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ÚVOD 
 

V prekladateľskej praxi otázka vyčlenenia štýlu predstavuje z funkčného hľadiska 

rozmer určujúci charakter ďalšieho riešiteľského postupu. Tradičné delenie štýlov na 

hovorový a knižný a v rámci neho delenie na administratívny, vedecký, publicistický či 

novšie – spoločensko-informačný a literárno-umelecký postupne naráža na tendenciu 

vzájomného prieniku špecifických čŕt jednotlivých druhov, teda tendenciu istej 

hybridizácie.  

Pri charakteristike konkrétneho štýlu je však potrebné vychádzať nielen zo vzájomných 

vzťahov s inými štýlmi, ale aj z dynamiky jednotlivých štylistických kategórií tvoriacich 

systém daného štýlu. Tradície konštituovania základných modelov vychádzajú 

z charakteru  makrovzťahov kultúrneho spoločenstva smerom k ostatnému svetu. 

Uzavretosť či otvorenosť jazykového systému odráža spoločenské bytie, systém 

komunikácie, reakciu na  globalizačné tendencie. Otvorenosť, resp. uzavretosť 

politických a spoločenských systémov   determinuje rozsah a spôsob komunikácie, 

sprostredkovanie informácií a jazykový úzus je len odrazom týchto tendencií. 

 Koniec 20. storočia poznačil komunikačný boom tak smerom k rozsahu, obsahu, 

ako  i formám demonštrácie informačných signálov. Najkonzervatívnejší zo všetkých 

štýlov – administratívny štýl, v minimálnej miere, ale tiež uvoľnil svoje všetkými 

smermi rigorózne vymedzené hranice. Najmarkantnejšie posuny sú badateľné tam, kde 

je najdôležitejším agensom ľudský faktor s nevyhnutnosťou dravej agilnosti s 

determináciou širokého komunikačného záberu, a to predovšetkým v obchodnej 

komunikácii. Slovenské kultúrne prostredie zmenou spoločensko-politickej orientácie 

vstúpilo do novej dimenzie, ktorá v záujme kontaktovej úspešnosti aktivizovala 

korekciu systému umožňujúceho komunikáciu s adekvátnym, žiaducim efektom 

prostredníctvom materiálnej bázy, prostredníctvom jazyka. Formálne štruktúry 

administratívneho štýlu v rámci medzinárodnej výmeny informácií v slovenskom 

prostredí ustúpili striktnej tradičnej norme a do pozície riešiteľa sa dostal práve 

mediátor, prostredník a sprostredkovateľ obsahovej stránky kognitívnych zložiek. Stal 

sa tvorcom novej formy, ktorá je framom, rámcom  rozširujúcim, ale zároveň 

ohraničujúcim možnosti manipulácie v danej rovine. Kreativita mediátora exaktných 

žánrov je rozsiahla na svojom začiatku, v období stretu rôznych noriem rôznych kultúr, 
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ale v istom presne nedefinovateľnom momente sa opäť stáva konštitučne a konvenčne 

definitívnou.  Legalizuje sa nová formálna podoba,  terminologický aparát, gramatická a 

štylistická viazanosť štruktúr. 

 Obdobie „rozmytých“ hraníc stavia pred prekladateľa množstvo výziev. Boj 

medzi tradíciou a novým obsahom, ktorý stará norma stavia do nezvyčajnej polohy a 

deklaruje kolíziu formálnej zložky, vedie k antagonizmu s dosahom v  kultúrnom 

povedomí cieľového recipienta. Tento pragmatický diskomfort evokuje potrebu 

zosúladenia dopytu a ponuky. 

 Táto publikácia kontinuálne nadväzuje na lingvistiku prekladu prezentovanú 

v knihe Preklad ako mediácia interkultúrnej komunikácie I. (Opalková, 2006). Cielene 

sú v nej analyzované aspekty, ktoré v reálnej prekladateľskej praxi administratívno-

právnych a tematicky kontiguitných dokumentov vykazujú znaky neistoty či latentnosti 

a pri ich riešení (prepis onymických zložiek komunikátov, preklad skratiek, názvov 

inštitucionálnych jednotiek na rôznej úrovni, pomenovaní matričných dokumentov, 

dokumentov poukazujúcich na stupeň dosiahnutého vzdelania), v konečnom odbornom 

transláte, často absentuje opora na slovenskú tradíciu  zakotvenú v normatívnych 

dokumentoch. Exemplifikačný materiál je dominantne zameraný na  preklad z jazykov, 

ktoré používajú cyrilské písmo, najmä z jazyka ruského, ale didaktické usmernenia majú 

vo vzťahu k jazykom všeobecne oveľa širšie uplatnenie. 

 Publikácia je určená tak študentom odboru prekladateľstvo-tlmočníctvo, ako 

aj prekladateľom v praxi, odporúčame ju však aj pracovníkom vnútroštátnych 

orgánov, matrík a tiež žurnalistom. 

 

 

 

 

 

 


