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DeSAť rOkOv SlOvníkOvýcH SeminárOv 
v SlOvenSkej SpOlOčnOSti preklADAteľOv 
ODBOrnej literAtúry

ANNA ŠEBESTOVÁ

 Desať rokov je v živote 16-ročnej profesijne zameranej spoločnosti 
pomerne dlhé obdobie. Najmä ak ide o spoločnosť, v ktorej sú združení 
profesionáli – prekladatelia, redaktori, lexikografi, pedagógovia, vedec-
kí pracovníci – nachádzajúci sa na špičke výkonu tejto profesie, ktorí 
musia veľmi pohotovo a adekvátne reagovať na meniace sa potreby vo 
sfére odborného prekladu. Tých 150 aktívnych členov SSPOL spomedzi 
asi 350-člennej základne prakticky udáva tón odbornému prekladu na 
Slovensku a, dovolím si tvrdiť,  usmerňuje jeho budúci vývin.
 Dnes môžeme smelo konštatovať, že bývalá predsedníčka SSPOL Jana 
Rakšányiová (viedla SSPOL v rokoch 1993 až 1999) dokázala predvídať 
smer, ktorým sa bude odborný preklad na Slovensku uberať. Tým sme-
rom bolo osvojovanie a usúvzťažňovanie odbornej terminológie a dobrá 
orientácia v slovníkovej tvorbe.
 Tak sa zrodila myšlienka organizovať semináre s názvom Tvorba 
a využívanie terminologických slovníkov. Prvý seminár sa uskutočnil 18. 
– 19. októbra 1996 v Domove slovenských spisovateľov v Budmericiach. 
V úvode sa Jana Rakšányiová zamýšľala nad miestom a postavením slovní-
kov v odbornom preklade. Štefan Švagrovský zhrnul dovtedajšie poznatky 
o tvorbe terminologických slovníkov na Slovensku. Alexandra Jarošová sa 
zamerala na využitie počítačov v slovníkovej tvorbe a Jana Záhorcová po-
ukázala na možnosť využitia terminologických noriem pri tvorbe slovníka. 
Jozef Piaček analyzoval otvorený anglicko-slovenský a slovensko-anglický 
lexikón v rámci DOS-u a Windowsu 95.
 Spoluorganizátorom slovníkových seminárov je Literárny fond, ktorý 
nám poskytuje príjemné, nerušené, k pokojným úvahám a k tvorivosti 
vedúce prostredie Domova slovenských spisovateľov v Budmericiach. Šesť 
rokov, počas ktorých som na týchto seminároch organizačne participovala 
(od roku 1999 do roku 2005) som sa riadila akýmsi praktickým krédom, 
ktorého obsah by som vyjadrila asi takto: je dôležité, aby sa všetci zain-
teresovaní – účastníci aj prednášajúci – ocitli v Budmericiach, a úspech 
seminára v tomto mimoriadne tvorivom prostredí je takmer istý.
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 Prvý ročník seminára a ani ďalšie dva semináre nemali ústredné 
tematické zameranie. Venovali sme pozornosť niektorým novým a no-
vovznikajúcim slovníkom a vo veľkej miere aj výsostne teoretickým a te-
oreticko-aplikačným aspektom slovníkovej tvorby. V prvom prípade išlo 
napr. o Chorvátsko-slovenský právnický slovník (Alica Kulihová), o Sloven-
sko-ruský právnický slovník (Dezider Kollár, Tatiana Grigorjanová), o Bul-
harsko-slovenský slovník (Mária Košková), o Lexikografické pripomienky 
k novému Anglicko-slovenskému a slovensko-anglickému slovníku, ktorý 
vydalo SPN v roku 1997 (autorky Dagmar Smrčinová, Erna Haraksimová, 
Rita Mokrá; ref. Anna Šebestová), o vysvetľovanie postupov pre preklade 
českého Akademického slovníka cudzích slov (Ľubica Balážová). V druhom 
prípade sme si vypočuli cenné teoreticko-praktické prednášky Branislava 
Hochela, Milady Jankovičovej, Alexandry Jarošovej, Evy Jurčackovej, Vlasty 
Křečkovej, Jany Rakšányiovej, Silvie Semakovej, Jaroslava Šoltysa, Štefana 
Švagrovského, Jána Tarabu a iných.
 Od roku 1999 sme sa usilovali dať slovníkovým seminárom isté ústred-
né tematické zameranie.
 4. ročník bol venovaný Právu a verejnej správe a súvisiacim terminolo-
gickým problémom. Prednášali nám praktici a teoretici z oblasti verejnej 
správy – Branislav Longauer, Bystrík Hollý, Jozefína Machajová, Jozef 
Malankevič, Kveta Vrzgulová a Anna Rollová. V tom čase sa začala aj užšia 
spolupráca s oddelením jazykovej kultúry Jazykového ústavu Ľudovíta Štúra 
SAV, ktorá sa veľmi osvedčila a trvá dodnes. Na tomto seminári sa Matej 
Považaj zaoberal názvami obcí a ich derivátmi z územia SR. Na neskorších 
seminároch bola častým hosťom aj Sibyla Mislovičová z JÚĽŠ SAV.
 Treba podotknúť, že tematické zameranie slovníkových seminárov 
nebolo, a ako to dokazuje program súčasného seminára, ani nie je nijakou 
dogmou. Pravidelne sme do programu pridali aj informačné vstupy o slov-
níkoch iného zamerania, ak sme túto informáciu mali, takpovediac, z prvej 
ruky – to znamená od autorov, spoluautorov, redaktorov, recenzentov či 
vydavateľov. Tak máme od roku 2000 veľmi cenné každoročné vstupy 
Anny Procikovej, vedúcej redaktorky kolektívu tvoriaceho Encyklopédiu 
Belianu, poukazujúce predovšetkým na terminologické problémy pri 
tvorbe hesiel jednotlivých zväzkov. Je to vynikajúca spätná väzba pre 
toto, na slovenské pomery mimoriadne rozsiahle pokračujúce dielo, ktoré 
už dvakrát získalo Cenu poroty v súťaži Slovník roka, ktorú každoročne 
vypisuje Jednota tlmočníkov a prekladateľov v Prahe. Podali sme takisto 
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podrobnú a dúfam že aj užitočnú informáciu o tvorbe Terminologického 
slovníka a glosára z oblasti sociálnej ochrany (Alexandra Jarošová, Anna 
Šebestová). Bola predstavená knižná podoba slovníka a aj céderom. Išlo 
o výstup programu Phare v rámci Európskej komisie, a preto účastníci 
seminára dostali slovník aj glosár zdarma.
 5. ročník nebol tematicky jednotný a bol dokonca rozdelený na dve časti, 
z ktorých jedna sa uskutočnila v júni a druhá v decembri roku 2000. Jana 
Geržová a Ingrid Hrubaničová predstavili Slovník svetového a slovenského 
výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia; pozornosť zamerali na vý-
klady hesiel. Ivan Červeň referoval o skúsenostiach s prekladom technickej 
normy ISO 31 (oblasť fyziky), Jaroslav Šoltys nám priblížil menej známe 
problémy pri tvorbe terminologických slovníkov zameraných na španielsky 
jazyk, Ľubor Králik sa venoval celkovej koncepcii Stručného etymologic-
kého slovníka slovenského jazyka, Milada Jankovičová prezradila niečo 
z lexikografickej kuchyne, v ktorej sa pripravoval Slovensko-ruský slovník 
trestného práva. Alexandra Jarošová hovorila o naliehavých problémoch 
recyklácie slovníkov, Mária Puškárová predstavila Psychoanalytický slovník. 
Pavel Mokráň referoval o viacerých anglicko-slovenských a slovensko-
anglických slovníkoch.
 6. ročník seminára v roku 2001 mal znovu tematické zameranie, a to 
predovšetkým historické. Milan Majtán sa venoval Historickému slovníku 
slovenského jazyka a slovnej zásobe slovenčiny v predspisovnom období 
a Jana Skladaná sa zamerala na analýzu frazeológie v tomto slovníku. Štefan 
Švagrovský nás zasvätil do latinského a slovenského datovania v uhorských 
stredovekých listinách. Okrem toho sme poskytli priestor Eve Ondrčkovej 
na prezentáciu nového Nemecko-slovenského ekonomického slovníka.
 7. ročník bol zameraný na terminológiu, glosáre a slovníky z oblasti 
poľnohospodárstva. Adriana Ferenčíková predniesla príspevok Tradičná 
poľnohospodárska terminológia v Atlase slovenského jazyka a v Slovanskom 
jazykovom atlase. Ján Barančík a Roman Suchý sa venovali poľnohospodár-
skej tematike v rámci legislatívy Európskej únie a Jana Pažin-Hricková sa 
zamerala na zosúlaďovanie právnych predpisov v rezorte poľnohospodár-
stva s acquis communautaire, Július Csuka referoval o slovensko-maďarskej 
slovníkovej tvorbe v oblasti poľnohospodárstva. Okrem hlavnej tematickej 
línie bol cenný aj príspevok Mariána Smolíka o použití glosárov pri pre-
kladaní v skupine a úvaha Michala Semotama o gramatike slovenského 
jazyka z pohľadu zostavovateľa jazykovej príručky.
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 8. ročník seminára bol venovaný ekonomickej terminológii, ekonomic-
kým glosárom a slovníkom. Odborným garantom seminára bola Milada 
Pauleová. Milan Oreský vystúpil s príspevkom vytvoreným spoločne s Kris-
tínou Viestovou, v ktorom sa zameral na možnosti prekladu niektorých 
výrazov zo sféry obchodu a marketingu, a Daniela Breveníková hovorila 
o terminológii poistenia a poisťovníctva v učebnici English for the Insurance 
Industry. Spolupráca, ktorú sme už v tom čase mali najmä pri realizácii 
prekladových seminárov spoločnosti (spomeňme aspoň dva ročníky 
prekladového seminára Aproximácia právnych dokumentov v jazykovej 
a prekladateľskej praxi) s Centrálnou prekladateľskou jednotkou Inštitútu 
aproximácie práva pri Úrade vlády SR, vyústila do príspevku Ladislava 
Csányiho Terminologické zdroje Centrálnej prekladateľskej jednotky pri 
preklade hesiel acquis communautaire. V tom čase už naša spoločnosť 
spolupracovala s inštitúciami EÚ, najmä s Európskou komisiou. V tomto 
duchu sa niesol príspevok Augustíny Hájikovej Uplatňovanie preklada-
teľských postupov v rámci slovenskej a anglickej terminológie EÚ. Danuša 
Lišková a Eva Ondrčková si pripravili príspevok s názvom Slovensko-ne-
mecký ekonomický slovník ako integrálna súčasť zvyšovania komunikatívnej 
kompetencie. Milada Pauleová predstavila Španielsko-slovenský ekonomický 
slovník, Elena Smoleňová Taliansko-slovenský ekonomický slovník. Alojzia 
Zelenayová venovala pozornosť výchove prekladateľov pre hospodársku prax 
a Natália Kiseľová kvalite slovensko-ruských právnických slovníkov.
 Tak sme sa dostali k 9. ročníku slovníkového seminára, ktorý sme na-
zvali Tvorba terminológie a preklad z oblasti stavebníctva, architektúry 
a dopravy; glosáre, slovníky. Garantom seminára bola Jana Záhorcová. 
Ešte máme v živej pamäti prednášky Evy Tomášikovej o implementácii 
európskych noriem a Ivana Baláža o skúsenostiach z prekladania eurokó-
dov – európskych noriem pre navrhovanie stavených konštrukcií. Štefan 
Švagrovský sa tentoraz zameral na grécko-byzantskú chrámovú staviteľskú 
terminológiu a na jej slovenské paralely a Robert Špaček hovoril o zraniteľ-
nosti prekladov pojmu dizajn. Bystrík Bezák podrobne predstavil tímové 
dielo PORTAL – multimediálny preklad v oblasti stavebníctva a Franti-
šek Tomášik nám priblížil úskalia prekladu projektovej dokumentácie 
stavby. Jana Záhorcová upozornila na slovenské ekvivalenty niektorých 
nemeckých pojmov z oblasti stavebníctva a architektúry, Anna Šebestová 
predstavila analytický materiál Spracovanie termínov z oblasti architektúry 
a stavebníctva v heslách I. zväzku pripravovaného Slovníka súčasného sloven-



9

ského jazyka (SSSJ) a Jana Levická hovorila o terminologickej synonymii 
vo francúzskej a v  slovenskej odbornej terminológii stavebníctva. Irina 
Habajová sa ponorila do terminologických problémov pri preklade od-
borného textu a Alžbeta Pálová sa zamýšľala nad tým, či je preklad cieľom 
alebo prostriedkom. Daniela Ondrejkovičová upozornila na problémy pri 
preklade textov zameraných na stavebníctvo a Peter Kopecký sa venoval 
problémom polysémie v textoch francúzskych subdodávateľských subjek-
tov v SR (zriaďovanie výrobných hál).
  10. ročník seminára je zameraný tematicky, ale vypočujeme si aj pred-
nášky venované niektorým terminologickým a slovníkovým výstupom re-
nomovaných autorov, prekladateľov, redaktorov, vedeckých pracovníkov.
 Želám tomuto jubilejnému semináru úspech a dúfam, že každý účastník 
si odtiaľto odnesie užitočné informácie a viacerí zaiste nadviažu cenné 
profesijné vzťahy.
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kOmunikáciA BulHArčiny A SlOvenčiny    
A icH DOHOvOr v SlOvníku

MÁRIA KOŠKOVÁ

 Metaforická formulácia názvu tohto príspevku naznačuje snahu vyhnúť 
sa tradičnej prezentácii slovníka (Mária Košková a kolektív: Bulharsko-slo-
venský slovník I (A – K), vyd. Slavistický kabinet SAV, Bratislava 2004, 
709 s.). Namiesto klasického uvádzania jednotlivých zložiek koncepcie či 
postupov spracovania slovníka by som sa rada podelila o isté skúsenosti, 
postrehy, závery, ktoré vyplynuli z jeho realizácie. Obávam sa, že sa ich 
hodnota či význam možno dostanú do polohy objavovania Ameriky. Ale 
navzdory tomuto riziku, namiesto vymenúvania a dokladovania všeobec-
ných charakteristík slovníka, ako sú výber slov, štruktúra slovníka, heslár, 
stavba hesla, lexikografické spracovanie jednotlivých slovných druhov atď., 
poukážem na to, z čoho slovník vychádzal a kam smeroval, čo vyprovokoval   
a čím ma v konečnom dôsledku obohatil. Predložím tiež niektoré praktické 
riešenia, tak z hľadiska prekladu, ako aj ich lexikografického spracova-
nia. Keďže sa komunikácia dvoch jazykov dá interpretovať aj z pohľadu 
konfrontácie ich vývinu, prípadne medzijazykových interferencií, musím 
upresniť, že vo svojich úvahách vychádzam z dvojjazyčnej komunikácie ako 
prekladu z jedného jazyka do druhého. Teda komunikácia dvoch jazykov 
v tomto prípade = preklad, výslednicou ktorého je slovník.
 Aj keď sa vyhýbam predkladaniu zvolenej koncepcie uvedenej v úvode 
slovníka (ako je známe, úvody používateľ zväčša prehliada), nemôžem obísť 
isté skutočnosti týkajúce sa jeho vzniku a realizácie. Paradoxne ešte aj dnes, 
po vyše 45 rokoch od českého vydania, slovenskí prekladatelia bulharskej 
umeleckej a odbornej literatúry viac využívajú Bulharsko-český slovník 
Karla Horu, než doterajšie slovenské lexikografické publikácie. Ide o ne-
dokončený Bulharsko-slovenský slovník Ľ. Zemkovej, ktorý vyšiel knižne 
s množstvom chýb a nedôsledností v roku 1977, a rozsahom a obsahom 
malý obojstranný turistický slovník M. Odrana z roku 1979. Uvedené 
vydania, ktoré zastaranosťou, rozsahom, zameraním i spracovaním už 
nemohli uspokojiť potreby súčasného používateľa, len urýchlili rozhod-
nutie vytvoriť slovník, ktorý by aktuálne reagoval na potreby súčasnej 
komunikácie. Tvorba nového slovníka bola teda aktuálna a potrebná, aj keď 
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v porovnaní s obdobím pred historickými zmenami ukazovatele záujmu 
o bulharčinu (potreby spoločenskej praxe, počet študentov bulharistiky na 
Slovensku, študentov slovakistiky v Bulharsku, vedecký výskum v slavis-
tike, bulharsko-slovenská a slovensko-bulharská prekladateľská činnosť, 
turistika a iné) zaznamenali výrazný pokles. Tu si neodpustím poznámku, 
že nakoľko potreba vydať slovník, aj keď pre nižší počet adresátov, nebola 
vyvolaná nejakou finančnou odmenou či nebodaj vidinou rýchleho zdroja 
zárobku, mohla sa celá energia sústrediť na kvalitu práce.
 Bulharsko-slovenský slovník vznikol v Slavistickom kabinete SAV, 
v súčasnosti premenovanom na Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 
v spolupráci s bulharskými redaktorkami (K. Kiuvlieva, Ď. Ďulgerova) a za 
externej spolupráce hlavného redaktora (D. Kollár) a redaktora (J. Koška). 
Percentuálne malým podielom na ňom participovali aj pracovníčky FiF 
UK (M. Dobríková) a Šumenskej univerzity K. Preslavského (N. Nikolova). 
Pôvodne bol plánovaný ako jednozväzkový slovník stredného typu, ale 
v priebehu prípravných prác došlo k rozhodnutiu modifikovať zámer, 
ciele a etapy riešenia projektu a pripraviť trojzväzkové dielo, budované na 
vedeckých základoch, ktoré by popri praktických prekladateľských cieľoch 
sledovalo aj vedecké problémy konfrontačnej lingvistiky ako takej a slo-
venskej bulharistiky zvlášť. Od roku 1998 až do roku 2004 (rok vydania) 
nasledovala tŕnistá cesta realizácie slovníka, ktorá nesie pečať neustálych 
organizačných zmien (vstup nových nadšených riešiteľov do projektu, ale 
vzápätí aj ich náhly odchod) a poklesu počtu členov autorského kolektívu 
až na minimum. Tu si neodpustím ďalšiu poznámku. Existujú rôzne názory 
na tímovú prácu. Uvediem definíciu istého českého filmového režiséra, 
ktorý vyhlásil, že „tímová práca je, keď kopa ľudí robí to, čo poviem ja“. 
Našu tímovú prácu s čistým svedomím môžem charakterizovať ako „za 
kopu ľudí urobím všetko ja“ alebo „autorský kolektív väčšinového autora“. 
Vrátim sa však k téme.

1. Z čoho slovník vychádzal a kam smeroval?

 Každý slovník je svojím spôsobom sprostredkovateľom výsledkov ling-
vistických výskumov. Je nepochybné, že praktická lexikografia by sa mala 
opierať o východiská dobre prepracovanej jazykovednej teórie. Pri tvorbe 
dvojjazyčného prekladového slovníka je však situácia komplikovanejšia, 
lebo okrem konfrontácie dvoch lexikálnych systémov sa konfrontujú aj 
jazykové teórie dvoch jazykov skúmajúcich tie isté javy. Ideálna je situácia, 
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keď sa výsledky lingvistických výskumov stotožňujú. Lexikograf v takom 
prípade čerpá hotové riešenia a záleží už len na jeho schopnosti jednotne 
interpretovať jednotlivé jazykové javy a dôsledne túto interpretáciu uplat-
ňovať v pripravovanom slovníku. Všeobecne platné riešenia v lingvistike 
sú však skôr výnimkou než pravidlom. V plnom rozsahu sa to prejavilo 
aj pri koncipovaní nášho slovníka. Bolo potrebné vyrovnať sa s nejednot-
nosťou a nejednoznačnosťou mnohých teoretických postulátov. V tomto 
prípade má lexikograf možnosť voľby a výberu teoretického riešenia, alebo 
prijať kompromis a danú teóriu prehĺbiť či doplniť. V našom prípade išlo 
predovšetkým o vymedzenie slov ako základnej jazykovej jednotky a ich 
slovno-druhovej charakteristiky (napr. bolo potrebné rozhodnúť, či ide 
o výrazy príslovkového alebo časticového charakteru, zložené slová alebo 
frazémy, polysémiu alebo homonymiu a pod.). Alebo sa riešil problém 
podstaty a rozsahu frazeologickej jednotky a s tým spojené ďalšie otáz-
ky, ako je problematika tzv. jednoslovných frazém, frazeologizovaných 
konštrukcií a pod. Ďalej sa napr. museli vymedziť slová podľa časového 
zaradenia (archaizmy, historizmy, zastarané alebo zastarávajúce slová). 
O štylistickej determinácii, ktorá zostáva v rovine subjektívnosti, ani 
nehovorím. Spomeniem aj vyrovnávanie sa s neustálenosťou a prehod-
nocovaním či kodifikáciou normy.
 V niektorých prípadoch bolo nevyhnutné zaujať aj pozíciu tvorcu teórie 
a uplatniť vlastný prístup k jazykovému javu. Napríklad riešila sa otázka 
vymedzenia tzv. denominálnych stavových rezultatív. Uvediem príklad. 
V slovesnom systéme bulharčiny, na rozdiel od slovenčiny, existujú lexémy, 
ktoré bez akejkoľvek zmeny tvaru pomenovania vyjadrujú významy „ro-
biť/urobiť akým“ (objektové slovesá) a „stávať sa/stať sa akým“ (subjektové 
slovesá), ktoré bulharská lingvistická teória hodnotí ako homonymné, napr. 
влeдeнявaм s významami „premieňať na ľad, zmrazovať niečo“ a „pren. 
tuhnúť, meravieť“. Podľa našej teórie sa uvedené slovesá spracúvajú v jed-
nom hesle ako polysémické (Košková, 2004).

2. K čomu ma slovník vyprovokoval?

 Predovšetkým vyjsť v ústrety prekladateľovi. Počas koncipovania bolo 
neustále prítomné hľadisko prekladu, riešenie problémov, s ktorými sa 
musí vyrovnať prekladateľ. Na ilustráciu uvediem napr. frazeológiu ako 
jeden z najzložitejších prekladateľských problémov.
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 Z pozície prekladateľky ma slovník donútil rozšíriť jeho frazeologickú 
časť a vytvoriť „slovník v slovníku“, ktorý možno povedať, v plnej miere 
nahrádza neexistujúci bulharsko-slovenský frazeologický slovník. Ako pre-
kladateľka spomeniem aj tendenciu nachádzať v každom prípade vhodný 
ekvivalent a vyhýbať sa opisom. A v prípade potreby, v mene adekvátnosti 
prekladu, prikročiť aj k vlastnej tvorbe. Za všetky prípady uvediem príklad, 
keď z dôvodu zachovania expresie a rýmu musela zapracovať kreativita. 
Veď čo si počne prekladateľ, ak neexistuje vhodný ekvivalent a kalkovanie 
je vylúčené, ako v prípade výrazu „рoди мe, мaмo, с късмeт, пa мe хвърли 
нa смeт“ (doslovný preklad znie: „poroď ma, mamka, so šťastným osu-
dom a potom ma vyhoď na smetisko“). A aké je riešenie? Substituoval sa 
slovenským pendantom „do vienka mi, mamka, šťastia daj, a viac sa o mňa 
nestaraj“.
 Provokácia slovníka viedla aj k tomu, že z pôvodne plánovaného jed-
nozväzkového diela, dajbože, bude trojzväzkové.
 Nehovorím už o tom, že slovník vyprovokoval ďalšie výskumy a spra-
covania nových tém, ktoré sa v ňom spätne odzrkadlili.

3. Čím ma slovník v konečnom dôsledku obohatil?

 Okrem informovanosti o rozličných oblastiach života aj poznaním, 
že mnohé javy zostávajú skryté v jazyku, ak nie sú konfrontované s iným 
jazykom. Komunikácia bulharčiny a slovenčiny odhalila mnohé tajomstvá 
oboch jazykov.
 A ako človeka ma slovník obohatil trpezlivosťou.

4. Odborné názvoslovie a termíny v slovníku

 Keďze naše semináre sú venované odbornému prekladu, pristavím sa 
aj pri problematike riešenia odborných výrazov a terminológie v našom 
slovníku. O tom, že jazyky sú dnes vystavené silnému tlaku globalizácie 
a internacionalizácie a pôsobeniu integračných procesov vo všetkých oblas-
tiach života a že sa musia prispôsobovať novým komunikačným potrebám, 
o tom nie je potrebné hovoriť. Všetci vieme, čo to znamená pre prekladateľa 
odborných textov a s čím sa musí vyrovnávať. Pozícia lexikografa je však 
náročnejšia a zodpovednejšia, lebo sa často dostáva do nevďačnej úlohy 
normotvorcu. Nezáleží ani na type slovníka, či už ide o všeobecný alebo 
špecializovaný odborný prekladový slovník. I keď sa tieto slovníky odlišujú 
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predmetom, rozsahom i lexikografickým opisom a autor všeobecného 
slovníka skôr zápasí s problémom, čo vybrať z odborného názvoslovia, čo 
zaradiť alebo začleniť do heslára, dilemou spoločnou pre všetkých zostáva 
spôsob zachytenia a prekladu do druhého jazyka. S týmito problémami 
bolo potrebné vyrovnať sa aj v našom slovníku.
 Za všetky prípady spomeniem absenciu nového významu slova винeтa, 
ktoré sa doposiaľ v bulharčine, na rozdiel od jeho slovenského pendantu 
vineta, používalo len vo význame drobnej knižnej ornamentálnej kresby. 
S prístupovými rokovaniami Bulharska do Európskej únie a s urýchlenými 
zmenami, ktoré sa v Bulharsku v tejto súvislosti musia uskutočniť, sa do 
bežnej jazykovej praxe bleskovo etablovali nové slová a slovné spojenia. 
Takže kým náš slovník čakal na svoje knižné vydanie, bulharský výraz 
винeтa nielenže nadobudol nový význam „diaľničná nálepka“, ale urých-
leným prijatím Zákona o diaľničných nálepkách (Зaкoн зa винeтнaтa 
систeмa) sa ustálil aj v odbornom spojení винeтнa систeмa (doposiaľ 
neznámom pojme pre bulharské cesty).
 Pri začleňovaní odborných lexikálnych neologizmov do slovníka bolo 
nevyhnutné sa rýchle rozhodovať. Ale ako odhadnúť perspektívnosť a bu-
dúcnosť zo dňa na deň vznikajúcich a etablujúcich sa do bežného jazyka 
lexikálnych jednotiek? Najmenej problematická je hádam politická termi-
nológia. Pri zaužívaných a frekventovaných výrazoch spojených s politikou 
daného hnutia, s jeho činnosťou či smerom vývoja (napr. жeлeвизъм; 
кoстoвизъм – podľa bulharských politikov Želeva, Kostova; синя вълнa 
– ustálené spojenie motivované hnutím Zväzu demokratických síl v Bulhar-
sku; чeрвeни бoклуци – pejoratívne označenie bývalých i súčasných členov 
komunistickej strany atď. (porovnaj napr. slovenské výrazy mečiarizmus, 
lintnerovci, oranžová revolúcia, modrí a pod.), môžeme predpokladať do-
časný život alebo istý zánik mnohých z uvedených výrazov v budúcnosti, 
takže ich zaradenie do slovníka je nenáležité. To však s takou určitosťou 
neplatí pre nové výrazy z jednotlivých profesijných a vedných odborov. 
I keď napr. technici upozorňujú, že „v informačných technológiách sa 
blížime k stavu obmedzeného používania pojmov“, keďže sa predpokladá, 
že „v blízkej budúcnosti bude dochádzať k inováciám procesorov každé tri 
mesiace“ (Z histórie vývoja počítačov, 2005, s. 5).
 Na ilustráciu týchto problémov uvediem odborné výrazy a termíny 
z počítačovej sféry, ktorá sa dotýka nás všetkých. Počítačová terminoló-
gia je vhodnou ukážkou nielen enormného nárastu internacionalizmov 
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v poslednej dobe, ale odzrkadľuje aj nestabilizovaný stav počítačovej lexiky, 
ktorá si zatiaľ tak u nás, ako aj v Bulharsku buduje svoj pojmový aparát. 
Pri spracúvaní počítačovej lexiky bolo potrebné čeliť všetkým úskaliam 
tvorby nového počítačového názvoslovia, počnúc jeho absenciou či naopak, 
nejednoznačnosťou zápisu a hodnotenia v normotvorných príručkách, 
čeliť rozličným stupňom adaptácie prevzatých termínov, rozkolísanosti 
úzu a v dôsledku toho rozšírenej variability výrazov, rýchlemu štylistické-
mu prehodnocovaniu a zmene štylistického štatútu mnohých jednotiek. 
Existuje totiž tendencia prechodu terminológie k neutrálnej lexike a od 
slangového výrazu k spisovnosti (Košková, 2005, s. 106). V bulharčine 
navyše je veľmi aktuálna téma digrafie, t.j. používania dvoch grafických 
systémov členmi tej istej spoločnosti na zaznamenávanie toho istého 
pomenovania (Кирoвa, 2005, s. 2). Všetky uvedené skutočnosti možno 
dokumentovať dnes už naplno integrovaným anglickým výrazom e-mail, 
ktorý pravidlá bulharského pravopisu zachytávajú ako имeйл, ale Slovník 
neologizmov bulharského jazyka (РНДЗ, 2001) ho uvádza ako „nevhodný“. 
Ešte v roku 2000 sa výraz používal len v profesionálnej sfére a zaznamená-
val sa iba latinkou. Bulharskí jazykovedci vtedy odporúčali používať jedine 
prekladové spojenie eлeктрoннa пoщa – elektronická pošta. Vidíme, ako 
to vyzerá dnes, keď sa v oboch jazykoch bežne používajú aj jeho skrátené 
podoby мeйл – mail / mejl a deriváty e-mailový / majlový /mejlový; e-mailo-
vať /mailovať / mejlovať; e-mailovanie / mailovanie / mejlovanie. Bulharské 
slovesné vidové derivaty мeйлвaм – мeйлнa vošli do praxe len nedávno. 
Predvídať budúcnosť a perspektívnosť novej pomenovacej jednotky je 
obtiažne.
 Tu by som pre zaujímavosť uviedla v súvislosti s dynamikou počítačo-
vej lexiky, že bulharskí jazykovedci viedli koncom 70. rokov 20. st. spor 
o samotný názov počítača, ale z predkladaných ôsmich konkurenčných 
termínov: eлeктрoннa смeтaчнa мaшинa, eлeктрoннa изчислитeлнa 
мaшинa, aвтoмaтичнa смeтaчнa мaшинa, eлeктрoннo смeтaчнa 
мaшинa, кoмпютeр, къмпютeр, смeтaч sa neujal ani jeden. Sotva v tom 
čase mohol niekto predvídať jeho dnešnú ustálenú podobu кoмпютър.
 Pokiaľ ide o preklad odborného názvoslovia, problémy vyvstávajú nie-
len s novovznikajúcou terminológiou, ale aj s už ustáleným a zaužívaným 
odborným názvoslovím. Na ilustráciu vyberiem skupinu lexikalizova-
ných spojení s onymickým, konkrétne geografickým či etnonymickým 
komponentom, ktorý by mal signalizovať pôvod danej reálie. Mám na 



17

mysli odborné výrazy a termíny typu: aнглийскa брoдeрия – anglické 
očko; aнглийски рoг – anglický roh; бeрлинскo синьo – berlínska modrá; 
турскa лeскa – turecká palieska; фрeнски ключ – francúzsky kľúč; швeдскa 
стeнa – švédska stena a pod. Konfrontácia týchto termínov ma priviedla 
k zaujímavému poznatku, že ich výskum v rámci jedného jazyka by ne-
odhalil rozdielnu sociálnu a kultúrnu skúsenosť jednotlivých národov 
pri tvorbe a konštituovaní podobných výrazov. Preto pri preklade treba 
rátať s týmto faktorom a nepodliehať nutkaniu prekladať výraz doslovne. 
Pretože япoнскa рoзa je v slovenčine čínska ruža, турскa лястoвицa je 
lastovička obyčajná, гръцкa кoпривa je pŕhľava podlhovastá, индийскo 
oрeхчe je muškátový oriešoк, нeмскo грoздe, ktoré sa nazýva aj цaригрaдскo 
грoздe je ríbezľa egrešovitá a pod. Iste, ak ide o botanickú a zoologickú 
terminológiu, sú nápomocné latinské názvy, hoci турскo цвeтe je po la-
tinsky Iris germanica – kosatec nemecký. Táto problematika sa však dotýka 
aj mnohých kulinárnych termínov, kde napr. рускa сaлaтa je parížsky 
šalát; шницeл пaнe je parížsky rezeň, aнри яйцe je ruské vajce. Príklady 
nájdeme i v bežných slovných spojeniach, ako sú виeнскo кoлeco – ruské 
kolo, alebo frazeologizmoch тъмнa Индия – španielska dedina. Všetko 
nástrahy, ktorým treba odolávať. Ale len slovník odhalí pravidelnosť tvo-
renia odlišných termínov.
 Záverom na oživenie môjho príspevku by som chcela poukázať na to, za 
akých zvláštnych okolností môže nastať náhla zmena v jazyku, konkrétne 
v odbornom názvosloví. Ako do prirodzeného vývinu jazyka môže za-
siahnuť moc nekompetentných. Upozorňujem, že ukážka, ktorú uvádzam 
ako perličku, nie je citátom z humoristického časopisu. Miestom deja je 
Turecko, objektom zásahu sú isté zoologické termíny. Istanbulská tlač ci-
tovala tvrdenie tureckého ministra životného prostredia, že za latinskými 
označeniami niektorých zvierat sú „postranné úmysly“. Turecko považuje 
tieto „separatistické názvy“ za útok na svoju štátnu celistvosť. Preto sa 
utvorili nové názvy pre niektoré líšky a ovce. Turkov iritovali latinské 
označenia, ako je vulpes vulpes kurdistanica pre poddruh líšky obyčajnej, 
ktorá sa vyskytuje na východe Turecka. Takže označenie sa zredukovalo 
iba na vulpes vulpes, bez označenia poddruhu, ktoré evokovalo Kurdov 
a ich separatistické hnutie. Podobný osud stihol aj označenie druhu ovce 
divokej – ovce arménskej, ktorej latinský názov ovis armenica sa zmenil 
na ovis orientalis anatolicus, takže názvoslovie sa presťahovalo z Arménie 
do východnej Anatólie a ovca sa zmenila na východoanatolskú. Lebo ako 
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vyhlásil minister „Líška je naša líška a ovca je naša ovca“ (Lidové noviny, 
10. 3. 2005, s. 12).
Svoje úvahy ukončím tým, že prezentovaný bulharsko-slovenský slovník 
vznikol v dôsledku úsilia predložiť reprezentatívne dielo na vysokej lexi-
kografickej úrovni, ktoré by bolo zdrojom poznatkov o bulharskom jazyku 
nielen pre odborníkov, ale i pre širšiu verejnosť. Či a do akej miery sa tento 
zámer podaril, posúdia používatelia.
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ZOpár pOZnámOk k preklADu literárnOveDnéHO 
textu DO SlOvenčiny

(nA mATERIáLI fRAncÚZsKych TExTOv)

JANA TRUHLÁŘOVÁ

 Vo svojom príspevku by som sa chcela dotknúť niekoľkých problé-
mov prekladu odborného literárnovedného, konkrétne literárnoteore-
tického textu, a to najmä tých, ktoré pri bezprostrednom čítaní zostávajú 
čitateľovi a často i prekladateľovi skryté a vynárajú sa až postupne, a čoraz 
nástojčivejšie, v neskorších fázach prekladania, vtedy, keď úsilie o ich pre-
nos do iného kultúrneho priestoru odhalí často zásadné rozdiely – mám na 
mysli najmä medzikultúrny prenos kníh «západného myslenia» do nášho 
kultúrno-literárneho kontextu.
 Aby som bola konkrétna:
 Vydavateľstvo Kalligram začalo v druhej polovici roka 2005 v novej edí-
cii Anthropos vydávať odborné knihy z oblasti spoločenských vied. Prvých 
päť vydaných kníh je z francúzskej jazykovej oblasti a ide zväčša o diela 
renomovaných autorov, literárnych vedcov, historikov či kunsthistorikov. 
Sú to knihy: Gérard Genette: Metalepsa (2005, preložil Andrej Záthurecký), 
Françoise Susini-Anastopoulos: Fragmentárne písanie (2005, preložila 
Mária Vargová), o teórii či literatúre fragmentu, Jean Leduc: Historici 
a čas (2005, preložila Jana Levická) o rôznom chápaní času historikmi, 
Georges Didi-Huberman: Pred časom (2006, preložila Radana Šafářová) 
o anachronizme či mimočasovosti obrazov1 a napokon kniha literárneho 
historika a teoretika Antoina Compagnona: Démon teórie (2006, preložila 
Jana Truhlářová).2

 V histórii nášho odborného prekladu – rozhodne aspoň z francúzštiny 
– ide v podstate o prvý takto komplexne poňatý program systematického 
vydávania tematicky príbuzných diel s podobnou optikou i východiskami 
a napriek rôznym odborom i s čiastočne sa prekrývajúcou terminologickou 

1 Gérard Genette: Métalepse. Paris : Seuil, 2004; Françoise Susini-Anastopoulos: L’Écriture 
fragmentaire. Paris : PUF, 1997; Jean Leduc: Les Historiens et le Temps. Paris : Seuil, 1999; 
Georges Didi-Huberman: Devant le temps. Paris : Les éditions de Minuit, 2000.

2 Antoine Compagnon: Le Démon de la théorie. Littérature et sens commun. Paris : Seuil, 
1998, réed. Points, 2001, 314 s.
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bázou: všetky tieto knihy z určitého aspektu problematizujú, rozrušujú 
javovú skutočnosť v danej spoločenskej vede, pozerajú sa pod povrch vecí, 
provokujú, a zároveň majú aj pomerne dôsledný historický či historic-
ko-kritický rámec. Všetky sú veľmi súčasné (nie sú staršie ako desať rokov), 
problematizácia v nich vychádza z podobných zdrojov a jej zacielením nie 
je úzko špecializované publikum, ale širšia kultúrna verejnosť.3

 Väčšinou ide o prvé preložené texty jednotlivých autorov (niekedy 
i prvé vo svojom odbore), dostali pri nej príležitosť viacerí mladí prekla-
datelia, sú z príbuzných oblastí, a ako sme povedali, používajú čiastočne 
sa prekrývajúcu terminológiu, alebo prinajmenšom určité spoločné či 
podobné « kľúčové » slová vychádzajúce z tradície saussurovskej lingvis-
tiky a širšie z tradícií francúzskeho štrukturalizmu a postštrukturalizmu, 
a tak pravdepodobne všetci ich prekladatelia narážali pri práci na podobné 
problémy – a to najmä:
– na nedostatok referenčnej literatúry v slovenčine (pokiaľ ide o slovní-

ky a teoretické práce), a teda na malú možnosť oprieť sa o slovenské 
výskumy z týchto oblastí či o slovenské pojmoslovie,

– na terminologické problémy – na absenciu či značnú rozkolísanosť 
terminológie,

– na špecifické problémy prekladu francúzskej výkladovej vety v spo-
ločenskovednom texte: ide zväčša o typ « descartovskej » (či neskôr 
« barthesovskej ») filozofickej a binárne konštruovanej argumentácie na 
ploche rozvetveného súvetia, ktorá je často hutná a zároveň vnútorne 
protirečivá až po hranicu preložiteľnosti, vedome pracuje s možnosťami 
francúzskej syntaxe a s jej rozrušovaním. Z prekladateľského hľadiska 
je v tomto type argumentácie neprípustný doslovný prenos syntak-
tických konštrukcií, ktorý môže narúšať logiku i plynulosť výpovede. 
V slovenčine je preto potrebné zachovať argumentačný sled, no zároveň 
so zachovaním zrozumiteľnosti, logiky výpovede a samozrejme zásady 
« dobrej slovenčiny ».

– na preklad citácií, vo veľkej miere prítomných vo všetkých uvedených 
knihách, teda intertextového nadväzovania vložených citácií na sa-
motný výklad i medzi sebou navzájom. Problémom bol jednak fakt, že 
pri mnohých citáciách celkom chýba možnosť odvolať sa na existujúci 

3 V súčasnosti v tejto edícii začína vychádzať séria odborných kníh z anglickej a nemeckej 
jazykovej oblasti.
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preklad, resp. ak aj je k dispozícii, nie je použiteľný (napr. pri starších 
prekladoch), pretože v origináli zdôraznené « kľúčové slová » či termíny 
sa často nezhodujú so slovami v preloženej verzii, 

– a samozrejme na viacero menších otázok týkajúcich sa použitia jed-
notlivých termínov, názvov inštitúcií a pod.

 Nebudem ďalej hovoriť za prekladateľov ďalších kníh, hoci sme s via-
cerými diskutovali a narážali na podobné problémy, budem vychádzať len 
z vlastného prekladu – literárnoteoretickej knihy Antoina Compagnona 
Démon teórie, s podtitulom Literatúra a bežné myslenie, ktorá vyšla vo feb-
ruári roku 2006, a pokúsim sa podrobnejšie dotknúť načrtnutých okruhov 
problémov.

Antoine compagnon – a problémy prekladu literárnovedného textu

 Kniha Démon teórie je literárnoteoretickou knihou, no odkazuje aj na 
mnohé historické súvislosti literatúry: je to polemická syntéza všetkých 
najvýznamnejších literárnych teórií v diachrónnom i synchrónnom pohľa-
de (od Aristotela po literárne teórie 70. a 80. rokov 20. storočia). Osobitnú 
pozornosť pritom autor venuje práve « zlatému veku » francúzskej literárnej 
teórie (60. a 70. rokom), štrukturalizmu a postštrukturalizmu a jeho najvý-
raznejším predstaviteľom Rolandovi Barthesovi, Paulovi Ricoeurovi, Julie 
Kristeve, Gérardovi Genettovi a i., rovnako sa však zaoberá aj americkým 
New Criticism, ruským formalizmom, dejinami hermeneutiky, nemeckou 
recepčnou estetikou a vychádza pritom samozrejme z lingvistických teórií 
Ferdinanda Saussura a Romana Jakobsona.
 Základným porovnávacím kritériom pri uvažovaní o platnosti literár-
nych teórií je preňho to, čo figuruje v podtitule: Literatúra a bežné mysle-
nie. Compagnon literárne teórie konfrontuje s najzákladnejšími tvrdeniami 
a vžitými predstavami, ktoré sa vyskytujú v bežnom povedomí o literatúre 
a týkajú sa samotnej literatúry, autora, sveta, čitateľa, štýlu, dejín a hodnoty 
(napr. autor ako hlavná autorita textu, svet ako predmet literatúry, hodnota 
ako súhrn veľkých spisovateľov určitého národa a pod.).
 V synchrónnom i diachrónnom pohľade, pomocou subtílnych argu-
mentácií a množstva odkazov a citácií z pôvodnej literatúry, literárnej 
teórie, histórie i kritiky ukazuje, ako sú často i tie najrafinovanejšie teórie 
bezmocné voči tlaku « bežného myslenia ».
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 Compagnon teda v knihe terminologicky obsiahol celú francúzsku 
literárnu a literárnoteoretickú tradíciu, ale aj väčšinu iných literárnote-
oretických osobností, škôl a smerov, vrátane tých najstarších (Aristoteles, 
svätý Augustín), niekoľkých východoeurópskych (ruská formálna škola, 
Bachtin) a takmer všetky západoeurópske. Z okruhu prekladateľských 
problémov, s ktorými som sa stretla a môžu sa pri preklade literárnoved-
ného textu považovať za špecifické, sa mi teda ako najrelevantnejšie javili 
nasledovné:
a) preklad «nových » termínov, ktoré sú dosiaľ v slovenčine neprítomné či 

nestabilizované, a rovnako preklad vzájomne komunikujúcich termínov 
a citátov z teórií, ktoré často nemajú ekvivalenty v našom prostredí,

b) problémy súvisiace s autorovými «kľúčovými pojmami», ktoré v sku-
točnosti nie sú termínmi,

c) problémy prekladu francúzskej výkladovej syntaxe,
d) citácie a intertextové nadväzovanie z rozličných jazykov (okrem fran-

cúzštiny to bola nemčina, angličtina, ruština, taliančina, starogréčtina, 
latinčina, a i.), ktoré zväčša neboli k dispozícii v prekladoch,

e) problémy spojené s faktom, že francúzština ako jazyk pochádzajúci 
z latinčiny môže mnohé bežné slová používať dvoj- (či viac)významovo 
– ako bežný výraz i ako termín (napríklad slovo représentation – vo 
význame reprezentácia, ale aj zobrazenie či prezentovanie-uvedenie na 
scéne), a vytvárať tak napätie medzi teoretickým a laickým vyznením 
textu,

f) odlišnosti v chápaní literárnej vedy (a jej základnej terminológie) 
vo francúzskom – širšie západnom – a našom myslení o literatúre: 
základný rozdiel vychádza napr. z toho, že pod pojmom la critique sa 
vo francúzštine často myslí to, čo sa u nás chápe ako teória.

a) + b) preklad «nových», v slovenčine dosiaľ neexistujúcich   
  či neukotvených termínov 

 Najväčší problém predstavovalo v preklade vytvorenie ekvivalentov pre 
základné, «kľúčové» pojmy, ktoré Compagnon používa na ploche celého 
textu a rámcuje nimi celý výklad. Išlo predovšetkým o tieto tri slovné 
spojenia:
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– le sens commun – zdravý rozum, zdravý úsudok, tu: bežné myslenie,
– le lieu commun – klišé, topos, ustálené spojenie,
– les idées reçues – prijaté resp. prevzaté myšlienky, stereotypy, širšie 

– predsudky; slovné spojenie odkazuje na Gustava Flauberta a jeho 
ironický Dictionnaire des idées reçues – Slovník prijatých myšlienok4, 
na ktorý sa odvoláva aj Compagnon.

