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1. PREKLAD ODBORNÝCH TEXTOV 

 

Filologické východiská prekladu administratívno-právnych 

dokumentov 

 
1. 1 CUDZIE PROPRIÁ V ADMINISTRATÍVNO - PRÁVNYCH 

DOKUMENTOCH 

 
Problematiku proprií, teda vlastných mien osôb, geografických objektov 

a pod., z hľadiska ich prepisu do iných jazykov, respektíve do iných grafických 

sústav v konkrétnej spoločenskej praxi reflektujú najmä prekladatelia. Osobitné 

postavenie medzi nimi zaujímajú tzv. súdni prekladatelia MS SR, ktorých 

úlohou je exaktné, pregnantné sprostredkovanie tak kognitívnych informácií, 

ako aj informácií týkajúcich sa formy. Vyplýva to najmä zo skutočnosti, že 

translát emitovaný z takéhoto prostredia je podkladom pre právne úkony a jeho 

obsahová nepreskúmateľnosť ako dôsledok variability prístupu k translácii je 

neakceptovateľná. O sprostredkovaní formálnej štruktúry segmentu určeného na 

prevod sa v slovenskej odbornej monografickej literatúre hovorí prevažne 

implicitne, a to obyčajne pri riešení nejakého konkrétneho sémantického 

problému. Občasné exkurzy realizované prostredníctvom štúdií sú tiež skôr 

výnimkou a zameriavajú sa najmä na západné jazyky, v ktorých sa ako grafická 

sústava ustálila latinka. Pri preklade administratívno-právnych dokumentov je 

však formálne stvárnenie proprií jedným z hlavných cieľov cudzojazyčného 

prevodu. 

Spoločnosť sa  čoraz častejšie dostáva do konfrontácie s rôznymi 

svetovými (spravidla západnými) tradíciami prepisu antroponým, a to 

predovšetkým priezvisk, ktoré sa prostredníctvom masmédií, často 

neadekvátne, legalizujú. Napriek normotvorným akademickým snahám sa 

mnohé antroponymá ženského rodu v slovenskej tlači objavujú v neprechýlenej 

podobe. Slovenská norma takéto výnimky vo vzťahu k cudzím priezviskám 

známych umelkýň akceptuje a často ich ponecháva v pôvodnej východiskovej 
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podobe. Toto pravidlo sa však uplatňuje  aj vo vzťahu k  osobnostiam 

spoločenského života z iných oblastí. Ani toponymá (vlastné mená 

geografických objektov) sa v masmediálnej komunikácii nepoužívajú vždy tak, 

ako ich striktne vymedzujú pravidlá a slovenské štandardy. Vo sfére výsostne 

oficiálnej, úradnej, vnútroštátnej a právnej však podobné postupy nie sú 

prípustné, a preto je prekladateľ povinný poznať nielen jazykové možnosti a 

tendencie, ale aj aktuálne legislatívne a normatívne dokumenty upravujúce 

postup pri ich jazykovej realizácii. 

 

1. 1. 1 LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ PREPISU CUDZÍCH VLASTNÝCH 

MIEN A NÁZVOV 

 

Administratívno-právne dokumenty predstavujú oficiálne  texty a 

podliehajú reglementácii zo strany najvyšších zákonodarných orgánov. Do tejto 

skupiny patria dokumenty fyzických a právnických osôb, a to predovšetkým 

rodný, sobášny a úmrtný list, vysvedčenia, diplomy, osvedčenia či certifikáty o 

dosiahnutom stupni vzdelania a o profesijnej spôsobilosti, občiansky a 

vodičský preukaz, cestovný pas,  pracovná knižka, dokumenty o penzijnom 

zabezpečení, splnomocnenia, obchodné dohody, kontrakty, poistné zmluvy a 

pod. Prekladateľ podobných textov je viazaný istými štátoprávnymi predpismi a 

nemôže ich porušovať ani svojvoľne, ani na žiadosť. Viaže ho predovšetkým 

zákon NR SR č. 270/1995 Zz o štátnom jazyku z 15. novembra 1995. 

Vzhľadom na to, že obsah určitého administratívno-právneho dokumentu jeho 

majiteľ  konfrontuje práve s niektorým štátnym orgánom či inštitúciou, aj 

stvárnenie formálnych prvkov takéhoto typu textu musí plne korešpondovať s 

požiadavkami uvedeného zákona.  

Jedna z prvých požiadaviek zákona o štátnom jazyku SR vychádza 

z ustanovenia § 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a znie takto: „Štátny 

jazyk má prednosť pred ostatnými jazykmi používanými na území Slovenskej 

republiky.“ Ako štátny jazyk je pritom konštituovaný slovenský jazyk.  

Tento zákon objasňuje aj pojem kodifikovanej podoby spisovnej 

slovenčiny a záväznosť komunikácie v tomto jazyku v štátoprávnych 

záležitostiach: „Kodifikovanú podobu štátneho jazyka vyhlasuje Ministerstvo 
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kultúry Slovenskej republiky (…) na návrh odborných slovakistických 

jazykovedných pracovísk. Akýkoľvek zásah do kodifikovanej podoby štátneho 

jazyka v rozpore s jeho zákonitosťami je neprípustný (…) V štátnom jazyku sa 

vedie celá úradná agenda (matriky, zápisnice, uznesenia, štatistiky, evidencie, 

bilancie, úradné záznamy,…) a agenda cirkví a náboženských spoločností 

určená pre verejnosť.“ Z citovaného implicitne vyplýva, že odbornou 

teoretickou základňou, o ktorú sa prekladateľ musí opierať, sú: Pravidlá 

slovenského pravopisu – základný dokument SAV, ktorá predstavuje najvyššiu 

odbornú slovakistickú ustanovizeň; Zákon MS SR o znalcoch a tlmočníkoch, 

ktorý upravuje okolnosti ich vymenovávania,  odmeny za tlmočnícke a 

prekladateľské úkony, špecifikuje pojem (súdny) preklad, neupozorňuje však na 

rýdzo jazykové, formálne či obsahové aspekty prekladateľskej činnosti. 

Prekladatelia sú takto v danom smere odkázaní na neustále vlastné iniciatívne 

hľadanie odpovedí a profesionálne vyzrievanie sa stáva celoživotnou a viac-

menej subjektívnou záležitosťou. 

 

1. 1. 2  PREPIS PROPRIÍ Z INÝCH A DO INÝCH GRAFICKÝCH SÚSTAV 

Z POHĽADU TRANSLITERÁCIE A TRANSKRIPCIE 

 

Texty oficiálnych dokumentov predstavujú  isté stabilné šablóny a vo 

vzťahu k dvojkombinácii jazykov s rôznou grafickou sústavou sa – paradoxne – 

najväčším problémom stáva prepis rôznych identifikačných znakov onymického 

pôvodu, t. j. názvov rôznych druhov objektov, inštitúcií a organizácií, vlastných 

mien a priezvisk osôb. 

Aktuálnym problémom, ktorý doposiaľ nenachádza definitívne odborné 

riešenie, je prepis proprií z cyrilského typu písma do slovenského jazyka 

prostredníctvom latinky. Týka sa to najmä ruského, ukrajinského, bieloruského, 

bulharského, macedónskeho a srbského jazyka, ktoré používajú azbuku či 

cyriliku. 

Rozpadom Sovietskeho zväzu sa pred  štátnymi orgánmi  jednotlivých 

zväzových republík uvoľnil priestor pre slobodnú konštitúciu vlastného 

štátneho jazyka, vlastného typu písma a tým i povinnosť v tomto jazyku a 
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týmto typom písma vystavovať administratívno-právne dokumenty. Rozšírila sa 

tak sféra vzniku možných variantov nielen toho istého mena, ale aj toho istého 

priezviska. Kým v minulosti preklady oficiálnych dokumentov umožňovala 

ruština ako jediný celoštátny jazyk ZSSR, v súčasnosti aj členské štáty 

Spoločenstva nezávislých štátov, a teda nielen tie, ktoré z bývalého zväzku 

vystúpili, riešia problém možnej dvojitej normy prekladu dokumentov, 

vystavených pred spomínaným obdobím. Obyvatelia týchto krajín boli zvyknutí 

na paralelné texty toho istého obsahu v ruštine a zároveň v národnom jazyku 

príslušnej republiky. Tak sa stávalo, že aj vlastné mená osôb mali automaticky 

dve grafické podoby, napríklad ruskú a bieloruskú, ruskú a ukrajinskú, ruskú a 

gruzínsku a pod. Slovenskí prekladatelia aj pod vplyvom národnej verzie mena, 

niekedy i priezviska, resp. v súlade s pravidlami slovenského pravopisu 

nezriedka vytvárali modifikované podoby antroponým určených na prevod 

z cyrilského typu písma do latinky a konečný výsledok takéhoto prenosu potom 

nie vždy zodpovedal príslušnej východiskovej podobe, napr.:  

slovenská ukrajinská   ruská 

 

Alexej Олексiй (Oleksij, Olexij) Алексей (Aleksej, Alexej) 

Anastázia Анастасiя (Anastasija) Анастасия (Anastasija) 

Daniel Данило (Danylo) Даниил, Даниял (Dani(j)il, Dani(j)al 

Elena, Helena Олена  (Olena) Елена (Jelena, Elena) 

Eugen Євген  (Evhen) Евгений (Jevgenij)  

Galina Галина  (Halyna) Галина (Galina) 

Igor Iгор  (Ihor) Игорь (Igor) 

Iľja, Eliáš Iлля (Ilľa) Илья (Iľja) 

Irena Iрина (Iryna) Ирина (Irina) 

Juraj Юрiй   (Jurij) Юрий (Jurij) 

Katarína Катерина  (Kateryna) Екатерина (Jekaterina) 

Mária Марiя   (Marija) Мария (Marija) 

Michal Михайло (Mychajlo) Михаил  (Michail) 

Natália Наталiя    (Natalija) Наталья (Nataľja) 

Oleg Олег (Oleh) Олег (Oleg) 

Oľga Ольга (Oľha) Ольга (Oľga) 
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Pavol Павло (Pavlo) Павел (Pavel) 

Peter Петро (Petro) Петр (Piotr, Petr) 

Sergej Сергiй (Serhij) Сергей (Sergej) 

Svetlana Свiтлана (Svitlana) Светлана (Svetlana) 

Tamara Тамара (Tamara) Тамара (Tamara) 

Tatiana Тетьяна (Teťjana,Tetiana)  Татьяна (Taťjana, Tatiana)  

Valér Валерiй  (Valerij) Валерий (Valerij) 

Viktor Вiктор (Viktor) Виктор (Viktor) 

Vladimír Володимир (Volodymyr) Владимир (Vladimir, Vladimír) 

Aj v súčasnosti sa možno stretnúť s tým, že napr. ruské meno Елена, 

ktoré má v bieloruskom jazyku podobu Алена (Alena), je do slovenčiny 

prepísané ako Elena, hoci správnejšia by bola podoba Jelena z ruštiny a Alena 

z bieloruštiny.  

Načrtnutý problém súvisí, okrem iného, s rozličným prístupom 

k sprostredkovaniu formálnej štruktúry rôznych onymických znakov, vrátane 

antroponým. Kým jedni prekladatelia vo svojej praxi používajú transliteráciu 

(Maria), iní postulujú tézu o aplikácii praktickej transkripcie (Marija) a ďalší 

prispôsobujú cudziu normu slovenskej (Mária).  

Nejednotný prístup pramení z nedostatočnej orientácie v slovenských 

legislatívnych dokumentoch, respektíve aj z nesprávnej interpretácie ustanovení 

Pravidiel slovenského pravopisu. V kapitole Písanie slov cudzieho pôvodu 

(prevzatých slov a cudzích vlastných mien) (2000, s. 42) sa uvádza, že „slová 

prebraté z jazykov s inými grafickými sústavami (…) prepisujú  sa do 

slovenčiny dvojako: 1. Oproti písmenu jednej abecedy stojí písmeno alebo aj 

viacero písmen druhej abecedy podľa výslovnosti na istom mieste. Tento spôsob 

prepisu sa v našom jazyku používa bežne a volá sa transkripcia (…) 2. Oproti 

písmenu jednej abecedy stojí vždy to isté písmeno alebo spojenie písmen druhej 

abecedy. Tento spôsob prepisu sa volá transliterácia a používa sa v odborných 

prácach, knižničnej praxi a bibliografiách“.  Ak vylúčime knižničnú prax a 

bibliografie, zostanú nám dve oblasti prepisu, a to odborné práce a bežná prax. 

Prekladateľ stojí pred dilemou, či administratívno-právne texty patria do prvej 

alebo do druhej skupiny textov. Ak ich zaradí do odbornej oblasti, Pravidlá mu 
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predpisujú antroponymá transliterovať. Takýto výber objektívne podporuje aj 

cudzia modifikácia antroponým automaticky uvádzaných v zahraničných 

cestovných pasoch a cudzineckých preukazoch obyvateľov rôznych  štátov. 

Identifikácia pojmu bežná prax naráža v daných Pravidlách na deficit 

akejkoľvek explikácie, jeho obsah je vágny a z právneho hľadiska 

nepreskúmateľný.  Chýba totiž usmernenie, že prepis antroponým 

v administratívno-    -právnych  dokumentoch upravuje Smernica MV SR,  

v súlade s ktorou sa napríklad zápis mien a priezvisk do matriky (vzťah občan – 

štát je považovaný za bežnú prax) musí realizovať podľa slovenského 

pravopisu a len prostredníctvom písmen slovenskej abecedy. Písmená dž, č,  ž,  

š, ď,  ť, ň, ľ  teda možno prepisovať len týmto spôsobom a nie spôsobom 

podmieneným pravidlami transliterácie (č nie je ch, ž nie je zh atď.).  

V súčasnosti pod vplyvom rôznych  západných noriem preniká (a to 

nielen) do slovenskej mediálnej praxe tendencia antroponymá, ale tiež názvy 

rôznych geografických či iných objektov transliterovať. Transliterácia pritom 

v takomto prípade môže podmieniť vznik kultúrneho šumu. Nie je neznáme, že 

princípy tzv. medzinárodnej transliterácie nie sú jednotné a že každý štát má 

svojím inštitútom štandardizácie určené vlastné pravidlá prepisu slov cudzieho 

pôvodu, ktoré odrážajú konkrétne jazykové špecifiká a vžité tradície 

výslovnosti. 

Pri sprostredkovaní apelatív formálna (zvuková) štruktúra zväčša 

ustupuje do úzadia, dôležitejšie je, naopak, sprostredkovanie ich sémantickej 

štruktúry, teda preklad. Vlastné mená sa v odborných a iných neliterárnych 

textoch neprekladajú, ich sémantická štruktúra je mimo kompetencie 

prekladateľa a do popredia vystupuje práve len mediácia formálnej štruktúry. 

Praktické problémy pri dekódovaní a hľadaní východiskovej verzie onyma 

najčastejšie súvisia s identifikáciou mäkkých spoluhlások. V rôznych jazykoch 

tie isté onymické objekty majú často rôznu formálnu štruktúru. Identifikovať 

správnu východiskovú podobu napríklad antroponým Čechov či Sacharov na 

základe takých verzií ich transliterácie ako Chejov, Tchekhov, Chekhov, resp. 

Sakharov, Sajarov a pod. však potom nie je ľahké.  Dokonca aj v rámci jedného 

štátu existujú dva, tri, ba i viac variantov tzv. medzinárodnej transliterácie. 

Z ruských možno uviesť predovšetkým GOST (ГОС Т) 16876/71 а 7.79/2000 
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(p. v prílohe 1), systém Board of Geographic Names a systém Kongresovej 

knižnice USA. 

Ani jednu z uvedených možností prepisu cyrilského písma však nie je 

možné aplikovať pri prepise antroponým v administratívno-právnych 

dokumentoch na Slovensku. Imperatívnym v tomto prípade zostáva usmernenie 

MV SR, podľa ktorého sa prepis musí realizovať prostredníctvom praktickej 

(na rozdiel od fonetickej) transkripcie (pozri Pravidlá slovenského pravopisu, 

2000, s. 77 – 78).  

Otvorenou teda zostáva už len otázka, ktorú verziu antroponyma (v 

prípade dvojitej podoby) má prekladateľ pri prevode do slovenčiny použiť. Ak 

ide o preklad tzv. oficiálnych dokumentov, preklad realizuje spravidla súdny 

prekladateľ. Nie je to však nevyhnutná podmienka, pretože zákon o súdnych 

znalcoch a tlmočníkoch umožňuje tlmočníkovi overiť aj preklad vykonaný inou 

osobou. Naopak, súdny prekladateľ je oprávnený overiť preklad len z toho 

a do toho jazyka, na ktorý mu bolo udelené oprávnenie. Ak má prekladateľ 

oprávnenie na obidva jazyky (v praxi v danom prípade najčastejšie na 

kombináciu ruština a ukrajinčina), mal by požiadať majiteľa dokumentu o 

určenie  východiskového jazyka, zákon to však nepredpisuje.  

Keďže ruštinu ako štátny jazyk v bývalých zväzových republikách 

postupne vytláčajú pôvodné národné jazyky, objavuje sa aj problém prekladu 

z týchto a do týchto jazykov. Takýto problém vzniká najčastejšie pri prevode 

textov z neslovanských jazykov, a to ugrofínskych, semitských alebo i rôznych 

iných jazykov, ktoré nie sú svetovými jazykmi. Naopak, ak je potrebné preložiť  

napríklad vyšetrovací spis zo slovenčiny do niektorého z týchto jazykov, je 

možné anticipovať, že štátny orgán potenciálne ako sprostredkovateľský jazyk 

určí ruštinu, ktorá je jedným z rokovacích jazykov Rady Európy. Tu sa 

prekladateľ dostáva do novej dimenzie problematiky sprostredkovania cudzích 

proprií. Je  konfrontovaný napríklad s dilemou, ako správne prepísať do 

cyriliky meno a priezvisko a nezriedka i menej známe alebo i celkom neznáme 

pomenovania onymických objektov krajiny subjektu, ktorý je dotknutým 

účastníkom šetrenia. 
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Občania štátov bývalého ZSSR sa pohybujú po území Slovenska na 

základe cestovných dokladov, v ktorých sú identifikačné údaje sprostredkované 

pomocou latinky, a to tzv. medzinárodnou transliteráciou. Z praxe je však 

zrejmé, že najmä latinskú grafickú podobu antroponým si  uchádzači o 

zahraničný cestovný doklad vyberajú sami. Pri preklade podkladov tak zväčša 

nie je možné identifikovať nielen skutočnú podobu daného antroponyma 

v rodnom jazyku, ale ani použitú verziu transliterácie. Napr. pôvodom 

gruzínske priezvisko Haсhechiladze možno prepísať do cyriliky niekoľkými 

spôsobmi: Хашешиладзе (Chašešiladze), Гашешиладзе (Gašešiladze), 

Гачечиладзе (Gačečiladze), Хачечиладзе (Chačečiladze).  Zložité je často 

dekódovať tak priezviská arménskeho, gruzínskeho, estónskeho či litovského 

pôvodu, ako  aj priezviská slovanské – ruské, ukrajinské, bieloruské. Latinskú 

transliterovanú podobu napr. priezviska Lukachina je možné spätne prepísať do 

cyriliky ako Лукачина (Lukačina), ak sa berie do úvahy anglická verzia 

transliterácie, ale keďže v SNŠ sa doposiaľ používa ako jeden zo spôsobov 

transliterácie aj tradičný prepis písmenami francúzskej grafickej sústavy, môže 

ísť tiež o priezvisko Lukašina. Z histórie je známe, že v 19. st. sa francúzske 

propriá do anglických textov tiež prepisovali vo svojej pôvodnej podobe, 

dokonca priezvisko ruského hudobného skladateľa P. I. Čajkovského 

v anglofónnych krajinách prepisovali pomocou francúzskej ortografie ako 

Tchaikovsky. Obyčajne sa však každý jazyk snaží formálnu štruktúru cudzích 

apelatív i proprií prispôsobiť vlastnej norme.  

