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2. MONOEKVIVALENCIA V ÚRADNÝCH KOMUNIKÁTOCH 
 

V semiológii a  lingvistike prekladu čoraz viac rezonuje problematika analýzy 

vplyvu kultúrnych osobitostí ako samostatnej kategórie s dosahom na kvalitu 

interlingválneho sprostredkovania informačných štruktúr.  Tento aspekt výskumu 

rezonuje prostredníctvom odborných prác, ktoré reflektujú predovšetkým súvzťažnosť 

sémantických štruktúr a ich etnopsychologických, etnokultúrnych či sociálnych a 

historických východísk. Problematike tzv. fonových (z franc. le fond – pozadie, základ, 

podstata) poznatkov (porov. v rušt. фоновые знания) sa venujú nielen práce 

kulturológov, ale čoraz viac aj práce lingvistov, a to najmä v súvislosti s potrebou 

adekvátnej reflexie  pri medzijazykovej komunikácii. Živelné či intuitívne 

manipulovanie sémantickými štruktúrami je cez prizmu kultúrneho pozadia 

najbadateľnejšie v komunikátoch prezentovaných a reverzovaných prekladateľmi. Tieto 

komunikáty môžu mať patinu umeleckých diel, ale môžu slúžiť ako kognitívne médium 

v istej praktickej, odbornej sfére ľudskej činnosti.  

Odborná medzijazyková komunikácia v rozmedzí akejkoľvek širšej, spoločensky 

reflektovanej problematiky sa odvíja od možnosti transponovať kognitívne štruktúry 

jazykovými prostriedkami cieľového recipienta. Závažnosť adekvátnosti a exaktnosti 

sprostredkovania terminologických jednotiek príslušnej oblasti podčiarkuje aj fakt, že 

najmä vo vzťahu k pomenovaniam inštitucionálneho charakteru ide o preklad 

predovšetkým administratívno-právnej lexiky. Napríklad školský systém 

v medzikultúrnom priestore vykazuje znaky väčšej či menšej rozdielnosti, vlastnej 

etnickej identity a aj v dimenzii zbližovania, resp. napriek tendencii aproximovať či 

dokonca unifikovať uvedený systém zatiaľ nie je možné hovoriť o štruktúrnej identite 

ani v krajinách s geneticky blízkymi jazykmi či v krajinách prepojených geograficky, 

ekonomicky, spoločensky, historicky. Napriek nebývalej migrácii obyvateľstva, 

predovšetkým v snahe získať pracovnú pozíciu, napriek plošne širšej gramotnosti 

v oblasti ovládania cudzích jazykov a ambícii kompatibilne prepojiť vzdelávacie 

systémy (kreditové štúdium), od čoho sa odvíjajú možnosti ďalšej medzinárodnej 

spolupráce, základné východiskové štruktúrne modely v jednotlivých   krajinách 

kopírujú vlastné, historicky vžité a kultúrne zakotvené tendencie. Tieto tendencie majú 

status etnických špecifík vnímaných ako neopakovateľné a často komplikovane 
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sprostredkovateľné aspekty národných reálií vzhľadom na to, že nie je (a to práve 

v dôsledku danej jedinečnosti) lexikograficky konštituovaný odborný monoekvivalent. 

Možnosť sémantických posunov v dôsledku dynamiky pri preklade odkazuje na 

viacero aspektov, zväčša spätých so systémovými vzťahmi reálne fungujúcimi v jazyku. 

Patrí k nim aj medzijazyková homonymia, ktorá vedie ku konštituovaniu 

prekladateľských faux amis v cieľovom komunikáte, či prevod informácie kalkovaním.  

Excerpcia špecifických prvkov významu tej-ktorej jazykovej jednotky 

determinuje schopnosť orientácie mediátora nielen v lingvistickom, ale aj v 

extralingvistickom priestore. Problematike lingvokulturológie slova sa veľká pozornosť 

venuje napríklad v ruskej jazykovede, o ktorú sa v mnohom opiera aj slovenská 

prekladateľská tradícia (J. Sipko). O tzv. kultúrnom prvku významu hovoria práce N. 

Komleva, O. Achmanovej, G. Tomachina, no najviac rezonujúcou je monografia V. 

Kostomarova a E. Vereščagina Lingvokrajinovedná teória slova (preklad J. O.), ktorá 

postuluje potrebu precíznej sociologickej analýzy jazykovej jednotky s ohľadom na 

konkrétny sociálny kontext a na ktorú sa odvolávajú súčasní predstavitelia 

lingvokulturológie v širšom, a to nielen európskom kontexte. Lingvistická koncepcia 

týchto autorov operuje termínom „nepojmovej sémantickej časti“ (непонятийная 

семантическая доля), ktorú je možné chápať ako takú významovú štruktúru, ktorá  

v opozícii k lexikálnemu pojmu tvorí istú zložku, špecifický prvok obsahovej stránky 

slova. Obsahový plán slova z ich pohľadu teda kumuluje aj také nepojmové sémantické 

štruktúry, ktoré vo vedomí človeka  stimulujú asociáciu s komplexom istých poznatkov 

súvzťažných s určitým významom, predmetnou oblasťou, čo v konečnom dôsledku tvorí 

práve to lexikálne „pozadie“ (fon(d)), ktoré spolu s lexémou, pojmom predstavuje 

štruktúru slova: lexéma (slovo)  – seméma  – sémantický pojem –  lexikálny fon(d). 

Poznatky, vedomosti kulturologického charakteru predstavujú východisko pri 

konštituovaní významu jazykovej jednotky v rámci každého komunikačného aktu, čo 

podmieňuje adekvátnu orientáciu pri spätnom dešifrovaní  a prevode obsahových 

štruktúr  do cieľového jazykového kódu. 

Základom dešifrovania sémantických štruktúr jazykových jednotiek z 

jednoznačne odborného prostredia v rámci interkomunikácie je princíp terminologickej 

ekvivalencie, resp. – z pohľadu lingvistiky prekladu – terminologická substitúcia. 

Substitúcia ako postup lexikálnej zámeny sa aplikuje najmä v lexikografickej praxi pri 

tvorbe odborných glosárov a následne i prekladových slovníkov. Zámeny tohto druhu 
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operujú zväčša tzv. monoekvivalentmi, jednoslovnými pomenovaniami, prípadne 

všeobecne známymi a frekventovanými združenými pomenovaniami, ktoré odrážajú 

naturel určitého odvetvia. Príznačnou je istá ustálenosť jazykových konektorov 

v medziach pojmovej rovnoznačnosti rôznych kultúrnych prostredí (jasle – ясли, 

materská škola – детский сад, univerzita – университет).  

