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PROBLEMATIKA PREKLADU MEDICÍNSKEJ TERMINOLÓGIE 

V RUSKO-SLOVENSKEJ KOMPARÁCII 
 

Mária SMETANOVÁ 

 

 podmienkach vedecko-technickej revolúcie nevyhnutnosť prenosu informácií determi-

novala vznik novej disciplíny, t. j. prekladu odbornej literatúry. V súčasnosti preklada-

teľ musí byť bilingvistom, bikultorológom a odborníkom v rôznych sférach života. 

Preklad je reprodukcia, prenos obsahu textu z jedného jazyka prostriedkami druhého jazy-

ka. Cieľom prekladu je hľadanie ekvivalentov, ktoré zodpovedajú originálu. Špecifikum od-

borného prekladu spočíva v tom, že odborné dokumenty koncentrujú viac faktografického 

materiálu ako texty umelecké. Je pre nich typická štandardizácia, terminológia, skratky, inter-

nacionalizmy, ustálené slovné spojenia, neologizmy, kompozitá atď. Práve adekvátnosť pre-

kladu týchto jednotiek určuje jeho kvalitu. Cieľom práce bola excerpcia slovnej zásoby 

a následná selekcia problematických jednotiek, ktoré by prispeli k vyvarovaniu sa preklada-

teľských omylov a posunov skúmanej oblasti. 

Pri preklade výrazov z oblasti medicíny nevznikajú problémy pri jednotkách cudzieho pô-

vodu, keďže vo väčšine prípadov sa používa prepis transkripciou a transliteráciou resp. do-

slovný preklad. Problémy nerobia ani pomenovania, ktoré vznikli na základe mena objaviteľa 

choroby, časti tela, zdravotníckej pomôcky, názvov baktérií alebo vírusov, príznakov chorôb, 

prenášačov, miesta výskytu, typických charakteristík, funkcií, účelu použitia a pod., pri pre-

klade ktorých sa často krát používa doslovný preklad, pričom sa prihliada na pravidlá prebe-

rania a slovotvorby daného jazyka. Prekladateľským orieškom sa stávajú napr. pomenovania, 

ktoré majú synonyma, ustálené slovné spojenia, neologizmy, exotizmy, metaforické slovné 

spojenia atď. Keď sa jednotlivé výrazy nenachádzajú v slovníkoch, nepoznáme ich etymoló-

giu, výklad či motiváciu a aj internet zlyhal, ešte sa môže prekladateľ obrátiť na odborníka 

v danej oblasti a konzultovať. 

Pri lexikografickej analýze cca 150 jednotiek, ktoré predstavovali choroby, časti tela, bio-

logické procesy, prístroje, zariadenia, zdravotnícke pomôcky a pod., som pracovala so šesť-

zväzkovým slovensko-ruským a päťzväzkovým rusko-slovenským prekladateľským slovní-

kom Dorotjakovej, výkladovým slovníkom Ožegova, etymologickým slovníkom Fasmera, 

slovensko-latinským slovníkom Špaňára, grécko-slovenským slovníkom Zozuľaka, elektro-

V 
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nickými slovníkmi, encyklopédiami ľudského tela, učebnicami biológie, a taktiež webovými 

stránkami. 

 

PREKLAD MOTIVOVANÝCH JEDNOČLENNÝCH JEDNOTIEK 

Spôsoby motivácie: 

• podľa názvu vírusu, ktorý vyvoláva chorobu 

Эбола (вирус эбола) – ebola 

• od slovesa, ktoré pomenúva činnosť, dej 

Рвота (от рвать) – dávenie, vracanie  

• podľa príznaku ochorenia 

Краснуха (от краснеть – красный цвет кожи как один из признаков болезни) – rubeo-

la 

Заушница (опухоль за ушами) – mumps 

• obrazné pomenovanie 

Столбняк (поражение мышц как признак болезни является причиной того, что 

человек „стоит как столб“ – оцепенелый, застывший) – tetanus 

Cвинка (признак болезни – голова выглядит как голова свиньи) – mumps 

• od vlastného mena, obrazné pomenovanie 

Сифилис (по имени Siphilus), персонаж средневековой поэмы греческого языка: (sys 

– свинья и philos – друг) – syfilis 

 

