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Interkultúrna komunikácia medzi predstaviteľmi rôznych národov má v každom 

historickom období svoje vlastné zákonitosti, pravidlá, špecifiká, dimenziu 

konštantných jazykových a rečových stereotypov, priestor identity kongruencie pri 

dešifrovaní obsahu textu, ale aj odlišností prezentácie či reflexie entít spoločenskej 

hodnoty. Existuje báza univerzálií vlastných jazykovým a kultúrnym spoločenstvám 

nezávisle od seba, ktorá sa premieta prostredníctvom všeľudsky typických reakcií, 

unifikovaného správania jedincov ako takých, nezávisle od akejkoľvek kategorizácie, 

spoločného rovnoznačného hodnotenia, prístupu k reáliám (národy ako kolektívy 

tvorené z biologických ľudských jedincov vo všeobecnosti poznajú pojmy dieťa – 

dospelý jedinec, muž – žena, chlapec – dievča, silnejší – slabší, hladný – sýty, 

zdravý – chorý, chcem – nechcem a pod.). Následne nad touto základňou má každý 

národ svoje vlastné a konvenciou ustálené stereotypy na úrovni škál správania sa a 

hodnotenia rôznych aspektov reality, ktoré môžu vytvárať priestor divergencie pri 

komunikácii odlišných etník (porov. filozofické a následne jazykovedné smery 

univerzalizmus a relativizmus).  

 Na vyššom stupni spoločenskej organizácie si kolektívy stanovujú hranice 

a pravidlá, ktoré odzrkadľujú predstavu o potrebách a hodnotách daného kultúrneho 

spoločenstva a ktoré sa spravidla opierajú o ním nažité dlhodobé skúsenosti. Oblasť 

toho, čo chcem a môžem ľudí polarizuje od narodenia po reverz jeho bytia  

nezávisle od konkrétneho historického obdobia, kontinentu, pohlavia, rasy, veku. 

Celé dejiny ľudstva sú poznačené bojom, kde sú proti sebe dve protichodné sily, 

ktoré na seba tlačia. Aby bola zachovaná rovnováha, ľudstvo prišlo k poznaniu, že 

každé spoločenstvo musí dodržiavať isté pravidlá. Niektoré sú geneticky 

univerzálne, iné na úrovni konfrontácie rôznych iných národov, vzdialených 

teritoriálne, svojim mentálnym a emotívnym naturelom, kultúrnou tradíciou, 

ideológiou, vrátane náboženstva, môžu predstavovať opozitný priestor a hodnotenie 

reality sa dostáva do pozície, keď definovať status na osi plus a mínus predstavuje 

kategóriu relativity.  

 Preklenúť bariéru pri komunikácii jedincov pochádzajúcich z rôznych 

kultúrnych, a teda v prevažnej miere aj jazykových pomerov celé stáročia pomáhajú 

jazykovo zdatní mediátori, sprostredkovatelia výmeny informácií toho najrôznejšieho 

charakteru. Prví bilingváli žili na kontaktných hraniciach susedných krajín 

a v mierových časoch pomáhali rozvíjať obchod, remeslá, posúvať myslenie ďalej, 

na vyššiu úroveň. V čase vojny participovali pri riešení konfliktov a často mali 

možnosť silou svojej erudície a ducha zvrátiť v prospech života vývoj udalostí k 

lepšiemu. Zo školy poznáme klasický príklad v istom zmysle jazykového 

„relativizmu“, keď bola hodnota výpovede korigovaná a vedome usmerňovaná 

(manipuláciou v priestore bieleho miesta chýbajúcej interpunkcie) zo strany jazykovo 
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zdatného sprostredkovateľa pri prednese rozsudku s týmto textom: „popraviť 

nemožno vyhovieť“. Úlohe mediátora sa preto venuje značná pozornosť odnepamäti 

a je aktuálna stále. Súčasný mediátor, tlmočník alebo prekladateľ je konfrontovaný 

s najrôznejšími spoločenskými výzvami a jednou z nich je aj práca v oblasti prekladu 

významovo širšie chápaných tzv. súdnych dokumentov. 

