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Resumé 
 
Especially in the recent years, a considerable number of foreign words has emerged in 

the Slovak media and literature, among them many originating in languages using other than 
Latin-based scripts. These words often appear in variable shapes, apparently without any 
consistency. The article tackles the chaos existing in the transcription of Arabic words for the 
Slovak media and popularization texts and suggests a set of rules for this purpose, trying to 
preserve the maximum of the original language phonology and, at the same time, to make the 
resulting form as simple as possible, either for printing or for reading. To avoid ambiguities 
arising from the use of grapheme clusters such as th, the proposed rules sacrifice a limited 
number of phonemes, viz. the Arabic t and d, which graphically merge into t and d 
respectively. Similar is the fate of the so-called emphatic consonants, usually transliterated 
with "dotted" characters. The article puts a special emphasis on preserving the phonological 
quality and quantity of Arabic vowels, both of which can be easily rendered in the written 
Slovak language. The same holds true for the quantity of Arabic consonants, if present. 

Attached to the article is a list of the most frequent Arabic proper names occuring in 
the field of politics. 

 
 

Prepis arabských slov do slovenčiny. 
 

Emíra Khidayer, Edgar Jarúnek 
 
 
Každý, kto sleduje televízne správy alebo číta noviny, sa najmä v posledných rokoch 

stretáva s množstvom arabských mien a arabsko-islamských termínov. V médiách sa to isté 
slovo často vyslovuje alebo prepisuje viacerými spôsobmi. Raz počujeme o organizácii al-
Káida, inokedy sa z nej stane al-Kajdá. Bývalý prezident Palestínskej autonómnej samosprávy 
je raz Arafát, omnoho bežnejšie však Arafat. Bin Ládin sa vyskytuje - okrem iného - v podobe 
ben Ládin, ben Laden či ben Ladín. Čo je teda správne? A je vôbec niečo správne? 

Pri transkripcii arabských slov do slovenčiny sa nevyhnutne stretávame s prepismi 
vychádzajúcimi z angličtiny alebo francúzštiny, prípadne z oboch naraz. Dosť tu záleží na 
tom, do sféry vplyvu ktorej európskej krajiny daná arabská oblasť v minulosti patrila. 
V Severnej Afrike - Magribe1 - sa stretávame takmer výlučne s francúzskym prepisom, v 
Egypte a v sýrsko-palestínskej oblasti s miešaným a v krajiných Perzského zálivu, v Iraku, 
Iráne, Pakistane, Afganistane a Indii prevláda prepis anglický. Napríklad v Egypte nie je 
žiadnou výnimkou anglický a francúzsky pravopis v mene jednej osoby, napríklad Syed 
(angl.) Hassan (angl. i fr.) Ebraheem (angl.) Mamdouh (fr.) môžeme do slovenčiny prepísať 
nasledovne: Sajjid Hasan Ibráhím Mamdúh. 

Pri prepise textu je potrebné brať do úvahy charakter textu a jeho adresáta. Ak je 
článok určený odborníkom, možno v ňom využiť všetky fonologické, prípadne tiež fonetické 
symboly určené na vedecký prepis danej hlásky. V prípade, že článok je určený širokej 
verejnosti, je vhodné transkripciu upraviť do takej formy, aby bola slovenskému čitateľovi 
foneticky čo najbližšia, a zároveň tak, aby sa čo najlepšie zachovala pôvodná podoba 
arabského slova. Väčšina z nás má skúsenosť s tým, že keď v texte nájde cudzokrajné, 

                                                 
1 Z ar. magrib “západ” - v užšom zmysle Maroko, v širšom krajiny severnej Afriky na západ od Egypta - 
Maroko, Alžírsko, Tunisko a Mauretánia. 
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exotické slovo, v mnohých prípadoch ho radšej preskočí, a to dokonca aj vtedy, keď je 
napísané “úhľadne”, tobôž potom v prípadoch ako u vyššie uvedeného egyptského mena. 

Spisovná arabčina disponuje dvadsiatimi ôsmimi spoluhláskami (v poradí arabskej 
abecedy ’ , b, t, t, dž, h, ch, d, d, r, z, s, š, s, d, t , z, c, g, f, q, k, l, m, n, h, w, j) a šiestimi 
samohláskami (a, i, u, a, , u). Slovenský hláskový systém, ktorý obsahuje ten istý počet 
významotvorných spoluhlások, jedenásť samohlások a štyri dvojhlásky2, sa s arabským do 
značnej miery prekrýva. Šestnásť arabských spoluhlások (b, t, dž, ch, d, r, z, s, š, f, k, l, m, n, h, 
j) a všetkých šesť samohlások nepredstavuje pri prepise ťažkosti. Problém nastáva, keď máme 
zachytiť arabské hlásky, ktoré v slovenčine nejestvujú. Sú to tieto: pernopodnebné w, 
medzizubné úžinové t, d, ďasnové a medzizubné záverové t , d, s, z s vedľajšou hrdelnou 
artikuláciou, čapíkové záverové q, čapíkové úžinové g (znelý ekvivalent ch), hrdelné úžinové 
h, c, a napokon hrtanové záverové ’ . 

Hláska w sa v slovenčine nevyskytuje, ale znak w je známy napríklad z angličtiny a z 
nemčiny alebo hoci aj z blízkej poľštiny. Napriek tomu, že príliš nepočítame so správnou 
výslovnosťou tejto hlásky, navrhujeme prepisovať ju v tejto podobe, a nie ako v. Spojením 
samohlásky a s polosamohláskami w, j vznikajú nepravé dvojhlásky aw, aj. Navrhujeme písať 
ich v takomto tvare (nie ai, au). 

Na účely populárneho prepisu, použiteľného aj v dennej tlači, nie je potrebné 
odlišovať jednoduché t, d, s od ich dôrazne vyslovovaných pendantov, t , d, s. 