 Ako vidno, ide o slová pochádzajúce z «bežnej reči», nie o literárnote-
oretické termíny v pravom zmysle slova. Najdôležitejšie z nich je pritom 
prvé pomenovanie le sens commun, pretože figuruje aj v podtitule knihy 
–Littérature et sens commun – a predstavuje samotné jadro konfrontačného 
pohľadu na literárne teórie.
 Všetky tieto výrazy v konečnom dôsledku vyjadrujú odtiene jedného 
významu, v texte sa cyklicky opakujú, a tým jednotlivé literárne teórie 
navzájom prepájajú a overujú ich platnosť konfrontáciou so «zdravým 
rozumom». Práve nájsť ekvivalent pre «sens commun», čo naozaj v pr-
vom význame znamená «zdravý rozum», bolo pomerne ťažké, pretože 
Compagnon ho v tejto knihe dôsledne využíva podľa jeho anglosaského 
použitia (common sense), tak ako s ním (najmä) v americkej terminológii 
narábajú kognitívne vedy (Lacoff & Johnsson, a i.) pri odlišovaní teoretic-
kého a ne-teoretického myslenia. V našom kontexte sa s týmto výrazom 
v súvislosti s uvažovaním o literatúre, v zmysle protikladu „teoretické“ 
verzus „obyčajné“, „laické“, dosiaľ nepracovalo. 
 Po konzultáciách s odborníkmi (najmä s filozofom M. Marcellim, 
literárnymi vedcami A. Bžochom, B. Suwarou, a i., aj cez skúsenosti napr. 
poľskej literárnej vedy so západnými textami) som sa rozhodla použiť 
termín „bežné myslenie“, ktorý tento protiklad i jeho konotácie na všetkých 
miestach textu vystihoval z môjho pohľadu najlepšie. 
 Tento „termín“, ktorý je aj vo francúzskom teoretickom prostredí 
pomerne nový – je prevzatý s anglosaskej filozofickej a neskôr literárno-
vednej terminológie – je navyše dobrým zástupným príkladom mnohých 
ďalších, pri ktorých stretnutie nášho skúsenostného komplexu či našej 
kultúrnej tradície s „iným“, v tomto prípade „západným“ francúzskym 
a anglo-americkým kultúrnym kontextom poukazuje na odlišné vnímanie 
a často dokonca na neexistenciu spoločnej porovnávacej platformy.

4 Porov. Gustave Flaubert: Dictionnaire des idées reçues (Slovník prijatých myšlienok). Paris : 
le Cherche Midi, 1993. Slovník po prvý raz vyšiel až po Flaubertovej smrti. 
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 Uvedené tri pojmy „terminologicky“ zjednocujú Compagnonov text, 
ktorý inak vo vlastnom výklade termíny nepoužíva. Používa bežnú reč, nie 
odborný žargón, a literárnoteoretické pojmoslovie uvádza vždy len na tých 
miestach, kde predstavuje alebo vzájomne konfrontuje jednotlivé teórie: 
práve tu vznikali problémy pri prekladaní termínov, a to nielen z rôznych 
literárnych teórií, ale i z lingvistiky, filozofie, sociológie či dejín umenia 
– mnohé z nich našťastie máme k dispozícii v slovenskom či českom pre-
klade (Aristoteles, I. Kant, M. Heidegger, F. de Saussure, R. Jakobson, ruskí 
formalisti, Bachtin). Mnohé však – najmä tie francúzske (R. Barthes, É. 
Benveniste, G. Genette, T. Todorov, M. Riffaterre) no i anglo-americké (J. 
R. Searle, Ch. Peirce, N. Frye, Ch. Prendergast, S. Fish, N. Goodman, a i.) 
a nemecké (H-J. Jauss, W. Iser, H.-G. Gadamer) v prekladoch nie sú, alebo 
len veľmi nekompletne, útržkovite či rozkolísane. Práve v tých prípadoch 
bolo potrebné konzultovať s odborníkmi, a takisto, ak to bolo možné, 
pomáhať si prekladmi do iných jazykov.
 Ako príklad možno uviesť citácie z prác Rolanda Barthesa, na ktorého 
sa Compagnon azda najčastejšie odvoláva ako na svojho „učiteľa“ a zvr-
chovaného „maître à penser“, a to uvádzaním dlhších i kratších citácií 
osobitne i priamo v texte. V citáciách z diel – väčšinou do slovenčiny 
nepreložených – bolo teda potrebné hľadať ekvivalenty pre mnohé jeho 
termíny či polotermíny, akými sú „le pli critique“ (kritický záhyb), „bath-
mologie“ (bathmológia) alebo „l’effet du réel“ (účinok reálneho)5, ktoré sa 
zväčša dali prekladať len doslovne, najmä však bolo potrebné na ploche 
celého textu riešiť Barthesovo rozlišovanie medzi langue (jazyk) a language 
(reč, niekde však aj jazyk) a odlíšiť ho naopak od rovnako často použí-
vanej saussurovskej dichotómie langue a parole, ktorá sa tradične zvykla 
prekladať ako jazyk a reč, no vo francúzskych textoch 60. – 80. rokov 20. 
storočia sa zväčša podľa logiky výkladu čoraz častejšie prekladá ako jazyk 
a prehovor.
 Ďalším, dosiaľ v slovenčine neukotveným a rozkolísaným slovom 
je francúzsky výraz le récit, používaný postštrukturalistickou vedou na 
označenie literárneho textu, literárneho rozprávania či výkladu (Barthes, 
Ricoeur, historici), no označuje sa ním aj prozaický žáner s bližšie nedefi-
novanou štruktúrou na pomedzí novely a románu. V slovenčine nájdeme 
tento výraz v takýchto podobách:

5 Porov. Antoine Compagnon: Démon teórie, cit. d., s. 117, 283 a i.
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 V preklade tretieho dielu rozsiahlej teoretickej práce Paula Ricoeura 
Čas a literárne rozprávanie (Temps et Récit)6 z roku 2004 ho Jozef Sivák 
prekladá ako „literárne rozprávanie“, v spomínaných prekladoch z edície 
Anthropos sa vyskytuje aj v nepreloženej podobe ako récit, napríklad 
v knihe Jeana Leduca Historici a čas v názve i texte kapitoly venovanej 
Ricoeurovi: Dej, čas, récit u Paula Ricoeura7, či v preklade názvu teore-
tickej eseje Rolanda Barthesa Introduction à l’analyse structurale des récits 
– sa vyskytuje v podobe „rozprávanie“ ´Úvod do štrukturálnej analýzy 
ropzrávania8.
 Ďalších príkladov by sa našlo mnoho, nehovoriac o rozličných termínoch 
či „polotermínoch“ z francúzskej štrukturalistickej a postštrukturalistickej 
vedy, ktoré už dlho bežne figurujú v iných krajinách (napr. v Nemecku) 
a k nám sa dostávajú až oneskorene spolu s novými prekladmi. Za všetky 
spomeniem vo Francúzsku už niekoľko desaťročí „inštitucionalizovaný“ 
naratologický termín Gérarda Genetta focalisation, ktorý sa začal prekladať 
ako fokalizácia9 a napohľad by nemal spôsobovať problémy, pretože napr. 
do nemčiny ho už pred niekoľkými desaťročiami prevzala recepčná estetika 
(W. Iser) v rovnakej podobe fokalisazion, v dosiaľ jedinom Genettovom 
texte preloženom do slovenčiny Metalepsa síce nefiguruje, no proti tejto 
jeho podobe, prevzatej niektorými slovenskými germanistami z nemec-
kej recepčnej estetiky, vznikajú zo strany slovenských literárnych vedcov 
námietky (navrhujú sa iné podoby, ako fokusácia, ktoré by sa odvodzovali 
priamo od latinského koreňa focus, a pod.). Podobne sa v súčasnosti ob-
javujú námietky aj voči prekladu iných, dlhé roky vžitých termínov, ako 
sú napríklad jednotlivé časti komunikačného modelu Romana Jakobsona, 
konkrétne voči prekladu pojmu destinataire ako adresovateľ, hoci ide 
o „kanonizovaný“ preklad Viktora Krupu z roku 1991.10

 Práve z tohto hľadiska sú veľmi užitočné vecné indexy či slovníky 
frekventovaných pojmov, ktoré v posledných rokoch niektorí odborníci 

6 Paul Ricoeur: Čas a literárne rozprávanie (Temps en Récit). Bratislava : IRIS, 2004, preložil 
Jozef Sivák.

7 In: Jean Leduc: Historici a čas (les Historiens et le Temps), cit. d., s. 198, alebo v kapitole 
Historický a literárny récit, tamže, s. 182, 191, 273 a i., preložila Jana Levická.

8 Napr. in: Antoine Compagnon: Démon teórie, cit. d., s. 108.
9 In: Antoine Compagnon, cit. d., s. 10 a i.
10 Pozri Roman Jakobson: Lingvistika a poetika. In: Lingvistická poetika. Bratislava : Tatran, 

1991, preložil Viktor Krupa, s. 36 – 76, porov. adresovateľ, správa, adresát, kontext, kód, 
kontakt (s. 40).
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a prekladatelia z francúzštiny uvádzajú v závere publikovaných kníh – nap-
ríklad Jozef Sivák v preklade uvedeného Ricoeurovho Času a literárneho 
rozprávania (2004), resp. Miroslav Marcelli vo vlastnej monografii o Ro-
landovi Barthesovi Príklad Barthes11. Sú veľmi inšpiratívne, zároveň však 
poukazujú na ešte stále značnú rozkolísanosť terminológie i na potrebu 
vytvorenia jednotnejšieho slovníka, ktorý by možno jednotlivé „personál-
ne“ používané termíny v preklade zjednotil.
 Napokon práve Compagnonova kniha, kde sa uvedené termíny vysky-
tujú v rôznych použitiach, veľmi dobre ilustruje ich rozdiely a nuansy.

c) problémy prekladu francúzskej výkladovej syntaxe

 Iným prekladateľským problémom, ktorý nastáva pri prekladaní väčšiny 
autorov francúzskej „novej kritiky“ či francúzskych spoločenskovedných 
textov 60. – 80. rokov, je pomer terminológie a samotného autorského výkla-
du: ten býva zvyčajne veľmi prirodzený, uvoľnený, plný espritu až irónie.
 Taký je aj Démon teórie: vlastný Compagnonov výklad je skôr obrazný, 
občas metaforický, veľmi často ironický a nadovšetko jasný, jasnozrivý a lo-
gický (navyše s dôsledným binárnym uvažovaním). Pozostáva z dlhých súve-
tí, ktoré nebolo možné skracovať, pretože inak by sa dokonalá logika stavby 
vety a myšlienky, ale aj určitý osobitý „pôvab“ jeho výkladu, spočívajúci na 
neobyčajne minucióznom rozbore a subtílnej argumentácii, narušili.
 Tu opäť vyvstáva veľakrát diskutovaná otázka práce s dlhými súvetiami 
v odborných textoch – skracovať alebo neskracovať? 
 Práca so špecifikou francúzskej syntaxe v odborných literárnoteroetic-
kých, ale aj filozofických, umenovedných, historických či lingvistických 
textoch štrukturalistického, postštrukturalistického a dekonštruktivistic-
kého obdobia ukazuje, že dynamika takejto – často veľmi dlhej – vety sa 
rozdelením naruší. Tento «descartesovský» (či neskôr v novej francúzskej 
kritike skôr «barthesovský») typ logickej argumentácie totiž predstavuje 
ucelenú myšlienku na úrovni jednej vety aj s vnútornými opozíciami, 
protirečeniami, paralelizmami, a jej skrátenie by uškodilo plynulosti 
výkladu aj celistvosti myšlienky. Je pochopiteľné, že častokrát sa takéto 
vety – vrátane mnohých použitých termínov – pohybujú na hranici pre-
ložiteľnosti, pretože možnosti francúzskej syntaxe s opakovaním spojok 
que, qui, dont sú oveľa širšie a do slovenčiny je možné ich prekladať iba 
obmedzeným počtom variácií podraďovacích viet, najčastejšie pomocou 
11 Miroslav Marcelli: Príklad Barthes. Bratislava : Kalligram, 2001.
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spojky ktorý/ktorá/ktoré. Tak hrozí v preklade nielen strata plynulosti, ale 
aj zrozumiteľnosti, v prípade, že prekladateľ sa napríklad usiluje príliš verne 
zachovávať francúzsku syntax. Napriek všetkým týmto úskaliam je však 
pre plynulosť a logiku výkladu nevyhnutné vety zachovať v celej ich dĺžke, 
pretože zväčša naozaj predstavujú jednu ucelenú myšlienku – často priam 
«maximu» – odkazuje na francúzsky rétorický a esejistický štýl, zdedený 
z klasicizmu, a štrukturalistické a postštrukturalistické texty navyše vedo-
me pracujú s jeho (často ironickým) pervertovaním. Preto tieto výkladové 
vety na jednej strane neznesú presný prenos francúzskej konštrukcie 
(priveľmi z nich cítiť kalkovanie a následne strácajú zrozumiteľnosť), no 
zároveň neznesú ani rozdelenie na kratšie úseky: jediný optimálny postup 
zachovávajúci plynulosť a zrozumiteľnosť výkladu i zásadu „dobrej sloven-
činy“ je teda ten najťažší – pokúsiť sa zachovať všetky atribúty originálneho 
textu a rešpektovať východisko a jadro výpovede v súlade so slovenskou 
syntaxou.
 Pri prekladaní Compagnona som sa s takýmto typom viet stretávala 
na viacerých úrovniach. Pozostával z nich jeho vlastný výklad, ale rozvitú 
vetu-myšlienku tvorili aj mnohé vložené citácie, ktoré tak predstavovali 
samostatný problém.

d) citácie – intertextové nadväzovanie z rozličných jazykov 

 Okrem samotného autorského komentára figurovalo priamo v texte 
či oddelene od neho množstvo fragmentárnych úryvkov rozličných tex-
tov, ktoré boli často rafinovane, zložito, niekedy konfrontačne, inokedy 
ironicky, no takmer vždy pomocou minucióznej slovnej ekvilibristiky 
intertextovo napojené na autorov výklad i na seba navzájom. Keďže išlo 
o texty najrôznejšieho druhu (od klasickej francúzskej beletrie ako Otec 
Goriot, Proustovo Hľadanie strateného času, cez úryvky z Montaignových či 
Mallarmého esejí, verše z Baudelairových básní, až po jednotlivé literárne, 
estetické alebo filozofické teórie z viacerých jazykov a rôznej dĺžky (od jed-
notlivých formulácií po polstranové pasáže), bola práca s nimi samozrejme 
značne namáhavá, pokiaľ išlo o vyhľadávanie pasáží aj ich prepojenie 
s textom – napokon problém prekladu citácií v odborných textoch by si 
zaslúžil samostatný seminár –, ale dôležitejšie z nášho hľadiska je, že opäť 
odhalila nedostatok referenčnej literatúry: často totiž išlo o niekoľkoriad-
kové fragmenty kľúčových formulácií so zásadnými termínmi. A často aj 
v tých dielach, ktoré boli k dispozícii v preklade, nebolo možné uvedené 
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citácie nájsť, resp, ich použiť, pretože preložené verzie často nezvýrazňo-
vali tie kľúčové slová, na ktorých autor postavil svoj výklad. Ako to bolo 
napríklad s pasážami z niektorých Montaignových Esejí, ktorých texty sú 
síce do slovenčiny preložené brilantne, ale nie v úplnosti.12

e) dvoj- a (viac)významovosť slov

 Ďalší problém pri hľadaní optimálneho pomeru terminológie a bež-
ných výrazov vychádzal z toho, že francúzština ako jazyk pochádzajúci 
z latinčiny má výhodu, že mnohé jej bežné slová obsahujú v sebe prirodze-
nú dvoj (a viac)významovosť, s ktorou práve literárni teoretici (Barthes, 
Genette, Ricoeur a iní, aj Compagnon), vychádzajúci z filozofie jazyka, 
vedome pracujú. Keďže v slovenčine máme zväčša dva výrazy, akými je 
možné dané slovo preložiť – jeden odborný a jeden „bežný“ – pri preklade 
nastával problém voľby „odbornejšieho“ či bežnejšieho slova. Opäť však 
ide o všeobecnejší jav týkajúci sa prekladov určitého typu francúzskych 
odborných textov:
 Za všetky uvediem veľmi frekventované slovo la représentation a slo-
veso représenter, ktoré sa dá preložiť ako reprezentácia aj ako zobrazenie, 
či reprezentovať (teda aj prezentovať na scéne-inscenovať) aj zobrazovať. 
V prípade tohto „termínu“, ktorý mal tiež pre celý text zjednocujúci cha-
rakter (najmä však v kapitole o svete a mimézis13), som sa po konzultáciách 
napokon rozhodla ponechať aj v slovenčine latinskejšie slovo reprezentácia 
(reprezentovať) obsahujúce v sebe obe zložky. Naopak, pri slove imitation 
v tej istej kapitole o mimézis som dôsledne volila slovo napodobňovanie, 
keďže tu išlo o zaužívaný termín z Aristotelovej Poetiky, preloženej do 
slovenčiny.14

 V prípade pričastého výskytu slov s latinským základom v inak termino-
logicky nepresýtenom výklade však hrozí – a to je azda jeden z najčastejších 
nedostatkov odborných textov –, že slovenský text bude „preterminolo-
gizovaný“, priveľmi „vedecký“ či premúdrelý, hoci v origináli je výklad 
zväčša nenútený, prirodzený a slová s latinským základom v ňom nepô-

12 Pozri napr. Obrana Raymonda zo Sebundy. In: Michel de Montaigne: Eseje. Bratislava : 
Slovenský spisovateľ, 1975, preložil Anton Vantuch. Porov. Antoine Compagnon, cit. d., 
s. 179, aj s. 35, s. 40.

13 Porov. Antoine Compagnon, cit. d., kap. Svet, s. 103 – 150.
14 Aristoteles: Poetika. Rétorika. Politika. Bratislava : Tatran, 1980, preložili Peter Kuklica 

a Miloslav Okál.
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sobia príznakovo: ich množstvo a použitie treba preto v preklade citlivo 
zvažovať, a tu sa vlastne odborný preklad dotýka umeleckého – v citlivom 
odhade, vo výbere prvkov a postupov, ktoré napokon vytvoria správny 
pomer všetkých zložiek. 

f) odlišnosť definovania literárnej vedy vo francúzskom   
 (západnom) a našom myslení o literatúre

 Takýto typ prekladu samozrejme odhalí aj celkom netušené rozdiely, 
konkrétne v odlišnom definovaní literárnej vedy a jej pojmov v západnom 
a našom myslení. 
 Napríklad už naše najbežnejšie spojenie „literárna veda“ má v konfron-
tácii s francúzskou (a širšie západnou) terminológiou problémy: vo fran-
cúzskom myslení o literatúre sa totiž spojenie la science littéraire vyskytuje 
iba v súvislosti s obdobím pozitivizmu v (literárnej) vede, teda s druhou 
polovicou 19. storočia a najmä s vplyvom literárneho historika Gustava 
Lansona, a bežnejšie sa používajú skôr spojenia la recherche – literárny 
výskum či les études littéraires.
 Podobne naše tradičné rozdelenie oblastí literárneho bádania na teóriu 
– kritiku – históriu nezodpovedá presne západnému (v tomto prípade 
francúzskemu) rozdeleniu: pod pojmom la critique sa často chápe práve 
teória (čiže aj kritika sa v niektorých prípadoch prekladá ako teória15), 
a la théorie vo francúzskom pojmosloví často zastupuje to, čo my strešne 
nazývame vedou.
 Problémy nastávajú aj pri zdanlivo „nevinných“ jednoduchých vý-
razoch, ako je rozlíšenie medzi literárnou teóriou a teóriou literatúry (la 
théorie littéraire, la théorie de la littérature), čo francúzska literárna veda 
aj Compagnon striktne odlišujú, u nás sa však tento rozdiel ešte priveľmi 
necíti: teória literatúry ako súhrn trópov a poetických pravidiel – poetika, 
rozsah a obsah literatúry; a literárna teória (resp. teórie) ako jednotlivé 
prístupy k literárnemu textu, kritika ideológie či lingvistická analýza16.
 Častokrát teda nie je možné ani na zdanlivo najjednoduchšie pojmy 
automaticky aplikovať naše bežne zaužívané ekvivalenty, pretože ich vyzne-
nie je posunuté, odlišné či dokonca negatívne konotované, ako v prípade 
výrazu literárna veda.
15 Napríklad teoretická škola nazývaná „la critique des variantes“ sa prekladá ako „teória 

variantov“, pozri: Antoine Compagnon, cit. d., s. 7.
16 Porov. Antoine Compagnon, cit. d., s. 23.
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 Vidíme teda, že preklady čoraz väčšieho množstva textov „západnej“ 
reflexie literatúry a literárnovednej problematiky môžu zásadne pomôcť 
rozšíriť naše iné (možno niekedy i trochu obmedzené), no v každom prípa-
de ešte stále v určitom tradičnom systéme uzavreté myslenie o literatúre.
 Nechcem zdĺhavo opisovať ďalšie úskalia prekladu literárnovedného 
textu, rada by som však ešte poukázala na značný nedostatok referenčnej 
literatúry v slovenčine, ktorú mi táto prekladateľská skúsenosť odhalila. 
Mám na mysli modernizované slovníky, príručky, učebnice, na ktoré by sa 
bolo možné odvolať či už pri terminologických alebo širších teoretických 
problémoch.
 Pokiaľ ide o terminológiu, jediný slovníkový zdroj, ktorý zohľadňuje 
aj „najnovšie“ termíny z literárnej teórie – teda termíny francúzskej novej 
kritiky či amerického New Criticism – je dvojdielny Slovník literárnej teórie, 
ktorého zostavovateľom je Peter Valček a kde sa objavujú aj také termíny 
ako diskurz, hypertext alebo close reading17.
 A takisto tento preklad, i spomínané ďalšie z edície Anthropos, pouka-
zujú na značnú nesystematickosť v prekladaní základných diel literárnej 
teórie v uplynulých dvoch desaťročiach (najmä francúzskych, ale i ne-
meckých či anglo-amerických), ale i diel z oblasti umenovedy, sociológie, 
kulturológie. Pre zjednotenie terminológie by bolo napríklad potrebné 
preložiť viacero diel jedného autora.
 Len pre porovnanie: jediné knižné slovenské preklady z francúzskej 
novej kritiky z obdobia po roku 1989 sú kniha Gastona Bachelarda Poetika 
priestoru (1990) v preklade Michala Bartka a výber z esejí Rolanda Barthesa 
Rozkoš z textu (1994),18 ktorý preložili Anna Blahová a Marián Minárik. 
V 90. rokoch existoval projekt Európa vydavateľstva Archa, kde vyšlo nie-
koľko zaujímavých titulov z oblasti histórie, literárnej teórie i sociológie, 
zostal však nedokončený.
 Podstatne lepšia je situácia pri prekladaní filozofických textov, kde 
počnúc vydaním Slov a vecí Michela Foucaulta v roku 1987 v preklade 
Miroslava Marcelliho vyšli od začiatku 90. rokov viaceré zásadné diela M. 
Foucaulta, J. Derridu, G. Deleuza či C. Lévi-Straussa.

17 Pozri Peter Valček: Slovník literárnej teórie, I-II. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov, 2000, 2003.

18 Gaston Bachelard: Poetika priestoru. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1990; Roland 
Barthes: Rozkoš z textu. Bratsilava : Slovenský spisovateľ, 1994.
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 Až v posledných troch-štyroch rokoch sa objavujú aj nové preklady 
z literárnej teórie, spomínaný tretí diel Paula Ricoeura v preklade Jozefa 
Siváka (hoci ide tiež len o tretí diel a nie kompletné dielo!), najnovší a je-
diný (sic!) krátky text Gérarda Genetta Metalepsa (Andrej Záthurecký, 
2005) alebo chýbajúce preklady saturuje napr. spomínaná monografia M. 
Marcelliho Príklad Barthes.
 Podobnú situáciu však zrejme možno konštatovať aj pri literárnoved-
ných či filozofických textoch z nemčiny a angličtiny, keďže pri citáciách 
z viacerých zásadných prác som si musela pomáhať prekladmi do češtiny 
(I. Kant: Kritika soudnosti, M. Heidegger: Bytí a čas, P. Szondi: Úvod do 
literární hermeneutiky a i.) či aj prekladať „z druhej ruky“ cez francúzšti-
nu.
 Potreba nových kritických vydaní sa okrem toho ukázala aj pri via-
cerých preložených textoch, napríklad pri skvelej Aristotelovej Poetike. 
Rétorike. Politike v preklade Petra Kuklicu a Miloslava Okála z roku 1980, 
kde však bolo tiež potrebné – pre uľahčenie hľadania – pozerať najskôr do 
českého prekladu, ktorý zachováva zaužívané číslovanie riadkov u Aristo-
tela, a až na základe toho vyhľadávať pasáže v slovenskej verzii, ktorá tieto 
orientačné body nemá.

*  *  *
 Preklad literárnovedného textu z francúzskej jazykovej oblasti tak 
podľa mojej skúsenosti naráža predovšetkým na terminologické prekáž-
ky: na malú možnosť oprieť sa o existujúce „kodifikované“ termíny, resp. 
na určitú nesystematickosť a rozkolísanosť tých, ktoré sa už používajú. 
Rovnako ešte stále absentuje určité vžité „povedomie“ toho, čo viaceré tieto 
termíny označujú (porov. bežné myslenie, ale aj iné pojmy z francúzskych, 
nemeckých a anglosaských estetických a literárnovedných výskumov), ako 
sa to napokon ukazuje pri stretnutiach vedcov literárnovedného zamerania 
s exaktnými či kognitívnymi vedcami, ktorí s týmito novými pojmami už 
dlhší čas narábajú, ale zatiaľ v „pracovných“ podobách.
 Na záver možno hádam zostáva povedať, že aj na tomto príklade sa 
jasne ukazuje, ako preklad tak umeleckého, ale možno ešte viac odbor-
ného textu nemôže zostať len čírym prenosom, ale oveľa väčšmi citlivým 
medzikultúrnym nadväzovaním, pretože kultúrna a literárna skúsenosť 
(aj skúsenosť čítania i reflexie literatúry) je v rôznych krajinách, ako sme 
videli, často zásadne rozdielna.
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 Môžeme byť teda len vďační, že slovenská kultúrna verejnosť už pos-
tupne prostredníctvom prekladov dostáva k dispozícii aj «iné» podoby 
myslenia, môže sa nimi obohacovať či sa s nimi konfrontovať, verím však, 
že už za krátky čas možno nebudeme riešiť uvedené problémy, prestaneme 
byť «provolezcami», vzniknú slovníky, zaužívané spojenia, reflexia prekla-
dovou kritikou i teóriou a začnú sa vydávať aj «nové», generačné a možno 
už i polemické preklady.
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preklAD literárnOveDnýcH textOv, preklAD 
textOv reFlektujúcicH literAtúru…

MÁRIA KUSÁ

 Napriek tomu, že sa výskumne venujem predovšetkým problematike 
prekladu umeleckých textov, z rozličných dôvodov som sa v poslednom 
období začala zaoberať problematikou prekladu literárnovedných textov. 
Tie príčiny sú skôr „vonkajšie“ – v súvislosti s uvažovaním o umeleckom 
preklade sa nevyhnutne dostávame k úvahám o otázkach zmeny statusu 
prekladu vôbec, a teda aj prekladu literárnovedných textov v rámci slo-
venského kultúrneho priestoru, ale nielen v rámci neho…
 Objem prekladov „tradičného“ typu, teda prekladov „tradičnej“ ume-
leckej literatúry sa dramaticky znižuje, pričom objem prekladov „netra-
dičnej“ beletrie, predovšetkým literatúry špecifických funkcií (lovestorky, 
harlequinky, horory, mysteriózne thrillery, fantasy, knižné vydania fil-
mových hitov – najmä animovaných „à la“ Pocahontas, Leví kráľ a pod.), 
ako aj „netradičnej“ odbornej literatúry (diapazón od tzv. nepriznaných 
prekladov odborno-publicistického charakteru po preklady návodov na 
použitie…) dramaticky rastie.
 Zmeny statusu, postavenia prekladu sa dejú z hľadiska zmeny všeobec-
ného statusu literatúry a kultúry, pričom kultúru a tradíciu konkrétneho 
kultúrneho priestoru chápeme v širokom zmysle slova tak, ako ju formulo-
val napríklad český translatológ M. Hrala: „Pojem kultury musíme chápat 
v širokém smysle slova, kdy jde nejen o kulturu uměleckou, ale také o vědu, 
morálku, vztahy mezi lidmi, způsob života atd. Pro úvahy o překladu je to 
nutné…“ (HRALA, M.: Současnost uměleckého překladu. Praha, 1987, s. 
21) Ak si tento aspekt premeníme na drobné a zároveň si ho uvedomíme 
v širších súvislostiach, vyvstane pred nami na prvý pohľad niekoľko tri-
viálnych konštatovaní, avšak s netriviálnymi dôsledkami. 
 Aj vzhľadom na v slovenskom kultúrnom priestore tradičné vnímanie 
domáceho prijímacieho kontextu ako určujúceho:

A. Pri preklade literárnovedných textov zohráva dôležitú úlohu charak-
ter a podoby domácej reflexie literatúry, jej zaužívané tradičné – teda 
aj špecifické štylistické polohy. Tu možno pripomenúť tradične silné 
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delenie na literárnu vedu, literárnu históriu a literárnu kritiku, čo nie 
je bežné v každom kultúrnom priestore tak ako práve v slovenskom. 
Pochopiteľne každá tradícia vnímania reflexie literatúry s rozdielnymi 
súradnicami vytvára svoj osobitý systém žánrov.

B. Dôležitú úlohu však nepochybne práve v spomínanom zmysle zohráva 
charakter a podoby východiskovej kultúry, východiskovej literatúry 
a jej tradičnej diferenciácie reflexie literatúry. Platí to isté čo pri cieľovej 
kultúrnej a literárnej tradícii – teda, že každá z nich má svoj charakter 
– preklad sa potom stáva (aj) výsledkom ich nevyhnutnej konfrontá-
cie.

C. Spomínaná zmena postavenia kultúry a literatúry v spoločnosti zna-
mená o. i. aj zmenu podoby, charakteru, dokonca typu prekladaných 
„literárnovedných“ textov. Práve stručnej sumarizácii rozličných typov 
prekladov literárnovedných či literatúru reflektujúcich textov by som 
sa chcela venovať v ďalšej časti svojich úvah.

 Urobme si však najskôr krátky historický exkurz, aby sme mohli kon-
štatovať súčasnú situáciu a identifikovať prípadné rozdiely.

1. K charakteristike literárnovedných textov v historickom pohľade 
a dnešná situácia

 V každom prípade dôležitú úlohu zohráva identifikácia textov, ktoré sa 
píšu – a teda aj prekladajú – v ostatnom čase. Takáto identifikácia je dôle-
žitá nielen z hľadiska postupu ďalšej interpretácie, uplatnenia prístupov, 
ale aj z hľadiska historického usúvzťažnenia prekladových textov. Preklad 
„moderných“, literatúru reflektujúcich textov možno datovať až od 20. 
storočia. J. Rakšányiová zrejme v dodnes jedinom kompletnejšom pre-
hľade dejín prekladu odborných textov konštatovala: „… obdobím slabej 
prekladateľskej aktivity bolo 6 ročné obdobie tzv. slovenského štátu, ktoré 
prinieslo len 72 titulov. … slovenskému čitateľovi predložilo i niekoľko 
významných titulov, hlavne o teórii a dejinách umenia (…), ktoré mohli 
pozitívne ovplyvňovať čitateľov literárny vkus a jeho umelecké cítenie“. 
Medzi prekladateľmi týchto významných textov, pokračuje Rakšányiová: 
„… nachádzame i také osobnosti ako M. Bakoš, I. Hrušovský, M. Ruppeldt“. 
(Rakšányiová, J.: K dejinám odborného prekladu na Slovensku. In: Preklad 
spoločensko-vedných textov. Bratislava, 1978, s. 31 – 32) Mám na mysli 
predovšetkým preklady jednotlivých štúdií predstaviteľov ruského forma-
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lizmu – „výberu z formálnej metódy“, ale aj preklady početných význam-
ných až zásadných teoretických prác o divadle a umení.
 Nárast prekladov v období 40. rokov 20. storočia bol pochopiteľný – tlak 
na potrebu konštituovania „vlastného“ uvažovania, vo vlastnom jazyku, 
o takých veciach, akou je práve literatúra (vnímaná ako výraz národnej 
identity) – neklesal logicky s kultúrnou samostatnosťou po vzniku ČSR 
roku 1918 a pochopiteľne ešte viac sa uvoľnil so vznikom samostatného 
slovenského štátu. Bajzovo upozorňovanie, aby si národ „cudzie knihy, keď 
môže mať svoje, nepožičiaval“ (TIBENSKÝ, J. – UHROVÁ, E.: Priekopníci 
slovenskej kultúry. Bratislava 1970, s. 92), prestávalo byť aktuálne vo svojej 
obrannej póze. Navyše –  inštitucionálne sa rodiaca literárna veda, ume-
noveda, etnografia a pod. – vo vedeckých odboroch MS – nevyhnutne 
potrebovala „dopĺňať“ škálu poznania slovenského prijímateľa. Bola to 
totiž aj doba počiatkov terminologických konštituovaní sa jednotlivých 
vedných oblastí.
 Situácia obdobia po roku 1948 bola v tomto zmysle zase umelo uspôso-
bená, keď sa (aj ) literárnovedná a všeobecne literatúru reflektujúca spisba 
prekladala dominantne z ruského a ďalších „ľudovodemokratických“ či 
neskôr „socialistických“ kontextov. Prekladanie z týchto zdrojov malo 
dosah aj na druhovo-žánrovú podobu prekladaných textov: vzhľadom 
na súdobú a dlhodobú preferenciu tematického aspektu tak dominovala 
predovšetkým jednak popisná a ideologicky podfarbená literárna kritika, 
jednak sociologizujúca, neraz, pravda, zjednodušujúco sociologizujúca 
literárnohistorická reflexia vývinu literatúry. V tomto prípade hovoríme 
nielen o smutne známych výberoch Marx, Engels, Lenin… o literatúre, ale 
aj o analytických textoch napr. G. Lukácsa atď.
 Od dočasného politicko-spoločenského uvoľnenia 60. rokov sa škála 
prekladaných, literatúru reflektujúcich textov provenienciou i zameraním 
rozrôzňovala, rozširovala, napriek tomu, že aj preklad literárnovedných 
textov poznal takpovediac „povinné jazdy“ – schematické, konjunktúrne 
texty v období normalizácie. Jeden z možných, typických príkladov spomí-
naných povinných jázd predstavoval aj text Na ceste k syntéze (Bratislava, 
Slovenský spisovateľ, 1983, výber z vyslovene popisnej sovietskej literárnej 
kritiky 70. rokov). Od 80. rokov budem uvádzať (ak také sú) príklady 
z vlastnej prekladateľskej skúsenosti – v tomto prípade môžem uviesť nap-
ríklad publikácie v časopise Slovenská literatúra: preklad štúdie Teoretické 
problémy socialistického realizmu a ich rozpracovanie v literárnej vede 
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európskych socialistických krajín (Slovenská literatúra 32, 1985, č. 2), ale aj 
state J. Lotmana (Asymetria a dialóg. SL, 31, 1984, č. 2) či J. Meletinského 
(Sémantická organizácia mytologického rozprávania a problém semiotického 
registra motívov a sujetov. SL, 31, 1984, č. 4) a ďalších, nielen „sovietskych“ 
literárnych vedcov. 
 Situácia po roku 1989 na istý čas otvorila doširoka priestor prekladom, 
zapĺňali sa najmä mnohé biele miesta: kultúrna semiotika (Bachtin, M. 
M., Lotman, J. M: Text a kultúra. Bratislava : Archa, 1994)) a niektoré 
francúzske hľadania 2. polovice 20. storočia (nielen takpovediac od Bartha 
po Derridu, ale aj Chantal Chawaf – Telo a slovo. RSL, 28, 1992, č. 5; Telo 
a slovo. Jazyk v prevrátenom zmysle. SP, 109, 1993, č. 4; Helene Cixous – Niet 
radosti bez rozdielnosti. Aspekt 1994, č. 2 a pod.); diktát neveľkého sloven-
ského knižného trhu však znamenal, že preklady literatúru reflektujúcich 
textov sa v ostatných rokoch zúžili fakticky temer len na vydavateľstvo 
Kalligram, prípadne preklady v rozličných kultúrnych či vyslovene odbor-
ných časopisoch (Romboid, Text a Kontext, Anthropos a pod.). Zvyšok do 
veľkej miery saturujú/zaberajú preklady textov reflektujúcich literatúru do 
češtiny. Akú podobu teda majú texty, ktoré sa prekladajú dnes?

2. niekoľko poznámok k dnešnej situácii

 „Interpretačné aktivity v oblasti odborných textov si vyžadujú prístup, 
ktorý rešpektuje funkčné vymedzenie týchto textov, teda zameranie na ich 
informačno-vecnú – pragmatickú funkciu, a nie na funkciu estetickú…“ 
(In: Gromová, E.: Interpretácia v procese prekladu. In: Translatologické 
reflexie. Bratislava, 2005, s. 21) Je to však naozaj vždy tak? Neprináša 
dnešok širšiu škálu literatúru reflektujúcich textov, a teda aj ich popisu? 
Ak chceme v zmysle povedaného identifikovať, aké sú dnešné prekladané 
„literárnovedné (?) texty, mali by sme si zrejme najskôr zosumarizovať, 
ako pristupuje slovenská a na Slovensku aplikovaná translatológia k prob-
lematike prekladu literárnovedných textov. K. Reissová podobne ako E. 
Gromová konštatovala, že odborné texty spoločenskovedné, a teda aj 
literárnovedné patria k tzv. informatívnym textom s dôrazom na obsah, 
funkciu „predstavovania“ a vymedzujú ich voči „expresívnym“ textom 
s dôrazom na formu. Túto polaritu, ktorú by sme zjednodušene mohli 
pomenovať polaritou odborných a vedeckých textov však realita širokej 
škály reálne prekladaných textov minimálne spochybňuje, a predstavuje tak 
prvú otázku uvažovania o súčasnom preklade literárnovedných textov.
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 Problematizácia sa deje predovšetkým v už naznačenej rovine zmeny 
charakteru prekladaných textov vôbec. Ukazuje sa totiž, a to je trend pre-
dovšetkým posledných, povedzme, piatich rokov, že na jednej strane sa 
„literárnovedné“ zreteľne prelína s filozofiou, teóriou a dejinami umenia 
– možno konštatovať, že ide naozaj o odborné texty, na opačnej strane 
spektra potom prekladané texty smerujú až k publicistike či k umeleckej 
literatúre. Ku konkrétnym príkladom ďalej. 
 Typy textov sú teda v slovenskom kultúrnom priestore dobovo histo-
ricky a geopoliticky podmienené. Ako príklad použijem vlastnú prekla-
dateľskú skúsenosť prekladateľa z ruštiny ako najpríznakovejšieho jazyka 
v druhej polovici 20. a na začiatku 21. storočia:
1. Literárna kritika, história, biografika deskriptívneho, príp. hodnotia-

ceho charakteru normalizačného obdobia, publikovaná knižne v an-
tológiách a súdobých periodikách (Na ceste k syntéze – I. Novičenko, 
L. Jakimenko, F. Kuznecov).

 Znaky: enumeratívnosť, absencia koncepcie diferenciácie, napriek 
sebaidentifikácii ako „literárnovedného“ textu ide o jasne publicistický 
text s početnými znakmi.

2. Literárnovedné texty sprostredkované v ústnej komunikácii, aj keď 
prvotne/aj majú písomnú formu (prednášky, rozhovory) – tento typ 
bol častý v prvej polovici 90. rokov, keď išlo o časté prednáškové turné. 
Boli to poväčšine preklady zo západných jazykov (B. Bricourtová – M. 
Kusá: Mýtus a človek. S Bernadette Bricourtovou. Kultúrny život. 1, 2000, 
č. 5, s. 3), mohli mať aj knižnú podobu (biografia Jacquesa LeGoffa vo 
forme dialógov – Jacques Le Goff: Život v znamení histórie. Rozhovory 
s Marcom Heurgonom. Kalligram, Bratislava 2003).

 Znaky: terminologická nasýtenosť a zároveň explikatívnosť, „publicis-
tické“ sú iba komunikačné „premostenia“.

3. Literárnovedné a literárnokritické texty prekladané do periodík – cha-
rakter závisí od typu periodika: odborné/vedecké (preklady štúdií a re-
cenzií do Revue svetovej literatúry, resp. vedeckých časopisov – Slovak 
Review, Slovenská literatúra a p. na jednej strane, na strane druhej tzv. 
nepriznané preklady v denníkoch, prípadne týždenníkoch bez uvedenia 
prekladateľa).

 Znaky: V tomto prípade znaky konkrétnych prekladaných textov závisia 
od charakteru periodika:
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a. vedecké časopisy – často môže ísť o tzv. komentované čítanie, kde 
preklad literárnovedne kompetentného človeka ide ruka v ruke s výkladom 
prekladanej literárnovednej koncepcie, s poznámkovým aparátom
b. kultúrne časopisy – tu ide skôr o tému
c. denníky a týždenníky – literatúry a spoločnosti sa dotýkajúce texty 
v tzv. nepriznaných prekladoch.

4. Štvrtým typom prekladaných, literatúru reflektujúcich textov sú texty 
súčasného svetového uvažovania o literatúre.

 Znaky: tieto texty prinášajú osobitú koncepciu a s tým spojenú termino-
lógiu, ktorá v slovenskom kultúrnom priestore, vzhľadom na absenciu 
daného typu uvažovania o literatúre, nejestvuje.

5. Preklady textov, ako sú doslovy a predslovy k antológiám, výberom 
umeleckej literatúry. Práve v nich sa často presadzuje nielen oná „prag-
maticko-informatívna zacielenosť“, ale aj snaha o estetickú funkciu (napr. 
predslov V. Jerofejeva k ním zostavenej antológii ruskej prózy druhej 
polovice 20. storočia Ruské kvety zla – Bratislava : Belimex, 2005).

 Znaky: v týchto prípadoch sa snúbi informačná nasýtenosť s potenciál-
nou terminologickou nepresnosťou, obraznosťou a pod.

 V zásade všetky ďalšie typy textov sú vlastne len akýmisi podmnože-
ninami už uvedených. 

3. Záverom

 Čo teda možno konštatovať na záver?
1. Literárnovedné texty alebo texty reflektujúce literatúru dnes predstavujú 

širokú škálu od vedeckých, cez odborné až po publicistické a umelecké,
2. práve z tohto dôvodu dnes patria k tým, ktoré sa ešte stále prekladajú.
3. Vzhľadom na širokú druhovú a žánrovú škálu je optimálnym pre-

kladateľom človek s literárnovednou kompetenciou – v slovenskom 
kultúrnom priestore sa tak deje.

