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Adaptácia ruských skratiek v slovenskom jazyku 

 

Marek CHOVANEC 

 

V tomto príspevku sa sústredíme na analýzu ruských tzv. iniciálových skratiek 

v slovenskom jazyku (v slovenskom publicistickom texte).  Ruskému termínu iniciálové 

skratky (rus. аббревиатуры инициального типа – teda skratky vytvorené z počiatočných 

písmen, zvukov alebo písmen a zvukov slov viacslovných pomenovaní) (Švedovová, 1980; 

Jarcevová, 2002) v slovenskom jazykovednom terminologickom úze zodpovedá pojem 

značky (Pauliny – Ružička – Štolc, 1968; Pauliny, 1981; Mistrík, 1984; Findra, 2004), 

iniciálové značky (Horecký, 1988), iniciálové skratky (Pauliny, 1997), resp. nelexikálne 

iniciálové skratky (Ološtiak, 2005). 

V našom príspevku budeme používať pojem skratky, resp. iniciálové skratky (na 

pomenovanie jednotiek utvorených z počiatočných písmen, zvukov v ruštine a taktiež 

jednotiek utvorených z počiatočných písmen, po ktorých sa píše/nepíše bodka v slovenčine), 

vychádzajúc z klasifikácie skratiek vyššie spomenutých ruských a slovenských jazykovedcov. 

Toto rozhodnutie zdôvodňujeme rusko-slovenským komparatívnym situovaním nášho 

výskumu a z toho vyplývajúcou snahou o kompromis (ekvivalentnosť) v terminológii. 

Prikláňame sa teda k riešeniu neúplnej rusko-slovenskej terminologickej ekvivalentnosti, 

ktoré nachádzame v prácach slovenských rusistov zaoberajúcich sa rusko-slovenským 

komparatívnym výskumom v oblasti abreviácie (Sipko, 2006; Opalková, 2000, 2003, 2006). 

 

V súčasnej slovenčine možno vydeliť takéto spôsoby preberania ruských iniciálových 

skratiek: 

1.) Ruská skratka sa preberá v pôvodnej (transliterovanej1) forme a pôvodné ruské viacslovné 

pomenovanie – abreviačný motivant (Ološtiak, 2005) – sa prekladá do slovenčiny. Ruská 

skratka, ktorá pomenúva jav absentujúci v slovenskej etnokultúre, sa v slovenskom texte 

vyjadruje len prekladom ruského abreviačného motivantu, napr.: 

ФСБ (Федеральная служба безопасности – FSB – Federálna bezpečnostná služba)  

     • „Dialóg V. Putina s FSB 

                                                 
1 Transliterácia je spôsob prepisu slov z jazykov s inými grafickými sústavami do slovenčiny, pri ktorom 
„oproti písmenu jednej abecedy stojí vždy to sté písmeno alebo to isté spojenie písmen druhej abecedy“ 
(Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, s. 42). 
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(...) Na stretnutí s vedením Federálnej bezpečnostnej služby zdôraznil, že Rusko je 

zvrchovaným štátom, a preto Rusi nedovolia nikomu, aby zo zahraničia manipuloval 

predvolebnú kampaň.“  (Teletext STV 1, 31. 01. 2008).  

     • „FSB rozšíri pohraničné pásmo 

Najvyšší predstaviteľ ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) v stredu oznámil, že 

pohraničné pásmo v krajine sa rozšíri.“ (http://www.sme.sk/c/2834163/fsb-rozsiri-

pohranicne-pasmo.html,  [02. 08. 2006]).  – Ruská skratka v slovenskom texte sa opäť 

vyskytuje v pôvodnej podobe, avšak pri jej dešifrovaní v slovenčine pozorujeme inverziu 

jednotlivých komponentov viacslovného pomenovania, kde na rozdiel od nezhodného 

prívlastku (primkýnania) v ruskom viacslovnom pomenovaní nachádzame v slovenskom 

preklade vyjadrenie zhodným prívlastkom (zhodou). 

 

СБУ (Служба безопасности Украины, ukr. Служба безпеки України – SBU – 

Ukrajinská bezpečnostná služba)      

     • „Ukrajinská bezpečnostná služba SBU vykonala raziu v sídle spoločnosti Naftogaz. 