 Ustálenosť ako determinant úspešnej recepcie medzijazykových spojov, teda 

adekvátneho sémantického prevodu stimulujúceho zároveň všetky zložky reflexívneho 

postihnutia translácie, môže napriek tomu viesť v istom priestore a v istom kontexte k 

nežiaducim posunom v komunikácii. Dynamika spoločenského života vedúca k pohybu 

v rámci jednotlivých systémov na monoúrovni krajiny či v rámci konglomerátov toho-

ktorého geotypu nevyhnutne posúva jazykové stereotypy do nových polôh. Objavuje sa 

konflikt na úrovni aktuálnej spoločenskej, dobovej, odbornej adekvátnosti. V súvislosti 

s odborným prekladom sa v súčasnej translatológii na odlíšenie od umeleckého prekladu 

objavuje tendencia používať termín analýza (J. Šebesta, 2003, s. 119), ktorý v sebe nesie 

relevantnú informáciu. Preklad odborného textu je predovšetkým úzko spätý s detailným 

štiepením kognitívnych prvkov, segmentov jednotky vo východiskovom jazyku a s ich 

následnou konfrontáciou v predmetnom priestore cieľových lexikálnych pendantov. 

Prekladateľské postupy sú uplatňované v závislosti od charakteru odborného prostredia, 

predmetnej problematiky, jazykových možností, kultúrnych špecifík, pragmatického 

zamerania. Vytvoreniu istých stabilných akceptabilných jazykových stereotypov 

v medzikultúrnom priestore často predchádza ich predbežná spoločenská aprobácia. 

Opodstatnenosť, adekvátnosť, vernosť je korigovaná tlakom rôznych jazykových i 

extrajazykových faktorov.  

Suverénnosť národov sa prejavuje aj v možnostiach a práve nositeľov 

štátneho jazyka na rozvoj kreativity na úrovni daného znakového 

komunikačného systému v dimenzii medzikultúrnej komunikácie. Špecifikum 

nominácie v rôznych oblastiach spoločenského bytia tak odráža nielen 

celosvetové globalizačné tendencie, ale aj silu tradície, ktorá na jednej strane 

vytvára stereotypy a modely, na druhej strane smerom k dynamike vonkajšieho 

sveta podporuje prienik jedinečných kognitívnych, významových štruktúr, 

ktorých sprostredkovanie prostredníctvom vlastného jazykového kódu však 

môže byť v dôsledku príslušných striktne zakotvených noriem zložité. 
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2.1 KváziEXOTIZMY na pozadí bežnej administratívnej terminológie 
 

V oblasti administratívno-právnych dokumentov každého štátu existuje 

vlastný, vžitý stereotypný systém komunikácie prostredníctvom  vymedzenej a 

ustálenej terminológie, ktorá sa len výnimočne mení a dopĺňa. To determinuje 

požiadavky, aby aj preklad takýchto dokumentov mal v istom zmysle 

stereotypný, šablónovitý charakter. Základné dokumenty definujúce ten-ktorý 

štatút občianskeho stavu či oprávnenia na výkon toho-ktorého úkonu sú napr. 

v rôznych krajinách relatívne identické: rodný list, sobášny list, úmrtný list, 

vodičský preukaz, doklady o dosiahnutom vzdelaní a pod. Niekedy sa objaví 

dokument, ktorý nemá zastúpenie v inom kultúrnom spoločenstve, ale je 

natoľko závažný, že je nevyhnutné integrovať sémantické štruktúry, ktoré sú 

v ňom zakomponované, do znalostnej štruktúry recipienta inej proveniencie. 

Takéto cudzorodo pôsobiace dokumenty majú zväčša aj cudzorodo znejúce 

pomenovania, ktorých formálne znakové štruktúry možno v novom prostredí 

označiť  ako exotizmy. 

 

Свидетельство о расторжении брака  

 

V rusko-slovenských spoločensko-kultúrnych kontaktoch tak pôsobí 

napríklad dokument, ktorý v špecifickej podobe, cudzej slovenskej norme, 

potvrdzuje výsledok rozvodového konania. V bežnej praxi v civilizovanom 

celosvetovom kontexte rozvodové konanie spadá do kompetencie súdov, ktoré 

po jeho ukončení vydajú súdne rozhodnutie o zrušení manželského zväzku. 

V krajinách bývalého Sovietskeho zväzu však na základe súdneho rozhodnutia 

matričný úrad vystavuje dokument, ktorý je štruktúrne analogický, formálne 

kompatibilný s inými administratívno-právnymi národnými občianskymi 

dokumentmi vystavovanými danou inštitúciou. Tento dokument slúži ako 

doklad pri komunikácii s ďalšími štátoprávnymi inštitúciami. Na Slovensku 

nemá nielen svoje predmetné zastúpenie,  ale napriek dlhodobým vzájomným 

kontaktom a migrácii občanov sa neustálil ani prekladový pendant, ktorý by bol 

lexikograficky zafixovaný ako monoekvivalent. Je preto vecou každého 

prekladateľa, aký formálny substituent na sprostredkovanie sémantickej 
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štruktúry názvu dokumentu zvolí. Začínajúci prekladateľ sa pravdepodobne 

uchýli k lexikografickým zdrojom, bude hľadať pod heslom свидетельство, 

keďže v ruskom jazyku sa dokument  nazýva  Свидетельство о 

расторжении брака, až nakoniec si vyberie z existujúcej ponuky ten, ktorý 

bude najviac zodpovedať jeho vlastnej predstave. Skúsenejší prekladаteľ – ako 

profesionál – by mal ísť cestou konfrontácie názvov dokumentov geneticky i 

typologicky príbuzných (Свидетельство о рождении, Свидетельство о 

смерти, Свидетельство о заключении брака) a porovnať ich so sériou 

názvov daných dokumentov v slovenčine: rodný list, úmrtný list, sobášny list. 

Na základe takejto analýzy je možné dospieť k voľbe adekvátneho 

prekladateľského postupu a pri aplikovaní metódy analógie určiť vhodný 

pendant. Preklad dokumentu pomocou identifikátora list bude korešpondovať 

kategoriálne, a aj keď pomenovanie rozvodový list bude z predmetného 

hľadiska v slovenskom kultúrnom prostredí pôsobiť exoticky, jazykovo 

formálne bude najbližšie k sérii analogických pomenovaní občianskych 

dokladov. Exotizmus bude zároveň upozorňovať na to, že nejde o obligátny 

dokument. 

