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1. Finančná kríza: chudobná a predsa bohatá  

Rada by som svoju prácu pripodobnila modelu diela Anny Wierzbickej Imprisoned in English – 

The Hazards of English as a Default Language (Uväznení v angličtine – riziká angličtiny ako štan-

dardného vedeckého jazyka –preklad autarky práce) a aby som tak mohla urobiť, musím začať spo-

chybnením  tvrdenia  Anny Wierzbickej, ktorá hovorí: „Nielen veda o ľudskom poznaní, ale všetky 

vedy vo všeobecnosti potrebujú spoľahlivý metajazyk. Tento nedokážu vždy nájsť v maxi – angličti-

ne, ktorá si so sebou nesie skryté dejinné a kultúrne nánosy. Môžu ho však nájsť v mini-angličtine, 

vybudovanej okolo jadra všetkých jazykov. Najprv chcem však rozobrať viacero príkladov, na kto-

rých by som rada vysvetlila prečo si myslím, že maxi-angličtina, zoširoka používaná v ľudských ve-

dách ako štandardný jazyk, môže byť skutočne koncepčným väzením.”
1 
  

Napriek kritike, ktorou pokračuje, napísala prominentná jazykovedkyňa Anna Wierzbicka všetky 

svoje najznámejšie diela v angličtine – práve v tom štandardnom jazyku, pred ktorým vystríha ako 

pred etnocentrickým, vnucujúcim anglo-perspektívu zvyšku ľudstva. Nech už angličtinu akokoľvek 

napáda za to, že si pre seba uchmatla gloriolu jazyka vedy, zároveň ju ako takú prijíma samotným 

písaním svojich diel v nej. Táto práca o neologizmoch, ktoré sa v angličtine objavili v súvislosti 

s finančnou krízou a etablovali v nastávajúcich neľahkých rokoch po auguste 2008, je však napísaná 

v slovenskom jazyku, ktorý má sám bohatú tradíciu jazykovedného výskumu a je sám o sebe plno-

hodnotým vyjadrovacím prostriedkom.  

Zdroj slovnej zásoby, ktorej sa táto práca bude venovať, pochádza najmä, hoci nie výlučne, z do-

kumentárneho filmu „Inside Job” od režiséra Charlesa H. Fergusona. Termíny, na ktoré sa bližšie 

pozrieme, budú niektoré z najčastejšie spomínaných: bail out, European Rescue Mechanism, Europe-

an Stability Mechanism, derivatives, collateralized debt obligation, subprime loans, predatory len-

ding, credit default swaps, leverage, credit crunch, scrappage, scheme, deregulation, spill-over effect, 

austerity, risk premium, sovereign debt, bonus, housing bubble, debt brake, Eurobond, downsizing, 

foreclosure, default, reverse mortgage, downpayment, Trojan Hearse, quantitative easing (Wierzbic-

ka, 2014, s. 10 – 11).  

„Nutkanie vymýšľať nové slová z už jestvujúcich prvkov je skrytou vlastnosťou jazyka. Neolo-

gizmus (z gréckeho néo-, znamenajúceho nový a logos, znamenajúceho reč, prehovor) je zmesou jest-

vujúcich útržkov, ktoré boli sformované po novom.“
2
 

Na stránke www.presseurope.eu som našla priliehavý nadpis: „Hospodárska strata je zisk pre slov-

nú zásobu”, čo považujem za nosnú myšlienku svojej práce. Stránka www.nytimes.com ponúka ešte 

ďalší titulok: „Kontinent, ktorý uviazol v bahne krízy, si vytvára jazyk vyjadrujúci jeho hospodársku 

bolesť.” Ak si dá človek tieto dva nadpisy dokopy, môže konštatovať podľa populárneho výroku 

http://www.presseurope.eu/
http://www.nytimes.com/
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z celkom inej životnej oblasti, konkrétne telesnej zdatnosti a kulturistiky: „Žiadna bolesť, žiaden prí-

rastok”, ktorý sa pripisuje Jane Fondovej z roku 1982 a ktorý platí aj pre jazykovedný rozvoj podnie-

tený hospodárskou krízou roku 2008, i keď spojenie by prekvapovať nemalo.  