Podľa SBU išlo o štandardnú súčasť kriminálneho vyšetrovania.“ (Teletext STV 1, 04. 03. 

2009, s. 138). – Ruská skratka sa, podobne ako aj skratka FSB, vyskytuje v transliterovanej 

forme a s inverziou jednotlivých komponentov v slovenskom preklade pôvodného ruského 

slovného spojenia (z ktorého bola skratka vytvorená); inverzia je podľa nášho názoru opäť 

vyvolaná gramatickými zákonitosťami oboch skúmaných jazykov. 

 

ЛГУ (Ленинградский государственный университет – LGU – Leningradská štátna 

univerzita) 

     • „Nový líder Ruska (D. A. Medvedev – poznámka M. CH.) 

V roku 1987 ukončil štúdium práva na Právnickej fakulte Leningradskej štátnej univerzity 

(LGU), v roku 1990 ako asistent na Katedre občianskeho práva získal vedeckú kandidatúru.“ 

(TelePlus č. 10/2008). – Skratku autor správy opäť preberá v pôvodnej forme a abreviačný 

motivant prekladá ekvivalentnou slovenskou lexikou. 

 

МЧС (Министерство по чрезвычайным ситуациям – Ministerstvo pre výnimočné 

situácie) 

     • „Moskva: Deväť ľudí prišlo o život po tom, ako sa v jednom z bytov v juhoruskej 

provincii Astrachán rozhoreli plamene. V sobotu o tom informovali zástupcovia ministerstva 
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pre mimoriadne situácie.“ (Teletext TV Markíza, s. 143, 15. 02. 2009). – Keďže táto skratka 

pomenúva inštitúciu, ktorá v našom (slovenskom) kultúrnom priestore absentuje (na rozdiel 

od predchádzajúcich skratiek pomenúvajúcich inštitúcie, ktoré jestvujú aj na Slovensku – 

FSB, SBU, LGU), resp. jej predmet činnosti spadá do poľa pôsobnosti iných slovenských 

inštitúcií, autor správy sa podľa nášho názoru správne rozhodol zbytočne nesťažovať 

recipientovi príjem informácie skratkou – exotizmom a uvádza ju v „dešifrovanej“ forme 

(prekladom pôvodného ruského pomenovania). 

 

2.) Ruská skratka sa preberá v pôvodnej (transliterovanej) forme, no jej realizácia 

v slovenskom texte je podmienená prítomnosťou určujúceho komponentu ruského 

abreviačného motivantu. 

 ВТБ (Внешторгбанк – Банк внешней торговли – Banka pre zahraničný obchod)      

     • „Výkonného riaditeľa VTB banky našli vo štvrtok mŕtveho v jeho bazéne na predmestí 

Moskvy Odincovo“ (Teletext TV Markíza, s. 149, 07. 12. 2007). – Ruská skratka sa preberá 

v pôvodnej (transliterovanej) forme v spojení so slovom banka, ktoré je však jedným 

z komponentov pôvodného viacslovného ruského pomenovania, čo vyvoláva tautológiu. 

Napriek tomu použitie tohto určujúceho komponentu pomáha čitateľovi zorientovať sa v texte 

správy a pochopiť jej význam. 

 

 РИА Новости (Российское информационное агенство Новости – Ruská informačná 

agentúra Novosti)  

     • „,Hasiči našli prvé dve obete, ktoré bojovali s plameňmi,` v dedine Molodežnyj, 

informovali predstavitelia úradov agentúru RIA Novosti a dodali, že po uhasení požiaru na 

mieste objavili telá ďalších siedmich Rusov“ (Teletext TV Markíza, s. 143, 15. 02. 2009). – 

Iniciálová skratka RIA (Novosti) je transliterovaná do slovenskej latinky a doplnená slovom 

agentúra – určujúcim komponentom pôvodného viacslovného pomenovania, ktorý 

v jazykovom vedomí rusistu ovládajúceho tento abreviačný kontext vyvoláva tautológiu; no 

pre recipienta je orientačným bodom pre správnu interpretáciu informácie.  