 V období do začiatku 90. rokov 20. storočia sa medzi krajinami socialistického 

bloku aplikovali usmernenia legislatívnych dokumentov a uplatňovali konvencie 

zakotvené v spoločných, zväčša dvojstranných, dohodách. Podobné texty 

predstavovali základné východisko pri preklade textov právneho charakteru, ale 

vzhľadom na obmedzené možnosti migrácie, súdni prekladatelia na Slovensku 

nemali väčšie praktické možnosti a ich práca sa obmedzovala zväčša na preklad 

administratívnych dokumentov fyzických osôb (matričné dokumenty, doklady 

o vzdelaní, štúdiu v zahraničí a odpracovaných rokoch). Občas sa naskytla možnosť 

vyskúšať si profesionálne prekladateľské kompetencie v rámci rodinného práva 

v súvislosti s uzatváraním medzinárodných manželstiev, rozvodov a riešenia 

problémov s tým súvisiacich. (uznesenia či rozhodnutia okresných a krajských 

súdov, dožiadania o prevzatie prípadu, začatie, resp. uzavretie konania v istej veci). 

Keďže súkromný sektor v súčasnom chápaní tak v bývalom Československu, ako 

ani v Sovietskom zväze nemal vlastný priestor, podnikateľské aktivity a s nimi 

súvisiace medzinárodné dohody, kontrakty, reklamácie, arbitráže či iné formy 

kontaktov ukotvené písomne spadali do kompetencie zložiek vyšších štátnych 

orgánov, príslušných ministerstiev, ktoré mali stálych interných prekladateľov 

viazaných konfidencialitou. Dané historické obdobie vývoja dotknutých krajín 

z hľadiska spomínanej právnej komunikácie vymedzovali dokumenty z r. 1982 

a 1983, a to Zmluva medzi ČSSR a ZSSR o právnej pomoci a právnych vzťahoch vo 

veciach občianskych, rodinných a trestných a vyhláška k nej č. 95. Obchodné právo 

predstavovalo špecifickú oblasť, v rámci ktorej sa riešili vzťahy a možné kolízie na 

úrovni ministerstva zahraničného obchodu.  

 Právny preklad predstavuje preklad textov vzťahujúcich sa na oblasť práva, 

používaných na výmenu kognitívnych štruktúr z oblasti právnych informácií medzi 

subjektmi hovoriacimi rôznymi jazykmi. Právo predstavuje oblasť spätú so sociálno-

politickými a kultúrnymi charakteristikami, osobitosťami či atribútmi krajiny a preložiť 

takýto text nie je ľahké. Pri sprostredkovaní prenosu informácie právneho charakteru 

v jej úplnosti musí byť jazyk prekladu exaktný, jasný a „výklad“ osobitne precízny a 

spoľahlivý. Po rozpade socialistického spoločenstva sa síce Slovensko a niektoré 

nástupnícke republiky bývalého ZSSR dohodli na ďalšej účinnosti spomínaných 

legislatívnych dokumentov, ale vstupom Slovenska do Európskej únie sa zmenili 

početné pravidlá a normy upravujúce právne otázky fungovania a komunikácie 

rôznych krajín a tento fakt postavil prekladateľov do novej pozície a pred nové výzvy. 

Pôvodné prekladateľské inštrumentárium prestalo spĺňať kritériá pre zvládnutie 

náročnosti riešených úloh spätých s traslačnou činnosťou, a to tak z jazykového, ako 

aj extralingválneho hľadiska. Keďže ani politické, ani technické možnosti nedokázali 

poskytnúť priestor na tvorbu odborných, profesionálne relevantných a spoločensky 

žiadaných informačných zdrojov s širšou ponukou možnosti hoci aj paralelných 
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textov (okrem textu spomínanej zmluvy), slovenský prekladateľ pre materinský a 

ruský jazyk mal k dispozícii len učebné skriptá ruského jazyka určené pre študentov 

právnických fakúlt (Čebotariov), z ktorých si mohol vytvoriť vlastný ad hoc glosár, 

ktorý ale nemohol dostatočne pokryť potreby ani vtedajšej spoločenskej praxe (napr. 

text poučenia svedka nebolo možné získať ani v jednom z jazykov voľne, a to ani na 

okresnom súde). Elektronické médiá absentovali úplne. Inštrumentárium preto 

predstavovali najmä všeobecné dvojjazyčné slovníky, ktoré sa od odborných 

prekladových slovníkov líšia extenziou rozsahu včlenených jednotiek tak 

z formálneho, ako aj obsahového hľadiska. Pre prekladateľa je však dôležité mať 

k dispozícii zdroj, ktorý by fixoval nielen najfrekventovanejšie slovné znaky (slová, 

slovné spojenia), ale umožňoval by aj excerpciu na úrovni konfrontácie, ktorá 

predstavuje užší typ komparácie s vyčlenením odlišností a poukázaním na možné 

posuny pri prenose informácií. To však môže poskytnúť len zdroj, ktorý má výsostne 

odborný charakter s dostatočne úzko vymedzeným komunikačným priestorom. 

