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Úvod
Tlmočnícky ústav FiF UK predkladaným zborníkom už po štvrtý
raz publikačne prispieva do čoraz intenzívnejšieho diskurzu v oblasti
súdneho transferu (prvý zborník vyšiel roku 2010 pod názvom Teória
a prax súdneho prekladu a tlmočenia, druhý a tretí roku 2012 a 2013
pod názvom Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia I. a II.).
V tejto súvislosti sa žiada pripomenúť odbornej verejnosti, že pred
desiatimi rokmi, teda 1. septembra 2004 nadobudol účinnosť zákon č.
382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Desať rokov existencie zákona v praxi
je už relevantné obdobie na to, aby sa dalo hlbšie preniknúť do problematiky, zviditeľniť niektoré nedoriešené problémy, navrhnúť riešenia,
resp. hodnotiť. V tomto zmysle treba chápať aj niektoré príspevky nášho zborníka. Našou ambíciou je, aby komplexnejšie zachytenie problematiky bolo predmetom osobitnej publikácie Tlmočníckeho ústavu
v blízkej budúcnosti.
Aj v tomto ročníku pokračujeme v analýze problematiky právneho jazyka a jeho prekladu, a to najmä v súvislosti s účasťou niektorých autorov v projekte TRANSIUS – Od konvencií k normám prekladu
v právnom diskurze, podporovanom Agentúrou na podporu výskumu
a vývoja.
Zuzana Guldanová
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Terminologické a gramatické
zvláštnosti anglického právneho textu
Miroslav Bázlik

V laických, ale aj v odborných kruhoch sa vyskytuje názor, že preklad právneho textu znamená predovšetkým vyhľadať ekvivalenty odborných termínov a ostatný text prispôsobiť tak, aby tieto termíny doň
zapadli. Na špecifiku právneho textu sa nazerá ako na problém výberu termínov. Pri výbere súdnych tlmočníkov ešte pred rokom 1989 sa
skúšky zameriavali predovšetkým na to, či kandidát pozná alebo nepozná právnu terminológiu. Samozrejme, aj terminológia má dôležitú
úlohu v právnom texte a bez nej by text nebol právnym textom. Hoci na
právny text sa dnes pozeráme z komplexnejšej perspektívy, dôležitosť
terminológie je nesporná.
Zvládnuť právnu terminológiu v angličtine je o to ťažšie, keďže právny systém v anglofónnych krajinách sa vyvíjal odlišne od stredoeurópskeho, čo viedlo k tomu, že aj podobné pojmy sa nie vždy celkom prekrývajú. Anglické právo sa dokonca líši aj od škótskeho a írskeho práva,
pričom spoločné právo má iba Anglicko a Wales. V USA je situácia ešte
zložitejšia, lebo právne systémy v jednotlivých štátoch do značnej miery
závisia od toho, príslušníci akého národa sa ako prví na príslušnom území
usadili.
Na území Veľkej Británie sa po vpáde Normanov používalo nielen
francúzske právo, ale aj francúzsky jazyk. Z neho pochádza viacero
termínov používaných aj v dnešnom práve, napr. in chambers, accomplice, fait accompli, lese majesty, lien, oyez. Pritom si uvedomujeme,
že francúzština ako románsky jazyk zdedila z latinčiny okrem iného aj
mnohé právne termíny, a tak sa niekedy ťažko dá určiť, či konkrétny
prvok bol prebratý do angličtiny z francúzštiny – normandskej alebo
parížskej – z latinčiny, prípadne z latinčiny cez iný jazyk.
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Treba zdôrazniť, že pre preklad právneho textu z angličtiny do slovenčiny a naopak je situácia zložitejšia ako povedzme v prípade prekladu medzi slovenčinou a nemčinou, lebo slovenské a anglické právo
sa vyvinuli divergentnejšie, než to bolo v prípade nemeckého a slovenského práva.
Ako príklad môžeme uviesť, že anglické právo sa delí nielen na
občianske a trestné, ale niekde uprostred stojí ešte „the law of tort“, kde
tort niekedy prekladáme ako „občianskoprávny delikt“ avšak slovenský adresát nie vždy z kontextu pochopí, o čo ide.
Iný príklad nám ukazuje rozdiel v nazeraní na mimojazykovú skutočnosť:
V slovenskom právnom systéme sa napríklad škoda delí na
malú, väčšiu, značnú a škodu veľkého rozsahu, čo nemá paralelu
v angloamerických právnych systémoch. Avšak prekladateľ sa s týmto
rozlíšením musí vyrovnať tak, aby primerane sprostredkoval význam
slovenského textu anglickému adresátovi. Treba si uvedomiť, že tu
primárne ide o možnosti, ako takéto formulácie preložiť a sprostredkovať
ich adresátovi, a nie o nájdenie ekvivalentov v právnych systémoch.
Keby sme uvedenú klasifikáciu škody preložili do angličtiny viacmenej doslovne (napr. small, larger, considerable, substantial), adresát
by asi nevnímal tento preklad ako vyjadrenie odstupňovania rozsahu
v rámci určitej klasifikácie. V takomto prípade je možným riešením
vyhľadať si príslušný zákon, v ktorom sú tieto stupne definované v peňažných hodnotách, a v preklade použiť výrazy ako damage not larger
than EUR 1000 a pod.
Terminologické rozdiely zodpovedajú aj inštitucionálnym reáliám, napríklad výraz advokát má v slovenčine význam „obhajca“ alebo
„právny zástupca“, kým v angličtine sa buď použije všeobecnejší termín lawyer („právnik“), alebo sa striktne rozlišuje medzi právnikmi
vystupujúcimi ako solicitor a barrister, ktorých pôsobnosť sa neprekrýva, každý z nich plní iné úlohy. Slovenský termín advokát súhrnne pomenúva obidve anglické povolania. V angličtine síce existuje aj „falošný priateľ“ advocate, ale toto slovo skôr znamená „prívrženec“, „osoba
podporujúca nejakú vec alebo činnosť.“ Prekladateľ musí zvážiť, kde
rozdiel možno ignorovať a použiť rovnaký termín, a zvlášť riešiť situácie, v ktorých je rozlíšenie dôležité.
V našom právnom systéme striktne rozlišujeme medzi advokátom
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a notárom. Aj keď‘ obdobné rozlíšenie spravidla existuje aj v iných
systémoch, sú rozdiely v kompetenciách a napr. v niektorých krajinách
aj advokát môže robiť časť úkonov, ktoré sú u nás vo výhradnej kompetencii notára – napríklad overovanie listín. V preklade v danom prípade
možno uviesť napr. „advokát s niektorými kompetenciami notára“, hoci
takýto výraz môže pôsobiť ťažkopádne.
Termín „notár“ v slovenčine už nepotrebuje ďalšie určenie. V anglickom právnom systéme sa skoro vždy spája s postponovaným adjektívom public. Toto adjektívum do slovenčiny neprekladáme – naopak, pri
preklade do angličtiny ho pridáme. U nás niektoré notárske úkony vykonáva aj „osoba poverená notárom“, na čo v angličtine nie je ekvivalent
a výraz sa dá preložiť iba doslovne, pričom v angličtine niektoré podobné
úkony môže vykonávať aj commissioner for oaths. Navyše, v anglofónnych krajinách sa môžeme stretnúť aj s notárom, ktorý je právnickou,
a nie fyzickou osobou. Takáto prax u nás nemá tradíciu. V takomto prípade sa príslušná firma vyjadruje v množnom čísle – notaries public.
Tu by mohol prekladateľ chybne použiť slovenský plurál notári, čo by
ani nebolo logické, lebo notár vykonáva úradné úkony individuálne.
Niekedy ako preklad poslúži notárska kancelária. V angličtine sa práve pri právnych a finančných inštitúciách používa slovo firm. Ani tu sa
v preklade nehodí využiť slovenské slovo „firma“, ktoré skôr zodpovedá
anglickému výrazu company, teda podnikateľský subjekt.
V anglickom a americkom právnom systéme na jednej strane
a v slovenskom právnom systéme na druhej strane teda nejestvujú totožné tradičné inštitúcie. Okrem toho v samotnom anglosaskom svete
sú spomenuté rozdiely medzi Anglickom, resp. Walesom, a Škótskom,
resp. Severným Írskom, nehovoriac o rozličných štátoch v USA, kde
často existujú odlišnosti v právnom systéme štátov podľa toho, či ich
pôvodne kolonizovali napr. Angličania, Francúzi, alebo Španieli.
Rozdiely sú aj v tom, aké termíny sa používajú v rôznych oblastiach
práva. Napríklad výraz defendant sa v angličtine používa tak v trestnom
práve („obžalovaný“), ako aj v občianskom práve („odporca“, „žalovaný“). V slovenčine nemáme zameniteľné ekvivalenty a musíme striktne
dodržiavať rozdiel medzi pojmami obžalovaný a žalovaný. V občianskom práve okrem výrazu defendant sa najmä v rozvodovom konaní
používa aj respondent – ako protiklad ku výrazu claimant, petitioner,
plaintiff. V preklade tieto výrazy spravidla znamenajú navrhovateľ:
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Iným rozdielom, dotýkajúcim sa aj právnej angličtiny a právnej slovenčiny, je napríklad vyjadrovanie kvantitatívnych údajov. Niektoré
zákony určujú limity peňažných trestov v príslušnej mene, kde v slovenčine môže byť trest stanovený napríklad takto: pokuta do výšky 100
EUR. Naproti tomu v angličtine bude trest stanovený takto: financial
penalty not exceeding EUR 100, čiže pokuta nepresahujúca sumu 100
EUR. V slovenskom preklade však volíme kladnú alternatívu. Výraz
najneskôr do sa v angličtine vyjadrí spojením not later than („nie neskôr ako“). Tu by doslovný preklad pôsobil veľmi neprirodzene.
Rozdiel môže byť aj v čítaní číselných údajov, napr. trojčíslie v angličtine často čítame tak, že osobitne prečítame prvú číslicu a potom
ostatné dve: 515 five fifteen, 111, one eleven. V slovenčine to nie jen
zvykom. V obidvoch jazykoch však trojčíslie možno prečítať aj ako tri
číslice – napr. a nine-nine-nine call – vytočenie čísla deväť deväť deväť.
Všeobecne je známe, že v anglofónnych krajinách sa nie dosť
dôsledne uplatňuje metrický systém. Hmotnosť sa často vyjadruje napr. v librách (Lb.), výška alebo dĺžka napr. v stopách či palcoch
a pod. Pri preklade sa má zachovať vnímanie textu na rovnakej úrovni,
preto v preklade do slovenčiny bežnému prijímateľovi málo hovoriace
miery treba spravidla prepočítať na metrický systém a tradičné miery
prípadne použiť pri preklade do angličtiny (hoci tu sa dnes dá použiť aj
metrický systém).
Vieme, že dátumy sa inak píšu v britskej a inak v americkej angličtine a že treba dbať na poradie dňa a mesiaca, ak sú vyjadrené číslicami. Taktiež si treba dávať pozor na hodinový čas – rozdiel medzi a.m.
a p.m. Niekedy môže byť dôležité, že týždeň sa u nás začína pondelkom, kým v anglofónnych krajinách tradične nedeľou. Okrem toho sa
niekedy do týždňa započíta aj nedeľa na jeho začiatku aj nedeľa na jeho
konci, takže týždeň môže mať 8 dní.
Asi netreba vysvetľovať, že v angličtine je desatinná bodka tam, kde
v slovenčine máme desatinnú čiarku. Pri prepisovaní číselných údajov
však ľahko na to zabudneme. Ak uvádzame celé čísla (bez desatín, stotín, atď . napr. na šekoch), niekedy používame v kombinácii s číslicou
výraz slovo only (napr. seven pounds only).
Ešte jedna dôležitá vec pri číslovkách: miliarda sa niekedy prekladá ako one thousand million, niekedy (v americkej angličtine)
– ako billion. Pri týchto a podobných vysokých číslach (napr. trillion)
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odporúčam, ak ich píšeme slovami, a nie číslicami, dôkladne si ich overiť zvlášť pre britskú a zvlášť pre americkú angličtinu, ktorej konkrétnej číslovke výraz zodpovedá.
Právo rieši aj problémy súvisiace s vedením motorových vozidiel
a s porušovaním pravidiel cestnej premávky, ako je napr. nerešpektovanie svetelnej signalizácie. Hoci farby svetiel sú všade na svete rovnaké,
my pomenúvame jednu z nich ako oranžovú, avšak v angličtine sa tá
istá farba nazýva „amber“ teda „jantárová“. Hoci tu nejde o prostriedky
využívané len v právnom jazyku, práve v právnom texte môže mať nesprávny preklad závažné následky.
Opačné nazeranie máme aj v názve dokumentu certificate of no impediment, t.j. potvrdenie o právnej spôsobilosti uzavrieť manželstvo,
doslovne „potvrdenie o nejestvovaní prekážky“. Takýto doslovný preklad sa v slovenčine nepoužíva.
Pri práci s právnym textom sa určite stretneme s prípadmi, keď známe slovo nemá význam, ktorý poznáme zo všeobecnej slovnej zásoby,
ale v právnom jazyku sa terminologizovalo v inom význame, napríklad
consideration „protiplnenie“, „odmena“; material – „závažný“; recitals – „preambula“; service –„doručenie“ a pod.
„Dating relationship“ means frequent, intimate associations primarily
characterized by the expectation of affectional or sexual involvement
independent of financial considerations.