 

3.) Ruská skratka sa v slovenskom texte nahrádza slovenskou skratkou, t. j. jej etnokultúrnym 

variantom (Sipko, 2006). 

ВС РФ (Верховный суд Российской Федерации –  Najvyšší súd Ruskej federácie) 

     •  „Rusko: Podpredseda NS RF abdikoval 
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Moskva: Podpredseda Najvyššieho súdu Ruskej federácie Alexander Karpov v utorok 

rezignoval na funkciu.“ (Teletext TV JOJ, s. 129, 18. 02. 2009). – Prenos informácie 

zakódovanej v ruskej skratke autor správy kóduje ekvivalentnou slovenskou skratkou NS (NS 

SR – Najvyšší súd Slovenskej republiky), ktorej dešifrovanie nepredstavuje problém pre 

recipienta – používateľa.  

 

ЦИК (Центральный избирательный комитет –  Ústredná volebná komisia) 

     • „Samotné politické strany sa mohli zaregistrovať na Ústrednej volebnej komisii Ruskej 

federácie (ÚVK RF) spôsobmi, ktoré im určuje zákon, t. j.  zložením kaucie, dostatočným 

počtom podpisov občanov súhlasiacich s ich kandidatúrou či ich úspešným výsledkom v 

predošlých parlamentných voľbách“ (http://www.mepoforum.sk/regiony/vychodna-

europa/rusko/rusko-parlamentne-volby-2007-i-cast/?print=1,  [02. 05. 2010]). – Podobne ako 

v predchádzajúcom príklade sa ruská skratka v slovenskom texte nahrádza ekvivalentnou 

slovenskou skratkou pomenúvajúcou ten istý inštitút (keďže aj ruská skratka ЦИК, aj 

slovenská skratka ÚVK patria do všeobecného „abreviačného“ prehľadu nositeľov príslušných 

jazykov). 

 

4.) Ruská skratka sa v slovenskom texte nahrádza jestvujúcim anglickým ekvivalentom:  

СНВ (Договор о сокращении стратегиеских наступательных вооружений – Zmluva 

o obmedzení počtu strategických zbraní – START – Strategic Arms Reduction Treaty) 

      • „START a jadro Iránu 

 Rusko nechce tvrdšie proti Iránu 

Moskva – Rusko nebude súhlasiť s prísnejšími sankciami proti Iránu kvôli jeho jadrovému 

programu výmenou za novú dohodu s Washingtonom, ktorá bude pokračovaním Zmluvy 

o obmedzení počtu strategických zbraní (START).“ (Teletext STV 1, s. 141, 14. 07. 2009).  

     • „Obama a Medvedev podpísali nový START 

(...) Nový START nahrádza pôvodnú Zmluvu o obmedzení počtu strategických zbraní 

(START) z roku 1991, ktorej platnosť vypršala minulý rok v decembri.“ 

(http://www.euractiv.sk/obrana-a-bezpecnost/clanok/obama-a-medvedev-podpisali-novy-

start-014882, [09. 04. 2010]). – Autor správy dešifruje anglický ekvivalent ruskej skratky 

slovenským prekladom abreviačného motivantu. 
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ШОС (Шанхайская организация сотрудничества – Šanghajská organizácia spolupráce 

– SCO – Shanghai Cooperation Organization)  

     • „S očakávaným otváraním sa Turkménska medzinárodnej spolupráci je predpoklad 

kazašsko-turkménskych vzťahov. Členstvom v regionálnych organizáciách - Organizácia 

zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (CSTO) a Organizácia šanghajskej spolupráce (SCO), kde 

sú okrem kazašských susedov účastné aj Rusko (…) a Čína, ako kľúčové mocnosti v oblasti 

Strednej Ázie a paralelne aktívne pôsobenie vo vzťahu k NATO a USA, sú faktory posilňujúce 

geopolitické postavenie aj bezpečnosť Kazachstanu.“  

(http://www.eac.sk/print.php?page=412). – Anglickému ekvivalentu ruskej iniciálovej skratky 

v danom texte predchádza slovenský preklad abreviačného motivantu. 