Medzizubné t, d predstavujú značný problém. Neodporúčame transkripciu pomocou 
zložiek th a dh. Tu jednak hrozí nesprávna výslovnosť t-h, d-h, jednak splynutie s 
dvojhláskovými skupinami th (z th, t h, t h, th, th a pod.) a dh (z dh, dh, dh, dh, dh a pod.) a 
následné nesprávne čítanie aj takýchto skupín buď ako t, d alebo - pod vplyvom angličtiny - 
ako θ, đ. Predkladaný systém transkripcie využíva iba dve zložky, ktoré už v slovenčine 
existujú. Prvou je ch, ktorou prepisujeme veľmi podobné arabské ch. Tu nemôže dôjsť k 
nesprávnemu čítaniu, pretože v spisovnej arabčine nejestvuje hláska ekvivalentná 
slovenskému c a takým činom ani dvojčlenná skupina ch. Druhou zložkou je podobne 
jednoznačné dž. 

Zvažovali sme dve možnosti prepisu t, d. Jedna z nich spočíva v označovaní 
úžinových hlások grafémami t, d. Výhodou tohto spôsobu by mohla byť ľahšia identifikácia 
arabských mien v konfrontácii s inojazyčnými prepismi v podobe th, dh, ktoré sa používajú 
predovšetkým v angličtine. Takáto transkripcia by mala určitú oporu vo viacerých moderných 
arabských dialektoch, kde sa medzizubné t, d, z zmenili na t, d, d. Celkom určite sa tak stalo v 
celom Egypte a Sudáne, vo veľkých sýrskych a libanonských mestách, v Adene, v Mekke a 
niektorých ďalších mestách Arabského polostrova, v kresťanskom prostredí Bagdadu (asi 
14% obyvateľstva mesta) a sporadicky aj v magribských mestách3. Podobnú tendenciu sme 
pozorovali aj u mestského obyvateľstva krajín Perzského zálivu. 

Druhý spôsob by označoval medzizubné hlásky ako s, z. Takto by sa zachoval úžinový 
charakter pôvodných hlások, ktoré sa stále držia na väčšine Arabského polostrova, v Iraku a v 
Magribe, prípadne sa zmenili na s, z, z na časti sýrskeho územia a na sýrsko-tureckom 
pomedzí. 

Francúzština, nemčina a ďalšie jazyky používajú oba spôsoby. Nejednotný prepis do 
európskych jazykov spôsobil, že máme napríklad Osmanskú ríšu a zároveň slovo otoman (obe 
z ar. cutman). Arabské t, d síce pripomínajú svojou úžinovosťou slovenské s, z, ale zdá sa, že 
v dialektoch, kde sa zachovala medzizubnosť (a ktoré sú vo väčšine), vývoj smeruje skôr k 
záverovej výslovnosti. Prikláňame sa k prepisu t a d. Stojí za zváženie, či aj medzizubné z 

                                                 
2 Slabičné r, ŕ, l, ĺ tu neuvažujeme. 
3 Por. W. Fischer - O. Jastrow: Handbuch der Arabischen Dialekte. Wiesbaden 1980, s. 50, 105, 142. 
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neprepisovať ako d. Arabské z tvorí so t, d triádu hlások s rovnakým miestom artikulácie. 
Funkčné zaťaženie tejto hlásky je veľmi nízke, čo spôsobilo, spolu s fonetickou podobnosťou 
hláske d, že takmer vo všetkých arabských dialektoch splynuli do jedinej hlásky (doložená je 
jediná výnimka na juhu Jemenu, kde sa obe zachovali ako samostatné fonémy). Preto 
navrhujeme d i z prepisovať ako d. V iných európskych jazykoch sa u oboch stretávame s 
prepisom d, z, dh, pričom nejestvuje žiadny systematický spôsob ich vzájomného rozlíšenia 
ani odlíšenia týchto dvoch od hlásky d. Je pravda, že navrhnutým zjednodušením by došlo ku 
splynutiu až štyroch hlások (d, d, d, z) pod jedným grafickým symbolom, čím by sa trochu 
skomplikovala spätná identifikácia arabského znenia. Tá je však zaujímavá predovšetkým pre 
odborníkov a máme skúsenosť, že ak odborníci potrebujú niečo identifikovať, dokážu to 
vykonať aj vtedy, keď sú vstupné údaje ešte podstatne zahmlenejšie. Náš prepis síce vychádza 
zo spisovnej arabčiny, ale snaží sa byť čo najpragmatickejší a vyjsť trochu v ústrety aj 
arabským dialektom, ktoré sú skutočnými živými jazykmi. Použitím znakov pre záverové 
hlásky by sme “spasili” už existujúce mená Kaddáfí (ar. al-qaddaf), Abú Dabí (ar. ’abu zab) 
a niektoré ďalšie. Na druhej strane, novému systému by padla za obeť napríklad politická 
strana Baas (z ar. bacat), ktorú by nahradila strana nová - Ba’at. 

Nemusíme robiť rozdiel medzi jednoduchým a “bodkovaným” h, hoci to druhé sa 
zvukovým dojmom blíži skôr k slovenskému ch. 

Špecifický problém, súvisiaci s divergentným hláskoslovným vývojom arabských 
dialektov, predstavujú hlásky dž a q. Na niektorých miestach (Káhira, Aden) sa dž realizuje 
ako g a tu sa súčasne namiesto q vyslovuje ’ . Inde sa dž zachováva alebo sa zjednodušuje na ž 
a tam sa q spravidla vyslovuje ako g. Dokonca v Kuvajte, Spojených arabských emirátoch a 
čiastočne aj v Saudskej Arábii a v Jemene niektorí obyvatelia miest vyslovujú namiesto dž 
hlásku j, kým obyvatelia beduínskeho pôvodu zachovávajú výslovnosť dž. Aj napriek silnému 
politickému a kultúrnemu vplyvu Egypta v arabskom svete navrhujeme aj v egyptských 
menách používať dž, napríklad v mene Džamál Abdannásir. Pri preberaní z iných európskych 
jazykov treba mať na zreteli, že v niektorých z nich znak j označuje práve toto dž, prípadne ž. 
Ako príklady nesprávnej interpretácie možno uviesť tvar Jubajl miesto Džubajl (Libanon) a 
Jericho (Palestína) miesto Džeraš (Jordánsko; z francúzskeho Jerach). 

