
Organizačné pokyny k odbornej skúške tlmočníka/prekladateľa 
v termíne 18. až 21.12.2017 

 
Len pre pozvaných uchádzačov s riadne uhradeným poplatkom 

 
 

Ako sa k nám dostanete 
Z hlavnej železničnej stanice električkou č. 1 (smer Petržalka) – vystúpiť na zastávke 
Šafárikovo námestie. 
Z autobusovej stanice autobusom č. 70 (smer Most SNP) – vystúpiť na zastávke 
Malá scéna. 
Platené parkovisko je pred budovou. 
 
Odborná skúška prekladateľa sa koná v budove Filozofickej fakulty Univerzity  
Komenského na Gondovej ulici č. 2 v miestnosti G11 – prízemie vpravo za vrátnicou. 
 
Skúška sa začína o 8.30 hod. testom zo znalosti všeobecne záväzných právnych 
predpisov o podmienkach výkonu prekladateľskej činnosti (cca 15-20 minút).  
Skúška pokračuje písomnou časťou (preklad) a trvá 180 minút (90 minút na každý 
preklad). 
Po opravení a zhodnotení prekladov sa koná ústna časť skúšky. 
Skúšobná komisia oznámi uchádzačovi výsledok hneď po skončení skúšky. 
 
 
Odborná skúška tlmočníka sa koná o 13.30 v budove Filozofickej fakulty Univerzity  
Komenského na Gondovej ulici č. 2 v miestnosti G11 – prízemie vpravo za vrátnicou.  
 
Skúška sa začína testom zo znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov o 
podmienkach výkonu tlmočníckej činnosti (cca 15-20 minút). Následne sa koná 
skúška z tlmočenia v miestnosti, ktorá bude uchádzačovi oznámená na mieste. 
Odborná skúška tlmočníka trvá cca 40 minút. 
Skúšobná komisia oznámi uchádzačovi výsledok hneď po skončení skúšky. 
 
 
Prosíme o trpezlivosť – opravovanie a hodnotenie prekladov je časovo náročné, 
preto treba popoludní počítať s dlhšími prestojmi (najmä pri jazykoch s väčším 
počtom účastníkov).  
Prosíme o pochopenie, že pre povinné čerpanie dovoleniek môžeme písomné 
osvedčenie o absolvovaní skúšky úspešným uchádzačom zasielať až v týždni po 

 2.1.2018.
 
Dovoľujeme si upozorniť, že odbornej skúšky tlmočníka/prekladateľa sa môže 
zúčastniť len pozvaný uchádzač, ktorý v stanovenej lehote uhradil poplatok za 
skúšku. Skúšky v jazykoch, v ktorých pozvaní uchádzači včas neuhradili poplatok, sa 
vôbec nebudú konať. 
 
V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte na mailových adresách 
maria.strizova@uniba.sk alebo zuzana.guldanova@uniba.sk 
 

Tešíme sa na Vašu účasť a želáme Vám veľa úspechov! 
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