K najťažším prípadom dekódovania patria antroponymá, ktoré 

predstavujú tzv. transliteračný hybrid. Napríklad priezvisko významného 

teoretika a praktika synchrónneho tlmočenia Čužakina (Чужакин) vydavateľ 

jeho knihy Mir perevoda transliteroval v podobe, ktorá kopíruje č 

podľa anglickej verzie transliterácie (ako ch) a ž podľa jej francúzskeho 

variantu (ako j). Podobné prípady nie sú ojedinelé.  

Riešenie takýchto prekladateľských problémov však mediátor 

interkultúrnej komunikácie objektívne nemôže ovplyvniť a v blízkej budúcnosti 

zrejme nemôže ani očakávať legislatívne usmernenie či ujednotenie systému 

transliterácie v skutočne medzinárodnom meradle. Bol by to však spôsob, ako 

podobné prekladateľské oriešky riešiť jednoznačne a bez možných variácií. 
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Zostáva teda len jedno: akceptovať štandardy legislatívne prijaté a zaužívané 

v krajine jazyka cieľového komunikátu, čo znamená, že v praxi je potrebné 

uplatňovať princípy, ktoré pri translácii kopírujú funkčný aspekt a zaužívaný 

model. 

 

1. 1. 2. 1 Transliterácia z filologického pohľadu 
 

Pri transliterácii sa grafologické jednotky východiskového jazyka 

zamieňajú grafologickými jednotkami cieľového jazyka; nepredstavujú však 

pritom prekladové ekvivalenty, pretože sa nevyberajú vo vzťahu k tej istej 

grafickej substancii (porov. tiež  Catford, 2004, s. 131). Výber grafém podlieha 

pravidlám aktuálnej konvencie a mal by byť jednoznačný. Z praxe však 

vyplýva, že to tak nie je.  

Západná tradícia rozlišuje v praxi grafologickú a fonologickú jednotku, 

ktoré sa usúvzťažňujú konvertovaním (transformáciou, zmenou grafického 

kódu). Konvertovanie rozličných grafických sústav môže komplikovať taká 

jazyková situácia, pri ktorej sa prepis nerealizuje priamo, ale sprostredkovane. 

Logografémy, napríklad hieroglyfy (čínske grafologické jednotky), je možné 

konvertovať len prostredníctvom fonologickej štruktúry lexikálnych a 

gramatických jednotiek východiskového jazyka, čo sa však deje nie v súlade 

s transliteračnými, ale s transkripčnými pravidlami. Rovnako transliterácia 

sanskritu prostredníctvom latinky nepredstavuje čistú transliteráciu; obyčajne 

ju dopĺňa rôzna diakritika, ktorá má za úlohu substituovať znaky chýbajúce 

v latinskej abecede, resp. v grafickej sústave toho-ktorého sprostredkujúceho 

jazyka. V diachronickom pláne pri analýze starších textov je možné pozorovať 

dobové princípy prepisu slov najmä v súvislosti s ich adaptáciou v cudzom 

jazykovom prostredí. Ako uvádzajú M. T. Diačok a V. V. Šapoval (1987), 

princípy transliterácie boli variantné už v 17. st. Transliterovali sa zväčša 

latinské texty a z rôznych výskumov je evidentné, že takýto prepis sa často 

uskutočňoval nie podľa písanej predlohy, ale na základe zvukového podnetu 

(poukazujú na to chyby rôzneho charakteru). Z ruských materiálov sú v tomto 

smere zaujímavé napríklad prekladové viacjazyčné slovníky zo 17. st. (Lexicon 

graeco-latinum, „Alfavit“) s prepisom slov prostredníctvom ruskej 
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transliterácie: инъ урбибус, милесъ, сикнеферь, приноцепсъ  (in urbibus, 

miles, signifer, princeps). Je zrejmé, že najmä v jazykoch s odlišnou grafickou 

sústavou bol dominantný fonetický princíp a aj v súčasnosti sа v  takýchto 

prípadoch nie vždy dôsledne odlišuje transliterácia od transkripcie. Pri 

konvertovaní fonologických jednotiek na grafické môže vzniknúť situácia, 

ktorá umožňuje variantné riešenie (kаndidus – candidus). Výber je v takom 

prípade, ako upozorňuje J. G. Catford, voľný: cyrilské к možno do latinky, 

napr. do angličtiny, konvertovať prostredníctvom grafémy k alebo c a pod. To 

potvrdzuje, že transliterácia nepredstavuje uzavretý a exaktný systém znakov, 

ale systém, ktorý reaguje na pragmatické ciele vytýčené konkrétnym textom. 

Transliterácia vznikala  postupne, a to najprv ako systém znakov 

používaných katolíckymi misionármi v Afrike a Ázii pri zostavovaní 

prekladových slovníkov a prepisovaní slov cudzieho pôvodu v súvislosti s 

prekladom Biblie do jazyka toho národa, kde sa misia uskutočňovala. Prepis 

slov v slovníkoch sa realizoval prostredníctvom latinky, pričom sa zavádzali 

rôzne znaky, ktoré mali za úlohu sprostredkovať špecifické zvuky cudzieho 

jazyka (bližšie Superanskaja, 2005). Takáto transliterácia dostala neskôr 

pomenovanie latinizácia, resp. romanizácia, keďže latinčina patrila do skupiny 

románskych jazykov. Koncom 19. st. v súvislosti s konštituovaním pruských 

vedeckých knižníc – ako reakcia na potrebu vytvoriť jednotný katalóg prác 

napísaných v jazykoch s latinskou, cyrilskou, arabskou, indickou a inou 

sústavou písma –  boli zostavené osobitné pravidlá (10. mája 1899 a potom 10. 

augusta 1908), ktoré tvoria základ súčasnej normy prepisu nelatinských grafém 

do latinky, odporúčanej medzinárodnou organizáciou štandardov ISO. Pomocou 

tejto sústavy boli prepísané pomenovania geografických objektov, ktoré však 

v ruskom prostredí narážajú na kolíziu pri dešifrovaní ich vonkajších štruktúr. 

A. V. Superanská v tejto súvislosti poukazuje na existenciu istej historickej 

zákonitosti: Kým pre Západ bolo vždy dôležitejšie, ako čo napísať, pre Východ 

bola smerodajnou výslovnosť.  

Systém latinskej transliterácie, ktorý pre potreby ruskej praxe vypracoval 

A. A. Reformatskij, západný vedecký svet označil za druhú ruskú ortografiu. 

Práve tento systém noriem sa stal východiskom pri prepise geoným v Atlase 

sveta vydanom v Moskve. Spoločná latinská grafická sústava vytvorila 
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podmienky pre možnosť konštituovania relatívne jednotného geografického 

názvoslovia či rovnakého prepisu cudzích onymických objektov. Prax však 

zaznamenáva nielen zvukovú, ale tiež grafickú diverzitu takýchto štruktúr. Ako 

uvádza  napr. Encyklopédia ruského jazyka (Filin, 1979), na prepis ruských 

slov sa v rôznych krajinách používa okolo 20 pravidiel transliterácie 

prostredníctvom latinky so zameraním na ich úlohu vo francúzštine, angličtine, 

nemčine či inom jazyku s latinskou grafickou sústavou. V 50. – 60. rokoch 20. 

st. v  ruskom prostredí vznikol pre potreby prepisu vlastných mien  systém, 

ktorý vychádza z latinky slovanských jazykov, teda z grafického systému, ktorý 

začali používať Česi (a po nich i Slováci) v období prijatia katolicizmu  

(príloha 2), napr: Šiškin (Шишкин), Ščerba (Щерба), Žukov (Жуков).  

V starších ruských dokumentoch, najmä odborného charakteru z obdobia, keď 

medzinárodným jazykom bola latinčina, badať tendenciu transliterovať podľa 

jej pravidiel mená predstaviteľov rôznych vedných odvetví. Aj keď v ruštine 

viac prevládali slová gréckeho pôvodu, M. V. Lomonosov viedol učené debaty 

po latinsky. Z tohto obdobia pochádza napríklad ruská podoba Невтон pre 

anglické antroponymum Newton, ktorú však neskôr nahradila podoba jeho 

fonetického prepisu do cyriliky – Ньютон. 

V slovenskom prostredí sa prepis proprií do slovenčiny prostredníctvom 

transliterácie v každom konkrétnom prípade riadi odporúčaniami príslušných 

odborných inštitúcií (napr. JÚĽŠ v Bratislave, Ústav geodézie, kartografie a 

katastra Slovenskej republiky) a zohľadňuje typografické možnosti realizácie 

takéhoto prepisu. Pravidlá slovenského pravopisu napríklad uvádzajú, že pri 

výrobe novín a popularizačných časopisov sa môžu kvôli zjednodušeniu alebo 

pre nedostatok niektorých typov v tlačiarňach používať namiesto cudzích 

písmen s odlišnými diakritickými znamienkami domáce písmená podľa 

výslovnosti alebo pôvodné písmená bez cudzích diakritických znamienok: 

namiesto prečiarknutého poľského ł sa môže písať slovenské l (Słowacki, 

Kuryłowicz), namiesto francúzskeho ç slovenské s (Besançon – Besanson) a 

pod. (2000, s. 40).  

V ruskom prostredí sa transliterácia využíva v podstatne menšej miere a 

v bežnej praxi sa často kombinuje s pravidlami transkripcie, čo sa odvíja od 

špecifickej štruktúry cyrilského typu písma (CENTO – СЕНТО). Uplatňuje sa 
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najmä v niektorých oblastiach medzinárodnej písomnej komunikácie, občas ako 

umelý prostriedok prevodu málo známych grafických sústav, napr. vo 

viacjazyčných slovníkoch a v bibliografickej praxi.  

Z uvedeného teda vyplýva, že v súlade s vývojovými tendenciami, 

potrebami a technickými možnosťami spoločnosti sa systém transliterácie 

neustále mení a modifikuje, pričom hlavným faktorom zostáva orientácia na 

dominantné postavenie určitého jazyka vo svetovom meradle, ktorá vyplýva 

z potreby konkrétnych spoločensko-politických a ekonomických kontaktov. 

Transliterácia sa obyčajne používa tam, kde je pri sprostredkovaní kognitívnej 

informácie dôležitejšia grafická štruktúra onymických objektov než štruktúra 

ich fonetických príznakov, a teda najmä pri sprostredkovaní bibliografických 

údajov, geografických názvov v automapách či pri pomenovaní rôznych 

obchodných značiek firiem a ich produktov, prípadne sa využíva v e-mailovej a 

teletypovej korešpondencii pri sprostredkovaní informácií v jazyku s inou ako 

latinskou grafickou sústavou (napr. prepis ruských slov prostredníctvom 

latinky: chuvstvuju sebja chorosho, chego zhelaju i vam). 

 

1. 1. 2. 2 Uplatnenie praktickej transkripcie v bežnej a v súdno 

prekladateľskej praxi 

 

V ruskej praxi sa za transliteráciu niekedy považuje praktická 

transkripcia. Prepis slov i celých textov sa realizuje pomocou špeciálneho 

zápisu, ktorý môže disponovať rôznymi diakritickými a inými pomocnými 

znakmi určenými na sprostredkovanie istých artikulačných (fonetická 

transkripcia) či rozlišovacích (fonematická transkripcia) osobitostí, ale môže 

vychádzať z praktických možností prepisu s eliminovaním zložitých grafických 

znakov či znakov, ktoré v sprostredkujúcom jazyku nemajú zastúpenie 

(praktická transkripcia). Fonetická a fonematická transliterácia sa uplatňuje 

v odborných jazykovedných prácach, v učebnej literatúre pri štúdiu cudzích 

jazykov, pričom fonetická transkripcia sa využíva tiež v dvojjazyčných 

slovníkoch na sprostredkovanie fonetických štruktúr segmentov s artikulačnými 

odlišnosťami. 
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Ruský systém praktickej transkripcie neprekračuje hranice znakov 

ruského grafického systému (alfavitu), ale umožňuje nezvyčajné pozície týchto 

znakov netypické pre spisovnú ruštinu (porov. Filin, 1979), napr.: použitie 

grafém я, ю po ж, ч, ш, щ (v litovčine: Šiauliai – Шяуляй, Česnuliavičius – 

Чеснулявичюс a pod.). Chýbajúce fonémy nahrádza ich aproximáciou vlastným 

zdrojom (Müller – Мюллер, Boulogne sur Mer – Булонь-сюр-Мер, Svätý Anton 

– Свети-Антон), čo znamená, že doplňujúce cudzorodé znaky sú neprípustné. 

V praxi sa cudzojazyčné slová a iné verbálne znaky prepisujú ruskými 

grafémami, a to s tendenciou čo najexaktnejšie vystihnúť ich pôvodnú 

fonetickú štruktúru, ale zároveň v istej miere sprostredkovať aj ortografické 

osobitosti východiskovej podoby, napr: Schmidt – Шмидт, Шмитт,  Mann – 

Манн, Heller – Геллер, Illinois – Иллинойс, Bruxelles, Brussel – Брюссель. Tu 

sú isté rezervy najmä pri praktickom prepise zdvojených spoluhlások 

v antroponymách, čo však nesúvisí s prijatou normou, ale odvíja sa od 

subjektívneho faktora (Шмит, Ман, Гелер). 

Praktická transkripcia v ruštine sa využíva predovšetkým v bežnej tlači, v 

zemepisných mapách, v encyklopédiách, v odbornej literatúre (na rozdiel od 

slovenskej, kde sa odporúča používať transliteráciu), v pricecourantoch, v 

technickej dokumentácii, v turistických sprievodcoch, ale tiež pri prepise 

antroponým v oficiálnych dokumentoch (pasoch, občianskych preukazoch a 

pod.).  

Vzhľadom na to, že pre ruskú komunitu je historicky dôležitejšia 

zvuková podoba cudzorodého jazykového segmentu, väčšina takýchto 

grafických štruktúr kopíruje pravidlá prepisu podľa odporúčaných a 

zaužívaných štandardov praktickej transkripcie a transliterácia zostáva v úzadí. 

V 70. rokoch 20. st. boli vypracované pravidlá prepisu proprií v ruských 

textoch, ktoré majú za úlohu zjednotiť prístup k sprostredkovaniu formálnej 

štruktúry segmentov z 18 európskych jazykov prostredníctvom cyrilského typu 

písma. Na ich základe vznikla príručka (Giľarevskij – Starostin, 1978), ktorá 

obsahuje podrobný opis pravidiel praktickej transkripcie cudzojazyčných 

onymických objektov a je určená predovšetkým prekladateľom, redaktorom, 

novinárom, diplomatom, administratívnym referentom a bibliografom. Pre 

slovenskú prekladateľskú prax je dôležité vedieť, že sa v nej nachádzajú aj 
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pravidlá prepisu slovenských proprií do ruštiny prostredníctvom azbuky (p. 

príloha 3). Tieto pravidlá sú záväzné najmä pre súdnych prekladateľov 

sprostredkujúcich formálne štruktúry proprií, ktoré predstavujú obligátnu 

zložku každého oficiálneho dokumentu. Bežne sa však dokonca aj v ruských 

štátnych inštitúciách pri prepise napr. cudzích antroponým do cyriliky vychádza 

z pravidla „Píš, ako počuješ“, čo sa  potom na formálnej štruktúre daného 

segmentu odráža značne subjektivisticky a čo vedie k vzniku rôznych variantov 

toho istého segmentu prepisu (Horváthová – Горватова, Хорватова а pod., p. 

tiež kapitolu 2.1.2).  

Princípy slovenskej praktickej transkripcie definujú Pravidlá slovenského 

pravopisu (ďalej PSP; 2000, porov. tiež kapitolu 2. 1. 2) a slúžia na 

sprostredkovanie proprií, termínov, nomenklatúrnych označení a iných 

nepreložiteľných slov z iných jazykov.  

Slovenský systém prepisu cudzích slov prostriedkami praktickej 

transkripcie využíva grafický systém slovenskej abecedy, ktorý je však najmä 

vo vzťahu k prepisu z cyrilského písma normatívne nie vždy exaktný a 

jednotný. Nejednotnosť normatívnych ustanovení v  PSP (2000) pramení 

predovšetkým v kolízii pri rozlišovaní jednotlivých druhov transkripcie na 

jednej strane a transkripcie a transliterácie na druhej strane. Aj keď sa pre 

prepis z väčšiny jazykov s cyrilským typom písma uplatňujú princípy praktickej 

transkripcie, vo vzťahu k niektorým jazykom je v systéme pravidiel prepisu 

použitá kombinácia s fonetickou transkripciou či dokonca transliteráciou, na čo 

poukazujú grafémy s rôznymi diakritickými znakmi, ktoré slovenská abeceda 

nepozná: chorvátske ć na prepis zo srbčiny (Miletić), resp. znak ă pri prepise 

z bulharčiny (Chrabăr, Sărta, Gălka). Poznámky pod čiarou síce upozorňujú na 

možnosť nahradiť uvedené grafémy slovenskými č a a z technických príčin, v 

oblasti spracovania administratívno-         -právnych dokumentov to však môže 

spôsobiť vážne posuny. Zámena ć za č a ă za a totiž podmieňuje vznik 

možných variantov, napríklad aj onymických objektov, čo je predovšetkým  

v prípade antroponým nežiaduce. Praktická transkripcia má za úlohu 

sprostredkovať okrem grafickej štruktúry najmä výslovnostnú stránku určitého 

segmentu, nie však za rýdzo jazykovedným účelom, ale pre potreby praxe. Pod 

bežnou praxou sa tu chápe  spoločenský kontakt, ktorý zahŕňa  najmä kontakt 
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občana s rôznymi spoločenskými a štátoprávnymi inštitúciami, pričom úlohou 

tohto kontaktu je sprostredkovať zmysluplnú komunikáciu na základe jasných 

formálnych podnetov. Aby bola komunikácia obojstranne účelná a aby jej 

účastníci dospeli ku kongruencii v avizovaných formálnych štruktúrach, sú 

potrebné exaktné pravidlá ich dekódovania. Sprostredkovanie vonkajšej stránky 

proprií napríklad v textoch, ktoré sú predmetom súdneho prekladateľstva, musí 

byť v každom ohľade jednoznačné. Nie je možné v jednom dokumente prepísať 

bulharské meno Александър ako Alexandăr, v druhom Alexandar a v ďalších 

ešte Aleksandăr, Aleksandar či Alexandr/Aleksandr alebo 

Alexander/Aleksander. Symbol ă, ktorý PSP navrhujú na prepis grafémy ъ, je 

použitý len vo vzťahu k bulharčine, hoci tvrdým znakom / jerom disponujú aj 

iné jazyky s cyrilským typom písma, aj keď ich historický vývin je v každom 

prípade individuálny (napr. ruské, bulharské, srbské atď). Z praktického 

hľadiska vo vzťahu k výslovnosti však znak ъ nemá  v danej pozícii  takú 

rozlišovaciu funkciu, že by ju bolo potrebné zdôrazniť osobitným grafickým 

symbolom. Slovenský jazyk pozná kombinácie spoluhlások dr, tr, ktoré je 

fyziologicky možné sprostredkovať bez vymedzenia doplňujúcich foném 

(porov.: bulharské Велико Търново a slovenské Trnava), preto sa symbol ă 

z funkčného hľadiska pri praktickej transkripcii javí ako nadbytočný. Jeho 

zaradenie v danej pozícii by bolo opodstatnené pri fonetickej transkripcii, ktorá 

sa však pri prepise proprií v administratívno-právnych dokumentoch nepoužíva. 