 

Интер РАО ЕЭС (Российское акционерное общество Единая энергетическая 

система – Ruská akciová spoločnosť Zjednotený energetický systém – Inter RAO UES –  

Unified Energy  Systems of Russia) – túto ruskú iniciálovú skratku nachádzame v slovenskom 

texte taktiež v anglickom variante, a to samotnú bez dešifrovania alebo doplnenú anglickým 

abreviačným motivantom, resp. slovenským vysvetlením významu skratky, napr.:  

     • „Enel a Inter Rao Ues sa dohodli na spolupráci 

Generálny riaditeľ spoločnosti Enel Fulvio Conti a výkonný predseda predstavenstva ruskej 

spoločnosti Inter Rao Ues Boris J. Kovaľčuk podpísali Memorandum o porozumení a 

spolupráci v oblasti jadrovej energetiky, pre výstavbu nových elektrární a technického 

rozvoja, v energetickej efektívnosti, distribúcii v Rusku, ako aj v krajinách východnej 

Európy.“ (http://www.webnoviny.sk/ekonomika/enel-a-inter-rao-ues-sa-dohodli-na-

spolu/121246-clanok.html, [26. 04. 2010]). 

     • „Konzorciá zaujímajúce sa o SE by mali byť známe do 18. júna 

Ako jediný dosiaľ vytvorenie konzorcia s jedným, zatiaľ nemenovaným uchádzačom pripustil 

ruský RAO UES Rusko/RAO UES International.“ (http://firmy.etrend.sk/firmy-nefinancny-

sektor/konzorcia-zaujimajuce-sa-o-se-by-mali-byt-zname-do-18-juna.html, [14. 06. 2004]).  

     • „Rýchlo rastúca ruská ekonomika podlamuje nohy ruskému výrobcovi elektrickej energie 

RAO Unified Energy Systems (UES)“ (http://firmy.etrend.sk/firmy-nefinancny-sektor/rusko-

ma-malo-prudu.html, [07. 12. 2006]).   

     • „Ruské RAO UES chcú dodávať podmorským káblom elektrinu Nemecku 
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     Ruský elektrárenský podnik RAO UES sa zaoberá projektom dodávky elektrickej energie 

do Nemecka podmorským káblom“ (http://energoforum.sk/sk/r/230/ruske-rao-ues-chcu-

dodavat-podmorskym-kablom-elektrinu-nemecku.html, [15. 02. 2010]). 

 

ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности – Organizácie zmluvy 

o kolektívnej bezpečnosti – CSTO – Collective Security Treaty Organization) – Keďže 

badáme rôzne spôsoby prenosu tejto skratky do slovenčiny, možno ju nazvať prechodným 

typom patriacim k prvému, druhému aj k štvrtému spôsobu prenosu do slovenčiny, ktoré 

uvádzame v tomto príspevku, napr.:       

     • „Moskva – Sedem postsovietskych štátov vrátane Ruska, ktoré sú členmi regionálneho 

bezpečnostného bloku, vytvorí spoločnú vojenskú jednotku rýchleho nasadenia. Počas 

moskovského summitu Organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti sa na tom zhodli lídri 

Ruska, Arménska, Bieloruska, Kazachstanu, Kirgizska, Tadžikistanu a Uzbekistanu.“ 

(Teletext STV 1, s. 149, 04. 02. 2009). – Ruská iniciálová skratka sa v slovenskom texte 

nahrádza slovenským prekladom pôvodného ruského viacslovného pomenovania. Daný 

príklad je podľa nás porovnateľný s „(ne)prevzatím“ skratky МЧС (Министерство по 

чрезвычайным ситуациям – Ministerstvo pre mimoriadne situácie) pomenúvajúcej jav 

(inštitúciu) absentujúci v slovenskom kultúrnom priestore. Aj keď je Slovenská republika 

členom NATO (Severoatlantickej aliancie), teda organizácie obdobnej Organizácii zmluvy 

o kolektívnej bezpečnosti (ОДКБ), nazdávame sa, že sa táto ruská skratka realizuje (ako 

uvádzame v ďalších príkladoch) v slovenskom texte v anglickom variante v spojení so 

slovenským prekladom abreviačného motivantu aj pod vplyvom inklinovania k jazyku 

používajúcemu rovnaký grafický systém – latinku, teda k angličtine ako k „autoritatívnemu“ 

jazyku medzinárodnej komunikácie súčasnosti, avšak neslovanskému (keďže v danom 

prípade existuje anglický ekvivalent ruskej iniciálovej skratky), napr.: 

     • „Moskva: Sedem krajín bývalého Sovietskeho zväzu vytvára spoločnú vojenskú jednotku 

rýchleho nasadenia. V stredu o tom v Moskve informoval ruský prezident Dmitrij Medvedev. 