Zaujímavý je napr. význam slova construction – ako „výklad“,
„interpretácia“, a teda nie „stavba“. V tomto prípade je to dané tým,
že construction sa dá odvodiť nielen od slovesa construct, ale aj od
construe.
Unless the provision or context otherwise requires, the definitions and
rules of construction in this part govern the construction of this code.

Niektoré slová používané v právnom texte majú význam, aký v slovenčine nevyjadruje žiadne slovo, lebo to jednoducho povieme inak.
Napríklad kým vslovenčine použijeme text „niekomu vznikne škoda“,
v angličtine máme k dispozícii somebody incurs a damage.
Ako to naznačuje aj názov, v tomto príspevku nám ide najmä o posti– 11 –

hnutie niektorých terminologických zvláštností v právnom jazyku. Sústreďujeme sa na mennú syntagmu (nominálnu frázu), pod ktorou rozumieme menný výraz (spravidla podstatné meno alebo zámeno), ktorý
vo vetnej konštrukcii funguje ako jedna štruktúra (spolu s rozvíjajúcimi
štruktúrami – determinátormi, premofikátormi a postmodifikátormi)
a ako celok je spravidla nahraditeľná zámenom.
V anglickom právnom jazyku je niekoľko zaujímavých použití
menných konštrukcií, ktoré z viacerých hľadísk kontrastujú s bežnou
angličtinou. Jedným z príkladov takýchto konštrukcii sú výrazy s koordinovanými podstatnými menami, ako napríklad terms and conditions
– „podmienky „, aiding and abetting – „spolupáchatel‘stvo“, last will
and testament – „testament“, „závet“, rules and regulations – „predpisy“, breaking and entering – „vlámanie”, pričom podobne sú koordinované aj niektoré zámenné frázy, napríklad each and every –„každý“,
any and all – „všetci“. V týchto koordinovaných výrazoch majú obe
(resp. všetky) zložky viac-menej rovnaký význam, čiže sú to synonymá.
Pre zaujímavosť uvedieme viac typických koordinovaných výrazov:
agreements, arrangements and understandings – dohody
consents, permits, licenses, registrations and authorizations – súhlasy,
povolenia, koncesie, registrácie books and records – účtovné záznamy
compensation and reimbursement – kompenzácia, refundácia
duties and responsibilities – povinnosti
evidence and testimony – dôkazy, svedectvo
execution and delivery of the agreement – vyhotovenie zmluvy
information contained in criminal records and files – záznamy v registri
trestov
land, buildings, and immovable assets – nehnuteľný majetok law,
decree or regulation – zákon, vyhláška alebo predpis representations
and warranties – vyhlásenia a záruky
right, power or privilege – právo, právomoc alebo výsada
subject to the pains and penalties of perjury – pod hrozbou trestu za
krivé svedectvo validity or enforceability – platnosť a vymožiteľnost‘
with the consent and approval of the court – so súhlasom súdu