Spojenia spoluhlások so slovotvorným r a l prešli v slovanských jazykoch 

svojráznym vývojom. V praslovančine boli slabičné a sprevádzala ich 

samohláska šva (∂), v staroslovienčine sa po r, l písal jer (ъ). Keďže 

v niektorých slovanských jazykoch (napr. v ruštine, bulharčine) bola slabičnosť 

týchto spoluhlások dôsledne eliminovaná, jej nositeľmi sa stali práve 

vokalizované jery (na rozdiel od češtiny, slovenčiny, srbského a chorvátskeho 

jazyka) – tŗt → tъrt → tort:  torčať (торчать) – trčať. Dôležitú úlohu zohralo 

následne aj ich postavenie v slabej či silnej pozícii (bližšie napr. Mrázek – 

Popova, 1984). Vo vzťahu k súčasnej praktickej transkripcii Pravidlá 

slovenského pravopisu (2000) znak ъ uvádzajú len v rámci ruštiny, pričom jeho 

prepis do slovenčiny má nulovú alternatívu, čo znamená, že sa vynecháva 

(адъютант – adjutant). 
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Ďalšia nezrovnalosť v PSP, ktorá sa môže odraziť v súdno-    -

prekladateľskej praxi a ktorá môže spôsobiť kolízny posun,  súvisí s prepisom 

cyrilských grafém k a s. Kým pre ruštinu, ukrajinčinu a bulharčinu platí, že 

v slovách na rozhraní morfém sa cyrilské кс do slovenčiny prepisuje ako ks 

(Aksakov, saksaul), v slovách zreteľne cudzieho pôvodu sa prepisuje 

prostredníctvom x (Alexandrov, Alexej, Axeľrod). Usmernenie pre bieloruštinu 

a macedónčinu chýba a v prípade srbského a chorvátskeho jazyka sa ako 

latinská alternatíva praktickej transkripcie jednotne predpisuje graféma ks 

(Aleksandar). Determinantom s hodnotou úzu by však pre prekladateľa malo 

byť všeobecné pravidlo, že „v slovách gréckeho a latinského pôvodu a 

v slovách s predponou ex-“ sa ponecháva pôvodné x, napr. text, exámen, 

exekútor, exemplár, exkavátor, Alexander, Alexandria, Exrakúšan; v iných 

slovách cudzieho pôvodu píšeme ks podľa výslovnosti, napr. koks, keks, 

hemendeks, komiks (PSP, 2000, s. 40). Nemenej dôležité je usmernenie, že 

„namiesto pôvodných podôb starogréckych a latinských vlastných mien sa 

v ustálených prípadoch používajú vžité podoby, pri ktorých nejde iba o 

pravopisné poslovenčenie (…) Adaptované mená sa uplatňujú najmä v kultúrnej 

publicistike, v prekladoch umeleckej literatúry, v popularizačnej literatúre. 

Tieto príklady (Atény, Rím, Dalmácia, Akvitánia, Július, Spartakus – pozn. O. 

J.) ukazujú odôvodnenosť modifikácie hlavných zásad prepisu pre potreby 

bežnej praxe“ (ibid.) a vychádzajú alebo z potrieb neaspirovanej výslovnosti a 

sprostredkovania inej kvantity pod vplyvom slovenčiny, alebo z ustálenosti 

pravopisu v bežne používaných menách (Teodor, Teofil), resp. z tradície vžitej 

pri kodifikovaní množstva starogréckych vlastných mien.  

Stáva sa, že prepis grafémy x môže spôsobiť kultúrny šum aj v rovine 

prenosu medzi jazykmi s latinským typom písma, napríklad výslovnosť 

spojenia xh v albánčine je blízka slovenskému dž. V bežnej  praxi sa teda 

v súlade so správnou výslovnosťou albánske meno Hoxha prepisuje ako Hodža. 

Podľa PSP je možné prepis slov cudzieho pôvodu s podobnou štruktúrou 

uplatňovať v pôvodnej podobe len pri veľmi známych menách, pretože 

„zachovanie pôvodného spôsobu písania by u nás mohlo viesť k nesprávnej 

výslovnosti“. 
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Napriek niektorým nezrovnalostiam sú pravidlá praktického prepisu 

z cyriliky do latinky normatívnou záležitosťou rovnako ako pravidlá 

transliterácie, ktoré vymedzujú technické normy platné vždy ad hoc v tom-

ktorom štáte pre ten-ktorý jazyk. V bežnej praxi,  ku ktorej patrí aj kontakt 

občana so štátopravnými inštitúciami, sa však doposiaľ neustálil jednotný 

prístup napr. k chápaniu pojmu osobná dokumentácia, a tým i výber medzi 

transliteráciou a transkripciou pri sprostredkovaní formálnych štruktúr 

onymických objektov. Usmernenie PSP je z legislatívneho hľadiska 

nepreskúmateľné, o čom svedčí aj ustanovenie, že „na vedecké a odborné ciele 

(pri príprave a redigovaní vedeckých a odborných publikácií, v knihovníctve, 

bibliografii, dokumentácii a pod.) používa sa transliterácia cyriliky a latinky“ 

(s. 83). Keďže pojem dokumentácia tu nie je exaktne definovaný, pre súdneho 

prekladateľa je dôležité usmernenie ustanovenia § 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej 

republiky o tom, že úradná agenda, napr. záznamy matrík, ktoré vydávajú a 

evidujú osobné dokumenty občanov, sa vedie v slovenskom jazyku, ktorý má 

svoj vlastný grafický systém. 

 

1. 1. 2. 3 Vlastné mená osôb v spoločnosti a v jazyku 

 

Vlastné mená osôb (antroponymá) predstavujú súčasť spoločenského 

bytia a identifikujú konkrétny kultúrny priestor z hľadiska singulatívnych 

osobitostí onymických objektov vzhľadom na ich funkčné postavenie v istom 

generickom zázemí. Antroponymá majú predovšetkým nominatívnu 

(pomenovaciu), dištinktívnu (rozlišovaciu) a komunikačnú funkciu (o 

problematike funkčnej onomastiky bližšie Šrámek, 1986, 1989, 1994, 

Superanskaja, 1973). Vlastné meno poukazuje na denotát; informácie o 

denotáte sprostredkúva sociálne prostredie („pole“ podľa Bolotova, 1972, a 

Blanára, 1996). Každé takéto prostredie si vytvára vlastný systém nominácie, 

ktorý modifikuje v súlade s konkrétnym historickým časom a kultúrnym 

priestorom podľa aktuálnych potrieb.  

Slovanský kultúrny a sociálny priestor vytvoril antroponymický systém, 

z ktorého sa postupne vyvinula základná dvojmenná  sústava: osobné (krstné) 

meno a priezvisko. Táto sústava má uplatnenie v širšom interkultúrnom (a to 
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nielen slovanskom) priestore a umožňuje zmysluplnú komunikáciu z hľadiska 

jednotného prístupu k identifikácii komunikantov.  

V ruskom prostredí  má dvojprvková menná sústava svoje špecifiká 

odvíjajúce sa od priestoru, v ktorom sa má realizovať. V živej reči sa zväčša 

uplatňuje kombinácia osobné meno + otcovské meno (patronymum, t. j. meno 

utvorené podľa osobného mena otca pomocou prípony -ovič/-jevič (hovorová 

podoba: -jič,     -yč), resp. -ovna/-jevna (zriedkavo -ična): Иван Петрович, 

Юрий Васильевич, Алексей Андреич, Сергей Иваныч, Мария Петровна, 

Татьяна Васильевна); osobné meno + priezvisko (Александр Волков, Галина 

Волкова); resp. osobné meno + prezývka (Алёша Косолапый, Ольга Рыжая).    

V oficiálnom rečovom kontakte sa vo vzťahu k dospelým jedincom (na 

pracovisku, v susedstve a pod.) bežne používa kombinácia osobné meno + 

otcovské meno, od 90. rokov 20. st. sa však najmä v obchodnej a politickej 

sfére rozšírila kombinácia osobné meno + priezvisko (Владимир Путин, 

Александр Жуков). Pomenovanie prostredníctvom osobného mena a priezviska 

sa do začiatku 20. st. uplatňovalo len v aristokratických kruhoch (Изабелла 

Юрьева, Аркадий Райкин). V medzinárodnej komunikácii, tak v písanej, ako 

aj v hovorenej podobe, sa ruské patronymum pod vplyvom cudzej (najmä 

európskej) tradície obyčajne vynecháva.  

Oficiálne, teda úradné dokumenty reflektujú v ruskom domácom prostredí 

vo vzťahu k vlastným občanom systém trojkombinácie antroponým (o vývoji od 

jednomennej sústavy porov. tiež Blanár, 1996, s. 93 – 98): osobné meno + 

otcovské meno +  priezvisko (Юрий Анатольевич Гвоздарёв). Niekedy sa osobné 

mená a patronymá skracujú (П. И. Павловский). Orgány vnútornej štátnej správy 

akceptujú dokumenty od občana svojho štátu len s plným uvedením všetkých jeho 

oficiálnych mien, a to bez skracovania. Doporučené zásielky tiež nie je možné 

označovať skratkami osobného či otcovského mena adresáta, rovnako nie je 

možné žiadne z nich vynechať. 

V súdno-prekladateľskej praxi prepis onymických objektov  kopíruje 

kognitívne informácie originálu v plnom rozsahu a je záväzný bez výnimky. 

Prekladateľ sa v tomto smere nemôže prispôsobovať normám prijatým v štáte s 

jazykom, do ktorého sa preklad realizuje, a teda nemôže vynechávať či 
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pridávať prvky, ktoré originál textu neobsahuje. Kultúrne prostredie, pre ktoré 

je translát určený, môže následne cudzie onymické prvky podrobiť svojmu 

zásahu, v kompetencii prekladateľa to však nie je. Ak je napríklad v ruskom 

rodnom liste uvedené otcovské meno, prekladateľ je povinný túto informáciu 

zachovať aj v texte slovenského prekladu. Naopak, pri preklade slovenského 

rodného listu do ruštiny prekladateľ nie je oprávnený vyvíjať iniciatívu smerom 

k jeho vytváraniu. Zmeny takéhoto, ale aj akéhokoľvek iného charakteru sú len 

v kompetencii orgánov vnútornej štátnej správy príslušného štátu. Na 

Slovensku sa realizujú v súlade s niektorými zákonmi, o ktorých existencii  a 

obsahu by mal byť prekladateľ informovaný (porov. napr. zákon o mene a 

priezvisku, zákon o matrikách, zákon o štátnom jazyku, zákon o používaní 

jazyka národnostných menšín a pod.).   

Oficiálne prostredie každého konkrétneho kultúrneho spoločenstva má 

svoje zaužívané pravidlá, rešpektuje však aj  isté záväzné medzinárodné 

ustanovenia. Jedným z nich je aj to, že prekladateľ je povinný sprostredkovať 

informácie, ktoré obsahuje východiskový text dokumentu, úplne. Pojem 

čiastočný preklad v súdno-prekladateľskej praxi nemá zastúpenie. Preklad 

vybraných častí textu sa objektívne môže realizovať, ale podlieha určitým 

predbežným procesuálnym pravidlám. Zadávateľ prekladateľského úkonu si 

môže nechať úradne vyhotoviť čiastočný odpis originálu, ktorý poskytne 

prekladateľovi na sprostredkovanie do inej kódovej roviny. Takto získaný text 

sa však z hľadiska súdno-prekladateľskej praxe hodnotí ako úplný, nie 

čiastočný. Čiastočným sa stáva len vo vzťahu k originálu, z ktorého bol odpis 

urobený. Jeho identifikátorom je práve oficiálne písomné označenie daného 

úradného výpisu ako čiastočného, čo prekladateľ expressis verbis vyznačí aj 

v transláte. 

 

1. 1. 2. 3. 1 Antroponymá z diachrónneho hľadiska 

 

Koncepcia osobného mena a v rámci nej vzťah členov jazykového 

kolektívu k svojim menám sa postupne mení, čo vedie k prestavbe 

antroponymických systémov. Súčasná podoba slovanských priezvisk má svoju 
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dlhú históriu. Poznamenal ju prechod od tzv. jednomennej k dvojmennej a 

trojmennej antroponymickej sústave.  

Do prijatia kresťanstva sa osobné meno vnímalo ako alter ego (druhé ja) 

a odrážalo sa v ňom spoločenské vedomie. V dôsledku strachu, že vyslovenie 

mena so zlým úmyslom by mohlo človeku uškodiť, vznikol dvojmenný 

pomenovací systém. Skutočné meno bolo utajované a navonok sa používala 

jeho náhrada.  Obyčajne to boli mená, ktoré sa stotožňovali s názvom nejakej 

bezvýznamnej veci, alebo to boli ochranné mená so zápornou sémantikou, 

v Rusku napr. Ложка (Ložka – lyžica), Горшок (Goršok – hrnček), Безум 

(Bezum  – bláznivý), Неудача (Neudača  – nešťastie, neúspech) a pod.  

Systém mien sa v súvislosti so vzťahmi v určitom kolektíve, najmä 

v rodine, začína postupne generalizovať smerom ku konominácii (súvzťažnému 

pomenovaniu). V praxi to znamená, že  noví členovia rodiny sa pomenúvajú 

tak, aby sa ich mená prelínali s menami, ktoré sa už v danej rodine vyskytujú. 

Takto sa vytvárajú súbory mien s rovnakými alebo podobnými začiatočnými 

alebo konečnými prvkami. Konominácia môže byť na jednej strane sémantická 

alebo štruktúrna, na druhej strane vertikálna alebo horizontálna. Najstaršie 

pomenovacie systémy boli sémantické. Ruské pramene uvádzajú nasledujúce 

príklady z dokumentov 14. – 17. st.:  

Vertikálna sémantická konominácia: dedo: Danilo Vasilievič Blin 

Monastyrev (Данило Васильевич Блин Монастырев), otec: Lev Danilovič 

Olaďja Blinov-Monastyrev (Лев Данилович Оладья Блинов-Монасырев), syn: 

Pirog Olaďjin (Пирог Оладьин); všetky mená sú späté s kulinársko-

pekárenskými výrobkami (blin – palacinka, olaďja – lievanec, pirog – koláč). 

Horizontálna sémantická konominácia: Reďka, Kapusta а Goroch 

Andrejevičovci Semičevoví (Редька Андреевич Семичев, Капуста Андреевич 

Семичев, Горох Андреевич Семичев); mená sú späté s pomenovaniami druhov 

zeleniny (reďkev, kapusta, hrach). 

Vertikálna štruktúrna konominácia: v rode kostromských votčinikov 

Zubatogo-Fedčiščevových (Зубатого-Федчишевы) v 16. st.: dedo: Fedor 

Bataš (Федор Баташ), otec: Stepan Adaš (Степан Адаш), syn: Ivan 

Stepanovič Kudaš (Иван Степанович Кудаш); mená turko-tatárskeho pôvodu 
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zakončené na -aš: adaš – menovec, bataš – ťaviatko, kudaš – syn toho istého 

otca, ale inej matky. 

Vertikálna a horizontálna, štruktúrna a sémantická konominácia: Rusin a 

Meščerin Fiodorovičovci Čeremisinovci (Русин Федорович Черемисин, 

Мещерин Федорович Черемысин); mená sú utvorené od pomenovaní národov 

pomocou sufixu -in.  

Spoločné prvky v osobných menách jedného rodu nachádzame aj v rámci 

mien s dvoma základmi, ktoré boli typické pre všetky slovanské národy. 

V dokumentoch sa však uvádzajú prevažne v eliptickej podobe, napr. Dobryňa 

(Dobroslav alebo Dobrogosť), Puťata (Putimir), Seľata (Selimir). Niektoré 

pomenovacie motívy sú podobné alebo zhodné v antroponymických systémoch 

rôznych národov (porov. napr. Blanár 1996, s. 85 – 87, Superanskaja, 1969). 

Pre prekladateľa je z pohľadu systému osobných mien dôležité poznať 

predovšetkým všeobecné vývojové tendencie, ktoré sa odrazili pri 

konštituovaní konkrétnych menných systémov v danom jazykovom 

spoločenstve. Je potrebné zachytiť odlišnosti či posuny lingvistického 

charakteru najmä v báze mien, ktoré sú spoločné z genetického hľadiska, no 

v dôsledku rôznych vnútorných vývojových tendencií sa v novom prostredí 

modifikovali. Významnú úlohu vo vývoji osobných mien zohralo kresťanstvo. 

Kým západní Slovania sa pridržiavali rímskeho systému, východní sa priklonili 

k jeho byzantskému variantu, čo sa v nemalej miere odrazilo aj na formách 

osobných mien. Hlavnou tendenciou v systéme ruskej konominácie sa stalo 

umelé zavedenie agioným (mien svätých). Zároveň sa prestala uplatňovať 

sémantická konominácia, nahradila ju štruktúrna konominácia (mená detí 

v jednej rodine mali analogické sufixy, napr. Miňka, Griňka, Ziňka a pod.). V 

14. st. sa kresťanské mená v ruskom jazykovom prostredí  celkom adaptovali, a 

to smerom k ich prispôsobeniu sa staroruským modelom. V tomto období bolo 

zavedené aj povinné uvádzanie cirkevných mien ako jediných v oficiálnych 

úradných dokumentoch. Bol to jeden z dôvodov, ktoré viedli k eliminácii 

starých mien ako osobných a k ich presunu do kategórie priezvisk. Cirkevné 

osobné mená sa stali základom ruského antroponymického systému. V Európe 
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sa od r. 761 začalo v úradných dokumentoch povinne uvádzať alebo cirkevné 

meno osoby, alebo paralelne dve mená, z ktorých jedno muselo byť agionymné.  