Podobnú podmienku pre účely sprostredkovania medzikultúrnej komunikácie sú 

potenciálne schopné pokryť odborné terminologické dvoj- či viacjazyčné prekladové 

slovníky. 

 V našom aktuálnom časovom priestore už nájdeme viaceré dvojjazyčné 

právnické slovníky v printovej a/alebo elektronickej podobe, paralelné texty, 

výkladové právnické slovníky, východiskové normatívne právne akty a iné odborné 

referenčné zdroje, vrátane odbornej a náučnej literatúry. Daný priestor by v blízkom 

čase (na prelome rokov 2015/2016) mala zaplniť elektronická publikácia bibliografie 

odborných monografií, štúdií, slovníkov, glosárov či iných odkazov na zdroje, kde je 

zachytená právnická terminológia s krátkymi anotáciami zachytených jednotiek, 

pripravovaná slovenským autorským kolektívom v rámci riešenia projektu APVV 

v Bratislave. Rukopis, ktorý sme mali možnosť posudzovať, svedčí o tom, že daný 

priestor je ešte stále v mnohých smeroch bielym miestom na mape komparatívneho, 

resp. kontrastívneho výskumu a lexikograxickej fixácie právnej terminológie.  

 Každý text ako potenciálne formálne i obsahovo dynamická matéria, z ktorej 

má byť istou odbornou manipuláciou vytvorený translát ako výpovedne plnohodnotný 

komunikát, má v každej spoločenskej či inej vednej, technickej a pod. oblasti, teda aj 

právnej, schopný obstáť v prísnej znakovo polarizovanej konfrontácii kognitívnych 

štruktúr a exaktne ich sprostredkovať aj na úrovni rozdielnych kultúrnych tradícií 

a sociálno-politických systémov. To implicitne kladie požiadavky na prekladateľa ako 

hlavného interkultúrneho mediátora. V odbornom prípravnom prostredí (školiace 

pracoviská pre jazykové štúdium na rôznych úrovniach) sa preto dôraz kladie na 

usmernenie potenciálnych translátorov vo vzťahu k metodike, technikám, postupom, 

resp. formálnym aspektom danej činnosti, ktoré tvoria množinu prvkov tvoriacich 

nevyhnutné jadro, z ktorého sa odvíja úroveň dosiahnutého cieľa.  

 Spravidla každá didaktická príručka zameraná týmto smerom uvádza, že 

prekladateľ  

 

– musí poznať pôvodný, teda východiskový jazyk rovnako dobre ako cieľový jazyk,  
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– musí disponovať znalosťami z oblasti predmetu, o ktorom text niečo vypovedá, 

a teda vyznať sa v problematike z pohľadu a kultúrneho hľadiska autora 

východiskového textu rovnako dobre, ako aj z pohľadu a kultúrneho hľadiska 

cieľového recipienta, 

– musí sa orientovať v konceptosfére právneho diskurzu (v danom prípade tak 

slovenského, ako aj ruského),  

– musí poznať terminológiu konfrontovaných právnych systémov, rozumieť jej, 

vedieť vytvoriť vzťahy úplnej ekvivalencie nielen na úrovni všeobecnoodbornej 

terminológie, ale aj špecifických termínov konkrétnej oblasti práva, 

– vedieť identifikovať suboblasti jednotlivých oblastí práva, 

– disponovať kompetenciou zachovať štýl textov s jazykom práva,  

– dokázať identifikovať posuny v kognitívnych štruktúrach formálne identických 

termínov východiskového a cieľového jazyka,  

– musí disponovať schopnosťou orientovať sa v potrebných nápomocných 

zdrojoch, 

– mať na zreteli, že jednotlivé zdroje (napr. odborné dvojjazyčné slovníky) nie sú 

špecifikované, a teda tvorené na konkrétne podmienky prekladateľského 

zadania (nie sú oddelené, resp. kategorizované podľa jednotlivých oblastí 

práva). 