Hlásku q bez váhania navrhujeme prepisovať ako k, predovšetkým kvôli tomu, že q 
nabáda k výslovnosti kv alebo kw vo väčšine jazykov, kde poznajú nerozlučnú latinskú 
dvojicu qu. Dôkazom toho je už dávno etablované slovo kvazar, ktoré pochádza z arabského 
qasr “hrad, zámok”. Istá televízna stanica uviedla pred časom snímku o jordánskej Petre, kde 
prezentovala juhojordánske prístavné mesto Akaba (ar. caqaba) pod názvom Akvaba. Z iných 
zdrojov pochádza názov hlavného mesta Egypta al-Kvahíra (ar. al-qahira), kde je navyše 
zámena dĺžky samohlások, ďalej kvibla “smer na Mekku pri modlitbe muslimov”, miestny 
názov al-Kvantara (arab. al-qantara) atď. S organizáciou al-Kvajdá (arab. al-qacida) sme sa 
zatiaľ nestretli, zrejme vďaka zahraničným médiám, kde sa jej názov objavoval s iniciálnym 
K-. 

Hláska g má v slovenčine približný ekvivalent v podobe alofóny hlásky ch, ktorá nie je 
schopná rozlišovať význam slova, preto si užívatelia jazyka jej existenciu bežne 
neuvedomujú. Často sa prepisuje zložkou gh. Slovenská transkripcia však vystačí a 
jednoduchým g. Nejde totiž o to, aby sme dokonale zachytili správnu výslovnosť, ale skôr o 
to, aby sme zabránili výslovnosti okato nesprávnej, v tomto prípade g-h. 

Zvláštnou podskupinou sú hlásky ’  a c. Prvá z nich, hrtanové záverové ’ , sa síce v 
slovenčine vyskytuje, ale výlučne v emfatickej výslovnosti v iniciálnej pozícii pred 
samohláskou alebo na rozhraní dvoch samohlások (napr. Eva ’a ’Adam), čo znamená, že 
nejde o významotvorný zvuk a Slovák si jeho existenciu (aj to len ako fonetického variantu 
slovenského mäkkého nástupu) uvedomí najmä v styku s češtinou, kde tvorí obligátny nástup 
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pred iniciálnou samohláskou a tiež predel medzi samohláskami vnútri slova. Druhá z nich, 
hrdelné úžinové c, sa v slovenčine vyskytuje sporadicky ako mimoriadne dôrazný fonetický 
variant vyššie uvedeného ’  a u niektorých jednotlivcov faryngálna konstrikcia sprevádza celý 
rečový prejav. V žiadnom z týchto prípadov teda nefunguje ako fonéma. Obe arabské hlásky 
budeme značiť jednotne pomocou apostrofu. Neodporúčame používať znak c, pretože 
slovenského čitateľa zvádza na čítanie [c]. Nepovažujeme za potrebné prepisovať tieto hlásky 
v pozícii na začiatku slova a medzi spoluhláskami rôznej kvality. Apostrof navrhujeme 
vkladať medzi rovnaké samohlásky a po spoluhláske a na konci slabiky po samohláske. Tak 
napríklad bude al-Káida (ar. al-qacida), Saúd (ar. sacud), ale Ša’at (ar. šacat), Ba’at (ar. 
bacat), Mas’úd (ar. mascud), Sa’d (ar. sacd). 

Zdvojené spoluhlásky majú v arabčine významotvornú schopnosť. Keďže fonotaktické 
pravidlá klasickej arabčiny nepripúšťajú v iniciálnej pozícii viac než jednu spoluhlásku a 
vnútri slova skupiny viac než dvoch spoluhlások, zdvojené spoluhlásky sa vyskytujú jedine 
vnútri slov v postavení medzi dvoma samohláskami alebo na absolútnom konci slova. V 
slovenčine sa stretávame so zdvojeniami na hranici morfém4, čo znamená, že situácia je tu 
trochu iná. Navyše, zdvojené spoluhlásky na konci slov sa v slovenčine nevyskytujú. Ale i tak 
sa nazdávame, že aspoň arabské gemináty vnútri slov majú oporu v slovách ako mäkký, vyšší, 
dvojjazyčný, denný, Anna, panna, mokka, motto, netto. Existujú dokonca páry ako pane ~ 
panne, raný ~ ranný, zákone ~ zákonne, zajaca ~ zajatca, má málo ~ mám málo a podobne, 
takže slovenský čitateľ má určité povedomie o význame zdvojenia a dokáže ho aj realizovať. 
Navrhujeme gemináty prepisovať dôsledne zdvojene, t.zn. Muhammad, Alláh, nie Mohamed, 
Alah. Podobne Dubajj, Udajj, Kusajj miesto Dubaj, Udaj, Kusaj. Vzhľadom na vyššie 
uvedené skutočnosti by dôsledný prepis geminát a vo väčšine prípadov dokonca ani ich 
správna výslovnosť nemali spôsobovať vážnejšie ťažkosti. Načim poznamenať, že v 
neslovenských prepisoch sa nezriedka vyskytujú čisto grafické zdvojenia, napr. Hassan. V 
angličtine i francúzštine takéto zdvojenie zabraňuje znelej výslovnosti s a v angličtine navyše 
“dlhej” výslovnosti prvého a5. Na druhej strane, fonologické zdvojenia sa bežne ignorujú, por. 
Mohamed, Mohamad či Muhamad. 