Po schizme rímskej a byzantskej cirkvi v r. 1054 sa kanonizácia svätých 

u pravoslávnych a katolíkov uskutočňovala nezávisle. V dôsledku toho 

v systéme katolíckych mien absentujú mnohé byzantské mená 

(Afinodor/Athenodor, Dosifej/Dosifeus, Galaktion) a v pravoslávnom systéme 

chýbajú také mená ako Wilhelm/Viliam, Edgar, Amália, Kunigunda.  

V ruskom kultúrnom a jazykovom priestore sa výrazne presadili aj 

niektoré prvky východného antroponymického systému. Pramene uvádzajú, že 

do pravoslávneho systému sa východné mená dostali najpravdepodobnejšie 

prostredníctvom perzského jazyka a patria k nim napr. mená Usfazan či 

Chusdazat.  Koptského pôvodu je meno Pafnutij (ten, ktorý patrí Bohu), Taisija 

(patriaca Iside, egyptskej bohyni Nílu). Mená, ktoré sa skladajú z komponentu 

av-, majú arabský pôvod, napr. Avvakir (otec Kira), Avudim (otec Dimu); 

kanonizovaný bol napr. Achmed (tatársky cárovič), ktorého meno sa tiež 

dostalo do zoznamu pravoslávnych mien.  

Dôležitým zásahom do ruského antroponymického systému bola cirkevná 

reforma v 17. st., s ktorou bolo späté prehodnotenie cirkevných kníh. Súviselo 

to tiež s ich opätovným prepisovaním podľa noriem novogréckeho jazyka. Po 

novom sa prepisovali napr. mená svätých, ktoré boli pôvodne prevzaté 

z byzantskej gréčtiny, čo v konečnom dôsledku viedlo k odlíšeniu západnej a 

východnej podoby cirkevných mien zo spoločného fondu. Najčastejšie 

odlišnosti medzi súčasnými menami východnej a západnej Európy súvisia so 

zmenou pôvodného byzantského b na v, e na i, gréckeho písmena théta na f (v 

ruských cirkevných textoch sa zmenilo tiež ypsilon, ktoré vystriedala ižica, 

posledné písmeno cirkevnoslovanskej abecedy). Pri prepise ruskej podoby 

takéhoto druhu mien do slovenčiny má potom prekladateľ tendenciu 

prispôsobiť sa cudzej, západnej norme, kopírovať ju, čo v úradných 

dokumentoch nie je prípustné. K menám, ktoré boli zasiahnuté uvedenými 

zmenami, patria napr.: 
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v slovenčine v ruštine 

Ábel  Aveľ (Авель) 

Ambróz Amvrosij (Амвросий) 

Abrahám  Avram/Avraam  (Аврам/Авраам) 

Atanas Afanasij (Афанасий) 

Bartolomej  Varfolomej (Варфоломей) 

Benedikt Venedikt (Венедикт) 

Bonifác  Bonifatij (Бонифатий) 

Daniel Daniil (Даниил) 

Irena  Irina (Ирина) 

Jozef Iosif (Иосиф) 

Teodor  Feodor/Fiodor (Феодор/Фёдор) 

 

Pri prepise agioným v pôvodných textoch až do tohto obdobia bol 

uplatňovaný fonetický princíp, hoci základný princíp ruskej ortografie je 

fonematický. Keďže v 17. st. Moskovská Rus nedisponovala dostatočným 

množstvom vzdelaných ľudí, prepisovanie kníh podľa novej normy 

uskutočňovali vzdelanci z Ukrajiny. Vzhľadom na to, že v tomto období sa  

jazyk Moskvy už značne líšil od jazyka Kyjeva, vznikli dve rôzne ortografické 

a ortoepické normy, čo viedlo k používaniu rôznych variantov tých istých mien, 

napr.: 

moskovská norma kyjevská norma 

Анастасья/Настасья Анастасия 

Василей Василий 

Григорей Григорий 

Демьян Дамиан 

Данил Даниил 

Дмитрей Дмитрий 

Иван Иоанн 

Кондрат Кодрат 
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V súčasnosti sa aj v úradných dokumentoch používajú oba varianty, 

pričom sa však dôraznejšie prejavuje tendencia uplatňovať koncové -ij 

v mužských a -ija  v ženských menách. 

Dôležitú úlohu pri ustálení tradície prepisu mien zohral aj systém ruskej 

transliterácie z latinčiny, ktorý sa v Rusku vyvinul v 17. st.. Jeho pravidlá sa 

podrobnejšie analyzovali na základe lexiky slovníka z  r. 1638 (Книга 

глаголема алфавит) а azbukovníka z  konca 17. st. Tieto pravidlá, ktoré 

reflektujú systém ruskej ortoepie 17. st., umožňujú pochopiť, prečo sa napr. 

osobné meno Mária (porov. príloha 4) prepisuje do ruštiny s epentetickým  j 

(Мария) a  Július bez neho (Юлиус). Podľa uvedených pravidiel sa zaviedlo 

epentetické j v slovách, v ktorých bolo potrebné odstrániť hiát, a to spravidla 

v slovách, v ktorých sa vyskytovalo spojenie samohlások ea, resp. 

frekventovanejšie ia, napr. mea culpa (мея кулпа), creator (креяторъ), 

custodia (кустодия), materia (материя). Naopak, epentetické j sa neobjavilo 

v podobných spojeniach samohlások s u, napr. calcaneum (калканеумъ), 

supercilium (суперцилиумъ),  fructuum (фруктуумъ). V samotnej latinčine sa 

graféma j objavila až v 16. st.. Ďalšie diftongy au, eu v ruských materiáloch 

majú zastúpenie len v azbukovníku, z ktorého však nevyplývajú jednoznačné 

usmernenia smerujúce k ich prepisu, napr. auctoritas (аукторита), auctor  

(авторъ). Pre prepis proprií zo slovenčiny do ruštiny platia v súčasnosti 

osobitné pravidlá (porov. Giľarevskij – Starostin, 1978), podľa ktorých sa 

diftongy ia, iu po spoluhláskach č, š, ž prepisujú ako a, u (Lajčiak → Лайчак, 

Kalinčiakovo → Калинчаково), v ostatných prípadoch postredníctvom spojenia 

mäkký znak + ja, ju (Hontianska Vrbica → Гонтьянска Врбица).  

Od 17. storočia zoznam mien v Rusku dlhšie obdobie zostáva 

stabilizovaný. Rozšírený, a v niektorých prípadoch modifikovaný, bol až po r. 

1917 v súvislosti s oddelením cirkvi od štátu a následným zrušením cirkevných 

obmedzení v systéme pravoslávnych mien. Vznikli nové mená, ktoré odrážali 

sovietsku realitu (Ninel – Lenin obrátene, Pravdina – podľa novín Pravda, 

Ľubistina – ľúb pravdu, Elektrofikácia, Brilliant, Akadema, Almaz, Revo – od 

slova revolúcia); objavili sa dokonca také, ktoré vznikli ako skratky (Pjatvčet 

(пятилетка в четыре года) – päťročnica za štyri roky); boli prevzaté niektoré 

západné (Eduard, Nelli, Ernst – E. Tellmann, Klára – K. Zetkinová, Roza – R. 
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Luxemburgová, Luiza – L. Michelleová) a východné mená (Lejla, 

Karina/Karine). Niekedy sa však prevzaté mená dešifrovali podľa istých 

osobných predstáv (Lora – Lenin, Októbrová revolúcia + -a). Časť ruských 

mien sa modifikovala (pôvodne Daria →  Darina/Dariana).  

V súčasnosti sa ruská koncepcia osobného mena prispôsobuje úradnej 

norme, vychádzajúcej z ortografickej podoby mena, čo v praxi znamená, že аj 

rôzne varianty (z hľadiska výslovnosti) toho istého mena sú považované za 

rôzne mená (Наталия/Наталья, София/Софья). Pre prekladateľa je to 

memento, ktoré upozorňuje, aby takéto mená pri prepise – v súlade 

s predpísanou normou –  boli graficky adekvátne odlíšené aj v rovine iného 

kódu. 

Priezviská v súčasnom význame sa u Slovanov objavili podstatne neskôr 

ako osobné mená a niektoré vznikli práve z osobných mien. Samotné slovo 

priezvisko sa napr. v Rusku (v rušt.: фамилия) začalo používať až za Petra 

Veľkého, pričom sa ním označovala rodina alebo manželka. V minulosti sa 

používal výraz rodinná prezývka (z rus. семейное прозвание), ktorý koreluje 

s výrazom prímeno (pоrov. Blanár, 1996). Ako východiskové meno slúžilo 

meno hlavy rodiny či zakladateľa rodu, napr. Kuzma Maximov syn Beľajev, t. j. 

Kuzma, syn Maxima Beľajeva (Maxim – hlava rodiny, Beľaj – zakladateľ rodu). 

Druhý a tretí prvok v tejto identifikujúcej sústave ešte nepredstavujú ani 

otcovské meno, ani priezvisko v ich súčasných významoch, ale slúžia na 

identifikáciu mien otca a staršieho predka. Ruská lingvistika ich navrhuje 

nazývať patronymami (z gréc. pater – otec, pl. pateres – rodičia, predkovia) na 

odlíšenie od pomenovania otcovské meno (отчество [otčestvo]). Staré 

patronymá predstavujú zárodok súčasných otcovských mien a patronymických 

priezvisk. Okrem patronymického privlastňovania antroponymá mohli odrážať 

aj matronymické príbuzenské vzťahy. Matronymické  priezviská mali koncovky 

-ič, -in (Oleg Nastasjič (1187), syn Jaroslava Galického a jeho amantky 

Anastasie), pričom otcovské meno sa mohlo aj vynechať. Historické dokumenty 

svedčia o tom, že jedno a to isté meno sa mohlo písať rôzne. 

Prvé typové štruktúry ruských úradných  priezvisk začínajú vznikať v 15. 

st. v súvislosti s rastom postavenia Moskovského kniežatstva, ktoré stanovilo 
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spôsob ich zápisu v úradných dokumentoch na svojom území. Úrady potom 

podľa vlastného uváženia zaužívané rodinné prezývky modifikovali. Starý 

slovanský sufix -ič/-ovič  zamieňali sufixmi -ov/-ev, -in podľa toho, k akému 

typu skloňovania patrila rodinná prezývka, napr. Fiodorovič → Fiodorov . Ak  v 

mene staroslovanský sufix chýbal, koncové -ov/-ev, -in sa pripájalo priamo 

k menu: Kot → Kotov . Niektoré rodinné prezývky, najčastejšie tie, ktoré mali 

podobu prídavného mena, zostávali bez zmien (Afanasij Ivanovič Dolgij 

Vjazemskij). Od adjektívnych patroným sa neskôr utvorili priezviská na -ovo, -

ogo/  -ago (Blagovo, Burago, Mertvago, Veselago). Priezviská typu Suchoj, 

Blagoj, Mokryj, Vesiolyj po čase tiež získali štandardnú podobu na  -ov, teda 

Suchov, Blagov, Mokrov, Vesiolov. 

Počas feudalizmu sa objavovali aj priezviská zakončené na    -skoj/-skij, 

pričom len zriedkavo v iných ako vyšších vrstvách (porov. knieža Rostovskoj, 

ale pisár Rostovcev). Ak nositeľ priezviska zakončeného na -skoj patril do 

nižšej vrstvy, sufix -skoj mal ten istý význam ako sufixy -ec, -in, -jak, t. j. 

slúžil ako ukazovateľ pôvodu jeho nositeľa. Koncom 18. st. a v 19. st. vznikajú 

ruské priezviská na -skij prevažne v cirkevnom prostredí, a to ako 

napodobeniny ukrajinských a bieloruských priezvisk, pretože prevažná väčšina 

cirkevných úradníkov a učiteľov cirkevných seminárov a teologických fakúlt 

pochádzala z Ukrajiny a Bieloruska (o vzniku ruských priezvisk bližšie 

Seliščev, 2003, s. 387 – 422). Sufix -skij teda odrážal vyšší sociálny, stavovský 

status nositeľa takéhoto priezviska, resp. poukazoval na geografickú motiváciu 

vzniku daného priezviska. 

V súčasných ruských priezviskách sa zachovali všetky staré štruktúrne 

typy, pričom prevládali priezviská zakončené na -ov/-ev (-ов/-ев).  V menšej 

miere sa zachovali priezviská na -in/-yn (-ин/   -ын), okrajovo na -enko (-енко), 

ktoré sú typickejšie pre Ukrajinu, a  -ič/-ovič (-ич/-ович), charakteristické 

najmä pre Bielorusko a Poľsko. Výnimočné sú priezviská, ktoré majú formu 

prídavných mien či príčastí (Krasnyj, Bušujuščij), resp. formu deminutívnych 

substantív alebo len substantív (Lob, Rog, Prut, Šar). Priezviská  zakončené na 

-ský koexistujú s priezviskami zakončenými na -ov/   -in alebo s priezviskami, 

ktoré majú formu prídavných mien s koncovkami -ov, -yj, -in, -ovyj, napr. 

Nekľudov/Nekľudovskij, Nadeždin/Nadeždinskij, Moložavyj/Moložavskij. 
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V. Blanár rozlišuje dve základné fázy vývoja slovenských priezvisk, 

ktoré sa vzájomne prelínajú a ktoré sú porovnateľné s vývojom u ostatných 

slovanských národov. «V prvej fáze sa mení singulatívne privlastňovanie 

(príbuzenský vzťah patronymický, resp. matronymický) na plurálové, kolektívne 

privlastňovanie  (príbuzenský vzťah k rodine ako celku) (…) Obidva  historické 

prototypy sa potom skrátili elipsou apelatívnych členov a morfologickou 

formalizáciou vznikli syntetické útvary. (…) Martin, syn Polakov – Martin 

Polakowicz.  V západoslovanskej oblasti prevládali syntetické pomenovania 

podľa miesta, v južnoslovanských a východoslovanských  oblastiach celkom 

prevládli patronymické útvary (prevládali najmä v Bielorusku, v Rusku neboli 

ojedinelé ani pomenovania podľa miesta;  porov. tu o priezviskách 

zakončených na  -ský – pozn. O. J.). V Chorvátsku, Srbsku a Bosne sa 

patronymiká končili na -ić, -ović//-ević, v Bulharsku a Macedónsku na -ov//-ev, 

-in, v Rusku na -ič, -ovič//  -evič, v Čechách, na Slovensku a v Poľsku sa končili 

patronymiká na -ic, -ovic//-evic » (1996, s. 93). V slovenských, ale aj ruských 

priezviskách sa odrazili patronymické, resp. matronymické vzťahy, ktoré 

rovnako ako poukázanie na miesto pobytu, zamestnanie či iné charakteristiky 

pomenovanej osoby slúžili ako východiskové a funkčné členy pomenovacieho 

modelu. V. Blanár pokazuje na hierarchiu funkčných členov a dokladá ju 

príkladom mien typu «Michal (syn) Poláka, Polákov, Polákových, 

Polákovie(ch) Poláké(ch) a pod. (ibid., s. 95)». Vývin od jednomennej 

k dvojmennej, resp. trojmennej sústave teda vidí na pozadí prechodu od 

pomenovania osoby ako takej cez vyjadrenie singulárového príbuzenského 

vzťahu k signalizovaniu kolektívneho rodinného vzťahu, t. j. vzťahu k rodine 

ako celku, a tento prechod považuje za základný vývinový princíp v novších 

sústavách osobných mien, ktoré označuje ako antroponymické generálium. 

V súčasných rusky hovoriacich krajinách je živou mennou kategóriou 

kategória otcovského mena, ktoré sa niekedy označuje aj ako patronymum. 

Otcovské meno sa tvorí od mena otca osoby, ktorá je následne nositeľom takto 

vzniknutého mena. Pomenovanie po otcovi je známe aj u iných národov, napr. u 

Srbov (Michailo → Michailovič ) či Angličanov (John → Johns). Kým v južnej 

a západnej Európe sa v stredoveku z takýchto mien vyvinuli priezviská, 
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v Rusku je otcovské meno nevyhnutnou súčasťou oficiálnej pomenovacej 

sústavy osôb, a to aj v úradných dokumentoch.  

Trojčlenná sústava typu Ivan Ivanovič Ivanov sa vyvinula postupne. 

Staršie pomenovania Ivanov, Grigoriev a pod. pri svojom vzniku ešte 

nepredstavovali priezviská a niekedy sa označujú ako polootcovské mená. Prvé 

otcovské mená vyjadrovali zároveň stavovské postavenie nositeľa. Sformovali 

sa najskôr vo vyšších vrstvách obyvateľstva (kniežatá, bojari) a záväznými pre 

všetkých občanov sa stali až v 18. st. Otcovské mená sa mohli už v minulosti 

tvoriť nielen od ruských, ale aj od pôvodom cudzích mien, napr. Burčevič, 

Berendejič (turko-tatárskeho pôvodu).  

Osobitné postavenie majú ženské otcovské mená. V minulosti bolo 

oficiálne pomenovanie ženy veľmi zložité. V ruských dokumentoch 17. – 18. st. 

nachádzame napr. takúto antroponymickú formulu: Ivanovská žena Vasilijovho 

syna Korobkinova vdova Agafia Petrova dcéra (Ивановская жена Васильева 

сына Kоробкина вдова Агафья Петрова дочь). Používali sa tiež 

pomenovania podľa mena muža, napr. Pavlovaja, Vasilievaja.  

Pomenovacia sústava s pomocným prvkom syn v spojení s prídavným 

menom (niekedy vo forme genitívu) vytvoreným od mena otca, ktorá bola 

chápaná ako otcovské meno, sa na príkaz moskovskej kancelárie udržala až do 

19. st., pričom slovo syn sa vzťahovalo už nie na predchádzajúce prídavné 

meno vytvorené od otcovho mena, ale na ďalšie meno. V 15. – 17. st. sa napr. 

antroponymické spojenie Gavrilo Petrov syn Ušakov vyslovovalo ako Gavrilo 

Petrov syn Ušakov, ale v 19. st. Gavrilo Petrov syn Ušakov. Otcovské mená 

zakončené na -ov, -ev si v 19. a 20. st. zachovali oficiálny charakter. 

Medzi ľudovými vrstvami  neboli otcovské mená bežné. Skôr sa 

používali rôzne prezývky (Kirjucha Kosoj) alebo privlastňovacie prídavné 

mená (Kirjucha Vajakin, Ivan Syrych). Ak sa predsa len použilo otcovské 

meno, končilo sa na -ovič, -ič, -yč (Mikitovič, Kuzmič, Pachomyč, Pavlyč), resp. 

polooficiálne -ov, -ev (Pachomov, Pavlov). 