Pozrime sa teda na vybrané slová bližšie po jednom. Táto pilotná práca nečerpá z korpusov.  Po-

rovnáva pôvodne anglické slovo s výsledkami, ktoré poskytuje www.google.sk, www.hnonline.sk, 

www.euroekonom.sk, www.euractive.sk, www.etrend.sk, www.investicne.sk, www.penonline.sk, 

www.sme.sk. Vychádzam z hypotézy, že originál sa často ponecháva vo svojej anglickej verzii alebo 

sa používa ako kalk. Prínosom tohoto príspevku by mali byť praktické návrhy možného prekladu 

skúmanej terminológie. 

 

2. Foreclosures – prepad hypoték 

Médiá začali podávať správy o kríze s alarmujúco stúpajúcim počtom foreclosures (uplatnením si 

záložného práva bankou), ktoré signalizovali prasknutie realitnej bubliny v Spojených štátoch. Google 

prekladá slovo foreclosure ako uzavretie. V ekonomickom kontexte navrhujem, aby sa tento termín 

prekladal ako uplatnenie záložného práva bankou. Vo svojej pôvodnej forme sa foreclosure našlo v 

tomto kontexte na www.hnonline.sk:  

„V USA sa začalo stavať 685 tisíc domov oproti konsenzu 627 tisíc domov, tieto výsledky boli 

najlepšie za posledný rok. Priemer za posledných 30 rokov sa pohybuje okolo 1,4 mil. a nedá sa preto 

hovoriť o žiadnom boome, ale skôr o svetielku na konci tunela. Stále ostáva aj veľká zásoba nepreda-

ných domov a foreclosure sú stále veľmi vysoké, aj keď zaznamenali pokles. Nasledujúci graf ukazu-

je populáciu USA a počet začatej stavby domov v USA. Poukazuje na to, že sme historicky výrazne 

pod priemerom.“ 21. 12. 2011 

Nielen, že sa slovenskému čitateľovi neponúka žiadne vysvetlenie slova foreclosure, aby toho ne-

bolo málo, v pôvodnom znení, hoci so slovenskou príponou vyplývajúcou z jeho použitia vo vete, je 

ponechané aj slovo boom.  

„Raskin bude hovoriť o foreclosures.“ www.hnonline.sk 4.10.2011 Tu sa foreclosure podáva 

v anglickom množnom čísle. Opäť bez akéhokoľvek vysvetlenia.   

„Americké korporácie držia na svojich účtoch cash v objeme 2 bil. USD, bankový sektor nevyuží-

va ani zďaleka svoje kapacity a po škandále s neoprávneným ukončením hypoték (foreclosure) sa do 

nových pôžičiek (hypoték) vôbec nehrnie.“ www.hnonline.sk 6.8.2011 (Maryam Monalisa Gharavi, 

www.thewhitereview.org). 

Spätným chronologickým vyhľadávaním v uverejnených článkoch nadobúdame dojem, že portály 

denníkov u svojich čitateľov predpokladajú, že si zapamätali nové slová z čias, kedy sa začali použí-

vať po prvýkrát. Napríklad v citovanom úryvku sa foreclosures prezentujú ako neoprávnené odstúpe-

nie od hypotekárnych úverov, anglický originál sa objavuje v zátvorke, akoby „pre istotu”.  Rada by 

som spochybnila tento preklad postavený na oprávnenosti alebo neoprávnenosti, nakoľko tá závisí od 

posúdenia každého jednotlivého prípadu zvlášť a použitie kladného či záporného prídavného mena 

v tejto súvislosti nie je v kompetencii prekladateľa. Celkovo sa v dokumente „Inside Job“ predostiera 

názor, že prax poskytovania rizikových hypotekárnych úverov, t. j. úverov, kde majiteľ zaplatí iba 

napr. 0,7 % hodnoty nehnuteľnosti a banka financuje zvyšok bez toho, aby sa zaujímala o finančné 

pomery svojich klientov a o ich schopnosť splatiť záväzky, je sama o sebe protiprávna. Implikáciu 

užšieho významu možno vnímať ako úpravu prispôsobenú celkovej optike nahliadania na krízu. Preto 

je uvedený preklad správny iba čiastočne. Jeho konečnú správnosť podmieňuje kontext.  