Spisovná arabčina rozoznáva samohlásky a/á, i/í, u/ú. Inventár slovenských 
samohlások je bohatší, takže tu nehrozia podobné ťažkosti ako u spoluhlások. Je však 
dôležité, aby sa dodržiavala kvantita. Pokiaľ ide o kvalitu, nemusíme brať ohľad na žiadne - v 
arabčine bežné - fonetické varianty, spôsobené spoluhláskovým okolím, prízvukom alebo 
vzniknuté spontánnym posunutím, ako je to v prípade tzv. imály6. Na zachytenie všetkých 
týchto jemností by sme totiž potrebovali zložitý systém fonetických vokalických symbolov a 
diakritických znamienok. Bude preto oveľa jednoduchšie písať napríklad Ahmad miesto 
Ahmed. Vyznavači islamu sa v slovenčine takmer výlučne spomínajú ako moslimovia (z ar. 
muslim “odovzdaný do božej vôle” 7), čo je transkripcia prevzatá zo západných európskych 
jazykov. Ak použijeme dôsledný prepis samohláskových foném miesto chaotického prepisu 
fonetických variantov, časté otázky typu “Čo je vlastne správne: muslim alebo moslim?” sa 

                                                 
4 Ábel Kráľ: Pravidlá slovenskej výslovnosti, Bratislava 1988, s. 131. 
5 Podoba Hasan by sa mohla v angličtine realizovať približne ako [hejzn]. 
6 Imála je posun kvality samohlásky vo viacerých arabských dialektoch. Napr. v sýrsko-palestínskej oblasti, v 
Iraku a v Maroku sa a za istých podmienok vyslovuje ako e (napr. Kamel miesto Kamal). 
7 Termín Arab nie je totožný s termínom muslim; nie každý Arab je muslim (Arab môže byť muslim, kresťan, 
príslušník rôznych východokresťanských cirkví a pod.) a ani zďaleka nie každý muslim je Arab (muslimom môže 
byť aj Albánec, Čečenec, Indonézan, Filipínec, Malajzan, Bangladéšan, Afgánec, Iránec, Pakistanec, Ind, Číňan, 
Turek, Kazach, Turkmén, Uzbek, Somálčan, Etiópčan, Nigérijčan, ale aj Čech, atď.) Pre informáciu, Arabov je 
podľa odhadu v súčasnosti cca 300 miliónov, kým počet muslimov sa nezadržateľne blíži k miliarde, ak ju už 
neprekročil. 
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stanú irelevantnými. Podobne Muhammad oproti Mohamed, Mohammed či Muhamad, Arafát 
vs. Arafat a pod. 

Pri prepise z arabčiny do slovenčiny je potrebné si uvedomiť, že v arabčine neplatí 
slovenské pravidlo rytmického krátenia a je úplne bežné, že za sebou nasledujú dve aj tri dlhé 
slabiky. Bolo by teda nenáležité prispôsobovať napríklad meno Hárún na Hárun. Inokedy zasa 
možno pozorovať nadužívanie kvantity, ako je to v prípade irackého pútnického mesta 
Nadžaf, ktoré sa, zrejme pod vplyvom anglickej výslovnosti s prízvukom na koncovej slabike, 
spomína takmer výlučne ako Nadžáf. Menej jasný je pôvod tvaru Džiddáh miesto Džidda 
(mesto v Saudskej Arábii). Tu je redundantné aj koncové -h, podobne ako v tvare Gizeh alebo 
Gízeh miesto Gíza. Ku koncovému -h treba povedať, že v inojazyčných prepisoch arabčiny 
môže ísť niekedy o súčasť arabského slovného koreňa, teda o spoluhlásku h alebo h. Vo 
väčšine prípadov je to však len pomocný symbol, ktorý má v skupinách ako -ah, -eh (zväčša 
ide o sufix feminína alebo abstrakta) zabrániť redukcii koncovej samohlásky v anglickej a 
sčasti aj vo francúzskej výslovnosti. Pripúšťame, že prepis s -h môže byť niekedy aj 
transliteráciou zvláštneho arabského znaku pre daný sufix, ktorý sa podobá na znak pre h a 
ktorý sa v staršom štádiu vývoja arabčiny skutočne ako h vyslovoval. Toto h však zaniklo už v 
stredoveku, čím nám umožnilo ohýbať arabské slová s koncovým -a podľa vzorov žena, ulica 
a hrdina. 

Ešte sa vrátime k dodržiavaniu arabskej samohláskovej kvantity. Náboženstvom 
muslimov je islám. Nezriedkavá argumentácia, že islám je čechizmus, by obstála, keby islám 
bolo pôvodné české slovo, pochádzajúce z praslovanského *islam (k možnosti iniciálneho i- v 
češtine por. české i, inu, ihned) s akútovou slabičnou intonáciou na a, ktorá sa prehodnotila v 
češtine ako dĺžka a v slovenčine ako krátkosť (por. české sláma, dým oproti slovenskému 
slama, dym a pod.), malo by teda v slovenčine genetického príbuzného v podobe slova islam. 
Podobne nie je namieste napríklad laická modifikácia mena Emíra (korektnejšie by bolo 
Amíra) na Emira len na základe toho, že v slovenčine je etablované slovo emir (z ar. ’amr). 
Takisto by bolo správnejšie používať názvy Irák, Súdán, Túnisko, Írán, Afgánistán, Pákistán a 
pod. miesto doteraz zaužívaných. Tie sa dostali do slovenčiny z jazykov, ktoré graficky 
neoznačujú kvantitu samohlások. V súvislosti s pravopisom miestnych názvov nám nedá 
nespomenúť aj úplne nešťastný tvar Líbya (zrejme cez angličtinu z ar. líbjá), ktorý sa na 
Slovensku nahrádza formou Lýbia takmer tak často ako datle ďatľami. 

V arabských dialektoch, na rozdiel od spisovnej arabčiny, sa bežne vyskytujú 
samohlásky e a o, v niektorých prípadoch sekundárne skrátené na e a o. V arabských slovách 
vznikli tieto dve samohlásky stiahnutím klasických dvojhlások aj a aw. Okrem toho sa môžu 
objaviť vo výpožičkách z iných jazykov, či už európskych alebo iných. Je v zásade jedno, či 
meno ’ant un, vyslovované ’ant un i ’ant on, prepíšeme s ú alebo s ó, ale je zrejmé, že v tomto 
prípade bude Slovákovi bližšie ó. 