PREKLAD MOTIVOVANÝCH JEDNOČLENNÝCH PREVZATÝCH JEDNOTIEK 

(Cudzojazyčné slová sa postupne v jazyku asociovali, prispôsobovali sa pravidlám slovo-

tvorby daného jazyka, nadobúdali slovotvorné afixy: -us, -ia, -a, -óza / -изм, -ия, -а, -оз) 

 

Internacionalizmy prevzaté z gréckeho jazyka 

Аутизм (autos: одинок) – autizmus 

Булимия (bul: бык + limos: голод) – bulímia 

Цирроз (kirrhos: лимонно-желтый) – cirhóza 

Гонорея (gonorrоіа: истечение семени) – kvapavka 

Тромбоз (thrombus: сгусток) – trombóza 

Лейкемия (leukos: белый + haima: кровь) – leukémia 
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Полиомиелит (poliós: серый + myelós: спинной мозг) – poliomyelitída detská mozgová 

obrna, DMO 

Парадонтоз (para: okolo + dontos: zub + ozis: stav choroby) – paradontóza 

Ганглий (ganglion: опухоль) – ganglion 

Атрофия (a: без + trophe: пища) – atrofia 

Некрофилия (мертвый + любить) – nekrofília 

Лейкоцит (leukos: белый + kytos: сосуд, клетка) – leukocit 

 

Internacionalizmy prevzaté z latinského jazyka 

Гемофилия (haemofilia: кровоточивость) – hemofília 

Импотенция (impotentia: бессилие) – impotencia 

Катаракта (katarraktes: помутнение хрусталика) – katarakta 

Эксгумация (ех: из + humus: земля) – exhumácia 

Инкубатор (incubo: высаживание, наседка) – inkubátor 

Альбинизм (albus: белый) – albinizmus 

 

PREKLAD NEMOTIVOVANÝCH JEDNOČLENNÝCH JEDNOTIEK 

Корь – osýpky 

Понос – hnačka 

Скарлатина – šarlach 

 

PREKLAD VIACČLENNÝCH JEDNOTIEK 

Spôsoby motivovania slovných spojení: 

• podľa mena objaviteľa choroby resp. časti tela 

Болезнь Альцгаймера (от открывателя болезни:Alzheimer) – Alzheimerová choroba 

Лихорадка Денге (от открывателя болезни:Dengue) – horúčka Dengue 

Островки Лангерганса (по имени: Langerhans) – Langerhansové оstrovčeky 

Боуменова капсула (по имени:Bowman) – Bowmanov vačok 

• príznakov prejavu choroby 

Желтая лихорадка (желтая окраска кожи как признак болезни) – žltá zimnica 

Чешуйчатый лишай (чешуя на коже как признак болезни) – lupienkа 

• typických charakteristík 

Ромбовидная мышца (мышца имеет форму ромбоида) – kosoštvorcový, rombický sval 
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Трапециевидная мышца (от трапеции) – lichobežníkový, trapézový sval 

• obrazného pomenovania a prejavu ochorenia 

Стоматит язвенно-некрозный; Нома (воспалительное изъязвление губ и полости 

рта, grec. nome: pasienok, „vred žerúci okolo seba“) – nóma; vlhká sneť 

 

TERMINOLÓGIU MÔŽEME ROZDELIŤ DO NASLEDUJÚCICH SKUPÍN 

Internacionalizmy, ktoré sú prevzaté z gréckeho a latinského jazyka. Pri preklade používa-

ne prepis transkripciou a transliteráciou: 

Астма (lat. asthma) – astma 

Артерия (gréc. arteria) – arteria 

Аритмия (gréc. arythmia) – arytmia 

Аорта (lat. aorta) – aorta 

Холера (lat. cholera) – cholera 

Инфаркт (lat. infarkt) – infarkt  

Аппендикс (lat. apendix) – apendix 

Диастола (gréc. diastola) – diastola 

Бактерия Эшерихия Коли (Escherichia coli) – baktéria Escherichia Coli, tzv. E. Coli 

 

Opisný spôsob pri preklade odborných výrazov: 

Остаток первичной кишки, придаток яичка – nadsemenník 

Кровь насыщенная кислородом – okysličená krv al. arteriálna krv 

Кровь бедная кислородом – odkysličená krv, žilová krv 

Переливание крови – transfúzia 

Выход из желудка – vrátnik 

 