„Včera bolo dokonca vo všetkých štátoch US nariadené prokurátormi vyšetrovanie vo veci týchto 

„rýchlych“ prepadov hypoték a nové prepady (foreclosure) sú do odvolania zakázané.“ 

www.hnonline.sk 15. 10. 2010 

Tu vidíme ďalší pokus vysvetliť slovenskému čitateľovi termín forclosures na internetovej stránke 

Hospodárskych novín v článku o vývoji na americkom realitnom trhu. Ak porovnáme preklady, ktoré 

sme už rozobrali, s prekladom novým, sme svedkom jasnej medziročnej nesystematickosti. Uvedená 

stránka je tiež jedinou zo skupiny sledovaných stránok, ktorá používa analyzovaný termín v jeho pô-

vodnej forme. Naopak, stránka www.etrend.sk poskytuje mnohokrát sa dôsledne opakujúci slovenský 

preklad tohto termínu t. j. uplatnenie záložného práva bankami. V porovnaní s rôzniacimi sa vysvetle-

http://www.google.sk/
http://www.euractive.sk/
http://www.etrend.sk/
http://www.investicne.sk/
http://www.penonline.sk/
http://www.sme.sk/
http://www.hnonline.sk/
http://www.etrend.sk/
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niami podávanými na stránke www.hnonline.sk odporúčam, aby sa foreclosure prekladal ako navrhu-

jem a ako prakticky potvrdila novinárska prax stránky www.sme.sk. 

 

3. Default – platobná neschopnosť 

Uplatnenie si záložného práva bankou nastáva vtedy, keď sa dlžníci dostanú do platobnej ne-

schopnosti a prestanú uhrádzať svoje mesačné splátky, t. j. vo vzťahu k hypotekárnemu úveru nastáva 

default. Google prekladá default takto: omeškanie, nedodržanie záväzku. Navrhujem, aby sa slovo 

default
1 

(v) preložilo „ako sa dostať do platobnej neschopnosti“ a slovo default
2 

(sub) „platobná ne-

schopnosť“.   

„Nafta s pomocou Cinergy a IPB oddialila cross-default 

Rokovania medzi Cinergy a veriteľskými bankami Nafty, syndikátom bánk na čele s Tatra bankou, 

a. s., Bratislava a jej materskou Raiffeisen Bank, potvrdil aj riaditeľ investičnej divízie SPP Ján Kas-

per, ktorý za plynárov viedol rokovania o odkúpení Nafty Trade. Podľa jeho slov ide v dohode s Tatra 

bankou o splatenie úveru vo výške 13 mil. USD a pri rokovaniach s rakúskou Raiffeisen Bank o úver 

vo výške 40 mil. USD (spolu približne 2,3 mld. Sk). J. Kasper potvrdil, že SPP je pripravený splatiť 

úver Tatra banke, na čo má deponovaných 600 mil. Sk. Avšak na splatenie druhého úveru nemá pro-

striedky.“ www.etrend.sk 7. 7. 1999. 

Keď do vyhľadávača stránky etrend zadáme default, získame okolo 365 výsledkov. Mojim cieľom 

nebolo ich dôkladné prešetrenie za účelom kvantitatívneho postulovania koľko z nájdených výrazov 

odkazuje na niečiu platobnú neschopnosť a koľko odkazovalo na predvolené nastavenia z rubriky o 

technológiách dotknutého časopisu. Zaujímavým postrehom je skutočnosť, že nielen termín default, 

ale dokonca cross-default možno nájsť v slovenskom vydaní ešte z roku 1999.  Internetová stránka 

www.totalmoney.sk definuje cross default takto: „Vyplýva z neschopnosti klienta uhradiť svoj závä-

zok voči veriteľovi. Môže ísť o akýkoľvek peňažný alebo nepeňažný záväzok vyplývajúci zo zmluvy. 

Cross default je spojený s tzv. „dominovým efektom“, kedy jeden nesplácaný úver môže vyvolať 

okamžité zosplatnenie všetkých úverov. Obvykle sa v zmluve dojednáva „prahová“ čiastka, aby cross 

default nenastával pri bezvýznamných sumách.” 

Takúto definíciu však už článok v internetovom vydaní etrend neposkytuje. Autori zrejme predpo-

kladajú, že finančne gramotný čitateľ bude poznať pôvodný anglický termín. Okrem už spomínaných 

sa v slovenčine prekladá slovo default zvlášť v súvislosti s prípadom Grécka a začína sa skloňovať v 

roku 2011. Pomerne dobre sa ujali dve rovnocenné verzie: bankrot Grécka alebo grécky bankrot. Citát 

nižšie je však výnimka potvrdzujúca toto pravidlo, kde sa pôvodný výraz default ponecháva miesto 

omnoho rozšírenejšieho výrazu bankrot.  