V niektorých arabských krajinách žije veľký počet vyznavačov iných náboženstiev ako 
islam, čomu je prispôsobený aj výber osobných mien. Napr. v Libanone žije cca 40% 
kresťanov, ktorí mávajú nezriedka priezviská aramejského, arménskeho alebo iného pôvodu a 
často si vyberajú francúzske, grécke, latinské alebo anglické krstné mená, ako napr. Émile. To 
sa týka aj mien viacerých palestínskych predstaviteľov. Ich mená prepisujeme v takom tvare, 
v akom sa píšu v pôvodnom jazyku. Podobne, ak má politik v arabskej krajine niektoré meno 
turecké alebo arménske, najlepšie bude spoľahnúť sa naňho, prípadne postupovať podľa 
pravidiel prepisu daných jazykov. Napr. priezvisko libanonského ministra mládeže a športu je 
Hovnanian, teda meno arménskeho pôvodu, čo sa trochu ťažko prepisuje do arabčiny a 
výsledok ďalšieho prepisu do slovenčiny by bol pravdepodobne *Húfnánján. Na druhej strane 
mená, ktoré sa dajú jednoznačne identifikovať ako arabské, navrhujeme prepisovať podľa 
nášho systému, takže bude napr. Rafík Harírí, a to napriek tomu, že v anglických textoch 
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nachádzame Rafik Hariri a sám si píše Rafic Hariri. V súlade s vyššie uvedeným 
nevylučujeme ani kombinácie ako Émile Lahúd (fr. + ar.) miesto Émile Lahoud. Mená, ktoré 
sa publikujú iba v dialektickom tvare, napr. Ziletní (ar. ziletn), bude najlepšie ponechať bez 
zmeny a neprepisovať kvázi-spisovne ako *Zulajtiní. Zvláštnu skupinu tvoria arabské mená, 
ktoré sa dostali do iného jazyka, napr. turečtiny, ako výpožičky a v pozmenenej podobe sa 
vrátili do arabčiny, kde sa potom aj inak píšu. Mená ako Safwat, cIsmat (obe mužské), Rifcat 
(mužské, odlišné od mena Rifaca), Bahgat a Mervat (obe ženské), kde sa stal pôvodný arabský 
sufix -t súčasťou slovného koreňa, budú teda priamym východiskom prepisu do slovenčiny, a 
nebudeme ich najprv spätne poarabčovať na *Safwa, *cIsma, *Rifca, *Bahga a *Marwa. 

 
V slovenčine sú už udomácnené prepisy niektorých arabských mien. Takejto pocte sa 

teší aj líbyjský vodca Muammar Kaddáfí (ar. mucammar al-qaddaf). Na Slovensku je známy 
iba bez určitého člena al-. Navrhujeme jeho transkripciu ponechať v takej podobe, v akej 
existuje. Pokiaľ ide o použitie určitého člena al-, samotní Arabi nemajú jednoznačný systém. 
Zvyčajne sa kladie pred rodovým menom, teda v našom “priezvisku”, ktoré nasleduje po 
osobnom mene, mene otca, mene deda, príp. ďalších. V osobných menách sa takmer nikdy 
nevyskytuje, lebo meno je určené už svojou podstatou. Výnimkou sú mená niektorých 
vládcov, napr. bývalý marocký kráľ bol al-Hasan II. Tuniský minister zahraničných vecí sa 
volá al-Habíb bin Jahjá, hoci  by sme očakávali meno bez člena. S arabským členom sa 
najčastejšie stretávame v podobe el-, čo je vlastne možný prepis oslabeného dialektického il- . 
Spisovný tvar je al- a ten aj budeme používať v našom prepise. Člen sa často vynecháva aj na 
miestach, kde je náležitý. Rafík al-Harírí môže teda rovnako dobre byť aj Rafík Harírí. 
Podobná nejednotnosť jestvuje v miestnych názvoch, napr. Hilla  aj al-Hilla . K členu ešte 
treba doplniť, že jeho l sa pripodobňuje medzizubnej a ďasnove spoluhláske (t, d, t, d, s, z, š, 
s, d, t, z, n, r) na začiatku určeného slova. Bude teda al-Habíb, al-Marrí, ale an-Numajrí, as-
Súsí. 

Od určitého člena treba odlišovať slovko Ál8, ktoré býva súčasťou mien rodov v 
krajinách Perzského zálivu a píše sa zvlášť. 

Súčasťou arabských mien často býva slovo bin9 alebo ibn “syn”. V hebrejčine je jeho 
obdobou ben. Tvar bin sa používa skôr medzi dvoma menami (napr. Usáma bin Ládin), kým 
ibn skôr na začiatku (Ibn Síná, Ibn Rušd). Ženskou obdobou je bint “dcéra”. V krajinách 
Magribu sa v tej istej funkcii ako bin používa aj wuld “potomok”. Podobné je slovko ’abu 
“otec”. Navrhujeme písať ibn/bin, bint, wuld, abú, ak sa vyskytujú medzi dvoma menami, a 
Ibn/Bin, Bint, Wuld, Abú, ak stoja na úplnom začiatku mena. 