Pôvod týchto konštrukcií je v histórii anglického právneho systému, kde sa popri sebe používali latinské a francúzske pojmy na
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jednej strane a anglické na druhej strane, takže vlastne jeden koordinovaný element vysvetľoval druhý. Dnes sa takéto spojenia chápu skôr ako prefabrikované jednotky, ktoré diktuje právny úzus. Aj
keď ide o synonymné výrazy, zhoda vo význame nie je vždy úplná
a prekladatelia sa niekedy usilujú preložiť obidve zložky aj tam, kde
je rozdiel minimálny alebo nie je žiadny, napríklad *posledná vôľa
a testament, čo nezodpovedá charakteru slovenského jazyka, kde
v mnohých prípadoch stačí preložiť jeden z koordinovaných výrazov,
napr. zmluvné podmienky, testament, a pod. Hoci najčastejšie sú popísaným spôsobom koordinované substantíva, nachádzame aj dvojice
slov patriacich do iných slovných druhov (adjektíva, slovesá, zámená).
Angličtina vo svojom vývoji získala paralelnú slovnú zásobu anglosaského a francúzskeho (resp. latinského) pôvodu. V slovenčine nič podobné nenastalo, preto možných synoným nie je toľko a niekedy žiadne
nenájdeme. V preklade, ak ozaj nejde o podstatný rozdiel vo význame,
stačí uviesť jeden ekvivalent.
Any person who willfully and maliciously places or throws, or
causes to be placed or thrown upon the person of another, any vitriol,
corrosive acid, flammable substance, or caustic chemical of
any nature, with the intent to injure the flesh or disfigure the body of
that person, is punishable by imprisonment in the state prison for two,
three or four years.
Kto so zlým úmyslom nastraží alebo hodí, resp. dá nastražiť alebo hodiť
do inej osoby ... chemikálie s úmyslom zraniť... danú osobu, sa potresce
uväznením v štátnom nápravnom zariadení na 2, 3 alebo 4 roky.

V uvedenom príklade je podčiarknutá aj ďalšia koordinovaná štruktúra. Tu sa k sebe dostala konštrukcia slovesa raz bežne použitého a raz
použitého v kauzatívnom význame.
Zaujímavé sú aj konštrukcie, v ktorých sú koordinované rovnaké lexikálne jednotky v rozdielnom gramatickom tvare, napr. v čísle. V tomto
príklade sa takáto konštrukcia vyskytuje v jednej vete až dvakrát:
The bank will be entitled to sell ... the real property at public or private
sale or sales, ... or otherwise dispose of all or any option or options
to purchase.
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Substantívne výrazy v právnom jazyku nie vždy rozlišujú číslo rovnako ako v bežných textoch. Napríklad v pluráli nájdeme moneys, informations, alebo naopak tvar plurálu s neurčitým členom: a premises.
Zaujímavé je aj zadefinovanie určitých substantívnych označení kratším výrazom. Napríklad v zmluvách sa často prvá časť nazýva
Definitions a udáva sa v nej presný význam skrátených pomenovaní,
ktoré takto vlastne fungujú ako jedinečné a terminologizované, i keď
v bežnom jazyku by sa mohli vzťahovať aj na iné denotáty. V tomto
procese sa vlastne dané substantívum stáva akoby analogickým s vlastným menom: svedčí o tom aj jeho používanie v texte bez determinátora
a s veľkým začiatočným písmenom.
Kategória určenosti sa v bežnom jazyku realizuje najmä prostredníctvom členov. V právnej angličtine sa ako členy (determinátory)
využívajú aj výrazy ako said, the said, such (bez a), same (bez the).
Okrem toho sa v právnej angličtine používa aj nulový člen tam, kde
v bežnej angličtine spravidla člen musí byť.
Ďalším charakteristickým znakom anglického právneho jazyka
je relatívne málo využívaná náhrada menných výrazov zámenami,
teda opakovanie menného výrazu v plnej forme, pričom väčšinou ide
o právne termíny. V tomto príklade uvidíme, že podstatné mená Mortgagor („hypotekárny dlžník`) a Bank („banka“) sa niekoľkokrát opakujú a nie sú nahradené príslušnými zámenami, ako sa to spravidla robí
v bežnom jazyku, kde sa takéto opakovanie dokonca hodnotí ako štylisticky nevhodné.
Dôvodom na opakovanie substantív je najmä to, aby sme predišli
riziku, že dané zámeno by mohlo odkazovať aj na iné substantívum:
The Mortgagor hereby appoints and constitutes the Bank as the
Mortgagor‘s true and lawful representative with right of substitution
and full power (in the name of the Mortgagor or otherwise), to act,
and sign any agreement, instrument or document, in the name of and
on behalf of the Mortgagor which is necessary in order to give effect
to the security created pursuant to this Mortgage if, within thirty (30)
days after notice from the Bank. the Mortgagor fails to do so.

Vidíme, že v jednej vete sa substantívny výraz the Mortgagor vyskytuje päťkrát a ani raz nie je nahradený zámenom ani synonymom.
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Dôvodom je tu potreba presnosti vyjadrovania: kým opakované substantívum s určitým členom nemôže označovať žiadnu inú osobu, v prípade jeho nahradenia by sa nahradené spojenie dalo vnímať ako výraz
vzťahujúci sa na iný subjekt. Nejde tu o výnimočný typ, vyskytuje sa aj
v nasledujúcom príklade:
Where a defendant was charged with committing an act of gross
indecency with a co-defendant who had pleaded guilty to a charge
of gross indecency with the appellant, evidence of the co-defendant‘s
plea of guilty, although relevant, should have been excluded from the
jury, since such evidence would have an adverse effect on the fairness
of the proceedings against the defendant as the jury was likely to treat
it as going to prove the defendant‘s guilt.

Tu si všimneme, že defendant, co-defendant, gross indecency a evidence sa aj v jednej vete opakujú, a to nielen raz; naproti tomu veta
obsahuje iba 2 zámená (vzťažné who a osobné zámeno it). V bežnej
angličtine by niektoré z opakovaných substantívnych výrazov boli nahradené práve zámenami.
Pozrime sa napríklad na ďalšiu zvláštnosť právnej angličtiny:
The Mortgagor hereby represents and warrants, which representations
and warranties shall survive the execution and delivery of this
Agreement, that...

V preklade odporúčam namiesto vzťažnej vety použiť koordinovanú parentetickú vetu, napríklad v takomto znení:
Hypotekárny dlžník vyhlasuje a zaručuje sa, a jeho vyhlásenia a záruky budú platiť aj po vyhotovení tejto zmluvy, že...

Pri zámene which pozorujeme ešte jednu zaujímavosť: môže
nahradiť aj substantíva označujúce osoby tam, kde v bežnej angličtine musíme použiť zámeno who. Ako dôvod vidíme skutočnosť, že
v právnom kontexte určité substantíva môžu označovať tak fyzické ako
aj právnické osoby. V prípade použitia zámen who by sme mysleli skôr
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na fyzické než právnické osoby. Stredný rod (zámeno it) môže zastupovať obidva typy osôb, a to predovšetkým v právnej angličtine.
Any corporation or person which wilfully violates any provision of
KRS 286.7-410 is guilty of a misdemeanor and, upon conviction, shall
be fined not less than 100 dollars (100) nor less than one thousand
dollars (S 1000).