 

Súčasným najobligátnejším príručným zdrojom informácií sú nespočetné internetové 

stránky, kde je možné nájsť „všetko“, vrátane rôznych chýb a nekorektností. Túto 

skutočnosť je preto nevyhnutné mať na zreteli a pri vyhľadávaní sa neuspokojiť ani 

s prvou, ani s druhou ponukou, ale nálezy verifikovať podľa relevantných odborných, 

resp. vedeckých či akademických lexikografických textov. Ako príklad neuveriteľného 

počtu prípadov opakujúcej sa nekorektnosti možno uviesť použitie výrazu 

nasledovne/následovne, a to aj v respektabilných publikáciách z najrôznejších 

oblastí (vrátane jazykovedných) od renomovaných slovenských autorov vo význame 

nasledujúcim spôsobom, takto (príklad: Pri manipulácii s prístrojom postupujte 

nasledovne...; Nasledovné príklady poukazujú na to, že jazyk je dynamický 

konštrukt...). A to sme v rovine materinského jazyka. V odborných textoch, ktoré 

prešli precíznou jazykovou korektúrou by sa podobné „preklepy“ či „spamy“ nemali 

vyskytovať, preto práve tie a také majú slúžiť ako zdroj kvalitnej a hodnovernej 

referencie. Na časté chyby al. posuny v používaní istej terminológie v konkrétnej 

oblasti sporadicky upozorňujú jazykovedné štúdie v lingvisticky orientovaných 

časopisoch, vedeckých zborníkoch, niekedy výnimočne i rozsiahlejšie práce. Preto 

celoživotnou povinnosťou prekladateľa je sledovať zmeny v dynamike tak 

materinského, ako aj iného pracovného jazyka. V krajinách ruskej jazykovej oblasti 

budúci právnici v rámci povinných disciplín musia počas vysokoškolského štúdia 

absolvovať predmet ruský spisovný jazyk. Tak sa študent, ktorý predtým ako laik 

z komunikácie poznal bežne požívanú konštrukciu бремя доказательств (pričom 

použiť ju môže aj učiteľ práva na prednáške) a nikdy sa nad tým nezamýšľal 

dozvedá, že správna je konštrukcia бремя доказывания (dôkazné bremeno). 

Slovenského prekladateľa môže osloviť z rôznych médií známe spojenie dôkazové 
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bremeno, dokazovacie bremeno, bremeno dokazovania a pod. Sú to však 

nekorektnosti jazykového charakteru, ktoré nemenia výpovednú hodnotu 

a kognitívny plán zostáva zachovaný. Predstavitelia každého národa a nositelia 

každého jazyka majú tendenciu z rôznych dôvodov stanovené normy odsúvať, 

korigovať, prispôsobovať cudzej norme, a to tak vo všeobecnosti, ako aj konkrétne 

k jazyku, dokonca aj tie, kde je purizmus veľmi silný (francúzština, v istom období 

slovenčina, v súčasnosti ukrajinčina vo vzťahu k ruštine a pod.). 

 Charakter a intenzita kultúrnych kontaktov spôsobujú, že normy, pravidlá 

a pod. celospoločenské ustanovenia sa modifikujú, staré prestávajú platiť, objavujú 

sa nové pojmy a s nimi aj nová slovná zásoba. V medziobdobí koexistujú vo 

variantoch, čo pri preklade môže viesť k interferencii, resp. iným obsahovým 

posunom. V medzinárodnej komunikácii sa rôzne spoločenské podmienky v rôznych 

krajinách môžu premietnuť do verbálnej podoby, ktorá pri jazykovom prevode môže 

vyvolať dilemy. Napríklad v ruskom kultúrnom priestore má výraz Memorandum ten 

význam, ako Spoločenská zmluva – Slovenská republika, Maďarsko (= zriaďovacia 

listina/dohoda), v ruštine však. Учредительный договор = Prevádzková dohoda 

(Spojené štáty), ale spojenie Учредительный договор (РФ) sa pri komunikácii 

s inými krajinami dešifruje napr. ako Memorandum of Association (Cyprus, Anglicko), 

resp. ide o články z obchodného registra (USA).  