 

Rodné číslo 

 

Niekedy mediátor rieši prekladateľský problém, pri ktorom zbežná 

analýza nesignalizuje, že by sa niečo mohlo vymykať z rámca predpokladaných 

eventualít. K takejto skupine patrí v súčasnosti preklad slovenského slovného 

spojenia rodné číslo do ruštiny, resp. aj do iných jazykov. Rodné číslo 

predstavuje semiotický rozmer identifikačných alternatív, ktoré štát využíva pri 

vnútornej komunikácii so svojimi občanmi. Jedno z riešení, ako sprostredkovať 

sémantickú štruktúru daného pojmu, ponúkala staršia verzia slovenského 

cestovného pasu (napr. v r. 2006 a isté obdobie predtým), v ktorom sa na strane 

4 nachádzala explikácia pod kódom 05 v takýchto mutáciách: „Numéro de 

naissance/Персональный код/Numero del documento nacional de identidad 

(…)“. Je zjavné, že každý prekladový variant predstavuje v krajine určitého 

jazyka umelo vytvorenú jednotku na sprostredkovanie cudzojazyčnej 

sémantickej štruktúry chýbajúcej v kultúrnom inventári cieľového, iného ako 
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slovenského, recipienta. Od skutočnej podstaty daného pojmu definovaného 

v uvedenom dokumente sa najviac vzďaľuje ruská verzia prekladu. Personálny 

kód predstavuje v analýze osobný kód, ktorým môže byť napr. i číslo; v takom 

prípade sa daný termín dostáva do sémantickej kontiguity s termínom osobné 

číslo, ktoré je občanom Slovenskej republiky prideľované v rámci pracovno-

právnych vzťahov. Ak by sa tieto dve identifikačné kategórie ocitli v jednom 

dokumente, prekladateľ by sa pri ich aproximácii dostal do riešiteľskej kolízie. 

Na jednej strane by bol Персональный код a na strane druhej Личный номер, 

hoci v skutočnosti termíny персональный a личный sú v 

sémanticky rovnocennom systémovom vzťahu a predstavujú synonymá. 

Rovnako termíny  код a номер sú v istom zmysle kontiguitné a zameniteľné, 

takže paralelne by sa vedľa seba uvádzali dve rôzne kategórie sprostredkované 

identickými sémantickými štruktúrami, hoci v skutočnosti  medzi nimi nie je 

žiadna obsahová spojitosť. Východisko je možné vidieť v zohľadnení zdroja 

vzniku daných sémantických štruktúr. Kým osobné číslo predstavuje v istom 

zmysle variabilnú kategóriu (pri zmene pracoviska, resp. v rámci reorganizácie 

štruktúry pracovnej sily sa môže meniť), rodné číslo je kategória konštantná a 

vychádza z údajov, ktoré sú uvedené v knihe narodení na matričnom úrade. 

Túto okolnosť však navrhovaný variant prekladu nezohľadňuje, navyše 

skutočnú sémantickú hodnotu termínu rodné číslo posúva do inej polohy. 

Pregnantnejšie by teda bolo integrovať danú informáciu do povedomia ruského 

recipienta prostredníctvom bližšieho upozornenia  na provenienciu informácie a 

pri preklade vychádzať z pojmu matričný kód (porov. termín  метрический 

код/код в метрике). Je totiž možné uvažovať aj o pomenovaní метрический 

номер/номер в метрике, ak je pre prekladateľa dôležitá informácia o 

formálnom prevedení informačnej zložky termínu, teda číselná podoba 

identifikačnej štruktúry. Vzhľadom na to, že rodné číslo implikuje aj 

informáciu o pohlaví (mužský jedinec – 0, ženský jedinec – 5; bližšie 

v poznámke), ktorá pre nezainteresovaného recipienta nie je zjavná, exaktnejší 

je pendant код – метрический код. Okrem tohto čísla sa v rodných listoch 

spravidla uvádza aj registračné číslo, ktoré je v slovenskom analógovom 

dokumente odlišné od rodného čísla. Toto číslo môže formálne alternovať 
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s pomenovaním matričné číslo rodného listu (метрический номер 

свидетельства). 

Medzinárodná komunikácia si niekedy vynúti prispôsobenie tradície 

jedného štátu tradícii iného štátu alebo štátov v niektorej oblasti spoločenského 

života s priemetom do vnútroštátnych štruktúr administratívy a následne aj 

jazyka. V ruskom, ukrajinskom a bieloruskom kultúrnom priestore rezonuje 

tendencia zaviesť tradíciu a prideliť občanovi podľa modelu západných krajín 

osobný kód, resp. individuálne identifikačné číslo, ktoré vo viacerých smeroch 

kopíruje štruktúru slovenského rodného čísla. Uvažuje sa o pomenovaní 

индивидуальный идентификационный номер.  Skratka ИИН by tak 

korelovala so slovenským RČ a následne by bol definitívne akceptovateľne 

vyriešený aj prekladový ekvivalent ako terminologický pendant. 

Rodné číslo má za istých okolností vlastný štatút v daňovej politike SR, 

alternuje s identifikátorom známym pod skratkou  DIČ,  ktoré má v ruskom 

prostredí skratku ИНН (идентификационный номер налогоплательщика). 

 

Poznámka: 

  

 Číslo, ktoré uvádza mesiac narodenia, slúži zároveň ako identifikátor 

pohlavia – v kóde občana ženského pohlavia sa uvádza číslo 5 –  napríklad: 

645211/7274, ak sa dieťa narodilo vo februári, a  646211/7274, ak sa narodilo 

v decembri, teda v mesiaci, ktoré je v číselnej podobe dvojciferné; v kóde občana 

mužského pohlavia je nula (0) alebo sa uvádza číslica (1), označujúca mesiac narodenia 

v prípade, že ide o dvojciferné číslo (október – 10, november – 11, december – 12, 

napríklad: 570102/3597, ak sa dieťa narodilo v januári, a 571102/3597, ak sa narodilo v 

novembri).  

 

2.2. Anticipácia sémantických posunov pri translácii z pohľadu homonymie 
 

Exoticky v istom zmysle pôsobí aj tzv. medzijazyková homonymia, keď 

v rôznych jazykoch na sprostredkovanie rôznych sémantických štruktúr existujú 

identické formálne jazykové štruktúry, v niektorých prípadoch so štatútom faux 

amis.  



69 
 

Termín faux amis na označenie neadekvátneho prekladu slov, vyplývajúceho z ich 

zhodnej formálnej podoby vo východiskovom a cieľovom jazyku, sa prvýkrát objavil 

v roku 1928. Odvtedy sa v odbornej literatúre problematika aproximácie sémantických 

štruktúr v interkultúrnom priestore  premieta  prostredníctvom konfrontačno-

kontrastívnej metódy aplikovanej v súčasnosti nielen vo všeobecnej teórii prekladu, ale 

aj v strojovom (elektronickom) preklade. V rámci translatológie sa sémantické posuny 

realizované v dôsledku vplyvu východiskového jazyka označujú ako interferenčné 

posuny. Interferencia   môže byť nielen medzijazyková, ale aj vnútrojazyková. 

V lexikológii ju mapujú systémové vzťahy formálnej zhody (homonymia, resp. 

paronymia). V interlingválnej mediácii termín medzijazyková homonymia niektorí 

lingvisti (napr. Akulenko) rigorózne odmietajú považovať za synonymum termínu faux 

amis a oponujú aj téze Michiganskej školy o tzv. „klamných kognátoch“. Stanoviť 

zhody a rozdiely  v jazykových štruktúrach slov z funkčného hľadiska pomáha 

synchrónno-konfrontačná metóda, ktorá umožňuje konštituovať sémantické kontakty tak 

v rámci slov z rôznych jazykových skupín, ako aj z rôznych historických období.  

