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Literárny fond – výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad udelil 
za rok 2021:   
 

• Cenu Mateja Bela v kategórii spoločenských vied:  

PhDr. Peter Fridner za preklad diela Roberta Aldricha Novodobé ríše  - 
Rozmach a úpadok koloniálnych impérií z anglického originálu, vydavateľstvo 
SLOVART, 
Dielo o rozmachu a úpadku koloniálnych impérií je dobrou literatúrou faktu, ktorá si 

nepochybne nájde veľa čitateľov spomedzi milovníkov histórie i geopolitického 

rozdelenia súčasného sveta. Politologický náhľad do sfér vplyvu krajín je pútavo 

napísaný a čo je dôležité, po stránke jazykovo-štylistickej adekvátne a kreatívne 

preložený. Preklad je kongeniálnou kópiou originálu aj z dôvodu, že translátor si pri 

viacerých prekladových možnostiach  dobre poradil s výberom z viacerých variantov 

lexiky či slovných spojení. V mnohých situáciách musel siahnuť aj po výkladoch nám 

nie bežných historických spojení (diplomacia delových člnov, zjavné predurčenie 

a pod.) a správne ich uvádza v zátvorkách, na mnohých miestach aj s dovysvetlením 

v poznámke prekladateľa alebo redakcie. Korektný je aj prepis z oblasti orientálnej 

onomastiky a toponomastiky, u nás málo frekventovaných dynastií a lokálnych reálií. 

Tento preklad dosahuje nadštandardnú kvalitu a jeho tvorcovi patrí ocenenie za 

výsledok, ktorý obstojí najprísnejším kritériám. 

• Cenu  Mateja Bela za rok 2021 v kategórii preklad do cudzieho jazyka: 
  

John Peter Butler Barrer za preklad diela Jána  Botíka, Etnická história 
Slovenska. K problematike etnicity, etnickej identity, multietnického Slovenska 
a zahraničných Slovákov, vydavateľstvo STIMUL 
Preložená monografia predstavuje komplexné zhrnutie problematiky multietnického 
Slovenska, dotýka sa rôznych etnických skupín z historického, ale aj lingvistického 
hľadiska. Takéto predstavenie etnických skupín v anglickom jazyku v iných štátoch je 
dnes už pomerne bežná vec, no na Slovensku dosiaľ absentovalo, takže táto 
publikácia dokáže prispieť do zahraničného diskurzu o pohybe rôznych národností v 
Európe, ale aj mimo nej. Publikáciu využijú zahraničné univerzity, ktoré sa venujú 
etnológii, ale aj slovakistike.K terminológii treba dodať, že prekladateľ musel v 
niektorých prípadoch dôkladne hľadať, aby sa dopracoval k názvom malých 
geografických lokalít alebo skupín, ktoré na prvý pohľad nemuseli mať v angličtine 



žiadny ekvivalent. Vyzdvihnúť však treba štylistickú úroveň textu. Tá je takej kvality, 
že miestami sa anglický preklad čítal lepšie ako originál. Pripisujeme to najmä tomu, 
že prekladateľ má skúsenosti s prekladom slovenských akademických textov do 
angličtiny a veľmi vhodne nahrádza komplikované štylistické vyjadrenia jednoduchou 
vetnou stavbou, ktorá je príznačná pre súčasné anglicky písané akademické texty. 

• Prémia  v kategórii prírodné a lekárske vedy: 

RNDr. Michal Demetrian PhD. za preklad diela Príbeh matematiky v 24 
rovniciach (z amerického originálu, vydavateľstvo IKAR) 

Komerčne, avšak zároveň popularizačne zameraná kniha o matematike s prienikom 
aj do fyziky, ktorá popularizuje túto exaktnú vedu a približuje ju aj laickému čitateľovi 
ako bežnú súčasť nášho života. Ide o prierez históriou matematiky, a tak stáli pred 
prekladateľom aj úskalia napríklad v podobe prepisov z iných grafických sústav, 
overovaní názvov diel, z ktorých väčšina je u nás neznáma či nepreložená. 
S odbornou matematickou terminológiou nemal prekladateľ vzhľadom na svoje 
odborné zameranie/vzdelanie problémy. Z hľadiska vetnej stavby síce nejde 
o náročné texty, o to náročnejšia však bola substitúcia kodifikovaných 
frazeologizmov, skratiek, znakov a odborných výrazov. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