Kolónka otcovské meno  (v ruštine  отчество) sa v ruskom kultúrnom 

prostredí stáva obligátnou súčasťou všetkých úradných dokumentov, počnúc 

epochou Petra Veľkého. Táto tradícia sa zachovala dodnes a pri prepise 
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otcovského mena z azbuky do latinky je potrebné venovať pozornosť nielen 

grafickej štruktúre daného prekladového segmentu, ale aj samotnému faktu 

existencie tejto osobitnej antroponymickej kategórie.  

V slovenských kultúrnych, a teda ani v administratívnych podmienkach 

sa tento prvok antroponymického súboru neuplatňuje, čo však neznamená, že 

prekladateľ ho pri preklade úradného dokumentu môže z uvedeného dôvodu 

vynechať. Otcovské meno v danom prípade predstavuje svojrázny 

antroponymický exotizmus a ako také podlieha špecifickému stvárneniu 

predovšetkým s ohľadom na svoju formálnu štruktúru. 

Otcovské meno v novodobom význame v administratívno-      -právnej 

oblasti sa v slovenčine niekedy ojedinele označuje aj ako patronymum. Tento 

výraz nie je doposiaľ terminologicky ustálený. Sémanticky pregnantnejšie a 

z hľadiska bežnej praxe prehľadnejšie a zaužívanejšie je spojenie otcovské 

meno. Vzhľadom na to, že pre úradné dokumenty je príznačná istá 

šablónovitosť, aj tu by sa žiadal jednotný termín, najmä ak je v konkrétnych 

kultúrnych podmienkach istým spôsobom už etablovaný aj v lexikografickej 

podobe (pozri napr. Rusko-slovenský slovník, 1989). 

 

1. 1. 2. 3. 2  Mená a priezviská v súdnom prekladateľstve 

 

Kultúrno-spoločenské kontakty rôznych etník majú za následok ich 

vzájomné obohacovanie v rôznych sférach, vrátane preberania všeobecných i 

vlastných mien. Mnohé sa v dôsledku dlhodobého používania v novom 

prostredí adaptujú a prispôsobujú normám daného jazykového kódu. Tak sa 

stáva, že to isté meno má v rôznych jazykoch vzhľadom na konkrétne jazykové 

špecifiká rôzne podoby. Hlavné zásady prispôsobovania napr. starogréckych a 

latinských mien v slovenčine uvádzajú PSP (2000, s. 43 – 44). Pri ich prepise 

z iných jazykov by sa prekladateľ mal držať zásady, že osobné mená 

predstavujú špecifický druh onymických exotizmov, ktoré najmä v textoch 

právneho charakteru majú konkrétnu identifikačnú funkciu. V nominatívnej 

funkcii sa pri prevode mien ich pôvodná motivačná štruktúra rozplýva a nie je 

úlohou prekladateľa rekonštruovať ju (napr. osobné mená rumuns. Ursul – 

medveď, Lupul – vlk, srbs. Vuk – vlk).  V umeleckých textoch sa adaptácia 
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mien odvíja spravidla od istých estetických zámerov, ktoré sa môžu meniť 

v priestore i čase a v mnohom závisia od invencie a vôle prekladateľa.  

Kolízia názorov na potrebu bežnej praxe adaptovať (alebo aj 

neadaptovať) mená osôb pramení v nejednoznačnom usmernení normatívnych 

prameňov, o ktoré by sa bolo možné oprieť. Významnú úlohu tu často zohráva 

tradícia. V minulosti (najmä do r. 1990) aj výber osobného mena pri narodení 

dieťaťa na Slovensku podliehal značným obmedzeniam, pretože bol 

determinovaný zoznamom, ktorý síce SAV priebežne aktualizovala, ale ktorý 

nemohol a ani nemal za úlohu obsiahnuť rôzne varianty toho istého mena. To 

zrejme ovplyvnilo aj postup prekladateľov pri prepise cudzích rodných mien, 

najmä ak sa to týkalo administratívno-         -právnych dokumentov, v rámci 

ktorých cudzie mená prepisovali zväčša v adaptovanej slovenskej podobe. 

Doposiaľ nie jejednotný postup pri prepise mien, ktoré sa od slovenskej 

podoby líšia nejakou špecifickou nuansou. Svedčia o tom aj príklady v 

samotných PSP (Александров – Alexandrov – Aleksandar, bližšie v kapitole 2. 

1. 2. 2  a tiež 2. 1. 2). Okrem rozdielov v niektorých samohláskach (Alexander 

– Alexandar, Tatiana – Tetiana, Daniel – Danial – Daniil, Fedor – Fiodor) 

alebo spoluhláskach (Benedikt – Venedikt, Oľga – Oľha, Nikolaj – Mikolaj, 

Teodor – Fiodor, Marta – Marfa, Anastázia – Anastasi(j)a) býva problémom 

označovanie kvantity hlások (Vladimír – Vladimir, Mária – Mari(j)a, Barlaám 

– Valaam), resp. pravopis (Katarína – Kataryna). V slovenskom kultúrnom 

prostredí takéto nezrovnalosti, najmä však posuny v kvantite hlások a 

pravopisné posuny pôsobia na recipienta ako závažné nekorektnosti. Dôležitým 

faktorom je oblasť prenosu antroponým a funkčný štýl. 

Funkčný štýl, a tým i prostredie, v ktorom sa má antroponymum 

realizovať, v mnohom podmieňujú aj prístup k riešeniu ďalšieho veľmi 

dôležitého problému, a to prepisu cudzích ženských priezvisk. O problematike 

prechyľovania v slovenčine sa od polovice 90. rokov 20. st. vedú neutíchajúce 

diskusie na rôznych úrovniach (súhrnné resumé o tom pozri Ološtiak, 2001 b). 

Pre prekladateľa textov z oblasti objektívneho štýlu (o funkčných štýloch pozri 

Mistrík, 1997) sú v tomto ohľade smerodajné legislatívne ustanovenia (kapitola 

2. 1. 1 a ďalšie) a usmernenia v PSP (2000, s. 127 – 130). Pri sprostredkovaní 

ženských priezvisk cudzieho pôvodu, najmä však slovanského, sú ako 
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východisko dôležité tak ustanovenia týkajúce sa tvorenia slovenských ženských 

priezvisk, ako aj zásady akceptované vo východiskovom, teda inom ako 

slovenskom jazyku. Prípadné spoločné črty tvorenia ženských podôb priezvisk 

by mali uľahčovať ich prepis z iných grafických sústav, napr. z cyriliky. Pri 

sprostredkovaní nominatívnej funkcie priezvisk do slovenčiny však prekladateľ 

musí rešpektovať aj špecifiká dištinktívneho aspektu ich funkcie v spoločnosti. 

Formálna štruktúra priezviska totiž – okrem výnimiek – slúži na identifikáciu 

jeho nositeľa aj z hľadiska pohlavia, čo sa ani v slovanských jazykoch 

nerealizuje vždy rovnako. 

 

I. Slovenské ženské priezviská sa tvoria: 

 

1. príponou –ová: 

a) od domácich mužských priezvisk, ktoré majú formu podstatného mena a 

sú zakončené na spoluhlásku

b) od domácich mužských priezvisk zakončených na 

 (Gajdoš – Gajdošová, Frk – Frková); 

-a, -o

c) od domácich mužských priezvisk zakončených na 

, pričom koncová 

samohláska mužského priezviska sa vynecháva (Pálka – Pálková, Macko 

– Macková); 

-ov, -uv

d) od domácich mužských priezvisk zakončených na 

 (Horov – 

Horovová, Miťuv – Miťuvová); 

-i, ktoré majú podobu 

prídavného mena, ale vyznačujú sa cudzím pravopisom

e) od mužských priezvisk zakončených na 

, čím sa stráca 

súvislosť s domácim slovom (Mil(l)i – Mil(l)iová); 

-iech, -ech, -ých

f) od mužských priezvisk zakončených na 

; 

-eje, -oje, -e

2. príponou -a, -á, -ia tak ako prídavné mená ženského rodu: 

od mužských priezvisk, ktoré majú podobu 

; 

prídavného mena

3. bez prechyľovania môžu zostať ženské priezviská typu 1e) a 1f), ktoré 

pôvodne predstavovali rodinné privlastňovacie  prídavné mená (Zlatica 

Blažoviech, Jankech, Mukulášových, Kováčeje, Ševdoje, Krnáče), ale ktoré 

sa môžu aj prechyľovať (bližšie PSP). 

 (Suchý – 

Suchá, Kračúnsky – Kračúnska, Kratší – Kratšia); 

 



37 
 

II. Ruské ženské priezviská a ich prepis do slovenčiny 

 

Pri prepise ruských ženských priezvisk do slovenčiny, resp. pri prepise 

z ruštiny ako východiskového zdroja informácií platia zásady, ktoré sa odvíjajú 

od pravidiel pre tvorbu slovenských ženských priezvisk. Administratívno-

právne dokumenty, ktoré predstavujú texty určené pre štátoprávne inštitúcie, 

podliehajú určitým zákonitostiam, ktoré sa vzťahujú na všetky dokumenty bez 

výnimky, teda aj na dokumenty sprostredkované z cudzích kultúr: „(…) celá 

úradná agenda (matriky, zápisnice, uznesenia, štatistiky, evidencie, bilancie, 

úradné záznamy,…) a agenda cirkví a náboženských spoločností určená pre 

verejnosť“ sa vedie v štátnom jazyku (p. § 12 ods. 1 Ústavy SR, resp. kapitola 

2. 1. 1) a prostredníctvom slovenskej abecedy. Z týchto ustanovení vyplýva, že 

na dané účely sa antroponymá prepisujú prostredníctvom praktickej 

transkripcie, a to podľa usmernení PSP. Vo všeobecnosti platí aj zásada 

prechyľovania, ktorú prekladateľ nemôže ignorovať. V praxi je nevyhnutné 

poznať a porovnať systém a spôsob tvorenia mužských a ženských priezvisk 

v slovenčine a tiež v jazyku zdrojového dokumentu určeného na preklad.  

Ruské ženské priezviská majú na prvý pohľad v mnohých prípadoch 

rovnaké alebo podobné formanty ako slovenské ženské priezviská, čo môže 

prekladateľa od realizácie prechyľovania odradiť, najmä ak sú formanty blízke 

aj geneticky.  

1. Najčastejším zdrojom omylov pri prechyľovaní sú  ruské ženské 

priezviská, ktoré boli vo svojom domácom prostredí  odvodené od mužských 

priezvisk zakončených na -ov (Ivanov, Pavlov, Petrov, Sidorov). Pri tvorbe 

ženskej podoby priezviska od tohto typu sa v ruštine k východiskovému 

mužskému priezvisku pripája formant -a, čo potom vedie k formálnej zhode so 

slovenskými ženskými priezviskami zakončenými na -ová (porov.: Vlk → 

Vlková, ale: Волков → Волкова). Pri prepise z ruštiny je preto potrebné 

vychádzať z mužskej podoby priezviska, čo umožní vyhnúť sa prípadným 

posunom. Tento postup garantuje rekonštrukciu správnej podoby prepísaného 

ruského ženského priezviska zo slovenčiny späť do ruštiny: Volkov-ová → 

Volkov-a (ale: Volková → Volk ; v ruštine je v tomto prípade ženská podoba 

identická s mužskou podobou priezviska, teda Volk//Волк).  Takto sa, ak je to 
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potrebné, spätne vytvorí aj náležitý tvar ruského mužského priezviska. 

Nejednotný postup pri prepise (transkripcia verzus transliterácia) a uplatnení 

prechyľovania vedie k rôznym chybám, ktoré môžu vyústiť do závažných 

nezrovnalostí právneho charakteru.  

Z uvedeného vyplýva, že od mužských priezvisk zakončených na -ov sa 

v slovenčine ženské priezviská tvoria príponou -ová, ktorá sa pridáva k celému 

mužskému priezvisku (Иванова – Ivanovová, Павлова – Pavlovová, Петрова – 

Petrovová, Сидорова – Sidorovová).  

2. Ženské priezviská sa v slovenčine tvoria príponou -ová  aj od ruských 

mužských priezvisk zakončených na -in, -ev 

3. V ruštine sa ženské priezviská tvoria 

(Силин, Васильев), ktoré sú 

z gramatického hľadiska geneticky príbuzné s 1. typom priezvisk: Silinová 

(Силина), Vasilievová (Васильева). Takéto priezviská majú pôvod 

v singulatívnych privlastňovacích prídavných menách a boli utvorené od mena 

otca (patronyma), ktoré prechádzalo na jeho syna a neskôr i na ďalšie generácie 

daného rodu. Patronymum počiatočne  sprevádzal predikátový člen syn, napr. 

Kosťantin syn Dobrynin (Костянтин сын Добрынин) (porov. 1. typ na -ov, 

napr. Michajlo Borisov syn Čerkas//Michajlo Borisov syn Čerkasov (Михайло 

Борисов сын Черкасов). V tomto antroponymickom princípe sa odráža 

vertikálna štruktúrna konominácia zaznamenaná tak v ruských (bližšie p. 

Seliščev, 2003), ako aj v slovenských dokumentoch (napr. Blanár, 1996, s. 93).  

od mužských priezvisk, ktoré 

majú podobu prídavného mena,

Kým v minulosti sa pri prepise prispôsobovala slovenskej norme aj 

koncovka ruských mužských priezvisk (Ščipanský), nová norma nevenuje 

osobitnú pozornosť mužskej podobe ruského priezviska ani explicitne  

nepredpisuje zachovávať ju v pôvodnej podobe. Prekladateľ sa môže oprieť o § 

2.5 PSP (s. 129), ktorý ako príklad uvádza o. i. ruské mužské priezvisko so 

všetkými jeho morfologickými atribútmi typickými pre ruské prídavné mená: 

«Od mužských priezvisk slovanského pôvodu, ktoré majú formu prídavných 

 tak ako prídavné mená ženského rodu, a to  

príponou –aja (-ая): Ščipanskij → Ščipanskaja (Щипанск-ий → Щипанск-

ая).  



39 
 

mien, sa tvoria ženské priezviská tak ako domáce priezviská tohto typu, napr. 

Radecki – Radecká, Kowalski – Kowalská, Nikitinskij –  Nikitinská». 

Naopak, pri prepise zo slovenčiny do ruštiny sa uplatňuje zásada, že 

slovenské mužské priezviská na -ký

4. Bez prechyľovania by z hľadiska PSP mohli v slovenčine zostať ruské 

ženské priezviská, ktoré pôvodne predstavovali  rodinné privlastňovacie  

prídavné mená v tvare genitívu plurálu a v ruštine sa tiež neprechyľujú. Ide o 

 sa do ruštiny prepisujú tak ako ruské 

prídavné mená mužského rodu a končia sa na -kij (-кий), napr. Jurovský → 

Юровский (porov. Giľarevskij – Starostin, 1978, s. 187).  

priezviská zakončené na -ых,   -их: Ольга Толстых, Светлана Седых, Елена 

Долгих (porov. priezviská príznačné pre stredné a západné Slovensko 

zakončené na -ých, -oviech, napr. Minarových, Polákoviech). V bežnej praxi je 

však jednoduchšie zachovať prechyľovanie, pretože prekladateľ by sa mohol 

ocitnúť v dileme, či tieto priezviská neprispôsobiť aj slovenskému pravopisu, 

napr.: Svetlana Dolgých. PSP neupravujú postup v podobných prípadoch, preto 

prekladatelia v minulosti automaticky prispôsobovali cudzie  prvky domácej 

norme nielen v umeleckých dielach, ale aj v administratívno-právnych 

dokumentoch. Pravidlá praktickej transkripcie by z hľadiska potrieb bežnej 

praxe mali reflektovať aj osobitosti zohľadňovania gramatickej a pravopisnej 

stránky, čo by umožnilo vyhnúť sa pri prepise mnohým ruptúram. Súčasná 

norma jednoznačne určuje, že ženské priezviská sa od cudzích mužských  

priezvisk zakončených na spoluhlásku

5. V ruštine sa neprechyľujú 

 tvoria príponou -ová (PSP, s. 128), teda: 

Долгих → Dolgichová.  

priezviská zakončené na -ago, -jago, -(o)vo 

(-аго, -яго, -(о)во), napr. Павел//Елена  Живаго, Анатолий//Марина Дубяго, 

Сергей//Ирина Дурновó , ktoré geneticky z morfologického hľadiska 

predstavujú singulatívny genitív prídavného mena. Slovenčina ich však 

klasifikuje ako cudzie priezviská zakončené na -o a pri prepise zachováva 

prechyľovanie, pričom koncová samohláska mužského priezviska vypadáva, 

napr. Šambinago → Šambinagová, Živago → Živagová, Dubjago → 

Dubjagová, Durnovo → Durnovová. 
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6. Ako cudzie priezviská zakončené na -o

7.  V slovenčine sa prechyľujú aj 

 sa klasifikujú a prechyľujú aj 

ruské priezviská zakončené na -o, ktoré nepatria do 5. typu, napr. Mokijenko → 

Mokijenková (Мокиенко), Veličko → Veličková (Величко). Priezviská na -ko sú 

najčastejšie ukrajinského pôvodu, ako také sa v ruštine neprechyľujú a skloňujú 

sa len  v umeleckej literatúre. 

priezviská zakončené na samohlásku -a 

(v ruštine na -a/-я

8.  Prechyľovaniu podliehajú  ďalej 

), ktorá v ženskom priezvisku vypadáva, napr. Telija →  

Telijová. 

všetky ostatné typy ruských i z iných 

jazykov do ruštiny prevzatých priezvisk zakončených na samohlásky -e, -i, -u

9. Posledný typ priezvisk, ktorý v ruskom prostredí nemá prechýlenú 

podobu, predstavujú 

: 

Lande → Landeová, pričom prípona -ová sa pridáva k celému mužskému 

priezvisku. 

priezviská zakončené na akúkoľvek spoluhlásku okrem 

prípadov 1. a 2. typu

Z uvedeného vyplýva, že okrem priezvisk, ktoré majú v mužskom 

variante podobu prídavného mena (ženské priezviská sa potom končia na -á/-a), 

všetky ostatné typy ruských ženských priezvisk majú v slovenčine príponu -

ová.  

, napr. Anna Kern (Анна Керн), Rita Chamburjan (Рита 

Хамбурян). Aj tieto priezviská majú v slovenčine  ženskú podobu zakončenú 

na -ová, napr.: Verner  → Vernerová (ale v rušt. len Вернер).  