 

Výskumy z praxe potvrdzujú nielen tézu o dôležitosti prekladateľskej analýzy, 

ale tiež opodstatnenosť aplikácie práve metódy synchrónnej konfrontácie, a to 

v niektorých prípadoch aj na určitom historickom pozadí. Niekedy je kameňom úrazu 

práve schopnosť identifikovať odklon. Aby bolo možné sprostredkovať všetky zložky 

informácie cudzojazyčného segmentu, musí mediátor vykonať revíziu analyzovaného 

textu ako celku. Sú to predovšetkým informácie o takých aspektoch, ako je autor textu 

(prípadne  idiolekt, individuálny autorský štýl), čas v texte a čas jeho realizácie (p. 

príloha rodný list z r. 1902) v konkrétnom sociálnom prostredí, pôvod, obsahové a 

štylistické smerovanie globálneho textu (v prípade parciálnosti analyzovaného 

segmentu), funkčné zameranie na konkrétneho recipienta, oblasť. V zahraničnej teórii 

prekladu sa ako dôležitá súčasť translatologickej analýzy vyčleňujú tri druhy informácií: 

kognitívna (poznávacia), emocionálna a estetická. Identifikácia informačného zloženia 

textu umožňuje determinovať jeho komunikačné ciele, ktoré sa opierajú o špecifiká 

cieľového kultúrneho a odborného prostredia. V textoch odborného zamerania, ktoré sa 

označujú aj ako informačno-terminologické, dominuje kognitívna informácia.      

Administratívno-právna a osobná dokumentácia, obchodná korešpondencia či 

rôzne iné obchodné dokumenty majú isté konštantné systémové znaky, tak formálne, 
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ako aj  kognitívne. Obligátnou zložkou daného druhu textov sú údaje o subjekte 

komunikácie. Skúsený sprostredkovateľ informácií ich prenáša zväčša mechanicky. 

V priestore prekladateľského experimentovania však predstavujú dimenziu možných 

chýb a omylov. Pre rusko-slovenskú kombináciu jazykov je to napríklad na prvý pohľad 

triviálny prevod slov фамилия a отчество. Interferenčný vplyv vedie neskúseného 

mediátora k výberu takej formálnej štruktúry, ktorá existuje v cieľovom jazyku, je 

identická alebo aproximatívna, avšak v skutočnosti nemapuje sémantickú stránku 

východiskového segmentu (porov.: família a otcovstvo namiesto priezvisko a otcovské 

meno, patronymum).  

 

Názvy vzdelávacích inštitúcií 

 

Frekventovanou zložkou dokumentov bývajú aj pomenovania rôznych inštitúcií, 

napr. názvy jednotlivých typov škôl. Kým v minulosti termín akadémia v ruštine a 

slovenčine kopíroval sémantickú štruktúru v plnom rozsahu, dnes v súvislosti so 

spoločenským pohybom nastal v slovenskom kultúrnom prostredí návrat k podstatne 

staršiemu chápaniu daného pojmu, čo rozšírilo jeho sémantickú štruktúru a spôsobilo 

medzijazykovú kolíziu. Na jednej strane termín akadémia označuje druh vysokej školy, 

resp. vedeckej inštitúcie (akadémia výtvarných umení, policajná akadémia, akadémia 

vied), na druhej strane však aj typ strednej školy (obchodná akadémia, hotelová 

akadémia). V ruskom kultúrnom prostredí sa status stredoškolskej akadémie 

neetabloval, názvy академия наук, академия художеств, военная академия, 

духовная академия pokrývajú len oblasť vedy a vysokého školstva. 

Pretože prekladové slovníky zaostávajú pri reflektovaní aktuálnych 

spoločenských zmien, pri sprostredkovaní názvov rôznych druhov stredných odborných 

škôl sa tak vytvára priestor pre aktivizovanie mediátorovej invencie, a teda aj pre možné 

posuny. Keďže v súčasnosti rôzne jazyky disponujú širokým spektrom nových 

formálnych štruktúr s často nejednoznačnou sémantickou identifikáciou, stabilné 

ekvivalenčné medzijazykové kontakty sú často vecou praktických skúseností a erudície, 

ale aj pokusov o kreatívne postupy mediátora. V prekladoch sa tak objavujú nevšedné 

pomenovania, zväčša exotizmy, napríklad: lýceum úžitkového umenia 

(профeссиональный лицей декоративно-прикладного искусства), právnické 

kolégium (юридический коллидж), kolégium kaderníckeho umenia (колледж 



71 
 

парикмахерского искусства) a pod. Pod vplyvom tradície sa, naopak, prejavuje aj 

tendencia  priradiť cudziemu lexikálnemu novotvaru pendant  už existujúci 

v lexikografickej databáze cieľového prostredia (často však neadekvátny, napr. 

техникум – typ ruskej strednej školy technického zamerania v prípade iného typu 

školy: obchodná akadémia – коммерческий техникум, stredná zdravotná škola – 

медицинский техникум). V odbornom prostredí takéto jazykové prvky vedú ku 

kognitívnej vágnosti, neistote, resp. možnej manipulácii v predmetnej rovine. 

Preklad textov, ktoré dokumentujú dosiahnutý stupeň vzdelania či možnosť 

získať istý druh dokumentu na základe istého vzdelania, spadá do oblasti odbornej 

mediácie, navyše, kopíruje potrebu komunikácie na úrovni sprostredkovania zhodných a 

diferenciačných prvkov v rovine, ktorá má najvyšší štatút – komunikáciu na úrovni 

orgánov štátnej správy a moci.  Aj bežná komunikácia predmetného charakteru však 

vyžaduje vedomosti, ktoré stimulujú použitie adekvátnych monoekvivalentov.  

Pri sprostredkovaní kognitívnych štruktúr reflektujúcich obsahové prvky 

názvosloví rôznych ustanovizní sa práve v tejto rovine v počiatočnom štádiu môžu 

vytvoriť pomýlené, tzv. nepravé medzijazykové spoje, a to najmä vtedy, keď sa 

mediátor uchýli ku kalkovaniu, k mechanickej zámene lexikálnych prvkov alebo k 

postupom, ktoré nerešpektujú potenciálnosť posunov v dôsledku určitých kultúrnych 

špecifík. Tak napríklad pri doslovnom, „pokomponentovom“ preklade spojenia vysoká 

škola do angličtiny recepcia komunikanta bude vykazovať posun sémantickej štruktúry 

informačnej zložky a jej presun z pôvodnej roviny do kategórie štruktúr s podstatne 

odlišnou výpovednou hodnotou (high school v skutočnosti v slovenskom kultúrnom 

prostredí koreluje s hodnotou, akú má obsah pomenovania stredná škola).  

Predstava o strednej škole sa v rôznych krajinách odlišuje. V niektorých krajinách 

sa za strednú školu považujú napríklad už vyššie ročníky slovenskej základnej školy. 