„Spôsobil by default štátu ako je Grécko zásadné problémy pre bankový systém? 

Istotne áno. Ak krajina pôjde do defaultu, odpíše časť dlhov, bude to mať dosah na banky. Default 

väčších krajín by sa výrazne dotkol nielen bánk, ale aj ďalších investorov. “ www.etrend.sk 7.2.2011 

Rovnaká internetová stránka zverejnila 10.10.2010 blog bývalého ministra financií Slovenskej re-

publiky, Ivana Mikloša, ktorý, zdá sa, vysvetlil cudzie koncepty vstupujúce do našich (t. j. sloven-

ských) politických a ekonomických diskusií vlastným pochopením politických opatrení, ktorých za-

vedenie sa na nás všetkých (tentokrát nás, občanov EÚ) vtedy chystalo:   

„Ak sa Vám zdá, že ani v jednom vyššie uvedenom texte sa o bankrote, resp. insolventnosti kraji-

ny a podiele bánk na riešení problému nehovorí, tak nie ste až tak ďaleko od pravdy. Síce sa o tom 

hovorí, ale už to aké slová sa používajú veľa nasvedčuje o tom, aký je prístup. Je to tam zašifrované 

v slovách „účasť privátneho sektora“ (private sector involvement). 

Všimnite si ten posun v sémantike. Vývoj bol nasledovný: 

Bankrot krajiny (country bankruptcy) 

Platobná neschopnosť krajiny (country default) 

Reštrukturalizácia vládneho dlhu (sovereign debt restructuring) 

Strihanie vlasov (haircut) 

Účasť privátneho sektora (private sector involvement).“ 

Pri porovnaní posledných dvoch citovaných príkladov sme (opäť raz) svedkom nesystematickosti 

v používaní (tentokrát) slova default, ktoré sa niekedy prekladá ako bankrot a inokedy zase ako pla-

tobná neschopnosť. Vzhľadom na to, že podľa Susie Dent a jej článku The Language Report
3
: English 

http://www.hnonline.sk/
http://www.sme.sk/
http://www.etrend.sk/
http://www.totalmoney.sk/
http://www.etrend.sk/
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on the Move, 2000-2007 (Oxford Univ. Press, 2007) „very roughly speaking, there are five primary 

contributors to the survival of a new word: usefulness, user-friendliness, exposure, the durability of 

the subject it describes, and its potential associations or extensions. If a new word fulfills these robust 

criteria it stands a very good chance of inclusion in the modern lexicon,“ („veľmi zhruba povedané, na 

to, aby nové slovo prežilo, je potrebná súčinnosť piatich primárnych prvkov: užitočnosti, obľúbenosti 

u používateľov, viditeľnosti, pretrvávania predmetu, ktorý popisuje a existencia potenciálnych asociá-

cií alebo širších uplatnení slova“ – preklad autorky tejto analýzy) (Dent, 2007). 

Som presvedčená, že slovenské médiá by mali byť verné výrazu grécky bankrot, keďže práve ten 

je najrozšírenejší prekladateľský variant anglického the Greek default.  

Ak sa chceme dopátrať, či jestvuje nejaký trend alebo kľúč, podľa ktorého sa anglické hospodárske 

výrazy prijímajú do slovenského kontextu, je dôležité poukázať na skutočnosť, že typicky Hospodár-

ske noviny sa vo všeobecnosti neobťažujú poskytovať všeobecne záväzné alebo platné preklady kon-

ceptov, o ktorých píšu. Omnoho radšej kalkujú a skloňujú anglický výraz ako keby od svojich čitate-

ľov očakávali, že si problematiku naštudujú prv ako sa pustia surfovať po stránke hnonline.  

