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5 Preklad geografických názvov 

Pri preklade geografických názvov postupujeme takým spôsobom, že tieto ostávajú vo svojej 

originálnej, pôvodnej podobe nezmenené. Toto pravidlo platí pre obidva smery prekladu.  

Slovenské geografické názvy sa prekladajú v nemeckej podobe, pokiaľ táto existuje alebo sa 

bežne používa, pričom je vhodné uviesť v zátvorke pôvodné označenie. Ako pomôcka nám 

môže poslúžiť webová stránka:  

http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_St%C3%A4dte_in_der_Slowakei, alebo http://ome-

lexikon.uni-oldenburg.de/52914.html, ktorá však ešte nie je vo finálnej podobe.  

Pri preklade názvov krajín v úradných dokumentoch do nemeckého jazyka je záväzný zoznam 

názvov štátov pre úradný styk zo dňa 20.06.2013, ktorý vydalo Ministerstvo zahraničných 

vecí NSR32. V neoficiálnych textoch je prípustná aj skrátená forma: Slowakei, Deutschland.  

Paralelne aj v slovenčine majú najfrekventovanejšie geografické názvy cudzieho pôvodu vžité 

slovenské podoby. Tie si možno overiť na webovej stránke Úradu geodézie, kartografie 

a katastra Slovenskej republiky33. Nájdeme tu skrátenú podobu slovenského vžitého názvu 

štátu ako aj jeho plnú podobu ako preklad oficiálneho názvu.  

Informácie, týkajúce sa slovenských vžitých názvov geografických objektov ležiacich mimo 

územia SR je možné získať na webovej stránke: 

http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/geodezia-kartografia/standardizacia-

geografickeho-nazvoslovia/nazvy-geografickych-objektov-z-uzemia-mimo-sr/ExonymA.pdf. 

Ide o zoznam slovenských vžitých názvov – exoným a oficiálnych názvov – endoným. 

Nájdeme tu napr. k nemeckému názvu Allgäuer Alpen slovenský výraz Allgauské Alpy.  

Názvy, ktoré nemajú slovenskú vžitú podobu, ale sa používajú v pôvodnej podobe, môžeme 

nájsť na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra34.  

Z Pravidiel slovenského pravopisu sme vybrali niektoré dôležité údaje, týkajúce sa 

geografických názvov. 

V slovách cudzieho pôvodu, najmä v cudzích vlastných menách, sa niekedy používajú aj 

písmená alebo zložky, ktoré sa pri zapisovaní slovenských slov nepoužívajú, napr. Tübingen, 

Zürich. Názvy veľkých a známych kultúrnych stredísk, najmä názvy niektorých hlavných 

                                                 
32 http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/332368/publicationFile/182051/Staatennamen.pdf 
33 http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/geodezia-kartografia/standardizacia-geografickeho-nazvoslovia/nazvy-

statov/ 
34 http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf 
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miest európskych štátov a názvy kultúrnych stredísk v krajinách susediacich so Slovenskom, 

ako aj názvy niektorých veľkých riek majú popri pôvodnej cudzej podobe aj vžitú slovenskú 

podobu, napr. Wien – Viedeň, Berlin – Berlín, München – Mníchov, Leipzig – Lipsko, 

Dresden – Drážďany, Rhein – Rýn, Seine – Seina, Rhone – Rhona, Loire – Loira, Wisła – 

Visla. Odvodené slová sa tvoria iba od vžitých podôb, napr. Wien, Viedeň – Viedenčan, 

Viedenčanka, viedenský; Rhein, Rýn – rýnsky. 

V kartografických dielach (na mapách, v atlasoch a iných príručkách), rovnako v 

zemepisných dielach (v odborných prácach), encyklopedických dielach a pod. sa na prvom 

mieste uvádza pôvodný názov, popri ňom (v zátvorkách, menším typom písma a pod.) vžitá 

slovenská podoba. Pôvodné podoby sa záväzne používajú aj v adresách do cudziny (názov 

štátu sa pritom píše v pôvodnej i vo vžitej slovenskej podobe), napr. Zürich (Schweiz alebo 

Suisse – Švajčiarsko), Wien (Österreich – Rakúsko). 

Viaceré vžité slovenské podoby cudzích zemepisných názvov sa už v súčasnej spisovnej 

slovenčine bežne nepoužívajú, napr. Soľnohrad – Salzburg, Mohuč – Mainz, Rezno – 

Regensburg, Celovec – Klagenfurt, Paťkostolie – Pecs, Zhorelec – Gorlitz. Sú to už historické 

názvy. Historické názvy sa využívajú zväčša iba v textoch, ktoré sa týkajú starších dejín, napr. 

Soľnohrad v prácach z dejín Veľkomoravskej ríše, podobné názvy Mohuč, Rezno a ďalšie. 

V súčasnej spisovnej slovenčine ustupujú ďalšie vžité podoby, napr. Pasov – Passau, Carihrad 

– Istanbul. Iba zriedkavo sa doterajšie vžité slovenské podoby nahrádzajú novšími vžitými 

podobami, ktoré sú z hľadiska výslovnosti bližšie k výslovnosti v pôvodnom jazyku, napr. 

Wrocław – Vratislav, novšia štandardizovaná podoba Vroclav. 