Kalkovanie t. j. doslovný preklad termínov: 

ВИЧ, вирус иммунодефицита человека (Human immunodeficiency virus) – HIV, vírus 

ľudskej imunodeficiencie 

Кохлеарный имплантант – kochleárny implantát 

Тропическая лихорадка – tropická horúčka 

СПИД, Синдром Приобретенного Иммунодефицита (Acquired immune deficiency 

syndrome) –AIDS, syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti  

Атопическая экзема – atopický ekzém 
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Odborné termíny (termíny používané vo vedných odboroch), ktoré majú viacero pomeno-

vaní (synoným). Jedno z nich je internacionalizmus (výraz prevzatý z cudzieho jazyka) alebo 

profesionalizmus (hovorový výraz používaný v pracovnom styku). Na rozdiel od termínov je 

to kratšie synonymum opisného termínu typické pre jazyk lekárov; ďalšie môže vystupovať 

ako všeobecne používané, zaužívane resp. to môže byť pomenovanie hovorové: 

Эпилепсия – epilepsia (intern.), padúcnica (hov.) – chorý pri záchvate padá na zem. 

Артериосклероз – arterioskleróza (intern.), kornatenie tepien (výklad termínu). Pri tej-

to chorobe tepny kornatejú t. j. vápenatejú, hrubnú a zužujú sa. 

Лепра, проказа – lepra (intern.). Vyvolávateľom ochorenia je Mycobacterium leprae, 

malomocenstvo (obraz.) pojem malomocného zaviedol M. Luther a opisuje sociálne zaob-

chádzanie s chorým – izoláciu od spoločnosti. Cirkev v stredoveku stanovila prísne pravidlá 

správania pri zaobchádzaní s chorými na lepru. Malomocní dostali špeciálny odev 

s kapucňou, rukavice a hrkálku, aby na seba upozorňovali. Chorí boli izolovaní v domoch ma-

lomocenstva mimo miest, ktoré však väčšinou ležali na frekventovaných uliciach, aby sa cho-

rým umožnilo aspoň žobranie. Hansenova choroba (Hansen – lekár, ktorý objavil pôvodcu 

lepry) 

Тетанус, столбняк (образ.) – tetanus (intern.) 

Гепатит, желтуха – hepatitída, (intern.), žltačka (termín). Choroba špinavých rúk (ho-

vor. a obraz.) pre hepatitídu typu A, ktorá sa prenáša v podmienkach zhoršenej hygieny. 

K nákaze dochádza prostredníctvom kontaminovaných predmetov, kontaminovanou vodou 

a potravinami. 

Малярия, болотная лихорадка – malária (intern.), močiarna al. bahenná horúčka 

(obraz.). Choroba sa vyskytuje v teplých močaristých krajoch a zdrojom nákazy je samička 

komára anofenesa, letisková al. cestovná choroba (obraz.). Najčastejšie a najrýchlejšie sa 

choroba prenáša prostredníctvom nakazených turistov. 

Болезнь Альцгаймерa, старческая деменция – Alzheimerova choroba (termín). To-

to ochorenie ako prvý opísal Alzheimer. Názov starecká demencia (obraz.) hovorí o tom, že 

ochorením najčastejšie trpia ľudia v staršom veku. Hlavným príznakom ochorenia je zabúda-

nie. 

Анемия, малокровие – anémia (intern.), chudokrvnosť al. málokrvnosť (obraz.). Reč 

je o nedostatku červených krviniek al. zníženej hladine červených krviniek. 

Гимен, девственная плева – hymen (intern.), panenská blana (termín) – tenká mem-

brána prekrývajúca vstup do pošvy; při prvom pohlavnom styku sa pretrhne. 
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Чума, Чахотка – mor (termín), čierna smrť (obraz.). Pôvod má v jednom výraznom prí-

znaku ochorenia tzv. akrálnej nekróze t. j. odumretí končekov prstov a ušných lalôčikov v dô-

sledku poruchy cievneho zásobenia a podkožného krvácania, ktoré má čierne sfarbenie. Ná-

zov sa vzťahuje na ďalšie významy slova čierna ako prejavu smútku, trúchlenia a nešťastia. 