 Aj keď je v danom období najmä v germanisticky orientovanej literatúre 

tendencia výraz „ekvivalencia“ ako translatologický termín anulovať, ako sme 

v jednej z vlastných štúdií (zborník z rusistickej konferencie konanej na IRUS FF PU 

v Prešove v r. 2014 v tlači) deklarovali, v reálnej praxi sa v odbornej komunikácii 

tento termín v celosvetovom kontexte stále používa. Preto ho budeme ďalej 

aplikovať na vyjadrenie obsahovej zhody, kongruencie či rovnocennosti ako istej 

miery, rozsahu a hodnoty možnej súvzťažnosti jednotiek rôznych jazykov. Na úrovni 

sémantických, resp. kognitívnych štruktúr sa, napríklad v ruskej jazykovede 

i translatológii, vyčleňujú tri typy ekvivalencie: 

 

1. úplná zhoda (right – право/полномочие – právo) 

2. čiastočná zhoda (lien, pledge, mortgage, hypothecation – залог, залоговое 

право; залог недвижимости – záruky, záložné právo, hypotéka na nehnuteľnosť/ 

založenie nehnuteľnosti) 

3. nulová ekvivalencia – (trust – траст – trust). 

 Podobné prípady rôznej extenzie a lokalizácie výrazu sa vyskytujú aj medzi 

slovenčinou a ruštinou, a to nielen v zložitých právnych textoch, ale aj vo 

frekventovanejšej súdnej dokumentácii. Prekladateľ tak permanentne rieši úlohy, 

ktoré vyžadujú istý pomerne stabilný algoritmus postupu pri dešifrovaní významu 

jednotky východiskového jazyka, aby následne mohol text preložiť tak, aby bol 

zrozumiteľný aj cieľovému recipientovi, čo predpokladá: 

 

1. identifikovať oblasť práva a rozsah významu, 

2. nájsť termín s analogickým rozsahom v cieľovom jazyku a 

3. porovnať vyčlenené rozsahy významu východiskového a cieľového jazyka. 
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Ako inštrumentárium je možné a vhodné použiť prekladové, výkladové a odborné 

encyklopedické slovníky, ak také sú k dispozícii, odborné, resp. niekedy aj 

populárno-náučné príručky a učebnice. 

V slovensko-ruskej perspektíve sa prekladatelia pri preklade textov z oblasti 

súdno-právnej praxe majú možnosť oprieť o Veľký slovensko-ruský slovník a Veľký 

rusko- slovenský slovník, ktoré však predstavujú lexikografické príručky, síce 

akademického typu, ale zamerané na všeobecnú slovnú zásobu s limitovanou a 

cielene zvolenou časťou odbornej právnej terminológie. Ostražitosť evokuje aj 

obdobie vzniku a vydania uvedených publikácií, najmä tie diely, ktoré dokumentujú 

realitu spoločenského života do roku 1990. V súvislosti s diametrálne odlišným 

vývinom politickej situácie od tohto obdobia tak na Slovensku, ako aj v Rusku, výklad 

a konfrontácia definícií odborných termínov predstavujú pre prekladateľa pri práci s 

podobnými staršími slovníkmi, ale aj inými zdrojmi skoršieho dáta vydania 

nevyhnutný krok pracovného algoritmu. Môže sa totiž stať, že termín sa v slovníku 

bude nachádzať, ale jeho významová alebo štylistická hodnota nebude zodpovedať 

súčasnému chápaniu. Napríklad pri slove árenda môže byť uvedené, že ide o 

zastaraný výraz, a to v súvislosti s tým, že počas socializmu sa tento pojem mapujúci 

starý kapitalistický spoločenský systém ako realita vytratil, ale po novembrovej 

revolúcii r. 1989 sa spolu so zmenou ekonomických vzťahov opäť vrátil a následne 

sa aj on verbálne s prvotnou sémantickou štruktúrou „revitalizoval“. Napriek tomu, že 

tak Slovensko, ako aj Rusko nahradilo socializmus inou formou spoločensko-

ekonomických a politických vzťahov, ich vývoj sa neuberal rovnako a ani 

interkultúrne kontakty nenesú znamienko rovnosti. Rekonštrukcia legislatívy sa 

neniesla a nenesie v znamení identických cieľov, každý zo štátov sleduje a uplatňuje 

vlastné národné predstavy, a teda aj postuláty a definície termínov môžu vykazovať 

značné kolízie tak v obsahovom, ako aj formálnom pláne. Niekde pretrváva tradícia 

skostnatených administratívnych stereotypov, inde sa ujímajú nové formy vyjadrenia 

starých pojmov. To vyžaduje, aby bol prekladateľ v kontinuite s aktuálnymi 

informáciami, vedel identifikovať kde je možné aplikovať staré vžité a kde použiť 

nové, možno aj exotizujúce postupy. Z hľadiska funkcie translátu môže ísť o preklad: 

 

– referenčný 

– pracovný 

– inštitucionálny, úradný (bez overenia) 

– úradný (overený pečiatkou MS SR). 