5.1 Preklad vlastných mien 

Pri preklade administratívno-právnych dokumentov vychádzame z faktu, že prekladateľ je 

viazaný určitými predpismi štátoprávneho charakteru, t.z. prekladateľ ich  nemôže svojvoľne 

porušovať ani meniť. Záväzný je predovšetkým zákon NR SR č. 270/1995 Zz o štátnom 

jazyku zo dňa 15. novembra 1995. V odseku 2) §1 zákona sa píše, že štátny jazyk má 

prednosť pred ostatnými jazykmi používanými na území SR.  

Za kodifikovanú podobu štátneho jazyka SR sa vyhlasujú všeobecne platné a záväzné normy 

spisovného jazyka, ktoré obsahujú tieto kodifikačné príručky35:  

a) Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava, Veda, Vydavateľstvo Slovenskej 

akadémie vied, 3. vydanie 2000. 

                                                 
35 http://old.culture.gov.sk/umenie/ttny-jazyk/umenie/ttny-jazyk/kodifikan-prruky/untitled2 
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b) Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava, Veda Vydavateľstvo Slovenskej 

akadémie vied, 4. vydanie 2003. 

c) Kráľ, Á.: Pravidlá slovenskej výslovnosti. Bratislava, Slovenské pedagogické 

nakladateľstvo, 3. vydanie 1996. 

d) Ružička, J. a kolektív: Morfológia slovenského jazyka. Bratislava, Vydavateľstvo 

Slovenskej akadémie vied 1966.  

 

Pri preklade vlastných mien vychádza prekladateľ z vyššie uvedených dôvodov z pravidiel 

slovenského pravopisu, ktoré prestavujú základný dokument Slovenskej akadémie vied. 

Podľa nich sa priezviská cudzieho pôvodu tvoria nasledovným spôsobom:   

2.1. Od mužských priezvisk cudzieho pôvodu, ktoré sú zakončené na spoluhlásku, ženské 

priezviská sa tvoria príponou -ová tak ako pri domácich priezviskách, napr. Hummel – 

Hummelová, Fischer – Fischerová, Berger – Bergerová, Pardel – Pardelová, Gottfried – 

Gottfriedová, Szucs – Szucsová. 

2.2. Od mužských priezvisk cudzieho pôvodu zakončených na samohlásky -a, -o sa ženské 

priezviská tvoria príponou -ová, pričom koncová samohláska z mužského priezviska 

vypadáva, napr. Varga – Vargová, Fuksa – Fuksová.  

Pre prekladateľov je takisto záväzný zákon Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 24. 

septembra 1993 Z.z. č. 300/1993 o mene a priezvisku, kde sa rovnako proklamuje tvorba 

ženských priezvisk s náležitou koncovkou slovenského prechyľovania. Podľa tohto zákony sa 

môže používať takéto priezvisko v inom ako slovenskom jazyku aj bez tejto koncovky.  

Z uvedeného vyplýva, že pri preklade nemeckých priezvisk do slovenčiny, sa tieto mená budú 

tvoriť prechyľovaním, napr. Hügel – Hügelová. Podobne postupujeme aj pri preklade do 

nemčiny, kde ponechávame pôvodný tvar priezvisk, teda ak je v slovenčine tvar ženského 

priezviska Nováková, ten istý tvar ostáva aj v nemeckom texte.  

5.2 Tvorba názvov inštitúcií v nemčine  

V nemčine sa identifikovateľné vlastné mená a toponymá neprekladajú. Názvy verejných 

inštitúcií sa však kvôli pojmovej informácii musia prekladať. V nemčine platia pre názvy 

inštitúcií nasledujúce pravidlá36: 

                                                 
36

http://books.google.sk/books?id=GDF3nALxwpoC&pg=PA283&lpg=PA283&dq=%C3%BCbersetzung+von+

institutionennamen&source=bl&ots=C_R48gaP68&sig=E16C0znazLPahVUtzBUSny_QV8g&hl=en&sa=X&ei

=5GMLUvyQN4m0tAa964D4BQ&ved=0CGsQ6AEwCQ#v=onepage&q=%C3%BCbersetzung%20von%20ins

titutionennamen&f=false 
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apelatívum (univerzita) + toponymum: Universität Bayreuth, v slovenčine: Univerzita v 

Bayreuthe 

onymum + apelatívum + toponymum: Martin-Luther-Universität Halle, v slovenčine: 

Univerzita Martina Luthera v Halle 

adjektívne toponymum + onymum + apelatívum: Rheinische Friedrich-Wilhelm Universität, 

v slovenčine: Rýnska univerzita Friedricha Wilhelma 

špecifikujúce adjektívum + apelatívum + toponymum: Technische Universität Darmstadt, 

v slovenčine: Technická univerzita v Darmstadte 

apelatívum + atribút ako predložkové slovné spojenie: Hoschule für Verkehrswesen Aachen, 

v slovenčine: Dopravná vysoká škola v Aachene 

apelatívum + toponymum v genitíve: Universität des Saarlandes, v slovenčine: Saarlandská 

univerzita 

onymum + apelatívum + toponymum v predložkovom páde: Humboldt-Universität zu Berlin, 

v slovenčine: Humboldtova univerzita v Berlíne.  

Názvy miest stoja v nemčine vždy na konci celého názvu.  

Kvôli názornosti uvedieme niekoľko príkladov prekladu slovenských a českých univerzít do 

nemčiny:  

Masaryk-Universität in Brünn: Masarykova univerzita v Brně  

Karls-Universität in Prag: Karlova univerzita v Praze 

Südböhmische Universität České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  

Matej-Bel-Universität Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Žilinaer Universität in Žilina: Žilinská univerzita v Žiline 

 

                                                                                                                                                         

 