 Ďalším spracovaním témy prekladu skúmaných, literatúru reflektu-
júcich textov by malo byť hlbšie analytické spracovanie príkladov jed-
notlivých typov prekladov, ale to je zrejme už úloha pre iné miesto a inú 
príležitosť. 
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prOBlémy preklADu rituálneHO 
cirkevnOSlOvAnSkéHO textu

Štefan Švagrovský

 Pod pojmom cirkevnoslovanský jazyk (cirkevná slovančina) sa v slavis-
tike rozumie súčasný liturgický jazyk veriacich východného rítu – pra-
voslávnych i gréckokatolíkov (uniatov). Cirkevná slovančina je vývinovým 
stupňom  staroslovienčiny, ktorá ako živý konfesionálny a spisovný jazyk 
zaniká pomerne skoro, koncom 11. storočia. Jej zánik bol podmienený 
vonkajšími príčinami a vnútornými vývinovými zmenami – zmenou jej 
fonetického (zvukového) systému a následne aj gramatickej štruktúry. Táto 
sa udiala v dôsledku zániku nosoviek  /     /   /     /  /     /    /     a ich 
zmeny na a, ja, a u, ju (v cyrilike , , ) a tiež zániku veľmi krátkych 
redukovaných samohlások ъ, ь v slabej pozícii a ich vokalizácie v silnej 
pozícii, čiže zmeny ъ na o (resp. e, a) a ь na e. V dôsledku spomínaných 
zmien na prelome 11. a 12. storočia staroslovienčina prestáva existovať vo 
svojej počiatočnej podobe. Avšak nezaniká bez stopy, pretože základnou 
sférou jej používania sa stáva cirkevno-náboženská literatúra.
 V dôsledku vplyvu rodiacich sa slovanských jazykov na staroslovienčinu 
a vnútorných vývinových zmien vzniká cirkevnoslovanský jazyk, v ktorom 
sa popri staroslovienskych jazykových rysoch nachádzajú aj osobitosti 
jednotlivých živých slovanských jazykov. Tieto sa mimovoľne vnášali do 
prepisovaných textov na jednotlivých slovanských územiach. Vznikali 
viaceré typy (redakcie) cirkevnej slovančiny: česko-slovenský, panón-
sko-slovinský, bulharsko-macedónsky a východoslovanský, resp. ruský, 
ukrajinský a bieloruský.
 Pri určovaní jednotlivých typov cirkevnej slovančiny nie je rozhodujúca 
pravopisná, gramatická či lexikálna stránka tlačených textov (tie sa len málo 
odlišujú), ale ortoepická. Ukrajinská výslovnosť sa nepretržite používala 
v gréckokatolíckej cirkvi na územiach, ktoré boli súčasťou Poľsko-litov-
ského štátu, Uhorska (Halič) a zachovala sa aj v mnohých pravoslávnych 
farnostiach, nevynímajúc územie dnešného východného Slovenska.
 O normalizácii (kodifikácii) cirkevnej slovančiny, jej pravopisu, výslov-
nosti a gramatiky podáva ucelený prehľad najnovšia učebnica profesora 
pravoslávnej bohosloveckej fakulty v Prešove Mikuláša Šteca. (Štec, 2005) 



40

Úvodné slová mojej prednášky pochádzajú práve z jeho učebnice. Je to 
učebnica, dalo by sa povedať, „šitá na mieru“ pre budúcich pravoslávnych 
a gréckokatolíckych teológov, aby dokonale, aj z hľadiska jazykovedy, 
spoznali vyše tisícročný liturgický jazyk byzantsko-slovanskej cirkvi.
 Slovenské preklady cirkevnoslovanských textov majú za sebou pomerne 
krátku históriu a začínali sa najprv pokusmi preložiť základný formulár 
byzantskej liturgie – liturgiu sv. Jána Zlatoústeho. Ich hlavným iniciáto-
rom bol Pavol Spišák (1901 – 1975), rodák z Telgártu. Údaje o vročení 
jeho prekladu Svätá služba sa u jednotlivých autorov síce rozchádzajú 
(Švagrovský, 1989; Škoviera, A., 1999), no možno predpokladať, že práve 
pribinovská 1100-ročnica v Nitre roku 1933 zohrala významnú úlohu pri 
vydaní prekladu. Preklad vyšiel v Nitre, pretože prešovské gréckokatolícke 
biskupstvo nedalo na vytlačenie imprimatur. Táto počudovania hodná 
okolnosť má tiež svoje dejiny a preto sa treba, aj keď ide o citlivú tému, 
zmieniť aj o nej.
 Pápežská bula Relata semper, na základe ktorej sa v roku 1818 ustanovilo 
Prešovské gréckokatolícke biskupstvo, ho nedefinovala ako biskupstvo 
gréckokatolíckych veriacich, ale ako biskupstvo „zjednotených Rusínov 
gréckeho obradu“, čím urobila z neho rusínske biskupstvo, alebo ako to 
stojí v bule – „biskupstvo Rusínov“. Dovetok k tejto formulácii, v ktorom je 
zmienka aj o iných veriacich, „ktorí nasledujú ich obrady a úniu“ a budú 
patriť do jeho zväzku, na takto jednostranne stanovenom „rusínskom ná-
tere“ biskupstva nemohol už nič zmeniť. Vďaka týmto formuláciám buly 
dostalo sa Prešovské gréckokatolícke biskupstvo do povedomia sveta ako 
„ruské“, respektíve rusínske, a ako také fungovalo prakticky až do tragickej 
likvidácie gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v roku 1950. (Haraksim, 
2001)
 Už najmenej v druhej polovici 19. storočia, keď sa začal etnodiferen-
ciačný proces v gréckokatolíckej cirkvi na východnom Slovensku, gréc-
kokatolícke duchovenstvo, samozrejme, vedelo, že nie všetci jeho veriaci 
sú „Rusi“, respektíve Rusíni, a že na východnom Slovensku sú vo veľkom 
počte zastúpení aj Slováci. Potvrdzovali to aj údaje zo sčítania obyvateľstva 
v Uhorsku z roku 1851. Ale gréckokatolícke duchovenstvo, ktoré bolo vo 
svojej väčšine rusínskeho pôvodu a pod vplyvom biskupstva rusínskeho 
povedomia, nemalo veľký záujem tento proces podporiť. Gréckokatolíckym 
Slovákom na východnom Slovensku duchovenstvo vnucovalo „ruské 
modlitebné knižky, náboženské učebnice, časopisy a kultúrnoduchovnú 
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sféru rusinizmu“. (Murín, 1946) Tak to bolo pred rokom 1918 a aj po ňom. 
Možno to ilustrovať aj tým, že prvá náboženská učebnica pre slovenské 
gréckokatolícke deti (katechizmus) bola vydaná v slovenčine až v roku 1937, 
po vyše desaťročnej diskusii o tom, či sa takéto dielo má vôbec vydať. Proti 
vydaniu slovenského katechizmu ostro vystúpil Anton Tink, gréckokato-
lícky farár v Rakovci nad Ondavou, ktorý sa po roku 1939 stal generálnym 
vikárom administratívy Mukačevského biskupstva na Slovensku. Svoj 
odmietavý postoj k vydaniu slovenského katechizmu odôvodňoval tým, 
že keď sa Slovákom povolí slovenský katechizmus, potom budú žiadať 
aj zavedenie slovenčiny do bohoslužieb, na čo vtedy nik zo slovenských 
gréckokatolíkov ani len nepomyslel. (Lacko, 1966)
 Negatívny postoj predstaviteľov prešovského gréckokatolíckeho biskup-
stva voči slovenským gréckokatolíkom sa premietol aj do praxe, čo sa pre-
javilo i v tom, že gréckokatolícka cirkev nepodporila žiadne kultúrne úsilia 
slovenských gréckokatolíkov. Všetky inštitúcie a zariadenia Prešovského 
gréckokatolíckeho biskupstva – gymnázium, učiteľský ústav, tlačiareň, 
internáty – sa vytvorili pre potreby rusínskeho obyvateľstva a skutočne 
slúžili takmer výlučne len jemu. Aj vo svojich názvoch mali uvedené, že 
sú „ruské“ a skutočne sa viedli v „ruskom duchu“. (Podrobnejšie Haraksim 
2001; Švagrovský 1999) Prešovské gréckokatolícke biskupstvo zostávalo 
takto navonok „biskupstvom Rusínov“ a robilo to s takým úspechom, že 
v cirkevných kruhoch, dokonca aj v najvyššej cirkevnej správe v Ríme až 
do roku 1950 – a to je iste prekvapujúce – sa nevedelo, že v Prešovskom bis-
kupstve existujú aj veriaci slovenskej národnosti. (Lacko 1966; Švagrovský 
1999; Haraksim 2001)
 Predchádzajúce slová o postavení slovenských gréckokatolíkov v Pre-
šovskom biskupstve vysvetľujú jednoznačne, prečo prvý slovenský preklad 
liturgie Svätá služba Pavla Spišáka nezískal imprimatur na prešovskom 
gréckokatolíckom, ale na nitrianskom rímskokatolíckom biskupstve. 
Nitrianskym sídelným biskupom bol v tom čase Karol Kmeťko.
 Z tejto prvotiny vyrástla knižka Chváľme Boha (Prešov 1940, rozšírené 
vydanie 1941 – 1942), na ktorej so Spišákom pracovali gréckokatolícky kňaz 
Michal Ďurišin, bohoslovec Ján Škoviera, rímskokatolícky kňaz a básnik 
Janko Silan a člen Jazykového odboru Matice slovenskej Ján Fedák. Bol to 
mimoriadne dôležitý krok k sebadefinovaniu slovenského etnika v gréc-
kokatolíckej cirkvi na Slovensku. Táto kniha spĺňala vysoké odborné i for-
málne kritériá a okrem úplného prekladu eucharistickej liturgie obsahovala 
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utiereň, večiereň, časť osmohlasníka, akatist, pobožnosti a pod. Jednako 
v danej historickej situácii sa pre odpor rusínsky a maďarsky cítiacej časti 
cirkvi nesmela využívať na celebrovanie liturgií, iba výnimočne na pohreb, 
sobáš a niektoré pobožnosti. (Škoviera 2004)
 Po obnovení gréckokatolíckej cirkvi v Československu v roku 1968 vyšla 
liturgická časť knihy Chváľme Boha vo fototypickom vydaní Slovenského 
ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. O jej vydanie sa zaslúžil Michal Lacko, 
profesor Pápežského východného inštitútu. V roku 1971 vyšlo opakované 
vydanie aj v Cirkevnom nakladateľstve v Bratislave. 
 Po 2. vatikánskom koncile, ktorý v katolíckej cirkvi umožnil pri slávení 
liturgie, okrem tradičnej latinčiny, používať aj živé moderné jazyky, začali sa 
aj v gréckokatolíckej cirkvi viac-menej spontánne šíriť bohoslužby v sloven-
čine. Pre ne sa od roku 1976 používal nový, no v podstate tradicionalistický 
preklad. Išlo vlastne len o úpravu Spišákovho prekladu. V novom formulári 
z roku 1986 došlo k „zámernej latinizácii“ východnej liturgie, ktorá mala 
v gréckokatolíckej cirkvi od Užhorodskej únie (1646), Zamojskej synody 
(1720) a Ľvovskej (1891) značnú podporu. Latinizačné tendencie dostávali 
„zelenú“ hlavne za biskupa Pavla Gojdiča OSBM. Ten zavádzal paralitur-
gický eucharistický kult – v chrámoch aj na verejných priestoroch – ďalej 
modlitbu ruženca a pobožnosť prvých piatkov v mesiaci, čo sú praktiky 
vlastné rímskej liturgii. (Bugel 2001) Liturgikon z roku 1986 Kongregácia 
pre východné cirkvi skoro po jeho schválení odmietla ako naskrze cudzí 
východnej tradícii a spiritualite.
 Mnohé nedostatky pri úprave, respektíve preklade liturgie Jána 
Zlatoústeho v liturgikonoch z rokov 1976 a 1986 (rozsah abreviácií, rozsah 
latinizácie a i.) boli do značnej miery spôsobené extrémnou izoláciou celej 
gréckokatolíckej komunity na Slovensku a jej cirkevných predstaviteľov 
osobitne. Pri prekladoch liturgie nedochádzalo ani k spolupráci medzi 
gréckokatolíckou a pravoslávnou bohosloveckou fakultou v Prešove, res-
pektíve posledne uvedenou a bratislavskou Cyrilometodskou teologickou 
fakultou, ktorá po roku 1968, keď došlo k relegalizovaniu gréckokatolíckej 
cirkvi, vychovávala budúcich gréckokatolíckych kňazov. Styk so zahrani-
čím, kde sa tiež pracovalo na prekladoch byzantskej liturgie do moder-
ných národných jazykov a kde mohli slovenskí prekladatelia získať cenné 
skúsenosti, bol prakticky nemožný.
 Až po roku 1989 sa otvoril priestor na spoluprácu a nehatené styky 
s centrami východnej duchovnosti vo svete, predovšetkým s Pápežským 
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východným inštitútom a Kongregáciou pre východné cirkvi v Ríme. Práve 
zo spolupráce s týmito dvoma inštitúciami vznikol nový preklad liturgie, 
schválený 14. septembra 1997 a rozhodnutím Svätej stolice oficiálne za-
vedený 22. februára 1998. Tomuto najnovšiemu prekladu venujem ďalšiu 
časť príspevku.
 Záujem profánnej vedy o preklady liturgických textov – aspoň pokiaľ 
ide o texty z okruhu byzantsko-slovanskej spirituality – je na Slovensku 
pomerne nedávneho dáta. Odcitujem v tejto súvislosti, čo napísal o tom 
profesor Daniel Škoviera, náš významný grécista a latinista. „Podľa našich 
vedomostí ako prvý vystúpil s krátkou, ale pre metodológiu prekladu 
závažnou štúdiou Preklad rituálnych staroslovienskych pasáží do slovenčiny 
lingvista z Univerzity Komenského docent Štefan Švagrovský. Roku 1993 
obhájil W. Bugel licenciátnu dizertáciu Wersje słowackie liturgii bizantyjskiej 
sw. Jana Chryzostoma z lat 1976 i 1986. V septembri 1997 vystúpil autor tohto 
príspevku v Prešove na medzinárodnej konferencii Umelecký a odborný 
preklad v medzikultúrnych vzťahoch s referátom Slovenské preklady byzantských 
liturgických textov, v ktorom sa pokúsil vymedziť tri hlavné typologicky 
odlišné zložky; príspevok sa stretol so živým ohlasom, ale keďže dosiaľ 
nevyšiel zborník z konferencie, býva citovaný iba z rukopisnej podoby 
(príspevok nebol doteraz publikovaný). Zavedenie nového prekladu roku 
1998 vyvolalo tri príspevky na stránkach časopisu Slavica Slovaca. Sčasti 
kritické stanovisko k metodológii i niektorým jednotlivostiam zaujal 
Štefan Švagrovský, napriek niekoľkým kritickým poznámkam ho kladne 
hodnotil Andrej Škoviera a napokon s vášnivou, azda až priveľmi osobnou 
apológiou vystúpil Jozef Pavlovič, jeden z členov prekladateľského kolek-
tívu. K prácam teoretickej povahy treba ďalej zaradiť dve štúdie Andreja 
Škovieru a problematiku načrtáva aj Michal Hospodár v kapitole Jazyk 
liturgického textu vo svojej knihe o eucharistickej liturgii.“ Toľko citát.
 Na môj príspevok reagoval člen prekladateľského kolektívu, respektíve 
hlavný autor prekladu (sám sa ním nazval) Jozef Pavlovič, v tom čase gréc-
kokatolícky kňaz. K mojej kritike, že je to „preklad z druhej ruky, kompilačný 
preklad, preklad kopírujúci cirkevnoslovanský text v jeho jednotlivých lexémach, 
slovných spojeniach, syntaktických väzbách“, zaujal ostro odmietavé stanovisko 
s poukazovaním na to, že Kongregácia pre východné cirkvi pri Svätej sto-
lici považovala preklad „za verný východiskovému cirkevnoslovanskému textu 
v zmysle teológie, tradície i kultúrnych hodnôt slovenčiny“. Lenže aj preklady tej 
istej liturgie z rokov 1976 a 1986 schválila tá istá kongregácia vo Vatikáne. 
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Prečo operuje týmto schválením len v súvislosti so „svojím“ prekladom? 
Rím to schválil, a ako sa hovorí od čias pápeža Inocenta, ktorý v roku 416 
začal bulu slovami Roma locuta, causa finita, niet sa o čo prieť! Ale v profán-
nej vede sa možno opýtať, či kardinál Silvestrini, Talian, profesor R. Taft, 
Angličan, a arcibiskup Marusyn, Ukrajinec, sú odborníkmi v prekladaní 
cirkevnoslovanských textov do slovenčiny.
 Ďalšia podstatná výhrada J. Pavloviča k mojej kritike prekladu, že ja, 
„z nepochopiteľných príčin hovorím o východiskovom cirkevnoslovanskom texte 
ako o metatexte, ktorý zároveň dávam do protikladu s gréckym originálom“. 
Pavlovič namieta, že cirkevnoslovanský text liturgie „je záväzný pre všetky 
východné katolícke cirkvi byzantsko-slovanského obradu“, pričom vyjadruje 
počudovanie nad tým, že ja ako slavista odmietam „historicky, v kultúrnych 
dejinách Slovanov overený cirkevnoslovanský text vlastný starobylej tradícii do-
mácej a preferujem grécky text“. Tu ide o nedorozumenie. Ja rešpektujem to, 
že Svätá stolica nariadila vyhotoviť slovenský preklad z cirkevnoslovanské-
ho metatextu, a nie gréckeho originálu, ja som len žiadal, aby sa na tých 
miestach, kde je cirkevnoslovanský preklad z gréčtiny nie celkom jasný 
alebo nedostatočne zrozumiteľný, a takých miest je v spomenutej liturgii 
niekoľko, sa cirkevnoslovanský text porovnal s gréckym originálom. Na 
takéto miesta upozornil D. Škoviera ešte v roku 1997, teda pred vydaním 
tretieho prekladu, respektíve verzie liturgie.
 O cirkevnoslovanských prekladoch z gréčtiny existuje bohatá a aj znač-
ne kritická literatúra (Vatroslav Jagic a jeho kritika slovanských preklada-
teľov gréckych bohoslužobných minejí). Nielen mineje, ale aj iné byzantské 
rituálne texty sa do dnešných moderných jazykov v princípe prekladajú 
z cirkevnoslovanských predlôh, pokiaľ sú gramaticky korektné a ich obsah 
dáva zmysel. Až vtedy, keď sa ukazuje, že cirkevnoslovanská verzia nedáva 
zmysel, nevystihuje obsah, alebo sa teologicky ukazuje ako nesprávna, treba 
urobiť preklad takéhoto miesta v texte z gréckeho originálu. Gréčtina má 
byť smerodajná aj v tých prípadoch, keď sa cirkevnoslovanský text javí ako 
nejednoznačný. V dejinách prekladu je veľa príkladov, keď prekladatelia 
rituálnych byzantských textov odmietali prekladať cirkevnoslovanský text 
práve pre jeho nejasnosť alebo nejednoznačnosť a prekladali z gréckeho ori-
ginálu (ako príklad môže slúžiť maďarský preklad liturgie sv. J. Zlatoústeho 
z roku 1795 vyhotovený v Užhorode, hoci v tomto prípade mohli byť 
pohnútky aj iné). V tomto zmysle bola moja kritika zacielená na niektoré 
miesta v najnovšom slovenskom preklade liturgie sv. J. Zlatoústeho. Som 
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za porovnávanie s originálnymi gréckymi textami aj preto, že poznám 
históriu cirkevnoslovanských prekladov v byzantsko-slovanských cirkvách 
(tak pravoslávnych ako aj zjednotených s Apoštolskou stolicou), poznám 
spory, najmä od polovice 16. storočia o „opravách“ cirkevnoslovanských 
prekladov (Maxim Grek, patriarcha Nikon). O týchto opravách, ktoré sa 
temer vždy v Rusku končili rozkolom, existuje rozsiahla literatúra.
 Pravda, boli a aj sú tiež takí, ktorí cirkevnoslovanské preklady pova-
žujú za vynikajúce po stránke presnosti (vecnej, významovej, štylistickej 
vybrúsenosti, a majú pre ne tie najvzletnejšie vyjadrenia, skoro vždy bez 
konkrétnych textových dokladov, tak u nás, ale najmä v Rusku, v tzv. tre-
ťom Ríme – Moskve), keď sa tento stredoveký štát stal „jediným ochrancom 
ortodoxie“. Preto sa nemožno čudovať ani slovám ruského jazykovedca 
a historika N. A. Meščerského, ktorý napísal: „Bezymjannyje i bezvestnyje 
slavjanskije perevodčiki osuščestvili v 10-12 vv. podlinno titaničeskij trud, peredav 
na svojom rodnom jazyke v poetičeskoj forme mnogotomnyje sobranija stichir, 
troparej, kondakov i kanonov. Eti perevodčiki byli odarjonnymi poetami s tonkim 
sluchom i čuťjom rodnogo slavjanskogo slova...“
 J. Pavlovič v apológii „svojho“ prekladu liturgie mi vyčíta, že nepoznám 
text byzantsko-slovanskej liturgie, keďže som vo svojej kritikej štúdii na-
písal: „Byzantská liturgia, podobne ako rímska latinská omša, sa skladá z dvoch 
liturgií – liturgie slova alebo katechumenov a liturgie eucharistie alebo veriacich.“ 
Napriek tomu, že ma Pavlovič poúča, že to tak nie je, a pripomína mi, že 
latinská omša má štyri časti a liturgia sv. J. Zlatoústeho päť, trvám na tom, 
čo som napísal, pretože vlastný liturgický (omšový) úkon sa skladá z týchto 
dvoch liturgií, ostatné časti sú k tomuto vlastnému liturgickému úkonu 
pridané v rôznych historických dobách tak v cirkvi byzantsko-slovanskej 
ako aj rímsko-latinskej (v byzantskej ešte úkon kajúcnosti pred ikonosta-
som, ďalej proskomídia, prepustenie a záverečné ďakovné modlitby; 
v rímsko-latinskej ešte úvodné obrady, čiže liturgia zhromaždenia, ďalej 
liturgia rozoslania a prepustenie). Polemiku okolo prepustenia a opustenia 
chrámu, respektíve rozoslania považujem za kontraproduktívnu – rozdá-
vanie a prijímanie antidoru sa jednak nekoná vždy a jeho prijatie nie je pre 
veriaceho povinné.
 J. Pavlovič nesúhlasí ani s mojou mienkou, že v záujme zachovania 
„kódu východnosti a kultúrnej byzantskej tradície“ by sa mali biblické citáty, ako 
integrálna zložka byzantskej liturgie (popri dialogických pasážach a hym-
noch), tak novozmluvné ako aj starozmluvné, prednášať podľa Septuaginty 
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a nie Vulgáty, respektíve Neovulgáty, pretože, ako on píše, „Kongregácia pre 
východné cirkvi, múdro predvídajúc možné problémy, vyslovila sa takto: vychádzať 
z biblického textu, ktorý sa na Slovensku bežne používa“. Pavlovič, podobne 
ako zmienená kongregácia má pravdu, že je to spojené s komplikáciami, 
je však tiež namieste otázka, či aj pre byzantskú liturgiu v slovenčine má 
byť latinská Vulgáta povinným fundamentom. Ak máme byť verní byzant-
skej kultúrnej tradícii, treba na otázku odpovedať negatívne. Uvediem 
príklad.
 Začiatok doxologického hymnu má v latinskej tradícii dichotomické čle-
nenie: Gloria in exelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Východná 
liturgia má však text trojčlenný: Doxa en hypsistois Theó kai epi gés eiréné, en 
anthrópois eudokia. Tomu zodpovedá cirkevnoslovanská responzia: Slava vo 
vyšnich Bohu i na zemľi mir, v čelovicich blahovolenije. Trichotomický text sa 
uplatnil už vo väčšine prekladov do slovenčiny: Sláva na výsostiach Bohu a na 
zemi pokoj, v ľuďoch dobrá vôľa (porov. Modlitby a piesne pre gréckokatolí-
kov; preklad Biblie pre slovenských pravoslávnych; slovenský ekumenický 
preklad Biblie; české protestantské preklady Biblie). Výnimkou je však 
dichotomický text v najnovšom preklade liturgie sv. J. Zlatoústeho (s. 14).
 Hoci netreba podceňovať komplikácie, ktoré z toho vyplývajú pre 
spoločnú modlitbu rozdielnych obradových spoločenstiev, má v sloven-
skom prostredí pozitívny význam, ak sa pri dominujúcej latinskej tradícii 
akcentuje identita východného byzantského rítu aj ponechaním tohto 
znaku odlišnosti. Rovnako je to aj pri záverečnej vete hymnu Gloria. Hoci 
originálny text znie: cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris, slovenský preklad: 
s Duchom svätým v sláve Boha Otca (Misál 1952) nerešpektuje antepozíciu 
zhodného prívlastku, ale drží sa takpovediac normálnej podoby s Duchom 
Svätým. Táto relatinizácia nie je náhodná. Slovenské prostredie vníma po-
radie Svätý Duch ako jednoznačný kód východnosti, podobne ako spôsob 
prežehnávania sa alebo slová ako Pascha, Päťdesiatnica (namiesto Veľká 
noc, Turíce) a iné. Tento stav by sa nemal vnímať ako anomálie, ktorá iba 
znepríjemňuje spoločné modlitby alebo komplikuje prácu prekladateľa.
 Jedným z najznámejších hymnov byzantskej liturgie je Cherubínsky 
hymnus zo šiesteho storočia. Spieva sa na začiatku liturgie veriacich pri 
tzv. Veľkom vchode. Je to hymnický spev, v ktorom sa zem spája s nebom, 
veriaci s anjelmi, časná zemská bohoslužba s väčnou bohoslužbou nebes-
kou (Misál 1952). Aj tento hymnus v doterajších slovenských prekladoch 
ukazuje, že by bolo správnejšie orientovať sa na originálny grécky text, nie 
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cirkevnoslovanský, hoci tento budí dojem, že mu možno ľahko rozumieť. 
Jeho začiatočná časť v cirkevnoslovanskom preklade znie: Iže Cheruvimy 
tajno obrazujušče i životvorjaščej Trojci trisvjatuju pisň prinosjašče (v niektorých 
textoch pripivajušče). Slovenský preklad: My cherubínov tajomne predstavujeme 
a životodarnej Trojici trojsvätú pieseň spievame, ukazuje, že ak by prekladateľ 
vychádzal z gréckeho originálu, kde je slovo eikonizontes, preložil by do 
slovenčiny, že Cherubínov zobrazujeme, a nie predstavujeme. Podobné prípady 
by bolo možné ďalej rozmnožiť.
 Vo svojej štúdii som zapochyboval o „slovenskom“ slove Premúdrosť, 
ktoré je v cirkevnej slovančine prekladom gréckeho slova Orthoi. Toto slovo, 
podľa mňa má v slovenčine negatívnu, respektíve zľahčujúcu konotáciu. Ale 
nie je jednoduché, to pripúšťam, nájsť preň vhodný a funkčný ekvivalent. 
Uvediem do situácie tých, ktorí byzantsko-slovanský obrad liturgie nepoz-
najú: keď pri tzv. Malom vchode dvíha diakon (to je prostredník medzi 
celebrujúcim kňazom a ľudom) evanjeliár uprostred kráľovských dvier 
ikonostasu a zvolá po grécky: Sofia! Orthoi!, bolo by celkom jednoduché 
preložiť tieto dve slová – prvé slovom múdrosť, druhé slovom vztyk alebo 
pozor (v gréčtine sú to vlastne vojenské povely). Samozrejme v nijakom 
doterajšom slovenskom preklade sa s takýmto povelom nestretneme, ale 
len s jeho transformovanými podobami ako: povstaňme alebo jeho lepším 
variantom vstaňte, respektíve stojme priamo! v najnovšom preklade stojme 
úctivo! Niektoré liturgie sa tohto výrazu zbavili tak, že ho nepreložili a jed-
noducho vynechali (napríklad arménsky a český gréckokatolícky, zatiaľ 
Svätou stolicou neschválený). Napriek tomuto logickému vysvetleniu J. 
Pavlovič napísal: „Večnou záhadou mi je aj autorov exkluzívny argument, na 
základe ktorého sa má z prekladu vypustiť csl. slovo prosti, keďže, ako uvádza, 
´veriaci vlastne stoja už od chvíle, keď pred Malým vchodom kňaz zodvihne 
evanjeliár´... Nevedno, kde to tí veriaci takto stoja, nevedno z akých prameňov to 
možno doložiť ako normu, ale najmä nevedno, ako skutočnosť, že kdesi, povedz-
me v dajakej vidieckej cerkvi v Michalovskom okrese, za istých bohoslužobných 
okolností veriaci stoja, môže ovplyvniť prekladateľa liturgického textu, aby z neho 
vypustil dajaké slovo´. Tomu vôbec nerozumiem, veď pri vynechaní tejto 
výzvy zohral úlohu práve fakt, že veriaci vstávajú nie až vo chvíli tejto 
výzvy, ale stoja už odvtedy, ako celebrant zodvihne evanjeliár a nesie ho 
v slávnostnom sprievode ku kráľovským dverám. Podľa D. Škovieru by tu 
významovo i štylisticky lepšie vyhovoval preklad s prehodením poradia 
výziev: Pozor! Najvyššia múdrosť!
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 Ak sa vychádza pri preklade liturgie sv. J. Zlatoústeho len z cirkev-
noslovanského textu, vynorí sa prekladový problém aj pri výzve, ktorá 
v gréčtine znie pred Vyznaním viery (lat. Credo): Tas thyras, tas thyras! En 
sofia proschómen. Cirkevnoslovanská responzia je: Dveri, dveri, premudrostiju 
vonmim a slovenská: Dvere, dvere, premúdrosť vnímajme. Bez poznania kon-
krétnej situácie a historického pozadia vlastne nemôže Slovák túto výzvu 
diakona pochopiť. Treba totiž vedieť, že v minulosti sa ešte neiniciovaní 
(nepokrstení) mohli účastniť len na liturgii katechumenov, teda liturgii 
slova, a po ekténii za katechumenov museli na diakonovu výzvu opustiť 
chrám. Na ďalšej liturgii (eucharistickej) mali právo zúčastniť sa len už po-
krstení veriaci. Tých už nemal by nikto vyrušovať a preto diakon prikazuje 
ostiarom, aby po odchode katechumenov zavreli dvere. Preto namiesto 
dnes nezrozumiteľného prekladu Dvere, dvere, premúdrosť vnímajme, by bol 
vhodnejší explicitnejší variant Dvere! Zatvorte dvere!
 Počas slávenia byzantskej liturgie sa v dialogických pasážach najčastejšie 
ozýva prosba Hospodi, pomiluj. Cirkevnoslovanské Hospodi, pomiluj sa po-
važuje za symbol východného kresťanstva a viacerí teológovia, vzhľadom 
na citový vzťah k tejto starobylej responzii za grécke Kyrie, eleison sa priho-
várajú, aby sa neprekladala. V slovenských prekladoch sú dve responzie: 
Pane, zmiluj sa alebo Zmiluj sa, Pane. Tak je to v prekladoch pre slovenských 
gréckokatolíkov. Slovenský preklad liturgie pre pravoslávnych kresťanov 
vo vlastnom texte liturgie ponecháva Hospodi, pomiluj, ale v rubrike má aj 
preklad Pane, zmiluj sa.
 Preklad liturgie z roku 1998 nezasiahol do prevažnej väčšiny hymnov 
a vôbec sa nezaoberal spevmi Osmohlasníka. Pritom práve hymny sú pre 
prekladateľa azda najtvrdším orieškom. D. Škoviera v štúdii Tri megalynáriá 
v slovenských gréckokatolíckych prekladoch (Škoviera 2004) voľne nadviazal 
na svoju kratšiu štúdiu o prekladoch vianočného kondaku a porovnal tri 
hymny na počesť Bohorodičky, ktoré sa v liturgii používajú najčastejšie, 
a doteraz existujú v troch verziách (Chváľme Boha, Modlitby a piesne pre gréc-
kokatolíkov a Hore srdcia), pričom výslovne zdôraznil, že pri porovnávaní 
vychádza z originálneho gréckeho textu, a cirkevnoslovanský pokladá za 
metatext vysokej autority. Po zhodnotení všetkých troch doterajších verzií, 
pokiaľ ide o ich presnosť, výstižnosť a vernosť z vieroučného hľadiska, do-
spieva D. Škoviera k všeobecnému záveru, že „je oprávnené priznávať gréckej 
pôvodine status prvej autority pri prekladaní liturgických textov do slovenčiny. Pre 
tento postoj nachádza paralelu v dejinách formovania cirkevnoslovanských 
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prekladov, ich opakované revízie sa – ako je známe – vždy opierali o grécku 
pôvodinu.
 Záverom. Nechcel som sa rozširovať o konkrétnych nedostatkoch naj-
novšieho prekladu liturgie sv. J. Zlatoústeho z hľadiska jeho adekvátnosti 
na jednotlivých úrovniach jazyka (lexikálnej, gramatickej, štylistickej), 
lebo by to zabralo veľa miesta a ide o veľmi špecifickú odbornú formu 
prekladu, v ktorej popri interlingválnych otázkach hrajú podstatnú úlohu 
otázky vieroučné a nábožensko-dogmatické. A do tých sa ja ako laik nerád 
púšťam. Nedá mi však, napriek tomu, aby som nezapochyboval o prvom 
zvolaní, ktorým sa začína liturgia. V troch doterajších slovenských verziách 
znie nasledovne:
 verzia I.: Nech je požehnané kráľovstvo Otca i Syna i Svätého Ducha 

teraz i vždycky i na veky vekov;
 verzia II.: Blahoslavené je kráľovstvo Otca i Syna i Svätého Ducha teraz 

i vždycky i na veky vekov;
 verzia III.: Požehnané kráľovstvo Otca i Syna i Svätého Ducha teraz 

i vždycky i na veky vekov.
 Tretia verzia je z teologického hľadiska, podľa môjho názoru, nesprávna 

a navrhujem štvrtú:
 verzia IV.: Zvelebujme kráľovstvo Otca i Syna i Svätého Ducha teraz 

i vždycky i na veky vekov. 

 Len na ukážku z čisto jazykového aspektu uvediem niekoľko prehreškov 
proti dobrej slovenčine:
– nadužívanie prechodníkových a participiálnych väzieb; tieto väzby boli 

v cirkevnej slovančine živým vyjadrovacím prostriedkom, ale v súčasnej 
spisovnej slovenčine je to prostriedok viac-menej umelo udržiavaný. 
Porov. Vezme felón, požehná ho, pobozká, hovoriac takto...; ... oblieka 
sa do stichara (lepšie je oblieka si stichar), modliac sa takto...; Diakon, 
berúc víno a vodu, hovorí...; Obaja si umyjú ruky, hovoriac...

– nadmerná makaronizácia slovenského textu: archijerejsky namiesto 
archipastiersky, prepodobný namiesto úctyhodný, bohonosný namies-
to nosiaci Božie meno, všechválny namiesto najoslavovanejší a iné. 
V slovenkom prekladovom texte slová ako pojas (pás, lat. cingulum), 
vladyka namiesto biskup, vozduch, žertveník, potir, trapeza, epitrachil, pre-
stol a pod. Ale keďže ide o termíny, je otázkou dohody, do akej miery 
môžeme tieto byzantské termíny „prispôsobovať“ slovenčine.
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– zo slovenského prekladového textu „nepríjemne vyčnievajú“ vety ako: 
Čitateľ hovorí nadpis (sic!) apoštola (s. 29). Uzdrav naše slabosti namiesto 
odstráň naše slabosti (s. 3). Zosnutý (-á) namiesto zosnulý (-á);

– zamieňanie slov zbožný a nábožný, svätý a posvätný, časť, čiastka,  častica, 
svoj a tvoj, stolec namiesto trón, služba namiesto obeta a i.

 V budúcnosti bude potrebné dohodnúť sa s vedením slovenskej pravo-
slávnej cirkvi v prvom rade na terminológii byzantsko-slovanského rítu. 
Ktoré termíny majú zostať znakom, respektíve „kódom“ východnosti a pre 
ktoré by bola možná akomodácia so slovenským väčšinovým cirkevným 
spoločenstvom (štóla, kalich, oltár).
 Vo svojej štúdii Z histórie prekladov byzantských liturgických textov 
som v záverečnej časti zdôraznil, že nevyhnutnou podmienkou kvalitné-
ho moderného slovenského prekladu je kooperácia teológov, filológov, 
znalcov byzantského spevu a dobrých slovenských básnikov. Ako príklad 
som uviedol slovenskú evanjelickú cirkev a.v., v rámci ktorej sa na prekla-
doch liturgických textov, predovšetkým spevníka podieľali takí významní 
slovenskí básnici ako P. O. Hviezdoslav, M. Rázus, E. B. Lukáč a iní. Až 
ich práca na prekladoch priniesla zrelé plody. Zo slovenských katolíkov 
byzantského obradu sa zatiaľ žiadny z významných básnikov k tejto práci 
neprihlásil.
 Na tieto slová J. Pavlovič vo svojej štúdii Do tretice o slovenskom pre-
klade byzantsko-slovanskej liturgie napísal: „Pravda, máloktorý prekladateľ 
či básnik je za života pokladaný za významného. Napriek tomu si dovolím 
hrdo vyhlásiť, že slovenský preklad liturgie sv. Jána Zlatoústeho, ktorý autor 
tak kritizuje, je dobrým začiatkom prekladania bohoslužobných textov.“ Ja 
k tomu dodávam, začiatkom áno, ale či aj dobrým, o tom nie som celkom 
presvečený.
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S čím A AkO prAcujú preklADAteliA v OBlASti 
ArcHeOlÓGie

MICHAL DVORECKÝ

 Nasledujúci príspevok vychádza z mojich praktických skúseností, ktoré 
som získal v Archeologickom ústave Slovenskej akadémie vied (ďalej len 
Archeologický ústav SAV), pre ktorý pracujem už len ako externý prekla-
dateľ. Mojím pracovným jazykom je nemčina.
 Príspevok je rozčlenený do niekoľkých častí. V prvej časti sa zaoberám 
prekladateľskou praxou v Archeologickom ústave SAV (kto prekladá, čo sa 
prekladá a ako sa prekladá). V druhej časti prezentujem najvýznamnejšie 
lexikografické a terminografické práce, v ktorých je nejakým spôsobom 
spracovaná archeologická terminológia. Tretia časť je venovaná vybraným 
problémom pri preklade odborných textov z oblasti archeológie.

1. Čo sa prekladá v Archeologickom ústave sAv?

 Publikácie Archeologického ústavu SAV vychádzajú nielen v sloven-
skom jazyku, ale i vo svetových jazykoch. Dôvodom je publikum, pre ktoré 
sú práce, vydávané v Archeologickom ústave určené. Toto publikum je 
na Slovensku dosť úzke, a preto je väčšina prác publikovaná čiastočne aj 
v jednom zo svetových jazykov. Pre archeológiu je ešte stále dominantná 
nemčina, aj keď v poslednej dobe možno pozorovať, že čoraz viac prác je 
publikovaných už aj v anglickom jazyku.
 Ak má byť rukopis publikovaný v cudzom jazyku, preklad textu za-
bezpečuje redakcia, v ktorej pracujú dve redaktorky, ktoré všetky texty 
redakčne upravujú. Po dohode s autorom a vedúcim pracovníkom redak-
cie je východiskový text zadaný prekladateľovi. Všetky potrebné údaje sú 
zaznamenané na Žiadanke na prekladateľské práce (obr. 1).
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ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV SAV

Žiadanka na prekladateľské práce

Meno: ......................................................................................................................

Žiadam o preklad textu (názov práce a charakteristika): 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Počet strán: ....................................... Termín: .............................................

Jazyk: ................................................ ............................................................
     podpis žiadateľa

Práca sa prideľuje: ..................................................................................................

Dátum prevzatia: ............................ Dátum odovzdania: .........................

Súhlas: ..............................

  Obr. 1: Žiadanka na prekladateľské práce

 Po vyhotovení prekladu odošle prekladateľ text zodpovednej redak-
torke, ktorá text redakčne spracuje. Vo väčšine prípadov sa vracia text 
samotnému autorovi na vecnú kontrolu.
 Archeologický ústav má pre angličtinu dvoch externých prekladate-
ľov, pre nemčinu jednu internú prekladateľku a jedného externého pre-
kladateľa.
 Ako prekladateľ v Archeologickom ústave SAV som konfrontovaný 
s viacerými typmi textov. K tým najčastejším patria referáty, resp. pred-
nášky prezentované na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách 
a sympóziách.
 Druhým veľmi častým typom textu sú kratšie, ale aj rozsiahlejšie štú-
die, ktoré sú uverejnené v rôznych odborných časopisoch a zborníkoch 
a vzhľadom na úzku špecializáciu bývajú publikované v inom ako sloven-
skom jazyku. Veľmi dobrým príkladom sú štúdie uverejňované v časopise 
Slovenská archeológia, ktorý dva razy ročne vydáva Archeologický ústav 
SAV a je rozosielaný do celého sveta. A dokonca aj do takých krajín ako 
je Japonsko, Austrália, Ukrajina a pod.
 K ďalšiemu typu textov patria recenzie monografií vydaných v zahra-
ničí, preto je tiež nevyhnutné, aby boli publikované v cudzom jazyku. Ako 
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príklad môžem uviesť recenziu knihy, ktorá bola tiež uverejnená v časopise 
Slovenská archeológia. Išlo o veľmi kontroverznú recenziu monografie 
vydanej v univerzitnom vydavateľstve Cambridge University Press. Celá 
recenzia mala okolo 40 normostrán a bola publikovaná v nemeckom jazyku 
(Fusek 2004).
 K poslednému typu textu patria rozsiahle cudzojazyčné rezumé (zhrnu-
tia), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každého v slovenčine publikovaného 
textu. Veľmi dobrým príkladom je každoročne vydávaná prehľadová publi-
kácia Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku, v ktorej sú v prehľadnej 
forme zverejnené všetky výskumy, ktoré sa v konkrétnom roku realizovali 
a nachádza sa tam aj stručná informácia o nálezoch. Každá krátka správa 
má aj svoje cudzojazyčné zhrnutie. V tejto prehľadovej publikácii sa upred-
nostňuje nemecký jazyk, aj keď nájdeme aj anglické zhrnutia. Angličtina 
je preferovaná hlavne v oblasti archeobotaniky a geológie.

2. Lexikografická časť

 Pre archeológiu ako vednú disciplínu existujú na Slovensku, v Čechách 
a v nemecky hovoriacich krajinách viaceré lexikografické práce, v ktorých 
je rôznym spôsobom terminológia spracovaná. Veľký problém však pred-
stavuje skutočnosť, že vždy ide len o nejaký viac-menej neurčitý výber. 
Samozrejme, pre nás prekladateľov a v neposlednom rade aj archeológov, 
ktorí cudzojazyčné texty čítajú a tvoria, je každá lexikografická práca veľkou 
pomocou, avšak len máloktorá z doposiaľ vydaných prác spĺňa požiadavky, 
ktoré by vyhovovali prekladateľom odborných textov z oblasti archeológie 
a aj samotným archeológom. Otázkou, aký slovník potrebuje prekladateľ, 
ktorý má čo dočinenia s archeológiou, som sa už zaoberal na inom mieste 
(Dvorecký 2005, v tlači). Tu by som chcel predstaviť niekoľko prác, v kto-
rých je nejakým spôsobom archeologická terminológia spracovaná.
 Terminografiu archeológie v jazykovom páre slovenčina/čeština a nem-
čina by sme najjednoduchšie mohli typologicky rozdeliť do dvoch veľkých 
skupín. Prvú skupinu tvoria vecné a druhú jazykové slovníky. Pri vecných 
slovníkoch ide predovšetkým o najrôznejšie v slovenskom a nemeckom 
jazyku vydané encyklopédie, príručky, lexikóny, atlasy a iné pomôcky, 
ktoré, pre nich v typickej forme (najčastejšie však abecedne), prezentujú 
teoretické a metodické pojmy archeológie (napr. obdobia a ich znaky, 
periodizáciu, materiálne kultúry, mapy a i.). Taká je v nemčine práca 
s názvom Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas 
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(Filip 1966) a v slovenčine je podobnou prácou Encyklopédia archeológie 
(Novotný 1986).
 Do druhej, oveľa problematickejšej skupiny som zaradil jazykové slov-
níky. Tie som rozdelil na všeobecné a odborné slovníky. Z tých všeobec-
ných sa oplatí spomenúť dvojjazyčné slovníky, ktoré sú neodmysliteľnou 
pomôckou každého prekladateľa pri hľadaní terminologických informácií. 
Na Slovensku patria k najrozsiahlejším Nemecko-slovenský slovník od Márie 
Čiernej a kolektívu (Čierna 1986) a Slovensko-nemecký slovník od Marty 
Juríkovej a kolektívu (Juríková 1997). Tieto dve lexikografické diela, popri 
iných, ktoré sú rozsahom menšie, poskytujú odborným prekladateľom 
nanajvýš základné informácie bez bližšieho kontextu alebo iných údajov. 
Autori oboch slovníkov uvádzajú síce v zozname skratiek a znakov skratku 
archeol. – termín v archeológii, ale prekladateľ nájde v slovníku minimálne 
množstvo termínov relevantných pre archeológiu. Ako dobrý príklad nám 
poslúžia v archeologických textoch často sa vyskytujúce termíny výskum 
a prieskum. Prieskum (prospekciu) možno charakterizovať ako povinnú 
súčasť metodiky predchádzajúcej výskumu, ako predfázu výskumu a v nem-
čine mu zodpovedajú napríklad tieto ekvivalenty: die Untersuchung, die 
Begehung. Pod výskumom sa rozumie systematické skúmanie javu, lokality 
a pod. Slovenskému termínu výskum zodpovedajú napríklad nemecké 
ekvivalenty die Grabung, die Ausgrabung. Uvedené práce toto rozlíšenie 
prekladateľovi neponúkajú a tak môže dôjsť pri neznalosti uvedených 
skutočností k chybnému prekladu.
 Čo sa týka odborných slovníkov, je jasné, že tvoria asi najrozsiahlejšiu 
a najťažšie klasifikovateľnú skupinu. V odbornej literatúre nájdeme nespo-
četné množstvo typológií a klasifikácií. Ja vychádzam z typológie odbor-
ných slovníkov podľa Felbera (1998) a popritom som si vytvoril vlastnú, 
zjednodušenejšiu typológiu odborných slovníkov v archeológii, ktorú 
tvoria všeobecné, encyklopedické a špeciálne slovníky archeológie. 
 Všeobecné sú určené buď na základnú alebo hlbšiu terminologickú 
orientáciu v odbore. V oblasti archeológie existuje na Slovensku len jedno 
také dielo, ktoré možno považovať za priekopnícku prácu tohto druhu. Ide 
o Príručný archeologický nemecko-slovenský slovník vydaný v roku 1967 
(Novotný 1967). Ako píše autor v úvode, slovník je prvým pokusom svoj-
ho druhu v našej literatúre. Musím, žiaľ, konštatovať, že ide aj o posledný 
mne známy pokus. Slovník nesleduje terminologické ciele, ale zostáva 
pomocníkom prekladovým, čo bolo hlavným cieľom pri jeho zostavovaní. 
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Autor zoradil v abecednom poradí 2500 nemeckých, v archeológii najčas-
tejšie používaných termínov spolu so základnými gramatickými údajmi 
(genus, genitív, plurál), pri ktorých je uvedený slovenský ekvivalent bez 
bližších údajov. Po 39 rokoch sa archeologická obec a v neposlednom 
rade aj prekladatelia a tlmočníci odborných textov z oblasti archeológie 
a príbuzných vied môžu tešiť novému dvojjazyčnému slovníku, ktorý 
vydalo prestížne pražské univerzitné vydavateľstvo Karolinum. Ide o Ne-
mecko-český archeologický slovník (Košnar 2005), ktorý sa svojou veľkosťou 
môže zaradiť medzi stredne veľké typy slovníkov. Autor slovníka Lubomír 
Košnar, vedúci Seminára pre včasnú dobu dejinnú na Filozofickej fakulte 
Univerzity Karlovej v Prahe, si predsavzal, ako tvrdí v úvode, zachytiť 
v slovníku bežnú, ale aj špecifickú zložku slovnej zásoby, ktorá sa vysky-
tuje v odbornej literatúre. Cieľovou skupinou sú predovšetkým študenti, 
ale autor nevylučuje, že slovník by mohol byť prospešný aj pre bádateľov, 
ktorých znalosti nemeckej odbornej archeologickej terminológie nie sú 
dostačujúce. Už teraz je ale isté, že používateľmi sa určite stanú aj bádatelia 
v iných, archeológii príbuzných vedných odboroch, vzhľadom na to, že 
v slovníku sú zahrnuté aj termíny z oblasti antropológie, botaniky, geológie, 
mineralógie, petrografie, numizmatiky.
 Autor sa rozhodol pre abecedné usporiadanie heslových slov. Každé 
graficky zvýraznené heslo je uvedené v základnom tvare, pričom väčšina 
nemeckých termínov zodpovedá novej pravopisnej norme. Pri podstatných 
menách sa nachádzajú patričné parametre. Ide väčšinou o gramatický pa-
rameter, ktorý uvádza len najnevyhnutnejšie informácie (rod podstatného 
mena označený skratkami r, e, s, dvojitý gramatický rod, dvojité možné 
skloňovanie a výhradné užívanie v jednom z gramatických čísel, koncovky 
2. p. sg. a 1. p. pl) a parameter lexikálno-sémantickej spájateľnosti, ktorý 
špecifikuje bližšie odbor použiteľnosti (napr. geod. – geodézia, bot. – bo-
tanika, antr. – antropológia, horn. – horníctvo/baníctvo, stav. – stavebníc-
tvo a pod.). Zoznam všetkých uvedených skratiek sa nachádza na konci 
slovníka (Košnar 2005, 263) a bude určite veľmi prospešný, pretože autor 
používa niektoré nie veľmi bežné skratky (napr. dendr. –dendrochrono-
logie, č. o. – část obce a pod.). Použitie termínov v kontexte sa v slovníku 
neuvádza, ale niekde autor spresňuje v zátvorke význam hesla (napr. r 
Fäustel (-s, -) I. kvádrovitý mlat (železný) s krátkou násadou II. pěstní 
klínek), čo môže byť hlavne pre prekladateľov veľkou pomôckou. Pri 
prídavných menách a slovesách sa žiadne parametre nenachádzajú, čo je 