Kvôli spätnej väzbe je pre prekladateľa dôležité uvedomiť si aj to, ktoré 

ruské priezviská majú v domácom prostredí  neprechýlenú podobu, a teda 

zostávajú stále rovnaké. Sú to priezviská zakončené na -a/-ja, -e, -i, -o/-ko/-

ičko, -u, -ago/-jago,    -ych/-ich, -ovo, ale tiež na spoluhlásku (okrem 

spoluhlások v koncovkách -ov/-ev, -in), napr. Иван Телия (Ivan Telija) → 

Ольга Телия (Oľga Telija), Георгий Кикабидзе (Georgij Kikabidze) → 

Тамара Кикабидзе (Tamara Kikabidze), Андрей Величко  (Andrej Veličko) → 

Татьяна Величко (Tatiana Veličko), Яков Летяга (Jakov Leťaga) → Ирина 

Летяга (Irina Leťaga),  Акакий Сырых (Akakij Syrych) → Елена Сырых 

(Jelena Syrych), Валерий Жук (Valerij Žuk) → Светлана Жук (Svetlana Žuk), 

Василий Благово (Vasilij Blagovo) → Надежда Благово (Nadežda Blagovo).  
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Túto podobu ruských priezvisk je v prípade opačného prekladu, teda  zo 

slovenčiny do ruštiny, nevyhnutné rekonštruovať podľa ruského zdroja.  

V praxi sa stáva, že pri preklade úradných dokumentov ruských občanov 

ženského pohlavia žijúcich na Slovensku sa v súvislosti s prechyľovaním 

vytvoria rôzne verzie ich priezviska, čo môže vyvolať nezrovnalosti 

v administratívno-právnom konaní. Jeho najčastejšou príčinou je nedôsledná 

analýza mechanizmu vytvorenia slovenskej verzie priezviska, resp. 

nerešpektovanie cudzích pravidiel tvorenia  priezvisk. Napríklad v slovenčine 

prechýlené, pôvodne ruské ženské priezvisko Žuk sa spätne neprepisuje ako 

Žuk, ale podľa slovenského Žukova (Жукова), z čoho sa následne v ruštine 

odvodzuje aj nesprávna mužská podoba priezviska, a to Žukov. V súdno-

prekladateľskej praxi sa s takýmito prípadmi možno stretnúť najčastejšie pri 

preklade rodného listu dieťaťa ženského pohlavia narodeného na Slovensku, 

ktorého ruskí (resp. rusky hovoriaci) rodičia trvale žijú v Slovenskej republike, 

ale z istých dôvodov, napr. kvôli legalizácii dokumentov dieťaťa, aj na území 

svojej bývalej vlasti potrebujú vstúpiť do kontaktu s jej štátoprávnymi orgánmi. 

Keďže ruština ponecháva priezviská cudzích štátnych príslušníkov bez zmien 

(okrem slovanských priezvisk, ktoré majú podobu prídavného mena), priezvisko 

dieťaťa pri preklade jeho rodného listu zo slovenčiny do ruštiny zostane v 

slovenskej verzii. Ak teda matka dieťaťa má v pôvodných ruských dokumentoch  

(napr. v ruskom sobášnom liste) priezvisko Žuk, ale jej dcéra slovenskú verziu 

Žuková, pri preklade ďalších dokumentov dieťaťa vystavených v ruštine už pri 

mene Žukova nastáva pri ďalšom prepise v slovenčine prechyľovanie druhej 

generácie a vzniká priezvisko Žukovová, ktoré nezodpovedá ani ruským, ani 

slovenským administratívno-právnym východiskám a dieťa má z legislatívneho 

hľadiska rôzne dokumenty vystavené na rôzne priezviská: Žuková → Žukovová  

(porov. vzor).   

Vzor:  

1. Sobášny list rodičov dieťaťa vystavený v ruskom prostredí: 

Nevesta: Oľga Ivanovna Volkova (Ольга Ивановна Волкова) 

Ženích: Jevgenij Sergejevič Žuk (Евгений Сергеевич Жук 

Priezvisko po sobáši:  
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On: ŽUK (Жук) 

Ona: ŽUK (Жук) 

2. Rodný list dieťaťa ruských rodičov vystavený na Slovensku: 

Matka: Oľga Žuková 

Otec: Jevgenij Žuk 

Dieťa: Svetlana Žuková 

3. Ruský dokument: 

a) dieťaťa: Svetlana (Jevgenievna) Žukova (Светлана Жукова) 

b) matky: Oľga Ivanovna Žuk 

4. Preklad dokumentu vystaveného v ruskom prostredí na základe prekladu 

slovenského rodného listu dieťaťa, v ktorom má matka priezvisko Žuková:   

Dieťa: Svetlana Žukovová  

Osobitnú kategóriu prepisu cudzích antroponým do slovenčiny 

predstavuje prepis priezvisk, ktoré ruština prevzala prostredníctvom jazyka 

jidiš, pričom ich grafická podoba kopíruje predovšetkým fonetickú štruktúru 

východiskového jazyka a prípadné fonematické kolízie eliminuje 

prostredníctvom zdrojov preberajúceho jazyka, napr. Видерман, Гольцберг, 

Гохгалтер, Грос(с)ман, Риль, Фельцман, Фойгель, Цукерман, Цукман, 

Шонерт, Штейнберг, Штейнбах,  Штекавер.  

Priezviskami tohto typu disponuje aj slovenský antroponymický systém, 

čo na prekladateľa vyvíja značný interferenčný tlak, najmä smerom k tendencii 

prepisovať dané priezviská podľa nemeckej jazykovej normy, o ktorú sa 

obyčajne opiera ich slovenská verzia: Wiedermann, Holzberg, Hochhalter, 

Grossmann, Riel, Feltzmann, Vogel, Zuckermann, Zuckmann, Schonert, 

Steinberg, Scheinbach, Stekauer.  Grafické a fonetické špecifiká nemeckého 

jazyka zároveň konfrontujú prekladateľa s niektorými nevyhnutnými 

alternatívami a posúvajú ho z roviny identifikácie cyrilských grafém do roviny 

výberu jednej z modifikácií latinských grafém. Vzniká otázka, ako 

sprostredkovať vonkajšiu štruktúru ruského в  (v alebo w), ш  (st alebo š), ц (c, 

z alebo tz), г (g alebo h), х (ch alebo h), ф (f alebo v), resp. či ponechať jedno 
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n/s (Zuckerman/Zuckermann, Grossmann/Grosman), alebo uplatniť genetické 

východisko nemeckej jazykovej normy. Grafická štruktúra priezvisk v podobe 

Cukerman, Cukman, Štekaver, Goľcberg, Feľcman, Grosman, Viderman, 

Štejnberg, Štejnbach, Gochgalter je pre slovenčinu nezvyčajná, hoci 

v antroponymickom systéme sa všeobecne vyskytujú odklony rôzneho druhu 

tak pri slovenských, ako aj pri cudzích pendantoch. Za nezvyčajné sú 

v slovenskom kultúrnom a jazykovom prostredí považované priezviská tohto 

typu so štruktúrou kopírujúcou ruské  mäkké ľ  (Goľcberg, Feľcman), ale tiež g 

v prípadoch, kde sa očakáva geneticky nemecké h (Gochgalter → Hochhalter). 

V súčasnosti sa niekedy uplatňuje dokonca prepis podľa anglickej 

transliterácie, napr. Shonert (Шонерт).  

V spleti takýchto možností riešenia problému prepisu antroponým sú pre 

súdneho prekladateľa základným ukazovateľom metodického postupu 

slovenské legislatívne predpisy a jazykové pravidlá, ktoré postulujú princíp 

praktickej transkripcie prostredníctvom písmen slovenskej abecedy. Týmto 

spôsobom sa dá v slovenských podmienkach interne najviac priblížiť fonetická 

štruktúra toho-ktorého priezviska, čo je zároveň princíp uplatňovaný aj pri 

prevode v iných európskych jazykoch; presnejšie, každý jazyk sa snaží 

sprostredkovať zvukovú podobu priezviska grafickými štruktúrami z vlastných 

jazykových zdrojov (porov. slov. č – franc. tch – angl. cz a pod.). 

 

1. 1. 2. 4 Preklad a prepis toponým  

 

V odbornej sfére pozorujeme nejednotnosť pri riešení otázky prepisu či 

prekladu cudzích toponým do slovenčiny, a to tak v rámci dodržiavania všeobecne 

platných pravidiel vo vzťahu k jazykom celoplošne,  ako aj v rámci ich 

dodržiavania vnútri každého jazyka osobitne. Táto nejednotnosť  spočíva v tom, 

že pre slovenčinu platí dvojité pravidlo: na jednej strane sa cudzie vlastné mená, 

teda aj názvy geografických objektov ležiacich mimo územia Slovenskej 

republiky, píšu podľa pôvodného stavu (podľa toho, ako sa vlastné meno píše 

v jazyku, odkiaľ sa preberá na použitie v našom jazyku; porov. PSP, 2000, s. 

114); ale na druhej strane sa uplatňuje aj pravidlo o použití exoným, teda 

slovenských vžitých geografických názvov  (s. 41). Pravidlá slovenského 
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pravopisu v poslednom prípade ustupujú od imperatívnosti a konštatujú istú 

rozkolísanosť normy, najmä smerom k historickým názvom typu Soľnohrad, 

Mohuč, Päťkostolie, Vilno atď., kde však už pravidlo zdomácnených názvov 

neplatí.  

Najvýraznejší posun badať pri názvoch geografických objektov, ktoré sa 

nachádzajú na území bývalého Sovietskeho zväzu. Kým v minulosti platilo 

pravidlo, že východiskovým jazykom na prepis takýchto toponým bola ruština, 

v súčasnosti sa toto pravidlo, uplatňované silou zotrvačnosti, dostáva do kolízie 

s požiadavkou, aby sa toponymá prepisovali z jazyka štátu, na území ktorého sa 

geografický objekt nachádza. Problém navyše komplikuje nielen cyrilský typ 

písma u národov bývalého Sovietskeho zväzu, čo navodzuje ďalšiu rovinu 

nejednotnosti prepisu. Podieľajú sa na ňom aj samotné Pravidlá slovenského 

pravopisu, ktoré sa na jednej strane odvolávajú na záväznosť používania 

zemepisného názvoslovia podľa dokumentu Úradu geodézie, kartografie a 

katastra Slovenskej republiky (1999); na druhej strane však napríklad v rámci 

ukážky prepisu z ukrajinčiny ako inej grafickej sústavy uvádzajú slovenskú verziu 

praktickej transkripcie mesta Kyjev v podobe, ktorá je v rozpore so spomínaným 

dokumentom, a síce ako Kyjiv (2000, s. 79). Aj tu, rovnako ako pri 

antroponymách, vymedzenie prípadov používania transkripcie či transliterácie nie 

je celkom jednoznačné. Z PSP totiž vyplýva, že ak sa transliterácia používa 

v odborných prácach, v knižničnej praxi a bibliografiách, potom zrejme 

v ostatných prípadoch má byť použitá praktická transliterácia. Toto pravidlo sa 

reálne dodržiava v knižniciach, v bibliografickej praxi sa však k nemu pristupuje 

benevolentnejšie (transliterácia sa prelína s transkripciou) a v kartografických 

prácach sa uplatňuje dvojitá norma: v autoatlasoch a automapách sa názvy 

geografických objektov prepisujú podľa jazyka, z ktorého sa preberajú, a používa 

sa transliterácia, a to aj s prípadnými diakritickými znamienkami, ktoré sa líšia od 

slovenčiny; v iných atlasoch a príručkách (napr. školský atlas sveta) sa však 

najčastejšie uvádzajú  vžité geografické názvy. Z toho vyplýva, že zemepisné 

atlasy nepatria medzi odborné práce a je vecou každého odborníka, zostavovateľa 

či prekladateľa, ako pristúpi k riešeniu danej problematiky. Nedôsledný je aj 

prístup rôznych štátnych inštitúcií a médií, ktoré antroponymá zväčša transliterujú 

a toponymá uvádzajú podľa zaužívaných tradícií alebo v pôvodnej cudzej podobe. 
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V rôznych oficiálnych dokumentoch je potom paralelne použitá transliterácia i 

transkripcia, čo už na prvý pohľad pôsobí rušivo (dôkazom takýchto praktík môžu 

byť rôzne cudzinecké preukazy, najmä pasy).  Ako príklad  rôznorodosti prepisu 

možno uviesť názvy ukrajinských miest, ktoré v rôznych jazykoch a v rôznych 

odborných východiskách majú rôzne formálne stvárnenie.  

Ruský variant  Ukrajinský variant Slovenská modifikácia 

toponymum  toponymum automapa Slovens.  vžité názvy geogr. objektov    

Винница Вiнниця Vinnycja    – 

Днепропетровск Днiпропетровськ Dnipropetrovs´k Dnepropetrovsk 

Житомир Житомир Žytomyr    –   

Запорожье Запорiжжя Zaporižžja  Záporožie 

Ивано-Франковск   Iвано-Франкiвськ Ivano-Frankivs´k  – 

Киев Киïв  Kyjiv   Kyjev 

Кривой Рог Кривий Рiг Kryvyj Rih    – 

Львов Львiв Ľviv   Ľvov 
Миргород Миргород Мyrhorod   Mirhorod 

Mукачево Мукачеве Mukačevo   Mukačevo 

Николаев Миколаïв  Mykolajiv    – 

Ровно Рiвне Rivne    – 
Тернополь Тернопiль Ternopiľ    – 

Ужгород Ужгород Užhorod    – 

Харьков Харкiв Charkiv   Charkov 

Чернобыль Чорнобиль Čornobyľ   Černobyľ 

Чернигов Чернiгiв Černihiv –   
Черновцы Чернiвцi Černivci   Černovice 

Mогилев-Подольский  Могилiв-Подiльський Моhyliv-Podiľskyj – 

 

V súdno-prekladateľskej praxi sa v minulosti pomerne dôsledne uplatňoval 

princíp praktickej transkripcie, používaný tiež ako východisko grafického 

sprostredkovania sémantických i vonkajších štruktúr exoným. Medzičasom sa 
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zmenil nielen odborný prístup k sprostredkovaniu exoným, ale v dôsledku zmien 

politicko-               -spoločenskej situácie v medzinárodnej aréne niektoré 

toponymá zmenili svoju pôvodnú vonkajšiu štruktúru (Gottwaldov → Zlín , 

Leningrad → Petrohrad/ Sankt Peterburg).  

Jednou z opakovaných prekladateľských chýb je neadekvátnosť prevodu 

názvu vo vzťahu k času a tendencia modifikovať pôvodnú vonkajšiu štruktúru 

informácie. Úradné dokumenty, vystavené do začiatku uvedených zmien, 

objektívne logicky reflektujú cez spoločenský stav aj rôzne iné aspekty, vrátane 

jazykovej štruktúry geotoponým. Stáva sa, že pod vplyvom súčasnosti sa pôvodný 

geоgrafický názov prepisuje v  novovzniknutej podobe, napr. mesto Ždanov ako 

Moriupol (niekedy i Moriupoľ), Brežnevo ako Naberežnyje Čelny,  Andropov ako 

Rybinsk. V úradných dokumentoch sú z hľadiska odborného prekladu podobné 

aproximácie neprípustné a patria výlučne do kompetencie vnútroštátnych orgánov. 

Rovnako nie je možné prispôsobovať pôvodné názvy geopolitických subjektov 

zmenenej súčasnej norme (Sovietsky zväz  → Spoločenstvo nezávislých štátov  či 

Ruská federácia), pretože v podobných prípadoch ide nielen o posun vo vonkajšej, 

ale aj v sémantickej štruktúre daného názvu.  

Vzhľadom na to, že občania štátov bývalého Sovietskeho zväzu do jeho 

rozpadu vlastnili úradné dokumenty vystavované obyčajne v dvoch jazykoch – 

v ruštine a vo svojom  národnom jazyku, obsah týchto dokumentov môže byť 

z legislatívneho hľadiska rovnocenne sprostredkovaný v oboch jazykoch. Z tohto 

hľadiska má potom osobitné postavenie otázka prepisu a niekedy i prekladu 

(preklad všeobecných podstatných mien ako súčastí vlastných názvov, napr. štít, 

nížina a pod.) geotoponým, ktoré predstavujú obligátnu zložku každého 

oficiálneho dokumentu. V súdno-prekladateľskej praxi sa pri preklade prevažnej 

väčšiny oficiálnych dokumentov uplatňuje princíp postulovaný aj súčasnými PSP 

(2000, s. 41), teda dokladá sa podoba toponyma uvedená v kartografickej práci 

Slovenské vžité názvy geografických objektov (1999). Vo výnimočných prípadoch, 

najmä pri preklade rôznych sprievodných nákladných a dopravných listov, sa 

používa medzinárodná transliterácia geotoponým v podobe, v akej ju uvádzajú 

medzinárodné alebo aj slovenské automapy.   
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Pri sprostredkovaní toponým sa občas vyskytnú gramatické ruptúry 

interferenčného charakteru, a to najčastejšie pod vplyvom jazyka, z ktorého sa 

toponymum prepisuje. V rusko-ukrajinských dokumentoch je to napr. adjektívny 

singulatívny genitív od toponyma Dubno – dubnovského, ktorý kopíruje 

ukrajinskú, resp. ruskú gramatickú štruktúru (porov. rus. Дубновского, ale slov. 

Brezno – breznianskeho, Kladno – kladnianskeho, Dubno – dubnianskeho). 

Pádovú koncovku -ovského majú na rozdiel od ruštiny slovenské toponymické 

prídavné mená,  ktoré sa končia na -ov (Bánov, Šalgov, Višňov, Prešov, Bardejov, 

Boliarov), -ovo (Hurbanovo, Štúrovo, Mládzovo), -ovce (Hronovce, Vojtovce), -

ovec (Bukovec –  2 podoby: bukovský/bukovecký).  

Osobitnú zložku geografických názvov predstavujú toponymá so 

spojovníkom. Ich problematika sa stáva aktuálnou v súvislosti s rôznorodosťou 

jej riešenia, a to najmä v rámci textov toho istého odborného zamerania. Ak chce 

prekladateľ ako mediátor dodržať zásadu jazykovej adekvátnosti a zároveň princíp 

funkčnej ekvivalencie, potom sa musí vyvarovať aj vonkajších rušivých 

momentov, ktoré v istej dimenzii môže navodiť napríklad práve grafická podoba 

translátu. Vonkajšie stvárnenie toponým, ktorých prvá časť začína napr. 

komponentom Saint – Saint Paul (USA),  Ile Saint-Paul (Francúzsko) a pod. 

a ktoré sú uvedené paralelne v tom istom texte, logicky vyvolá úvahy o jazykovej 

korektnosti takejto odlišnosti pri použití spojovníka či pri jeho eliminovaní. Podľa 

PSP i  dokumentu Slovenské vžité názvy geografických objektov ležiacich mimo 

územia Slovenskej republiky je však podoba oboch toponým korektná, pretože ich 

prepis sa opiera o pôvodnú podobu. V prvom prípade (Saint Paul) ide o prepis 

z angličtiny, kde sa spojovník v danom spojení nepoužíva, ale v druhom prípade 

(Ile Saint-Paul) ide o prepis z francúzštiny, pre ktorú je spojenie viacslovných 

zemepisných názvov pomocou spojovníka nielen typické, ale zároveň záväzné. 