O zámenách sme si už niekoľko zaujímavostí povedali a aj keď sa
využívajú menej ako v bežnom jazyku, v právnej angličtine nachádzame aj ich špecifické použitia, typické pre tento variant jazyka.
Okrem iných zaujímavostí je v právnej angličtine pozoruhodne bohaté zastúpenie zámenných tvarov typu here-, there-, where- + predložka, napr. in witness whereof „dôkazom čoho“, as defined herein „ako to
definuje táto zmluva“, therewith the defendant committed „tým obžalovaný spáchal“ a pod.
V nominálnej syntagme je zvláštnosťou aj relatívne nízky výskyt adjektív a iných prívlastkov. Za príčinu ich nízkeho výskytu považujeme
narábanie s jednoznačnejšie definovanými termínmi, ktoré už netreba
bližšie definovať ani opisovať. Ak je substantívum určené, napr. adjektívom alebo substantívom (konvertovaným na adjektívum), spravidla
sa stáva súčasťou termínu a nepripúšťa kombinácie vytvorené ad hoc,
napr. mitigating/aggravating circumstances („pol‘ahčujúce/priťažujúce
okolnosti“, crown witness („korunný svedok“), independent appraisal
(„nezávislý odhad“), ale neexistuje napr. slovné spojenie *main witness
alebo *dependent appraisal.
V právnej angličtine častejšie ako v iných variantoch nájdeme postponované adjektíva ako vo výratoch notary public, heir apparent, letters rogatory, condition precedent, court martial, a pod. Ide o tradičnú
následnosť najmä pod vplyvom francúzštiny. Hoci nejde o vel‘mi často
sa vyskytujúce útvary, tradične ich v gramatikách komentujú ako jednu
z mála zvláštností v právnej angličtine.
Adjektíva sa v právnej angličtine (azda s výnimkou adjektíva good
- napr. to use one‘s best effort, as best as one can) len zriedka stupňujú
a v prípade potreby sa skôr vyžívajú latinské komparatívy a superlatívy
typu inferior, major, minor, supreme, a ďalšie.
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This Article shall not be so construed as to embrace any case which
has been appealed from any inferior court to the county court...
Výklad tohto paragrafu nezahrnuje prípady, ktoré sa dostali ma
okresný súd na základe odvolania z nižšieho súdu...
... to withhold property from the owner permanently or for so extended
a period of time that a major portion of the value or enjoyment of the
property is lost to the owner;
... majiteľovi trvalo alebo prechodne na takú dlhú dobu odňať‘
majetok, tak, že vlastník príde o podstatnú časť jeho hodnoty alebo
pôžitku z jeho užívania.

Substantívne tvary sa často používajú s predložkami Aj v tejto oblasti nájdeme v právnej angličtine rozdiely oproti bežnému úzu. Predložky sú niekedy koordinované, napr. on or before June 1 vo význame
„do 1. júna vrátane“.
Iným prípadom koordinácie dotýkajúcej sa aj predložiek je situácia, v ktorej sa dve koordinované slová, napr. adjektíva interested
a satisfied, viažu na to isté substantívum, ale každé je s inou predložkou.
V takom prípade použijeme konštrukciu typu: they are interested in,
but not satisfied with, our proposal. Všimnime si, že tu po predložke
spravidla nasleduje čiarka.
Ďalšie príklady:
Collection of fines from, and imprisonment of persons found guilty...
Inkasovanie pokút od osôb uznaných za vinných, alebo ich uväznenie.
There is no legal restriction which limits the validity or enforceability
of, and no law, decree or regulation is contravened by, this Agreement.
Neexistuje žiadne právne ustanovenie, ktoré by obmedzovalo platnosť
alebo vymožiteľnosť tejto zmluvy, ani žiadny zákon, vyhláška či
predpis, s ktorým by bola nekompatibilná.

V právnej angličtine sa ako predložky používajú aj niektoré slová,
ktoré sa bežne ako predložky nepoužívajú, napr. pending, prior to a pod.
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Ešte poznámka k niektorým právnym termínom:
Pri prekladaní je dôležité hľadať termín, ktorý je v cieľovom jazyku
zaužívaný a čo najviac zodpovedá zdrojovému jazyku.
Napríklad „trest povinnej práce“ sa dá preložiť ako „compulsory
work“. Vo Veľkej Británii je však úzus používať slovné spojenie „compulsory UNPAID work“.
„Príspevok na bývanie“ v britskom úze najviac zodpovedá termínu
housing benefit.
„Príspevok v materstve“ by asi nebolo vhodné analogicky preložiť
ako maternity benefit, lebo taký termín v britskom úze nejestvuje, sú tu
však termíny statutory maternity pay, resp. maternity allowance.
Mnohé termíny používané v práve sa podobajú na termíny v inom
jazyku, avšak nemajú rovnaký význam. Takéto dvojice poznáme ako
false friends. Napríklad evidence nie je „evidencia“, ale „dôkazy“; résumé má podobný význam ako CV, teda „životopis“ (ide najmä o pracovný životopis), substantívum government nie vždy znamená „vláda“,
ale môže sa pod ním myslieť aj „štát“. Provision nie je „provízia“, ale
„ustanovenie“, „zabezpečenie“, „opatrenie“, kým slovo provízia preložíme ako „commission“ a naopak komisia je „board“, „panel“, „committee“.
Hoci undertake môže znamenať „podniknúť“, „zaviazať sa“, undertaker je „pohrebná firma“.
Vysokoškolský titul nie je title ale degree, naproti tomu title sa používa vo význame „nárok“. These presents nie sú „tieto dary“ ale „táto
listina“, industrial relations nie sú „priemyselné“ ale „pracovnoprávne
vzťahy“.
Aj medzi slovesami sú false friends: napr. kontrolovat‘ nemusí byť
„control“, ale check, inspect„ kým control znamená „riadiť“, „ovládať“, a spojenie to be in control neznamená, že „máme vo firme kontrolu“, ale že „veci mám riadne ošetrené“. Collect neznamená „zbierať“,
ale inkasovať, prípadne „vyzdvihnú“ atď .
Z adjektív ešte raz spomenieme aspoň material, ktoré znamená „závažný“, nie materiálny ani hmotný (tangible).
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Záver
Pokúsili sme sa poukázať na niektoré špeciálne javy v právnej angličtine, s dôrazom na terminologické záležitosti, ktoré prekladateľ niekedy nepostrehne, najmä javy súvisiace s nominálnou frázou, teda so
zoskupením slov okolo centrálneho substantíva, ktoré spoločne zastávajú funkcie ako podmet, predmet, doplnenie alebo sa ako celok kombinujú s predložkou.
Podľa nášho názoru, ak si prekladateľ uvedomí odlišnosti medzi
angličtinou a slovenčinou nielen v terminológii ale aj v prostriedkoch
používaných na tvorbu viet a textov a v spôsobe analyzovania štruktúr,
uľahčí a zdokonalí sa prekladateľov postup a zlepší sa aj výsledný efekt.
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Problém v simultánnom tlmočení
a subjektívne faktory ovplyvňujúce
jeho riešenie
Zuzana Bittnerová

Úvod
Novodobé tendencie v empirickom výskume simultánneho tlmočenia čoraz výraznejšie akcentujú komplexnú povahu rozmanitých problémových situácií, s ktorými je simultánny tlmočník konfrontovaný
v procese svojej práce, a zároveň vyzdvihujú osobnosť tlmočníka ako
jeden z najvýznamnejších faktorov determinujúcich možnosti ich riešenia (porovnaj Kutz, 2010; Pöchhacker, 2004; Kurz, 1992; Bittnerová,
2013 a i). V úvode predkladanej štúdie sa zaoberáme aplikáciou pojmov problém, problémová situácia a komplexné riešenie problémových
situácií z kognitívnej psychológie na podmienky simultánneho tlmočenia. Následne ponúkame stručný prehľad subjektívnych kognitívnych
faktorov (translatologická kompetencia, pamäť a kreativita tlmočníka)
a nekognitívnych faktorov (emocionálna a motivačná stránka tlmočníkovho vedomia) ovplyvňujúcich tlmočníkov prístup k riešeniu problémových situácií v simultánnom tlmočení.
Problém z perspektívy kognitívnej psychológie

V kontexte moderného interdisciplinárneho vedeckého prístupu
kognitívna psychológia nezriedka vystupuje ako partnerka translatológie pri výskume fenoménu simultánneho tlmočenia. Práve toto odvetvie psychológie totiž sústreďuje svoju pozornosť, okrem iného, aj na
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vnímanie, pamäť, jazykové schopnosti a v neposlednom rade i riešenie
problémových situácií.
Prvotné psychologické úvahy o probléme ako takom a o prístupoch
k jeho riešeniu sa niesli v duchu definícií prominentných teoretikov,
akými sú Duncker, Dörner a iní. Duncker sa pojem problém pokúsil
vymedziť touto definíciou:
„Ein Problem entsteht z.B. dann, wenn ein Lebewesen ein Ziel hat und
nicht weiß, wie es dieses Ziel erreichen soll. Wo immer der gegebene
Zustand sich nicht durch bloßes Handeln (Ausführen selbstverständlicher Operationen) in den erstrebten Zustand überführen lässt, wird
das Denken auf den Plan gerufen (Duncker, 1935, s. 1; zdroj: Kubiak,
2009, s. 41).“