Dohodli sa na tom na moskovskom summite predstavitelia Ruska, Arménska, Bieloruska, 

Kazachstanu, Kirgizska, Tadžikistanu a Uzbekistanu, ktoré sú združené v Organizácii Zmluvy 

o kolektívnej bezpečnosti (CSTO).“ (Teletext TV Markíza, s. 144, 04. 02. 2009).  
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     • „Rusko v pondelok obvinilo Bielorusko z „iracionálneho správania", keď bojkotovalo 

summit o regionálnej bezpečnosti Organizácie Dohody o spoločnej bezpečnosti (CSTO)“ 

(http://www.fmg.sk/spravy/clanky/putin-svojich-upozornil-aby-neurazali-bielorusko-

47801.html, [15. 06. 2009]). – Ruskú skratku v slovenskom texte nachádzame v jej anglickom 

variante, predchádza jej však slovenský preklad abreviačného motivantu. 

     • „Podpísanie dohody o vytvorení síl rýchlej reakcie Organizácie dohody o kolektívnej 

bezpečnosti (ODKB) oznámil arménsky prezident Serž Sarkisjan s tým, že Uzbekistan k 

svojmu podpisu priložil ešte zvláštne pripomienky. Uzbecké výhrady sa podľa hovorcu ODKB 

týkajú toho, že do síl rýchlej reakcie majú byť zapojené aj tajné služby a ministerstvá pre 

mimoriadne situácie.“ (http://spravy.pravda.sk/rusko-vytvara-protivahu-nato-dk0-

/sk_svet.asp?c=A090204_161521_sk_svet_p29, [04. 02. 2009]). 

     • „OSN a ODKB podpísali deklaráciu o  spolupráci“ 

(http://www.srspol.sk/politika/politika/osn_a_odkb_podpsali_deklarciu_o_spoluprci, [18. 03. 

2010]). – Uvedené príklady poukazujú na rôznorodosť preberania tejto ruskej skratky do 

slovenčiny, čo zjavne závisí od kladného postoja slovenského publicistu k forme ruskej 

skratky transliterovanej do slovenčiny alebo k jej anglickému ekvivalentu.  

 

ВЦИОМ (Всероссийский центр исследования общественного мнения – Všeruské 

výskumné centrum verejnej mienky – VCIOM/VTsIOM – All-Russian Public Opinion 

Research Center/All-Russia Center for the Study of Public Opinion) 

     • „Podpora Medvedeva klesla od začiatku januára zo 74 na 69 percent, zatiaľ čo podpora 

Putina zo 77 na 74 percent v tom istom čase, uviedlo Ruské výskumné centrum verejnej 

mienky (VTsIOM). VTsIOM tiež uviedlo, že len 15 percent Rusov podporuje ekonomickú 

politiku lídrov, zatiaľ čo 33 percent ju neschvaľuje.“ (Teletext TV Markíza, s. 136, 18. 02. 

2009). 

     • „Obyvatelia Ruska už nemajú najväčšiu obavu z NATO, ale z ekonomickej krízy. Vyplýva 

to z výsledkov najnovšieho prieskumu moskovského inštitútu VTsIOM.“ 

(http://www.24hod.sk/Najvacsim-strasiakom-je-uz-pre-Rusov-ekonomicka-kriza-nie-NATO-

cl81851.html, [13. 07. 2009]). 

     • „Obamu mánia v Moskve nečaká 

Napriek tomu Obamove slová o tom, že treba resetovať vzťahy s Ruskom, časť Rusov 

ovplyvnili. Podľa ruskej agentúry  VTsIOM, ktorú citoval Reuters, počet ľudí, ktorí majú 
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dobrý pohľad na USA, stúpol z 22 percent na súčasných 43.“ 

(http://www.sme.sk/c/4921147/obamu-mania-v-moskve-necaka.html, [06. 07. 2009]). 