„Ázijské akciové indexy pokračujú v poklesoch: Nikkei225 -1,09 %, Hang Seng -0,88 %, S&P 

ASX -0,63 %, Sensex -0,15 % a Kospo -3,84 %. Grécko sa v najbližšej dobe nedočká ďalšie tranže a 

pravdepodobnosť defaultu narastá. Tranža by mohla byť najskôr schválená 13. októbra.“ 

www.hnonline.sk 4. 10. 2011 

 

4. Bailout – záchrana bánk 

Keď sa (istý) počet klientov banky dostane do platobnej neschopnosti a prestane splácať svoje úve-

ry, samotná banka sa môže ocitnúť na pokraji bankrotu. Zjednodušene by sa dalo povedať, že práve 

takýto scenár nastal v Spojených štátoch hneď v prípade piatich najväčších investičných bánk, ktoré 

vklady klientov, bežných bánk a poisťovní (z posledných najmä neslávne známeho gigantu AIG) pou-

žili na rizikové finančné operácie s vidinou obrovského zisku z krátkodobého hľadiska bez zváženia 

katastrofálnych následkov v budúcnosti. Odhad expertov americkej vlády bol desivý – pád AIG by 

otriasol celým finančným systémom a destabilizoval politické zriadenia na celom svete. V strachu 

z najhoršieho sa vláda rozhodla konať.  Jej plán bol jednoznačný a mal názov bailout.  

Google prekladá bail out ako: výpomoc. Hádam nič za posledných šesť rokov nevzbudilo takú 

kontroverziu ako práve bailout v Spojených štátoch spolu so svojim európskym náprotivkom, the 

European Rescue Mechanism, známym ako euroval v Eurozóne. Môj návrh na preklad termínu bailo-

ut je záchrana bánk. Všetci veľmi dobre vieme kto zachraňoval, preto je tento preklad postačujúci na 

rozdiel od väčšiu explicitnosť vyžadujúceho prekladu termínu foreclosure. Kvôli vylúčeniu akejkoľ-

vek pochybnosti, www.bbc.co.uk uvádza: „Trojan Hearse is bailing out the bankers by dumping debt 

on future generations.“ („Trójsky pohrebný voz je zachraňovanie bankárov zadlžovaním budúcich 

generácií”– preklad autorky tejto analýzy). Prv, než prejdeme na analýzu prekladu termínu European 

Rescue Mechanism, pozrime sa zblízka na termín bailout a jeho výskyt v slovenských médiách.   

„Koľko stál Ameriku bailout firiem v kríze 

Záchrana bánk a automobiliek vyjde USA lacnejšie ako sa čakalo. Aj tak sa však ráta 

v miliardách.” www.etrend.sk, 14. 9. 2012 

Tu citovaný nadpis ponecháva pôvodný výraz, avšak hneď v úvode článku sa ponúka jeho preklad. 

Je zaujímavé ako systematicky sa tento preklad, ktorý má moju plnú podporu, používa naprieč skú-

manou tlačou.   

„Španieli zamávali akciovými trhmi 

Investičný semafor TRENDU: Madrid sa zatiaľ neponáhľa so žiadosťou o finančnú pomoc 

Na amerických burzách sa začalo včerajšie obchodovanie optimisticky v očakávaní potvrdenia 

špekulácií o tom, že Španielsko sa chystá oficiálne požiadať o finančnú asistenciu (bailout) z eurova-

lu.” www.etrend.sk, 3. 10. 2012 

V tomto úryvku je bailout preložený ako finančná pomoc, resp. finančná asistencia. Nazdávam sa, 

že skôr ako o nesystematickosť tu máme do činenia s tematickým posunom podmieneným tým, že je 

to štát, ktorý potrebuje pomoc na rozdiel od doteraz pretriasaných bánk alebo spoločností v súkrom-

ných rukách (ako General Motors).  

http://grammar.about.com/od/il/g/lexiconterm.htm
http://www.hnonline.sk/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.etrend.sk/
http://www.etrend.sk/
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„Len päť rokov má za sebou TARP, známy skôr ako americký bailout. Čo vlastne prinie-

sol? Európanov môže prekvapiť, že pomoc bankám a AIG znamenala pre rozpočet nakoniec výnos, a 

to nemalý.“ www.etrend.sk 9. 11. 2013 

Tu sme svedkami prekladateľského variantu, hoci to môže byť napokon aj zaujaté stanovisko ak 

uvažujeme, že bailout a pomoc bankám je jedno a to isté. Kontext to naznačuje, ale umožňuje aj ďal-

šiu interpretáciu, t. j. že bailout sa neprekladá a záchrana bánk sa používa jednoducho ako príbuzný 

sémantický koncept. Tému bailout by som rada uzavrela citovaním www.hnonline.sk zo 6. 3. 2013 

„Európa sa snaží presadiť plán rekapitalizácie bánk, ktorý má zaviesť tzv režim bail-in. To zname-

ná, že banka by bola zachránená nie z peňazí daňových poplatníkov, čo sa nazýva bail-out, ale zvnút-

ra...” 