Mimoriadne bežné sú v arabskom svete mená zložené zo slova cabd “služobník” a 
nejakého ďalšieho slova. Prototypom takýchto mien je meno cabd alláh “služobník Boha”. V 
ostatných tvorí druhú časť spravidla jedno z tzv. deväťdesiatich deviatich krásnych mien Boha 
ako náhrada vlastného božieho mena, napríklad ar-rahm, ar-rahman, ar-razzaq, al-lat f, al-
muhsin, an-nasir , al-qadir, al-madžd, al-kaliq, al-qaddus. Známa je aj podoba cabd rabbuh 
(klasicky cabdu rabbih) “služobník svojho pána”. Existuje dokonca aj podoba cabdu (z 
klasického cabduhu) “Jeho služobník”. Výnimočný je tvar cabd al-’ilah. Medzi oboma 
časťami zloženín je také pevné puto, že navrhujeme písať obe časti neoddelene a bez 
spojovníka medzi členom a určeným menom. V klasickej arabčine, ktorá v nepauzálnych 
formách zachovávala všetky ohýbacie sufixy, by všetky takéto zloženiny mali podobu cabdu-
r-rahman(i), cabdu-n-nasir(i) , cabdu-l-qadir(i)  a pod., v prepise do slovenčiny Abdurrahmán, 
Abdunnásir, Abdulkádir. Keďže sme sa rozhodli, že v tomto systéme prepisu budeme 

                                                 
8 Arab. ’a l "príbuzenstvo, klan, rodina" 
9 Oba tvary, bin aj ibn znamenajú v arabčine syn 
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vychádzať zo zjednodušenej podoby arabčiny, teda bez pádových prípon, v prepise vypadne 
sufix -u, ktorý predtým vytláčal začiatočné a- člena, a miesto neho sa objaví ako spájacia 
samohláska práve ono a-. Výsledný prepis teda bude Abdarrahmán, Abdallatíf, Abdalkádir a 
pod. V dialektických podobách mien sa stretávame s vyššie spomenutou redukovanou formou 
člena - il . V neslovenských prepisoch do latinky tak vznikajú formy ako Abdelkader, 
Abdelmohsen a pod. 

Spolu možno písať aj zloženiny so slovom ad-dn “náboženstvo, vyznanie, viera”, 
zvyčajne s významom “sila viery”, “meč viery” a pod. Bude teda Izzaddín, Sajfaddín, 
Alá’addín miesto Izz ad-dín, Sajf ad-dín, Alá’ ad-dín. 

Niektorí predstavitelia, prevažne z regiónu Perzského, resp. Arabského zálivu, 
predovšetkým tí, čo patria do kráľovskej rodiny, sa označujú titulom šajch. V slovenčine 
poznáme výraz šejk10, ktorý má však mierne odlišnú konotáciu. Keďže šajch je to jeden 
z titulov a nevyhnutne sa používa v spojení s menami, navrhujeme, aby sa prepisoval ako 
šajch. 

K výslovnosti arabských slov azda možno poznamenať, že v arabčine nie je bežná 
palatalizácia t a d v pozícii pred i (prípadne zriedkavejším e). Prípadné zmäkčenie však nie je 
chybou, pretože je akousi normou v ženskej reči v Káhire, v libanonských mestách a inde, a to 
dokonca aj v nenáležitých prípadoch, teda u hlások t  a d. 
 
 Navrhovaný systém prepisu z arabčiny do slovenčiny môžeme zhrnúť do nasledovnej 
tabuľky: 
 
vedecká transkripcia w t d t  d s z q g h c ’ 
navrhovaná transkripcia w t d t d s d k g h ’ ’ 
 

 
 Predložený systém nie je a ani nemôže byť dokonalý, keď uvážime zložitú jazykovú 
situáciu v arabských krajinách. Iba sa pokúšame vniesť do existujúceho zmätku aspoň aký-
taký poriadok. 
 

Na záver predkladáme prepis mien najvýznamnejších politických predstaviteľov 
arabských krajín a známych nábožensko-politických subjektov pôsobiacich v regióne 
Blízkeho Východu, teda mien, s ktorými sa najčastejšie stretávame v médiách. 

Arabské písmo sa používa aj v iných krajinách, ako Irán, Afganistan, Pakistan, 
Indonézia, atď., čo súvisí s tým, že väčšina ich obyvateľstva patrí k vyznavačom islamu. 
Vzhľadom na tento fakt mnoho mien vychádza z arabčiny, lebo arabčina bola a je jazykom tohto 
náboženstva. Pomerne častým javom je kombinácia arabského mena s menom indo-iránskym. 
Arabčina však v spomenutých krajinách nie je úradným jazykom, preto sa tento článok 
nezaoberá prepisom mien z príslušných jazykov. 

 
 

Bahrajn 
šajch Hamad bin Ísá Ál Chalífa, kráľ (pred 14.2.2002 ešte s titulom emír) 
šajch Chalífa bin Salmán Ál Chalífa, premiér 
šajch Muhammad bin Mubárak Ál Chalífa, minister zahraničných vecí 

                                                 
10 Arab. šajch "staršina, náčelník"; podľa nášho prieskumu sa na Slovensku chápe skôr ako kupec, boháč, azda 
pod vplyvom spojení ako bohatý šejk, s akými sa stretávame v rozprávkach Tisíc a jednej noci, ďalej v tureckých 
a perzských rozprávkach či príbehoch. 
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Salmán a Abdalláh bin Hamad Ál Chalífa, korunní princovia 
Ísá bin Salmán Ál Chalífa, bývalý emír 
 
Kuvajt  
šajch Džábir al-Ahmad al-Džábir as-Sabáh, emír (hlava štátu)  
šajch Sa’d al-Abdalláh as-Sálim as-Sabáh, korunný princ  
šajch Sabáh al-Ahmad al-Džábir as-Sabáh, premiér 
šajch Muhammad as-Sabáh as-Sálim as-Sabáh, minister zahraničných vecí 
Džásim Muhammad al-Churáfí, predseda Ľudového zhromaždenia 
Nabíla Abdalláh al-Mullá, bývalá veľvyslankyňa Kuvajtu akreditovaná pre SR, v súčasnosti 

veľvyslankyňa Kuvajtu pri OSN (jediná kuvajtská veľvyslankyňa)  
Fawzí Abdalazíz al-Džásim, veľvyslanec Kuvajtu akreditovaný pre SR  
 
Omán 
Kábús bin Saíd bin Tajmúr, sultán (hlava krajiny) 
Fahd bin Mahmúd Ál Saíd, vicepremiér 
Júsuf bin Alawí bin Abdalláh, štátny minister zahraničných vecí 
Hajtam bin Tárik Ál Saíd, minister kultúrneho dedičstva 
šajch Abdalláh bin Muhammad as-Sálimí, minister náboženských záležitostí 
Humúd bin Fajsal al-Búsaídí, generálny tajomník Rady ministrov 
Sálim bin Muhammad bin Mas’úd ar-Rijámí, veľvyslanec Ománu akreditovaný pre SR 
 
