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Záver 

 

Ani jeden z prekladateľov si v súčasnosti nevie predstaviť svoju prekladateľskú prácu 

bez používania slovníkov. Zvlášť sa to týka prekladov odborných textov, ktoré sa vyznačujú 

množstvom terminologickej lexiky. Preklad takejto lexiky si vyžaduje  jednoznačné hotové 

ekvivalenty existujúce v jazyku prekladu, ktoré by malo byť možné nájsť v odborných 

prekladových slovníkoch. Práve tie sú často prvými pomocníkmi prekladateľov pri ich práci 

nad prekladom odborného textu. Existujú však prípady, keď jazykové jednotky z určitej 

terminologickej oblasti nie je možné nájsť v lexikografických prameňoch jednoducho preto, 

lebo tieto pojmy zatiaľ neboli do nich zaradené alebo odborné prekladové slovníky 

z požadovanej oblasti a jazykov neboli doposiaľ vytvorené. Výrazne sa to týka aj 

terminológie zimných olympijských športov, vo vzťahu ku ktorej zatiaľ neboli vydané 

špecializované prekladové slovníky týkajúce sa danej terminológie, konkrétne v slovensko-

ruskom či rusko-slovenskom kontexte. V lepšom prípade sú takéto pojmy a termíny z danej 

oblasti roztrúsené v rôznych jednojazyčných, prevažne výkladových slovníkoch, možno ich 

nájsť v knihách a príručkách venovaných danej problematike, samozrejme – väčšinou bez 

prekladu (vo vzťahu: slovenský – ruský jazyk a naopak). Hoci v terminológii zimných 

olympijských športov existujú aj pojmy a termíny, ktoré sú zakotvené v akademických 

prekladových a výkladových slovníkoch, treba poznamenať, že takéto prípady nie sú početné. 

Spomínané slovníky totiž ponúkajú iba minimum takýchto pojmov a aj to prevažne len 

všeobecného a v súčasnosti miestami aj neaktuálneho charakteru.  

Keďže spomínané slovensko-ruské a rusko-slovenské lexikografické materiály, ktoré 

zachytávajú časť problematiky zimných olympijských športov sú z hľadiska odbornej 

terminológie z danej oblasti zjavne nepostačujúce, jedným z hlavných cieľov našej 

monografickej práce bolo vytvoriť slovensko-ruský slovník základných pojmov a termínov 

z danej športovej oblasti. Výber témy ovplyvnil aj dlhoročný záujem o zimné športy, ako aj 

samotná činnosť autora tohto projektu v niekoľkých odvetviach danej oblasti ako aktívneho 

či pasívneho, no zaujatého športovca. Okrem uvedeného, podnetom na spracovanie danej 

témy a z nej vyplývajúce zostavenie spomínaného slovníka boli aj blížiace sa XXII. zimné 

olympijské hry, ktoré budú zároveň vôbec prvými zimnými olympijskými hrami v histórii 

Ruska. Okrem toho, Slovensko, aj napriek svojej malej rozlohe poskytuje množstvo možností 

na realizáciu spomínaných zimných športov, a to nielen na rekreačnej, ale aj na 
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profesionálnej úrovni. Príkladom toho je aj fakt, že naše malé Slovensko sa dvakrát, aj keď 

neúspešne, uchádzalo o usporiadanie zimných olympijských hier (v rokoch 2002 a 2006). 

Oveľa úspešnejšou bola kandidatúra na usporiadanie jubilejných 75. Majstrovstiev sveta v 

ľadovom hokeji v roku 2011, kde za usporiadateľské mestá boli zvolené Bratislava a Košice. 

Keď vezmeme do úvahy aj fakt, že naša krajina najmä v zimnom období patrí k 

veľmi obľúbeným a často navštevovaným turistickým destináciám ruskohovoriacich, 

nevyhnutnou potrebou na realizáciu interkultúrnej komunikácie je okrem všeobecnej slovnej 

zásoby potrebný aj odborný terminologický aparát (zvlášť v oblasti spomínaných zimných 

športov). S tým je spojené zostavenie príslušného odborného prekladového slovníka, ktoré, 

ako sme už uviedli, bolo jedným z hlavných cieľov našej monografie. 