  

Postup práce pri preklade zahŕňa prvotné čítanie textu, vyčlenenie kolíznych miest, 

preklad definícií (texty v oboch jazykoch ako paralelné komunikáty je potrebné 

odkonfrontovať vo všetkých častiach), preklad celého textu, redakčná kontrola, 

záverečná úprava.  

Text je potrebné na začiatku prečítať celý, aby bolo možné identifikovať druh 

a štýl textu, formálnu úpravu dokumentu, nečitateľné alebo vynechané úseky, 

vyčleniť opakujúce sa úseky a odborné termíny, definovať cieľového recipienta, 
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adresáta, vymedziť osobnosť autora (odborník – sudca, prokurátor, vyšší súdny 

úradník, dopravný policajt, patológ, resp. účastník komunikácie z laického prostredia 

– svedok, poškodený, žalobca, žalovaný), preskúmať jazykovú originalitu, resp. 

šablónovitosť textu a v súvislosti s tým zmapovať rozsah práce a prípadnú potrebu 

konzultácií alebo možnosť doplnenia informácií iným spôsobom. 

Prekladateľ sa musí orientovať v textoch zákonníkov tak východiskového, ako 

aj cieľového kultúrneho spoločenstva, aby mohol v prípade potreby konzultovať 

možné kolízie so zadávateľom prekladu. V SR existujú dohody podľa Obchodného 

zákonníka, ale aj podľa občianskeho zákonníka, pričom v prvom aj druhom prípade 

môže ísť o ten istý druh zmluvy (o kúpe a predaji, o nájme atď.), rozdiel je však v 

terminologickom aparáte, a to najmä pri pomenovaní subjektov podľa konkrétneho 

zákonníka. V ruskom prostredí Obchodný zákonník nemá zastúpenie, všetky druhy 

zmlúv podliehajú účinnosti Občianskeho zákonníka, okrem pracovnej zmluvy, ktorá 

rovnako ako na Slovensku tvorí predmet výkladu Zákonníka práce (ГК РФ). 

 Vo svete sa obyčajne vyčleňujú dva základné systémy práva, a to všeobecné 

(precedentné) – USA, VB, Spojené kráľovstvo a občianske.(kodifikované) – Európa 

a RF. Okrem toho môže ísť o materiálne alebo procesné právo. 

 V ruskom prostredí, ktoré je napriek mnohým súčasným odlišnostiam sa 

prekladateľ pomerne nekomplikovane zorientuje v obsahu dohôd podľa zákonníkov 

na základe ich delenia na majetkové a organizačné. 

 

Имущественные – majetkové slúžia na prevod majetku, vykonanie prác, 

poskytnutie služieb: 

 

– на передачу имущества (купли-продажи, поставки, электро, водоснабжение) 

– на выполнение работ  

– на оказание услуг (страхования, экспедиции, комиссии, хранения) 

 

Organizačné predstavujú dohody na vyššej spoločenskej úrovni (štátne objednávky, 

doprava, spoločenské dohody a pod.) 

 

– Учредительные договоры – Генеральные договоры (об организации 

перевозок, на госзакупки). 

 

Prekladateľská práca sa odvíja od vyčlenenia dvoch základných aspektov, a to 

všeobecno-prekladateľských a špecifických aspektov prekladu.  

 

1 Všeobecné aspekty  

 

Možno ich definovať ako prácu pri definovaní, ktoré sú zhodné a ktoré odlišné prvky 

analyzovanej právnej oblasti rôznych kultúrnych systémov, a teda čo tvorí základný 

jazykový aparát, aké prekladateľské postupy, resp. formy prevodu bude potrebné či 

možné uplatniť pri sprostredkovaní daného diskurzu. Patria sem napr. aj logicko-

gramatické väzby, prípadné probely (slová, vety, odseky), resp. synonymné výrazy, 
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interpunkcia – kolízne momenty: (v ruských čísliciach sa tisícky odčleňujú medzerou, 

desatinné čísla čiarkou 

 

2. 000, 00 dolárov (slov.) = 2 000,00 долл. США (rus.) = US$ 2,000.00 (angl.) 