58

aj pochopiteľné, veď slovník takéhoto druhu nemá nahrádzať gramatiku. 
Pri mnohých termínoch je odkaz na synonymá (→), ktorý však môže byť 
pre neskúseného a v jazyku archeológie nie celkom zbehlého používateľa 
zavádzajúci. Veľkým pozitívom tohto slovníka je pripojený zoznam histo-
rických nemeckých miestnych názvov v Českej republike so zameraním na 
lokality s archeologickými nálezmi, dôležitý pre prácu so staršou nemeckou 
archeologickou a vlastivednou literatúrou. Na konci by sa žiadalo uviesť 
výber excerpovanej literatúry (porov. Dvorecký 2005a).
 Druhú skupinu tvoria encyklopedické slovníky archeológie, ktoré v se-
be spájajú kombináciu jazykového slovníka a encyklopédie. V slovenskej 
lexikografii nepoznám prácu tohto druhu, aj keď je jej opodstatnenie 
neodškriepiteľné.
 Do tretej skupiny som zaradil špeciálne slovníky archeológie. Vytvoril 
som tri skupiny: terminologické glosáre, elektronické slovníky a termino-
logické diplomové práce. Glosáre nám ponúkajú prehľadne a systematicky 
spracovanú terminológiu určitej časti vedného odboru. V archeológii sa 
objavilo už niekoľko takýchto prác. Pre prekladateľov je jedným z naj-
cennejších a najhodnotnejších slovensko-anglicko-francúzsko-nemecký 
glosár archeologickej hmotnej kultúry na Slovensku Šperk a súčasti ode-
vu (Bujna 1996). Glosár je výsledným produktom interného seminára 
Archeologického ústavu k terminologickým otázkam hmotnej kultúry 
s výnimkou keramickej produkcie. Obsahuje názvoslovie druhov a typov 
šperkov/ozdôb a súčastí odevu, ako aj ich morfologických častí, doplnené 
grafickým zobrazením. Je vynikajúcou pomôckou tak pre archeológov, 
ako aj pre prekladateľov, ktorí v glosári uvedenú slovenskú a cudzojazyčnú 
terminológiu môžu považovať za všeobecne záväznú.
 Druhú skupinu špeciálnych slovníkov tvoria elektronické slovníky. 
Pre archeológiu neexistuje na Slovensku žiadny CD-ROM, ktorý by bol 
využiteľný ako odborný (prekladový) slovník. Rád by som však upozornil 
prekladateľskú a odbornú verejnosť na v Nemecku vydaný Wörterbuch 
Archäologie (Gorys 2003), ktorý predstavuje vynikajúcu pomôcku pre 
odborníkov, laikov ako aj pre prekladateľov. Obsahuje okolo 850 článkov 
k archeológii, architektúre, pamiatkam, náleziskám, ktoré sú doplnené 
jednoduchými ilustráciami. Ďalej poskytuje najdôležitejšie, v našom po-
ňatí, terminologické informácie, s ktorými sa odborníci a prekladatelia pri 
svojej každodennej praxi stretávajú.
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3. vyBRAnÉ PROBLÉmy PRI PREKLADE TExTOv Z OBLAsTI   
 ARchEOLÓGIE

 V tejto časti príspevku som sa pokúsil vytýčiť problémy, ktoré sa naj-
častejšie objavujú pri preklade textov z oblasti archeológie. Niektoré rie-
šenia, ktoré v texte navrhujem, nie sú, samozrejme, záväzné, ale opierajú 
sa o zaužívanú prax v redakcii Archeologického ústavu SAV v Nitre.
 Prvý problém, ktorý spomaľuje a sťažuje prácu nielen prekladateľom, 
ale aj redaktorom a korektorom, je nejednotné používanie terminológie. 
Napríklad často sa stáva, že dvaja autori píšu štúdiu, v ktorej sa zaoberajú 
jednou vecou, ale každý ju pomenúva inak. Už tu boli pokusy usilujúce 
sa o zjednotenie terminológie, ale niektorí autori ich vôbec nerešpektujú. 
„Najčerstvejší“ pokus o zjednotenie časti terminológie z oblasti arche-
ológie predstavuje interný seminár k terminologickým otázkam hmotnej 
kultúry s výnimkou keramickej produkcie, ktorý v roku 1987 zorganizoval 
Archeologický ústav SAV v Nitre. Žiaľ, aj po viac ako 15 rokoch nie sú nie-
ktorí autori ochotní používať terminológiu jednotne. Riešenie tohto problé-
mu ešte asi dlhší čas zostane na pleciach výkonných redaktorov, ktorí budú 
musieť autorov koordinovať a upozorňovať ich na (ne)jednotné používanie 
terminológie. Druhým možným riešením by bol krátky terminologický ex-
kurz na začiatku každej rozsiahlejšej štúdie, v ktorom by sa vysvetlila v štúdii 
použitá terminológia. Takéto riešenie je časté v rozsiahlejších monografiách, 
ale viem si ho predstaviť aj v kratších štúdiách. V niektorých nemeckých 
alebo rakúskych prácach je to bežná prax. Napríklad keď autor píše o vyu-
žívaní voza v dobe halštatskej, tak vlastným analýzam predchádza ilustrácia 
s popismi jednotlivých častí vozov.
 Druhým veľkým problémom sú názvy archeologických kultúr. Tomuto 
problému sa vo svojich prácach venuje I. Ripka (1983, 1994). Termínom 
archeologická kultúra sa v odbornej literatúra pomenúva priestorovo a ča-
sovo ohraničený súbor príbuzných pamiatok a javov. Archeologická kultúra 
pri štúdiu praveku je konkrétnym historickým celkom, organickým útva-
rom, ktorý vytvárali skupiny ľudí s rovnakými výrobnými a životnými spô-
sobmi, tradíciami, náboženskými predstavami, estetickým cítením. Názvy 
jednotlivých archeologických kultúr sú pomenované podľa významného 
alebo prvého náleziska (porov. Novotný 1986, 57). Slovenský názov väčšiny 
archeologických kultúr je zachytený v Encyklopédii archeológie (Novotný 
1986), ale problém nastáva vtedy, keď treba jednotlivé kultúry preložiť do 
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cudzieho jazyka. Vtedy siaham najčastejšie po nemeckých encyklopédiách 
a paralelných textoch, v ktorých nájdeme nespočetné množstvo spôsobov, 
ako možno prepis uskutočniť (napr. Ludanickú skupinu som našiel dote-
raz prepísanú tromi možnými spôsobmi: Ludanice-Gruppe, Ludanicer 
Gruppe, Ludanice Gruppe; pri Protolužickej kultúre máme tiež niekoľko 
možných riešení: Vorlausitzer Kultur, Vorlausitz-Kultur, Protolausitzer 
Kultur). V redakcii Archeologického ústavu SAV sa opierame najčastej-
šie o práce napísané rakúskymi alebo nemeckými archeológmi, ktoré sú 
zároveň vydané v nemeckých vydavateľstvách a možno ich považovať za 
vierohodné. Druhým veľmi dobrým zdrojom je nemecká encyklopedická 
príručka archeológie (Filip 1966), ktorej obsah je porovnateľný so sloven-
skou Encyklopédiou archeológie (Novotný 1986).
 Ďalší problém, s ktorým sa prekladatelia stretávajú, vzniká pri preklade 
vlastných mien pohorí, dolín, riek a sídlisk. V princípe je možné každé 
toponymum preložiť do cudzieho jazyka, či už ide o názov rieky, pohoria 
alebo mesta. V staršej nemeckej archeologickej a vlastivednej literatúre sa 
stretávame v podstate len s nemeckými pomenovaniami. Otázne je, ako 
je takýto preklad vnímaný druhou stranou. Existujú určité pomenovania, 
ktoré sú bežne zaužívané a aj prekladané a nie sú vnímané neprirodzene, 
pretože sa vyskytujú v rôznych sprievodcoch, letákoch (napr. Dunaj – die 
Donau, Labe, die Elbe, Dneper, der Dnjeper, Podunajská nížina – die 
Donauebene). Čo ale urobiť s menami rôznych malých mestečiek, riek, 
potokov, pohorí, vrchov, ktoré sú obzvlášť významné pre archeológov, 
pretože sa v ich blízkosti nachádzajú rôzne významné archeologické loka-
lity? Ide napr. o mesto Nitra, rieky Žitava, Hron, Váh alebo o vrch Zobor. 
Každé z týchto toponým má aj svoj nemecký ekvivalent (Nitra – Neutra, 
Žitava – Zitava, Hron – Gran, Váh – Waag, Zobor – Zobor-Berg), ktorý, 
samozrejme, nenájdeme na aktuálnej mape Slovenska. A všetci tí, ktorí 
budú chcieť vedieť niečo bližšie o týchto archeologických lokalitách či 
nálezoch alebo budú chcieť hľadať nejaké paralely, skúmať pohyb kultúr-
nych skupín, budú v každom prípade pracovať s aktuálnou mapou. A na 
mape Slovenska nenájdu žiadne nemecké názvy (napr. Neutra, Zitava, 
Waag alebo Preßburg). Prekladateľská prax nám ukázala, že pri menej 
známych a neznámych toponymách nie je vhodné používať cudzojazyčný 
ekvivalent, skôr treba v preklade naznačiť, či ide o rieku alebo potok, okres, 
mesto alebo dedinu, pohorie, vrch, pahorkatinu alebo kotlinu a pod. (pozri 
východiskový text 1 a preklad východiskového textu do nemčiny 1).
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Východiskový text 1

 Neopevnené sídliská sa nachádzali vo viacerých geomorfologických jed-
notkách (mapa 1). Na pahorkatinách: lokalita Párovské Háje – Zálužianska 
pahorkatina; lokalita Mýtna Nová Ves – Bojnianska pahorkatina. Na rozhra-
ní pahorkatín a nivy rieky Nitry: lokality Mikov Dvor, Chrenová poloha Shell, 
Chrenová poloha Športový areál – Žitavská pahorkatina a Dolnonitrianska 
niva; lokalita Čakajovce – Bojnianska pahorkatina a Stredonitrianska niva. 
Z úbočia vrchu Zobor: lokality Šindolka a Martinský vrch.

Preklad východiskového textu 1

 Unbefestigte Siedlungen befanden sich in mehreren geomorphologischen 
Einheiten (Karte 1). Auf den Hügelländern: Lage Párovské Háje – Zálužianska 
pahorkatina (Hügelland); Fundstelle Mýtna Nová Ves – Bojnianska pa-
horkatina (Hügelland). An der Grenze der Hügelländer und der Aue des 
Nitra-Flusses: Fundstellen Mikov Dvor, Chrenová, Flur Shell, Chrenová-Flur 
Športový areál – Žitavská pahorkatina (Hügelland) und die Untere Nitra-
Aue; Fundstelle Čakajovce – Bojnianska pahorkatina (Hügelland) und die 
mittlere Nitra-Aue. Von dem Abhang des Zobor-Bergs: Fundstellen Šindolka 
und Martinský vrch (Berg).

 V redakcii Archeologického ústavu SAV je dohodnutý tento spôsob zna-
čenia, ktorý síce nie je najideálnejším riešením, pretože narúša koherenciu 
textu, ale na druhej strane je akceptovateľný v zahraničí a predovšetkým 
má svoju výpovednú hodnotu, pretože sa čitateľ dozvie, čo potrebuje
 Posledným problémom, s ktorým sa v prekladateľskej praxi veľmi 
často stretávam, je preklad názvov inštitúcií. Ide predovšetkým o názvy 
múzeí, v ktorých sú archeologické nálezy deponované, a názvy univerzit-
ných alebo iných vedeckých pracovísk. Pri prekladoch názvov inštitúcií 
môžu vzniknúť dve situácie. Ak ide o inštitúciu, ktorá má vo svojom 
štatúte alebo na svojej webovej stránke zverejnený oficiálne používaný 
preklad aspoň v dvoch svetových jazykoch (napr. Univerzita Konštantína 
Filozofa v Nitre – Konstantin-Universität Nitra; Univerzita Komenského 
v Bratislave – Comenius-Universität Bratislava; Archeologický ústav 
SAV v Nitre – Archäologisches Institut der Slowakischen Akademie der 
Wissenschaften, môžeme prebrať tento cudzojazyčný názov priamo do 
textu (pozri východiskový text 2) a do zátvorky uvádzame slovenský názov 
inštitúcie. 



62

Východiskový text 2

 … V zbierkach slovenských múzeí sa nachádzajú viaceré antické bronzové 
plastiky, ktorých skutočný pôvod a presné časové zaradenie nie sú známe. 
Jednými z nich sú aj dve figurálne plastiky – Jupiter v zbierke Vlastivedného 
múzea v Hlohovci a Herkules v Marcelovej zbierke, deponovanej v Arche-
ologickom múzeu SNM v Bratislave…

Preklad východiskového textu 2

 … Zu solchen Gegenständen gehören auch zwei figurale Plastiken – 
eine Jupiter-Plastik in der Sammlung des Heimatkundlichen Museums in 
Hlohovec (Vlastivedné múzeum, Hlohovec/Slowakei) und eine Herkules-
Plastik in der Sammlung von E. Marcel, die im Archäologischen Museum 
des Slowakischen Nationalmuseums in Bratislava (Archeologické múzeum 
SNM, Bratislava/Slovensko) deponiert ist…

 Horšie je, a to je ten druhý prípad, keď o inštitúcii nie je v cudzom 
jazyku známe vôbec nič. V tom prípade sme nútení vytvoriť vlastný pre-
klad, pretože čitateľom treba aspoň priblížiť, čím sa inštitúcia zaoberá. 
Najideálnejším riešením by bolo, keby si každá inštitúcia vytvorila preklad 
svojho názvu aspoň do angličtiny, nemčiny a francúzštiny. Druhým rieše-
ním je vytvorenie viacjazyčného on-line prístupného zoznamu inštitúcií 
a pracovísk, ktorý by bolo možne kedykoľvek aktualizovať. Bol by to malý 
krok k ujednoteniu názvov inštitúcií vo viacerých jazykoch.

4. Záver

 Záverom by som len rád poznamenal, že je smutné, že pre archeológiu 
ako vednú disciplínu, ktorá na Slovensku zaujíma dôležité miesto v systéme 
vied, neexistuje ešte žiadne rozsiahlejšie lexikografické alebo terminogra-
fické dielo, hoci väčšina výsledkov vedeckého bádania je publikovaných 
v anglickom, ale predovšetkým nemeckom jazyku. Je mi jasné, že spra-
covanie pojmového aparátu archeológie nie je žiadna jednoduchá a krát-
kotrvajúca záležitosť, ale o to viac by som chcel apelovať na jazykovedcov 
a prekladateľov, aby sa zvážila možnosť vzájomnej spolupráce a postupne 
sa vytvorili podmienky na realizáciu tejto rozsiahlej a dlhodobej úlohy, 
pretože len tak bude mať Slovensko možnosť prezentovať kvalitné výsledky 
práce nielen u nás, ale aj v zahraničí.
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trADičná pOľnOHOSpODárSkA terminOlÓGiA 
v AtlASe SlOvenSkéHO jAZykA A v SlOvAnSkOm 
jAZykOvOm AtlASe

ADRIANA FERENČÍKOVÁ

 Z historického hľadiska patria výrazy pomenúvajúce základné reálie, 
činnosti a javy z okruhu poľnohospodárstva k najstarším vrstvám slovnej 
zásoby. Jadro tejto tematickej lexikálnej oblasti je predhistorického dáta 
a dobre odráža vzťahy medzi geneticky príbuznými jazykmi. Jej relatívne 
mladšie vrstvy zas poskytujú dôkazy o spoločensko-hospodárskych kon-
taktoch s inými etnikami bez ohľadu na ich genetické zväzky.
 Aj slovenčina si v lexike z oblasti poľnohospodárstva zachovala výrazné 
praslovanské dedičstvo, no v porovnaní so susednými slovanskými jazykmi 
sa vyznačuje aj osobitnými prvkami, a to tak v lexikálnom inventári, ako aj 
v sémantickej štruktúre slov rovnakého pôvodu (porovnaj napr. rozdielny 
význam slov kapusta a dyňa, resp. dyně v slovenčine a češtine).
 Roľnícke hospodárenie bolo na našom území na relatívne vysokom 
stupni už v čase prenikania staromaďarských kmeňov do Dunajskej kotliny. 
Od tamojších Slovanov, našich priamych predkov, starí Maďari s prebera-
ním roľníckeho spôsobu života prebrali aj vysoké percento výrazov súvi-
siacich s obrábaním pôdy. Výrečným dôkazom toho sú prípady ako puszta 
– *pusta (zemja), mocsár – *močarь > močiar, pázsit – *pažitь, barazda 
– *borzda > brázda, ugar – *ugorъ > úhor, parlag – *perlogъ > prieloh, kapál 
– *kopati > kopať, borona – *borna > brána, boronál – *borniti > brániť, 
kasa – *kosa > kosa, kasál – *kositi, gerebly – *grabje > hrable, gereblyéz 
– hrabať, lapát – *lopata, csép – *cěpъ > cep, szita – *sito, rozs – *rъžь > raž, 
szalma – *solma > slama, kalász – *kolsъ > klas, polyva – *pelva > pleva, 
konkoly – *ko, kolь > kúkoľ, asztág – *stogъ > stoh, széna – *sěno > seno, 
répa – *rěpa > repa, abrak – *obrokъ > obrok, len – *lьnъ > ľan, csoroszlya 
– *čerslo > črieslo, čerieslo a pod.
 Tisícročné spolužitie Slovákov s Maďarmi v spoločnom štáte slovenskú 
roľnícku terminológiu ako celok výraznejšie nepoznačilo. Pri výpožičkách 
z tohto tematického okruhu ide zväčša o názvy takých reálií a javov, ktoré 
na Slovensko prenikli maďarským prostredníctvom. Badateľnejší výskyt 
takýchto hungarizmov v dialektoch je iba na slovensko-maďarskom pohra-
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ničí (napr. geregyňa ‚melón cukrový‘ bot. Melo sativus, zo slov, ktoré majú 
väčší územný rozsah, možno uviesť zemplínsky výraz kenderica z maď. 
tengeri ako názov kukurice a sloveso moržovať s významom ‚odzrňovať 
kukuričný klas‘ z maď. morzsol, rozšírené v časti západoslovenských a stre-
doslovenských nárečí. Osobitným prípadom sú spätné výpožičky, t.j. slová, 
ktoré majú slovanský pôvod, ako napr. gazda < *gospod- ‚pán, hospodár‘, 
pajta < *pojata ‚stodola, kôlňa‘, parlág < *perlogъ ‚prieloh‘.
 O situácii v staršom období slovenčiny vydáva svedectvo poľnohos-
podárska lexika obsiahnutá v Historickom slovníku slovenského jazyka, 
vychádzajúca najmä z listinného materiálu administratívno-právneho 
charakteru (testamenty, kúpno-predajné zmluvy, majetkové spory, súpisy 
inventára a pod.) Poľnohospodársku lexiku z prelomu 18. a 19. storočia 
dobre odrážajú popularizačné diela Juraja Fándlyho i Bernolákov päťzväz-
kový Slowár. To nám umožňuje sledovať situáciu v tejto tematickej oblasti 
slovnej zásoby v historickej perspektíve.
 Na výskum lexiky spojenej s poľnohospodárstvom sa obzvlášť zameria-
va dialektológia, a to tak pri jej lexikografickom spracovaní v tematických 
slovníkoch, ako aj pri predstavení územnej diferencovanosti národného 
jazyka či skupiny jazykov metódami jazykového zemepisu v národných 
i nadnárodných atlasoch. Výsledky takto spracovaných výskumov sú 
cenným prínosom nielen pre jazykovedu, históriu a etnológiu, ale svojou 
výpovednou hodnotou oslovia aj širšiu kultúrnu verejnosť.
 So zámerom predstaviť územnú diferencovanosť slovenčiny kartogra-
ficky začal slovenskú poľnohospodársku lexiku skúmať český dialekto-
lóg Václav Vážný. Do Dialektologických dotazníkov pre Slovensko, ktoré 
v rokoch 1921 – 1930 vydával v Matici slovenskej, zaradil mnohé otázky 
zamerané na zistenie nárečových názvov domácich zvierat a činností sú-
visiacich s ich chovom, názvov pestovaných rastlín, náradí používaných 
pri obrábaní pôdy a pod. Viaceré činitele spôsobili, že materiál, ktorý 
Vážný pomocou externých spolupracovníkov zhromaždil, sa knižného 
spracovania nedočkal a tvorí časť archívu dialektologického oddelenia 
Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV.
 Po celoplošnom nárečovom výskume fonetickej a morfologickej di-
ferencovanosti slovenských nárečí v rokoch 1949 – 1963 (na základe 
dotazníka, ktorý zostavili Eugen Pauliny a Jozef Štolc, sa získali údaje 
z cca 2500 obcí), výsledkom ktorého je 1. a 2. zväzok Atlasu slovenského 
jazyka, sa pristúpilo k výskumu lexiky a tvorenia slov vo vybraných 335 
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lokalitách. Autor lexikálnej časti dotazníka Anton Habovštiak zaradil doň 
celkovo 400 otázok vzťahujúcich sa na poľnohospodárstvo a chovateľstvo. 
Z nich sa – najmä z priestorových dôvodov – do atlasu (4. zv.) dostalo iba 
123. K nim treba prirátať 49 máp z 3. zväzku, venovaného slovotvornej 
problematike. Autor slovotvornej časti dotazníka i tohto zväzku Ferdinand 
Buffa sa sústredil najmä na zistenie územných rozdielov v stavbe slov od-
vodených od rovnakého základu. Aj v tomto prípade je výskumom získaný 
a v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV archivovaný nárečový materiál oveľa 
rozsiahlejší ako ten, ktorý je predstavený na mapách.
 Osobitne na výskum lexiky z tejto širokej tematickej oblasti je zameraný 
Dotazník pre výskum slovníka slovenských nárečí, ktorý autorsky pripravil 
Konštantín Palkovič.1 Tvoria ho tematické podskupiny pestovanie rastlín, 
chov zvierat, poľnohospodárske stavby, poľnohospodárske náradie a stroje, 
dopravné prostriedky, ekonomika, organizácia, družstevníctvo, ovocinár-
stvo, zeleninárstvo, vinohradníctvo, kvetinárstvo, včelárstvo, rybárstvo, 
ovčiarstvo a salašníctvo.
 Terénny výskum podľa tohto dotazníka robili poslucháči slovenčiny 
na Filozofickej fakulte UK a získané údaje sú tiež archivované v Jazyko-
vednom ústave Ľudovíta Štúra SAV. K. Palkovič sa výskumu poľnohos-
podárskej lexiky venoval systematicky a jeho početné štúdie od r. 1956 
vyšli vo viacerých odborných periodikách (napr. Slovenské odborné náz-
voslovie, Agricultura, Jazykovedný časopis, Kultúra slova) a zborníkoch 
(Jazykovedné štúdie, Philologica, Etnografia a i.).
 So zameraním na systematické získavanie nárečovej lexiky do kartotéky 
Slovníka slovenských nárečí boli v 70. rokoch zostavené aj viaceré mono-
tematické dotazníky. Jozef Nižnanský je autorom špecifických dotazníkov 
Vinohradníctvo (622 otázok + 4 obrazové prílohy) a Včelárstvo (207 otázok), 
na poľnohospodárske produkty sa však vzťahujú aj viaceré otázky z jeho 
dotazníkov Ľudové jedlá, Príprava jedál a ich konzumovanie a Nápoje 
a ich konzumovanie. Pre úplnejšiu informáciu o nárečových výskumoch 
orientovaných na poľnohospodársku lexiku treba ešte spomenúť tematicky 
usporiadané slovníky J. Matejčíka (Lexika Novohradu) a I. Ripku (Vecný 
slovník dolnotrenčianskych nárečí).
 Slovná zásoba spojená s roľníckym spôsobom života je súčasťou každého 
národného atlasu, no výber javov, ktoré sa na mapách predstavujú, je pod-
mienený územnou diferencovanosťou ich pomenovaní. V nadnárodných 
1 Vyšiel r. 1961 ako cyklostyl na Filozofickej fakulte UK.
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atlasoch, ktoré metódami lingvistickej geografie predstavujú nárečovú 
situáciu na rozsiahlom území geneticky príbuzných jazykov, výber karto-
grafovaných javov ovplyvňuje väčší počet činiteľov. Pokiaľ ide o tematic-
kú oblasť poľnohospodárstvo, je to aj ohľad na klimatické a geografické 
podmienky. Tie okrem iného ovplyvnili aj zaradenie otázok do dotazníka, 
podľa ktorého sa zbierali terénne údaje pre Slovanský jazykový atlas, a ná-
sledne aj výber javov na kartografické spracovanie. Táto časť lexiky bude 
obsahom 4. zv. jeho lexikálno-slovotvornej série (za technické spracovanie 
elaborátov tohto zväzku, autorsky vypracovaných členmi medzinárodnej 
pracovnej skupiny, ako aj za vyhotovenie syntetických máp a redakčnú 
prípravu zodpovedá slovenský riešiteľský kolektív). Na analytických ma-
pách bude v ňom zobrazených 88 javov, medzi ktorými sú zastúpené názvy 
ovocných stromov a ich plodov, zeleniny, obilia, náradia, rozličných typov 
obrábaného terénu, názvy činností i činiteľov, ale aj prípady s geograficky 
diferencovanou sémantikou slov radlo, žito a dyňa. Rovnaké slovotvorné 
typy sa zhrnujúco predstavia aj na syntetických mapách. Tradičná slovná 
zásoba spojená s chovom úžitkových zvierat je obsiahnutá v 2. zv. tejto 
série Slovanského jazykového atlasu, ktorý vyšiel roku 2000 vo Varšave. 
Na rozdiel od tohto mnohozväzkového atlasového projektu, koncipova-
ného najmä z hľadiska genetických vzťahov, v Celokarpatskom jazykovom 
atlase sa sledoval najmä odraz medzietnických kontaktov v jazyku. V jeho 
siedmich zväzkoch je v najväčšom rozsahu zastúpené tradičné ovčiarstvo 
a kopaničiarske poľnohospodárstvo. Diela, ktoré sme tu v krátkosti predsta-
vili, tiež môžu byť nápomocné pri uvažovaní o vhodnosti niektorých slov 
v súbore poľnohospodárskej terminológie z hľadiska domácej tradície.
 Mimojazykovým faktorom, ktorý v minulom polstoročí neprajne po-
značil slovenskú spisovnú i nárečovú lexiku z okruhu poľnohospodárstva, 
bola jeho násilná kolektivizácia po roku 1948. Tak ako iné výrobné sektory, 
aj poľnohospodárstvo bolo riadené centrálnymi straníckymi a vládnymi 
orgánmi. Prechod z tradičného roľníckeho hospodárenia rodinného typu 
na veľkoprodukciu v roľníckych družstvách a štátnych majetkoch priniesol 
aj zmenu v komunikačných situáciách. Direktívy centrálnych orgánov 
v Prahe sa prekladali z češtiny do slovenčiny bez rešpektovania tradičnej 
slovenskej roľníckej terminológie a nerešpektoval ju ani jazyk sloven-
ských masovokomunikačných prostriedkov. Podstatnú zodpovednosť za 
prenikanie nepotrebných bohemizmov do tejto vrstvy slovenskej slovnej 
zásoby mali najmä rozhlas a televízia. Dvojjazyčné vysielanie hlavného 
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spravodajstva, ktoré pravidelne prinášalo informácie o poľnohospodárskej 
problematike, vytváralo podmienky na pasívny bilingvizmus a postupné 
nahrádzanie časti slovenských slov z okruhu poľnohospodárstva výrazmi 
prevzatými z češtiny. Príkladom môže byť osud spisovného aj nárečového 
slova úhoriť, ktoré terénny výskum pre Atlas slovenského jazyka zachytil 
vo význame ‚plytko orať po žatve‘ vo všetkých troch hlavných nárečových 
skupinách. Jeho teritoriálne synonymá preorávať, podorávať, zvrhovať mu 
konkurujú iba v malých areáloch. Napriek tomu, že stáročné slovenské 
sloveso úhoriť malo pevné miesto v nárečiach aj v spisovnom jazyku, 
masovokomunikačné prostriedky a odborné príručky od začiatku kolek-
tivizácie používajú sloveso podmietať, ktoré je slovakizovanou podobou 
českého výrazu podmítat2. V dôsledku destabilizácie jazykového vedomia 
začal tento bohemizmus od konca šesťdesiatych rokov prenikať aj do ná-
rečových prejavov starších družstevných roľníkov.
 Druhým závažným faktorom, ktorý destabilizoval tradičnú poľno-
hospodársku terminológiu, bolo zvyšovanie percenta odborne školených 
osôb pri celkovom znižovaní počtu osôb pracujúcich v poľnohospodár-
stve. Terminológia používaná v odbornej literatúre nie vždy vychádza 
z domácich prameňov (napr. brezivá krava, brezivá ovca, struk vo význa-
me ‚cecok vemena‘, ladom ležiaca pôda namiesto úhor, prieloh, celina). 
Odborne školení poľnohospodári prenášali aj do nárečového prostredia 
jazykové návyky získané v škole, často z neodborne preložených učebníc. 
Použitie domáceho alebo prevzatého výrazu môže závisieť aj od toho, či ide 
o družstevnú alebo privátnu sféru. Tak napr. v družstve sa jednotila repa 
a na vlastnom pozemku si majiteľ pretŕhal burgyňu, hoci ide o rovnakú 
činnosť a tú istú rastlinu.
 Tradičná poľnohospodárska terminológia patrí tiež do nášho vzácneho 
kultúrneho dedičstva a tento aspekt nemožno obchádzať ani pri spracúvaní 
inojazykových materiálov s poľnohospodárskou problematikou. A naozaj 
už niet nijakého dôvodu, aby sme si slovenského roľníka nechali „prekrstiť“ 
na farmára.

2 Územný rozsah slovesa podmítat v češtine predstavuje mapa č. 34 v 3. zv. Českého 
jazykového atlasu. Praha : Academia, 1999.
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preklAD pOľnOHOSpODárSkycH textOv    
ZO SlOvenčiny DO mAďArčiny A S tým SpOjená 
SlOvníkOvá tvOrBA

JúLIUS CSUKA

 Slovensko-maďarský a maďarsko-slovenský preklad poľnohospodárskej 
literatúry sa datuje od päťdesiatych rokov 20. storočia. Preklad bol sťažený 
tým, že existovalo málo všeobecných slovníkov a odborné poľnohospo-
dárske slovníky neexistovali vôbec.
 Rozvoj národnostného poľnohospodárskeho školstva  si vyžiadal pre-
klad slovenských a českých učebníc. Tieto prvé preklady, ktoré uskutočnili  
kolektívy odborníkov, boli kvalitné.
 Nespisovné odborné termíny sa najskôr začali objavovať v novinách 
a postupne aj v odborných publikáciách a v slovníkoch. Ako prvé boli 
skomolené termíny úžitkovosť (1953), štátna norma, medziplodina, bez-
pečnosť práce, vzorové vyučovanie, škola v prírode a i.
 Veľmi negatívnu úlohu zohrali slovníky Szabadyho (1960, 1962) a Ja-
rošeka (1960, 1962, 1966). Hoci vydávanie poľnohospodárskych slovníkov 
v Československu (ruský 1951, 1980, nemecký 1971, anglický 1982, osem-
jazyčný RVHP slovník 1970) a v Maďarsku (ruský 1951, nemecký 1960, 
anglický 1983, rumunský 1980) vytváralo podmienky pre lepší preklad, 
kvalita prekladov sa v 80. rokoch mierne zhoršila a v poslednom období 
v dôsledku zrušenia  odbornej a jazykovej úpravy výrazne klesla. Filológ, 
hoci má redakčné skúsenosti, bez odborných znalostí a bez možnosti overiť 
si termíny v odbornom slovníku či encyklopédii nie je schopný pripraviť 
kvalitnú učebnicu z oblasti poľnohospodárstva.
 V medzinárodnom meradle existuje málo kvalitne preložených kníh 
z oblasti poľnohospodárstva. Učebnice a knihy nadväzujúce na slovníky 
a preložené do jazyka menšiny sa kvalitou veľmi líšia – sú medzi nimi vy-
nikajúce, ale aj nepoužiteľné. Veľké ekonomické a morálne škody vznikli 
dvojnásobným nekvalitným prekladom pôdneho zákona v roku 1991. 
Nekvalitné preklady je potrebné odhaľovať, pranierovať a viacnásobnou 
kontrolou vylučovať. Kvalita prekladov a slovníkov nezávisí od spoločen-
ského systému.
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 Na nedostatočnú terminologickú kvalitu niektorých učebníc sme prvý 
raz poukázali na celoštátnej jazykovej konferencii v Košiciach v roku 1972, 
ale aj v ďalších rokoch. Bol zverejnený zoznam terminologických chýb z 30 
učebníc. Ďalších 20 učebníc sme analyzovali na konferenciách. Zverejnili 
sme zoznam chýb troch prekladových slovníkov.
 Existujúce citované slovníky sú zamerané prevažne na východzie sve-
tové jazyky, v súlade s požiadavkami minulosti. Dnešná a budúca doba  
si žiada slovníky, ktoré  nám umožnia preklad z materinského do sveto-
vého jazyka. Ešte žiadanejšie budú obojstranné a viacjazyčné slovníky. 
Je nanajvýš potrebné začať pracovať aj na veľkom slovensko-maďarskom 
a maďarsko-slovenskom slovníku.
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teOretické výcHODiSká BuDOvAniA 
terminOlOGickej DAtABáZy

JANA LEVICKÁ

 Terminológie, čiže termíny viažuce sa na jednotlivé odbory, tvoria veľkú 
časť slovnej zásoby každého jazyka, ktorá tak ako všetky ostatné jazykové 
systémy podlieha zmenám. 
 Z hľadiska vzťahu jazyk – spoločnosť rozlišujeme:
1. zmeny dané prirodzeným vývojom spoločnosti, poznania a vznikom 

nových objavov (nová politicko-administratívna terminológia po roku 
1989; nový životný štýl; prístupový proces Slovenska do európskych 
štruktúr)

2. zmeny, ktoré do jazyka vnáša spoločnosť vedome za istým účelom 
(v najširšom zmysle slova ide o snahu vytvoriť jednotný dorozumievací 
kód)

 Prílev nových pojmov a termínov za uplynulých 15 rokov síce nespôso-
bil chaos, ale vyústil do maximálnej rozkolísanosti mnohých terminológií, 
aj v dôsledku toho, že absentovala odborná starostlivosť o terminológiu. 
Ako píše Masár (1993:133): „Po roku 1989 došlo k najväčšiemu útlmu 
terminologickej činnosti za celé povojnové obdobie.“ 
 Podľa zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej 
republiky sa o vedecký výskum štátneho jazyka a o zvyšovanie jazykovej 
kultúry stará štát. Uznesením vlády SR č. 399 z 3. júna 1997 sa minis-
terstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy uložilo v ich 
pôsobnosti utvoriť terminologickú komisiu. Reálne ich však pracuje len 
niekoľko: Názvoslovná komisia pri Úrade geodézie, kartografie a katastra 
SR, Terminologická komisia pri Úrade pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo SR, Terminologická komisia pri Ministerstve vnútra SR, 
Terminologická komisia pri Ministerstve školstva SR a Terminologická 
komisia pri Ministerstve životného prostredia SR. Okrem toho pracuje 
terminologická komisia aj na Slovenskom ústave technickej normalizácie, 
ktorý vydáva všeobecne záväzné technické normy vrátane terminologic-
kých noriem. 
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 V praxi sa zanedbávanie odbornej starostlivosti o terminológiu mno-
hých odborov premietlo predovšetkým do tzv. rozkolísanosti termino-
logických sústav, t. j. znásobovania termínov pre jeden a ten istý pojem 
a ich koexistencia, pričom nie všetky novotvary spĺňajú požiadavky na 
ústrojne vytvorený termín. Tento stav vyplýva jednak z tvorby a preberania 
termínov na viacerých pracoviskách súčasne (rôzni autori s rozdielnymi 
pohľadmi na terminológiu, čo vyplýva z ich vzdelania a pracovného 
zamerania) a jednak je daný nedostatkom komunikácie medzi nimi. Vo 
všeobecnosti ide o sféry:
1. preklad 
2. výskum
3. vzdelávanie 
4. výroba (komerčná sféra)

 Pokiaľ ide o oblasť školstva, najmä vysoké školy zohrávajú kľúčovú 
úlohu v procese vývoja a šírenia terminológie, keďže vštepujú terminológiu 
odboru novým generáciám. Guespin hovorí, že školy majú sociolingvis-
tickú autoritu. Napríklad v slovenskom kontexte mnoho bohemizmov 
preniklo do odborného jazyka medicíny najmä prostredníctvom výučby. 
 Druhým problémom je neexistencia spisovných termínov, osobitne 
pre novovzniknuté pojmy. V praxi sa bežne vyskytuje situácia – ide pre-
dovšetkým o oblasti, kde je hlavným komunikačným kódom odborníkov 
angličtina, napr. prírodné vedy a ekonómia –, že nové objavy sa verbalizujú 
v angličtine. Vedecká kvalifikácia sa často získava len na základe publi-
kovania v tomto jazyku. Pritom nejde ani tak o skutočnú angličtinu ako 
o dorozumievací kód (Gaudin:2002), čím sa vytvára istý druh odborného 
bilingvizmu.
 Terminologická nejednotnosť sťažuje prístup k vedeckým poznatkom 
a komplikuje komunikáciu aj vo vedeckých kruhoch. Riešenie tejto situácie 
spočíva v permanentnej starostlivosti o terminológiu, v rámci ktorej by 
mohla významnú úlohu zohrať verejnosti voľne prístupná terminologická 
databáza.
 Terminologickú databázu (TDB) definuje Svatava Machová (1995: 153) 
ako „komplexný súbor informácií o termínoch (spojených s príslušnými 
pojmami) z jedného alebo viacerých jazykov a z ľubovoľnej tematickej ob-
lasti, ktorý je uložený na počítačových médiách vo forme terminologických 
záznamov. Súbor je spojený s programovým vybavením, ktoré umožňuje 
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aktualizovanie a modifikáciu informácií a zároveň poskytuje rôzne druhy 
výstupných informácií formou, ktorá je v súlade so zámermi terminolo-
gickej databanky.“ TDB má oproti klasickým, papierovým slovníkom veľký 
potenciál prispieť k ustáleniu nových termínov a celých terminologických 
sústav vďaka neustále sa zvyšujúcemu počtu používateľov medzi širokou 
verejnosťou, či už prostredníctvom internetu alebo nosičov CD-ROM, 
a stať sa tak „virtuálnou normou“ (Sager:1990).
 Preto je podľa Machovej (1995:153) oveľa efektívnejšia než akékoľvek 
oficiálne normy alebo vyhlášky a zároveň je jediným účinným nástrojom 
na ovplyvňovanie tvorby a používania odborných pomenovaní, pričom 
optimálne riešenie predstavuje vybudovanie jednej hlavnej, reprezenta-
tívnej databázy pre dané jazykové spoločenstvo.
 Výhodou TDB je:
– centralizácia dostupných informácií o termínoch (vrátane identifikácie 

frekvencie ich používania, prípadne komunikačnej situácie),
– možnosť popularizácie a šírenia štandardizovanej terminológie (verej-

nosti netreba vnucovať „sterilné“ termíny, ale spopularizovať a otesto-
vať neznáme neologizmy),

– flexibilita (kontinuálna starostlivosť a aktualizácia) – v prípade po-
treby možnosť modifikácie aj akceptovaných termínov,

– priestor na vytvorenie konsenzu medzi odborníkom a lingvistom, 
prípadne prekladateľom.

 Pred začatím projektu budovania takejto databázy však treba definovať 
jej filozofiu – cieľ, používateľov a takisto reálne možnosti jej tvorby na 
Slovensku.

 A.

 1. Cieľ – štandardizácia terminológií, čo v chápaní rouenskej socioter-
minológie predstavuje proces  ustaľovania termínov, ktorý berie do úvahy 
rôzne komunikačné potreby odborných kruhov. Vďaka nej sa minimalizuje 
terminologický chaos. Zároveň rešpektuje istú jazykovú variabilnosť, čím 
vedie terminológie k vlastnej „samospráve“. Treba si uvedomiť, že túto 
činnosť nikdy nie je možné ukončiť (provizórnosť)1. Striktná normali-
1 La standardisation, procès nécessaire et légitime, elle ne porte pas non plus sur une 

„langue“ abstraite mais sur des pratiques langagières plurinormées. La standardisation 
ne nie pas les contradictions entre chercheurs, enseignants, décideurs, producteurs: 
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zácia, t. j. činnosť, pri ktorej sa z viacerých synoným – podľa slov Louisa 
Guespina (1993:213) – jedno „kanonizuje“ a ostatné „exkomunikujú“, by 
totiž nepriniesla skutočnú unifikáciu odborných pomenovaní, ako ukazuje 
príklad francúzskej jazykovej politiky v posledných 20 rokoch. Napriek 
neustálej starostlivosti o terminológiu prostredníctvom terminologických 
komisií táto politika nepriniesla žiaduce výsledky, sociolingvistické pries-
kumy ukázali, že odborná i široká verejnosť vo väčšine prípadov oficiálne 
schválené termíny neprijala.
 Naproti tomu istá miera synonymie vyplýva z potrieb odlišných ko-
munikačných situácií, v ktorých sa jednotlivé varianty uplatňujú. Jeden sa 
napríklad používa v písomných dokumentoch a druhý v bežnej komuni-
kácii v okruhu odborníkov a v prípade dopadu daného javu na celú spo-
ločnosť prechádza aj do všeobecnej lexiky, najmä prostredníctvom médií 
(napríklad – choroba šialených kráv; bovinná spongiformná encefalopatia 
(BSE), Bovine Spongiforme Encephalopathie). 
 Osobitný prípad sú humanitné vedy a ich tzv. pseudopreskriptívna ter-
minológia, ktorú vytvárajú jednotlivé školy či konkrétni autori. Vo väčšine 
prípadov má dôraz na autora teórie či kultúrno-spoločenskú motiváciu 
termínu za následok pojmovú a terminologickú rozkolísanosť (napríklad 
– holokaust, konečné riešenie, genocída, churban a šo’a).
 Cieľom databázy bude teda v prvom rade identifikácia terminologických 
problémov a ponuka riešení, t. j. zjednocovanie odborných pomenúvacích 
prostriedkov bez toho, aby sa ignorovali potreby používateľov. 

 2. Druhým cieľom TDB bude sprostredkovanie nových poznatkov 
z rozličných odborov a zároveň starostlivosť o rozvoj slovenského jazyka 
vo vede a technike.

 B.

 Primárne sa ako s primárnymi užívateľmi počíta s vedeckými pracovis-
kami, štátnou správou, vysokými školami, lingvistami a prekladateľmi, ale 
v podstate bude k dispozícii širokej verejnosti tak ako Slovenský národný 
korpus.

elle s’auto-régularise sans être un consenses utopique, elle est toujours provisoire et à 
redéfinir. (Cabré 1998:244)
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 c.

 Na začiatku si treba uvedomiť reálne možnosti vytvorenia takejto 
databázy na Slovensku. Ak si porovnáme situáciu vzniku napríklad ka-
nadského Termia v 70. rokoch 20. storočia, ktorého prvé tri generácie 
slúžili pre vnútornú potrebu federálnych inštitúcií a úradov Kanady, len 
ťažko si možno v našich podmienkach predstaviť, že by na tvorbe TDB 
pracovalo 100 terminológov na plný úväzok. Pokiaľ ide o personálne a fi-
nančné zabezpečenie, musíme vychádzať zo skromnejších predpokladov, 
no myšlienka vybudovania TDB napriek tomu nereálna nie je. Na začiatku 
je potrebné:
1. zmapovanie doterajších (kvalitných) terminologických aktivít na 

Slovensku a zváženie ich zaradenia do databázy (tematické glosáre, 
slovníky, články lingvistov),

2. s tým súvisí vyriešenie otázky autorských práv, ktoré sa vzťahujú na už 
vytvorené lexikografické diela,

3. zabezpečiť dostatočný počet odborníkov a lingvistov ochotných spo-
lupracovať pri validácii a napĺňaní TDB, 

4. zabezpečiť softvérovú a technickú podporu TDB.

 Všetky uvedené aktivity sú pomerne náročné na čas, či už je to vy-
hľadávanie existujúcej dokumentácie k termínom v primárnych (učeb-
nice, články) a sekundárnych (encyklopédie, glosáre, slovníky, internet) 
zdrojoch alebo v ďalších fázach konzultácie odborníkov a lingvistov pri 
posudzovaní a schvaľovaní problematických termínov.
 Pokiaľ ide o úlohu Jazykového ústavu Ľudovíta Štúra pri budovaní TDB, 
dovolím si odvolať sa na koncepciu Ministerstva kultúry SR z februára 
2001, schválenú vládou Slovenskej republiky, v ktorej sa uvádza, že v záuj-
me celej vedeckej a odbornej verejnosti prvoradou požiadavkou v okruhu 
terminológie je vybudovať banku termínov a sprístupniť ju v elektronickej 
podobe, pričom najlepšie odborné predpoklady na budovanie, správu 
a dohľad nad touto bankou má Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV. 
 Kvalitu a dôveryhodnosť databázy zabezpečí v prvom rade kvalita 
vložených terminologických záznamov, ktorú možno posudzovať z dvoch 
hľadísk. Sú to:
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1. dôveryhodnosť zdroja/autora terminologického záznamu (spolupráca 
jazykovedcov a odborníkov a na úrovni jej tvorby a šírenia spolu s vy-
sokými školami, vedeckými pracoviskami a štátnymi úradmi),

2. štruktúra a obsah terminologického záznamu.

 Našou snahou je nadviazať na tradíciu terminologických aktivít z 50. 
a 60. rokov minulého storočia, keď sa terminológia najintenzívnejšie 
systematicky popisovala a rozvíjala. Výsledkom činnosti vtedajších ter-
minologických komisií boli kodifikačné terminológie väčšiny vedných 
a technických odborov. 
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niekOľkO pOZnámOk k OSOBitOStiAm terminOlÓGie 
v DOkumentOcH eurÓpSkej únie

IDA NAĎOVÁ

 V príspevku sa pokúsim poukázať na osobitosti a s tým súvisiacu 
komplexnosť terminológie v textoch Európskej únie, konkrétne v textoch 
prekladaných v Európskom parlamente.
 Azda najvýraznejším znakom slovenskej terminológie v európskych 
textoch je jej pomerná neustálenosť (okrem už preloženej a autentifikova-
nej primárnej legislatívy, napríklad termín trvalo udržateľný rozvoj; čl. I-3 
ods. 3 Zmluvy o Ústave pre Európu je pomerne ustálený aj v jazykovom 
povedomí slovenského užívateľa jazyka). Uvediem niekoľko termínov, 
o ktorých sa diskutovalo a ktorých správne používanie sa riešilo na pre-
kladateľskom oddelení alebo na medziinštitucionálnych neformálnych 
stretnutiach o terminológii.
 Kladiem si otázku, či tieto termíny majú niektoré základné vlastnosti 
termínu, tak ako ho v slovenskej teórii terminológie charakterizoval 
Horecký či Masár.
 Na úvod niekoľko poznámok k osobitostiam terminológie európskych 
textov a z toho vyplývajúceho postupu prekladateľa pri hľadaní vhodných 
prekladových ekvivalentov. 