Navyše, komponent saint sa vo francúzštine pripája v rámci slovných spojení 

pomocou spojovníka nielen pri toponymách, ale aj pri takých združených 

pomenovaniach, ako sú napríklad Saint-Père (pápež, Svätý Otec), Saint-Siège 

(Svätá stolica), Saint-Esprit (Duch Svätý). Takéto riešenie by bolo korektné 

z hľadiska uvedenej slovenskej normy. V praxi sa však stretávame s iným 

riešením, a to s prepisom dvoj- a viacslovných toponymických spojení 

s komponentom saint bez spojovníka bez ohľadu na pôvod vlastného mena, o čom 
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svedčia napríklad  abecedné zoznamy zemepisných názvov v školských i 

iných atlasoch. V tomto zmysle sa možno odvolať na možnosť uplatnenia 

výnimky z pravidla z typografických, no najmä ekonomických dôvodov (porov. 

PSP, s. 40), aj keď sa to týka samostatného grafického znaku a nie diakritiky vo 

vzťahu k písmenu. Oveľa významnejšiu úlohu pri podobnom riešení zohráva 

slovenská tradícia, pre ktorú je pripájanie predložiek pomocou spojovníka 

v typonymických slovných spojeniach cudzie. V slovenských atlasoch sa v 

mapách Francúzska okrem toho často používa iba skratka St. (St. Nazaire, St. 

Michel, St. Tropez a pod.) alebo v jednej mape paralelne St. i Saint.  

Francúzština však nie je jediným jazykom, v ktorom sa dôsledne využíva 

funkcia spojovníka v zložených geografických názvoch. Môžeme sa s ňou stretnúť 

napríklad aj v ruštine, ktorá od čias cára Petra I. a jeho politiky  šírenia 

francúzskej kultúry v Rusku v mnohom čerpala práve z francúzštiny. Pod jej 

vplyvom sa všetky zložené toponymá cudzieho pôvodu do ruštiny záväzne 

prepisujú so spojovníkom, a to nezávisle od normy pôvodnej verzie.  

Kontroverzné z hľadiska noriem napr. európskych jazykov je 

sprostredkovanie toponým s komponentom svätý.  Takéto geografické názvy majú 

v rôznych jazykoch rôzne podoby, v niektorých paralelne aj viac verzií, no 

v ruštine sa vždy prepisujú so spojovníkom: Saint Paul – Сен-Поль, Saint Étienne 

– Сент-Этьен, San Carlos /de Bariloche/ – Сан-Карлос-де-Барилоче, San 

Carlos /de Bolivar/ – Сан-Карлос-де-Боливар, San Antonio – Сан-Антонио, San 

Marino – Сан-Марино, San Félix – Сан-Феликс, Santa Fe – Санта-Фе, 

Santiago de Kuba – Сантьяго-де-Куба atď.  

Z uvedených príkladov vyplýva, že v ruštine sa spojovník vkladá nielen 

medzi menných ukazovateľov názvu, ale aj medzi gramatické členy (Лон-ле-

Сонье), rovnako ako to predpisuje francúzska norma, čo sa v slovenskom prepise 

alebo nedodržiava vôbec, a to ani pri uvádzaní pôvodného názvu (porov. 

v publikácii Slovenské vžité názvy geografických objektov ležiacich mimo 

územia Slovenskej republiky, 1999), alebo len sporadicky: Iles de la Reine-

Élisabeth (Ostrovy kráľovnej Alžbety), Iles de la Reine-Charlotte (Ostrovy 

kráľovnej Šarloty), Plaine-de-France (Francúzska nížina), Alpes du Dauphiné, 

Chateau-du-Loire, Golfe du Saint-Laurent, Bar-le-Duc.  
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Pre ruštinu je príznačné vsúvať spojovník aj za člen, ktorý sa nachádza na 

začiatku toponyma, napr. Ла-Рошель, Ле-Ман. Pri slovenskom prepise sa tento 

prvok vynecháva a v uplatňovaní spojovníka celkovo pozorujeme úplnú voľnosť 

normy: La Rochelle, Le Mans, ale tiež Lons-le-Saunier. 

Ďalšou zaujímavosťou je úloha spojovníka v zložených toponymách 

s predložkou na (francúzske sur) a ich prepis do slovenčiny a ruštiny. V tomto 

prípade sa zväčša uplatňuje pravidlo prepisu podľa pôvodného názvu tak 

v ruštine, ako aj v slovenčine: Chalons-sur-Marne – Шалон-сюр-Марн, La 

Roche-sur-Yon, Ла-Рош-сюр-Йон, Chalon-sur-Saone – Шалон-сюр-Сон.  

Pre ruštinu predstavuje zvláštnosť spojenie Ростов-на-Дону, a to práve 

preto, že kopíruje prepis so spojovníkom vo vlastnom mene slovanského, v danom 

prípade ruského pôvodu. Staršie slovenské pramene uvádzajú ako vžitú podobu 

toponymum Rostov na Done bez spojovníka a s predložkou na a táto podoba sa 

uvádza aj v Rusko-slovenskom slovníku (1989). Ako vyplýva z materiálov 

spomínaného dokumentu Úradu geodézie, v súčasnosti nastal posun v preklade 

predložky na (на), a to pod vplyvom slovenskej normy, ktorú deklarujú také 

príklady zložených toponým ako Vranov nad Topľou, Čierna nad Tisou, Nové 

mesto nad Váhom, Žiar nad Hronom. Súčasná podoba toponyma Rostov teda 

predstavuje verziu, ktorá dôsledne sprostredkúva všetky štruktúry slovenskej 

normy a v kartografii sa dané toponymum uvádza nielen bez spojovníka, ale aj s 

inou predložkou – Rostov nad Donom.  

Podobný prípad zaznamenávame aj pri prepise z nemčiny, napríklad pri 

názvoch vlastných mien miest Frankfurt nad Odrou (Frankfurt an der Oder), 

Frankfurt nad Mohanom (Frankfurt am Mein), Kolín nad Rýnom (Koln), pričom 

ruština v prvých dvoch prípadoch adekvátne využíva predložku pre ňu typickejšiu, 

a to на: Франкфурт-на-Одере, Франкфурт-на-Майне.  

Ruská kartografia sa pri prepise slovenských toponým s predložkou  nad 

pridŕža pôvodnej slovenskej verzie: Вранов-над-Tоплей, Чиерна-над-Тисоу, 

Нове-Место-над-Вагом, Жьяр-над-Гроном. V niektorých prípadoch sa najmä 

v obchodných dokumentoch objavuje len prvá časť zloženého názvu, napríklad 

Чиерна (niekedy s dodatkom при Чопе). Ruská kartografia neprispôsobuje 

gramatickým normám ruštiny podoby prídavných mien v slovenských zložených 
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zemepisných názvoch: Spišská Nová Ves – Спишска-Нова-Вес, Slovenské Nové 

Mеsto – Словенске-Нове-Место, Nové Zámky – Нове-Замки, ba ponecháva 

v pôvodnej podobe aj všeobecné podstatné meno štít v takých názvoch ako 

Gerlachovský štít, Lomnický štít – Герлаховски-Штит, Ломницки-Штит. 

Naopak, Пик-Ленина sa do slovenčiny prekladá a má svoj vlastný vžitý variant – 

Leninov štít. Platí to aj v prípade zemepisných názvov typu Большой Ферганский 

канал – Veľký ferganský prieplav, Большой Кавказ – Veľký Kaukaz, 

Верхоянский хребет – Verchojanský chrbát, остров Вилькицкого – Viľkického 

ostrov, пролив Вилькицкого – Viľkického prieliv a pod.  

Aj ruština sa niekedy utieka k prekladom а nie k fonetickému prepisu 

toponým, a to najmä v prípadoch, v ktorých možno pozorovať bližšiu špecifikáciu 

typu geografického objektu, keď sa napríklad uvádza, že ide o nížinu, vrchovinu 

či podobný útvar: Podunajská nížina – Средне-Дунайская низменность, Rudné 

hory – Рудные горы, Krkonoše – Исполиновы горы. Podoba Исполиновы горы 

je pritom odvodená z nemeckého názvu Krkonôš, ale v súčasnosti sa možno 

paralelne stretnúť aj s novšou podobou, ktorá predstavuje fonetický prepis českej 

verzie daného toponyma, teda Крконоше.  

Rovnako všeobecne známejšie geografické názvy, v ktorých prvá časť 

predstavuje prídavné meno jazykovo veľmi blízke ruštine, majú čiastočne 

rusifikovanú podobu (Vysoké Tatry – Высокие Татры, Nízke Tatry – Низкие 

Татры, Malá Fatra – Малая Фатра, Biele Karpaty – Белые Карпаты), а keďže 

pripomínajú pôvodné ruské toponymá tohto typu, píšu sa bez spojovníka (porov. 

rus. Ясная Поляна, Косая Гора, Малая Даниловка, Нижний Тагил a pod.). 

Pri prepise ruských geografických názvov острова Де-Лонга а Земля 

Франца-Иосифа slovenská kartografická norma v oboch prípadoch odporúča 

vynechať spojovníky a predpisuje (vo vzťahu k zdrojovému východisku) 

adekvátnejšiu podobu De Llongove ostrovy a Zem Františka Jozefa. 

V geografickom názvoslovnom zozname slovenských vžitých názvov 

geografických objektov ležiacich mimo územia Slovenskej republiky však 

napríklad chýba staronová verzia názvu mesta Leningrad, a tak chýba možnosť 

konfrontácie správnosti prepisu súčasnej ruskej podoby toponyma Санкт-

Петербург. Dokument síce uvádza, že názvy, ktorých slovenská podoba sa 
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zhoduje s oficiálnou podobou názvu (endonymom), nie sú v publikácii zahrnuté, 

ale potom by sa uvedené toponymum malo prepisovať podľa pôvodnej 

východiskovej normy, a to so spojovníkom, teda Sankt-        -Peterburg. Ako sme  

uviedli, v prípade cudzích zložených toponým s komponentom svätý sa pri prepise 

do slovenčiny v kartografickej praxi, ale nielen tam, spojovník vynecháva. Noviny 

a časopisy v dôsledku takýchto kontroverzií v oblasti normy uvedené toponymum 

prepisujú rôzne, ba niekedy sa uchyľujú aj k historickému názvu Petrohrad, čo je 

v rozpore so súčasnou normou tak ruskou, ako aj slovenskou (ale porov. výnimku: 

Petrohradská univerzita).  

Ak chce prekladateľ sprostredkovať recipientovi informáciu o správnej 

podobe určitého geotoponyma, v dôsledku rozkolísanosti či neustálenosti 

normy stojí pred dilemou, ako sa s problémom vysporiadať. Kartografia musí 

byť v každom období vývoja spoločnosti aktuálna a musí promptne reagovať na 

prípadné požiadavky odborného charakteru. Ak totiž záväzný normatívny 

dokument z roku 1999 uvádza, že pri najnovšom spracovaní slovenských 

vžitých názvov miest, vodných tokov a plôch, útvarov horizontálneho a 

vertikálneho členenia zemského povrchu z územia mimo Slovenskej republiky 

vychádzal zo zoznamov datovaných rokmi 1974 a 1975, je viac než 

pravdepodobné, že nebude odrážať mnohé aktuálne posuny. Takýchto posunov 

v názvosloví napríklad aj miest bývalého Sovietskeho zväzu bolo od roku 1990 

na území daného kultúrno-geografického spoločenstva zaznamenané značné 

množstvo, ale informácie o nich v uvedenom súpise chýbajú. V súčasnosti už 

tiež nie je normou vychádzať pri  prepise podobných názvov geografických 

objektov z ruštiny, a to práve v dôsledku rozpadu bývalého ZSSR ako 

špecifického geopolitického útvaru. Ako potom správne prepisovať tie 

toponymá z grafických sústav jeho neslovanských národov, ktoré neuvádzajú 

normatívne dokumenty?  Otázka zatiaľ nie je uspokojivo vyriešená ani smerom 

k toponymám ukrajinského či bieloruského pôvodu a žiada si dôslednú revíziu. 

Napriek chýbajúcim jednoznačným usmerneniam je súdny prekladateľ povinný 

pristupovať k riešeniu prekladateľských problémov z profesionálneho hľadiska, 

a to predovšetkým ako filológ. Implicitne na to poukazujú aj ustanovenia § 12 

ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ktoré zdôrazňujú, že kodifikovanú podobu 
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jazyka determinujú a navrhujú jazykoví odborníci, čo vytvára priestor aj pre  

iniciatívne podnety zo strany prekladateľa. 

 

1.2 SKRATKY V ODBORNOM PREKLADE 
 

Súčasťou slovnej zásoby každého jazyka sú aj jednotky so špecifickou 

vonkajšou jazykovou štruktúrou, ktorá má za úlohu sprostredkovať niekoľko 

sémantických štruktúr, resp. jednu sémantickú štruktúru rozloženú do viacerých 

jednotiek v kondenzovanej podobe. Prevažná väčšina skratiek má 

terminologický pôvod, a teda odborný charakter. Takéto jazykové jednotky nie 

vždy  dokážu správne dešifrovať i samotní nositelia daného jazyka, a preto 

predstavujú osobitnú prekladateľskú kategóriu. Termíny sa vyznačujú 

predovšetkým tým, že zastupujú pojmy z rôznych oblastí úzkej profesionálnej 

činnosti. Ich sémantická štruktúra je jednoznačná, konštantná, rovnako aj ich 

vonkajšia štruktúra a ich použitie je ohraničené. Niekedy sa vonkajšia štruktúra 

kryje so štruktúrou jednotky z inej profesionálnej oblasti, ale brzdou vzniku 

prekladateľských faux amis sú práve hranice odboru. 

 

1.2.1 Skratky INCOTERMS 

 

V súdno-prekladateľskej praxi sa vyskytujú nielen skratky úzko 

právnického charakteru, ale vzhľadom na širšie odborné dimenzie danej oblasti 

je prekladateľ často konfrontovaný aj s celkom neznámymi skratkovými 

štruktúrami tak administratívneho, ako ekonomického, medicínskeho, 

dopravného či iného zamerania. Ak sa vedecko-technická terminológia 

vyznačuje značnou tendenciou k internacionalizácii pojmového aparátu, 

v súdno-prekladateľskej oblasti sa spoločné prvky vyskytujú zriedkavejšie. 

V jazykoch s inou grafickou sústavou je to ešte výraznejšie, hoci občas, napr. 

v ruštine, sa vyskytne uplatnenie dvojitej normy – domácej i medzinárodnej. 

Najčastejšie sa s ňou možno stretnúť v textoch ekonomického charakteru, 

konkrétne v medzinárodných dohodách. V týchto textoch sa zvyčajne 

poukazuje na také podmienky spolupráce, ktoré sa v medzinárodnom obchode 

pravidelne opakujú. Aj preto boli vypracované pravidlá pre jednoznačné 
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určenie povinností a rizík pri dodávke tovaru, známe pod názvom Dodacie 

doložky Incoterms (s uvedením príslušného roku ich zostavenia) (pozri napr. 

Sokolová, 1998). Prekladateľ má teda k dispozícii krátky výkladový slovníček 

anglických skratiek, ktoré sú explikované v rôznych jazykoch, vrátane 

slovenčiny a ruštiny. Patria tu napríklad skratky definujúce spôsob prepravy 

tovaru i jeho naloženia: DAF/Čierna nad Tisou (preprava po železničnej stanici 

s dodaním tovaru na hranicu v Čiernej nad Tisou), FOB, CIF a ďalšie. 

V ruských textoch sú niekedy tieto iniciálové skratky prepisované azbukou, 

častejšie však zostávajú v anglickej verzii, rovnako ako v slovenských textoch.  

Súdnymi prekladateľmi bývajú nielen absolventi prekladateľských či 

filologických odborov a ich prekladateľská aktivita je často stimulovaná 

spontánnymi jazykovými znalosťami a súhrnom vedomostí z tej-ktorej oblasti 

úzkeho odborného zamerania – ekonomického, strojárskeho, stavebného, 

chemického. Súdny prekladateľ je však povinný preložiť akýkoľvek text, ktorý 

podlieha ďalšiemu konaniu pred štátnymi orgánmi, a preto musí  disponovať 

predovšetkým základným filologickým vybavením, ku ktorému patria nielen 

odborné výkladové a prekladové slovníky, ale aj schopnosť riešiť jazykové 

rébusy. Slovná zásoba akéhokoľvek jazyka predstavuje jeho najdynamickejšiu 

zložku a dostupné slovníky nie vždy adekvátne a vyčerpávajúco odrážajú 

aktuálny stav. Preto je aj v tomto prípade vhodné priebežne zostavovať vlastný 

glosár, konfrontovať ho s prípadnými exhibitmi v iných dokumentech a tak 

napomáhať vytvoreniu databázy, z ktorej bude možné čerpať pri následnom 

dopĺňaní chýbajúcich hesiel v prekladových slovníkoch. Glosáre môžu byť 

koncipované z predmetno-tematického hľadiska alebo abecedne, pričom je 

vhodné vyznačovať v nich sporné riešenia. 

 

1.2.2 Skratkové pomenovania podnikateľských subjektov 

 

Z oblasti ekonomickej terminológie najčastejšie pochádzajú skratky, 

ktoré pomenúvajú typy ekonomických  či obchodno-podnikateľských 

subjektov. Niekedy sa objavujú názvy, ktoré deklarujú istú štruktúrnu 

modifikáciu  svojho cudzojazyčného pendantu tak z predmetného, ako aj z 

jazykového hľadiska, a prekladateľ sa musí rozhodnúť, či novú skratku vytvorí 
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alebo či časť informácie po predbežnom upozornení vynechá. Pre ruštinu sú 

typické napr. skratky, ktoré informujú o tom, či akciová spoločnosť je alebo nie 

je verejná. Slovenčina disponuje len skratkou a. s., hoci uvedené pojmy 

v ekonomickej sfére tiež majú svoje zastúpenie. V slovenských obchodných 

dohodách sa bežne neuvádza, či akciová spoločnosť je verejná alebo neverejná, 

naopak, v ruskom variante textu sa takmer bezvýhradne identifikácia upresňuje: 

ЗАО (закрытое акционерное общество), ОАО  (открытое акционерное 

общество), resp. ich varianty: АОЗТ  (акционерное общество закрытого 

типа), АООТ (акционерное общество открытого типа). Vzhľadom na to, 

že tieto termíny ani novšie prekladové slovníky nereflektujú, pod vplyvom 

interferencie sa pri preklade do slovenčiny vytvárajú kalky, napr. uzavretá 

akciová spoločnosť, otvorená akciová spoločnosť, a následne v súlade 

s formálnou štruktúrou pendantov sa objavujú neznáme skratky typu u. a. s. či 

o. a. s.. Slovenské ekonomické dokumenty nepoužívajú skratky na kondenzáciu  

slovných spojení verejná akciová spoločnosť/neverejná (súkromná) akciová 

spoločnosť а ponechávajú ich bez dodatku, teda len ako a. s.  