Komunikácia o stredoškolákoch, sociálnej, psychickej, mentálnej či celkovej úrovni 

vzdelania sa tak ocitá v iluzórnom recepčnom priestore. Základná povinná školská 

dochádzka sa v anglickom prostredí v porovnaní so slovenským ocitá v rozdielnych 

rovinách kultúrneho vnímania. Kým takzvaný prípravný ročník na Slovensku (rovnako 

ako v Nemecku)  patrí do kompetencie učiteľov materskej školy, pričom u nás sa 

v ostatných dvoch desaťročiach priebežne posúval z polohy povinnej do polohy 

fakultatívnej prípravy, v anglickom prostredí predstavuje povinnú zložku tzv. 

primárneho vzdelávania, ktoré trvá do 6. ročníka (vrátane). Základná škola vo 
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Francúzsku sa delí do dvoch cyklov: cycle des apprentissages fondamentaux (CP – 

prípravný ročník = 1. ročník, CE 1 – základný cyklus = 2. ročník) a cycle des 

approfondissements (CE 2 – základný cyklus = 3. ročník, CM 1 – stredný cyklus = 4. 

ročník a CM 2. – 5. stredný; 3. – 5. ročník je  prehlbujúci). Po ich ukončení nasleduje 

nižšia stredná škola – 6. – 9. ročník (collège) a vyššia stredná škola – 3 roky (lyceé), 

pričom 1. ročník lýcea patrí k povinnej školskej dochádzke. Pomenovanie collège sa 

môže u slovenského recipienta spájať s významom pojmu kolégium alebo s anglickým 

«kolidž», resp. vyvolá len vágnu predstavu bez bližšej identifikácie skutočnej podstaty 

daného typu vzdelávacej ustanovizne. Lýceá sú všeobecné, technické alebo odborné 

školy a systémovo sa prekrývajú so slovenskými strednými školami, aj keď trvajú о rok 

kratšie a pri nostrifikácii na Slovensku by mali vykazovať deficit (porov. trojročné 

učilištia).  

Pri preklade ruských typov stredných škôl je situácia od r. 1990 ešte zložitejšia. 

Pôvodná desaťročenka (десятилетняя школа), ktorá v sebe kumulovala základnú i 

strednú školu, bola najprv nahradená jedenásťročenkou a vzápätí sa objavila tendencia 

zaviesť 12-ročnú povinnú školskú dochádzku. V rámci stredoškolského vzdelávania sa 

k pôvodným typom škôl (техникум, училище) pridružili školy, ktoré kopírujú nejaký 

západný model: колледж, лицей, гимназия. V systéme vysokoškolského vzdelávania, 

ktoré bolo v minulosti v krajinách bývalého Východného bloku viac-menej 

kompatibilné, sa v porovnaní so západným systémom vyskytujú rôzne kolízne prvky. 

Dokonca aj systémy prevzaté z tých istých zdrojov môžu vykazovať rozdiely. Napríklad 

magisterský stupeň štúdia na Slovensku  nie je kompatibilný a už vôbec nie identický 

s magistratúrou v Rusku, ktorá predstavuje v danom kultúrnom prostredí akoby 

nadstavbové vysokoškolské štúdium po 5. ročníku. Preto preložiť titul magister do 

ruského jazyka znamená riešiť dilemu, či použiť pri sprostredkovaní tejto informácie 

lexikálny exotizmus, alebo prispôsobiť kognitívne štruktúry pomenovania cieľovému 

percipujúcemu prostrediu analogickým pendantom. V danom prípade totiž ide o 

závažný posun aj  čo sa týka kategorizácie typu vzdelania.  

Napríklad slovenský názov obchodná akadémia môže byť preložený pomocou 

novšieho identifikátora лицей, коллидж, resp. yчилище, pomenovanie  техникум je 

nevhodné. Samotný názov техникум totiž poukazuje na to, že ide o istý typ technickej 

školy (строительный, машиностроительный техникум). Медицинское училище, 

военно-морское училище nepredstavujú učňovské školy, teda učilištia v tom zmysle, v 
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akom ich chápe recipient zo slovenského kultúrneho prostredia, ale stredné odborné 

školy (zdravotná škola, vojenská námorná stredná škola). Pomenovanie učilište 

v spojení  училище высше указанное = vysoká škola (sl. skratiek s. 154).  

Z uvedených exemplifikácií vyplýva, že prekladateľské postupy, ktoré možno 

v podobných prípadoch aplikovať, nevyhnutne determinujú dôslednú analýzu 

vnútorných štruktúr transferovaných z jedného kultúrneho prostredia do druhého, 

pričom zásadnou sa javí identifikácia dominantných kognitívnych štruktúr 

východiskových segmentov a ich následný prenos do cieľového prostredia so  zreteľom 

na príslušné extrajazykové špecifiká.  

V súvislosti s migráciou spätou s hľadaním pracovného miesta, resp. 

štúdiom v zahraničí má dôležité postavenie preklad dokladov o získanom 

vzdelaní. Kým diplom ako špecifický druh dokladu o profesionálnej identifikácii 

v slovenskom prostredí spadá do oblasti vysokého školstva, v ruskom prostredí 

môže dokladovať aj vzdelanie získané štúdiom na odbornom učilišti s maturitou, 

napríklad s kvalifikáciou obkladača – dlaždičkára, ktoré má v slovenských 

pomeroch platnosť výučného listu a maturitného vysvedčenia. Diplom sa v danom 

kultúrnom prostredí (republiky bývalého Sovietskeho zväzu) udeľuje tiež po 

ukončení akejkoľvek inej strednej odbornej školy a má rovnakú formálnu 

štruktúru ako vysokoškolský diplom. Takéto medzijazykové, formálne 

homonymné pomenovania môžu viesť k posunom v sprostredkovaní sémantických 

štruktúr názvov jednotlivých dokumentov a tým i k posunom v štatúte  platnosti  

jednotlivých dokumentov. Maturitné vysvedčenie má v krajinách bývalého 

Sovietskeho zväzu rôzne podoby. Medzi obyvateľmi sa najčastejšie označuje ako 

аттестат зрелости, čo uvádzajú aj prekladové slovníky. V skutočnosti má však 

daný dokument oficiálne pomenovanie aттестат о среднем образовании a 

predstavuje záverečné vysvedčenie z akejkoľvek strednej školy, v minulosti 

najčastejšie desaťročenky, v súčasnosti novovzniknutej jedenásťročenky.  

 

Preklad jednotiek evalvačnej hodnoty 

 

Jednotky, ktoré špecifikujú stupeň zvládnutia učiva určitého predmetu, 

predstavujú osobitnú kategóriu. Zásadným imperatívom pri preklade je pravidlo, 

že prekladateľ je mediátorom, sprostredkovateľom pôvodnej informácie a nie 
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tvorcom dokumentu, ktorý bude mapovať normu cieľového prostredia. 