K typológii termínov

 Termíny vyskytujúce sa v textoch Európskej únie sú veľmi rôznorodé 
a patria do rôznych terminologických sústav. 
 Ak myslíme na skutočnosť, že prekladané termíny sa dajú klasifikovať 
v súlade s rôznymi oblasťami európskych politík, potom možno hovo-
riť napríklad o termínoch z poľnohospodárskej oblasti, súvisiacich so 
Spoločnou poľnohospodárskou politikou a so Spoločnou politikou ryb-
ného hospodárstva, o termínoch z finančnej či rozpočtovej oblasti, o ter-
mínoch vyskytujúcich sa v súvislosti s dopravnou politikou, s transeuróp-
skymi dopravnými sieťami či so životným prostredím alebo s regionálnou 
politikou. 
 Často ide o legislatívne dokumenty, v ktorých sa objavujú aj právnické 
termíny.
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 Výber termínov v prekladaných textoch je ovplyvnený témou. Mohli 
by sme však hovoriť aj o výskyte termínov z rozličných terminologických 
sústav v jednom prekladanom texte. Ak prekladáme text z rozpočtovej 
oblasti, môžu sa v ňom vyskytnúť aj termíny z oblasti primárneho práva 
spoločenstva alebo z oblasti sociálnej politiky. Na jednej strane sa stretá-
vame s úzkou špecifikáciou, na druhej strane ide o prelínanie termínov 
v tom-ktorom texte. 
 Prekladateľ sa nemôže orientovať na jednu prekladanú oblasť, musí 
byť flexibilný a často porovnávať termíny v iných jazykových verziách 
dokumentov.

K typológii prekladaných textov

 Pri textoch prekladaných v Európskom parlamente ide obyčajne o le-
gislatívne texty, súvisiace so životom parlamentu. Konkrétne o informácie 
určené poslancom, o pozmeňujúce a doplňujúce návrhy (ktoré môžu byť 
napríklad súčasťou návrhu nariadenia, odporúčania, správy či návrhu 
legislatívneho uznesenia), o návrhy správ v predbežnom znení, o správy 
v konečnom znení, o odporúčania do prvého/druhého čítania v parlamen-
te, o uznesenia a o stanoviská výborov. Vyskytujú sa aj preklady nariadení 
či smerníc.
 Ďalším výrazným znakom slovenských termínov – nielen v textoch 
Európskeho parlamentu, ale aj slovenských termínov v textoch EÚ globálne 
– je vysoká miera ich neustálenosti. Samozrejme, v porovnaní s termino-
lógiou jazykov zakladajúcich členských štátov, ktorá prešla dlhodobým 
historickým vývojom, je situácia v terminológii tzv. nových krajín po-
chopiteľná, pretože mnohé z termínov priamo spätých s EÚ sa predtým 
v slovenčine nevyskytovali.
 Pri hľadaní zodpovedajúcich terminologických ekvivalentov v sloven-
čine sa prekladateľ často stretáva s neúspechom. Príslušná reália v našom 
národnom jazyku buď neexistuje alebo slovenský ekvivalent nezodpovedá 
presne ekvivalentu v cudzom jazyku.
 Vezmime si rozdielne štruktúry – napríklad sociálne štruktúry či oblasť 
poisťovníctva jednotlivých členských štátov –, pre ktoré je potrebné nájsť 
zodpovedajúce ekvivalenty v dvadsiatich úradných jazykoch EÚ.
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 Nastáva teda prípad, „keď sa v danom národnom jazyku dotvára ter-
minológia, resp. keď sa mnohé termíny skutočne prekladajú z pôvodného 
jazyka do cieľového jazyka“.1

 A práve v procese prekladu často dochádza k tomu, že vzniká niekoľ-
ko prekladových ekvivalentov toho-ktorého termínu. Navyše, nie všetky 
viacslovné termíny preložené do slovenčiny majú rovnakú onomatologickú 
(„vlastná pomenúvacia rovina“) a onomaziologickú štruktúru („výber 
pomenúvacích prostriedkov“) ako termíny vo východiskových jazykoch, 
pričom ide o preklady z angličtiny, nemčiny alebo francúzštiny. Veľmi 
brizantným príkladom je preklad termínu nariadenie o rozpočtových pra-
vidlách.2 Tomuto termínu zodpovedajú nasledujúce ekvivalenty:
• Financial regulation – Nariadenie o rozpočtových pravidlách
• Haushaltsordnung (uvádza EP, EK)
• Finanzvorschriften (Cdt)
• règlement financier

 V prípade anglickej a francúzskej verzie je možné hovoriť o rovnakej 
onomatologickej štruktúre termínu, čo však neplatí o nemeckom prekla-
dovovom ekvivalente Haushaltsordnung/Finanzvorschriften. 
 Tu je potrebné zdôrazniť, že nemecký ekvivalent bol vytvorený v súlade 
so slovotvornými zákonitosťami nemeckého jazyka, čím bola splnená jedna 
zo základných vlastností termínu – jeho ústrojnosť (onomatologická štruk-
túra termínu má byť v súlade so slovotvornými a gramatickými pravidlami 
národného jazyka).
 Pokiaľ ide o slovenský prekladový ekvivalent, aj ten prešiel istým vývo-
jom. Najskôr zodpovedal termínu financial regulation slovenský preklad 
finančné nariadenie, teda slovenský ekvivalent mal rovnakú onomaziolo-
gickú štruktúru ako anglický. Postupne sa však jeho štruktúra zmenila 
a v súčasnosti hovoríme o nariadení o rozpočtových pravidlách. Tento 
termín je záväzný. 
 Podobné významové zúženie sa týka aj slovenského prekladového 
ekvivalentu z rozpočtovej oblasti:

1 Horecký, J: O prekladaní terminológie. Kultúra slova 11, 1977, s. 136 – 139.
2 Nariadenie Rady (ES, Euroatom) č.1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 

vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.
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commitment appropriations (Verpflichtungsermächtigungen, crédit 
d´engagementé) – pôvodne prekladané ako vyhradené finančné pros-
triedky, v súčasnosti prekladané ako viazané rozpočtové prostriedky.
 Preklad termínu financial year priamo súvisí s kontextom, ak sa tento 
termín vyskytne v texte z rozpočtovej oblasti, prekladáme ho ako rozpoč-
tový rok. V iných súvislostiach mu zodpovedá ekvivalent finančný rok.
 O podobných „kontextuálnych závislostiach“ prekladaných termínov 
môžeme hovoriť pri preklade termínov v spojení so slovom „national“.
 Ak sa „national“ vyskytne v slovnom spojení national law (Inner-
staatliches Recht, droit national), prekladáme ho ako vnútroštátne právo. 
V inom prípade national level (nationales Preisniveau, niveau des prix 
nationaux) sa do slovenčiny prekladá ako celoštátna úroveň. A nakoniec, 
ak ide o national parliament (nationales Parlament, Parlement national), 
v slovenčine mu zodpovedá preklad národný parlament.
 Ďalším aktuálnym prekladateľským zamyslením je slovenský ekvi-
valent termínu European order for payment procedure (Europäisches 
Mahnverfahren, procédure européenne d´ injonction de payer).
 Správny preklad znie – Európsky platobný rozkaz a nie Európsky pla-
tobný príkaz. Zásadný rozdiel je v termínoch platobný príkaz a platobný 
rozkaz, kým prvý termín patrí do ekonomickej terminologickej sústavy 
a je definovaný ako pokyn na presun finančných prostriedkov, platobný 
rozkaz je vymedzený ako jednotný mechanizmus na urýchlenie a zjed-
nodušenie súdnych sporov s nízkou hodnotou a patrí teda do právnickej 
terminológie. 
 Ďalší podstatný rozdiel medzi termínmi z troch spomínaných vý-
chodiskových jazykov na jednej strane a ich slovenskými ekvivalentmi 
konštatujeme na onomaziologickej (pomenúvacej) rovine. Zo slovenského 
prekladu bolo vypustené slovo „procedure“.
 Niekoľko uvedených príkladov terminologických ekvivalentov má ilus-
trovať pomerne zložitú situáciu pri prekladaní nehomogénnej vrstvy od-
borných výrazov vyskytujúcich sa v textoch Európskeho parlamentu, ale aj 
ďalších európskych inštitúcií. Pri systematickejšom zhromažďovaní termínov 
z rozličných oblastí by sa iste dali stanoviť aj ďalšie zákonitosti povahy takej 
obsiahlej terminológie, ako tá „európska“ bez pochybností je.
 Ale už aj na základe analýzy medzijazykovej ekvivalencie by sme mohli 
zhrnúť, že termíny sú ešte pomerne neustálené, mnohé z nich vznikajú 
v procese prekladu, a teda prechádzajú istým vývojom. Nie vždy je možné 
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hovoriť o rovnakej onomatologickej a onomaziologickej štruktúre termínov 
v jednotlivých úradných jazykoch.
 Termíny sa vyznačujú ústrojnosťou – teda ich onomatologická štruk-
túra je v súlade so slovotvornými a gramatickými pravidlami spisovnej 
slovenčiny, a samozrejme aj funkčnosťou.
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text A SlOvO v kOntexte nárODnej BAnky 
SlOvenSkA

ĽUBICA MEDVECKÁ

 V súvislosti s multilingválnou jazykovou komunikáciou sa mi vždy 
pripomenie obrázok súvisiaci so životom v rakúsko-uhorskej monarchii. 
Obrázok, ktorý spomínam, sa viaže na majstra textu a slova – spisovateľa 
Martina Kukučína. Tento významný Slovák-kozmopolita, autor láskavo-
kritických románov a poviedok, na otázku, ako sa medzi sebou rozprávali 
cestujúci z rôznych krajín monarchie počas plavby na lodi, odpovedal, že 
spoločnosť sa riadila základnými pravidlami vzájomnej úcty a slušnosti 
a že pri komunikácii bez problémov prešla do jazyka, ktorým hovoril 
najváženejší člen spoločnosti.
 Zaiste väčšina z nás súčasníkov tento problém nevníma rovnako. Bráni 
nám v tom nie nedostatok úcty a slušnosti, ale nedostatočná jazyková 
kompetentnosť, ktorá je typická pre väčšinu našej populácie. Dobrou 
správou je, že situácia v tejto oblasti sa za posledné roky výrazne zlepšila. 
Ovládať jazyk neznamená iba zvládnutie gramatiky a slovnej zásoby, je to 
i zvládnutie štýlu, registrov, pri ústnom prejave výslovnosti a intonácie, 
pri odbornom prejave aj terminológie.
 So vstupom Slovenska do Európskej únie súvisí nárast kontaktov me-
dzi užívateľmi rôznych jazykov na všetkých úrovniach. Jazyková otázka 
je vzhľadom na rôznosť krajín v rámci geografických, politických a eko-
nomických náležitostí veľmi komplikovaná a citlivá. Mimoriadne citlivá 
a náročná na presnosť je komunikácia medzi inštitúciami a odbornými 
pracoviskami inštitúcií, ktoré sú začlenené do európskych štruktúr. Medzi 
takéto inštitúcie patrí aj Národná banka Slovenska.
 Národná banka Slovenska vznikla 1. 1. 1993 a je centrálnou bankou 
Slovenskej republiky. Jej základné úlohy a právne postavenie určuje zákon 
Národnej rady SR č. 566/1992 v znení výrazných nasledovných úprav. 
Národná banka Slovenska je nezávislou inštitúciou, ktorá určuje menovú 
politiku, vydáva bankovky a mince, riadi, koordinuje a zabezpečuje pe-
ňažný obeh, platobný styk a zúčtovanie dát platobného styku, vykonáva 
dohľad nad bezpečným fungovaním bankového systému na Slovensku 
a nad vykonávaním bankových činností. Zastupuje Slovenskú republiku 
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v medzinárodných finančných inštitúciách a v operáciách na medzinárod-
ných finančných trhoch v súvislosti s plnením menovej politiky. Národná 
banka Slovenska je členskou bankou Európskeho systému centrálnych bánk 
(ESCB). Jej zapojenie do medzinárodnej bankovej komunity a súvisiace 
aktivity v oblasti centrálneho bankovníctva prinášajú nutnosť komunikácie, 
pričom komunikačným jazykom je spravidla anglický jazyk. Multilingválny 
režim je zakotvený v základných dokumentoch EÚ.

(Pohľad na stránku NBS)
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 Verejnosť má možnosť zoznamovať sa s činnosťou Národnej banky 
Slovenska prostredníctvom jej komunikačnej stratégie, v rámci ktorej 
sa pre tlač vyjadrujú jej predstavitelia o zásadných otázkach súvisiacich 
s postavením a funkciou centrálnej banky v štáte. Internetová stránka 
NBS obsahuje mnoho informácií pre širokú i odbornú verejnosť. Stránka 
je dostupná v slovenskom a anglickom jazyku. Sú na nej v elektronickej 
forme dostupné základné dokumenty, ako sú Výročná správa NBS, Menový 
prehľad, Správa o finančnej stabilite, odborný bankový časopis BIATEC, 
informačné brožúry, legislatívne dokumenty súvisiace s činnosťou NBS, 
vybraná odborná publikačná činnosť IMFŠ a menového úseku. NBS 
ako člen ESCB zverejňuje na svojej stránke aj vybrané publikácie ECB 
– Mesačný bulletin, Konvergenčnú správu, Výročnú správu ECB a pod., 
niektoré základné dokumenty aj v slovenskom jazyku.
 Postavenie Národnej banky Slovenska a multilingválnosť jej komu-
nikácie vyžaduje, aby lingvistické služby boli v banke zabezpečované 
na vysokej odbornej úrovni. Podobne ako v iných centrálnych bankách 
skupina interných lingvistov, prekladateľov-tlmočníkov, zabezpečuje 
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hlavne preklady a revízie odborných a iných textov. Sú to tlačové správy, 
komuniké a komentáre zo zasadaní BR NBS, vybrané zákony, opatrenia 
a rozhodnutia, metodické usmernenia a odporúčania Úseku bankového 
dohľadu NBS, Správa o finančnej stabilite, Správa o rozvoji bankového 
sektora, zmluvy, dohody a memorandá. Pre ECB ako svoju partnerskú 
inštitúciu zabezpečuje preklady a revízie vybraných tlačových správ, 
preklad verejných konzultácií všeobecného charakteru, revíziu prekladu 
konsolidovaného týždenného výkazu, revíziu prekladu účtovnej závierky 
ECB, revíziu prekladu úvodného mesačného vyhlásenia prezidenta ECB, 
revíziu prekladu vybraných právnych aktov ECB a jazykové a termino-
logické konzultácie. Okrem toho zabezpečuje aj tlmočenie a zadávanie 
prekladov textov externým prekladateľom. Vzhľadom na skutočnosť, že 
týmto odborným pracovníkom prejdú cez ruky, modernejšie povedané 
cez počítače takmer všetky dôležité texty Európskej centrálnej banky, 
majú výbornú príležitosť rozpoznať problémové, resp. neustálené oblasti 
odborných textov.
 V rámci zaradenia na sekretariáte guvernéra prekladatelia zabezpečujú 
aj preklad korešpondencie, revíziu prekladov korešpondencie pre guverné-
ra a členov bankovej rady, preklad a revíziu prekladov príspevkov predná-
šaných na rôznych fórach alebo pripravovaných pre tlač, v prípade potreby 
tlmočia rokovania, semináre, oficiálne stretnutia manažmentu  banky.
 Na základe týchto skúseností a na základe požiadaviek na zjednotenie 
terminológie, s cieľom skvalitniť a uľahčiť prácu odborných pracovníkov 
banky pri práci s cudzojazyčnými materiálmi, vznikol projekt databázy 
textov prekladaných v Odbore Sektetariátu guvernéra NBS. Materiál 
sústredený v tejto databáze je dobrým základom pre slovník, ktorý lingvisti 
zostavujú pre vlastnú potrebu a pre využitie v rámci banky. 
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(Pohľad na OSG Slovnik)
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 So vstupom do Európskej únie súvisí nárast prekladateľskej práce. 
Odborní pracovníci banky rozširujú kontakty so zahraničnými partnermi 
a požiadavky na preklady sa kvalitatívne menia. Dôležitým aspektom je 
používanie štandardných termínov a štandardizovaného textu. Vyhovieť 
týmto požiadavkám umožňujú rôzne formy spolupráce. Prekladatelia 
spolupracujú s generálnym riaditeľstvom sekretariátu a jazykových slu-
žieb ECB, s jazykovými jednotkami inštitúcií a orgánov EÚ, partnerskými 
útvarmi v národných centrálnych bankách členských štátov EÚ, s jazyko-
vednými inštitúciami a odbornými združeniami prekladateľov a tlmoční-
kov v Slovenskej republike; donedávna využívali možnosť konzultácií aj 
s Centrálnou prekladateľskou jednotkou Inštitútu pre aproximáciu práva 
na Úrade vlády SR.
 Toto všetko umožňuje prekladateľom poskytovať lingvistické a termino-
logické poradenstvo v rámci banky a naopak zhromažďovať od odborných 
pracovníkov terminologický materiál. Najdôležitejšou úlohou je pomáhať 
pri zaisťovaní konzistentnosti terminológie prekladov. Tomuto slúži an-
glicko–slovenský (a slovensko-anglický) slovník odbornej terminológie, 
na ktorom v súčasnosti prekladatelia pracujú a ktorý má slúžiť pre potreby 
zamestnancov NBS, príp. externých prekladateľov NBS. Zároveň vytvára-
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jú prekladateľskú pamäť pre prekladateľský program TRADOS (textovú 
a terminologickú), ktorá má umožniť automatizované prekladanie, a tým 
aj vyššiu efektivitu práce. Výhodou prekladu pomocou softvéru je vysoká 
štandardizácia a konzistentnosť textu.
 Projekt vytvorenia DATABÁZY A SLOVNÍKA OSG zabezpečuje, aby 
jazyková úroveň predstavovaná v dokumentoch NBS bola na žiaducej 
úrovni a aby sa vytvárala a zachovávala korporátna kultúra jazykových 
prejavov NBS.
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preklAD cuDZOjAZyčnej právnickej terminOlÓGie 
v SlOvenSkO-ruSkej preklADAteľSkej prAxi

NATÁLIA KISEĽOVÁ

 Zlomové spoločenské situácie nachádzajú bezprostredný odraz v celej 
nadstavbovej sfére, predovšetkým však v ekonomickej a právnej oblasti. 
Zásadne sa menia právne vzťahy ľudí, vznikajú nové skutočnosti alebo sa 
existujúce fakty dostávajú do nového svetla, zvyšuje sa právne vedomie ľudí 
– rozširuje sa okruh aktívnych užívateľov či vykonávateľov práva. Rovnako 
prechod od riadenej ekonomiky k trhovému hospodárstvu a zapojenie sa 
do širokej medzinárodnej hospodárskej spolupráce zásadným spôsobom 
menia vzťahy a celkovú situáciu v oblasti ekonomiky štátu.
 Zásadné spoločenské zmeny po roku 1989, vznik samostatnej zvrcho-
vanej Slovenskej republiky, hlásiacej sa k demokratickým právnym princí-
pom budovania štátu, kladú na mladý štát náročné úlohy nielen v oblasti 
utvárania jeho právnych základov, ale aj adaptácii či aproximácii jeho práva 
k právnym systémom zjednocujúcej sa Európy. V súvislosti s tým je tiež 
aktuálne systematické konfrontačné štúdium právnych terminologických 
sústav týchto štátov, čo má význam nielen pre lingvistickú teóriu, ale aj 
pre spoločenskú prax, najmä pri súčasných trendoch rozvíjania medziná-
rodných kontaktov.
 V poslednom čase u širokej verejnosti znova stúpa záujem o ruský 
jazyk a kultúru. Je to spojené aj s vývojom ekonomickej politiky, ktorá 
ráta s ruskými trhmi. V časoch, keď štáty Varšavskej zmluvy boli napoje-
né na ekonomické potreby Sovietskeho zväzu, výroba mnohých druhov 
priemyselnej produkcie bola technologicky rozdelená medzi viaceré štáty 
(napr. Závody ťažkého strojárstva (ZŤS) v Martine vyrábali motory pre 
bieloruské viactonážne nákladné autá BelAz). Keď sa táto reťaz po zániku 
socialistického tábora rozpadla, mnohé priemyselné podniky stratili nielen 
partnerov, ale i odbyt, čo sa hneď odzrkadlilo na ich fungovaní. Teraz je 
snaha tieto kontakty aspoň čiastočne obnoviť, lenže na inom – trhovom 
– ekonomickom základe, ktorý vyžaduje predovšetkým korektné právne 
vzťahy medzi obchodnými partnermi.
 Z uvedeného vyplýva veľmi dôležitá úloha rozpracovania prekladovej 
slovensko-ruskej i rusko-slovenskej právnickej terminológie, bez ktorej 
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prakticky nie je možná kvalitná aproximácia právnych dokumentov. Prvé 
pozitívne kroky na tejto ceste už máme za sebou – je to predovšetkým 
výborne spracovaný kolektívny Slovensko-ruský právnicko-ekonomický 
slovník, ktorý vyšiel v Slovenskom pedagogickom nakladateľstve v Bra-
tislave v roku 2000, tiež Slovensko-ruský právnicky a politologický slovník 
Viery Kamenskej, ktorý vyšiel v Banskej Bystrici v roku 1999 (vydal SIOS 
s.r.o.). Autori plánujú pokračovať vo vydávaní rusko-slovenských slovníkov 
venovaných tým istým terminologickým okruhom, čo môžeme úprimne 
uvítať.
 Teraz niekoľko úvah o špecifikách prekladu právnickej terminológie 
v slovensko-ruskej a rusko-slovenskej prekladateľskej praxi, ktoré vyply-
nuli nielen z analýzy teoretických zdrojov, ale predovšetkým z vlastných 
prekladateľských a tlmočníckych skúseností.
 Keď začneme z aspektu teoretického, právnická terminológia každého 
jazyka je súčasťou tzv. odbornej či terminologickej lexiky, ktorá je úzko 
spojená so špecifikami tej-ktorej odbornej oblasti. Právnická terminológia 
patrí k tematickým oblastiam vzťahujúcim sa na fungovanie jazyka v spo-
ločnosti a spolu so špecifickou terminológiou úradného (kancelárskeho) 
štýlu, nomenklatúrnymi pomenovaniami úradov a inštitúcií, ako aj s ďal-
šími tematickými skupinami podobného druhu tvorí kompletné systémy 
noriem či štandardov, ktoré podporujú špeciálnu funkciu úradného jazyka, 
uplatnenú v osobitnej sfére – sfére oficiálnych vzťahov.
 Prekladateľská stránka právnej praxe patrí síce k nekonvenčným prob-
lémom aplikácie práva, avšak v poslednom čase nadobúda na význame. 
Možností praktického využitia prekladateľských poznatkov v právnej praxi 
je hneď niekoľko. Od využitia pri súdnom spisovom preklade cez preklad 
cudzích právnych noriem až po preklad cudzej právnickej literatúry.
 Nezanedbateľnou príležitosťou uplatniť poznatky z prekladu cudzoja-
zyčných právnych textov je tiež práca v mnohých medzinárodných orga-
nizáciách. Preklad právneho jazyka má veľký význam práve v súvislosti 
so vstupom do Európskej únie a tým i s rozširovaním a prehlbovaním 
právnych kontaktov s ostatnými národmi Európy.
 Keď sa pozrieme na problém z lingvistického hľadiska, jazyk práva 
je deskriptívnym metajazykom (nadjazykom), ktorý sa vytvoril na báze 
súčasných spisovných jazykov. Právny metajazyk, ako zaznamenáva M. 
Tomášek, vytvára nasledujúce vrstvy jazyka práva:
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– metajazyk primárnych prameňov práva (ústavy, medzinárodné zmluvy 
na úrovni štátov);

– metajazyk súdnictva;
– metajazyk sekundárnych prameňov práva (definície a výklad pojmov 

v nariadeniach, smerniciach, rozhodnutiach atď.);
– metajazyk aplikácií práva EÚ členskými štátmi EÚ;
– „súkromnoprávny“ metajazyk, čiže definície pojmov a inštitúcií práva 

vznikajúce pri aplikácii v súkromnoprávnej oblasti;
– metajazyk vedy o práve, čiže výklad pojmov a inštitúcií práva vo ve-

deckej či pedagogickej štýlovej vrstve.

 Samotná právnická terminológia ako súčasť odbornej lexiky je osobitná 
a zložitá jazyková oblasť, preto často znamená problémy pre prekladateľov, 
čo môžeme potvrdiť aj na základe vlastných prekladateľských a tlmočníc-
kych skúseností.
 Orientačne sa právnická terminológia môže rozdeliť na niekoľko lexi-
kálno-sémantických skupín:
1) pomenovania právnych inštitúcií a úradov: rus. суд, адвокатура, проку-

ратура, нотариальная контора, Коллегия адвокатов, Верховный 
Суд – slc. súd, advokatúra, prokuratúra, notársky úrad, občianskoprávne 
kolégium, Najvyšší súd, atď.;

2) pomenovania pracovníkov právnej sféry a ich funkcií: rus. юрист, 
прокурор, следователь, юрисконсульт, адвокат, нотариус – slc. 
právnik, prokurátor, vyšetrovateľ, advokát, notár,atď.; 

3) pomenovania subjektov a objektov právnych vzťahov: rus. обвинитель, 
защитник, опекун, свидетель – slc. obžalobca, obhajca, opatrovník, 
svedok atď.;

4) pomenovania právnych dokumentov: rus. иск, апелляция, обвини-
тельный акт, уголовное дело, петиция – slc. žaloba, apelácia, obvi-
ňujúci rozsudok, trestný spis atď.;

5) terminologické pomenovania právnych aktov a pojmov: rus. (судебный) 
процесс, защита, мера пресечения, взятие под стражу, лишение 
свободы, кассация, скамья подсудимых – slc. (súdne) konanie, obžalo-
ba, príslušné opatrenia, uväznenie, trestná činnosť, lavica obžalovaných, 
atď.;
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6) ustálené terminologické spojenia (väčšinou latinského pôvodu): rus. 
статус-кво, персона нон грата, де-юре, де-факто – slc. status quo, 
persona non grata, de jure, de facto atď.

 Lexika cudzieho pôvodu v oblasti právnickej terminológie tvorí urči-
té samostatné kontinuum a výrazne sa rozdeľuje na termíny latinského 
a nelatinského pôvodu, lebo základ celej európskej právnickej termino-
lógie vychádza z latinčiny a v značnej miere zachováva latinské pojmy: 
rus. юрисдикция, нотация, концессия, матримониальный, априорно, 
кассационный; slc. habilitácia, adhezívny, abrogácia, kolaudácia atď. 
Z ostatných európskych jazykov mal na formovanie právnickej termino-
lógie väčší vplyv francúzsky jazyk: rus. адюльтер (fr. adultaire) „cudzo-
ložstvo, manželská nevera“, ажур (fr. à jour) „úspešný koniec“, бюллетень 
(fr. bulletin); slc. aide-mémoire „pamätný záznam“, plaidoyer „príhovor 
obhajcu v súde“, chargé d’affaires „poverený diplomatický zástupca“ atď. 
Najväčší vplyv mala francúzština na vytváranie diplomatickej terminoló-
gie, ale v právnej praxi sa táto terminológia používa len na pomedzí práva 
a diplomacie, resp. v medzinárodnom práve. Menej aktívne sa preberali 
slová z angličtiny a nemčiny: slc. case law „precedentné právo“, accounts 
receivable „debitor, debetné účty“ (z angličtiny), anšlus „násilné pripojenie“ 
(z nemčiny) a pod.
 Preklad vyššie uvedených tematických skupín z ruštiny do slovenčiny 
a zo slovenčiny do ruštiny sa uskutočňuje pomocou odlišných metód, 
pretože každá strana má svoje špecifiká. V tomto zmysle môžeme osobitne 
zdôrazniť poslednú, šiestu skupinu – ustálené výrazy latinského pôvodu, 
kde sú značné odlišnosti vo frekventovanosti použitia a spôsoboch uplat-
nenia latinského originálu pomocou grafických prostriedkov materskej 
reči.
 Spôsob prepisu latinských slov je založený predovšetkým na charaktere 
samotných grafických systémov preberajúcich jazykov. Pokiaľ slovenčina 
používa latinskú grafiku, ruština – cyrilskú, je celkom prírodzené úplne 
grafické a fonetické zachovanie latinského originálu v slovenčine, ako aj 
jeho transliterácia s nasledujúcimi fonetickými zmenami v ruštine: napr., 
slc. persona grata [пэрсoна грaта] a rus. персона грата [п’эрсoна грaта]. 
Na spôsob preberania vplývajú aj psycholingvistické faktory: blízkosť 
latinskej a slovenskej grafiky uľahčuje vnímanie cudzojazyčných slovných 
spojení a prispieva k ich rýchlejšiemu osvojovaniu, ako i zvýšeniu ich 
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frekventovanosti. Naopak, ruština sa snaží maximálne prispôsobiť cudzie 
spojenia svojmu grafickému a fonetickému systému, preto ich často:
a) celkom nahrádza preloženými ruskými konštrukciami: lat. ex lex – rus. 

вне закона, lat. lex ex post facto – rus. закон, имеющий обратную силу, 
lat. non bis in idem – rus. нельзя взыскивать дважды за одно и то 
же atď. Slovenčina v týchto prípadoch používa latinské konštrukcie;

b) zdvojuje preloženými ruskými konštrukciami (v tomto prípade v úrad-
nej dokumentácii a vedeckých textoch sa častejšie vyskytuje latinský 
termín, zatiaľ čo v médiách a na verejnosti – duplicitný ruský termín): 
абдикация a отказ от должности (porov. slc. abdikácia „vzdanie 
sa funkcie“; beží aj spojenie vzdať sa funkcie „to isté“, ktorá však ob-
sahuje aj neslovanský (pôvodne latinský) lexikálny prvok funkcie; 
легислативный акт a законодательный акт atď.;

c) v značnej miere zužuje sémantiku pôvodného latinského termínu, často 
ho nahrádza duplicitným ruským termínom: napr., termín inaugurácia 
(rus. инаугурация) „slávnostný vstup do funkcie“; korunovanovanie“ 
v ruštine sa môže vzťahovať len na hlavu štátu, zatiaľ čo v slovenčine je 
to bežný termín frekventovaný predovšetkým v školstve (napr., inau-
gurácia rektora univerzity, inaugurácia profesorov). 

 V dôsledku pôsobenia uvedených psycholingvistických faktorov slo-
venská terminológia oveľa častejšie používa cudzie výrazy, napr.: audatur 
et altera pars ’patrí sa vypočuť aj druhú stranu’, nulla poena sine lege ’niet 
trestu bez zákona’, jura novit curia ’súd musí poznať zákon’, error coram 
nobis ’chyba, použitá ako dôvod na korekciu rozhodnutia’ a pod. Aj tu však 
môžeme vyčleniť niekoľko skupín z hľadiska rozsahu a frekvencie užívania 
prevzatých slov:
1) úplné prenesenie cudzieho pojmu do slovenčiny: z latinčiny – abroga-

cio legis ,zrušenie zákona‘, alia enormia ,ďalšia škoda’, abortus criminalis 
’kriminálny potrat’; z francúzštiny – а fonds perdu ’nenávratne; na účet 
strát’; z angličtiny – all risks ’poistenie proti všetkým nebezpečenstvám’. 
Trvalo vošli nielen do slovenskej právnickej terminológie, ale aj do 
bežného použitia také pojmy ako napr. konkubín/konkubína (rus. 
сожитель/сожительница), kolaudácia (stavebného objektu) (rus. 
приёмка (строительного объекта)), exekutíva (rus. исполнительная 
власть) a pod.;
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2) rovnoprávne fungovanie v jazyku cudzieho termínu popri jeho sloven-
skom ekvivalente: napr., legislatíva a zákonodarstvo (rus. легислатива 
а законодательство);

3) Odlišnosti v štylistickom použití cudzieho termína a jeho slovenského 
ekvivalenta: napr., posthumus a pohrobok ’dieťa, ktoré sa narodilo po 
otcovej smrti’ – prvý pojem je čisto terminologický (pôvodne latinský), 
druhý – všeobecný. V tomto zmysle sú zaujímavé prípady, keď nejaký 
termín má nesúladné (rôzne) sémantické polia v ruštine a slovenčine: 
napr. fr. dossier ’spis’ sa v slovenčine používa prevažne v diplomatickej 
terminológii, kým v ruštine slovo досье sa stalo bežným a je prakticky 
synonymom slova дело (vo význame „dokument, súbor dát“).

 Vyskytujú sa aj termíny, ktoré sú v ruštine cudzieho pôvodu, ale v slo-
venčine slovanského pôvodu: napr., rus. адюльтер (z fr.) – slc. cudzolož-
stvo. Na tieto skutočnosti treba dávať pozor pri preklade.
 Osobitnú pozornosť si zaslúžia terminologické spojenia, v ktorých 
jeden z komponentov je cudzieho pôvodu a druhý slovanského. Veľa 
takých spojení sa vyskytuje v slovenčine: meritum veci (z lat.), movitý 
majetok (z angl.), súdny exekútor (z lat.) – porovnajte rus.: существо дела, 
движимое имущество, судебный исполнитель, kde obidva komponenty 
majú slovanský pôvod. Tieto spojenia predstavujú mimoriadne ťažkosti 
pre prekladateľa, pretože terminologické slovníky takmer neexistujú a nie 
je možné „odhadnúť“ latinský ekvivalent pri preklade z ruštiny do sloven-
činy. Pokiaľ pre prvé dva príklady v slovenčine existujú slovanské ekviva-
lenty v bežnej slovnej zásobe, ako napr. podstata veci a hnuteľný majetok, 
v poslednom príklade slovo exekútor sa ťažko dá nahradiť preloženým 
ekvivalentom, pretože dávno a trvalo vošlo do bežnej slovnej zásoby.
 Už zo Saussurových myšlienok je známe, že každy termín je obklopený 
hustou a mnohotvárnou sieťou asociatívnych vzťahov. Preto je v jazyku 
práva dosť ťažké odlíšiť sémantické (výzmanové) asociácie od asociácií 
formálnych. O významových asociáciách je možné hovoriť len ako o dô-
sledku predchádzajúcej odbornej prípravy. V uvedených príkladoch je to 
možné predovšetkým v oblasti termínov latinského pôvodu v súvislosti 
s ich internacionálnym charakterom a preto aj výraznejšou univerzálnos-
ťou.
 Zaujímavé je aj to, že v ruskej právnickej terminológii v porovnaní so 
slovenskou je oveľa vyššia frekventovanosť použitia všeobecne známych 
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skratiek, ktoré nepotrebujú dodatočný komentár. Často sa vyskytujú v mé-
diách: СИЗО (следственный изолятор – slc. vyšetrovacia samoväzba), 
ИТК (исправительно-трудовая колония – slc. nápravnovýchovný ústav), 
ОВД (отделение внутренних дел – slc. správa vnútra), ОВИР (отдел 
виз и регистрации – slc. cudzinecká polícia), ОБЭП (отдел по борьбе с 
экономической преступностью – typická ruská reália, na Slovensku s tou 
istou náplňou neexistuje), бомж (без определённого места жительства 
– slc. bezdomovec) a pod. Ako vidíme, slovenské ekvivalenty v tomto prí-
pade často nie sú analogické ruským z lexikálno-sémantického hľadiska.
 Ďalším dôležitým problémom vplývajúcim na náročnosť a kvalitu 
prekladu je zohľadnenie sémantického vzťahu v právnom metajazyku, 
ktorého obsahom je hlavne deskriptívna funkcia metajazyková.
 V právnom jazyku existujú dva sémantické stupne: právny jazyk 
a právny metajazyk, čo dovolilo M. Tomáškovi vypracovať teóriu, podľa 
ktorej môžu v závislosti od týchto sémantických stupňov existovať tiež dve 
kategórie prekladu právneho jazyka – intrasemiotický (vnútrojazykový) 
preklad (medzi dvomi sémantickými stupňami vnútri jedného národného 
jazyka) a intersemiotický (medzijazykový) preklad (medzi dvomi rôznymi 
národnými jazykmi).
 Prvý je zrovnateľný s procesom, ktorý sa v teórii práva nazýva tiež výkla-
dom (interpretáciou) práva. Interpretácia práva tu plní metalingvistickú 
funkciu. Vysvetľuje totiž význam jazykového kódu, a to prostriedkami 
právneho metajazyka. Druhý sémantický stupeň sa vzťahuje na právny 
jazyk ako jazykový kód – je teda právnym metajazykom. Právny metajazyk 
sa uplatňuje predovšetkým vymedzením významu právnych pojmov, pri 
tvorbe právnych definícií.
 Intersemiotickým prekladom sa rozumie preklad právneho textu 
z jedného znakového systému do druhého, t. j. preklad z jedného národ-
ného jazyka do druhého (napr. zo slovenčiny do ruštiny). Intersemiotický 
preklad je prekladom v najrozšírenejšom zmysle slova.
 Keď hovoríme o špecifikách prekladu právnickej terminológie, chceli 
by sme ešte raz zdôrazniť akútnu potrebu  čo najúplnejších terminologic-
kých slovníkov. Dúfame, že už vydané slovníky budú mať rusko-slovenské 
pokračovanie a značne uľahčia prácu prekladateľa.
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AnGlickO-SlOvenSký A SlOvenSkO-AnGlický 
SlOvník termínOv A uStálenýcH SpOjení 
ekOnOmickej univerZity

MILADA PAULEOVÁ

 Mojím pôvodným zámerom bolo zostaviť anglicko-slovenský a slo-
vensko-anglický slovník akademickej terminológie. Keď som si však uve-
domila, že v anglicky hovoriacich krajinách nie je jednotná terminológia 
a situáciu sťažuje aj fakt, že je iná dokonca na každej škole, rozhodla som 
sa pre prácu na slovníku týkajúceho sa našej univerzity, preto som nemohla 
použiť ani pôvodne zamýšľaný názov Slovník akademickej terminológie.
 V prospech predloženého typu slovníka hovorí aj potreba prekladať do 
angličtiny merkantilné a propagačné materiály Ekonomickej univerzity 
v Bratislave. Vznikol teda ako reakcia na preklady tohto typu, ktoré od nás 
– Jazykového ústavu – žiadal rektorát i jednotlivé fakulty. Preklady robila 
vždy iná z učiteliek angličtiny. Tak sa stávalo, že opakujúce sa termíny 
i zvraty neboli vždy preložené rovnako. Týka sa to najmä názvov predme-
tov, odborov či špecializácií. Nehovorím, že zle, ale každý prekladateľ má 
svoj rukopis a uprednostňuje isté termíny najmä v ekonomickej oblasti, 
kde nie je ešte jednotná terminológia. Keď som začala excerpovať školské 
prekladové materiály a zbierať podklady, nadriadení všetky preklady začali 
dávať mne s vysvetlením: „Veď ty sa tomu teraz venuješ.“ Takže som si 
vlastne uplietla na seba bič. Slovník však napokon uzrel svetlo sveta a ja 
sa nádejam, že táto pomôcka už bude slúžiť všetkým, najmä fakultám.
 Ďalším dôvodom pre vznik slovníka bola požiadavka študentov, ktorí 
v posledných rokoch a najmä po našom vstupe do Európskej únie a Asociá-
cie európskych univerzít chodia čoraz častejšie študovať aspoň na semester 
do zahraničia a potrebujú mať svoju špecializáciu i všetky absolvované 
predmety preložené do angličtiny. V neposlednom rade je to pomôcka 
aj pre zahraničných študentov, ktorí prichádzajú študovať k nám a majú 
problém orientovať sa v slovenskej terminológii týkajúcej sa univerzity. 
Okrem toho slovník môžu využiť aj pracovníci Európskej únie, ktorí pri-
chádzajú pracovne do styku so zahraničnými partnermi.
 Slovník obsahuje lexiku, s akou sa stretávame pri aktivitách našej uni-
verzity. Nie je zostavený klasickým lexikografickým spôsobom na základe 
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kľúčového slova a hniezdovaním, ale spôsobom ústretovým voči použí-
vateľovi. To znamená, že pri viacslovných pomenovaniach sa uvádza celá 
frazéma tak, ako sa nachádza v školských materiáloch, počnúc názvami 
študijných odborov, špecializácií a odborných predmetov až po predme-
ty telovýchovných aktivít či súťaží a cien akademických funkcionárov. 
Nájdeme v ňom názvy fakúlt, katedier i oddelení a referátov. Najväčšiu 
časť zaberajú názvy predmetov, ktoré si určili i preložili sami ekonómovia 
a my ako jazykári s nimi nie vždy súhlasíme. Výber lexikálnych jednotiek 
ovplyvnil fakt, že slovnú zásobu som čerpala najmä z rektorátnych ma-
teriálov a riadila sa frekvenciou výskytu. Možno sa zaradenie niektorých 
slov (napr. plávanie či futbal) alebo slovných spojení (napr. finančné 
prostriedky, učtáreň) bude zdať triviálne či zbytočné, treba však rátať 
s tým, že na našu školu sa hlásia aj zahraniční študenti, hoci len na jeden 
semester či dva, a môžu potrebovať aj takéto termíny. Dovedna slovník 
obsahuje vyše 6300 hesiel.
 Najväčším problémom pri zostavovaní slovníka bola skutočnosť, kto-
rú som už spomínala, že naše školstvo nie je kompatibilné so školstvom 
podobného zamerania v anglosaských krajinách. Preto sú mnohé termíny 
len prekladom, pojmy nemusia byť obsahovo totožné, môžu byť dokonca 
iné nielen v každej anglicky hovoriacej krajine (typickým príkladom je 
index alebo zápočet), ale i v každej škole. Ako autorka niekedy nesúhlasím 
s prekladom učebného predmetu do angličtiny, ako ho uvádzajú jednot-
livé katedry, keďže viem, že v angličtine sa používa iný termín alebo že 
názov v angličtine nezodpovedá duchu anglického jazyka. Ale nakoľko 
som nesmela zasiahnuť do znenia už uvedeného v oficiálnych materiáloch 
fakúlt (hoci som vedela, že pomenovanie – zväčša pri názvoch predme-
tov – je „neanglické“), najzjavnejšie prehrešky som radšej vynechala. 
Žiaľ, pri nesprávnych názvoch fakúlt či katedier je problém, že oficiálny 
anglický názov je nemenný (fakulta hospodárskej informatiky – Faculty 
of Business Informatics / lepšie: F. of Information Science/ Technology, 
národohospodárska fakulta – Faculty of National Economy / lepšie: F. of 
Macroeconomics).
 Dúfam, že slovník vyvolá diskusiu a ozvú sa fakulty či jednotlivé ka-
tedry s návrhmi, a to aj v oblasti nejednotnosti prekladov názvov toho 
istého predmetu. Očakávam aj návrhy na ďalšie lexikálne jednotky, ktoré 
v slovníku chýbajú a pokladajú sa za dôležité.



105

 Zjednotenie terminológie by nám všetkým pomohlo a uľahčilo by prácu 
prekladateľom, ktorí – ako som už spomínala – zakaždým prekladajú často 
sa opakujúce termíny odznova a možno inak ako kolegovia. Nemusí to 
znamenať, že nesprávne, ale z dôvodu nezjednotenia je to zbytočná práca. 
Markantným príkladom nejasností je napríklad rozdiel medzi termínmi 
economy a economics v názvoch predmetov, ako ich preložili ekonómovia, 
v slovenčine je v oboch prípadoch súčasťou názvu predmetu slovo ekonó-
mia, pričom economy je ekonomika, hospodárstvo. Tam je spolupráca 
ekonómov s lingvistami nevyhnutná.