Možno predsa len nie je až také jednoznačné kto zachráni akú banku či štát.  Možno by bol správ-

ny preklad termínu bailout záchrana bánk daňovými poplatníkmi.  

 

5. Euroval – European Rescue Mechanism, TARP 

Na záchranu bánk, poisťovní, strategických výrobcov či dokonca štátov (t. j. postihnutých člen-

ských štátov EÚ) zaviedla federálna vláda Spojených štátov ako aj Európska únia politické a hospo-

dárske mechanizmi na akumuláciu zdrojov venovaných tomuto účelu. Vo všeobecnosti sa za takýto 

mechanizmus v Spojených štátoch považuje TARP, čo je skratka pre Troubled Assets Relief Act (Zá-

kon o pomoci ohrozeným aktívam – preklad autorky tejto práce) a European Rescue Mechanism (Eu-

rópsky záchranný mechanizmus – preklad autorky tejto analýzy) či alternatívne European Stability 

Mechanism (Európsky stabilizačný mechanizmus – preklad autorky tejto práce), v slovenčine známy 

ako euroval.  

Tu nastáva paradox, pretože anglické vyjadrenie v slovenčine absolútne jednoznačného, všeobecne 

prijatého eurovalu má viac ako len jeden variant.  Je to zvláštne vo svetle takého priliehavého výrazu 

akým euroval v slovenčine nesporne je a ako je tomu rovnako aj v iných jazykoch, napr. nemeckom, 

ktorý tento mechanizmus nazýva Rettungschirm.  

Ako naznačuje tento prípad, neistota pochádzajúca z viacerých prekladových variantov jedného 

anglického výrazu môže nastávať aj opačne, slovenský hovoriaci môže váhať postavený pred voľbu 

ktorý prekladový variant jednoznačného eurovalu je v angličtine ten správny. Niekedy je to teda rôz-

norodosť viacerých pôvodných termínov, celkom proti väčšinovej praxi a empirickým očakávaniam, 

výstupom ktorých je jediný presne nazvaný ekvivalent, ktorý sa ujal v (slovenskom) jazyku.  

Dovolím si povedať, že z circa dvesto neologizmov týkajúcich sa finančnej krízy alebo “credit 

crunch” (obmedzenie dostupnosti peňazí – preklad autorky tejto práce) ak uprednostníme tento ter-

mín, ktorých zoznam ponúka Global Language Monitor, euroval je asi najlepšia prekladateľská voľba, 

termín, ktorý si našiel svoje stále miesto v slovenských médiách a politickej debate.   

Toto tvrdenie by malo byť doložiteľné “stress testom” termínu euroval, t. j. mal by sa potvrdiť 

predpoklad, že sa hojne používa a v slovenskej tlači ďaleko presahuje anglický termín European Res-

cue Mechanism, hoci ako je uvedené nižšie, z času na čas sa vyskytne aj ten: 

„nech sa stane tým, kto rozhoduje o riešení problémov bánk, spoločný záchranný fond eurozóny 

ESM (European Stability Mechanism).“ www.hnonline.sk 13. 10. 2013 

Oproti citovanému sa po zadaní dopytu euroval do vyhľadávača www.sme.sk zobrazí trinásťtisíc 

sedemsto odkazov a dvesto štyridsať tri strán po zadaní rovnakého dopytu do vyhľadávača 

www.hnonline.sk a dokopy deväťdesiat jeden výsledkov prinesie vyhľadávač www.investicne.sk.  

Euroval je teda príkladom neologizmu par excellence, poskytujúci svojim používateľom dostatoč-

nú sebadôveru na to, aby ho používali vhodne a aby mu rozumela relatívne majoritná zložka dospelej 

populácie.   