Spojené arabské emiráty 
šajch Chalífa bin Zájid Ál Nuhajján, prezident a vládca Abú Dhabí  
šajch Zájid bin Sultán Ál Nuhajján, bývalý prezident  
šajch Maktúm bin Rášid Ál Maktúm, vice-prezident a premiér; vládca emirátu Dubaj  
Rášid bin Abdalláh an-Nuajmí, minister zahraničných vecí  
šajch Muhammad bin Rášid Ál Maktúm, minister obrany a korunný princ emirátu Dubaj  
Ahmad Rášid ad-Dusrí, veľvyslanec akreditovaný pre SR 
 
Saudská Arábia 
Fahd bin Abdalazíz Ál Saúd, kráľ + premiér, vrchný veliteľ ozbrojených síl a správca Dvoch 
svätýň11 v jednej osobe  
Abdalláh bin Abdalazíz Ál Saúd, 1. vicepremiér + minister obrany; korunný princ  
Sultán bin Abdalazíz Ál Saúd, 2. vicepremiér  
Saúd al-Fajsal Ál Saúd, minister zahraničných vecí  
Umar Muhammad Kurdí, veľvyslanec Saudskej Arábie akreditovaný pre SR  
 
Katar 
šajch Hamad bin Chalífa Ál Tání, emír 
šajch Abdalláh bin Chalífa Ál Tání, predseda vlády 
šajch Hamad bin Džásim bin Džábir Ál Tání, minister zahraničných vecí 
šajch Chalífa bin Hamad Ál Tání, bývalý emír 
 
Irak 
Gází al-Jáwir, prezident  
Ibráhím al-Dža’farí, viceprezident 

                                                 
11 Dve svätyne - dve mešity v mestách Mekka a Madína. 
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Ijád Alláwí, premiér 
Húšjár Zibárí, minister zahraničných vecí 
Saddám Husajn, bývalý prezident + premiér  
Táhá Jásín Ramadán, bývalý viceprezident 
Izzat Ibráhím, bývalý viceprezident  
Tárik Azíz, bývalý podpredseda vlády 
Nádží Sabrí Ahmad al-Hadítí, bývalý minister zahraničných vecí  
Muhammad Saíd as-Sahháf, bývalý minister informácií  
Genpor. Husajn Kámil Hasan al-Madžíd, bývalý zať prezidenta Saddáma Husajna a minister 
priemyslu a nerastných zdrojov 
podplk. Saddám Kámil Hasan al-Madžíd, dôstojník prezidentovej telesnej stráže 
Udajj a Kusajj, synovia prezidenta Saddáma Husajna 
 
Džalál Talabání, predseda Vlasteneckého zväzu Kurdistanu 
Mas’úd Barzání, predseda Demokratickej strany Kurdistanu 
 
Sýria 
Baššár al-Asad, prezident 
Muhammad Mustafá Mírú, premiér 
Fárúk aš-Šara’, vicepremiér a minister zahraničných vecí  
genpor. Mustafá Tlás, vicepremiér a minister obrany  
Abdalkádir Kaddúra, predseda Ľudového zhromaždenia  
Háfiz al-Asad, bývalý prezident  
Safwán Gánim, veľvyslanec akreditovaný pre SR  
 
Libanon 
Émile Lahúd, prezident 
Umar Karámí, premiér 
Nabíh Barrí, predseda Rady reprezentantov (parlamentu) 
Mahmúd Hammúd, minister zahraničných vecí 
Abdarrahím Murád, minister obrany 
Elias Hráwí, bývalý prezident 
Rafík al-Harírí, bývalý predseda vlády 
Salím Huss, bývalý predseda vlády 
Samír Šammá’, veľvyslanec akreditovaný pre SR 
 
Jordánsko 
Abdalláh II. (Abdalláh bin Husajn), kráľ 
Fajsal al-Fáiz, premiér  
Marwán Muaššir, vicepremiér 
Hání al-Mulkí, minister zahraničných vecí 
Husajn bin Talál, bývalý kráľ 
Alí Abú ar-Rágib, bývalý premiér + bývalý minister obrany  
Abdaliláh al-Chatíb, bývalý zaminir  
Šiháb ad-Dín Mádí, veľvyslanec akreditovaný pre SR 
 
Egypt 
Muhammad Husní Mubárak, prezident 
Ahmad Nazíf, premiér 
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Ahmad Abú al-Gajt, minister zahraničných vecí 
Ahmad Fathí Surúr, predseda Ľudového zhromaždenia 
Mustafá Kamál Hilmí, predseda poradnej rady Šúrá  
Usáma al-Báz, politický poradca prezidenta 
Átif Muhammad Ubajd, bývalý premiér 
Ahmad Máhir as-Sajjid, bývalý minister zahraničných vecí  
z histórie 20. storočia sú známe osobnosti ako Džamál Abdannásir, Anwar as-Sádát, Butrus 
Butrus Gálí - bývalý generálny tajomník OSN 
as-Sajjid Ramzí Izzaddín Ramzí, veľvyslanec akreditovaný pre SR 
Ráwija Súdán, chargé d´affaires a. i. 
 