Práca so slovníkom

 Názvy predmetov sú v slovníku označené ako študijný predmet de-
saťbodovým písmom za heslom napísaným dvanásťbodovým písmom. 
Nerozlišujem povinné a voliteľné predmety. Keďže mnohé študijné prog-
ramy, odbory a špecializácie majú rovnaké pomenovanie ako predmet, pre 
zjednodušenie je všetko označené jednotne ako študijný predmet. Študijný 
odbor, program alebo špecializácia sú označené desaťbodovým písmom, 
len ak nejestvuje aj študijný predmet s rovnakým názvom.
 Mnohé pojmy sú vyjadrené viacerými termínmi, pretože synonymia 
funguje aj na úrovni odborného jazyka. Za úvodom je v slovníku zoznam 
použitých skratiek v slovenčine aj v angličtine. Kvalifikátory alebo vysvet-
livky vytlačené menším typom písma bolo potrebné uviesť len v prípade, ak 
išlo o homonymiu v rozdielnych odvetviach (napr. akadémia 1. súkromná 
stredná škola 2. typ vysokej školy, alebo aplikácia 1. application, adoption 
2. počítačová application, implementation). Skratky uvedené v slovníku 
majú šípkou vždy odkaz na celoslovné spojenia. Ak slovenskému heslu 
zodpovedá iný preklad britský a iný americký, kurzívou uvádzam prove-
nienciu. Takéto označenie platí aj pre niekoľko kanadských či austrálskych 
výrazov, ktoré sa v slovníku nachádzajú.
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OBcHODné rOkOvAniA v nemčine

(InfORmácIA O nOvEj PuBLIKácII)

EVA ONDRČKOVÁ

 Efektívna komunikácia je pre každého občana veľmi dôležitou schop-
nosťou nielen na pracovisku, ale aj vo verejno-politickom živote. Ako no-
ví členovia Európskej únie stále častejšie prichádzame do styku s partnermi 
z nemecky či anglicky hovoriacich krajín. Rokovania s nimi vyžadujú 
vysokú erudovanosť v použití určitej stratégie a taktiky, v presadzovaní 
svojich argumentov i pri hľadaní kompromisov, ktoré sú predpokladom 
efektívne vedeného rozhovoru.
 Pre úspešné zvládnutie obchodných rokovaní je však potrebné nielen 
určité teoretické zázemie. Nevyhnutná je i perfektná jazyková kompetent-
nosť, teda výber adekvátnych jazykových a štylistických prostriedkov. To 
sme mali na zreteli, keď sme sa s kolegyňou doc. Grossmanovou podujali 
v rámci výskumnej úlohy Ministerstva školstva SR KEGA zostaviť publi-
káciu „Obchodné rokovania v nemčine a angličtine“, ktorej cieľom je po-
skytnúť používateľom možnosť stať sa úspešným partnerom v rokovaniach 
s nemecky i anglicky hovoriacim partnerom.
 Prvým krokom bola príprava skrípt pre poslucháčov Fakulty medzi-
národných vzťahov na Ekonomickej univerzite pre každý jazyk osobitne. 
V roku 2007 máme v úmysle vydať publikáciu „Obchodné rokovania 
v nemčine a angličtine“. Netreba zdôrazňovať, že táto publikácia bude 
mať oveľa širšiu platnosť. Veríme, že sa stane neodmysliteľnou príručkou 
všetkých používateľov, ktorí sa vo svojom pracovnom živote stretávajú 
so zahraničnými partnermi. V neposlednom rade nájde táto kniha iste 
miesto vo vašich, resp. v našich knižniciach, pretože obsahuje množstvo 
jazykového materiálu, ktorý sprístupní špeciálny slovník obchodných 
rokovaní prekladateľom i tlmočníkom.
 Dovoľte, aby som vás stručne informovala o obsahu nemeckej časti 
našej publikácie.
 Príručka má teoretickú a praktickú časť, dodatok, slovník najčastejších 
spojení, používaných v obchodnom rokovaní s osobitným dôrazom na 
jednotlivé obchodné prípady. V celej knihe sa kladie dôraz na komunika-
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tívnu zložku, obsahuje celý rad cvičení a podnetov, reakcie na isté typické 
výpovede i rozsiahle možnosti pre samostatný jazykový prejav.
 V teoretickej časti sa venujem jednotlivým zložkám obchodného ro-
kovania, ako je príprava na rokovanie, zohľadnenie osobnosti partnera, 
otvorenie rokovania, small talk, stanovenie cieľa, voľba stratégií a taktík, 
riešenie problematických situácií a pod. Aj táto časť je zostavená so zre-
teľom na komunikatívnu zložku, riešia sa rôzne prípady, ktoré sa môžu 
v jednotlivých etapách vyskytnúť.
 Praktická časť obsahuje rokovania k jednotlivým obchodným prípadom, 
ako nadviazanie obchodného kontaktu, rokovanie o termíne, o cenách, 
o účasti na veľtrhu, o reklamáciách, rokovanie s obchodným zástupcom 
a pod. Každá lekcia obsahuje bohatý lexikálny materiál k jednotlivým 
témam. Výsledkom jednotlivých rokovaní je uzavretie obchodnej zmluvy. 
V dodatku nájde používateľ dôležité ukážky, ako vzorovú obchodnú zmlu-
vu, podmienky Incoterms, ukážku Všeobecných obchodných podmienok 
istej firmy, dokumenty, ktoré sa používajú v obchode so zahraničím i zák-
ladné údaje z obchodnej korešpondencie.
 Prekladatelia a tlmočníci však asi najviac privítajú poslednú časť: 
Verhandlungssprache – Jazyk obchodných rokovaní, kde nájdu jednak 
nemecko-slovenské ekvivalenty slovných spojení a fráz k jednotlivým 
častiam rokovania (privítanie, prvé slová, riešenie problému, kompromisné 
návrhy, zhrnutie argumentov, ukončenie rokovania), jednak nemecko-slo-
venské slovné spojenia z obchodnej oblasti (dopyt, ponuka, objednávka, 
dodávka, platobné podmienky). Keďže predpokladám, že táto časť bude 
prekladateľov a tlmočníkov najviac zaujímať, dovolím si predložiť ukážku 
z tejto časti. Publikácia obsahuje i nemecko-slovenský slovník slov a slov-
ných spojení, najmä kolokácií, ktoré sa vyskytujú v knihe.
 Podobnú štruktúru bude mať i anglická časť. Musím neskromne konšta-
tovať, že podobná publikácia neexistuje zatiaľ nielen na Slovensku, ale ani 
v Čechách, v Nemecku či Rakúsku. Veríme, že si nájde miesto v knižniciach 
všetkých používateľov obchodnej nemčiny a angličtiny.
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verhandlungssprache – The Language of negotiation

Privítanie / Begrüßung / Welcome

Teší ma, že Vás poznávam.
Es freut mich, Sie kennenzulernen.
Pleased to meet you./How do you do?

Teší ma, že sa stretávame.
Ich freue mich sehr, dass wir uns treffen.
I am pleased to meet you.

Teší ma, že Vás môžem privítať v našej firme.
Es freut mich, Sie bei uns/in unserem Haus begrüßen zu können.
I am pleased to welcome you to our firm.

Najprv by som rád povedal, ako ma teší, že sa opäť stretávame.
Zunächst möchte ich sagen, wie froh ich bin, dass wir uns wieder tref-
fen.
First, I´d like to tell you how pleased I am to meet you again.
Je mi potešením, opäť Vás u nás privítať.
Es ist mir eine große Freude, Sie bei uns wieder einmal zu begrüßen.
I am pleased to welcome you to our firm again.

Zoznámte sa. To je pán …, konateľ našej firmy.
Machen Sie sich bekannt. Das ist Herr …, Geschäftsführer unserer Firma.
Let me introduce you. This is …, the president of our firm.

Som skutočne rád, že máme príležitosť na rozhovor. 
Ich bin wirklich froh, dass wir die Gelegenheit zu einem Gespräch haben.
I am really pleased to have an opportunity to talk to you.

Prvé slová / Die ersten Worte / First Words

Takže,( poďme) k veci!
Also kommen wir zur Sache!
Let´s get down to business!

Stretli sme sa, aby sme prerokovali nasledovné body:
Wir sind zusammengekommen, um folgende Punkte zu besprechen:
We have met to discuss the following issues:
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Dôvod nášho stretnutia je známy.
Der Zweck unserer Zusammenkunft ist bekannt.
The reason for our meeting is known.

Úvodom by som chcel spomenúť, že dnes …
Einleitend möchte ich in Erinnerung rufen, dass wir heute …
To begin with, I would like to inform you that today …

Úvodom by som chcel pomenovať problém, ktorý dnes máme riešiť.
Einleitend möchte ich das Anliegen benennen, dessen Lösung uns be-
vorsteht.
To begin with, I would like to present the problem we are going to deal 
with today.

Chcel by som sa dotknúť témy nášho stretnutia.
Ich möchte auf das Thema unseres Treffens eingehen.
I´d like to talk about the purpose of our meeting.

Myslím, že môžeme prejsť k prvému bodu.
Ich glaube, wir können zum ersten Punkt übergehen.
I think we can move to the first item.

Skôr než prejdeme k prvému bodu, chcel by som povedať …
Bevor wir zum ersten Punkt kommen, möchte ich vorausschicken …
Before we move to the first item, I would like to suggest …

Dnes máme v úmysle prerokovať nasledovné body:
Für heute haben wir uns vorgenommen, folgende Punkte zu bespre-
chen:
Today we intend to discuss the following items:

Dotknúť sa problému / Das Problem ansprechen /    
Speaking about the Issue

Predmetom nášho rokovania je riešiť …
Das Anliegen der Verhandlung ist, … zu erörtern
The subject of our negotiation is to solve …

Je dôležité otvorene hovoriť o našich záujmoch.
Es ist wichtig, unsere Interessen klar offenlegen.
It is important to have an open discussion about our interests.
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Je mi jasné, že riešenie tohto problému je dnes prioritou.
Ich bin mir auch darüber im Klaren, dass die Lösung dieses Problems für 
uns heute Priorität hat.
I understand that dealing with this problem is today´s priority.

Chcel by som zdôrazniť/podčiarknuť, …
Ich möchte hervorheben/betonen/unterstreichen …
I would like to stress/emphasize …

Je dôležité poukázať na to, …
Es ist von Wichtigkeit darauf hinzuweisen/zu verweisen …
It is important to stress that …

Navrhujem prejsť problémy bod po bode.
Ich schlage vor, dass wir die Probleme Punkt für Punkt behandeln.
I suggest going through the issues one by one.

Dovoľte mi objasniť svoje stanovisko.
Lassen Sie mich meinen Standpunkt deutlich machen/verdeutlichen.
Let me explain my standpoint.

Dovoľte dodať, že …
Lassen Sie mich hinzufügen, dass …
Let me add that …

Mali by sme jasne vyjadriť naše stanoviská.
Wir sollten unsere Standpunkte klar darlegen. 
We should express our standpoints clearly.
Mrzí ma, že Vás prerušujem, ale máme pred sebou problémy, ktoré musíme najskôr 
súrne riešiť.
Tut mir Leid, dass ich Sie unterbreche, wir müssen aber zuerst die drin-
genden Probleme lösen, die uns bevorstehen.
I am sorry to interrupt you, but there are some urgent problems to be 
dealt with first.

Bezpochyby treba tento problém súrne riešiť.
Es steht außer Zweifel, dass dieses Problem dringend zu lösen ist.
This problem must be dealt with urgently.

Z informácií, ktoré mám k dispozícii, sa dozvedám, že ….
Den mir zur Verfügung stehenden Informationen entnehme ich, dass …
On the basis of the information I have at my disposal, I understand that …
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Doteraz známe informácie jednoznačne dokazujú, že …
Die bisher bekannten Informationen belegen eindeutig, dass …
The information known so far proves clearly that …

Proti tomu sa dá namietať, že …
Dagegen ist einzuwenden, dass …
We can object that it …

Nasledovné fakty považujem za rozhodujúce.
Ich finde Folgendes ganz entscheidend.
In my opinion, the following facts are decisive.

Rád by som sa dotkol bodu, ktorý je pre nás mimoriadne dôležitý.
Ich würde gern auf einen Punkt eingehen, der für uns besonders wichtig ist.
I´d like to talk about the point which is extremely important for us.

Prepáčte, že Vám skáčem do reči, ale musím poukázať na to, že …
Entschuldigen Sie, dass ich Ihnen ins Wort falle, aber ich muss darauf 
hinweisen, dass …
Excuse my interrupting you, but I must point out that …

Robiť kompromisné návrhy / Kompromissvorschläge machen /
Suggesting Compromise

Vedel by som si predstaviť, že by pre nás bolo prijateľné nasledovné riešenie.
Ich könnte mir vostellen, dass für uns folgende Lösung annehmbar wäre.
I could imagine the following solution acceptable for us.

Môžem vychádzať z toho, že sa na … môžeme zhodnúť?
Kann ich davon ausgehen, dass wir uns auf … einigen können? 
Can I take it for granted that we can come to an agreement on …?

Zdá sa, že vzhľadom na … máme rovnaký názor.
Es scheint, dass wir im Hinblick auf … einig sind.
I think that as far as … is concerned, we are of the same opinion.

V zásade s vami súhlasím, ale …
Grundsätzlich/Im Prinzip bin ich mit Ihnen einverstanden, aber …
In principle, I agree with you, but …

Súhlasil by som s vami, ale podľa mojich skúseností …
Ich wäre mit Ihnen einig, aber meinen Erfahrungen nach …
I would agree with you, but according to my experience …
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Súhlasím s vašim názorom, že … s podmienkou, že …
Ich teile Ihre Auffassung, dass … unter der Bedingung, dass …
I agree with your opinion that … on the condition that …

Som ochotný urobiť ústretový krok, ak …
Ich bin bereit, einen Annäherungsschritt zu machen, wenn …
I am prepared to make a compromise if …

Ak budete so mnou súhlasiť, môžeme sa dohodnúť na ….
Wenn Sie sich mit mir einverstanden erklären, können wir uns auch auf 
… einigen.
If you agree with me, we can also agree.

Rád by som uznal vaše argumenty, keby ste …
Ich würde gern Ihre Argumente anerkennen, wenn Sie …
I am prepared to accept your arguments if you …

Privítal by som, keby sme sa mohli zhodnúť.
Ich würde es begrüßen, wenn wir uns darauf einigen können.
I would appreciate a consensus on …

Máte pochybnosti? Spoločne ich iste odstránime.
Haben Sie Bedenken? Wir werden sie sicherlich gemeinsam ausräumen.
Are there any doubts? We will overcome them together.

Zhrnutie argumentov / Argumente zusammenfassen /
Summarising the Arguments

Vaše argumenty znejú presvedčivo.
Ihre Argumente klingen überzeugend.
Your arguments seem to be persuasive.

S radosťou môžem konštatovať: Všetky nevyriešené otázky sa vyjasnili.
Ich kann mit Freude feststellen: Alle ungelösten Fragen wurden geklärt.
We are glad to say that all problems have been settled.

Dovoľte, aby som krátko zhrnul.
Lassen Sie mich kurz zusammenfassen.
Let me summarize shortly.

Ak zhrnieme/Celkove sa dá povedať/konštatovať, že …
Zusammenfassend lässt sich sagen/feststellen, dass …
If we sum up/In general, we can say that …
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Môžem povedať/potvrdiť, že sme prešli všetky body.
Ich kann sagen/behaupten, dass wir alle Punkte durchgegangen sind.
I can say/confirm we have gone through all items. 

Dovoľte mi zhrnúť, na čom sme sa dnes dohodli.
Erlauben Sie mir zusammenzufassen, was wir heute vereinbart haben.
Let me summarize what we have agreed on today.

Aby sme včas ukončili naše rokovanie, dovoľte mi sformulovať môj posledný 
príspevok.
Um rechtzeitig zum Schluss zu kommen, möchte ich meine letzte Wortmel-
dung formulieren.
To finish our discussion in time, let me make my last presentation.

Uznesenie je jasné: …
Der Beschluss steht fest: …
The conclusion is clear: …

Ukončenie rokovania / Abschluss der Verhandlung /
Closing a Negotiation

Mohli by sme nakoniec prejsť body, o ktorých sme sa dohodli?
Könnten wir zum Schluss das durchgehen, worüber wir bis jetzt überein-
gekommen sind? 
Could we go again through the items which we have agreed on?

Rád konštatujem, že sme dnes dospeli k rozhodnutiu.
Ich bin froh, feststellen zu können, dass wir heute zu einer Entscheidung 
gelangt sind.
I am pleased to say that we have come to a decision today.

Naše rokovania prebehli hladko. To nás teší.
Unsere Verhandlungen sind glatt verlaufen. Wir freuen uns darüber.
We are pleased the negotiation has been smooth.

Na záver by som chcel zdôrazniť, že …
Zum Abschluss möchte ich betonen/hervorheben, dass …
At the end, I´d like to emphasize that …

Teší ma, že som sa s vami zoznámil.
Es war mir ein Vergnügen, Sie kennen gelernt zu haben.
I am pleased to have met you.
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S radosťou by sme Vás na záver rokovaní pozvali na spoločnú večeru.
Es wäre uns eine Freude, Sie zum Abschluss unserer Verhandlungen zu 
einem gemeinsamen Abendessen einzuladen.
At the end of our negotiations, we have pleasure to invite you to dinner.

Po takých úspešných rokovaniach iste neodmietnete pozvanie na slávnostný prí-
pitok.
Nach einer so erfolgreichen Verhandlung werden Sie unsere Einladung 
zum freierlichen Umtrunk kaum ablehnen.
After such successful negotiations, we would be pleased if you accepted 
our invitation to a festive toast.

Niektoré dôležité slová a slovné spojenia z obchodnej oblasti:
Einige wichtige Wörter und Wendungen aus dem geschäftlichen Bereich:
Some important words and phrases from the trade sphere: 

Dopyt / die Anfrage / inquiry 

zamerať svoj dopyt na partnera
seine Anfrage an den Partner richten
to aim the inquiry at a partner

záväzný, nezáväzný dopyt
verbindliche, unverbindliche Anfrage
binding, unbinding inquiry

dopyt na nový výrobok
eine Anfrage nach einem neuen Produkt
inquiry about a new product

Za Vašu adresu vďačíme nášmu obchodnému zástupcovi.
Ihre Adresse verdanken wir unserem Handelsvertreter.
We have received your address from our sales representative. 

Navštívili sme Váš stánok na … veľtrhu a zaujímame sa o …
Wir besuchten Ihren Stand auf der …, Messe und sind daran interessiert, …
We visited your stand at the … fair and we would like …

Potrebujeme súrne …
Wir brauchen dringend …
We need urgently …
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Boli by sme Vám vďační za rýchle zaslanie prospektov a cenníkov.
Für die prompte Zusendung von Prospekten und Preislisten wären wir 
Ihnen dankbar.
We would be pleased if you could promptly send us the prospectuses and 
price lists.

Ponuka / das Angebot / offer

predložiť ponuku
ein Angebot unterbreiten/vorlegen
to make an offer

najvýhodnejšia ponuka
das äußerste Angebot
the most favourable offer

termínovaná ponuka
ein befristetes Angebot
offer for a limited period

Mimoriadna ponuka platí do …
Das Sonderangebot ist gültig bis …
The special offer is valid until …

priložiť k ponuke vzorky a prospekty
dem Angebot die Muster und Prospekte beilegen/beifügen
to enclose the samples and prospectuses to an offer

Tešíme sa, že ste prejavili záujem o naše výrobky a osobitne Vám zasielame náš 
nový katalóg.
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren Produkten und senden Ihnen 
mit getrennter Post unseren neuen Katalog.
We are pleased by your interest in our products and are sending you our 
new catalogue by a special post.

Tovar môžeme dodať koncom januára.
Die Lieferung kann Ende Januar erfolgen.
We can deliver the goods at the end of January.

Ceny sa rozumejú zo závodu/vyplatené po hranicu.
Die Preise gelten ab Werk./frei Grenze.
The prices are understood ex works/delivered at frontier.
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V prípade, že dostaneme Vašu zákazku, môžeme Vám prisľúbiť presné dodanie.
Falls wir Ihren Auftrag erhalten, können wir Ihnen eine pünktliche 
Lieferung zusagen.
In the case we get your order, we can promise you the exact time of delivery.

Objednávka, zákazka / die Bestellung, der Auftrag / order

poznačiť si objednávku
die Bestellung vormerken/notieren
to take down the order

vybaviť objednávku včas
die Bestellung rechtzeitig ausführen
to execute an order in time

zrušiť objednávku
die Bestellung zurückziehen
to cancel an order

zadať objednávku, objednať
den Auftrag erteilen
to make an order/to lodge an order, to order

potvrdenie objednávky
dieAuftragsbestätigung 
confirmation/acknowledgement of an order

Ďakujem za Vašu ponuku a objednávam …
Ich danke Ihnen für Ihr Angebot und bestelle …
Thank you for your offer, and I am ordering …

Na základe Vašej ponuky objednávam nasledovné položky: …
Auf Grund Ihres Angebotes bestelle ich folgende Artikel: …
On the basis of your offer, I am ordering the following items: …

Neočakávané okolnosti nás nútia stornovať našu zákazku z …
Unerwartetet eingetretene Umstände veranlassen uns, unseren Auftrag 
von … zu stornieren.
Unexpected circumstances make us cancel our order of …

Nemáme inú možnosť, ako našu objednávku č. … zrušiť.
Es bleibt uns keine andere Wahl, als unsere Bestelllung Nr. … zu stornieren.
There is no other possibility but to cancel our order No. …
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Dodávka / die Lieferung / delivery

prevziať dodávku
die Lieferung übernehmen
to take over a delivery

uskutočniť dodávku, dodať
die Lieferung durchführen
to make delivery, to deliver 

reklamovať dodávku
die Lieferung beanstanden/reklamieren
to claim a delivery

odmietnuť dodávku
die Lieferung verweigern/ablehnen
to refuse/reject a delivery

dodávka do domu, vyplatene na uvedenú adresu
Lieferung frei Haus
home-delivery service 

dodávka na dobierku
Lieferung gegen Nachnahme
cash on delivery (COD)

dodanie podľa dohodnutých podmienok
Lieferung laut vereinbarten Konditionen
delivery on the basis of the conditions agreed on

oneskoriť sa s dodávkou
mit der Lieferung im Verzug sein
to deliver late 

zmluvná dodávka
vertragsgemäße Lieferung
contractual delivery

miesto dodania
der Liefer(ungs)ort
delivery place
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dodacia povinnosť
das Liefer(ungs)soll
duty to deliver

splniť si dodávateľské povinnosti
den Liefer(ungs)verpflichtungen nachkommen
to meet the duty to deliver 

dodacia, dodávateľská zmluva
der Liefer(ungs)vertrag
delivery contract

Dodávka je pripravená na odoslanie.
Die Lieferung ist versandbereit.
The consignment is ready for dispatch.

platobné podmienky / die Zahlungsbedingungen / payment terms

platba vopred
die Vorauszahlung, e Vorauskasse
advance payment/payment in advance

zálohová platba pri zadaní objednávky
Anzahlung bei Auftragserteilung
cash with order (CWO)

platba bankovým prevodom
Zahlung durch Banküberweisung
bank transfer 

platba do dvoch týždňov po prebratí tovaru
Zahlung binnen/innerhalb von 2 Wochen nach Eingang der Ware
payment within 2 weeks after receiving the goods 

platba neodvolateľným potvrdeným akreditívom
Zahlung durch unwiderrufliches bestätigtes Akkreditiv
payment by confirmed irrevocable letter of credit

dať príkaz na otvorenie akreditívu
den Auftrag zur Eröffnung des Akkreditivs erteilen
to give order to open a L/C
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okamžitá platba
prompte Zahlung
immediate payment

oneskorená platba
rückständige Zahlung
delayed/late payment

urgovať neuskutočnenú platbu
fällige Zahlung (an)mahnen
to claim an outstanding payment

vymáhať platbu súdnou cestou
die Zahlung gerichtlich eintreiben/beitreiben
to claim a payment in court

príkaz na úhradu, platobný príkaz
der Zahlungsauftrag
remittance order

platobná schopnosť, solventnosť
die Zahlungsfähigkeit
solvency

peniaze v obehu
im Umlauf befindliche Zahlungsmittel
money in circulation

elektronický platobný styk
elektronischer Zahlungsverkehr
electronic payment system

uhradiť náklady
für die entstandenen Kosten aufkommen
to pay the costs

požiadať o úver
den Kredit beanspruchen
to ask for a credit

poskytnúť úver
den Kredit gewähren/einräumen
to give/grant a credit
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niektOré prOBlémy pri príprAve kniHy 

GRAMATIKA SLOVENSKÉHO JAZYKA

MICHAL SEMOTAM

 Predovšetkým by som rád povedal, že práca, ktorej sa teraz venujem, 
ma veľmi zaujala. Chcel by som sa s vami podeliť o pocity neskúseného 
adepta, ale neviem, kde začať. Kvantita sa ešte neprejavila na kvalite.
 Ide o gramatiku, gramatiku slovenského jazyka. Áno, v tejto téme 
hľadám svoj pól, keď sa snažím užívateľom iného jazyka predstaviť súhrn 
gramatických pravidiel slovenčiny.
 Rád by som vám predstavil prácu GRAMATIKA SLOVENSKÉHO 
JAZYKA (Bratislava : SLOVIET, 2002, ISBN 80-89071-04-X) s komen-
tárom k súhrnu slovenskej gramatiky vo vietnamčine. Budem hovoriť 
o tom, čo sa do knihy nedostalo. Tento postup som použil aj pri referovaní 
o konverzačných príručkách na konferencii v Smoleniciach. Obsahom 
knihy je abeceda, skloňovanie, časovanie, tvorenie slov, skladba.
 Pri objasňovaní rozdielu medzi 3. a 4. pádom podstatných mien som 
nezachádzal do podrobností. Aké úskalia tu číhajú na prekladateľa, ilustruje 
tento príklad:

 slovné spojenie (DAŤ) BRATOVI – (PRE) BRATA

sa do vietnamčiny prekladá v prvom i v druhom prípade (v celom texte 
vietnamské (i čínske) slová písané bez diakritických znamienok, bez 
označení tónov)
 CHO NGUOI ANH
 (nguoi anh = brat)
 (cho = 1 „sloveso“ dať, 2 „predložka“ pre)

 Podstatné meno je v slovenčine v prvom prípade v 3. páde (datív), 
v druhom prípade vo 4. páde (akuzatív).
 Pri tvorbe podstatných mien som vynechal predponu POLI- (vo 
vietnamčine morféma DA). Rád by som ju uviedol, ak by sa v slovenčine 
písalo slovo POLIKLINIKA – nemocnica, mestské zdravotné stredisko 
– s ypsilonom ako „POLYKLINIKA“. Pre vietnamské, často používané 
BENH VIEN DA KHOA – nemocnica viacerých odborov, by sa práve 
ekvivalent „POLYKLINIKA“ s ypsilonom veľmi hodil. Na toto som narazil 



122

aj pri zostavovaní slovensko-čínskych slovníkov, kde by sa mi tiež bola 
veľmi hodila „POLYKLINIKA“ s ypsilonom.
 Slovné spojenie BENH VIEN DA KHOA je vo vietnamčine veľmi 
frekventované na zdravotných potvrdeniach, alebo sa môže vyskytnúť 
na certifikátoch potravín ako miesto vykonávania laboratórnych testov, 
na rodných listoch a v iných listinách ako súčasť adresy, bydliska, miesta 
narodenia.
 Tvrdým orieškom bol pre mňa podmieňovací spôsob v spojení s časom. 
V knihe je len preklad niekoľkých príkladov bez komentára. Podobne som 
postupoval aj pri iných zložitých problémoch.
 Neodvážil som sa vysvetľovať niektoré posledné odporúčania jazyko-
vých poradní (napr. ostatný – posledný).
 Nepúšťal som sa do podrobnejšieho vysvetľovania gramatického rodu 
podstatných mien. Veď podľa akého príznaku sa určí gramatický rod? 
Skúsme koncovku: HRDIN-A mužský rod, ŽEN-A ženský rod, DIEŤ-A 
stredný rod. Pri životných podstatných menách som uviedol analógiu 
s prirodzeným rodom: MUŽ maskulínum, ŽENA feminínum, CHLAP 
maskulínum, DIEVČINA feminínum, DEVA feminínum. Ale analógia sa 
vždy uplatniť nedá.
 (CHLAPČA stredný rod, DIEVČA stredný rod). Do ďalšieho vysvet-
ľovania som sa v knihe nepúšťal, hoci kedysi pri vyučovaní naživo som 
si skúšal pomáhať vysvetleniami typu: „DIEVČA je pred vydajom rodu  
stredného, a tento rod sa po vydaji zmení, a to tak, že dievča sa zmení na 
ŽENU – ženský rod. (Pri takomto vysvetľovaní by sa dali vymyslieť nové 
Rozprávky z tisíc a jednej noci. Že by boli v našom jazyku takto zakódované 
aj do iných gramatických javov?)
 Pri čítaní jazykovednej literatúry (a pri zostavovaní knihy) som si 
pripadal ako chemik zaoberajúci sa alchymistickou literatúrou, avšak 
bez nadhľadu, povedzme, absolventa SOŠ CHEMICKEJ, s pocitom, že 
Mendelejevova periodická tabuľka prvkov jazykovedy ešte nebola obja-
vená.
 Pri dokonavých a nedokonavých slovesách som uviedol len niekoľko 
jednoznačných príkladov. Nevysvetľoval som, že niektoré slovesá sú aj 
dokonavé aj nedokonavé.
 Pri prekladaní zámen ON, ONA problémy pri doslovnom preklade 
v tabuľke zámen nenastanú.
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 Vo vetách možno pri preklade do vietnamčiny v niektorých prípadoch 
(t. j. nie pre označenie svojho otca, svojej matky či iných starších, vážených 
atď. osôb) použiť ako zámeno 3. osoby jednotného čísla slovíčko NO pre 
rod mužský i ženský.
 Pri 3. osobe množného čísla je to zasa CHUNG NO (porovnaj napr. 
s čínskym TA – on, ona, TAMEN – oni, ony, v čínštine sa však rod pri 
týchto zámenách pri zápise čínskymi znakmi rozlišuje a odlišné sú aj nie-
ktoré prípady použitia).

 Čo dodať na záver? Možno si niekto povie, že načo sa venovať gramatike, 
keď sa v dnešných peňažných časoch dajú zarobiť peniaze na živobytie aj 
iným spôsobom.
 Tak prečo teda táto téma – GRAMATIKA? Ide tu o akúsi zotrvačnosť, 
neprispôsobivosť?
 V prvopočiatočnom pokuse o zvládnutie (či ohmatanie úpätia) spo-
mínanej výšavy – GRAMATIKY SLOVENSKÉHO JAZYKA – som z ko-
merčných dôvodov pripravil aj mutáciu knihy s názvom GRAMATIKA 
ČESKÉHO JAZYKA. Hneď som ju zaniesol ukázať do Prahy. Pri ceste 
späť do Bratislavy, keď som čakal v Prahe na vlak a dojedal zemiakový 
šalát, som so záujmom sledoval, ako jeden môj menovec – bezdomovec 
Michal – ponúka svojich kolegov dobrotami, ktoré priniesol v dvoch taš-
kách, a pritom vysvetľoval, že on berie z obložených chlebíčkov iba šunku 
a zvyšok zahadzuje. Keď sa hostina skončila, rozchádzali sa bezdomovci 
(sú to naozaj bezdomovci, alebo majú domov všade?) na svoje nočné le-
žoviská. Bol teplý jarný večer. Môj menovec Michal na rozlúčku vraví: „Já 
se neztratím. Mám spacák a dneska spím v altánku,“
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priemySelná revOlúciA v preklADAní

MARIÁN SMOLÍK

 Technológia prekladania sa za posledné obdobie značne zmenila. 
V priebehu niekoľkých rokov sme boli donútení začať používať počítač, 
fax, tlačiareň, skener, elektronickú poštu, internet, elektronické slovníky.
 Skutočná revolúcia nás však ešte len čaká. Je to priemyselná revolúcia 
– presne taká, aká kedysi skomplikovala život anglickým tkáčom. Odborný 
preklad prestane byť remeslo a stane sa priemyslom.
 Rovnako ako v každom inom odvetví, aj tu sú dva hlavné činitele, ktoré 
vedú k priemyselnej revolúcii. Na strane dopytu je to stály rast požiadaviek 
na čoraz rýchlejšie dodávanie čoraz väčšieho objemu práce. Na strane po-
nuky je to objav nových technických prostriedkov, ktoré umožnia týmto 
požiadavkám aspoň čiastočne vyhovieť.
 V prekladaní je takýmto hnacím momentom na strane dopytu naprík-
lad zákazník, ktorý chce preložiť deväťstostranovú príručku k elektrickej 
lokomotíve a chce to do dvoch týždňov. Priemyselná revolúcia nastáva vo 
chvíli, keď sa nájde dodávateľ, ktorý tejto požiadavke dokáže vyhovieť.
 Pri prekladaní vo veľkom možno vyčleniť tieto technologické operá-
cie:
1. kontakt so zákazníkom
2. vlastné prekladanie
3. správa terminológie
4. stráženie konzistentnosti
5. grafická úprava textu
6. údržba knižnice
7. bežné práce súvisiace s chodom firmy

 Dva z uvedených technologických krokov sú relatívne nové a špeci-
fické pre prekladanie veľkých textov v skupine. Je to správa terminológie 
a stráženie konzistentnosti.
 Pri správe terminológie je skupina očividne vo výhode oproti jed-
notlivcovi. Môže sa prijať zásada, že radový prekladateľ môže požiadať 
terminológa o preklad čohokoľvek, s čím si nie je istý, alebo čo by musel 
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hľadať v slovníkoch (povedzme) dlhšie než dve minúty. V skutočnosti 
skupina nepotrebuje viac než jedného ozaj dobrého jazykára a jedného 
ozaj dobrého špecialistu v prekladanom odbore.
 Stráženie konzistentnosti je problém, ktorý sa vynára pri veľkých pre-
kladoch, a priam obludné rozmery nadobúda pri práci v skupine.
 Už sme spomínali, že je nevyhnutné, aby sa tá istá páčka nazývala 
rovnako od prvej po poslednú stranu. Horšie však je, že treba prekladať 
konzistentne aj úplné banality. Ak dáme trom prekladateľom preložiť, 
povedzme, takú triviálnosť ako PLEASE, WAIT, môžeme naisto počítať 
s tým, že vymyslia najmenej päť rôznych spôsobov prekladu.
 Hlavný rozdiel v spôsobe práce vyplýva z používania pracovného glo-
sára, ktorý bude veľmi rozsiahly. Prekladateľovi nepomôže, že suverénne 
v zlomku sekundy dokáže preložiť nejakú vetu. Musí ju preložiť istým spô-
sobom. To znamená, že aj tak sa musíte pozrieť do glosára. V tejto situácii 
potom bledne rozdiel medzi skúseným prekladateľom a dvadsaťročným 
študentom, ktorý ani nemusí byť príliš bystrý, stačí keď je pracovitý.
 V istých ohľadoch sa situácia začína nepríjemne podobať na situáciu 
robotníka pri páse v automobilke. 
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prvé pOkuSy O SlOvenSkú lekárSku A lekárnickú 
terminOlÓGiu

ŠTEFAN ŠVAGROVSKÝ

 Po roku 1918 sa slovenčina stáva úradnou rečou celej štátnej a ve-
rejnej správy na slovenskom území v rámci Československej republiky. 
V slovenčine sa začína úradovať na všetkých úrovniach, vyučovať na 
všetkých školách, od školského roka 1919/20 aj na Lekárskej fakulte UK. 
Najrozmanitejšie tlačoviny, predtým výlučne maďarské, sa nahrádzajú 
slovenskými. Slovenčina, jazyk na začiatku 20. storočia proskribovaný, sa 
v novom štátnom útvare zo dňa na deň stáva štátnym jazykom. Vzhľadom 
na jeho predchádzajúce postavenie v Uhorsku bolo prirodzené, že nové 
požiadavky a potreby, ktoré sa naň kládli aj v medicínskej oblasti, nemohol 
hneď zvládnuť v plnom rozsahu. Vysokoškolskú predprevratovú inteli-
genciu na Slovensku tvorili prevažne kňazi, pravotári (dobový termín) 
a zopár lekárov, ktorí študovali hlavne v Budapešti, zriedkavejšie v Prahe 
a vo Viedni.
 Prvý slovenský lekár, ktorý sa podujal byť nápomocný v tejto oblasti 
a riešiť hneď zahorúca najaktuálnejšie potreby (napríklad vystaviť v slo-
venčine vysvedčenie, osvedčenie, chorobopis, zápisnicu o pitve, pokútnom 
aborte, o prehliadke mŕtvoly a pod.), pochádzal z Malaciek a menoval sa 
Anton Polákovič. Vyhotovovanie takýchto písomností v slovenčine pre 
vtedajších lekárov, vzhľadom na to, že ovládali len maďarskú lekársku 
a lekárnickú terminológiu (slovenská fakticky neexistovala), nebolo vôbec 
samozrejmé a vzory rozličných vyššie uvedených písomností v prvých pop-
revratových rokoch, ktoré uviedol vo svojom Lekárskom slovníku z roku 
1920, im v tomto smere veľmi pomohli. Samotný slovník je dvojjazyčný: 
1. diel je maďarsko-slovenský, 2. diel slovensko-maďarský. Vyšiel tlačou 
Občianskej kníhtlačiarne v Brne a má tiež paralelný maďarský názov.
 Heslové slová sú spracované v slovníku celkom jednoducho. Maďarský 
heslár je len súpis za sebou abecedne radených maďarských termínov 
bez gramatickej charakteristiky a ich slovenských ekvivalentov. Príklady 
spracovania hesiel 1. dielu:
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 Podobne sú heslá spracované aj v slovensko-maďarskej časti 2. dielu. 
Na rozdiel od 1. dielu majú slovenské termíny gramatickú charakteristiku 
rodu (m., f., n.). Vo viacerých prípadoch rodová charakteristika nie je 
správna, čo nemožno pripísať neznalosti autora, ale nepozornosti tlačiara. 
Napríklad: Vytknutie m. (!) – ficamodás. V slovenskom heslári je pomerne 
veľa nárečových západoslovenských, respektíve českých slov (želva, žiravi-
na, strupovatosť, žežhulka a pod.). Vyskytujú sa aj čisto „záhorácke“ slová 
včulejšek, sirovátka, zarudlý a iné.

 Lexiku i stavbu viet v súvislom texte dokumentuje odsek z krátkeho 
úvodu:
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 Napriek uvedeným poznámkam slovník Antona Polákoviča bol veľmi 
dobrou pomôckou hlavne pre lekárov, ktorí študovali medicínu na maďar-
skej univerzite. Až do vydania slovníka MUDr. Pavla Halašu to bol jediný 
slovník, ktorý – aj keď nie úplne bez chýb – fixoval základnú lekársku, 
lekárnickú a sčasti aj zverolekársku terminológiu, ako aj návody a vzory 
na zostavovanie rozličných lekárskych písomností. Na konci slovníka je 
zoznam zvyčajných príčin smrti v slovenčine a maďarčine.
V roku 1926 vyšiel v Turčianskom Sv. Martine v poradí druhý Lekársky 
slovník s podtitulom Návrh lekársko-lekárnického názvoslovia lekára 
Pavla Halašu.

 Už slovenčina v Doslove, ktorý tu uvádzame, lapidárne svedčí o tom, 
že autor slovníka pochádza zo slávneho rodu Halašovcov. Potrebu vydania 
slovníka odôvodňuje nasledujúcimi slovami.
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 Halašov slovník sa skladá zo šiestich častí, ale vlastný slovník tvoria 
len štyri. Piatu časť tvoria zápisnice o pitve (ako v prípade Polákovičovho 
slovníka) a šiestu miery ľudského tela a jeho orgánov.

 1. časť je latinsko-slovenská (s. 5 – 108). Slová nemajú gramatickú 
charakteristiku. V prípadoch, keď je heslové slovo zložkou dvojslovného 
pomenovania, vytvára autor hniezda. Napríklad:

 2. časť tvorí maďarsko-slovenský slovník, v ktorom sa postupuje ob-
dobne.
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 3. časť tvoria slovenské ľudové pomenovania liekov (olejov, mastí, lojov, 
koreňov, listov a pod.) a ich latinské paralely.

 4. časť slovníka tvoria latinské botanické názvy a ich slovenské pendan-
ty:
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 Tretia a štvrtá časť boli určené lekárnikom. P. Halaša pre tieto dve časti 
bezpochyby využil bohatý materiál zo zbierkových fondov Matice sloven-
skej. 

 5. časť tvoria zápisnice o pitvaní. Boli zároveň návodom na ich zosta-
venie pre lekárov.

 V 6. časti P. Halaša uvádza miery ľudského tela a jeho orgánov, osobitne 
u mužov a žien. Uvádza ich v úplnosti, preto poskytujú možnosť porovnať 
spomínané miery so stavom v súčasnej populácii.
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 Halašov Lekársky slovník z odbornej aj jazykovej stránky predčí 
Polákovičov slovník a zároveň ukazuje, ako za necelých šesť rokov po-
kročila práca slovenských lekárov na vytváraní slovenského lekárskeho 
a lekárnického názvoslovia.
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 V poradí tretím odborným lekárskym slovníkom, ktorý plnil funkciu 
vysokoškolskej učebnice anatómie, boli Nomina anatomica MUDr. Júliusa 
Ledényiho (Ladzianskeho), docenta anatómie na Komenského univerzite 
v Bratislave. Slovník mal podtitul Slovenské telovedné názvoslovie.

 Heslá – latinské termíny sú v slovníku usporiadané podľa jednotlivých 
častí ľudského tela v dvoch stĺpcoch s príslušnými slovenskými ekvivalent-
mi. Heslá nemajú gramatickú charakteristiku.
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 Slovník vyšiel v komplikovanej a turbulentnej atmosfére prvej ČSR, keď 
po vydaní tzv. Pravidiel slovenského pravopisu v roku 1932, konštituovaní 
nového jazykového odboru Matice slovenskej a začiatku vydávania časo-
pisu Slovenská reč v tom istom roku časť matičných jazykovedcov na čele 
s Henrichom Bartkom (tvorili protipól univerzitným jazykovedcom na FF 
UK) začala požadovať, aby sa pri tvorbe slovníkov rešpektovali lexikálne 
a slovotvorné osobitosti slovenčiny a nepreberali sa mechanicky len české 
termíny (zväčša) po čiastočnej hláskovej úprave. Táto požiadavka sa stretla 
s pochopením medzi českými profesormi na Lekárskej fakulte Univerzity 
Komenského, ale na Ladzianskeho anatomickom slovníku a jeho konšti-
tuovaní slovenskej anatomickej terminológie sa v podstate až dodnes málo 
čo zmenilo. Možno sa o tom presvedčiť, keď zalistujeme v Anatomickom 
názvosloví J. Antala, J. Horeckého a J. Lajdu, ktoré vyšlo o 27 rokov neskôr 
(SAV, 1962).
 Slovenská terminológia v oblasti medicíny, farmácie, veterinárneho 
lekárstva, galenickej farmácie, organickej a fyzikálnej chémie, genetiky 
atď. sa vytvárala aj vo vysokoškolských učebniciach, skriptách.
 Z akademických publikácií do roku 1975 sú to:
Baffa, Záturecký: Terminológia galenickej farmácie. SAV, 1953.
Zikmund, M.: Terminológia organickej a fyzikálnej chémie. SAV, 1956.
Hrudka a kol.: Veterinárna terminológia. Hystológia a embryológia. SAV, 
1957.
Krasnec, Ľ.: Terminológia organickej chémie. SAV, 1958.
Kolektív autorov: Terminológia genetiky. SAV, 1961.
Z dvojjazyčných (prekladových) slovníkov lekársku terminológiu kontro-
lujú: Veľký rusko-slovenský lekársky slovník J. Savuľaka a kol. z roku 1959 
a Anglicko-slovenský lekársky slovník z roku 1975 a 1978.
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preklAD meDicínSkycH textOv Z FrAncúZštiny   
A tvOrBA terminOlÓGie

VLADIMÍRA KOMOROVSKÁ

 Chcela by som vás oboznámiť so skúsenosťami, s ktorými sa stretávam 
pri preklade odborných textov. Hneď na začiatku musím upozorniť, že sa 
nemôžem sťažovať na neúplnosť, nekomplexnosť či ďalšie slabiny fran-
cúzsko-slovenského lekárskeho slovníka, lebo ho jednoducho niet, a tak 
sa od samého začiatku opieram o latinskú terminológiu, resp. vychádzam 
z latinského názvoslovia, a to nielen pri preklade lekárskych, resp. far-
maceutických, ale aj botanických a často i psychologických termínov. Za 
tie roky som sa naučila vyhýbať fintám, ktoré sú typické pre Francúzov. 
Napríklad zo zásady nehovoria o žlčníkovom záchvate, lež o pečeňovom 
záchvate (crise de foie), alebo za echografiou, ktorú tak často spomínajú ako 
modernú diagnostickú metódu, sa skrýva ultrasonografia. A ešte by som 
rada zdôraznila, že sa venujem prekladom populárno-náučnej literatúry 
určenej pre jednoduchých recipientov, ktorí sú, ako všetci vieme, prvoradí 
a ktorým treba prispôsobiť jazyk, aby ich neodradila nezrozumiteľná šty-
lizácia viet a ťažko stráviteľné odborné termíny. Preto k nim automaticky 
priraďujem slovenskú verziu, resp. krátku vysvetlivku. Na druhej strane si 
dávam záležať, aby som neskĺzla do celkom opačného extrému a v snahe 
priblížiť sa širokým vrstvám čitateľov neodovzdala vydavateľstvu insitný 
preklad, aby po ňom bez obáv siahli aj lekári a zdravotnícki pracovníci. 
Za každých okolností teda hľadám kompromis.
 Najprv by som venovala niekoľko slov prekladu publikácie, ktorá vyšla 
v roku 2002 vo vydavateľstve Reader‘s Digest Výber pod názvom Žijeme 
zdravo, žijeme s bylinkami, z ktorej som preložila časti: Predhovor, Ako chá-
pať prírodné liečivá, Choroby a ich liečba, Liečivé rastliny, Botanický slovník 
a Lekársky slovník a na záver som vypracovala vecný register. Nešlo o čistý 
preklad textu ako v prípade umeleckej literatúry, ale spolovice takpovediac 
o vlastnú tvorivú činnosť.
 Atlas liečivých rastlín som dopĺňala českými a slovenskými reáliami (úda-
je o výskyte, ľudové názvy bylín). Napríklad borievka obyčajná (Juniperus 
communis) sa ľudovo nazýva boleráz, borovička, borovka a borôvka. Ďalej 
v publikácii figurujú upravené legendy. Uvediem dva príklady:
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 Borovica lesná (Pinus sylvestris, ľudovo nazývaná bor, borica, bôr, 
sosna) divo rastie vo všetkých horských oblastiach Európy a severnej 
Ázie. Vyskytuje sa vo francúzskych Pyrenejach a Vogézach, v českých 
Krkonošiach i v našich Tatrách. 
 Pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica, ľudovo nazývaná kopriva veľká, 
prhlica, pŕhľavka, šikavka, žihľava) je v súčasnosti vyhľadávanou liečivou 
rastlinou, ktorá rastie v nížinách i vo vyšších polohách, na rumoviskách 
i v priekopách na celom území Slovenska.
 Latinské názvy som konfrontovala s Červenkovým a Hindákovým bota-
nickým názvoslovím a porovnávala som, či sú správne zadelené do čeľadí. 
Našla som viaceré nezrovnalosti, napríklad podľa názvu malo ísť o skorocel 
piesočný (Plantago scabra), no text (rastlina vďačí za svoj názov drobným 
lesklým semienkam pripomínajúcim blšky) sa jednoznačne prihováral za 
skorocel blškový (Plantago afra), ľudovo nazývaný blšia bylina, blška. Alebo 
anízovec pravý (Illicium verum) z čeľade anízovcovitých (Illiciaceae) bol 
zatriedený do čeľade magnóliovitých (Magnoliaceae). Čakanka obyčajná 
(Cichorium intybus) z čeľade čakankovitých (Cichoriaceae) bola zatriedená 
do čeľade astrovitých (Asteraceae), senovka grécka (Trigonella foenum-
graecum) z čeľade bôbovitých (Fabaceae) zas do čeľade Papilionaceae. 
Baza čierna (Sambucus nigra) a kalina slivkolistá (Viburnum prunifo-
lium) z čeľade zemolezovitých (Loniceraceae) boli zatriedené do čeľade 
Caprifoliaceae a podobne.
 Ešte horšie to bolo v prípade chorôb, ktoré si francúzski lekári pokoj-
ne zamieňali za symptómy. Niektoré sa mi podarilo uspokojivo vyriešiť. 
Napríklad nefralgiu ako obličkovú bolesť, teda zjavný symptóm, som 
nahradila urolitiázou (močové kamene), ktoré ju vyvolávajú.

 Pôvodný text
 Obličková kolika
 Intenzívne bolesti v krížoch vystreľujúce do močového mechúra, ge-
nitálií a stehien. Vyvoláva ich pohyb kamienkov v močovode. Úzkostné 
stavy, podráždenie. Prepukajú zvyčajne v noci pred cestovaním. Súvisia 
s neliečenou urolitiázou.

 Upravený text
 Urolitiáza
 Nahromadenie kamienkov v močovodoch. Úzkostné stavy, podráždenie 
či stres pred cestovaním môžu vyvolať ich pohyb a následne obličkovú 
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koliku s intenzívnymi bolesťami v krížoch (vystreľujúcimi do močového 
mechúra, genitálií a stehien). Prepuká zvyčajne v noci.