Простата, предстательная железа – prostata (intern.), predstojná žľaza (termín) je 

uložená pred konečníkom, produkuje sekrét, ktorý sa zmiešava so spermiami a hlienovitou lát-

kou, čím vzniká tekutina ejakulát t. j. semeno, pri pohlavnom vzrušení sa zvýši prívod krvi do 

penisu, naplní sa krvou a nastane erekcia t. j.vzpriamenie penisu, ejakulát sa dostáva do mo-

čovej rúry, ktorá prechádza pohlavným údom následne do pošvy. 

Панкреас, поджелудочная железа – pankreas (intern.), podžalúdková žľaza (termín). 

Je to žľaza, umiestnená pod žalúdkom. 

Диафрагма, грудобрюшная преграда – diafragma (intern.), bránica (termín), pre-

pážka (hovor.) – sval oddeľujúci hrudnú a brušnú dutinu 

Аорта – aorta (intern.), srdcovnica (odb.) najmohutnejšia tepna tela vychádzajúca z ľavej 

komory srdca 

Гипофиз, подмозговая железа – hypofýza (intern.), podmozgová žľaza (termín) –

nachádza sa pod mozgom 

Альвеолы, легочные пузырьки – alveoly (intern.), pľúcne mechúriky (termín) – guľovitý 

útvar v pľúcach 

Эбола – Ebola (vírus ebola), hemoragická horúčka (termín) – horúčka vyvoláva krváca-

nia. 

Клиторис – klitoris (intern.), dráždec (termín) je vytvorený z erektilného tkaniva, popre-

pletaný nervovými zakončeniami, a preto je citlivý na dotyk 

Синдром Дауна, монголизм – Downov syndróm (intern.), mongoloizmus (termín) 

syndróm bol popísaný J. L. Dosním.Vlasy nie sú až také čierne ako u pravých mongolov skôr 

sú hnedasté, rovné a riedke. Tvár je sploštená a široká, oči sú šikmé a nos je malý. Kvôli tro-

chu ázijskému vzhľadu vytvoril pojem mongolizmus. Trizómia 21 (intern.) – u ľudí 

s Downovým syndrómom sa chromozóm č. 21 alebo jeho časť vyskytuje v každej bunke na-

miesto zvyčajného dvojnásobku trojnásobne 

Эритроциты, красные кровяные клетки, красные кровяные тельца, красные квовяные 

шарики – erytrocity (intern.), červené krvinky (termín). Najdôležitejšou zložkou je červené 

krvné farbivo – hemoglobín. 

Эпифиз, шишковидное тело – epifýza (inter.), šuškovité teliesko (termín) – výrastok me-

dzimozgu. 
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Внутриматочное тело – vnútromaternicové teliesko (termín), DANA (hovor.), IUD 

(skratka z angl.) Intrauterine Device intrauterinný systém) – malé teliesko z umelej hmoty, 

pokryté meďou. Vkladá sa do dutiny maternice a zabraňuje spojeniu vajíčka so spermiou, 

prieniku vajíčka cez vajcovody, alebo uhniezdeniu vajíčka v maternici 

 

Termíny – skratky: 

• písanie veľkých a malých písmen v skratkách 

ИГ: иммуноглобулин – imunoglobulín: Ig 

• vznik skratiek preberaním z angl. jazyka a následným udomácnením 

СТГ: соматотропный гормон или гормон роста – Rastový hormón: hGH (v a. j. human 

growth hormone) alebo somatotropín: ST 

РНК: рибонуклеинова кислота – Ribonukleová kyselina: RNA (v a.j. Ribonucleic acid) 

гДНК: геномная кислота – genómová kyselina: gDNA 

• spojovník v skratkách 

ОАР: отделение анестесии и ресусцитации – anesteziolocko-resuscitačné oddelenie 

ÁRO 

ГАБА: гамааминомасляная кислота – gama-aminomaslová kyselina: GABA (Gamma-

aminobutyric acid) 

 

Preklad ustálených slovných spojení (problematická je polysémia niektorých lexém): 

Актинская и миозинская нити – aktínové a myozínové vlákna 

Ахиллесово сухожилие – Achillоvа päta 

 

Барабанная перепонка – ušný bubienok 

Белые и красные кровяные тельца – biele а červené krvinky 

Болотная лихорадка – letisková choroba, močiarna choroba 

Большая и малая берцовые кости – píšťala a ihlica 

 