Dörner zasa problém opisuje ako takúto situáciu:
„wenn es [Individuum /pozn. autorky/] sich in einem inneren oder
äußeren Zustand befindet, den es aus irgendwelchen Gründen nicht
für wünschenswert hält, aber im Moment nicht über die Mittel verfügt,
um den unerwünschten Zustand in den wünschenswerten Zustand zu
überführen (1979, s. 10; zdroj: Kubiak, 2009, s. 41).“

Podľa Hussyho (1998; zdroj: Kubiak, 2009) sa riešenie každého
problému, resp. problémovej situácie opiera o tri základné piliere:
• východiskový stav,
• cieľový stav,
• prekážku, ktorá v určitom momente bráni prechodu z východiskového do cieľového stavu.
V sedemdesiatych rokoch minulého storočia nastal vo výskume
nemeckej psychológie výrazný posun. Skupina bambergských psychológov zoskupená okolo profesora Dietricha Dörnera totiž vo svojich
experimentoch začala inovatívnym spôsobom uplatňovať počítačovú
techniku, vďaka ktorej mohli svoju pozornosť preniesť od jednoduchých ku komplexným problémovým situáciám. Za pomoci počítačov
začali vytvárať tzv. mikrosvety, t. j. simulácie reálnych dynamických
a komplexných situácií, v rámci ktorých boli vybrané osoby konfron– 21 –

tované s rozličnými problémami (napríklad mali pomôcť africkému
kmeňu vyrovnať sa s ťažkými životnými podmienkami, alebo sa mali
vcítiť do roly primátora a prevziať kompetencie na komunálnej úrovni).
Pre tento nový prístup k skúmaniu správania sa ľudí v problémových
situáciách sa postupne udomácnil pojem komplexné riešenie problémov
(z nem. komplexes Problemlösen, z angl. complex problem solving)
(Funke, 1999).
Medzi základné znaky komplexných problémov patria:
• komplexnosť – Každý výsek reality v sebe obsahuje niekoľko premenných a jeho vnímanie je subjektívne v závislosti od príslušnej
kompetencie konajúceho jednotlivca.
• vzájomná prepojenosť premenných – Zmena jednej premennej
zväčša neprináša izolovaný účinok, ale má za následok niekoľko,
hoci nepatrných, vedľajších účinkov (Dörner, 2006; zdroj: Kubiak,
2009).
• dynamickosť – V rámci komplexnej situácie môže zmena nastať aj
bez vedomého pričinenia účastníka pokusu. Funke (2006b; zdroj:
Kubiak, 2009) v danej súvislosti zdôrazňuje potrebu anticipácie budúceho vývoja, ako aj monitoringu rozhodovacích procesov.
• netransparentnosť – Podľa Dörnera (2006; zdroj: Kubiak, 2009),
osoba riešiaca problémovú situáciu ako keby stála pred tabuľou
z mliečneho skla a bola nútená urobiť rozhodnutia vo veci, ktorej
aktuálne znaky vidí len čiastočne, nejasne, v kontúrach.
• potreba dosiahnuť niekoľko cieľov súčasne (z nem. Polytelie)
– Pri komplexnom riešení problému môže nastať situácia, že na
optimálne vyriešenie problému treba sledovať nie jeden, ale hneď
niekoľko cieľov súčasne, pričom sa tieto ciele dokonca môžu vzájomne vylučovať. V takom prípade je osoba riešiaca problém nútená
zhodnotiť informácie a stanoviť si, ktorý z cieľov má pri riešení
problému prioritu (Funke, 2006b; zdroj: Kubiak, 2009). Ako príklad môžeme uviesť preklad básne, ktorú jej autor koncipoval tak,
aby svojou formálnou podobou pripomínala tvar gule. Prekladateľ
sa pritom musí rozhodnúť, či zachová optickú formu básne na úkor
jej obsahovej formy, alebo naopak.
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Problém z perspektívy translatológie

Komunikačno-pragmatický a kognitívny obrat v translatológii (porovnaj Kutz, 2010), ako aj interdisciplinárny prístup v translatologickom výskume umožnili aplikáciu psychologickej teórie komplexného
riešenia problémov v kontexte translačnej činnosti, o ktorú sa zaslúžila
predovšetkým rakúska translatologička Hanna Risku (1998; zdroj: Kubiak, 2009). Svoju pozornosť sústredila na preklad, ktorý charakterizovala ako činnosť vyžadujúcu si komplexné riešenie problémov na
základe týchto znakov:
• prekladateľ prijíma v rámci translačného procesu obrovské kvantum
informácií, ktoré musí podrobovať selekcii podľa vopred stanovených kritérií;
• komunikačný partneri, situácia i text ako celok sú faktory translačného procesu, ktoré sú vzájomne mnohorako prepojené, a preto si
vyžadujú prehľadnú organizáciu a členenie;
• vlastná dynamika komunikačnej situácie si vyžaduje rýchle a efektívne rozhodnutia pri zohľadnení všetkých relevantných faktorov;
• netransparentnosť textov a situácií si vyžaduje zhromažďovanie doplňujúcich informácií;
• ak sa niekoľko cieľov dostane do vzájomného rozporu, treba medzi
nimi nastoliť rovnováhu a uskutočňovať ich v poradí podľa ich priority; prekladateľ je často konfrontovaný so situáciou, keď sa musí
rozhodnúť medzi viacerými stratégiami a výrazovými možnosťami.
Problém z perspektívy simultánneho tlmočenia

Vyššie uvedené znaky translačnej činnosti ako činnosti vyžadujúcej
si komplexné riešenie problémov možno aplikovať i na podmienky simultánneho tlmočenia. Musíme však pritom mať na zreteli, že zatiaľ čo
problémy, s ktorými je konfrontovaný prekladateľ a simultánny tlmočník, sú obdobné, stratégie ich riešenia sa nevyhnutne líšia. Dôvodom
je predovšetkým jeden významný determinant a tým je čas. Zatiaľ čo
prekladateľ si za normálnych okolností na vyriešenie problémovej situácie môže dopriať primerané množstvo času, simultánny tlmočník je
nezriedka nútený učiniť svoje rozhodnutie v zlomku sekundy a na vy– 23 –

riešenie jednotlivých problémov môže vynaložiť len toľko úsilia, koľko
mu umožní jeho aktuálna kognitívna kapacita.
Subjektívne faktory ovplyvňujúce tlmočníkov prístup
k riešeniu problémov v procese simultánneho tlmočenia
Translatologická kompetencia

Translatologická kompetencia je základným predpokladom na úspešné riešenie problémových situácií v ST. Čo presne sa skrýva pot
týmto obšírnym pojmom, sa pokúsime objasniť na základe vybraných
definícií z odbornej literatúry.
Pöchhacker (2000, s. 44-45) vníma kvalifikáciu tlmočníka ako
translatologickú kompetenciu
„[...] die auf Sprach- und Kulturkompetenz aufgebaut und vor allem
auch den kognitiven und sprachlichen Umgang mit dem jeweiligen
Wissensgebiet, Sachbereich oder Gegenstand der Kommunikation
miteinschließt.“

Ako základný kameň translatologickej kompetencie definuje jazykovú a kultúrnu kompetenciu, po nadobudnutí ktorých sa u tlmočníka uskutočňuje rozvoj odbornej kompetencie („Transferkompetenz“) a osvojenie si tlmočníckej etiky a zásad profesionálneho vystupovania, a to nielen
počas tlmočenia, ale i pred tlmočením a po tlmočení (pozri obrázok).
Rakšányiová (2005, s. 44-45) charakterizuje translatologickú kompetenciu v kontexte prekladateľskej činnosti ako tieto špecifické schopnosti a zručnosti (porovnaj Nováková, 2002; Gromová, 1996; Kautz,
2002):
• prehľadné všeobecné vedomosti (hospodárstvo, právo, sociálne
vedy a pod.),
• jazykovú kompetenciu – schopnosť narábať s dynamicky sa vyvíjajúcim jazykom, ale aj vnímať odraz sociokultúry v jazyku a jeho
systéme,
• cudzojazyčnú kompetenciu – ovládanie cudzieho jazyka a poznanie príslušnej sociokultúry,
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Model tlmočníckych kompetencií (Pöchhacker, 2000)

istotu v metódach prekladateľskej práce (t. j. interpretácii, reprodukcii a produkcii textu),
• relatívne samostatnú rešeršnú a terminologickú prácu,
• orientáciu v praxi prekladu a v profesionálnom teréne.