 Text v zátvorke sme museli pre nedostatok miesta oželieť. V prehľade 
chorôb nám však ostala hypertenzia (vysoký krvný tlak, ktorý sám osebe 
nie je chorobou, ale jej typickým prejavom), cefalalgia, resp. cefalea (bolesť 
hlavy), cystalgia (bolesti brušnej dutiny a podbruška), dorzalgia (bolesť 
medzi lopatkami), dysmenorea (bolesti maternice pred menštruáciou), 
insomnia (nespavosť), migréna (jednostranná záchvatovitá bolesť hlavy), 
pelikuly (lupiny vo vlasoch), predmenštruačný syndróm, štípance od 
hmyzu a podobne.
 Botanický a lekársky slovník som nielen preložila, ale aj adekvátne do-
plnila. V botanickom slovníku pribudli napríklad pojmy celistvookrajový 
(orgán s celistvým, nečleneným, resp. nevykrajovaným okrajom, teda ani 
pílkovitým, ani vrúbkovaným, ani zúbkatým), opadavý (označuje listy 
alebo kvety, ktoré na konci vegetačného obdobia na rozdiel od neopada-
vých opadávajú, koruna býva vždy opadavá a kalich spravidla neopadavý), 
plstnatý (pokrytý ťažko rozlíšiteľnými jednobunkovými až viacbunkovými 
veľmi jemnými a hustými chlpmi), štetinatý (pokrytý dlhými, hrubými, 
odstávajúcimi až pichľavými chlpmi), vlnatý (pokrytý dlhými mäkkými, 
voľne spletenými chlpmi, ktoré sú jednotlivo viditeľné), zvinutý (týka sa 
listu, ktorý je pozdĺžne zvinutý, napr. list tráv) a tak ďalej.
 Lekársky slovník som tiež doplnila o podaktoré heslá, napr. antiparaziti-
kum (antihelmintikum, resp. vermifugum je látka pôsobiaca proti črevným 
parazitom), bilharzióza (schistosomiáza, resp. druh parazitnej choroby 
močového mechúra, ktorú vyvoláva cudzopasná motolica Schistosoma), 
cerebrovaskulárna príhoda (mozgová porážka, resp. čiastočné poškodenie 
mozgu spôsobené jeho nedokrvením, t. j. upchatím alebo prasknutím cie-
vy), ezofagitída (zápal pažeráka), furunkel (furunkul, povrchový vred, resp. 
hnisavý stafylokokový zápal vlasového puzdra), myopia (krátkozrakosť), 
nefropatia (súborné označenie bližšie neurčených obličkových chorôb), 
neuropatia (bližšie neurčená zápalová alebo degeneratívna nervová cho-
roba), oxyuriáza (choroba vyvolaná mrľami), perorálny (podávaný ústami, 
resp. cez ústa), škrofulóza (tuberkulózny zápal miazgových uzlín na krku), 
traumatický (spôsobený úrazom, duševne alebo telesne otrasený), urocysti-
tída (zápal močového mechúra), vazotonikum (liek znižujúci tlak a napätie 
v cievach), xenodermia (chorobná vysychavosť kože) a podobne.
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 Register som vypracovala nanovo, pričom choroby v texte na žltom pod-
klade som zoradila abecedne podľa latinských názvov a choroby v indexe 
podľa slovenských názvov vrátane odkazov, aby bol, ako sa hovorí, aj vlk 
sýty aj ovca celá, teda spokojnosť na oboch stranách: na strane tuctových 
čitateľov i náročnejších používateľov publikácie, resp. lekárov. Z odkazov 
v registri sa teda možno dozvedieť, že aerofágia je prehĺtanie vzduchu, 
alergia precitlivenosť, astma záduch, bronchitída je zápal sliznice priedu-
šiek, cyanóza sinavosť, dyskinéza sú poruchy odvádzania žlče, fraktúry 
zlomeniny, furunkulóza je zápal vlasového puzdra, intertrigo zápal kože, 
kontúzia sú pomliaždeniny, luxácia vykĺbeniny, paradentóza je rozklad 
zubných lôžok, prostatitída zápal prostaty, pruritus svrbenie, spazmofília je 
dráždivosť nervovosvalová, teniáza sú parazity črevné, urtikária je žihľavka, 
vomitus vracanie, a tak ďalej.
 Toľko k populárno-náučnej publikácii Žijeme zdravo, žijeme s bylinkami.

 A teraz by som vás rada oboznámila so špeciálnymi termínmi súvi-
siacimi s novodobými diagnózami, s ktorými som sa stretla, keď som 
v štvrťročníku Závislosť zastrešovala rubriku Diagnóza. Mimochodom, 
vytiahnuť ich na svetlo sveta mi napadlo na Letnej škole prekladu, keď Dr. 
Buzássyová vo svojej prednáške hovorila o tendencii k internacionalizácii 
a preberaniu termínov zo zahraničných zdrojov. Pravdu povediac, iné nám 
ani neostávalo, keď sa objavili nové termíny, ktoré dovtedy nefigurovali 
v našich slovníkoch. Len tak pre zaujímavosť spomeniem sexuálnu adik-
ciu (závislosť od sexu), pričom pôvodný význam slova adikcia je podľa 
francúzskeho výkladového slovníka Petit Larousse stav závislosti od dro-
gy. Pri tvorbe telefágie (závislosť od televízie) som vychádzala z faktu, že 
obeť hltá očami televíznu obrazovku, čo mi zároveň pripomenulo termín 
farmakofágia (závislosť od liekov, najmä sedatív); k infománii (závislosť od 
počítačov) ma inšpirovala narkománia (závislosť od drog) a oniománia (ná-
kupná horúčka, resp. patologické nakupovanie), weboholizmus (závislosť 
od internetu) zase patrí do kategórie výrazov alkoholizmus, čokoholizmus 
(závislosť od čokolády) a workoholizmus (závislosť od práce).
 Možno si kladiete otázku, či existuje skutočná sexuálna adikcia. Podľa 
psychiatra Dr. Francoisa-Xaviera Poudata o tom niet pochýb. „Ľudské sprá-
vanie a postoje sa nemenia, ide len o nové označenie ich prejavov. Predtým 
sme častejšie hovorili o zvrhlosti a obsesii (posadnutosti), teraz je v móde slovo 
adikcia. Predpokladá sa, že sexuálna adikcia sa oficiálne zapíše do zozna-
mu psychických chorôb a že postupom času sa vyšpecifikujú jej symptómy. 
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Zatiaľ ide o veľmi široký pojem, ktorý zahŕňa nadmernú sexuálnu aktivitu 
(masturbáciu alebo milostné vzťahy, bohato okorenené pornografiou), ab-
normálne prejavy (fetišizmus, zvrhlosť, exhibicionizmus), prílišnú pohlavnú 
závislosť (sexuálna nenásytnosť) a neprestajné zvádzanie (donjuanizmus, 
nymfománia). Patrí sem aj chorobná závislosť od konkrétneho partnera, 
bez ktorého (ako postihnutí radi vyhlasujú) nemožno žiť. Citovo závislých 
spája spoločné utrpenie. Sú to nešťastní ľudia trpiaci úzkosťou, sebakritickí, 
ale zatvorení do klietky nezvyčajného správania.“ (Závislosť, 1995, č. 8 – 9, 
s. 57)
 Uvediem konkrétne príklady: Isabelle vrhla nenávistný pohľad na 
„predmet“, ktorý ju už niekoľko hodín ignoroval. Hlavou jej vírili vražedné 
úmysly a na tvár jej od zlosti vystúpili červené škvrny. Predstavovala si toho 
mizerného podliaka, ako sa nemilosrdne roztápa v jej mikrovlnnej rúre, 
ako ho trýznia kŕče v mrazničke alebo ako hynie pod údermi kolosálneho 
kladiva. A ctihodný telefón zatiaľ zaryto mlčal. Vtom sa jej agresivita pre-
niesla na telefónny aparát, zdrapila ho a... náhle ju zaliala červeň. „Prečo 
by som si mala vylievať zlosť na nevinnom prístroji? Čo mi to pomôže?“ 
Isabelle si povedala, že je hlúpa hus, a zaprisahala sa, že odzajtra bude 
pokojne pokračovať v práci. „Ak zavolá, výborne, ak nezavolá, ešte lepšie! 
Vari nestrávim celý život pri telefóne len preto, že mi nejaký nafúkaný panák 
sľúbil, že sa ozve…“
 City nešetria nikoho. Hlavne ženy sú presvedčené, že závislosť kráča 
ruka v ruke s láskou. Julie sa úprimne vyznáva: „Keď sa bláznivo zamilu-
jete, nevyhnutne sa stávate citovo pripútaní k novému objektu. Láska plodí 
závislosť. A fyzická závislosť od partnera je ako droga. Ženy priam prahnú 
po spriaznenej duši.“ Keď sa muži zapletú do osídiel lásky, znášajú závislosť 
oveľa ťažšie. Len čo si uvedomia, ako „hlboko klesli“, sú schopní sa zosy-
pať. U žien hľadajú ochranu i útočisko a systematicky kotvia v závislosti. 
Dokonca aj tí najsilnejší, najsamostatnejší a najnezávislejší môžu načas 
uviaznuť v jej zákernej sieti. (Závislosť, 1996, č. 10, s. 25)
 Telefágia je novodobá choroba prevažne detí schopných tráviť pred 
magickou obrazovkou celé hodiny. Psychologička Patricia z výchovno-
vzdelávacieho centra v Paríži má s nimi bohaté skúsenosti. „Deti, ktoré za 
mnou prichádzajú, majú jednu spoločnú črtu. Neprečítali ani jednu knihu 
a nikdy ich nezaujali žiadne hračky. Žijú len pre televíznu obrazovku; nič 
iné ich nezaujíma… Ráno, len čo otvoria oči, popoludní, keď by sa mali 
venovať príprave do školy, i večer, keď by už dávno mali spať. Ich rodičia sa 
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pokojne zatvoria do spálne a ony ešte pozerajú nejaký program. Prirodzene, 
úplne nevhodný… Účinná liečba nespočíva v jednoduchom zákaze sledovať 
televíziu. To by ani nikam neviedlo… Zo všetkých síl sa snažím odvrátiť ich 
pozornosť aj iným smerom… Navrhujem im pestrú paletu ďalších, rovnako 
zaujímavých činností a hlavne otvorené rozhovory s rodičmi.“ (Závislosť, 
1996, č. 12, s. 17)
 Farmakofágia vo Francúzsku prerástla do znepokojujúceho spolo-
čenského javu. Francúzi totiž skonzumujú najviac psychotropných liekov 
na svete; dvojnásobne väčšie množstvo ako Američania a trojnásobne 
viac v porovnaní s Angličanmi a Holanďanmi. V tejto súvislosti sa lekár 
Edouard Zarifian takto vyjadril pre francúzsku tlač: „Pokyny lekára sú často 
protirečivé. Je len samozrejmé, že pacientom, čo trpia čoraz častejšími dep-
resiami a úzkosťou, diagnostikuje duševnú chorobu, ktorú možno liečiť iba 
tabletkami. Rovnako je však známe, že psychotropné lieky (trankvilizátory, 
antidepresíva, neuroleptiká) patria medzi nanajvýš nebezpečné preparáty, 
uvádzajúce do pohybu koleso závislosti. Niet vari človeka, ktorý by nevedel, 
aká pasca sa v skutočnosti skrýva za benzodiazepinmi a aké katastrofálne 
následky zanechávajú na ľudskej psychike a na intelektuálnych schopnos-
tiach… Francúzi sú držiteľmi smutného rekordu v ich užívaní a lekárov občas 
prepadnú výčitky svedomia, že nezabránili hroziacej pohrome… Liečba dep-
resívnych a úzkostných stavov teda so sebou prináša obrovské riziko, pretože 
neškodných a zároveň účinných liekov jednoducho niet…“ (Závislosť, 1997, 
č. 14, s. 39)
 Infomániu, resp. weboholizmus označil Nelson Thall, riaditeľ Centra 
globálnej komunikácie v Toronte, za novodobú hrozbu, resp. syndróm 
závislosti od internetu, ktorý sa prejavuje náhlou stratou kontroly nad 
množstvom času stráveného putovaním po sieti, nástojčivou potrebou 
zapnúť počítač hneď po prebudení a chorobnou zvedavosťou, čo sa asi deje 
v sieti. Niet nijakých pochýb, že časť používateľov sa nešťastne zaplietla do 
počítačovej siete plniacej funkciu najnovšej drogy… A keď čírou náhodou 
musia čeliť ostrým výčitkám, detinsky zatĺkajú, že by internet považovali 
za neodmysliteľnú súčasť svojho života. (Závislosť, 1997, č. 15, s. 15)
 Čokoholizmus možno vyvoláva úsmev na perách alebo pochybovačné 
krútenie hlavou, ale štyridsaťdvaročná čokoholička Cécile považuje čoko-
ládu za stelesneného diabla; s touto inak lahodnou pochúťkou má neblahé 
skúsenosti. „Po rozvode sa stala mojím každodenným peklom, lebo som od 
nej závisela ako narkoman od drog… Za polhodinu som dokázala zhltnúť 
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dve, niekedy dokonca tri čokolády. Vzápätí sa mi začal dvíhať žalúdok, priam 
neskutočne ma napínalo na vracanie. Toto šialené správanie ma neopúšťalo 
ani v posteli; bola som ako posadnutá diablom. Čokoláda sa stala mojou 
polnočnou vášňou, stelesneným zloduchom. Ráno som mávala vyprahnuté 
ústa ako alkoholička, zababranú nočnú košeľu a lepkavé prsty. Pripadala som 
si ako odpudzujúca kreatúra, na ktorú sa bez opovrhnutia nedalo pozrieť. 
Desila som sa chvíle, keď sa mi minú zásoby a nebudem mať čo do úst… 
Moje kolegyne užívali na noc uspávacie tabletky a ja som zas zošrotovala 
deťom čokoládové tyčinky. Keď mi chýbala dávka, znervóznela som. Bola som 
mrzutá, podráždená… kdejaká maličkosť ma vyvádzala z miery. Nehorázne 
som pribrala, utrácala som hŕbu peňazí a nemohla sa na nič sústrediť. Tušila 
som, že sa rútim do záhuby, ale už som nevládala pribrzdiť… Jedného dňa 
som v dome nemala ani kúštik čokolády a zo zúfalstva som si hrkla pohárik 
whisky. Konečne som pochopila hĺbku svojej závislosti…“ (Závislosť, 1997, 
č. 16, s. 47)
 V súvislosti s oniomániou som sa dokonca pokúsila o akúsi typológiu 
oniomaniačok, ktoré zaujíma iba samotný proces nakupovania a nie kon-
krétny tovar, čo kupujú. Mono-oniomaniačka nakupuje bez rozmyslu, no 
zároveň ostáva verná štýlu, značke a osvedčeným butikom. Uprednostňuje 
jeden typ oblečenia, napríklad koženú minisukňu, a otvorene vyhlasuje, 
že má svojský štýl. Do ulíc vyráža zavčasu, aby sa nemusela prepletať cez 
davy ľudí; aj v butiku si potrpí na mimoriadnu pozornosť. Predavačky ju 
dôverne poznajú a oslovujú menom. Vedia, čo jej ponúknuť a kedy ju ako 
stálu zákazníčku pozvať na módnu miniprehliadku.
 Poly-oniomaniačka nakupuje cieľavedome, aby dala najavo, že kráča 
s duchom doby. Vyhľadáva parížske, londýnske i milánske módne výstrel-
ky, no nezabúda ani na čínske doplnky, indické sárí či africké bubu. Ako 
rozhľadená a humanitárne založená bytosť je dokonca schopná zablúdiť 
k starinárovi či zaklopať na dvere Armády spásy a pohoršene odfrkovať 
nad konzumnou spoločnosťou, ktorá nás čoraz väčšmi udúša. Napriek 
tomu sa neštylizuje do pózy aktívnej bojovníčky za práva utláčaných.
 Manekýnka-oniomaniačka si potrpí na najbláznivejšie módne výstrelky. 
Jej tajným snom je pózovať fotografovi a usmievať sa na svet z obálky žen-
ského časopisu ako známa topmodelka. Ustavične nosí pri sebe kreditnú 
kartu, z ktorej môže vybrať päťtisícku každú polhodinu. Uprednostňuje 
značkové modely, ale ešte väčšmi prihliada na originálny strih šiat, ne-
všedný tvar kabelky a ihličkové podpätky.
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 Tip-top oniomaniačka by nestrpela na sebe tuctovú konfekciu, a tak 
zásadne nakupuje v značkových butikoch. Najradšej by si na každý ná-
kup odskočila do Londýna, Paríža alebo rovno do New Yorku, keby jej 
nezväzovali ruky ohraničené možnosti. Napriek náročným až prehnaným 
požiadavkám je sympatická a ochotná pri nákupoch vyjsť v ústrety pria-
teľkám.
 Kompulzívna oniomaniačka je permanentne v strehu, aby jej nič neunik-
lo. Rojčí o pôsobivých kreáciách z dielne známych módnych návrhárov, ale 
nepohrdne ani obstojnou konfekciou. Prakticky denne si dopĺňa šatník, 
aby sa, nedajbože, neocitla s holým zadkom. Len čo prekročí denný limit 
a bankomat jej tvrdošijne odmieta vydať peniaze, dostane nervový záchvat, 
po ktorom zákonite prichádzajú výčitky svedomia, záchvaty depresie… 
a plané sľuby.
 Psychiater Michel Lejoyeux charakterizuje nepremyslenú, resp. pato-
logickú nákupnú horúčku ako bezuzdné nakupovanie nepotrebných vecí, 
ktoré máva za následok vážne zhoršenie finančnej situácie rodiny. Postihuje 
prevažne ženy, ktoré si potrebujú dodať sebadôveru, lebo trpia komple-
xom menejcennosti. Rady by zatušovali svoje nedostatky a stúpli v očiach 
iných. Pre niektoré ženy sú nákupy hotovou mániou, iné ich považujú za 
liek proti depresii. Všetky však svorne tvrdia, že sa tomu nemôžu ubrániť, 
že je to silnejšie ako ony. A práve tie slová svedčia o skutočnej závislosti… 
Priebeh celej akcie možno prirovnať ku konzumácii alkoholu alebo drog. 
Pred nákupom pociťujú veľké napätie, bezprostredne po ňom sa dostavia 
pocity eufórie a napokon… výčitky svedomia. Jediný rozdiel je v tom, že 
patologické zákazníčky nie sú závislé od škodlivej látky, lež od určitého 
spôsobu správania… (Závislosť, 1996, č. 11, s. 44)
 Keďže človek je tvor, ktorý vždy musí uviaznuť vo víre nejakej závislosti, 
predpokladám, že s vedecko-technickým rozvojom budú vznikať ďalšie 
diagnózy, povedzme mobilománia, takže tvorba nových slovných spojení 
ani zďaleka nekončí, naopak, bude sa nám utešene rozrastať.
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prAktické OtáZky preklADAniA meDicínSkycH 
textOv Z AnGličtiny A Z ruštiny A DO AnGličtiny 
A DO ruštiny

SILVIA SEMAKOVÁ

 Ako motto k môjmu vystúpeniu sa mi zdá priliehavá myšlienka brit-
ského autora klinickej farmakológie D. R. Laurencea, že lekár musí byť 
vždy pripravený na prekvapenie. Pomáha si citátom z Hamleta: „Je toho 
mnoho na svete, priateľ Horácius, o čom sa našim mudrcom ani nesníva.“ 
Aj prekladateľ medicíny musí počítať s prekvapeniami a jeho zvýšená 
ostražitosť je namieste. 
 Dovoľujem si ponúknuť zopár praktických otázok, ktoré vyplynuli 
z mojej desaťročnej prekladateľskej a redakčnej práce takmer výlučne na 
textoch z medicíny a farmakológie. Pracujem s ruštinou a angličtinou, 
preto ponúkam príklady z týchto jazykov. Istú časť mojej práce tvoria 
preklady z angličtiny priamo do ruštiny, čiže obchádzajú slovenčinu, avšak 
v mojom príspevku slovenčinu neobídem. 
 Pri preklade z angličtiny je pre každého angličtinára najväčším problé-
mom najmä mnohovýznamovosť anglického slova. Ak nie je výraz zasa-
dený do širšieho kontextu – a stáva sa, že kontext chýba – prekladateľovi/
tlmočníkovi nezostáva iné, len riskovať. Nie je to dobrý pocit pre nikoho, 
ale v medicíne je toto riziko hádam najhoršie. Na jednom pracovnom 
stretnutí, na ktorom som sa zúčastnila, sa len heslovito vymenovávali názvy 
kapitol, ktoré musí obsahovať tzv. Súhrn charakteristických vlastností lieku 
(Summary of Product Characteristics), ktorý je najdôležitejšou súčasťou 
dokumentácie pri registrovaní lieku v zahraničí. Jedna z kapitol nesie názov 
„Instructions for disposal“. Anglické „disposal“ znamená zaobchádzanie 
s niečím, ale aj likvidáciu. Našťastie som nebola v koži tlmočníkov, ktorí 
na seba žmurkali: Ide o zaobchádzanie s liekom, alebo o spôsob likvidácie 
lieku? Správne zaobchádzať s liekom je totiž rovnako dôležité ako správne 
nevyužitý liek zlikvidovať (ako vieme, staré alebo nevyužité lieky sa nesmú 
jednoducho zahadzovať do kontajnera, majú sa odovzdávať do lekární, 
ktoré ich podľa prísnych predpisov likvidujú). V danej kapitole ide práve 
o likvidáciu lieku, kapitola o zaobchádzaní s liekom sa nazýva „Instructions 
for use and handling“. Dodávam, že „disposal“ môže znamenať aj „právo 



146

disponovať“, čo by tiež mohlo súvisieť s liekmi, ale našťastie v tomto prípade 
sa nikto nedovtípil situáciu ešte väčšmi skomplikovať.
 Pán Blahoslav Hečko hovoril, bol hrdý, že slovenčina má také vše-
obsažné slovo ako „ondiť“, ale mám pocit, že niektoré anglické slovesá 
zaostávajú iba ak o krok. Niekoľko náhodných príkladov: sloveso „to 
suggest“ – 9 rozličných významov, „to mean“ – 9 úplne odlišných až proti-
chodných významov, „to draw“ – 29 významov, „to point“ – 18 významov 
a v medicíne značí „dozrievať“ (o vrede), a ktovie, čo vlastne znamená „to 
yield“, má najmenej 9 významov a v medicíne zvyčajne znamená „poľaviť, 
ustúpiť“ (o chorobe) – atď. V tomto zmysle veta „Sting should be treated 
by removing the sting“ podobne ako štítok na novej blúze „Iron with cool 
iron“ síce vyznieva úboho, ale človek aspoň presne vie, čo má robiť.
 Budem sa však držať medicíny. Poznám prípad, keď chlapec pravidel-
ne musel užívať lieky proti cukrovke a pri vycestovaní na dlhší pobyt do 
zahraničia naši lekári nevedeli, či „drug dependence“ v anglickom tlačive 
treba zakrúžkovať alebo nie.
 Keď sa púšťam do prekladu, predovšetkým zisťujem, do akej skupiny 
liekov konkrétny liečivý prípravok patrí. Od toho totiž závisí výber nále-
žitého ekvivalentu. Inak neviem, či „drug dependence“ mám preložiť ako 
„drogovú závislosť“ alebo ako „liekovú závislosť“, čo je niečo celkom iné.
 Neviem, či pacient, ak je „light-headed“, je „duševne chorý“, alebo „má 
závraty“; neviem pri údaji „apprehension is suppressed“, či liek pacientovi 
utlmil vedomie (čo spôsobujú narkotiká), alebo či mu pomohol zbaviť sa 
fóbie a zlých predtúch (čo spôsobujú anxiolytiká, teda lieky proti stavom 
úzkosti).
 „Subtle action of the drug“ môže označovať jemný, slabý účinok lieku, 
ale aj pravý opak – „prenikavý, ostrý, hlboký“.
 Výraz „contained area“ môže byť „sledovaný priestor“ (na tele), ale aj 
„rizikové miesto“ (na tele).
 Ak liek „easily crosses the blood-brain barrier“ (alebo „tissue barrier“ – he-
matoencefalická, tkaninová bariéra), môže to znamenať, že „pomerne 
ľahko“ (t. j. celkom dobre) preniká, ale aj že „nepochybne“ preniká cez 
tieto bariéry.
 Ak sa stretneme so slovom „fever“, nepomôže nám zistenie, do akej 
skupiny sa liek zaraďuje – „fever“ môže znamenať „zvýšenú teplotu“, „ho-
rúčku“ (t. j. teplotu nad 38 oC), ale aj každé „horúčkovité ochorenie“. Je 
šťastie, ak je tam spojenie „mild fever“, vtedy určite ide o zvýšenú teplotu.
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 Podobne je to so slovom „flush“ – mnohé lieky vyvolávajú ako nežiaduci 
účinok sčervenanie pokožky, rumenec – a nemusí ísť len o dermatologi-
ká, no môžu vyvolávať aj návaly horúčavy do tváre a hrudníka, čo je tiež 
„flush“.
 Pozor treba dávať pri slove „fit“, ktoré znamená nielen dobrú zdravotnú 
kondíciu, ale aj „záchvat“. Obyčajne sa však vyskytuje v množnom čísle 
– „fits“, čo upozorní, že ide o ten horší variant.
 Sú slová, ktoré v bežnej angličtine majú viac významov, ale v medicíne 
im prislúcha len jeden. Napr. prídavné meno „apparent“ znamená „zdanli-
vý“ aj „zjavný“ (čiže implicitne má v sebe obidva protipóly), ale vo výraze 
„apparent volume of distribution“ je jedine možný preklad ako „zdanlivý 
distribučný objem“. Podobne „intercurrent“ bežne znamená „náhodný“, ale 
v medicíne „sprevádzajúci iné ochorenie“.
 Niekedy sa, žiaľ, nepodarí zistiť, o čo vlastne ide, ani po konzultácii 
s naslovovzatými odborníkmi. Kolegyňa sa na mňa obrátila s otázkou, 
čo je „breast form“. Podľa kontextu mohlo ísť aspoň o 3 – 4 veci, od prsnej 
protézy cez podprsenku po tvar hrudníka či bradavky. V žiadnom slovníku 
toto spojenie pravdaže nebolo, a tak som konzultovala s gynekologičkou 
a chirurgom (obidvaja sú angličtinári). Už kto iný by to mohol vedieť? 
Kolegyňa zistila, že ide o protézu, až vtedy, keď jej objednávateľ poslal 
obrázky k textu. Dostávame sa teda do situácie, keď autori si z nejakého 
dôvodu vytvoria pomenovanie „ad hoc“, hoci angličtina má na „protézu“ 
až štyri termíny.
 Pociťujem ako problém preklad slova „specific“, ktoré znamená zvláštny; 
presne určený; ale aj charakteristický, typický. Výraz „specific medicine“ je 
terminus technicus pre „špecifický liek“. Ale čo je „specific feature of the 
immune system“? – zvláštna črta, alebo naopak – charakteristická?
 Anglické „ulcerative“ často láka preložiť ako „ulceratívny“, ale má byť 
„ulcerózny“.
 Do úzkych sa môžeme dostať pri preklade slova „tail“. Veľký anglicko-
český slovník autorov Karel Hais a Břetislav Hodek uvádza 42 významov 
podstatných mien a 16 slovies. Sú medzi nimi aj vagína, penis, koitus 
s kvalifikátorom „vulgarizmus“. Treba siahnuť po odborných medicínskych 
slovníkoch, kde o vulgarizmoch zmienka nie je, a zistíte, že „tail“ znamená 
„koniec podžalúdkovej žľazy“ alebo „šľachovitá časť svalu“.
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 Aby som bola spravodlivá, keď sa sťažujem na viacvýznamovosť anglic-
kých slov, treba uviesť, že angličtina má bohatý výber na označenie toho, čo 
my nazývame jednoducho „liek“ (drug, medicine, medical product, prepa-
ration, cure, medicament, medication, medicinal, pharmacon, remedy, pri 
konkrétnych diagnózach napr. painkiller...). (Podobne to vyzerá aj v ruštine 
– „лекарственное средство», «лекарственный препарат», «лекарство», 
«медикамет», «лекарственное вещеcтво»). My máme iba „liek“, „liečivo“ 
znamená len účinnú látku lieku. V dokladoch, ktoré schvaľuje Štátny ústav 
pre kontrolu liečiv, sa nemá písať ani o liečivom prípravku, a už vôbec nie 
o liečivom výrobku alebo produkte, a tak sa prekladateľ namorduje, aby 
sa neopakoval. Synonymický slovník ponúka „medecína“, „medicína“, 
„medikament“, „apatéka“, „apatieka“ a „balzam“, avšak ani jedno z nich 
sa nedá v súčasnom odbornom jazyku použiť.
 Dôležité pri preklade z angličtiny je tiež vedieť, akej národnosti je autor. 
Tak som s údivom zistila, že „rest room“ je v USA „toaleta“, ale v Kanade 
„jedáleň“, tak aj pri medicíne ľahko môže dôjsť k omylu. Napr. „none too 
soon“ je v britskej angličtine „takmer neskoro“, ale v americkej „vôbec nie“. 
Pri zachraňovaní života to môže predstavovať rozhodujúcu informáciu.
 Samostatnou kapitolou by mohol byť preklad skratiek. Aj tu musí byť 
prekladateľ veľmi opatrný, nota bene, ak nie je lekár, pretože ak aj nájde 
v slovníku potrebnú skratku, neznamená to, že ju stačí opísať. Príklad: 
„IBD“ v angličtine je skratka aj pre „irritable bowel disease“ („choroba 
dráždivého čreva“), aj skratka pre „inflammatory bowel disease“ („zápalové 
ochorenie čreva“), čo sú rôzne chorobné stavy. Keďže nie som gastroen-
terológ, pátrala som, o aký neduh ide, a vysvitlo, že ide o zápal čreva, ale 
nešpecifický, a teda v mojom konkrétnom prípade anglickej skratke „IBD“ 
zodpovedá slovenská skratka, ktorú naši lekári poznajú ako „NZČ“ (ne-
špecifický zápal čreva). Keby som sa spoliehala len na slovníky, nikdy by 
som na to neprišla.
 Slovakofarma vydala roku 1997 Slovník najpoužívanejších anglických 
skratiek v medicíne a vo farmácii (autor Josef Kolář), avšak len pre internú 
potrebu, o predaji v kníhkupectvách sa ani neuvažovalo. Možno o ňom 
povedať, že najčastejšie skratky sa v ňom nachádzajú, ale zďaleka nie je 
podrobný. Nájdeme v ňom však viac ako v prílohe Slovensko-anglického 
slovníka medicíny autorky Tatiany Langovej (vyšiel vo vydavateľstve Veda, 
1997), ktorý je jedine dostupný v obchodnej sieti.



149

 Je nepochybné, že vydanie slovníka medicíny T. Langovej – a aj jeho 
opačnej verzie, teda Anglicko-slovenského slovníka medicíny, ktorý vyšiel 
v druhom, upravenom vydaní roku 1998 vo vydavateľstve Veda – zname-
ná obrovskú pomoc pre začínajúceho prekladateľa, najmä ak si nemôže 
vypomôcť inojazyčnými slovníkmi, ako to ja robím s ruskými. Niektorí 
moji kolegovia si pomáhajú českými slovníkmi – čo je však málo platné, 
ak treba prekladať do slovenčiny. Tu by sa žiadal poriadny česko-slovenský 
odborný slovník, pretože práve v terminológii je asi najväčší rozdiel medzi 
týmito jazykmi.
 Slovníky T. Langovej chválim a súčasne sa zlostím, pretože môžu zradiť 
vtedy, keď to človek najmenej čaká. Ako priekopnícky čin anglicko-sloven-
ská časť tohto slovníka dostala prémiu v súťaži o Cenu Mateja Bela a ja si 
myslím, že zaslúžene. Pri práci s týmito slovníkmi však treba počítať s tým, 
že to, čo by tam malo byť v prvom rade, vôbec nenájdeme. Napríklad pri 
slove „ochorenie“ nájdeme všelijaké druhy ochorení (s. 1,5), ale spojenie 
„základné ochorenie“ (čo je kľúčový výraz, pretože k základnému ocho-
reniu sa pridružujú iné choroby) v slovníku nie je. A nenájdeme ho ani 
v anglicko-slovenskej časti, ak by sa nám marilo, že sme sa už stretli s vý-
razom „underlying disease“ alebo „prior disease“ a chceli by sme si to overiť. 
Výrazy „pridružená choroba“, „choroba viazaná na inú chorobu“ v slovníku 
sú.
 Ďalší príklad. Pri textoch o ochoreniach kĺbov musíme predovšetkým 
vedieť, či je kĺb nosný, alebo nie. V tomto slovníku nájdeme všetky možné 
druhy kĺbov, ale „nosný kĺb“ nie.
   Podobne – ak potrebujeme zistiť, aký je všeobecný výraz na kmeň, napr. 
bakteriálny kmeň, nedozvieme sa, ale ak potrebujeme konkrétne „lyzo-
génny kmeň baktérií“, máme o starosť menej, pretože ten tam je uvedený. 
Obyčajne sa však pri rozoberaní problému vychádza zo všeobecného 
a až potom sa prechádza k jednotlivostiam, takže by bola veľká náhoda, 
keby článok začínal in medias res o lyzogénnom kmeni baktérií. V tejto 
súvislosti preklad slova „kmeň“ ako „tribe“ nie je taký zriedkavý, ako by 
sa mohlo zdať, a môj bývalý šéf to vždy komentoval povzdychom „zasa 
tu máme Indiánov“.
 Ešte jeden príklad: insuficiencia (čiže nedostatočnosť) môže byť všeli-
jaká a v týchto slovníkoch sa spojeniam s ňou venuje dosť miesta. Nenašlo 
sa však miesto pre srdcovú insuficienciu, ktorá sa hádam z týchto nedos-
tatočností spomína najčastejšie. Ak je nám známe, že „srdcový“ je „heart“, 
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„cardial“, „coronary“ alebo „cardiac“, nevieme, ktoré z týchto prídavných 
mien sa spája so slovom insuficiencia. V anglicko-slovenskej časti po pre-
študovaní všetkých štyroch hesiel zistíme, že nejde o „cardiac insufficiency“, 
ale o „heart failure“.

 Prejdem k inej otázke. Zistila som, že na Ministerstve zdravotníctva SR 
alebo v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv sa anglické názvy niektorých 
dokumentov neprekladajú a používajú sa v anglických skratkách. Napr. 
„SPC“ – už spomínaný Summary of Product Characteristics – je Súhrn 
charakteristických vlastností lieku, „DMF“ – Drug Master File – originál 
Protokolu o lieku, „PSUR“ – Periodic Safety Update Report – Periodická 
správa o bezpečnosti lieku. Často sa môžeme stretnúť so skratkou „IP“, 
ktorá označuje starší anglický výraz Information for a Patient. Je to text 
informácie pre pacienta v príbalovom letáku vkladanom do škatuľky od 
lieku, novšie sa v angličtine používa Package Leaflet. „OTC lieky“ sú lieky, 
ktoré sa vydávajú bez lekárskeho predpisu, a OTC je skratka anglického 
výrazu „out of the counter“.
 Ako správne preložiť názov Štátny ústav pre kontrolu liečiv, ťažko po-
vedať, pretože si tento ústav dal vyrobiť pečiatky s textom State Institute 
for Drug Control a zároveň si dal vytlačiť hlavičkové papiere s textom State 
Institute for the Control of Drugs. Na ich chválu môžem povedať, že aspoň 
v referenčných názvoch v humánnej medicíne sa snažia eliminovať nejed-
notnosť a vydali anglicko-slovenský glosár Liekových foriem, Spôsobov 
podávania liekov, Obalov, uzáverov a aplikačných pomôcok.
 „Registračný výmer“ je pracovné označenie dokladu, na základe kto-
rého Ministerstvo zdravotníctva SR povoľuje uvedenie lieku do obehu. 
Samotné tlačivo má nadpis iba Rozhodnutie (v podstate nič nehovoriaci 
nadpis, pretože až v druhej polovici listiny sa hovorí, na čo sa rozhodnutie 
vzťahuje). Po anglicky sa tento doklad volá Marketing Authorization a po 
rusky Cвидетельство о регистрации, čo spomínam preto, že v slovní-
koch tieto výrazy nie sú. Na ukážku som priniesla zopár typických vzorov 
takýchto Rozhodnutí, ktoré sú čoraz komplikovanejšie.
 Ja osobne vnímam ako veľký samostatný problém pri prekladaní do 
angličtiny používanie, resp. nepoužívanie určitého a neurčitého člena. 
V bohatej medicínskej literatúre, ktorú som si obstarala z USA aj z Veľkej 
Británie, som neprišla na zákonitosti, o ktoré by som sa  mohla spoľahlivo 
oprieť. Ani medici, ktorí absolvovali študijné aj dlhodobé pobyty v týchto 
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krajinách, v danej otázke nemajú celkom jasno. Ako perličku uvediem, že 
poznám lekára, ktorý sa rozhodol s týmto problémom skoncovať tak, že 
nepoužíva členy nikde a nikdy. Pozoruhodné však je, že práve tohto lekára 
zamestnala istá farmaceutická spoločnosť, lebo jeho preklady pokladá za 
najlepšie. Neponúkam vám túto informáciu ako návod na použitie, iba 
ako skúsenosť z boja s členmi.

J. Rybacki, D. and J. Long: The Essential Guide to Prescription Drugs, 
s. 92:
 ASA – prevention of heart 0 attack
 ASA may limit the severity of a heart attack once it has started
 When ASA is taken at least 30 days after the heart attack

Guide to Medicines and Drugs, s. 76:
 Drugs act at the site of 0 pain
 Drugs prevent the stimulation (of the nerve endings) at the site of 
 the pain

*  *  *

 Na novšie medicínske slovníky slovensko-ruské a rusko-slovenské vás 
odkázať nemôžem, pretože jednoducho neexistujú. Roku 1959 vyšiel vo 
vydavateľstve SAV „Большой русско-словацкий медицинский словарь“, 
do tlače bol pripravený r. 1956. Obsahuje asi 65 000 hesiel. Pri preklade 
z ruštiny môže pomôcť aj Rusko-český lékařský slovník z roku 1966, kto-
rý obsahuje asi 50 000 hesiel. Pravdaže, už nie sú vyhovujúce, za 40 – 50 
rokov medicína pokročila. V uvedených slovníkoch napr. nie sú výrazy 
„kardioprotektívny“, „oxidatívny stres“, „reaktívne formy kyslíka“, ktoré sú 
teraz celkom bežné. Ešte zložitejší môže byť preklad do ruštiny, o žiadnych 
novších slovníkoch neviem. Šesťzväzkový Veľký slovensko-ruský slovník, 
ktorý tak ťažko vychádzal od roku 1979 do roku 1995, je pomerne bohatý 
a pri populárno-náučnej literatúre by sa s ním aj dalo vyjsť. Pri textoch 
určených lekárom používam «Современный словарь иностранных 
слов», ktorého 3. vydanie vyšlo r. 2000 v renomovanom vydavateľstve 
«Русский язык», ale medicínskej terminológie je v ňom veľmi málo. Preto 
najčastejšie pracujem s anglicko-ruskými encyklopédiami alebo atlasmi.
   Dosť ťažké môže byť v ruštine tvorenie prídavných mien od chemických 
látok, ak človek nemá možnosť čerpať z ruských prameňov. Napr. slovo 
«метил» má prídavné meno «метиловый» aj «метильный», čo asi každý 
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ruštinár vie, pretože je to známe slovo, analogicky «фенил» má prídavné 
meno «фениловый» aj «фенильный», no istota sa vytráca v rozhodo-
vaní, ktoré kedy použiť. Česko-ruský chemický slovník z r. 1977 (36 000 
termínov) tu nepomôže, pretože prídavné mená neuvádza. V opačnom 
Rusko-českom chemicko-technologickom slovníku z r. 1956 sú prídavné 
mená uvedené, no bez spájateľnosti, resp. bližšieho určenia, a tak k obi-
dvom prídavným menám sa priraďuje ten istý preklad: fenyl-skupina, 
fenylnatý, fenolový. Pri slove «тиазид» sa nám zdá rovnako možný va-
riant «тиазидный» aj «тиазидовый» a ja som stratila nemálo času tým, 
aby som zistila, ktorý z nich sa spája so slovom diuretiká, až napokon 
som prišla na to, že sa používajú obidva – v Klinickej farmakológii pre-
loženej z angličtiny sú «тиазидовые диуретики», v pôvodných ruských 
Пособиях для врачей – Лекарственные средства je názov kapitoly 
«Тиазидные диуретики». Od slova histamín – «гистамин» je prídavné 
meno «гистаминовый», avšak antihistaminiká nie sú «ангистаминовые 
препараты», ale «ангистаминные препараты». Občas pri preklade do 
ruštiny môže pri chemických názvoch pomôcť Česko-ruský technický 
slovník (1973, asi 100 000 termínov).
 V textoch sa často stretávame so spojeniami „choroba odoznieva“ 
a „bolesť poľavuje“ a práve pri ich preklade do ruštiny som zistila, že slov-
níky nezaznamenávajú výrazy „болезнь проходит“ a „боль стихает“. 
Vo Veľkom slovensko-ruskom slovníku je len spojenie horúčka ustúpila 
(«жар спал», «температура понизилась»), no tento preklad nemožno 
použiť pri spojení „choroba ustupuje“. Tu podotýkam, že v ruštine sa kašeľ 
môže «стать меньше» или «yменьшиться», ale choroba nie. Zvláštne 
je, že angličtina má slovo, ktorým možno nahradiť slovenské zmiernenie, 
zmenšenie, úľavu (príznakov ochorenia) a ktoré má v medicínskych textoch 
vysokú frekvenciu, no Anglicko-slovenský slovník medicíny T. Langovej 
ho nezaznamenáva. Ide o „alleviate“, „alleviation“.

 Keď ľutujem, že v najnovšom ruskom slovníku cudzích slov je málo 
medicínskej terminológie, musím sa pochvalne vyjadriť o našom Veľkom 
slovníku cudzích slov autorov Šaling, Šalingová, Maníková (1997), ktorý, 
naopak, je pomerne bohatý na odbornú terminológiu vrátane medicínskej. 
Chýb je na 120 000 významov slov málo, hoci aj to málo zarazí. Napr. chýba 
prídavné meno od „hypotenzia“, prídavné meno „katarálny“ odkazuje na 
„katarový“, a to sa tam vôbec nenachádza. Vrátim sa k prídavnému menu 
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od „hypotenzia“ – má byť „hypotenzný“, ak ide o ochorenie súvisiace 
s hypotenziou, ale „hypotenzívny“, ak ide o účinok lieku – v tomto sa často 
robia chyby. Podobne „hypertenzný“ a „hypertenzívny“ – jedine Šalingová 
ich uvádza vo svojom slovníku, inak nie sú ani v Pravidlách slovenského 
pravopisu, ani v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ani vo Veľkom 
slovensko-ruskom slovníku.
   Chýba tu aj problematické prídavné meno od „ezofág“ (pažerák). Môžeme 
sa s ním stretnúť v podobe „ezofágový“, „ezofageálny“ aj „ezofagálny“. 
V jazykovej poradni mi odporúčali používať „ezofagálny“.

*  *  *

 Nemčinárov upozorňujem, že existuje Slovensko-nemecký slovník 
medicíny a Nemecko-slovenský slovník medicíny, ktoré zostavil autorský 
kolektív troch členov rodiny Čiernych – lexikografka a germanistka Mária 
Čierna, lekár Daniel Čierny a psychológ Ladislav Čierny. Vyšli v roku 1995 
a 1996.

*  *  *

 Spomedzi najčastejších chýb pri redigovaní medicínskych textov v slo-
venčine spomeniem nesprávne skloňovanie slova „moč“ v genitíve (chro-
nická chyba hádam od čias, odkedy sa odoberajú vzorky moču – aspoň 
v 90 % sa dočítame o „vzorkách moča“);
– nesprávne používanie predložky „pre“ vo vetách typu: „Štúdie nepre-

ukázali žiadny z účinkov nepriaznivých pre plodnosť a pre životaschop-
nosť plodu – tento fakt svedčí pre dostatočnú elimináciu liečiva“;

– pod vplyvom angličtiny nahrádzanie slovesa „spôsobovať“ alebo „vyvo-
lávať“ výrazom „byť zodpovedný“ vo vetách typu: „Benzochinonimín 
je zodpovedný za väčšinu nežiaducich účinkov“ (accounts for);

– pod vplyvom češtiny čítame o „priesvite cievy“, správne „svetlosť cie-
vy“;

– používanie nespisovného slova „vada“ – dokonca aj v Anglicko-sloven-
skom slovníku medicíny T. Langovej je „srdcová vada“ (s. 294);

– slovo „chudokrvnosť“ Krátky slovník slovenského jazyka označuje 
ako subštandardné s odporúčaním používať „málokrvnosť“, v Sloven-
sko-anglickom slovníku T. Langovej je slovo „chudokrvnosť“ uvede-
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né bez kvalifikátora s prekladom „anaemia“, pričom „málokrvnosť“ 
s prekladom „oligaemia“. Tu má T. Langová pravdu a hádam sme sa 
príliš rýchlo zbavili slova „chudokrvnosť“ – chcem totiž upozorniť, že 
aj Slovník cudzích slov M. Šalingovej „anémiu“ a „oligémiu“ pokladá 
za synonymá, čo podľa lekárskych slovníkov nie je to isté. Možno sa 
predpokladá, že naše „málokrvnosť“ pokrýva obidva termíny, avšak 
pri preklade do cudzieho jazyka v textoch  určených lekárom to treba 
rozlišovať (anémia je nižšia koncentrácia materiálu prenášajúceho 
kyslík v určitom objeme krvi na rozdiel od celkového nižšieho objemu 
krvi v organizme pri oligémii).

– V súvislosti s čoraz aktuálnejšou problematikou samoliečenia môže 
vzniknúť pochybnosť o správnosti tohto zloženého slova, ktorému 
v nemčine zodpovedá selbst-medikation, v angličtine self-medication.  
Mám k tomu písomné stanovisko Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra 
v Bratislave: „V zložených slovách typu samozásobovanie prvou časťou 
samo- sa zdôrazňuje okolnosť, že niekto nejakú činnosť vykonáva sám, 
bez cudzej pomoci, kým v zložených slovách typu sebapoznávanie 
prvou časťou seba- sa zdôrazňuje okolnosť, že niekto nejakú činnosť 
vykonáva na sebe, vo svoj prospech a pod. Keďže pri činnosti vo význa-
me liečiť sa sám ide o to, že človek sa lieči sám, bez lekárskej pomoci, 
z pomenovaní, ktoré máme k dispozícii, je vhodný výraz samoliečba, 
samoliečenie, t. j. liečenie bez lekárskej pomoci.“ Tento výraz však nie 
je bezchybný, pretože nezahŕňa kvalifikovanú etapu výroby lieku ani 
úlohu lekárnika v procese odporúčania a využívania voľnopredajných 
liekov. Nateraz však nepoznáme vhodnejší výraz, a nájdeme ho aj v pre-
kladových nemecko-slovenských a anglicko-slovenských slovníkoch. 