Prekladateľovi neprislúcha priraďovať napríklad hodnoty známok za predmety 

v zmysle slovenského klasifikačného poriadku, ak je systém hodnotenia vo 

východiskovom prostredí odlišný. Toto právo sa realizuje v súlade s platnou 

legislatívou o legalizácii a nostrifikácii úradných dokumentov. Systém evalvácie 

vedomostí, znalostí, zručností, schopností je v rôznych štátoch rôzny, a preto 

ministerstvo školstva disponuje právom a povinnosťou previesť cudziu hodnotiacu 

škálu do systému, ktorý bude kompatibilný s príslušnou slovenskou klasifikačnou 

stupnicou podľa konkrétneho typu a zamerania vzdelávacej inštitúcie práve na 

základe jazykovo korektnej a kognitívne hodnoverne sprostredkovanej informácie. 

Oblasťou, ktorá môže podnietiť kolíziu v interkultúrnom priestore 

v dôsledku nesprávneho dekódovania kognitívnych štruktúr, môže byť aj oblasť 

podnikateľských aktivít, v rámci ktorých vznikajú združenia, spoločnosti, 

ratifikujú sa medzinárodné dohody a kontrakty. K výrazom, ktoré rozšírili slovnú 

zásobu jazykov štátov bývalého Východného bloku, pribudli pomenovania 

vyjadrujúce nové pojmy typu akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením 

obmedzeným, daň z pridanej hodnoty a iné. Mnohé z nich už majú svoj stabilný 

jazykový pendant, iné terminologická ustálenosť a kodifikácia ešte len čaká. Je to 

priestor, v ktorom nie je v každom konkrétnom prípade konvenčne zakotvený 

vzťah signifiant – signifié a v ktorom je možné predpokladať vznik exotizmov, 

paroným, formálnych štruktúr bez sémantickej zhody medzi východiskovým a 

cieľovým informačným segmentom, a teda aj faux amis.  

 

2.3. DYNAMIKA SLOVNEJ ZÁSOBY JAZYKA Z POHĽADU 

TRANSLÁCIE 

 
 Teória znakov vyčleňuje v rámci jazykovej roviny také prvky, ktoré majú za 

úlohu zastupovať pojmy, resp. – podľa slov J. Horeckého – existujú prostriedky, 

ktorými sa myšlienkové útvary – koncepty stvárňujú tak, aby jazykový znak mohol pri 

dorozumievaní plniť o. i. gnozeologickú funkciu (1986, s. 32 – 33). Aby bola 

komunikácia úspešná, musí byť dosiahnutá zmysluplná interakcia emitora a recipienta, 

čo predpokladá transláciu kognitívnych štruktúr komunikátu prostredníctvom takých 

znakov, ktoré budú stimulovať kongruenciu v mentálnej sfére komunikátora a 
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komunikanta. V ideálnom komunikačnom priestore  sa realizujú znaky obsiahnuté 

v systéme konceptosféry v rovnakom formálnom a obsahovom rozsahu u všetkých 

účastníkov mediácie. V istej jazykovej dimenzii, ktorú definuje kolízia medzi užším 

spoločenským vedomím reflektujúcim nové poznatky a možnosťou ich verbálnej 

signifikácie, však prenos takýchto informácií medzi účastníkmi komunikácie v určitom 

jazykovom spoločenstve v určitom časovom úseku nie je možné realizovať 

prostriedkami aktuálne existujúcej databázy lexém, resp. tento prenos je istým 

spôsobom ohraničený.  Ovplyvňuje ho status lexém s dočasnou absenciou aktívnosti 

v rečovom akte u nositeľov daného jazykového kódu, pričom v pasívnej zložke tohto 

aktu pretrvá do okamihu, keď komunikačné bariéry prekročia isté hranice. Spoločenský 

dopyt si následne vynúti stimuláciu výraznejšej aktivizácie komunikačnej funkcie 

jednotiek, ktoré postupne prejdú z pasívnej slovnej zásoby do jej reverzu – aktívnej 

zložky.  

Posuny v sémantickom pláne, ktoré sú sprevádzané posunmi formálneho 

charakteru, dokumentujú, že jazyk reaguje na akýkoľvek spoločenský pohyb a sám je 

v neustálej dynamike. Tento fakt kladie pred účastníkov komunikácie úlohu 

identifikovať nové signifikatívne štruktúry, konvencionalizovať ich a postupne presunúť 

do sféry aktívnej zložky jazykového inventára, resp. aj opačne, presunúť z určitého 

dôvodu časť jeho jednotiek z roviny aktívnej slovnej zásoby do roviny s pasívnym 

registrom. V priestore medzijazykovej komunikácie má tento aspekt života jazykov 

špecifické miesto, pretože vyžaduje dôslednú a mnohostrannú analýzu relevantných 

jednotiek, spravidla bez opory o etablované cudzojazyčné lexikografické zdroje (o 

kulturologickom aspekte p. Antoňáková, 1996, 1997, Charfaoui, 2007a, 2007b). 

 Neologizmy ako nové sémantické, formálne, resp. i sémanticko-formálne 

štruktúry nemusia mať ten istý dynamický status v jednom aj v druhom jazyku súčasne. 

Oveľa dôležitejšie ako uvedený fakt je v medzijazykovej komunikácii akákoľvek 

možnosť a taktika prevodu potrebnej informácie. Aj v minulosti slovenská jazykoveda 

registrovala spôsoby prenosu  kognitívnych štruktúr z iných jazykov a následné 

obohacovanie vlastnej slovnej zásoby napr. kalkovaním, pri ktorom sa kopírovaním 

morfematickej štruktúry cudzojazyčného segmentu realizuje tvorba novej formálnej 

štruktúry v preberajúcom jazyku. Tento spôsob však slovenčina konštituovaná ako jazyk 

národa suverénneho štátu  nemohla ešte aplikovať v období Obrodenia, keď sa 
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kalkovanie v iných jazykoch využívalo pomerne hojne. Začala ho používať až neskôr, 

hoci odolávala ešte aj na začiatku 20. storočia.  

Viac než pri slovách je kalkovanie badateľné pri tvorbe združených pomenovaní 

(botanická, zoologická, technická a iná podobná nomenklatúra), teda v oblasti odbornej 

terminológie (Opalková, 1999, 2001, 2002). Je známe, že  pre exaktné a prírodné vedy 

(porov. napr. oblasť anatómie) existuje medzinárodná nomenklatúra latinských 

pomenovaní, ktorá uľahčuje medzijazykovú komunikáciu v širšom meradle, avšak 

v konkrétnej praxi sa nemusí vždy, resp. v plnom rozsahu aplikovať. Preklad 

medicínskych textov si vyžaduje mimoriadnu precíznosť a nomenklatúrny súpis 

takéhoto typu je neoceniteľným prostriedkom exaktného sprostredkovania informácie 

pre recipienta z výsostne odborného prostredia. V kombinácii ruský a slovenský 

komunikát sa táto kognitívno-technická pomôcka nedá použiť vždy. Pre ruské kultúrne 

prostredie bolo v minulosti dlhodobo príznačné prednostné využívanie vlastných 

jazykových zdrojov, ktoré v odbornom prostredí nie vždy kopírovalo cudzojazyčné 

štruktúry, navyše, vertikálny prierez týmto jazykom ukazuje, že pri cudzojazyčnom 

preberaní dominantnejšie postavenie patrilo nie latinčine, ale gréčtine. V súčasnosti je 

jazyková situácia diametrálne odlišná jednak vo vzťahu k rešpektovaniu tradičných 

noriem, jednak vo vzťahu k spoločenským potrebám, pri reflektovaní kvalitatívnych 

posunov v reálnom svetovom dianí na všetkých jeho úrovniach jazykovými 

prostriedkami a v neposlednom rade aj pri reflektovaní kvantitatívnej zložky 

sémantického trojuholníka, ktorá tento reálny obraz sveta permanentne mapuje.  