Ďalšou nezvyčajnou skratkou je spojenie hlások РО (револьверное 

общество) – revolvingová spoločnosť, ФО (фьючерсное общество), ФФ 

(франчайзинговaя фирма), ЧП (частное предприятие) – súkromný podnik. 

Niektoré prevzaté výrazy aktivizuje ruská tlač, takže sémantická štruktúra 

príslušného neologizmu je nositeľom jazyka sprostredkovaná implicitne, na 

základe kontextu, ale integrácia kognitívnej informácie je často možná len 

smerom k profesionálnej vrstve recipientov. Napr.: Компании «Искрасофт» 

принадлежат четыре магазина, три из которых расположены на Лесном 

проспекте. Еще три работают по системе франчайзинг (Деловой 

Петербург 15.11.1996).  

Prekladateľ musí najprv správne dešifrovať istú skratku, ktorá – ak 

predstavuje neologizmus, a to navyše cudzieho pôvodu –  musí byť podrobená 

sémantickej identifikácii a následne i dvojjazyčnej konfrontácii, napr.: ФФ – 

франчайзинговaя фирма →  angl. franchising, экон. форма экономического 

покровительства, при котором фирма, имеющая твердые позиции на 

рынке, предоставляет вновь образованной фирме оборудование, 

технологии, вспомогательные материалы, ноу-хау и товарные знаки 
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(Толковый словарь современного русского языка, 2001, 821). → angl. 

franchising, оbch. forma podnikania, odbytový systém opäť práve 

samostatných podnikov, keď dobre zabehnutá firma  (franchisor) poskytuje 

odberateľovi svoje know-how, chránenú značku, výrobky, osvedčenú 

technológiu, výhradné práva a pod. (Veľký slovník cudzích slov, 1997, s. 412). 

Dvojjazyčná konfrontácia slúži ako zábezpeka toho, že termíny sú v oboch 

jazykoch v odbornej sfére vnímané skutočne identicky aj z hľadiska 

sémantickej štruktúry a že to nie sú iba medzijazykové homonymá. 

Známa je skratka s. r. o. a jej ruský pendant OOO, ktorý pôsobí 

nezvyčajne v dôsledku grafického stvárnenia bez interpunkcie, rovnako ako AO 

(akciová spoločnosť). Prekladateľ musí mať tiež na zreteli, že názvy 

podnikateľských subjektov, ktoré majú ochrannú značku, nie je možné 

prekladať a nie je možné ani meniť východiskový typ písma ich vonkajšieho 

stvárnenia (napr. prepisovať latinské písmená cyrilikou či opačne). Takéto 

pomenovania si zachovávajú pôvodnú formálnu štruktúru bez ohľadu na to, o 

aký typ jazyka ide.  Napr. Křižík, a. s. sa do ruštiny neprepisuje ako Кржижик, 

АО, hoci v prvom prípade ide o latinku, ktorá je ruštine cudzia. Vo výsostne 

profesionálnej sfére platia prísne pravidlá s právnym dosahom, čo musí 

rešpektovať aj prekladateľ. V nevyhnutných prípadoch je možné doplniť exhibit 

ako súčasť poznámkového aparátu, ktorý sa však na rozdiel od textov 

umeleckého charakteru v odborných textoch využíva iba v minimálnej miere. 

Niekedy je v samotnom prekladanom texte zakomponovaná poznámka, že 

názvy a skratky je potrebné vyjadriť explicitne a v prekladovom variante uviesť 

paralelne východiskovú i účelovo modifikovanú cieľovú podobu a skratky 

rozviesť slovne.  

Niektoré skratky existujú v dvoch i viacerých podobách, napr. 

ГОСТ/Госстандарт – ŠN/Štátna norma,  pričom iniciálová podoba je natoľko 

známa, že iná verzia môže pôsobiť neprirodzene. Niektoré termíny zvádzajú ku 

kalkovaniu aj v dôsledku interferenčnej tendencie, ktorá vyplýva z existencie 

variantov termínov v oboch jazykoch prevzatých z toho istého zdroja. Napr. 

výraz norma v skratke STN (Slovenská technická norma) sa dostáva 

z jazykového hľadiska do roviny ekvipolentného vzťahu s výrazom štandard, 

pričom lexikóny ruštiny i slovenčiny disponujú oboma výrazmi a logicky by sa 
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slovo norma malo preložiť ako norma (норма) a štandard ako štandard 

(стандарт). V odbornej praxi však platí úzus, ktorý neumožňuje takúto 

vertikálnu zámenu, a v danom špecifickom význame sa slovo norma prekladá 

do ruštiny len ako štandard; a naopak, z ruštiny do slovenčiny sa slovo 

štandard prekladá ako norma: STN ↔ Словацкий технический стандарт, 

štátna norma ↔ государственный стандарт (ГОСТ), európska norma (EN) 

↔ европейский стандарт (ЕС). Rovnako je to aj v odvodených odvetviach, 

napr. ÚNM (Úrad pre normalizáciu a meranie) ↔ Госстандарт 

(Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации, 

метрологии и сертификации). 

 

1.2.3 Názvy vnútroštátnych inštitúcií a administratívnych celkov 

 

Veľkým problémom pre prekladateľa sú názvy rôznych inštitúcií a 

celkov, ktoré odrážajú kultúrny naturel a spoločenskú potrebu daného 

jazykového spoločenstva. Bez znalosti reálií kultúrno-sociálneho prostredia 

jazykového spoločenstva prekladateľ najmä v období závažných spoločenských 

posunov môže zažiť prekladateľský kolaps, pretože na ich začiatku 

novovzniknuté jednotky neodrážajú ani lexikografické zdroje vlastného 

prostredia. Častejšie však vzniká problém pri preklade takých jednotiek, ktoré 

v cieľovom jazyku nemajú zastúpenie z dôvodu neexistencie samotnej reálie 

alebo pri ktorých ide o štruktúrnu modifikáciu reálie odrážajúcej iné 

kompetenčné vzťahy. Patria sem pomenovania rôznych štruktúrnych jednotiek 

územného či odvetvového charakteru, napríklad slovenské VÚC či ruské 

gubernia, departament a jednotky nižšieho alebo predmetne iného charakteru, 

ktoré tvoria súčasť týchto systémov: MÚ (Mestský úrad), OÚ (Okresný úrad), 

KÚ (Krajský úrad), MZ (Mestské zastupiteľstvo).  

Niekedy sa však nekryjú ani názvy medzinárodných organizácií, preto 

mediátor takejto informácie nesmie skĺznuť do automatického kalkovania, 

najmä ak ide o jazyky s rozdielnym typom písma, porov. UNSTAD (Všeobecný 

systém colných preferencií)/ЮНСТАД (Генеральная система таможенных 

преференций), EÚ (Európska únia)/ЕС (Евросоюз), NATO/НATO, UNCITRAL 
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(Komisia OSN pre medzinárodné obchodné právo)/ЮНСИТРАЛ (Комиссия 

ООН по международному торговому праву) a pod. 

V prekladovom glosári by preto nemali chýbať napr. heslá: 

ВС (Верховный Суд) РФ (Российской Федерации)/Najvyšší súd RF (Ruskej 

federácie); 

ГАИ (starší termín) – государственная автоинспекция; 

ГИБДД (novší termín) – Государственная инспекция безопасности 

дорожного движения/DI – dopravný inšpektorát; 

Госналогслужба (Государственная налоговая служба)/Štátny daňový úrad; 

КСП (Контрольно-счетная палaта)/NKÚ (Najvyšší kontrolný úrad); 

МГБ (Министерство государственной безопасности)/Ministerstvo štátnej 

bezpečnosti; 

МВД (Министерство внутренних дел)/Ministerstvo vnútorných vecí; MVV;  

МВФ (Международный валютный фонд )/MMF (Medzinárodný menový 

fond); 

МИД (Министерство иностранных дел)/Ministerstvo zahraničných vecí; 

MZV; 

МО (Министерство образования)/MŠ (Ministerstvo školstva); 

МПС (Министерство путей сoобщения)/Ministerstvo pôšt a telekomunikácií; 

MPaT; 

МРОТ (Минимальный размер оплаты труда)/minimálna pracovná mzda; 

МСО (Министерство социального обеспечения); Минсоцзащиты/ Ministerstvo 

sociálnych vecí; 

МТП (Международная торговая палата)/Medzinárodná obchodná komora; 

МФ (Министерство финансов)/MF (Мinisterstvo financií) ; 

МЧС (Министерство по чрезвычайным ситуациям)/Ministerstvo pre 

mimoriadne okolnosti* (porov. Štátny výbor pre mimoriadne okolnosti); 

Министерство юстиции РФ/Ministerstvo spravodlivosti RF; MS RF; 

ППМС (Постоянная палата Международного суда/MSD (Stály dvor –

Medzinárodný súdny dvor); 

ФСБ (Федеральная служба безопасности)/Federálna bezpečnostná služba; 

ФСК (Федеральная служба контрразведки)/Federálna služba kontrarozviedky; 

ФПС (Федеральная пограничная служба/Federálna pohraničná služba; 
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ФСНП (Федеральная служба налоговой полиции)/Federálna služba daňovej 

polície; Štátna daňová polícia; 

Генпрокуратура (Генеральная прокуратура) РФ/Generálna prokuratúra; 

ЧИФ (Чековый инвестиционный фонд)/Kupónový investičný fond. 

 

1.2.4 Preklad titulov 

 

Osobitnú kategóriu skratiek predstavujú akademické tituly, ktoré 

nemajú svoje pendanty v inom jazyku a v cieľovom jazyku ako svojrázne 

exotizmy môžu spôsobiť kultúrny šok. V dimenzii rusko-slovenských 

kultúrnych kontaktov takto pôsobia najmä slovenské akademické tituly Ing., 

PhDr., MUDr., MVDr., JUDr., ktoré v ruskom prostredí na žiadnej úrovni 

nemajú takéto zastúpenie vzhľadom na to, že v ruskom školskom systéme sa 

doposiaľ neujala tradícia udeľovať tituly pri príležitosti ukončenia 

vysokoškolského štúdia. Osobitné postavenie má v súčasnosti  titul Mgr., ktorý 

ruština dešifruje ako magistratúra. Pri nostrifikácii slovenského diplomu však 

ruské oficiálne inštitúcie tento titul odmietajú uznať s takouto hodnotou, keďže 

magistratúra v ruskom prostredí predstavuje v skutočnosti nadstavbové štúdium 

po získaní vysokoškolského diplomu a celková dĺžka takéhoto štúdia potom 

predstavuje 6-7 a nie 5 rokov, čo slúži pri danej kolízii ako hlavné iritancium. 

Rovnaká kolízia vzniká vo vzťahu k titulu PhDr. v západných krajinách, kde sa 

titul doktor obsahovo prekrýva s vedeckým titulom PhD. a jeho staršou verziou 

CSc. (kandidát vied). Naopak, v ruskom prostredí akýkoľvek titul doktor (Dr.) 

má vyšší vedecký status a je determinantom začiatku menovacieho konania pre 

udelenie akademického titulu profesor. Na Slovensku mu zodpovedá vedecký 

titul DrSc., ktorý v novom systéme akademických titulov a vedeckých hodností  

prestal byť obligátnym predstupňom k profesúre. Akademické tituly PhDr., 

RNDr., MUDr., JUDr. sú v Slovensko-ruskom slovníku (1976) interpretované 

ako vedecké tituly, na čo poukazuje aproximácia sémantickej štruktúry 

prostredníctvom exhibitu v zátvorke, prekladový ekvivalent však nezodpovedá 

požiadavkám ruského akademického prostredia, napr. MUDr. – доктор 

медицины, д-р медицины, PhDr. – д-р философии (ak však ide o jazykový 

odbor, mal by byť vyznačený alternatívny variant – доктор филологии). 
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Skratka Др. sa v ruštine najviac používa vo význame Древний, Древняя, ДР – 

Деловая Россия, Демократическая Россия (názvy politických strán), skratka 

др. – дробь, древний, другой (zlomok, starý, starší, iný).  

 

CSc.  – kandidát vied, resp. novší variant PhD.  

Vedecká hodnosť v ruskom prostredí  (учёная степень):  

к. и. н. – кандидат исторических наук  

к. м. н. – кандидат медицинских наук  

к. п. н. – кандидат педагогических наук 

к. ф. н. – кандидат филологических наук и кандидат философских наук  

к. х. н. – кандидат химических наук 

к. э. н. – кандидат экономических наук 

к. ю. н. – кандидат юридических наук 

DrSc. – doktor vied (na Slovensku sa v skratke odbor nerozlišuje) 

д. б. н. – доктор биологических наук 

д. в. н. – доктор ветеринарных наук и доктор военных наук 

д. г.-м. н. – доктор геолого-минералогических наук 

д. г. н. – доктор географических наук  

д. и. н. – доктор исторических наук 

д. м. н. – доктор медицинских наук  

д. п. н. – доктор педагогических наук 

д. т. н. – доктор технических наук 

д. ф. н. – доктор филологических наук и доктор философских наук 

д. ф.-м. н. – доктор физико-математических наук 

д. э. н. – доктор экономических наук 

д. ю. н. – доктор юридических наук 

 

docent (doc.) – доцент (доц.) 

Pedagogická hodnosť v ruskom prostredí (ученое звание): 

profesor (prof./Prof.) – профессор (проф.) 
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Z uvedeného vyplýva, že preklad napr. segmentu Юрий Анатольевич 

Гвоздарев, доктор филологических наук musí zohľadňovať informáciu, že ide o 

vyšší stupeň vedeckej hodnosti, teda o doktora vied, čomu predchádzalo získanie 

vedeckého titulu kandidáta vied (v súčasnosti v slovenskom prostredí PhD.), a že 

daný vedec má implikovane aj pedagogickú hodnosť docenta, ktorá nepredstavuje 

v ruskom prostredí vedeckú hodnosť (doc. Jurij Anatolievič Gvozdariov, DrSc.). 

Ak by bola informácia modifikovaná a pred menom by bol uvedený titul profesor 

(проф. Юрий Анатольевич Гвоздарев, доктор филологических наук), 

v preklade by sa už titul docent neuvádzal, pretože označenie profesor znamená 

vyšší stupeň pedagogickej hodnosti, aj keď v slovenských podmienkach sa tento 

štatút pohybuje v dimenzii vedecko-                  -pedagogických hodností (Prof. 

Jurij Anatolievič Gvozdariov, DrSc.). V takejto verzii titulu sa však stráca 

informácia o konkrétnom vednom odbore a logicky by sa žiadalo doplniť aspoň 

titul Mgr., resp. PhDr., ktoré sú obligátnou zložkou titulov v slovenskom 

prostredí, lebo poukazujú na to, či vedec je filológ, matematik, lekár alebo 

právnik. Z právneho hľadiska však takýto postup upravuje a prispôsobuje reálnu 

skutočnosť slovenským pomerom, pretože nositeľovi titulu DrSc. podobné tituly 

nemohli byť udelené z dôvodu iného systému vedeckých a pedagogických 

hodností a titulov, etablovaného v ruskom prostredí. 

Naopak, pri preklade napr. diplomu absolventa ruskej elektrotechnickej (či 

inej technickej) vysokej školy do slovenčiny je možné vysokoškolský titul uviesť, 

pretože v ruskom diplome sa to explicitne uvádza v kolónke kvalifikácia: 

электрик – инженер (elektrotechnický inžinier). Vzhľadom na takýto diplom 

všetky ostatné dokumenty budú v slovenskom prostredí vystavené so skratkou 

Ing. pred menom jeho nositeľa nezávisle od toho, že v ruskom prostredí sa 

podobný titul neuvádza. Tam označenie inžinier v skutočnosti nepredstavuje titul, 

ale pracovné zaradenie, resp. kvalifikáciu. Preto sa pri opačnom preklade (zo 

slovenčiny do ruštiny) diplom inžiniera prekladá bez skratky Ing. a uvádza sa celý 

názov kvalifikácie tak, ako je to v danom prípade, teda электрик – инженер.  

Pre prekladateľa je dôležité mať na pamäti, že jeho úlohou je 

sprostredkovať informáciu z textu východiskového jazyka do cieľového jazyka 

exaktne, bez vlastných aproximácií reáliám cieľového spoločenstva. Všetky ďalšie 

prípadné úpravy, ktoré priblížia dokumenty slovenskej norme, sú len 
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v kompetencii štátoprávnych orgánov. Napr. titul MUDr. je možné získať po 

nostrifikácii ruského diplomu na základe žiadosti v príslušnom rezorte a po 

predložení prekladu vysokoškolského diplomu a ďalších dokumentov overených 

súdnym prekladateľom. Rovnako je povinnosťou prekladateľa zachovať všetky 

formálne i sémantické štruktúry slovenského komunikátu sprostredkovaného 

ruskému prostrediu, aj keď budú pôsobiť exoticky. 

 
Poznámka: V profesionálnej komunikácii na rôznych typoch škôl, vrátane 

akademickej pôdy, sa v ruskom prostredí nepoužívajú žiadne tituly. Zaužívané je 

oslovenie menom a otcovským menom (napr. Andrej Petrovič), a to aj na najvyššej 

úrovni, teda pri rozhovore s riaditeľom školy, dekanom či rektorom. Vo vedeckých 

kruhoch sa stále častejšie objavuje oslovenie profesor, aj bez predikátového výrazu pán 

(господин). Bez slova pán je však v oficiálnej komunikácii neprípustné oslovenie 

docenta, učiteľa či iného cudzieho človeka z tejto pracovnej sféry (господин доцент, 

господин преподаватель).    

 

1.2.5 Zákaz používania skratiek 

 

Skratky je zakázané používať pri preklade výsostne právnických 

textov, na čo právnický subjekt zvyčajne prekladateľa upozorní samostatným 

listom. Samotné právnické texty (najmä zákonodarného charakteru) sa 

vyhýbajú skratkovým útvarom a pomenovania rôzneho druhu uvádzajú v plnom 

znení. V ruských textoch, pre ktoré je tendencia k takémuto druhu kondenzácie 

typickejšia, sa občas niektoré skratky vyskytnú, sú to však všeobecne známe 

pomenovania, ktoré dokáže dešifrovať každý priemerne vzdelaný občan, napr. 

КЗоТ (Кодекс законов о труде)/Zákonník práce, УПК (Уголовно -

процессуальный кодекс)/Trestný poriadok,  ст. (статья)/§ (paragraf) a pod . 

(p. napr. Trestný zákon RF). Vo všeobecnosti je prekladateľ zaviazaný 

akýkoľvek právnický text sprostredkovať bez používania skratiek, ktoré by 

mohli viesť k ich nepreskúmateľnosti a následne aj k takýmto spôsobom 

vyprovokovaným právnym sporom. 