     • „Nástup Baracka Obamu do čela Bieleho domu zmenil postoj ruských občanov na 

Spojené štáty. Podľa prieskumu inštitútu VTsIOM, ktorého výsledky zverejnili v piatok v 

Moskve, vníma teraz Spojené štáty pozitívne 46 percent Rusov.“ 

(http://www.ta3.com/sk/reportaze/125391_prieskum-obama-zmenil-pohlad-rusov-na-usa, [03. 

07. 2009]). – V uvedených príkladoch nachádzame v slovenskom texte anglický variant 

skratky, resp. ruskú iniciálovú skratku v tzv. anglickej transliterácii. Túto skratku môžeme do 

angličtiny transliterovať ako VCIOM a tiež ako VTsIOM. (Je potrebné poznamenať, že táto 

skratka v angličtine existuje len v transliterovanej podobe2, teda nie ako anglický ekvivalent 

ruskej skratky, na rozdiel od predchádzajúcich skratiek). Je pozoruhodné, že slovenský 

publicista sa pri prepise ruskej skratky do slovenčiny (z ruskej azbuky do slovenskej latinky) 

prikláňa k spôsobu transliterácie ruskej skratky do angličtiny, ktorý sa nezhoduje 

s transliteráciou z ruštiny do slovenčiny, ktorej realizáciu vymedzujú Pravidlá slovenského 

pravopisu (Bratislava, 2000). Ľ. Benediková píše, že „náročnosť transliterácie spočíva v tom, 

že pri prepise možno použiť len tie grafické znaky, ktoré sú inventarizované v abecede 

prijímajúceho jazyka, v našom prípade v slovenčine“ (Benediková, 2003, s. 25). Aj keď 

slovenský publicista použil na prepis danej skratky grafické znaky inventarizované 

v slovenčine (keďže aj vo variante VCIOM, aj vo variante VTsIOM používa grafické znaky 

ustanovené v slovenčine), nepostupoval v súlade s Pravidlami slovenského pravopisu, 

ktorými by sme sa pri tvorbe písomných prejavov (transliteráciu nevynímajúc) mali riadiť. 

Autor správy tak nespĺňa ani ďalšiu podmienku transliterácie, a síce, že „spätným prepisom 

by sme mali dostať správne napísané pôvodné slovo (meno, názov, časť textu atď.)“ 

(Kupková, 2004). Domnievame sa, že v danom prípade by bolo vhodnejšie použiť slovenskú 

transliteráciu ruskej skratky (aj keď ani tá nie je pre recipienta „hmatateľným“ nositeľom 

informácie; je však doplnená slovenským prekladom abreviačného motivantu, ktorý 

slovenskému recipientovi rekonštruuje informačný tok), rešpektujúc pravidlá a gramatické 

zákonitosti slovenského jazyka. 

 

Ruské skratky sa teda do slovenčiny preberajú rôznymi spôsobmi. Snažili sme sa 

každý zo spôsobov vnímať z pohľadu slovenského recipienta. Z tohto pohľadu sa nám 

najprirodzenejším a nápomocným z hľadiska prenosu informácií javí prepisovanie ruských 

                                                 
2 V slovníkoch skratiek citovaných v tejto práci túto skratku nenachádzame.  
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skratiek v súlade s transliteráciou z cyriliky (ruskej azbuky) do latinky, uvedenou 

v Pravidlách slovenského pravopisu a doplnenou slovenským prekladom ruského 

abreviačného motivantu, resp. len prekladom ruského pôvodného pomenovania (v prípade, že 

ruská skratka pomenúva jav absentujúci v slovenskom kultúrnom priestore), a taktiež použitie 

slovenskej skratky – etnokultúrneho ekvivalentu ruskej skratky (v prípade, že existuje). 

Používanie tzv. anglickej transliterácie považujeme za filologicky neetické vo vzťahu 

k jazykovej autonómii slovenského jazyka. 
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