 

6. Leverage – pákový efekt 

Napriek všetkému čo bolo povedané je tvrdenie, že banky spustili lavínu úsporných opatrení kvôli 

platobnej neschopnosti svojich klientov, hrubou generalizáciou, ktorú si nemôžeme dovoliť. Problé-

mov vo finančnom sektore bolo mnoho. Jedným z najvypuklejších bolo zadĺženie bánk oproti vlast-

nému kapitálu „leverage burden”. Vo finančníctve termín leverage najčastejšie zahŕňa nákup aktív za 

požičané prostriedky s presvedčením, že príjem z investície bude vyšší ako náklady na takúto pôžič-

http://conversableeconomist.blogspot.sk/2013/10/tarp-five-years-later.html
http://conversableeconomist.blogspot.sk/2013/10/tarp-five-years-later.html
http://www.etrend.sk/
http://www.hnonline.sk/
http://www.hnonline.sk/
http://www.sme.sk/
http://www.hnonline.sk/
http://www.investicne.sk/


SEKCIA PREKLADATEĽSTVA A TLMOČNÍCTVA 

 

397 

ku. Takmer vždy sa však podstupuje riziko, že náklady na pôžičku budú vyššie ako výnosy z investí-

cie, a teda spôsobia redukciu zisku.  Dokumentárny film Inside Job poukazuje na nadmerné zadlžova-

nie sa za účelom získania nových akvizícií ako na najzávažnejší dôsledok finančnej deregulácie, ktorá 

bola súčasťou politiky a začala za vlády prezidenta Reagana. Som presvedčená, že používanie termínu 

leverage v slovenčine je jasným dôkazom nepochopenia a z neho plynúcej dezinterpretácie jeho výz-

namu, ktorý nemá mimo Anglo-saského kontextu žiadnu reálnu konceptuálnu odozvu.   

„Prípadná ďalšia stimulácia by mohla podkopať už slabú dôveru v americký dolár a urýchlila by 

jeho pád z postu svetovej rezervnej meny. Bernanke si však pravdepodobne uvedomuje, že pokiaľ sa 

súkromný sektor neprestane odpákovať (de-leveraging), žiadna stimulácia nepomôže.“ 

www.hnonline.sk 6. 8. 2011 

Zrozumiteľnosť ako slovenského tak anglického výrazu sa zdá byť spochybnená. Ale poďme sa na 

to pozrieť ešte podrobnejšie.   

„Existujú aj tzv. pákované ETF fondy, ako napr. ETFS Leveraged Coffee ETF (LCFE-LSE) – 

200 % či fond na uzatvorenie SHORT pozície – ETFS Short Coffee ETF (SCFE-LSE)“ 

www.investicne.sk 6. 1. 2014 

„Banky nielen v Spojených štátoch používajú nasledovný systém. Z jedného fyzicky vloženého 

doláru vygenerujú až 33 virtuálnych, ktoré rozpožičiavajú ľuďom a firmám. Pomer 1:33 sa vo-

lá leverage, slovensky páka.“ www.sme.sk 9. 4. 2013  

Internetová stránka www.hnonline.sk ponúka výlučne doslovné preklady termínu leverage ako pá-

ky a leverage ratio ako pákového pomeru. Čo navrhujem, je preložiť leverage ratio ako pomer vlast-

ného a požičaného kapitálu, alebo leverage ako požičaný kapitál.  

 

7. Má Anna pravdu? 

Na záver by som uviedla, že pri preklade neologizmov súvisiacich s hospodárskou krízou je pri ich 

zavádzaní vhodné použiť koncepciu mini-slovenčiny podľa vzoru mini-English Anny Wierzbickej. 

Avšak ak sa má daný termín udomácniť a stať sa súčasťou slovenského korpusu, z ktorého len tak 

nevypadne, mini-slovenčina je veľmi neobratným nástrojom a mala by byť nahradená odobreným 

termínom, ktorý vyjde ako víťaz z rôznych prekladových variantov.  

Analyzovaná téma nastoľuje potrebu unifikovať terminológiu, ktorá si razí svoje miesto v našich 

médiách a (okrem iného aj) politických a hospodárskych diskusiách, aby bola zrozumiteľná širokej 

verejnosti, nakoľko sa ju politici a ekonómovia snažia osloviť.  Tieto neologizmy sú zvlášť dôležité 

ako ústredné body politického a hospodárskeho programu Európskej únie s priamym účinkom na 

voličskú základňu Eurozóny, ktorej sú Slováci súčasťou.   

Existujú príklady, kde sa o neologizme nepochybuje a prijíma sa bez debaty, ako tomu svedčí jed-

noznačnosť termínu euroval. A potom existujú príklady, kde je význam neologizmu zahmlený a ako-

by sa užívateľovi vyhýbal, viď. leverage. Touto analýzou som prostredníctvom navrhovaných prekla-

dových variantov chcela do problematiky vniesť trochu svetla a ponúknuť schodné riešenia. 
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