•

Vedecká skupina PACTE (2005; 2003; 2007; zdroj: Kubiak, 2009)
vo svojej definícii translatologickej kompetencie vychádza z empirického výskumu a zasadzuje ju, rovnako ako Rakšányiová, do kontextu
prekladateľskej činnosti. Translatologickú kompetenciu pritom vníma
ako:
„[...] ein für die Übersetzung notwendiges, primär operatives, aber
auch deklaratives Expertenwissen, das sich aus fünf Subkompetenzen
(zweisprachige Kompetenz, außersprachliche Kompetenz, Übersetzungskonzeption, instrumentelle Kompetenz und strategische Kompetenz) sowie psychophysiologischen Komponenten zusammensetzt
(PACTE, 2007: s. 5; zdroj: Kubiak, 2009, s. 48).“

Dvojjazyčnú kompetenciu („zweisprachige Kompetenz“) autori bližšie definujú ako jazykové vedomosti na pragmatickej, sociolingvistickej,
textovolingvistickej a lexikálnogramatickej úrovni. Pod mimojazykovou
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kompetenciou („außersprachliche Kompetenz“) sa myslia všeobecné
vedomosti, pod prekladateľskou koncepciou („Übersetzungskonzeption“) sa zasa myslia faktory, ktoré Rakšányiová (2005) zhrnula v týchto
bodoch: „istota v metódach prekladateľskej práce“ a „orientácia v praxi prekladu a profesionálnom teréne“. Inštrumentálnu kompetenciu
(„instrumentelle Kompetenz“) autori definujú ako orientáciu v informačných zdrojoch a poznatky v oblasti informačných a komunikačných
technológií. Až do tohto momentu možno tvrdiť, že vedecká skupina
PACTE i Rakšányiová pri formulovaní definície translatologickej kompetencie vychádzali z rovnakých menovateľov. Autori PACTE však na
dôvažok zohľadňujú i strategický a psychofyziologický rozmer translatologickej kompetencie. Strategickú kompetenciu pritom samotní autori
definujú ako
„[...] die Planung des Übersetzungsprozesses, die Entwicklung
des Übersetzungsprojekts (Wahl der geeigneten Methode), die
Bewertung von Übersetzungsprozess und Teilergebnissen unter
Berücksichtigung des angestrebten Übersetzungsziels, die Aktivierung
der unterschiedlichen Subkompetenzen und die Kompensierung
möglicher Defizite sowie das Erkennen von Übersetzungsproblemen
und die Anwendung der geeigneten Problemlösungsverfahren
(PACTE, 2007: s. 6; zdroj: Kubiak, 2009, s. 48).“

Pod psychofyzickým rozmerom translatologickej kompetencie sa
myslí pamäť, vôľa nadobúdať nové poznatky a vedomosti, zmysel pre
presnosť, kritickosť, viera vo vlastné schopnosti, zmysel pre realitu pri
odhadovaní vlastných schopností a motivácia.		
Kubiak (2009) vo svojom členení translatologickej kompetencie
zohľadňuje obdobné faktory ako Pöchhacker, Rakšányiová a PACTE.
Podľa neho translatologická kompetencia totiž pozostáva z:
• jazykovej kompetencie – teda ovládania materinského i cudzieho
jazyka,
• kultúrnej kompetencie,
• odborných i všeobecných vedomostí,
• pracovno-technickej kompetencie.
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Pamäť

Pamäť je významným činiteľom translačného procesu, ktorý markantným spôsobom ovplyvňuje celkový výkon tlmočníka. Predstavuje
duševný kapitál tlmočníka, jeho hlavný zdroj informácií, ktorý aktivizuje nielen vo fáze percepcie východiskového textu, ale aj vo fáze
produkcie cieľového textu. Pamäť funguje ako spájací článok medzi
vnímaním a myslením (Wills, 2007; zdroj: Kubiak, 2009). Umožňuje tlmočníkovi identifikovať už známe, uložené, informácie a vytvárať
súvislosti medzi novými a známymi informáciami a tým mu poskytuje istotu pri riešení najrôznejších problémových situácií, s ktorými je
v rámci simultánneho tlmočenia konfrontovaný.
Wills (2004) priliehavo vyjadril úlohu pamäti u tlmočníka prostredníctvom tohto metaforického prirovnania:
„Sprachmittlung ist immer eine Art Wettlauf mit dem zu transferierenden Text; diesen Wettlauf kann der Sprachmittler nur gewinnen,
wenn ihm sein Gedächtnis Orientierungshilfen auf dem Gebiet des
deklarativen und des prozeduralen Wissens (Wissen was; Wissen wie)
liefert und immer dann, wenn die eigenen Wissenspotenziale nicht
ausreichen, zusätzlich Informationen auf dem Gebiet des „Wissen
wo“ (durch entsprechende Literatur- oder Lexikonrecherche) anbietet
(Mandl/Spada, 1988; zdroj: Wills, 2004: 403).“

Pre úspešný priebeh tlmočenia však nestačí, aby tlmočník disponoval kvantitatívne bohatým vedomostným potenciálom – musí navyše
poznať spôsob, ako optimálne mobilizovať svoje intelektuálne zdroje.
Jednotlivé informácie uložené v pamäti musia byť štruktúrované a usporiadané tak, aby k nim mal tlmočník čo najlepší prístup, t. j. aby
sa v prípade potreby vedel na jednotlivé informácie rozpamätať v čo
najkratšom časovom intervale (porovnaj Wills, 2004).
Jedným z najvýznamnejších modelov pracovnej pamäti, ktoré
vznikli za posledné desaťročia, je Baddeleyho-Hitchov model (porovnaj Kubiak, 2009; Rybár, 2013).
Podľa tohto modelu pracovná pamäť pozostáva z týchto troch komponentov:
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•

fonologická slučka („phonological loop“)
Funkciou tejto zložky pracovnej pamäti je spracovávanie a uchovávanie verbálnych informácií. Práve fonologická slučka nám napomáha pri nadobúdaní jazykových poznatkov a osvojovaní si cudzích
jazykov.
• vizulálno-priestorový skicár („visuospatial sketchpad“)
Pri otázke „Má zajac fúzy?“ si väčšina z nás pravdepodobne najprv premietne obraz zajaca na svojej „mentálnej obrazovke“, teda,
vyjadrené slovami Baddeleyho, vo vizuálno-priestorovom skicári
(Rybár, 2013). Hlavné funkcie tejto časti pracovnej pamäti sú:
1) spracovávanie informácií o lokalizácii objektov v priestore,
2) spracovávanie informácií o vizuálnych znakoch objektov.
• centrálna exekutíva („central executive“)
Centrálna exekutíva tvorí najdôležitejšiu časť pracovnej pamäti,
ktorá kontroluje a riadi spracovávanie informačných tokov z fonologickej slučky a z vizuálno-priestorového skicára a iniciuje výmenu informácií s dlhodobou pamäťou (Baddeley, 1998; zdroj: Kubiak, 2009).
Spojená je s prácou pozornostného systému a do veľkej miery ovplyvňuje rozhodovanie o tom, ktoré informácie sa budú ďalej spracovávať a akým spôsobom. Centrálna exekutíva:
1) chápe, zhlukuje, transformuje informácie,
2) určuje, ktoré informácie budú uložené do zásobníkov,
3) určuje, či budú informácie uložené do fonologického, alebo do vizuálneho zásobníka,
4) integruje a koordinuje informácie z obidvoch zásobníkov (Rybár,
2013).
Neskôr Baddeley svoj model obohatil ešte o jeden významný element a tým je tzv. epizodický zásobník („buffer“), ktorý slúži na zaznamenávanie a spracovávanie komplexnejších informácií – spájajú sa
v ňom totiž vizuálne a fonologické informácie s informáciami z dlhodobej pamäti do jednotnej epizodickej reprezentácie (Baddeley, 2000;
zdroj: Rybár, 2013).
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Kreativita

