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3. PRAVOPISNÉ CHYBY, PREKLEPY A INÉ RUPTÚRY 

V PREKLADE ADMINISTRATÍVNO-PRÁVNYCH 

DOKUMENTOV 
 

Pravopisné chyby, preklepy, gramatické posuny a iné ruptúry v translátoch  úradných 

dokumentov 

 

 Oficiálne, úradné a administratívno-právne dokumenty, označované tiež 

ako súdne dokumenty, predstavujú kategóriu textov, ktoré sa vyznačujú 

exaktnosťou, jednoznačnosťou, vecnosťou, prehľadnosťou, jazykovou a 

štruktúrnou stereotypnosťou. Sú určené pre úradný styk a vyžadujú precízne, 

zväčša šablónovité, formálne i obsahové stvárnenie.  

Kým texty umeleckého charakteru prechádzajú pred svojím kontaktom 

s recipientom niekoľkonásobnou kontrolou (redaktor, jazykový korektor, 

vydavateľ), obsahová i formálna  stránka translátu administratívno-právneho 

charakteru je výsostne vecou erudície a profesionality prekladateľa. Správne 

sprostredkovanie sémantických štruktúr  môže narušiť grafická nekorektnosť, 

preklep, vynechanie či zámena písmena, pravopisná chyba.  

Najväčším prehreškom je nekorektnosť v prepise mena alebo priezviska. 

Vynechanie  či aktivizovanie dĺžky má rovnakú informačnú hodnotu ako rozdiel 

medzi ypsilonom (у)  a mäkkým i, preto pravopis nie je možné ignorovať. Ak 

súdny prekladateľ preloží rodný list a meno Katarína v ňom uvedie s krátkym i 

(Katarina), resp. s ypsilonom (Kataryna/Kateryna), potom sa táto podoba 

s uvedenou vokalickou kvantitou a konštituovanou kvalitou stane záväznou aj pri 

preklade všetkých ostatných dokumentov nositeľky tohto mena. Uvádzať rôzne 

verzie jedného mena nie je prípustné, podobný postup vedie k nezrovnalostiam 

s administratívno-právnymi dôsledkami. 

 Rovnako preklep z nepozornosti môže spôsobiť majiteľovi dokumentu 

nepríjemnosti (Varinskij, namiesto Verinskij, Trnava namiesto Tarnovo a pod.), 

nehovoriac už o nekorektnom prepise číselných hodnôt. 



83 
 

Pri sprostredkovaní antroponým a toponým sa niekedy vyskytujú aj gramatické 

nezrovnalosti interferenčného charakteru, a to najčastejšie pod vplyvom jazyka, 

z ktorého sa prepisujú. Niekedy sa tak deje z dôvodu nedôslednej rodovej identifikácie 

a následnej nekorektnej deklinačnej konštitúcie v cieľovom jazyku. Napr. singulár 

osobného mena Žeňa má v slovenčine v nepriamych pádoch iné tvary pre mužský a iné 

pre ženský rod (mužs. r. – N. Žeňa, G. Žeňu, D. Žeňovi,  A. Žeňu, L. Žeňovi, I. Žeňom, 

žens. r. – N. Žeňa, G. Žene, D. Ženi, A. Žeňu, L. Ženi,  I. Žeňou). Pri prevode z ruštiny 

do slovenčiny boli zaznamenané posuny najmä v genitíve singuláru, kde sa v dôsledku 

retrospektívnej interferencie v mužskom rode vyskytuje podoba  Ženi. Pri ohýbaní 

priezviska typu Rudoj sa v dôsledku morfologickej desémantizácie vyskytujú 

v slovenskom prostredí tvary G. Rudoja, D. Rudojovi, A. Rudoja, L. o Rudojovi, I. 

s Rudojom (porov. rus.: Рудой, Рудого, Рудому, Рудого, о Рудом, с Рудым), hoci 

antroponymum Tolstoj pri deklinácii v slovenčine vykazuje všetky príznaky adjektíva 

(od Tolstého, Tolstému, Tolstého, o Tolstom, s Tolstým). V mediálnom prostredí bol 

dokonca zaznamenaný tvar I. sg. nad Kľučevskajou sopkou, kde nebola identifikovaná 

adjektívna motivácia ohýbaného segmentu a za základ deklinačného postupu bol 

považovaný nekorektný tvar Kľučevskaj- (správne: Kľučevsk-ou). 

Z rusko-ukrajinských dokumentov ako interferencium pôsobí napr. 

adjektívny singulatívny genitív od toponyma Dubno – dubnovského, ktorý 

kopíruje ukrajinskú, resp. ruskú gramatickú štruktúru (porov. rus. Дубновского, 

ale slov. Brezno – breznianskeho, Dubno – dubnianskeho). Pádovú koncovku -

ovského majú na rozdiel od ruštiny slovenské toponymá,  ktoré sa končia na -ov 

(Bardejov, Prešov), -ovo (Hurbanovo, Štúrovo), -ovce (Bracovce, Michalovce), 

-ovec (Bukovec –  2 podoby: bukovský/bukovecký). Iným problémom, najmä pri 

uvádzaní bibliografických údajov, ktoré vychádzajú z ukrajinského zdroja, je 

slovenské prídavné meno modifikovane tvorené od ukrajinského toponyma 

Чернiвцi (Černivci). Názov uvedeného mesta má vžitú slovenskú podobu 

Černovice, z čoho vyplýva, že adjektívny tvar by podľa noriem spisovného 

slovenského jazyka mal byť Černovický; v praxi však toto adjektívum 

v nepriamych pádoch naráža na kolíziu a prejavuje tendenciu k interferenčným 

posunom – Černivecký. 

Ak chce prekladateľ sprostredkovať recipientovi informáciu o správnej 

štruktúre istého geotoponyma, v dôsledku rozkolísanosti či neustálenosti normy stojí 
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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. Nateraz však platia 

usmernenia Pravidiel slovenského pravopisu a uvedený súpis vžitých geografických 

názvov, ktoré sa pridržiavajú tradície.   

Najčastejšími chybami sú grafické prvky i pravopis vedome prispôsobované 

cieľovej norme tam, kde je potrebné zachovať pôvodnú normu. 

Dôsledné dodržiavanie striktne vymedzených pravidiel prepisu proprií, 

prekladu názvov, teda rôznych onymických zložiek východiskového 

komunikátu a rešpektovanie jazykových noriem je preto jednou z ciest, ako 

zabezpečiť formálnu i sémantickú korektnosť dokumentov a zamedziť 

medzikultúrnym posunom v kognitívnej zložke recipientov. Napriek niektorým 

chýbajúcim jednoznačným usmerneniam je prekladateľ povinný pristupovať 

k riešeniu prekladateľských problémov z profesionálneho hľadiska, a to 

predovšetkým ako filológ. Vo vzťahu k analyzovanej problematike však aktuálne 

platia usmernenia Pravidiel slovenského pravopisu a implicitne dokumenty, na ktoré 

sa tento normatívny dokument odvoláva.  