 Dôležitosť fixovania dynamiky jazykov potvrdzujú aj metodicko-            -

technické usmernenia v lexikografickej literatúre, napr.: „Удачным 

лексикографическим новшеством признана система графических знаков, 

указывающих на динамический статус слова“ (Толковый словарь современного 

литературного языка, 2001, 1. s. Предисловия). Tento aspekt má pri sprostredkovaní 

kognitívnych štruktúr cudzojazyčného komunikátu dôležitú výpovednú hodnotu: 

upozorňuje mediátorov interkultúrnej komunikácie na prípadné posuny vo významoch, 

na potrebu pregnantnej analýzy všetkých reálne existujúcich sémantických prvkov 

a následne na hľadanie stabilných kontaktných sém na lexikálnej osi príslušných 

jazykov.  V rusko-slovenských medzijazykových kontaktoch má svoje špecifické miesto 

aj problematika využitia v odôvodnených prípadoch alternatívneho grafického systému 

– latinky namiesto cyriliky.  
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Pri spracovaní slovnej zásoby ruského jazyka vo výkladových slovníkoch sa 

čoraz častejšie uplatňuje princíp konceptualizácie, na ktorého dôležitosť v 80. rokoch 

20. st. v slovenských podmienkach poukazoval J. Horecký. Takto fixované posuny 

nezasahujú len sémantickú stránku, ale často sa dotýkajú štylistického, slovotvorného či 

kontaktového systémového statusu, v rámci ktorého vytvárajú napr. nové synonymické, 

resp. antonymické vzťahy. Vzhľadom na to, že pre potreby praxe je pri komunikácii  

dôležitým prvkom interakcia komunikantov, v medzikultúrnom priestore treba dokázať 

sprostredkovať informácie v takých intenciách, aby bolo ich vnímanie v oboch 

jazykových polohách kongruentné. V období, keď stav určitej vrstvy konceptosféry nie 

je zachytený v dvojjazyčných slovníkoch, sa pred mediátorom  otvára priestor, v ktorom 

je potrebné stimulovať určité metódy a techniky translácie. 

Kým v minulosti bolo v ruštine využitie grafických prostriedkov latinčiny 

normatívne ohraničené, v súčasnom období demokratizácia spoločenského života 

uvoľnila jazykové bariéry a v písomných komunikátoch rôzneho typu sa čoraz častejšie 

objavuje kombinácia latinky a cyriliky: VIP-       -клиент,  VIP-мероприятие, VIP-

номер, PR-акция, PR-бизнес, PR-                 -менеджер. Elektronický priestor bežne 

využíva latinkou sprostredkované názvy označujúce predmetné a iné vybavenie: CD, 

CD-ROM, PC, IBM, Pentium, Windows. Prenos grafických znakov iného typu v ruskom 

priestore je bežný vo všetkých oblastiach spoločenského života, pokrýva potreby 

bytového charakteru, sféru odievania, potravinárskeho, automobilového i celého 

hospodárskeho priemyslu. Prekladateľovi zo slovenského prostredia to istým spôsobom 

pomáha, urýchľuje to proces výberu a prenosu jazykových prostriedkov. Pri bežnej 

ústnej komunikácii translácia obyčajne mapuje potrebu  prenosu momentálne 

dominantných prvkov komunikačného aktu. V písomnom komunikáte sa translácia musí 

pridržiavať istých stereotypov, často evokovaných etnickými špecifikami, ale v oblasti 

textov objektívneho štýlu musí zohľadňovať najmä všeobecné, často medzinárodné 

štandardy. 

 

Príklady: Бутик Sergio Rossi производит строгую мужскую обувь. И женская 

коллекция у них необыкновенная. Марка Pollini представляет строгую классику. 

Их магазин в «квартале моды» представляет также обувь и сумки современного 

дизайна.  



78 
 

Fratelli Rosetti марка основана братьями Рензо и Ренато Фрателли в 1953 году, и 

с тех пор успешно развивается, к каждому сезону представляя модную коллекцию 

все туфли, а босоножки, открытые и украшенные пайетками и стразами. 

К этой весне они выпустили уже второй свой парфюм, Incanto Dream, забавное 

сочетание итальянского слова «заклинание» и английского «мечта». 

Oни производят не только обувь своих линий, от самых красивых в мире 

босоножек до спортивной обуви, но и выполняют заказы таких дизайнеров, как 

Роберто Кавалли, а также постоянно работают для Дома Кристиан Диор.  

И туфли, и короткие сапожки создают очень милый и женственный look. С ними 

можно носить все что угодно, но особенно интересно с короткими сапогами 

сочетаются укороченные узкие джинсы (тогда следует надеть еще какие-нибудь 

яркие гольфы), широкие, очень длинные юбки, и трикотажные платья 

облегающего силуэта. 

(Internetový zdroj WMJ) 

 

Zložitejší je prevod jednotiek mapujúcich ruský slovotvorný model, ktorý 

v alternatívnom jazyku nie je bežný, resp. je cudzí: VIPовский (виповский), PRщик  

(пиарщик). Podobné postupy totiž vedú nielen k rozšíreniu spôsobov sprostredkovania 

informácie, ale majú za úlohu predovšetkým doplniť významové odtiene výpovede, 

nesúc so sebou informáciu o doplňujúcich konotačných prvkoch segmentu z oblasti 

konceptosféry. Pri voľbe výrazových prostriedkov a pri štylistickom hodnotení ich 

funkcie je potrebné vychádzať z pochopenia celkového štýlu komunikátu a 

zohľadňovať špecifiká kultúrno-etnického charakteru.  

Okrem profesionalizmov z tej-ktorej oblasti sa môžu vyskytnúť výrazy 

hovorové, nárečové, slangové, argotické, expresívne, ba i vulgarizmy, ktoré 

v súčasnom období benevolencie v značnom rozsahu pokrývajú celospoločenský 

komunikačný priestor vo svetovom meradle. Príčinou toho môžu byť aj 

intenzívnejšie kontakty príslušníkov rôznych etník z rôznych sociálnych vrstiev. 