Názory odborníkov na tému kreativity ako jedného z aspektov translácie sa líšia. Niektorí teoretici tvrdia, že transláciu nemožno označiť
za kreatívnu, ale len za tzv. „re-kreatívnu“ činnosť, pretože translátor
netvorí nový text, ale len pretvára východiskový text a prepožičiava
mu novú podobu v cieľovom jazyku (porovnaj Guilford, 1975; Wilss,
1988; Neubert, 2004; zdroj: Kußmaul, 1998; Kubiak, 2009). Iní sa zasa
nazdávajú, že kreativita je síce súčasťou translácie, no toto tvrdenie
obmedzujú len na kontext prekladateľskej činnosti, alebo dokonca len
jej časti, a to literárneho prekladu (Horváth, 2010).
V rámci našej koncepcie komplexného riešenia problémových situácií v simultánnom tlmočení sa však prikláňame k opačnému názorovému pólu a súhlasíme s postojom Ildikó Horváth (2010), ktorá vyjadrila
presvedčenie, že kreativita je dokonca jedným zo základných aspektov
tlmočenia, ktorého pochopenie je kľúčom k lepšiemu pochopeniu tlmočenia ako takého (porovnaj Heiden, 2005 ; Walter, 1988; Riccardi,
1998; zdroj: Horváth, 2010).
V tejto súvislosti možno na kreativitu nazerať z troch perspektív
– pozornosť možno sústrediť na:
• tlmočníka ako kreatívnu osobu,
• tlmočenie ako kreatívny proces a
• cieľový text ako kreatívny produkt.
Potreba kreativity u tlmočníka vyplýva už zo samotnej skutočnosti, že pri svojej práci sa neustále musí vyrovnávať s rozličnými
zmenami. Zatiaľ čo s pribúdajúcou praxou sa u tlmočníka môže prejaviť automatizovanie niektorých kognitívnych procesov pri tlmočení, situačné faktory (napr. miesto, účastníci, téma podujatia a i.) sa
menia s každou novou zákazkou. Tlmočník sa pritom týmto zmenám
neprispôsobuje, ale konštruktívne na ne reaguje (Torrance,1988; zdroj:
Horváth, 2010).
Medzi osobnostné vlastnosti, ktoré sú úzko späté s kreativitou, patria napríklad: flexibilita, originalita, nevšednosť, emocionálna expresívnosť, schopnosť vnútornej vizualizácie, ale aj odvaha, nezávislosť
úsudku, poctivosť, vytrvalosť, zvedavosť a ochota riskovať (tamtiež).
Medzi vlastnosti, ktoré, naopak, potláčajú kreativitu jedinca, zasa pat– 29 –

ria: opatrnosť, konzervatívnosť, nespokojnosť, vážnosť a i. (Gough,
1979; zdroj: Heiden, 2005).
U tlmočníka je však veľmi dôležitá prítomnosť jedného elementu,
ktorý aktivuje jeho kognitívne zdroje a podnecuje ich ku kreatívnym
myšlienkam a činom a tým je motivácia či láska k vlastnému povolaniu
(Heiden, 2005; Horváth, 2010).
V procese tlmočenia je tlmočník nezriedka nútený uplatniť nové
a nekonvenčné stratégie riešenia problémovej situácie tam, kde bežné
analytické, formálnologické a racionálne myšlienkové procesy nestačia. V takýchto situáciách tlmočník konvergentné uvažovanie nahrádza
divergentným, a teda opúšťa zaužívané pravidlá a siaha po neštandardných, novátorských prístupoch k riešeniu problému (Wittig, Belkin,
1990; zdroj: Horváth, 2010).
Riccardi (1998, s. 172; zdroj: Horváth, 2010, s. 156) opísala tlmočenie ako proces vyžadujúci si komplexné a kreatívne riešenie problémov
týmito slovami:
„[...] if the interpreting is considered a problem-solving activity where
the source text is the problem and the target text the solution, then it
follows that it is the interpreting mode, the fact that interpreting is
„on-line“, that leads to a creative process. From a limited set of cues
or elements continuously unfolding, with no interruption or thinking
longer than a few seconds, the interpreter has to come to a correct
conclusion or be able to anticipate the message in such a way that
s/he can organise his language output correctly. In doing so, s/he is not
simply repeating something said by somebody else, but also engaging
in a creative or productive process.“

Torrance (1988, s. 47; zdroj: Horváth, 2010, s. 156) akoby hovoril
o simultánnom tlmočení a anticipácii ako jednom z jeho aspektov, keď
kreatívny proces uvažovania definuje ako:
„[...] the process of sensing difficulties, problems, gaps in information,
missing elements, something askew; making guesses and formulating
hypotheses; possibly revising and retesting them; and finally communicating the results.“
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Odborníci zdieľajú názor, že tlmočenie, resp. translácia ako taká nie
je len mechanická alebo automatická, ale skôr tvorivá činnosť, ktorá si
vyžaduje kreatívny prístup translátora a jej produkt, teda cieľový text,
možno v mnohých aspektoch považovať za kreatívny.
Niska (1998; zdroj: Horváth, 2010) ako príklad uvádza tlmočnícke
neologizmy, ktoré vznikajú, keď sa tlmočník usiluje nájsť primerané
tlmočnícke riešenie pre výrazy, ktoré:
• sú síce zaužívané vo východiskovom jazyku, ale nemajú vhodný
ekvivalent v cieľovom jazyku, alebo ktoré
• rečník vytvoril takpovediac v zápale reči.
MacRae (1989, s.152; zdroj: Horváth, 2010, s. 154) dokonca postuluje názor, že kreatívnym produktom tlmočenia nie je len cieľový text:
„[...] the interpreter uses his own techniques which are in fact patterns
created in the brain for problem-solving, or dealing with difficulties or
situations. Examples in interpretation are the invention of a creative
method of note-taking, using symbols of the interpreter’s own
devising; methods of remembering [...]; shortcuts; or treating very
“lengthy“ lists.“
Iné subjektívne faktory