 

2 Špecifické aspekty  

 

Jedným zo základných pravidiel prekladu právnych textov je požiadavka, aby sa ten 

istý termín prekladal v rámci jedného textu vždy rovnako: требуемый – 

požadovaný – required, необходимый – nevyhnutný – necessary. Preto je potrebné 

vyčleniť potenciálne prvky tvoriace synonymický rad, napr.: договор, соглашение, 

контракт, pričom: kontrakt = договор подряда (v stavebníctve), контракт (v 

ropnej oblasti a v zahraničnom obchode), договор = соглашение, okrem ustálených 

združených pomenovaní.  

 Práca pri identifikácii extenzie sémantických prvkov predstavuje hľadanie 

potrebných štruktúr na základe konfrontácie exhibitov termínov.  

 

Napríklad: 

Сделки – действия лиц, направленные на установление, изменение или 

прекращение прав и обязанностей. 

Договор – двусторонняя сделка, для совершения которой необходимо 

выражение согласованной воли двух (или более) сторон. 

Договоры: одно-, дву- и многосторонние: договор аренды, учредительный 

договор, ale соглашение акционеров. Из договора возникают обязательства 

сторон. 

 

Najobligátnejšou zložkou všetkých typov úradných, vrátane súdnych dokumentov je 

názov dokumentu, ktorý na rozdiel od západných jazykov je tak v slovenčine ako aj 

v ruštine obyčajne dlhý, štruktúrne gramaticky stavaný s postpozíciou: dohoda 

o prenájme miestností (nebytových priestorov a pod.) = договор аренды 

помещений (angl. Premises Lease), dohoda o zakomponovaní zmien a doplnkov = 

договор о внесении изменений и дополнений (angl. Amendme 

 Okrem tohto základného údaja, ktorý je prvým identifikátorom podstaty 

aktuálnej komunikácie, druhu diskurzu a nositeľom informácie o obsahu textu sa 

v súdno-prekladateľskej praxi dá v štruktúrnom zmysle vyčleniť istý komplex 

konštantných translačných zadaní, a to: preklad a/alebo/resp. prepis názvov 

právnických osôb (перевод наименования юр. лиц), preklad a prepis mennej 

sústavy fyzických osôb (перевод ФИО физ. лиц), preklad názvu organizačno-

inštitucionálnej právnej formy subjektu (перевод организационно-правовой 

формы), preklad /prepis názvu miesta, sídla a adresy (перевод места нахождения 

и реквизитов), označenie strán komunikácie (именование сторон, napríklad в 

договорe/dohode: predávajúci – kupujúci a pod.). 

 Preklad slovenských antroponým do ruštiny prekladateľ nahrádza prepisom 

mena pomocou cyriliky, pričom sa zreteľne uvedie, čo je meno, čo priezvisko, 
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prípadne viac menných prvkov, a to pomocou systému transkripcie Palladia 

(Палладия). Dôležitým upozornením pre prekladateľa je usmernenie, že mená je 

potrebné overiť podľa udelených víz (v Rusku platí vízová povinnosť). 

 

3 Preklad organizačnej štruktúry spoločnosti, inštitúcie  

 

Na rozdiel od slovenskej právnej normy, ktorá od prekladateľa vyžaduje dôsledne 

rozpisovať všetky skratky, ruská norma od prekladateľa žiada zachovať skrátenú 

podobu zaregistrovanú v cudzom štáte, ak taká existuje, teda napr. slovenské s.r.o., 

a.s., ale následne je potrebné skratku prepísať pomocou cyriliky a preložiť ju do 

ruštiny: s.r.o. = „c.p.o.“ компания с ограниченной ответственностью. Ruské 

metodologické zdroje prekladateľovi často odporúčajú: установи место 

регистрации компании, je teda vhodné doplniť názov krajiny, aj keď sa vo 

východiskovom texte neuvádza. Pri organizačných štruktúrach spoločností sa totiž 

v rámci krajín bývalého Sovietskeho zväzu ustálila istá pomenovacia jednotka, a to: 

 

– v Rusku sa má uvádzať podoba: ООО a 

– v Kazachstane: ТОО (= spoločnosť s ručením obmedzeným v prvom aj druhom 

prípade, pričom skratka TOO vznikla skôr). 

 

Cudzie, teda aj slovenské názvy firiem sa pri prevode do ruštiny nevyznačujú 

pomocou úvodzoviek, napr. (Intel), ale následne sa to pri prepise pomocou cyriliky 

vyžaduje «Интел». Cudzia (v danom prípade slovenská) verzia názvu sa uvádza 

v zátvorke. 