Ветряная оспа – ovčie kiahne  

Вкусовая луковица – chuťový pohárik 

Внутренняя косая мышца живота – vnútorný sval brucha 

Волосяная луковица – vlasová cibuľka  

Выпрямитель (выпрямительная мыщца) – vzpriamovač 
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Гнойный нарыв – hnisavý vred 

Грудино-подъязычная мышца – podjazylkový sval 

Грудино-щитовидная мышца – nadjazylkový sval 

Грудино-ключично-сосцевидная мышца – kývač/zdvíhač hlavy 

Грудные позвонки – hrudné stavce 

 

Двухстворчатый и трехстворчатый клапаны – dvojcipá a trojcipá chlopňa 

 

Жгутик сперматозоида – bičík spermie 

Желтая лихорадка – žltá zimnica 

 

Зубчатая передняя мышца – pílovitý predný sval  

 

Камбаловидная мышца – jazykovitý sval 

Коленная чашечка – jabĺčko 

Копчиковые позвонки – kostrčové stavce 

Крапивная лихорадка – žihľavka 

Крестцовые позвонки – krížové stavce 

 

Лихорадка Ласса – horúčka Lassa 

 

Мальпигиевы тельца – malphigiho telieska 

Малые и большие половые губы – malé a veľké pysky ohambia 

Малый и большой круг обращения – malý a veľký krvný obeh 

Малый коренный зуб, большой коренный зуб – očný zub, črenový zub, stolička 

Молоточек, стремя, наковальня – kladivko, strmienok, nákovka 

Мочеиспускательный канал – močová rúra 

 

Нажить грыжу – dostať prietrž 

Напрягатель (напрягающая мыщца) – napínač 

Напрягатель широкой фасции – napínač širokej pokrývky 

Наружная косая мышца живота – vonkajší sval brucha 

Haтуральная oспа – pravé kiahne 
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Оппускающая мыщца – sťahovač 

 

Паращитовидная железа – prištítne teliesko 

Пищеварительный канал – tráviaci trakt 

Подниматель (поднимающая мыщца) – zdvíhač 

Поражение электрическим током – zásah elektrickým prúdom 

Поясничные позвонки – driekové stavce 

Приводящая мыщца – priťahovač 

Прямая кишка – análny otvor, konečník 

 

Расгибатель (расгибательная м.) – naťahovač 

 

Сгибатель (сгибательная мыщца) – ohýbač 

Скуловая кость – jarmová kosť 

Сморщивающая мыщца – zvrašťovač 

Солнечный ожог – úžeh 

Солнечный удар – úpal 

Cухожилия червеобразных мышц – šľachy červovitých svalov 

 

Твердый шанкр – tvrdý vred 

Толстая кишка – hrubé črevo 

 

Ушная раковина – ušnica 

 

Черная оспа – krvavé, čierne kiahne  

 

Шейные позвонки – krčné stavce 

 

Щитовидная железа – štítna žľaza 

 

Язва желудка – žalúdkový vred 

Язычок и палочка – čapík a tyčinka 

 

Problematickou môže byť aj polysémia niektorých lexém: 
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Клык – 1. očný zub, 2. tesák, 3. kel (kly) 

 

Preklad viacčlenných kompozít /sú typickejšie pre ruský jazyk ako pre slovenský/: 

Семявыводящий проток – semenovod 

Мочеиспускательный канал – močová rúra 

Нижнечелюстная кость – sánka 

Двенадцатиперстная кишка – dvanástnik 

 

Viacčlenné exotizmy charakterizujú špecifické osobitosti cudzieho prostredia: 

Лихорадка Пятнистая Скалистых Гор (Rocky Mountain Spotted Fever) – americká 

kliešťová horúčka 

Эпидемия сибирской язвы – antraxová epidémia, slezinová sneť 

Тяжелый острый респираторний синдром (SARS: Severe Acute Respiratory Syndrome) 

– akútny syndróm dychovej nedostatočnosti 

Бешенство коров (BSE: Bovine Spongiform Encephalopathy) – choroba šialených 

kráv 

Японский грипп – ázijská chrípka 

 

Preklad metaforických slovných spojení, ktoré vznikli podľa typických symptómov cho-

rôb, majú obrazný charakter: 