Východiskom medzijazykového prenosu takýchto jednotiek je tendencia preniesť 

komunikáciu do nejakým spôsobom definovanej expresivity. Tento prvok 

konceptosféry je pri translácii veľmi zložité adekvátne aplikovať vzhľadom na to, 

že kultúrne špecifiká výrazne podmieňuje emocionálny status jeho predstaviteľov, 

ktorý sa zriedkavo v tejto dimenzii zhoduje. Ani slovanské národy nereagujú 
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rovnakou silou emócií na tie isté podnety, čo platí aj pre Slovákov a Rusov. 

Prirodzené jazyky sa líšia svojím miestom na stupnici obligatórnosti signalizácie 

čiastkových funkcií a aj v závislosti od toho sa prekladateľská prax pohybuje po 

škále totožnosti, podobnosti, odlišnosti, absencie či neexplikovateľnosti. Pri 

translácii je dôležité vystihnúť konkrétnu jazykovú situáciu, ktorá úzko súvisí 

s lingvistickou a štylistickou komparáciou, a preto je potrebné okrem základnej 

štruktúry jazykov poznať aj lokálne a sociálne rozvrstvenie. Tento aspekt 

predpokladá dôslednú orientáciu v sociolingvistickej situácii analyzovaného 

prostredia.  

V rámci identifikácie jazykovej situácie východiskového komunikátu a jej 

prenosu do cieľového jazyka je dôležité  dokázať adekvátne sprostredkovať aj 

konotačné zložky takých segmentov, ktoré spadajú do oblasti nižšej hovorovej až 

vulgárnej lexiky. Preklad vulgarizmov podmieňuje spoločensko-politická situácia, 

cenzúra, čas, ale aj konkrétne osobné stanovisko mediátora. Obdobie tabuizovanosti 

determinuje výber takých jazykových prostriedkov, ktoré spejú viac 

ku konzervatívnosti, vyzývavá otvorenosť sprevádzaná podporou spoločenskej mienky, 

naopak, stimuluje aktivizáciu subštandardných zložiek jazyka rôznej expresívnej 

intenzity. Pri sprostredkovaní expresivity je teda dôležité vychádzať nielen z jazykových 

možností, ale aj z mentálnej štruktúry recipienta komunikátu a v neposlednom rade zo 

štruktúry a typu prostredia, ktoré môže mať inštitucionálny charakter. Mediácia 

informácie v ústnej podobe prostredníctvom imitácie neprimerane intenzívnych emócií 

môže navodiť neželaný komický efekt alebo inak neprirodzenú atmosféru 

komunikačného prostredia. Pre ruské mentálne prostredie je príznačná vyššia senzibilita, 

než akou sa vyznačuje slovenské prostredie vo všeobecnosti. Existujú však odchýlky, ku 

ktorým patria rozličné subštandardne podfarbené zložky rôznych typov sociálneho 

prostredia, ako napríklad  penitenciárna sféra. Vulgarizmy slúžia ako špecifické 

identifikátory asociálnosti vrstiev spätých s takouto sférou. Klasifikujú postavy 

z hľadiska ich intelektuálnych, emocionálnych i širších mentálnych čŕt, ale 

prostredníctvom  intenzity vnemov a reakcií pomáhajú spätne identifikovať charakter 

samotného sociálneho prostredia. Sprostredkovanie uvedeného typu informácií v rusko-

slovenskom smere sa  najčastejšie vyskytuje pri tzv. súdnom tlmočení, resp. preklade 

odposluchov pre potreb štátnych orgánov.  Prax ukazuje, že aj v  oblasti týchto 

jazykových prostriedkov nastal značný posun, a to nielen vo vzťahu k odbornej 
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terminológii, ale aj vo vzťahu k analyzovanej subštandardnej zložke. Dokumentujú to 

najnovšie lingvistické výskumy, no predovšetkým výkladové slovníky výrazov z oblasti 

žargónu a argotu. 

Z lingvistického hľadiska operovanie jednotkami nižšej hovorovej jazykovej 

vrstvy v rámci translátu predpokladá schopnosť adekvátne zachytiť nielen sémantickú a 

štylistickú štruktúru konkrétneho výrazu, ale aj štruktúru jednotiek, ktoré tvoria jeho 

sprievodné sémantické okolie. Výskyt vulgarizmu v istom komunikačnom segmente 

spravidla podmieňuje adaptáciu konotačných prvkov významu ďalších jednotiek daného 

segmentu. Niekedy je ich východisková štylistická hodnota neutrálnejšia než tá, ktorú 

im udelí sprostredkovateľ vzhľadom na nerovnaké jazykové možnosti, ale so zreteľom 

na splnenie komunikačného cieľa. 

 V oblasti translácie nových informačných impulzov prostredníctvom jazykových 

prostriedkov na materiáli ruskej a slovenskej lexiky badať isté dominantné tendencie. 

Dynamika slovnej zásoby podmieňuje stimuláciu rôznych translačných metód, praktík a 

techník.  V rusko-slovenskom pláne má pri sprostredkovaní sémantických štruktúr 

lexikálnych jednotiek  v písaných komunikátoch špecifické postavenie prevod 

formálnych štruktúr a pomocou nich aj rôznych grafických znakov. Výskum 

dokumentuje, že súčasná ruština v istom  komunikačnom priestore paralelne s cyrilikou 

aplikuje prenos kognitívnych štruktúr pomocou latinských grafém, a to dominantne 

v oblasti názvov fyzických či právnických subjektov, inštitúcií, resp. produktov, ktoré 

majú ochrannú značku. V mediálnej oblasti však tento normatívny predpis alternuje 

s tlakom tradície a v tom istom komunikáte koexistujú segmenty sprostredkované 

latinkou i cyrilikou. Ako metóda prevodu sa využíva  najmä kalkovanie, exotizácia či 

naturalizácia. 

 Ďalším aspektom, ktorý vykazuje kolíziu je diverzita v oblasti štýlov 

neologizmov. Okrem odbornej terminológie a profesionalizmov možno súčasný stav 

slovnej zásoby charakterizovať nárastom slov z oblasti hovorového, slangového i 

žargónového registra. Tento fakt stimuluje potrebu výberu adekvátnych metód 

translácie, ktorú spravidla determinuje sociokultúrny a inštitucionálny charakter 

cieľového prostredia.  

 Priestor administratívnych textov sa historicky vyznačuje najväčšou 

konzervatívnosťou a  charakterizujú ho zaužívané stereotypy tak formálneho, ako aj 

obsahového plánu. Napriek tomu, vznik nových inštitúcií, objektov a s nimi aj pojmov 
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v materiálnej a duchovnej sfére, prienik informácií o cudzích normách a ich stret 

v priamej kontaktovej a komunikačnej praxi nositeľov jazykového spoločenstva v istom 

okamihu, pri potrebe vtesnať sa  do  kultúrneho prostredia v aktuálnej časovej dimenzii, 

vedie aj tu k nevyhnutnej dynamike, a to najmä v oblasti inklúzie nových verbálnych 

znakov, ich formálnych i kognitívnych štruktúr. 

 

 