 

4 Preklad adresy alebo sídla 

 

Adresy, ktoré majú latinskú grafickú podobu ruská norma vyžaduje prepísať 

(niektoré prvky aj preložiť, napr. ulica) do azbuky pomocou cyriliky, pričom sa 

pôvodná východisková forma uvádza v okrúhlej zátvorke: Триантафиллидес 

билдинг, 1-3 Арх. Макариос I Авеню, Кэпитал Центр, 2-й этаж, Никосия, п/я 

21525, Кипр, 1505 (Triantafyllides Building, 1-3 Arch. Makarios I Avenue, Capital 

Center, 2th floor, Nicosia, P.O. Box 21525, 1505 Cyprus). Záverečná kontrola 

translátu má za úlohu zmapovať, či sú dodržané všetky atribúty profesionálne 

vyhotoveného prekladu. Tie definujú: 

 

1. formálna zhoda/paralelita – kontrola počtu častí, paragrafov, odsekov, bodov, viet, 

parametrov formátovania, celkový rozsah 

2. správnosť exaktných údajov – kontrola základných daných, ktoré predstavujú 

súčasť prakticky všetkých právnych dokumentov, a to číselné údaje, antroponymické 

prvky (meno, priezvisko, prípadne iné), geotoponymá a pod., názvy inštitúcií  

3. sprostredkovanie štýlu – celkový štýl textu, kontrola zložitých miest, eliminácia 

prípadných kolízií 

3. textová konzistencia – dôsledné čítanie textu po vetách. 
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Na záver možno reprodukovať odporúčania ruských profesionálnych prekladateľov: 

Пишите просто, не украшайте! 

Пишите понятно, не «накручивайте»! 

Пишите стильно! 

Соблюдайте синтаксическую структуру оригинала, насколько допускают 

языковые нормы: Обязательства исполняют, работу выполняют (ГК РФ). 

 

Summary  

Translation of Legal Documents From a Culturological Perspective 

 

The present paper deals with the translation of legal documents from the Slovak-

Russian perspective. The author defines the fundamental aspects of translator’s 

work especially with regard to translation of such obligatory information structures as 

antroponymic and toponymic components, names of institutions and labeling of their 

organizational classification. In addition, the paper highlights the specifics cultural 

stereotypes of professional documents and the role of the translator in their 

mediation. The central idea of the present study is the assumption of cultural and 

linguistic universality and linguistic relativism. 

 

O autorke 

 

Doc. PhDr. Jarmila Opalková, CSc. vyštudovala odbor ruský jazyk a svetová 

literatúra v Rusku a v roku 1995 iniciovala založenie translatológie na katedre 

ruského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte v Prešove, ktorej sa aktívne venuje 

v pedagogickej i vedeckej činnosti. V r. 1997 absolvovala študijný pobyt v Ústave 

translatológie FF Karlovej univerzity v Prahe a iniciovala vybudovanie historicky 

prvého laboratória na simultánne tlmočenie na FF PU v Prešove. V súčasnosti vedie 

2 nové (1 je zároveň konferenčné) tlmočnícke laboratóriá vybudované z prostriedkov 

EŠF. Iniciovala tiež zriadenie Tlmočníckeho ústavu pri FF PU v Prešove, ktoré je 

metodickým rezortným pracoviskom Ministerstva spravodlivosti SR. V r. 2007 – 2013 

bola jeho riaditeľkou. Od roku 2013 vedie Inštitút prekladateľstva a tlmočníctva FF 

PU v Prešove.  

 

„Táto štúdia bola vytvorená v rámci realizácie projektu Dovybavenie a rozšírenie 

lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra, na základe podpory 

operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja.“ 

 

„This contribution is the result of the project implementation: Retrofitting and 

Extension of the Center of Excellence for Linguaculturology, Translation and 

Interpreting supported by the Research & Development Operational Programme 

funded by the ERDF.“ 

 

134

http://www.allcorrect.ru/files/attached_files/Legal_Translation_Eng_Rus_%28L.Dzhepko,M.Kozub%29.pdf#page=51
http://www.allcorrect.ru/files/attached_files/Legal_Translation_Eng_Rus_%28L.Dzhepko,M.Kozub%29.pdf#page=51
http://www.allcorrect.ru/files/attached_files/Legal_Translation_Eng_Rus_%28L.Dzhepko,M.Kozub%29.pdf#page=52
http://www.allcorrect.ru/files/attached_files/Legal_Translation_Eng_Rus_%28L.Dzhepko,M.Kozub%29.pdf#page=52