– Chcem sa zastaviť pri anglickom výraze „manažment“, ktorý sa udo-
mácnil v súčasnej jazykovej praxi v oblasti medicíny. Používajú sa aj 
výrazy „manažérstvo“, „manažovať“. Pre označenie systému a metód 
riadenia organizácií alebo súboru činností charakteristických pre ria-
denie nemám proti týmto cudzím slovám námietky. Avšak nemyslím 
si, že spojenie „manažovať pacienta“ je v poriadku, hoci v istom jazy-
kovom okienku ho odporúčali. Mne sa to vidí jednak dehonestujúce 
pre chorého človeka, jednak nesprávne z pohľadu moderného prístupu 
k liečbe, kde sa zdôrazňuje dôležitosť aktívnej účasti pacienta pri za-
chovávaní alebo zlepšovaní jeho zdravia. Pritom v podstate vždy ide 
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o starostlivosť, ošetrenie alebo o terapiu a nechápem dôvod, prečo by 
sa mali tieto slová nahrádzať slovom „manažment“.

– Podobne to vyzerá pri preklade anglického slova „manipulation“. 
Napríklad anglická veta znela: „Breast cancer suitable for hormonal 
manipulation.“ a jej preklad: „Karcinóm prsníka vhodný na hormo-
nálnu manipuláciu.“ V slovníkoch je „manipulation“ preložené ako 
manipulácia alebo zákrok, avšak v spojení s aktivitou hormónov takýto 
preklad pokladám za nesprávny. Napokon, aj latinský pôvod slova 
poukazuje na pôsobenie rukou – a o to v danom prípade nejde. Preto 
by tu mala byť reč o hormonálnej liečbe, a nie o manipulácii.

– Podobne sa udomácňuje anglické slovo „switching“, ktorým sa označuje 
zmena charakteristiky lieku z kategórie viazaných na lekársky predpis 
do kategórie liekov vydávaných bez lekárskeho predpisu, t. j. voľnopre-
dajných. V angličtine „switching“ je prepínanie, vypínanie, v slovenčine 
by som odporúčala používať slovo „presun“, pretože lieky sa vlastne 
presúvajú z jednej kategórie do inej.

– Všimla som si nenáležité používanie slova invadovať v zmysle prenikať. 
Je to automaticky prevzaté slovo z angličtiny (vo vete: „látky invadujú 
do hlbších vrstiev epidermy“). Z cudzích slov je možné v tomto vý-
zname použiť výraz „invazivita“, čo je schopnosť mikróbov prenikať 
do tkaniva.

– Slovo „zahájiť“, ako vieme, je nespisovné. Spojenie „po zahájení lieč-
by...“ by sme mali zmeniť na „po začatí liečby...“ Slovo „začiatok“ tu 
nie je vhodné, lebo by sme mohli dostať vetu „po začiatku liečby došlo 
k hyperkalcinémii“. „Začiatok“ totiž nedáva predstavu o počiatočnom 
období liečby, ktoré istý čas trvalo, a nielen sa začalo.

***
 Na záver by som sa s vami rada podelila o postrehy istej Američanky 
Elizabeth Eltingtovej, majiteľky newyorskej prekladateľskej agentúry, 
o súčasnom stave odborného prekladu, ako ich nedávno uverejnila v no-
vinách The New York Times. Od roku 1992 vedie agentúru Trans-Perfect 
Translations, ktorá ponúka preklady do 100 jazykov a má ročný príjem 
24 miliónov dolárov.
– „Ak máte radi jazyky a nechce sa vám vyučovať, preklady sú skvelým 

živobytím.“
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– „Konštantne stúpa počet záujemcov o štúdium prekladateľstva ako aj 
ponuka práce pre jeho absolventov.“

– Od roku 1993 sa počet členov Americkej asociácie prekladateľov zdvoj-
násobil (roku 2001 to bolo 8000). Mesačne dostávajú 100 000 žiadostí 
na preklad.“

– Rozpad Sovietskeho zväzu a vznik Európskej únie si vynútil potrebu 
rokovať vo viacerých jazykoch.

– Čoraz väčšie používanie angličtiny nezmenšuje – ako sa ukazuje – dopyt 
po tlmočníkoch v iných jazykoch. „Ľudia, ktorí získali vzdelanie na 
Harvarde, chcú vo svojej vlasti rokovať v materinskom jazyku.“

– Ešte rýchlejšie rastie dopyt po písomných prekladoch. Manuály, rozličné 
návody na použitie sa vyžadujú v rodnom jazyku. Internet podnietil 
prekladanie softvéru a webových stránok. „Konzultanti nás informujú, 
že do roku 2007 bude čínština najpoužívanejším jazykom internetu, 
a teda podnikanie v prekladateľstve bude rásť.“

– Skúsení prekladatelia a tlmočníci – z ktorých väčšina je v slobodnom 
povolaní –  si slušne zarobia. Prekladatelia v štátnych službách zarábajú 
70 000 až 100 000 USD ročne, prekladatelia v slobodnom povolaní 
zarobia okolo 430 USD za deň pri konferenčnom tlmočení a okolo 300 
USD, ak dávajú súkromné hodiny. Väčšina prekladateľských agentúr 
platí 5 centov za slovo pri veľmi rozšírených jazykoch (napr. španiel-
čina) a 20 centov za slovo pri preklade do znakového písma. Podľa 
prieskumu roku 1998 prekladatelia v slobodnom povolaní zarobili 
v priemere 51 850 USD ročne a zamestnaní prekladatelia 44 940 USD. 
Väčšina odborníkov sa však zhoduje na tom, že výkonní prekladatelia 
v slobodnom povolaní môžu zarobiť až šesťmiestne sumy a projektoví 
manažéri, t.j. platení ľudia, ktorí koordinujú požiadavky na preklad, 
zarábajú priemerne 90 000 USD ročne.

– Pre tých, čo sú v slobodnom povolaní, je to však nepredvídateľný život. 
„Po období intenzívnej práce môžu prísť mesiace, keď niet čo robiť.“ 
Konkurencia je zúrivá. Americká spoločnosť môže e-mailom zaslať 
svoju požiadavku na preklad do španielčiny prekladateľovi, ktorý je 
spokojný aj s nízkym honorárom – napr. do Mexika. „Vďaka“ e-mailu 
je prekladateľov do málo rozšírených jazykov odrazu viac než dosť. 
„Internet urobil z prekladateľstva rozmáhajúcu sa oblasť, zmrazil však 
finančné príjmy.“
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 Okrem toho jestvujú programy na strojový preklad, ktoré narobia  
zmätky v Shakespearovi, ale môžu celkom dobre prekladať odborný text. 
Napríklad firma Xerox poskytuje prekladateľský servis na preklad desaťtisí-
cov strán technických informácií do 28 jazykov ročne. Pri takomto rozsahu 
prác používa softvér, ktorý uchováva často používané výrazy a v neskorších 
dokumentoch ich zopakuje. Tak sa stalo, že teraz  sa platí asi 6 centov za 
slovo v porovnaní s 15 centami koncom roka 1999.
 Zatiaľ je však prekladateľský softvér menšou hrozbou, pretože je málo 
programov, ktoré vedia preložiť jazykovo bohatý text. No „ľudská“ kon-
kurencia je tvrdá. „Prekladateľstvo je neregulovaná oblasť. Hocikto môže 
presvedčiť zákazníka, že je prekladateľ, na rozdiel od Európy, kde nemôžete 
dostať prácu, ak nemáte príslušný certifikát.“
 Takisto jestvuje nemilosrdný boj medzi prekladateľskými agentúrami 
o klientov. To udržuje nízke honoráre, čo takisto sťažuje prekladateľom 
presadiť svoje požiadavky. Viaceré agentúry uvádzajú, že najvýhodnejšie 
sú pre ne aktuálne právnické a finančnícke texty a aj do budúcnosti sa 
predpokladá, že najlepšie budú prosperovať agentúry, ktoré sa budú špe-
cializovať na softvér, finančníctvo a právo.
 „Musíme čeliť mnohým zmenám, najvýznamnejšia však je požiadavka 
na rýchlosť prekladu.“





159

ťAžkOSti pri preklADAní SkrAtiek v OBlASti 
ruSkýcH meDicínSkycH textOv

(PRAKTIcKÉ POZnámKy)

ELENA LIPSKÁ

 Rozšírenie veľkého množstva skratiek, ktoré priniesla moderná doba, 
a snaha o úsporné vyjadrovanie vyvolali potrebu orientovať sa v nich.
 V oblasti ruských medicínskych textov sú to:
– skratky v ruskej medicínskej literatúre a dokumentácii Ruskej federácie 

všeobecne akceptované (medzinárodné a ruské skratky);
– skratky prevzaté z anglickej literatúry a používané v anglickej transkrip-

cii s vysvetlením pojmu v  ruskom jazyku (napr. názvy chemických 
zlúčenín, buniek a pod.);

– skratky navrhnuté autorom práce podľa vlastného úsudku (autori často 
nevysvetlia zmysel a obsah skratky);

– skupina skratiek, ktoré často nemajú ekvivalenty v ruskom jazyku, 
nakoľko systémy, v rámci ktorých sa používajú, v Ruskej federácii nie 
sú zatiaľ integrované. Preklad týchto skratiek vyžaduje najviac času 
a úsilia.

 Niekoľko slov o skúsenostiach prekladania skratiek v oblasti lekársko- 
-biologických vied. Najčastejšie prekladám texty zo slovenského do ruského 
jazyka, zriedkavejšie naopak. Prekladám odborné texty do ruskej mutácie 
časopisu Slovakofarma revue, informácie o liekoch pre VADEMECUM 
v ruskom jazyku, je to registračná dokumentácia pre lieky navrhované na 
registráciu v ruskojazyčných krajinách a obsahuje najmä okruh otázok 
o vlastnostiach, farmakokinetike a bioekvivalencii liekov, a tiež lekársku 
dokumentáciu pre súkromné osoby a organizácie (chorobopisy, potvrdenia, 
súdne pitvy a pod.) A vo všetkých textoch je množstvo skratiek.
 Dovoľte, aby som sa venovala len niektorým problematickým okruhom. 
Sú to najmä:
I. Všeobecná terminológia a v nej názvy niektorých organizácií, ako aj 

všeobecne používané ustálené skratky.
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II. Skratky v registračnej dokumentácii: farmakodynamika, farmakotera-
pia, farmakokinetika, bioekvivalencia, štatistika, metodiky. 

III. Klinická terminológia: vitálne parametre, názvy systémov, ochorení, 
ukazovatele laboratorných vyšetrení, názvy terapeutických a diagnos-
tických postupov.

I. všeobecná terminológia

 Названия организаций / Organizácie:

SZO – Svetová zdravotnícka organizácia – WHO – Всемирная организация 
здравоохранения – ВОЗ
Regulačná autorita FDA (Food and Drug Administration) – Национальные 
органы контроля – Управление по контролю качества пищевых про-
дуктов, медикаментов и косметических средств (США) 
ФРЛ – Федеральное руководство по лекарственным средствам 
(Современная фармакопея РФ) 
КБПТ – Комиссия по безопасности потребительских товаров – Úrad 
na ochranu spotrebiteľa 
NDMA (Non-Prescription Drug Manufactures Association ) – Ассоциация 
производителей безрецептурных препаратов – Аsociácia výrobcov 
voľnopredajných liekov
AESGP – Association of the European Self-Medication Industry 
– Ассоциация Европейских производителей безрецептурных 
лекарственных средств – Euróрske združenie výrobcov voľnopredaj-
ných liekov
World Intellectual Property Office – Всемирная организация по охране 
интеллектуальной собственности – Svetová organizácia na ochranu 
duševného vlastníctva
EMEA – The European Agеncy for Evaluation of Medical Products 
– Európska agentúra pre hodnotenie liekov – Европейское агентство по 
оценке медицинской продукции 
Guidelines – формулярная система, напр. Британский национальный 
формуляр.
Medline, Up-To-Date, Cochraine Corp. – глобальные информационные 
системы по лекарственным средствам
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формулярная система – kategorizácia liečiv
Slovakofarma, a.s. – А/О, А.О. Словакофарма
s.r.o. – O.O.O. или О. с О.О. – Общество с ограниченной ответственностью 
Т.О.О. – товарищество с ограниченной ответственностью
ŠÚKL – Štátny ústav kontroly liečiv – Государственный институт кон-
троля лекарств (ГИКЛ)
ÚSS – ústavy sociálnej starostlivosti; УСО – учреждения социального 
обеспечения
LDCH – liečebne dlhodobo chorých; ЛХБ – лечебницы для хронически 
больных 

 Общие вопросы фармакологии и медицины

 Sú určité problémy prekladu niektorých novších skratiek a pojmov, 
ktoré nie sú zatiaľ v Ruskej federácii všeobecne akceptované a pre ktoré 
nie je ešte ustálené jednotné označenie.
DDD – Daily Defined Dose – ежедневно рекомендуемая доза; доза, 
рекомендуемая на приём; рекомендуемая суточная доза.
V slovenských textoch sa používa anglická skratka DDD bez prekladu 
a vysvetlenia v slovenskom jazyku.
ATC – Anatomicko – Terapeuticko – Chemická klasifikácia. V Ruskej 
federácii sú lieky klasifikované podľa terapeutického účinku, ATC kla-
sifikácia sa nepoužíva (pozri Liekopis Maškovského, FRL – Federálny 
liekopis). Je prijatá klasifikácia podľa terapeutického účinku a nozológie. 
(В РФ принята клиническая классификация лекарственных средств 
(препаратов) по фармакологическим группам (по нозологии). 
Pojem Kategorizácia liekov. Оформляется ежегодный регистр и реестр 
лекарственных средств. Существует единая формулярная система 
(см. Федеральное руководство для врачей по использованию ле-
карственных средств (формулярная система). Выпуск II. M, 2001 
Мин. здравоохранения РФ, Российская АН, Комитет Государственной 
Думы РФ по охране здоровья и спорту, Общероссийский обществен-
ный фонд «Здоровье человека»). Формулярная система разрабаты-
вается территориально. Регламентирует правила отпуска лекарс-
твенных средств:
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1. в стационаре за счет фонда обязательного медицинского страхо-
вания или за счет личных средств больного;

2. для отпуска специалистами;
3. для отпуска врачами общей практики.

МКБ – международная классификация болезней, MKCH – medziná-
rodná klasifikácia chorôb
EBM – Еvidence based medicine – lieky, zavádzané do praxe na základe 
dôkazov, medicína (farmakoterapia) založená na dôkazoch, Hаучно обос-
нованное применение медицинских препаратов, фармакотерапия 
на научной базе
HVLP – hromadne vyrábané liečivé prípravky – ГЛС (ПП) – готовые 
лекарственные формы, лекарственные средства промышленного 
производства. 
ОМС – обязательное медицинское страхование – povinné zdravotné 
poistenie
добровольное медицинское страхование – zdravotné pripoistenie
страховой полис – zdravotné poistenie
страховые медицинские организации и территориальные фонды 
ОМС
DPH – daň z pridanej hodnoty, НДС – налог на добавленную стои-
мость
(PMR – Patient Medication Record) 
Z dokumentov Rady Európy vyplýva, že pre skvalitnenie vlastnej farma-
koterapie pacientov je veľmi dôležité zaviesť do lekární Liekové karty 
pacienta (PMR). 
В документах Совета Европы предлагается с целью усовершенствова-
ния фармакотерапии больных оформлять в аптеках «Карту медика-
ментозного лечения больного» – Patient Medication Record (PMR). 
OTC
V novom miléniu nastáva éra samoliečby (self-medication), samoliečenie, 
samoliečba (sebaliečenie), t.z. liečenie bez lekárskej pomoci. – «самолече-
ние», cамопомощь, взаимопомощь; «здоровый образ жизни», стиль 
жизни; оказывать самопомощь – самолечение – взаимопомощь и 
связанная с этим проблематика ОТС препаратов.
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ОТС – Over The Counter – voľnopredajné lieky – в РФ нет общепри-
нятого сокращения для обозначения этой группы лекарств. На этом 
вопросе остановлюсь подробнее. Используется следующая терми-
нология:
– использование препаратов, отпускаемых без рецепта;
– лекарства в свободной продаже;
– лекарства безрецептурного отпуска (Приказ №. 328 Минздрав РФ 

от 23. 8. 1999);
– безрецептурные препараты (средства); (противоположность 

– рецептурные средства, средства отпускаются только по рецепту 
врача; лекарства рецептурного отпуска, рецептурные средства);

– отпускаемые за полную стоимость;

V slovenčine máme analógy: lieky na lekаrsky predpis (recept) – voľno-
predajné lieky – препараты (лекарственные средства) отпускаются по 
рецепту врача – безрецептурного отпуска
Čoraz viac sa uplatňuje pojem Rx to OTC – t. j. uvoľnenie lieku viazaného 
na recept do voľného predaja – т.е. перевод лекарственных средств из 
группы отпускаемых по рецепту в группу препаратов для свободной 
продажи switching.
Všeobecne sa pre prechod liekov z kategórie viazaných na recept do kate-
górie voľne prístupných nazýva termínom switching (spínanie, prepínanie, 
vypínanie). Znamená presun liekov z kategórie POM (lieky len na lekársky 
predpis) do kategórie P (voľnopredajné lieky, ktorých výdaj je viazaný na 
lekáreň), ale i z kategórie P do kategórie GSL (lieky na tomto zozname 
môžu byť distribuované aj mimo lekárne).
В общем, перевод лекарственных средств из категории рецептурных 
в категорию безрецептурных (свободно отпускаемых) называется 
„switching“. Switching (в переводе с английского – переключение, 
перевод, выключение) используется в специальной литературе для 
обозначения перевода лекарства из группы POM (prescription only 
medicines – отпускается только по рецепту врача) в категорию P 
(Рharmacy – отпуск без рецепта, поступает только в аптеки) или даже 
из категории Р в категорию GSL (general sale list medicines – лекарства 
из этого списка могут распределяться и помимо аптечной сети)
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 Jedno z čísel časopisu Slovakofarma revue (ročník XII, č. 1, 2002) je 
venované prоblematike voľnopredajných liekov.
 В зависимости от интерeса процитировать:
(Citujem z práce Foltán V., Majtás J., Švec P.: Postavenie a ekonomický vý-
znam voľnopredajných liekov v Slovenskej republike v kontexte Európskej 
únie.)
Slovakofarma revue XII, 2, 2002, 39 – 44

 Charakteristika liekov vydávaných bez lekárskeho predpisu

 OTC lieky nie sú jednoznačne definované a naša legislatíva tento termín 
nepozná. Obyčajne je preberaný s anglosaskej literatúry a veľmi často ne-
presne aplikovaný na naše podmienky. Pochádza z americkej literatúry, kde 
bol používaný pre všetky prípravky, určené na predaj aj mimo lekárne, často 
formou samoobsluhy. V súčasnosti sa termín OTC používa pre nasledujúce 
okruhy prípravkov:
1. pre lieky vydávané bez lekárskeho predpisu v lekárni (k tejto definícii 

sa prikláňa Európska únia) používa sa najmä vo Veľkej Británii, avšak 
nikde nie je legislatívne zakotvená presná definícia;

2. pre časť liekov vydávaných bez lekárskeho predpisu, ktoré nie sú ani 
čiastočne hradené zo zdravotného poistenia. V tomto zmysle je pojem 
OTC používaný v rade európskych štátov;

3. pre ďalšie voľnopredajné prípravky, ktoré nie sú používané ako liečivá, ale 
sú určené na „zlepšenie“ alebo „udržanie“ zdravia. Zahŕňajú vitamínové 
prípravky, stopové prvky, dietetické doplnky, „prírodné prípravky“, čaje, 
„liečebnú“ kozmetiku a iné prostriedky, určené na starostlivosť o kožu.

Preklad:

 Характеристика препаратов, отпускаемых без рецепта врача

 Состав группы препаратов ОТС (Out The Counter) четко не очерчен, 
а в нашем законодательстве даже отсутствует такое определение. 
Обычно понятие заимствуется из англосаckой литературы и не 
всегда точно прилагается к нашим условиям. Первоначально термин 
был введен в американской литературе, где им обозначаются все 
препараты, предназначенные для свободной продажи даже вне аптечной 
сети, часто формой самоoбслуживания. В настоящее время термин 
ОТС используется для обозначения таких групп препаратов как:
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1. лекарственные средства, отпускаемые без рецепта в аптеках 
(такое определение предпочитается в ЕС), термин используется 
в Великобритании, но законодательно дефиниция нигде не 
закреплена; 

2. некоторые лекарственные средства, отпускаемые без рецепта 
врача, которые даже частично не оплачиваются из фондов 
медицинского страхования. Такое понимание ОТС принято в 
некоторых европейских государствах;

3. прочие препараты в свободной продаже, которые не являются 
лекарственными средствами, а предназначены для «укрепления» 
или «сохранения» здоровья. Это группа витаминных препаратов, 
микроэлементов, пищевых добавок, «натуральных продуктов», 
сборов трав, «медицинской» косметики и других средств «ухода 
за кожей».

 Видно, что ни содержание, ни диапазон охвата этого понятия 
строго не установлены (4, 5), а меняются в зависимости от спроса 
на рынке. 
 В Словацкой Республике термин ОТС целесообразно использовать 
только для обозначения лекарственных средств, отпускаемых без 
рецепта (безрецептурные лекарственные средства – ОТС) (3).»)

 V súvislosti s problematikou voľnopredajných liekov, ako aj inou, som 
vyhľadala adekvátne ruské pojmy pre tieto slová:
lekárnik – фармацевт-аптекарь, аптечный работник
management – bolesti – устранение боли
acute management – poskytnutie urgentej pomoci – неотложная 

помощь
conventional management – štandardné liečebné (terapeuticke) postupy 

– лечение по стандартной (общепринятой) схеме
management anestezie – ведение наркоза, проведение обезболи-

вания
nutričný management – лечебное питание, диетотерапия
kontinuálne vzdelávanie – continuing medical educational issues – 

возможность беспрерывного медицинского образования
gambling – болезненное пристрастие к игре, игромания
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II. Registračná dokumentácia: farmakokinetika, farmakodynamika,  
 štatistika

 Sú to porovnávacie štúdie na dôkaz biologickej ekvivalencie štandardného 
a testovaného prípravku.
ЛВ – лекарственное вещество – liečivo
активное вещество – droga
лекарство, лекарственное средство – liek, lieková forma vhodná na 

užitie
препарат – prípravok
парафармацевтические средства – parafarmaceutiká
Guidelines – медицинское руководство
mutual recognition procedure – процедура взаимообразного призна-

ния, утверждения регистрации лекарств
GLP – good laboratory practice – ПЛП – качественные лабораторные 

исследования (или практика)
GCP – good clinical practice – ПКП – качественные клинические ис-

следования (или практика)
GMP – good manufacturing practice – качественное производство, 

обеспечивающее выпуск лекарств, соответствующих утвержден-
ным государственным органом стандартам.

Sponzor – oрганизатор клинического исследования – (в нормативных 
актах ЕЭС) «спонсор» 

Реализатор клинического исследования – CRO
CFRs – Индивидуальные карты (протоколы) наблюдения субъектов 

(участников клинического исследования)

Farmakokinetické parametre:
Kel – константа выведения или элиминации
D – доза
AUC – площадь под кривой «концентрация – время»
Vd – объем распределения
Cmax – максимальная концентрация, пик концентрации
T1/2 – период полувыведения
Тmax – время наступления максимального эффекта
CV – вариационный коэффициент
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Metodiky sledovania biologického materialu (vzorky krvi a moču):
ELISA – твердофазный иммуноферментный анализ
GC/MS – газовая хроматография/масс-спектроскопия ГХ /МС
Хроматографические методы
газо-жидкостная хроматография (ГЖХ) (GFC)
(ВЭЖХ) высокоэффективная жидкостная хроматография (HPLC) 

или жидкостная хроматография высокого давления
тонкосклойная хроматография (ТСХ)
Imunologické postupy
RIA Kit – наборы для радиоиммунного анализа
ИЭМ – иммуноэнзимный (иммуноферментный) метод – EMIT (en-

zyme multiplied immunoassay technique)
РИМ – радиоиммунологические методы анализа
ИФМ – иммунофлюоресцентный метод

Мikrobiologické ukazovatele:
(МИК) – минимальная ингибирующая концентрация – MIC – mi-

nimálna inhibičná koncentrácia ATB na potlačenie mikrobiálneho 
patogénu

III. Klinická terminológia: vitálne parametre, názvy systémov,  
 ochorení, ukazovatele laboratórnych vyšetrení, názvy   
 terapeutických a diagnostických postupov, lieky

ТМ – трансцендентальная медицина (медитация)
МЛТ – межличностная терапия – способ лечения депрессии – сосре-

доточение на настоящем самоустановка и медитация на каждый 
день – (affirmation and medications for daily living)

ЛС – лекарственное средство – lieková forma, vhodná na užitie
ЖНВЛС – Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 

средства – vitálne liečivá, plne hradené poisťovňou
D – Д – доза лекарственного средства
ATB – antibiotiká – антибиотики
AP – antibiotická politika – антибиотическая политика
НЭЛС – нежелательные эффекты лекарственных средств – nežiaduce 

účinky lieku
КОС – кислотно-основное состояние – acido-bázická rovnováha 

– ABR
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M.J. – МЕ международных единиц (антибиотики) единицы актив-
ности

ЕД – единицы активности при расчете дозы вводимого препарата
БИТ – блок интенсивной терапии – ARO

Systémy orgánov a vitálne parametre:

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт – GIT
ЦНС – центральная нервная система – CNS
СМЖ – спинномозговая жидкость – mozgovomiechový mok
МПС – мочеполовая система – urogenitálny systém
ССС – сердечно-сосудистая система – SCS – srdcovocievny systém
ДК – давление крови, TK – krvný tlak

АД – артериальное давление 
СД – систолическое давление крови – TKs – systolický krvný tlak 
ДД – диастолическое давление крови – TKd – diastolický krvný tlak
КДД – конечное диастолическое давление
КСД – конечное систолическое давление

ЧСС – частота сердечных сокращений, PP – počet pulzov, FP – frek-
vencia tepu 

ЧД – частота дыханий – PD – počet dychov
СКФ – скорость клубочковой фильтрации – rýchlosť glomerulovej 

filtrácie

Dýchanie:
VC – vitálna kapacita pľúc – ЖЕЛ – жизненная ёмкость лёгких
МВЛ – минутная вентиляция лёгких
FEV1 – ОФВ1 – объём форсированного выдоха
(FEV1, %T) – ОФВ1 /ЖЕЛ – тест Тиффио
SaO2 – saturácia kyslíka – насыщение кислородом 
Hematológia
МСН – содержание гемоглобина в эритроците
МСНС – концентрация гемоглобина в эритроците
Westergren – СОЭ – скорость оседания эритроцитов
Hb – гемоглобин
Ht – гематокрит
Ig – иммуноглобулин
ПГ – простагландин, PG – prostaglandín
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HВsAg – антиген (Ag) вируса гепатита В кóровый 

Ukazovatele osteoporózy:

BMD – bone mineral denzity – МПКТ – минеральная плотность 
костной ткани

BMC – bone mineral content – минерализация костной ткани
ОЦ – остеоциты
ОК – остеокласты

Diagnostické a terapeutické postupy (Методы исследования и лечения):
ВСДД – восстановление сердечной деятельности и дыхания – 

kardiopulmonálna resuscitácia
УФВ – ультрафиолетовое В-облучение; УФА – ультрафиолетовое 

А-облучение
ПУФА – П – светосинтезирующий препарат псорален + УФА облу-

чение
ЭКТ – электроконвульсивная терапия, электрошок
ЭЗТ – эстрогензаместительная терапия – HST – hormonálna substi-

tučná liečba, HRT – hormonalna replečná terapia, ГЗТ – гормональная 
заместительная терапия

ИВЛ – искусственная вентиляция легких 
КТ – компьютерная томография – СТ
ЭРХП – Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография
ЭКГ – электрокардиограмма – EKG
ЭхоКГ – эхокардиография – sonografické vyšetrenie srdca
ЭЭГ – энцефалография – EEG
ЭМГ – электромиография – EMG
УЗИ – ультразвуковое исследование – sonografia, USG – ultrasono-

grafia
МРТ – магнитно-резонансная томография – MRT
ЯМР – ядерный магнитный резонанс
DPA – dual photon absorptiometry – бифотонная абсорбциометрия
DEXA – dual energy X ray absorptiometry – биоэнергетическая рент-

геновская абсорбциометрия
QCT – quntitative computed tomography – количественная компью-

терная томoграфия
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КДИ – карманные дозирующие ингаляторы – vreckové aerosolové 
dávkovače 

БЗУ – бережный и заботливый уход за больным
ПЛСП – первая помощь при травмах (покой, лед, сдавление и при-

поднятое положение) – rýchla pomoc pri úraze
«Научное обоснование лечения травами» «The Scientific Validation 

of Herb Medicine“
растяжка – (стретчинг) – strečing

Niektoré ochorenia a poruchy:
ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения, «инсульт» 

– akútna mozgová cievna príhoda
ТИА – транзиторные ишемические атаки – TIA – tranzitórny ische-

mický atak
ИМ – инфаркт миокарда IM – infarkt myokardu
ОИМ – острый инфаркт миокарда – AIM – akútny infarkt myokardu
ХСН – хроническая сердечная недостаточность; CHSI – chronické 

srdcové zlyhanie
АГ – артериальная гипертензия, AG – arteriálna hypertenzia
ИБНК – ишемическая болезнь нижних конечностей, ICH DK – 

ischemická choroba dolných končatín
ИБС – ишемическая болезнь сердца – ICHS – ischemická choroba srdca
ГЛП – гиперлипопротеинемия, HLPP – hyperlipoproteinémia
ДЛП – дислипопротеинемия, DLP – dyslipoproteinémia
ЛПОНП – липопротеины очень низкой плотности (атерогенные) 

– VLDL – veľmi nízkodenzitné lipoproteíny
ЛПНП – липопротеины низкой плотности (вредные) атерогенные 

– LDL –nízkodenzitné lipoproteíny
ЛПВП – липопротеины высокой плотности (защитные, антиатеро-

генные) – HDL –vysokodenzitné lipoproteíny
ЛППП – липопрoтеины промежуточной плотности
ОХ – общий холестерол, T-C – totálny cholesterol
ХС – общий холестерин крови – celkový -Ch
ХС ЛПВП – холестерин (холестерол) липопротеинов высокой плот-

ности – HDL-Ch
ХС ЛПНП – холестерин липопротеинов низкой плотности LDL-Ch 
ТГ – триглицериды – TAG – triacylglyceroly
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СГХС – семейная гиперхолестеринемия 
СКГЛ – семейная комбинированная гиперхолестеринемия
CCH – сердечно-сосудистая недостаточность – srdcovo-cievna insufi-

ciencia
ДВС-синдром – синдром диссеминированного внутрисосудистого 

свертывания
LHD – liekmi vyvolaná hepatitída, ЛДП – дисфункция печени, вызван-

ная лекарствами
ВТО – воспаление тазовых органов – zápal panvový (PID – pelvic 

inflammatory diseas)
ОРВИ – острая респираторно-вирусная инфекция
ОРЗ – острое респираторное заболевание – akútny infekt horných 

dýchacích ciest (HDC)
ХОЗЛ – хронические обструктивные заболевания легких – chronické 

obštrukčné respiračné poruchy 
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита – AIDS
ВНЗ – заболевания височно-нижнечелюстного сустава – ochorenia 

spánkovo-sánkového kĺbu 
ХПН – хроническая почечная недостаточность – chronické zlyhanie 

obličiek, chronická renálna insuficiencia CHRI
ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии – pľúcna embólia

Liečivá, hormóny, chemické zlúčeniny, patogény:
ЛС – лекарственное средство
ПДК – предельно допустимая концентрация
ЖНВЛС – жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 

средства – vitálne lieky, lieky plne hradené poisťovňou 
ФНО – фактор некроза опухолей 
ИФН – интерфероны – interferóny
ИЛ – интерлейкины – interleukíny
PDGF – trombocytový rastový faktor – фактор роста тромбоцитов 

Пути введения лекарственных средств:
в/в – внутривенно
в/м – внутримышечно
п/к – подкожно
и/а – интраартериально
р.о. – внутрь, перорально
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НПВС (НПВП) – нестероидные противовоспалительные средства 
(препараты) (аспирин, ибупрофен, парацетамол) – nesteroidné 
antireumatika – NSAID

КФК – креатинфосфокиназа
ГАМК – гамма-аминомасляная кислота – GABA
ЭДТА – для xелатотерапии атеросклероза – этилендиаминтетрааце-

тат
ГЛК – гаммалиноленовая кислота (напр. в масле энотеры)
ТХУ – тетрахлоруксусная кислота входит в состав средств для ше-

лушения
ЭПК – экозапентатеновая кислота (в состав рыбьего жира)
СоА – КоА – коэнзим А (редуктазы) koenzym A
ингибиторы АПФ – ингибиторы ангиотензинпревращающего фер-

мента – inhibitory enzýmu konvertujúceho angiotenzín ACE
бетаадренергические антагосты с внутренней симпатомиметической 

активностью –betaadrenergické antagonisti s vnútornou sympatomi-
metickou tzv. ISA aktivitou 

ингибиторы HMG-CoA (3-hydroxy-3 methylgentaryl koenzym 
A reduktazy)

Ингибиторы фибринолиза:
εАКК – ε-аминокапроновая кислота
ПАБА – парааминобензойная кислота PABA
АМСНА – аминометанциклогексановая кислота
ERF – ЭРФ – эндотелиальный фактор расслабления 
G-белки (связывают гуаниновые нуклеотиды)
АЛТ – аланинаминотрансфераза – ALT
АСТ – аспартатаминотрансфераза – AsAT
цГМФ – циклический гуанозинмонофосфат – cGMP
цАМФ – циклический аденозинмонофосфат – cAMP
ЦМВ – цитомегаловирус – CMV – cytomegalovirus
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека – HIV – vírus zlyhania ľudskej 

imunity
АДГ – антидиуретический гормон – ADH
АКТГ – адренокортикотропный гормон – ACTH
КоА – кофермент А – coenzym A – СоА
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота – DNA
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АСК – ацетилсалициловая кислота, ASA – acetylsalicylová kyselina
АЗТ – Зидовудин, препарат на ранних стадиях замедляет развитие 

СПИД
ингибиторы МАО – ингибиторы моноаминоксидазы – антидепрес-

санты – inhibítory MAO

Záver

 Na záver niekoľko slov o mojej taktike pri hľadaní, vysvetľovaní, pre-
klade a písaní skratiek.
1. Prvá fáza: snažím sa pochopiť obsah, zmysel tej-ktorej skratky v kon-

texte prekladaného textu.
2. Vezmem si vhodný slovník (anglicko-, slovensko-, latinsko-ruský alebo 

opačný. Často pomocou anglického slovníka vyhľadávam ruský ekvi-
valent skratky. Slovníky skratiek sa mi neosvedčili, sú všeobecného za-
merania a málo výstižné pre medicínsku oblasť. Mám dobrú skúsenosť 
so SLOVNÍKOM najpoužívanejších anglických skratiek v medicíne 
a vo farmácii, vyd. Slovakofarma revue, autor doc. RNDr. Josef Kolář, 
CSc.

3. V prípade neúspechu nasleduje odborná literatúra na danú tému. 
Hľadám v rôznych monografiách a po rozšifrovaní skratky hľadám jej 
preklad do iného jazyka.

4. Keď ide o anglickú skratku, rozpíšem ju v angličtine a potom uvediem 
preklad do ruštiny, keď je ekvivalent skratky v ruskom jazyku, pripíšem 
ho. Ďalej v texte píšem skratky v pôvodnej alebo v ruskej transkripcii, 
podľa obsahu práce (napr. chemické značky, skratky enzýmov či meto-
dík častejšie nechávam v angličtine, názvy niektorých ústavov, ktoré sa 
častejšie vyskytujú v texte, prepisujem do ruštiny (napr. ŠUKL, VÚLM 
– ГИКЛ, ИИЛМ).

5. V prípade originálnych skratiek autorov, ktoré nie sú všeobecne akcep-
tované, sa usilujem z kontextu pochopiť význam, hľadám ruský ekviva-
lent a prepisujem skratku do ruštiny. Je potrebné, aby autori pri prvom 
uvedení skratku rozpísali, čím sa predíde nesprávnej interpretácii.

6. Keď už je všetko moje úsilie márne, telefonujem priateľom alebo kole-
gom na Slovensku alebo v Rusku. Také sú moje skúsenosti.
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niekOľkO pOZnámOk k preklADu špeciFickýcH 
meDicínSkycH textOv

ANNA OSTRIHOňOVÁ

 Prekladu anglických medicínskych textov sa venujem dlhšie a v tomto 
príspevku by som sa chcela zmieniť o najčastejších problémoch, s ktorými 
sa pri preklade v odbore gynekológia a stomatológia stretávam.
 Vzhľadom na skutočnosť, že medicína hovorí univerzálnym jazykom, 
mnohí by si mohli myslieť, že preklad nepotrebuje. Ale zdanie klame, keďže 
štatistiky hovoria, že až päťdesiat percent odbornej literatúry je písaných 
v jazyku, ktorému polovica vedcov nerozumie.
 Pri preklade medicínskeho, ako aj každého iného odborného textu je 
podstatné, aby mu prekladateľ porozumel, aby ho správne interpretoval. 
Na to potrebuje poznať jazyk odborného štýlu vo východiskovom, ale 
najmä v cieľovom jazyku, keďže tento sám „tvorí“. Jazyk vedeckých prác 
je terminologický, poskytuje objektívne fakty, jasný a jednoznačný výklad 
bez využitia emocionálnych prvkov. Problémom pri preklade sú termíny 
a najmä ich viacznačnosť, keďže väčšina z nich nemá v slovenčine priamy 
ekvivalent. Medicínska terminológia môže byť miestami zavádzajúca, 
pretože historicky vychádza z dvoch jazykov. Vyvíjala sa spolu s medicí-
nou, ktorej začiatok siaha k starovekým civilizáciám v Egypte a Číne, ako 
aj k Inkom v Peru. Prvé skutočné záznamy o liečení chorých pochádzajú 
z Ríma, ktorý bol vo viacerých oblastiach ovplyvnený Gréckom, medicínu 
nevynímajúc. Lekárska terminológia má preto korene v latinčine a gréčtine. 
Táto terminológia, používaná dodnes, je výrazná, skrýva v sebe často vedec-
ké teórie, vyhovuje prítomnosti a svojím medzinárodným charakterom sa 
nedotýka „národní ješitnosti“ (Kábrt J. – Valach, Vl.: Latina pro mediky).
 V polovici 18. storočia sa vedci rozhodli zjednotiť anatomické termíny 
na Bazilejskej konferencii anatómie. Terminológiu Basiliesi nomina anato-
mica prijali všetky európske krajiny, Japonsko a USA. V Československu 
platila do druhej svetovej vojny. Ďalším pokusom bola Jenská konferencia 
v roku 1947. Tu prijatú terminológiu však odmietli Veľká Británia, USA, 
vtedajší Sovietsky zväz a románske krajiny. V roku 1955 sa konala konfe-
rencia v Paríži a v roku 1960 tu prijatú terminológiu anatómie obnovilo 
a upravilo UNESCO.
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 Napriek týmto pokusom sa však dodnes, najmä v angličtine, stretávame 
s gréckymi a latinskými dubletami, ktorých použitie závisí od kontextu.
Napríklad: grécky – therapia, latinsky – curatio, slovensky – liečenie, an-
glicky – cure, therapy.
 Prekladateľským problémom ďalej môžu byť internacionalizmy a pre-
braté slová, homonymia a najmä zvláštne konotácie slov bežného jazyka 
a prenesené významy ako napríklad bone seeker, ktorý označuje prvok 
usadzujúci sa v kostiach.
 Takéto a im podobné termíny a slovné spojenia sa dajú nájsť len v špe-
cializovaných slovníkoch – zo začiatku som používala Stručný lékařský 
slovník (Kábrt, J. – Valach, Vl., 1979), nedávno vyšiel vo vydavateľstve 
Avicenum Anglicko-český a česko-anglický lékařský slovník Věry Topilovej. 
Z výkladových slovníkov používam Oxford Dictionary of Medicine a jeho 
mutáciu Biology a francúzsky Larousse Medical.
 Za východiskovú sekundárnu literatúru pri preklade odborného medi-
cínskeho textu považujem publikácie, ktoré sú povinnou literatúrou lekár-
skych fakúlt na Slovensku, nielen preto, že sú kvalitne redakčne upravené, 
ale aj preto, že ich terminológia je známa a zrozumiteľná všetkým lekárom. 
Tou najzákladnejšou je trojzväzková Anatómia R. Čiháka. Anatomické 
atlasy sa v terminológii rôznia (najviac terminologických chýb sa nachádza 
v publikáciách prekladaných z češtiny, kde podobnosť slov a ich zrozu-
miteľnosť v slovenčine často mätie), a preto, keď je to možné, si niektoré 
termíny overujem v špecializovaných internetových slovníkoch.
 Okrem anatómie sa od prekladateľa vyžadujú, podľa potreby, aj zna-
losti z vnútorného lekárstva, patológie, biochémie, chémie, fyziológie 
atď. V takých prípadoch vychádzam z českých publikácií vydavateľstva 
Avicenum. Texty, s ktorými sa stretávam, majú často štatistický charakter 
a z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že v takých prípadoch aj najlepší 
konzultant-lekár zlyháva. Dôvodov je viacero, tým najhlavnejším je, že 
medicínska štatistika sa na lekárskych fakultách prednáša jeden semester 
ako voliteľný predmet. Využívajú ju teda len vedeckí pracovníci, málokedy 
lekári z praxe. Druhým dôvodom sú rôzne podmienky štatistického vý-
skumu v rôznych krajinách (typy inštitúcií, ktoré sa vedou a výskumom 
zaoberajú, ich názvy, skratky), z čoho vyplýva rozdielna terminológia 
(okrem iného aj rôzne jednotky, miery a váhy).
 Pri hľadaní správnej slovenskej formy termínov, ktoré pomenúvajú 
ochorenia, vychádzam z Vademeca Medici, ktoré obsahuje aj základy už 



179

spomínanej medicínskej štatistiky a tiež formálne rozdelenie zdravotníctva 
na Slovensku.
 Množstvo a kvalita pôvodných slovenských textov zaoberajúcich sa 
lekárskou problematikou závisí od odboru. Z oblasti gynekológie je ich 
málo a je relatívne ťažké sa k nim dostať, najznámejší je, paradoxne, čes-
ký Referátový výběr a prekladový magazín Gynekológia a pôrodníctvo. 
Slovenská stomatologická komora vydáva vlastné časopisy, najzaujímavejší 
je Stomatológ, v ktorom sa pravidelne objavujú aj zrkadlové anglicko-slo-
venské texty. Zriedka sa na internete nájdu študentské či dizertačné práce. 
Nevýhodou slovníkov, paralelných textov a sekundárnej literatúry písanej 
v češtine je, že tento jazyk, keďže je veľmi príbuzný slovenčine, zvádza na 
používanie takzvaných „falošných priateľov“. Často sa stáva, že čeština 
pri preklade do slovenčiny natoľko ovplyvní slovenčinu, že v preklade sa 
nájdu nielen prebraté syntaktické konštrukcie, ale aj predložkové väzby 
a skloňovanie podstatných mien.
 Pri preklade do angličtiny je možné nájsť na internete množstvo para-
lelných textov, ich dôveryhodnosť je však diskutabilná. V prípadoch, keď 
aj publicisticko-náučné texty spĺňajú funkciu paralelného textu, prípadne 
sekundárnej literatúry, je riziko o to väčšie. Z internetu teda čerpám len 
z overených zdrojov s menom autora a prípadne prekladateľa. Internetová 
stránka http://link.springer.de/link/service/journals/00404/index.htm 
poskytuje službu e-mailom, ktorým svojich zákazníkov vždy upozorní na 
nový článok z oblasti, o ktorú sa zaujímajú – funguje v anglickom a ne-
meckom jazyku.
 Texty z oblasti medicíny sú pre potreby medzinárodnej spolupráce 
v oblasti vedy písané po anglicky, to znamená, že nie každý text napísal 
človek, ktorého materinským jazykom je angličtina. Lekári nie sú lingvisti, 
a tak sa už v originálnych textoch vyskytuje veľa, najmä syntaktických 
a štylistických chýb. Napríklad neprimerane dlhé vety, nesprávne nad-
väzovanie, množstvo redundantných súvetí. Myslím, že je v kompetencii 
prekladateľa, aby takéto a iné logické chyby odstránil. Hoci v literárnom 
preklade sa vlastne hodnotí relatívna vernosť originálu, odborný preklad, 
ak je to potrebné, musí byť lepší ako originál.
 Pri preklade medicínskych textov do angličtiny sa usilujem dodržať 
najmä odbornú terminológiu, ktorá je veľmi dôležitá, ako v každom od-
bornom texte, a tiež propozičné významy jednotlivých slov, aby text spĺňal 
svoju informatívnu funkciu. Podobne ako pri preklade do slovenčiny aj tu 
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jazykový štýl a spôsob úpravy odborného textu vyžaduje zásahy do štruk-
túry odseku, prípadne celej časti. Problémom bývajú aj zaužívané slovné 
spojenia – kolokácie, ktoré sa však používaním zautomatizujú. V každom 
prípade využívam paralelné texty a učebnice lekárskej angličtiny (napr. 
English for Doctors, 2001, Harrerová, Š. – Paroubková, J: Základy lekárskej 
angličtiny. Praha, 1979).
 Jazyk odborného štýlu v slovenčine sa od jazyka odborného štýlu 
v angličtine líši, preto je potrebné ešte pred prekladom text analyzovať, 
pretože anglický odborný text napríklad nemá dynamické slovesné formy, 
využíva sa tu predovšetkým pasívum, ktoré v slovenčine nie je až také 
bežné. Paralelné texty mi pomáhajú nájsť správnu formu, ktorú anglicky 
text určený na publikovanie musí spĺňať.
 Mojimi konzultantmi sú zväčša lekári z praxe – zadávatelia, prípadne 
študenti medicíny. Napriek tomu, že problematike dokonale rozumejú, 
niekedy im robí problém nájsť v slovenčine správny termín, prípadne de-
šifrovať skratku alebo značku. Študenti vyšších ročníkov lekárskych fakúlt 
študujú z anglických, prípadne českých publikácií a vo väčšine prípadov 
sa so slovenským termínom ani nestretli.
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