Považujeme za dôležité ešte raz zdôrazniť, že úlohou tejto práce nebolo uviesť 

aktuálne a presné pravidlá jednotlivých športov, ich disciplín a súťaží, či poukázať na ich 

presné znenie. Uvedené charakteristiky športov vrátane čiastkových informácií z ich pravidiel 

mali poslúžiť len ako štruktúra stavby textu práce, cieľom ktorej bolo základné oboznámenie 

recipienta s tým-ktorým športom vrátane obsiahnutia jeho špecifickej terminologickej lexiky 

a jej paralel v slovenskom a ruskom jazyku. Napriek značnému vynaloženému úsiliu nie je 

reálne možné (z rozsahových možností tejto práce a z možností jej autora), aby nami 

zostavený slovník obsahoval všetky prekladové varianty uvedených slovenských či ruských 

pojmov a termínov a aby bol spracovaný na najvyššej možnej lexikografickej úrovni (na akej 

by sa mali nachádzať všetky akademické slovníky). Profesionálna lexikografická práca je 

veľmi náročná a za normálnych podmienok si vyžaduje spoluprácu tak lexikografov, 

prekladateľov ako aj odborníkov z danej oblasti, čo sa takmer nikdy nespája v jednej osobe. 

A keďže v rámci takýchto obmedzených možností nášho výskumu nebolo možné 

vyčerpávajúce stvárnenie všetkých prekladových možností, materiál analyzovaný v našej 

monografii si zaslúži aj ďalšie rozpracovanie. Ideálne by bolo vytvorenie akademického 

slovníka zimných športov či športov vo všeobecnom meradle. 

Našu prácu možno pomyslene rozdeliť na dve ústredné časti, ktoré však nemožno 

stroho vymedziť. Ide o teoretickú časť, ktorá sa v jej väčšej miere nachádza na začiatku práce 

a textovo rozsiahlejšiu praktickú časť, ktorá je popretkávaná časťou teoretických poznatkov. 

V prvej kapitole analyzujeme niektoré fenomény interkultúrnej komunikácie v oblasti športu, 

v rámci ktorých dávame do popredia problematiku zostavovania terminológie a odborných 

prekladových slovníkov. Venujeme sa tu aj vlastnostiam základných výstavbových zložiek 

odborných textov – termínom ako aj téme preberania cudzích slov a niektorým vybraným 

prekladateľským postupom, ktoré sa uplatňujú pri prekladoch odborných textov. Naša 
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pozornosť sa sústredila aj na fenomén používania internetu pri preklade, s ktorým sme sa pri 

našej práci častokrát stretávali.  

Druhú kapitolu charakterizuje úvod do praktickej časti práce. Ten tvorí exkurz do 

histórie a súčasnosti olympijských hier vrátane slovensko-ruských paralel kľúčových pojmov. 

Značná časť tejto kapitoly je venovaná Olympijskej charte – tzv. základnému zákonu 

olympijských hier.  

Na terminológiu zimných olympijských športov v slovensko-ruskom pláne sa 

sústreďuje pozornosť v tretej – rozsahovo najväčšej kapitole. Keďže každý zimný šport či 

disciplína sa vyznačuje svojou špecifickou terminológiou, pre podkapitoly tejto časti práce je 

charakteristická analýza jednotlivých zimných olympijských športov s paralelami 

slovenských a ruských ekvivalentov terminologického a pojmového aparátu z daných oblastí. 

V úvode jednotlivých podkapitol sa nachádzajú čiastkové závery a komentáre 

sprostredkujúce základné informácie o pracovných postupoch pri vyhľadávaní a určovaní 

slovensko-ruských ekvivalentov. Táto kapitola zahŕňa stručné pravidlá jednotlivých športov 

a ich základné charakteristiky, technické predpoklady ich realizácie, ich samotnú činnosť ako 

aj ich materiálnu bázu (napr. výbavu, oblečenie) v ich slovensko-ruskom kontexte. 

Štvrtá kapitola podáva obraz o športových organizáciách s orientáciou na zimné 

olympijské hry v medzinárodnom, ale aj slovenskom a ruskom pláne spolu aj s ich 

zaužívanými skratkami. 

V piatej kapitole sa súhrne venujeme všeobecným záverom, ako aj metodike 

vyhľadávania a určovania slovensko-ruských ekvivalentov pojmov a termínov z oblasti 

zimných olympijských hier a ich športov, ktoré sa spolu s pojmami a termínmi z našej 

diplomovej práce nachádzajú v prílohe daného autorského diela. 

Táto práca a jej výsledky, ktoré priniesla, sú orientované na rôznych recipientov, ktorí 

môžu patriť tak do skupiny profesionálov ako aj do skupiny laikov. Vypracovaný 

terminologický a pojmový aparát obsiahnutý v našej monografii môže byť prínosom nielen 

pre prekladateľov a tlmočníkov, pedagógov a ich študentov vo vyučovacom procese,  

inštruktorov a sprievodcov, ale aj pre samotných športovcov (napr. reprezentantov Slovenska 

v ruskom prostredí, či ruskohovoriacich reprezentantov v slovenskom prostredí) a ich 

trénerov, novinárov, športových redaktorov a komentátorov, ako aj pre iných odborne 

zameraných, resp. laických recipientov či kohokoľvek, kto sa o danú problematiku a s ňou 

súvisiacu terminológiu zaujíma. 


