíny) v 

ich slovensko-ruskom pláne. Ako už bolo spomínané, aktuálnosť danej problematiky 

zdôrazňuje samotná prax zimných športov ako aj účasť Slovenska na zimných olympijských 

hrách roku 2014 v Soči či usporiadanie Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji roku 2011 

v Bratislave a Košiciach. 

K dobrému prekladu odborného textu je pre prekladateľa nevyhnutné dostatočne sa 

orientovať v oblasti, do ktorej prekladaný text patrí, a to do takej miery, ktorá mu umožní 

v takomto texte vnímať danú terminológiu, ale aj logickosť usporiadania textu. Preto aj 

preklad športových textov a jeho tvoriacich jednotiek, ktoré budeme analyzovať v tejto 

monografii, si vyžaduje dôsledné poznanie podstaty samotného predmetu. Bližšie 

oboznámenie sa s danou problematikou sa okrem iného bude uskutočňovať aj 

prostredníctvom encyklopédií, odborných príručiek a textov, ale aj za pomoci médií  či 

samotnej praxe, kde je možné osobne prísť do styku s lexikou tej-ktorej športovej oblasti (tu 

budeme zohľadňovať možnú nepresnosť informácií, prípadne slangovosť a pod.). Okrem 

spomínaného môžu dostatočne pomôcť aj konzultácie s odborníkmi z požadovanej oblasti. 

V časti predmetnej analýzy je hlavnou metódou práce najmä navzájom sa prelínajúca 

deskriptívna, kontrastívna, komparatívna metóda a metóda opozície jazykových jednotiek vo 

vzťahu k systému jazykových znakov z pohľadu lexikológie. V niektorých prípadoch 

existencie ekvivalentnosti sa uplatňuje modifikácia združeného pomenovania, pričom však 

nenarúša hlavnú črtu termínu – jednoznačnosť. Pri niektorých slovenských či ruských 
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výrazoch sa v rámci varírovania uvádzajú ich absolútne synonymá. V niektorých prípadoch 

sú s účelom rozšírenia a oboznámenia s inými možnostnými variantmi uvedené výrazy nie 

neutrálneho charakteru, t. j. výrazy, ktoré sa nachádzajú mimo spisovného jazyka. Konečným 

výsledkom takejto práce je zoznam pojmov a terminologických výrazov, ktoré odrážajú 

formálno-sémantickú štruktúru danej problematiky. Takto zostavený glosár môže slúžiť 

prekladateľom, tlmočníkom, športovým redaktorom a komentátorom, novinárom pri tvorbe 

reportáží, športovým reprezentantom či učiteľom vo vyučovacom procese s orientáciou na 

problematiku športu, ako aj všetkým, kto sa akýmkoľvek spôsobom komunikačne orientuje 

na slovensko-ruský priestor zimných športov.  

Kulturologicko-prekladateľský výskum si v práci vyžiadal excerpciu pojmového 

aparátu skúmanej problematiky prevažne zo slovenskej a ruskej odbornej literatúry, zo 

slovenských a ruských periodík, televízie, rozhlasu, dopĺňané informáciami zo športovo 

orientovaných internetových stránok. Pri rozpracovávaní danej lexiky a jej preklade do 

ruského jazyka či hľadaní jej slovensko-ruských ekvivalentov a overovaní ich existencie boli, 

okrem spomenutého, použité odborné texty roztrúsené po rôznych internetových stránkach, 

ktoré poslúžili na výber útržkovitých informácií. Nakoľko internetové pramene bolo nutné 

používať často, odkazy na nich sa vo veľkej miere v texte práce nenachádzajú. Uvádzajú sa 

len kľúčové odkazy, ktoré možno spolu s ostatnými prameňmi nájsť aj v zozname použitej 

literatúry, prípadne čiastkovo – na začiatku každej podkapitoly venovanej tomu-ktorému 

športu. 

Priradenie ekvivalentných vzťahov v systéme skúmaného terminologického aparátu 

v slovensko-ruskom pláne sa uskutočňovalo najmä prostredníctvom odborných textov 

s analogickou terminológiou v klasickej a elektronickej podobe na pozadí možností riešení 

ponúkaných rôznymi encyklopedickými prameňmi, výkladovými slovníkmi, slovensko-

ruskými, rusko-slovenskými prekladovými a inými slovníkmi (väčšinou zachytávajúcimi len 

všeobecnú lexiku a dominanty, prípadne len niektoré základné všeobecne používané 

terminologické výrazy) a v niektorých prípadoch aj na základe vlastných reflexií autora 

monografie ako dlhoročného praktika v niektorých analyzovaných športových oblastiach. 

Hľadanie ekvivalentnosti v procese práce vymedzil také postupy, ktoré patria do lexikálneho 

modelovania. 

 

 