Sudán 
gen. Umar Hasan Ahmad al-Bašír, prezident + premiér a vrchný veliteľ armády  
Alí Utmán Muhammad Táhá, 1. viceprezident  
Mustafá Utmán Ismáíl, minister zahraničných vecí  
as-Sádiq al-Mahdí, predseda strany al-Umma12 pôsobiaci v egyptskom exile  
Hasan at-Turábí, bývalý predseda Ľudového zhromaždenia (Národného kongresu)  
Dža’far an-Numajrí, bývalý prezident  
Júsuf Saíd, veľvyslanec akreditovaný pre SR 
 
Jemen 
Alí Abdalláh Sálih, prezident  
Abdrabbuh Mansúr Hádí, viceprezident 
Abdalkádir Bádžamál, predseda vlády  
Ulwí Sálih as-Sálimí, vicepremiér a minister financií 
Abú Bakr Abdalláh al-Kirbí, minister zahraničných vecí 
Abdalazíz Abdalganí, predseda poradnej rady Šúrá 
šajch Abdalláh bin Husajn al-Ahmar, predseda Rady poslancov (parlament) 
Husajn Dajfalláh al-Awádí, minister informácií 
Sálim Jahjá al-Cháridža, veľvyslanec akreditovaný pre SR 
 
Palestína 
Jásir Arafát (Abú Ammár), bývalý predseda Palestínskej autonómnej samosprávy 
a Organizácie pre oslobodenie Palestíny (OOP) 
Mahmúd Abbás alias Abú Mázin, prezident Palestínskej samosprávy 
Rawhí Fattúh, dočasný palestínsky prezident a predseda Palestínskej legislatívnej rady  
Ahmad Kuraj’, premiér Palestínskej autonómnej samosprávy 
Fárúk Kaddúmí, predseda Fatahu a minister zahraničných vecí OOP 
Nabíl Ša’at, minister plánovania a medzinárodnej spolupráce Palestínskej autonómnej 
samosprávy 
Sáib Urajkát, hlavný vyjednávač mierových rokovaní  
Násir Kidwa, veľvyslanec Palestíny v OSN 
známe palestínske osobnosti: Hanán Ašráwí, Marwán Bargútí 
Samíh Abdalfattáh alias Abú Hišám, veľvyslanec akreditovaný pre SR  
 
Líbya 
plk.  Muammar Kaddáfí, vodca Veľkej revolúcie  

                                                 
12 Al-Umma je združená v koalícii strán a zoskupení Severosudánskej opozície. 
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Šukrí Gánim, generálny tajomník Všeobecného ľudového výboru (predseda vlády) 
Abdarrahmán Muhammad Šalkam, tajomník Najvyššieho ľudového výboru pre zahraničné 
styky a medzinárodnú spoluprácu (minister zahraničných vecí)  
Mubárak Abdalláh aš-Šámich, bývalý generálny tajomník Všeobecného ľudového výboru 
(predseda vlády) 
Abdalláh Farhát Jala, chargé d´affaires. a. i. v SR 
 
Alžírska demokratická a ľudová republika 
Abdalazíz Bútiflíka, prezident  
Ahmad Újahjá, predseda vlády  
Abdalazíz Bilchádim, minister zahraničných vecí  
Muhammad Šaríf Musá’adíja, predseda Rady národa (Horná komora parlamentu)  
Abdalkádir bin Saláh, predseda Národného ľudového zhromaždenia (Dolná komora parlamentu) 
Táwús Farrúchí, veľvyslankyňa akreditovaná pre SR  
 
Maroko 
kráľ Muhammad VI. 
Idrís Džattú, premiér 
Muhammad bin Ísá, minister zahraničných vecí a spolupráce 
Abdalwáhid Rádí, predseda parlamentu a predseda dolnej komory Rady reprezentantov  
Mustafá Ukáša, predseda hornej komory Rady reprezentantov 
al-Hasan II., bývalý kráľ 
Muhammad Džalál as-Saíd, bývalý predseda hornej komory Rady reprezentantov  
Abdarrahmán Júsufí, bývalý premiér 
Umar Zunajbir, veľvyslanec akreditovaný pre SR  
 
Tunisko 
Zajn al-Ábidajn bin Alí, prezident  
Muhammad al-Gannúší, predseda vlády 
Abdalbákí al-Harmasí, minister zahraničných vecí  
al-Habíb bin Jahjá, bývalý minister zahraničných vecí 
Muhammad ad-Dawwás, veľvyslanec akreditovaný pre SR  
 
Mauretánia 
Muáwija wuld Sídí Ahmad at-Tábi’, prezident 
As-Sagír wuld Mubárak, premiér 
Muhammad Fál wuld Bilál, minister zahraničných vecí a spolupráce 
šajch al-Áfija wuld Muhammad Chúna, bývalý premiér 
ad-Dá’ wuld Abdí, bývalý minister zahraničných vecí a spolupráce  
 
Komory 
Utmán Gazálí, prezident 
Hamádí Mádí Bolero, predseda vlády  
Chálid Šaríf, minister zahraničných vecí  
 
Významné osobnosti a známe mená v arabskom svete: 
Amr Músá, generálny tajomník Ligy arabských štátov 
Ismat Abdalmadžíd, bývalý generálny tajomník Ligy arabských štátov 
Butrus Butrus Gálí, bývalý generálny tajomník OSN 
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al-Achdar al-Ibráhímí, splnomocnenec generálneho tajomníka OSN pre Afganistan 
Muhammad al-Barad´í, generálny riaditeľ Organizácie pre atómovú energiu 
Usáma bin Ládin 
Mus’ab az-Zarkáwí 
 
Organizácie: 
Hamás13 
Islámsky džihád14 
al-Káida15 
al-Džamá’a al-Islámíja16 
Fath17 

                                                 
13 Z arab. hamas “zanietenie, nadšenie”. 
14 V arabčine znamená “úsilie”. V prvotnom zmysle ide o úsilie jednotlivca nájsť správnu cestu, v užšom zmysle 
boj, zápas; opäť však ide o zápas s vlastnými zlými vlastnosťami. Treba zdôrazniť, že preklad svätá vojna je 
úplne zavádzajúci a neodporúčame ho používať, pretože vychádza z povrchného výkladu islámu. 
15 V preklade znamená báza, základňa. 
16 V preklade znamená islámska skupina. 
17 Názov vznikol prešmyčkou prvých písmen z Palestínskeho národnooslobodzovacieho hnutia Harakat at-tahrír 
al-wataní al-filastíní -  HTF na FTH,pričom Fath znamená “začiatok”, v prenesenom význame “dobytie 
(územia)”. 