Синдром Питера Пэна (Peter Pan syndrome) психологическое проблема названа по 

герою сказки Д. Барри и обозначает упорное нежелание взрослеть, тяжелый случай 

инфантилизма, бесответственность – Syndróm Petra Pana 

Наследственная пузырчатка, буллезный эпидермолиз, синдром Лиелла – choro-

ba motýlích krídel, Lyellov syndróm, epidermolys bulosa (podľa krehkej pokožky na kto-

rej sa vytvárajú pľuzgiere, pri praskaní sa menia na prášok, ktorý pripomína zničené motýlie 

krídla) 

Сиреномелия, синдром Русалки (sirenomelia; греч. seirēn сирена + melos часть тела, 

конечность) аномалия развития: сращение нижних конечностей – sironomélia, syndróm 

morskej panny (zrastené dolné končatiny od päty po slabiny) 

Онхоцеркоз, Речная слепота (миграция червей, живущих в реках, попадающих в 

глаза и способных вызвать слепоту) onchocerkóza, riečna slepota 
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КУРУ, Смеющаяся смерть (признаки: сильная дрожь, нарушение контроля 

мышечных движений, ткани головного мозга деградируют, порывистые движения 

головой, сопровождаемые улыбкой) – KURU 

Туляремия, болезнь Френсиса, чумоподобная болезнь, кроличья лихорадка, 

мышиная болезнь, лихорадка от оленьей мухи, эпидемический лимфаденит (носители: 

зайцы, крысы, комары; симптомы: головокружение, боли в мышцах, потеря аппетита, 

носовые кровотечения, потливость, нарушение сна в виде бессонницы или сонливости, 

язык обложен сероватым налетом, увеличение лимф. узлов, при бубонной форме 

возбудитель проникает через кожу, развивается регионарный лимфаденит) – tulária, za-

jačí mor 

Иова синдром (по легенде: язвы на кожи, которые получил Иова от сатаны) – Jóbov 

syndróm 

Толстокожие – choroba hrošej kože (zhrubnutá koža, ktorá sa prirovnáva ku koži hro-

cha) 

Синдром рыбьего запаха, триметиламинуриа (гнилая вонь из больных органов) – 

Syndróm rybieho pachu, trimetylaminúria 

Синдром кошачьего крика (рыдание детей сравнивается с мяуканьем кошек, 

проблема с гортанью) – syndróm mačacieho plaču 

Кудрявых волос синдром, трихополидиотрофия, синдром Менкеса (больные 

кудрявые волосы погибают) – syndróm brčkavých vlasov, Menkesov syndróm 

 

Slovenský ani ruský jazyk sa nebráni preberaniu a následnému aplikovaniu cudzích slov. 

Obidva jazyky využívajú ako internacionalizmy, tak aj výrazy hovorové, závisí to od konkrét-

nej situácie napr. či ide o bežnú komunikáciu (rozhovor do problematiky nezainteresovaných 

ľudí) alebo o odbornú dokumentáciu (výpisy, potvrdenia, záznamy a pod.). 

Výrazy, ktoré majú viacero synoným, ustálené slovné spojenia, exotizmy, metaforické vý-

razy, neologizmy, polysémické lexémy komplikujú prácu prekladateľa, keďže ide o jednotky, 

ktoré nie sú jednoznačné a majú ustálenú podobu. Etymológia, motivácia, kontext popr. kon-

zultácia s odborníkom napomáha nájdeniu adekvátnych ekvivalentov. Práve pri preklade vyš-

šie vymenovaných jednotiek môže „pohorieť“ aj ten najskúsenejší prekladateľ, keďže pri ich 

riešení sa preukazuje kompetencia prekladateľa, jeho jazykové, kulturologické a odborné zna-

losti, vedomosti v danej oblasti. 
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Pri preklade termínov z oblasti medicíny sa poukazuje na jednotlivé prekladateľské postu-

py, ktoré sú typické pre náučný štýl: prepis transkripciou resp. transliteráciou, opisný spôsob, 

doslovný preklad. 

 

POUŽITÉ SKRATKY 

аngl. – anglický jazyk 

gréc. – grécky jazyk 

hovor. – hovorový výraz 

intern. – intermacionalizmus 

lat. – latinský jazyk 

odb. – odborný výraz 

prenes. – prenesené pomenovanie 
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