Doposiaľ sme v rámci témy subjektívnych faktorov, ktoré ovplyvňujú tlmočníkov prístup k riešeniu jednotlivých problémových situácií v procese simultánneho tlmočenia, venovali svoju pozornosť predovšetkým kognitívnym aspektom translácie, ktoré bezprostredne súvisia s racionálnym a logickým myslením jednotlivca. Keď však chceme docieliť komplexný pohľad na predmetnú tému, nemôžeme opomenúť ani také premenné, akými sú emócie, motivácia a osobnosť tlmočníka.
V minulosti prevládala domnienka, že emócie majú vo všeobecnosti rušivý, ba až škodlivý vplyv, a preto nepatria do vedy ani do
výskumu. Vďaka emocionálno-vedeckému obratu sa však postupne
rozšíril názor, že práve emocionálna rovina nášho vedomia najväčšmi
ovplyvňuje naše myslenie a konanie. Hoci je daná oblasť z vedeckého
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hľadiska len veľmi málo prebádaná, prvé indície jasne naznačujú, že
psychofyzické rozpoloženie translátora (napr. stav vnútornej pohody
alebo, naopak, napätia) môže mať výrazný vplyv na celkový priebeh
translačného procesu. Zároveň sa podarilo preukázať, že kvalita translátu bezprostredne súvisí s mierou sebavedomia translátora (porovnaj
Krings, 2005; Tirkkonen-Condit, Laukkanen, 1996; Dörner, 2006;
zdroj: Kubiak, 2009).
Ako sme už naznačili vyššie v texte, pozitívna motivácia aktivuje
a podporuje jednotlivé kognitívne procesy tlmočníka, a teda nezanedbateľným spôsobom ovplyvňuje výsledok translačného procesu. Do
tejto kategórie pritom patrí i celkový postoj tlmočníka – či už k svojmu
povolaniu, k príslušnej tematickej oblasti, alebo ku konkrétnemu textu
alebo rečníkovi.
Pokiaľ ide o osobnostné vlastnosti, jednotlivé vzdelávacie inštitúcie vychovávajúce budúcich prekladateľov a tlmočníkov sa snažia docieliť, aby ich absolventi disponovali takými vlastnosťami, ako je napr.
flexibilita, komunikatívnosť, mobilita, odolnosť voči stresu, ochota
učiť sa nové veci, schopnosť objektívne zhodnotiť svoje kvality, interkultúrne vedomie, zmysel pre tímovú prácu, zmysel pre detail, sebakritickosť a pod. (porovnaj Heard et al., 2002; Egeberg, 2003; Żmudzki,
1995; zdroj: Kubiak, 2009).
Záver
Výsledky súčasného translatologického výskumu stavajú simultánne tlmočenie do nového svetla. Na jednej strane podčiarkujú komplexný charakter tejto odbornej činnosti, ktorá je zakaždým zasadená do
jedinečného a neopakovateľného situačného kontextu. Na druhej strane
upozorňujú na nezanedbateľný vplyv subjektívnych faktorov, akými sú
napr. aj celkové psychofyzické rozpoloženie tlmočníka a jeho motivácia, na kvalitu výsledného translátu. V tejto súvislosti si dovolíme konštatovať, že empirický výskum kognitívnych operácií v simultánnom
tlmočení sa v nadchádzajúcom období bude musieť vyrovnať s dvojakou výzvou a bude musieť nájsť odpovede na tieto otázky: 1) Ako
pri výskume zohľadniť všetky individuálne variabilné premenné simultánneho tlmočenia? 2) Ako zároveň zabezpečiť dostatočnú možnosť
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zovšeobecnenia výsledkov? Odpoveď azda tkvie v širšej spolupráci
translatológov a nadväznosti jednotlivých experimentov.
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Historické a niektoré translatologické
kontexty termínu „ombudsman“
Margita Gáborová

Slovo ombudsman už mnohí počuli a približne aj vedia, čo znamená. Ak sa však opýtate konkrétne na činnosť ombudsmana, jeho zástoj
v štruktúrach štátu, kompetencie, a pod., odpovede sú zvyčajne váhavé
a nejasné, a to tak v súvislosti s inštitútom ombudsmana na Slovensku,
ako aj v zahraničí. Zvyčajne však ani zainteresovaní nevedia, že názov a filozofia jeho inštitútu prišili zo Švédska, kde niekoľko storočí
ombudsman fungoval bez toho, aby sa ním iné krajiny inšpirovali. Až
v dvadsiatom storočí nastal obrat a postupne sa kancelárie ombudsmanov začali objavovať aj v iných krajinách.
Prekladateľ alebo tlmočník sa s prácou ombudsmana môže stretnúť
kedykoľvek, pretože dnes ide už o medzinárodný fenomén so zastúpením v mnohých krajinách, čím neraz sa vynára aj potreba prekladu
dokumentov z jeho kancelárie alebo tlmočníckeho úkonu.
Cieľom vedeckej štúdie s vymedzeným rozsahom však nemôže byť
skúmanie vybranej témy a jej špecifík v príliš širokom geografickom
priestore, a preto sa aj táto práca sústredila predovšetkým na Švédsko s informatívnym presahom na krajiny európskeho Severu, ako je
Dánsko, Fínsko, Nórsko a Island, ktoré patria medzi nasledovateľov
myšlienky modelu ombudsmana. Ako istý komparatívny korpus slúži
priestor nemecky hovoriacich krajín – Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko
a Lichtenštajnsko. Samozrejme, nevynechávame ani Slovensko.
Táto štúdia nemá prednostne ambície byť právno-vedným textom.
jej cieľom je osloviť prekladateľov a tlmočníkov v súvislosti s inštitútom ombudsmana z dvoch aspektov. Jednak sociokultúrnym kontextom
spojeným s témou, tak ako sa to v posledných desaťročiach v translatológii avizuje a ako o tom hovorí Rakšányiová na margo interkultúr– 35 –

nej komunikácie a transkultúrnych prvkov v preklade: „Prekladateľ je
skutočne sprostredkovateľom medzi jazykovými a kultúrnymi spoločenstvami, pričom si uvedomuje zhody a rozdiely vo vnímaní informácií v dvoch či viacerých sociokultúrnych prostrediach, ktoré reflektuje a preklenuje.“1 Inštitút ombudsmana je fenoménom so špecifickým
historickým ukotvením, a to tak svojou funkciou, ako aj jazykovo a je
ojedinelým javom v rámci právnej terminológie, a preto druhým aspektom našej reflexie bude jeho terminologické ukotvenie vo vybratých
krajinách a s ním spojené translatologické zvláštnosti.
Vychádzame z toho, že slovo ombudsman je právnym termínom,
ktorý je presne zadefinovaný v jednotlivých právnych systémoch, avšak
jeho pojmové pole môže byť, vzhľadom na odlišné kultúrne súvislosti,
do určite miery rozdielne. Bližšie problematiku termínu vo všeobecnosti
a právneho termínu zvlášť vysvetľuje Škrlantová (Štefková), ktorá prevzala niekoľko definícií termínu, podčiarkujúcich znaky podieľajúce sa
na zaradení tejto lexikálnej jednotky do kategórie právnej terminológie.
Hovorí o. i. o týchto znakoch termínu: jeho bilaterálnosť („Termín pozostáva z dvojice pojem a pomenovanie, tvoriaci časť terminológie“)2,
výber jeho sémantických príznakov („Termín je [...] pojmová jednotka,
ktorá vzniká abstrakciou, odzrkadľuje vlastnosti objektov, ktoré slúžia
na tvorbu pomenovania a ohraničenie daného pojmu“)3 a jeho zaradenie do systému („Termín je teda lingvistickým symbolom s presne
odvodeným a definovaným významom. Tento význam súvisí so systémom konceptov (sémantických príznakov), ktoré danému termínu prislúchajú a na základe ktorých je včlenený do systému termínov – do
terminológie.“)4. Ak si tieto tri znaky termínu rozoberieme, vychádza
1

2

3

4

Rakšányiová, Jana: Transkultúrne prvky v preklade. In: Škrlantová, M.: Preklad
právnych textov na národnej a nadnárodnej úrovni. Bratislava: AnaPress, 2005,
s. 116.
Norma DIN 2342. In: Škrlantová, M.: Preklad právnych textov na národnej
a nadnárodnej úrovni. Bratislava, 2005. s. 59.
Arntz, R., Picht, H., Mayer, F.: Studien zur Sprache und Technik. Einführung in
die Terminologiearbeit. In: Škrlantová, M.: Preklad právnych textov na národnej a nadnárodnej úrovni. Bratislava, 2005. s. 59.
Cort. de, J.: Terminologier, een inledning. Linguistica Antverpiensia. In: Škrlantová, M.: Preklad právnych textov na národnej a nadnárodnej úrovni. Bratislava, 2005. s. 59.
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nám, že termín je definovaným pomenovaním pojmu vo vymedzenom
odbore a je súčasťou terminológie príslušného odboru, v našom prípade právneho. Vychádzajúc z chápania lexikálnej jednotky ombudsman
ako právneho termínu, sa v tejto súvislosti zameriame na jeho obsah
a význam a na faktory, ktoré pomenúva v tej-ktorej krajine, budeme
reflektovať špecifiká jeho sémantických príznakov v jednotlivých vymedzených jazykoch a jeho miesto v systéme termínov v rámci skúmaného jazyka a kultúry. V súvislosti s mapovaním jeho významu ako
právneho termínu siahneme i do hlbšej histórie jeho vzniku a vývoja vo
Švédsku a pokúsime sa vysvetliť dôvody, prečo sa tento termín historicky ukotvil práve tu a prečo sa jeho aplikácia ujala najmä v severských
krajinách Európy. V tejto súvislosti siahneme aj do etymológie slova
a do jeho ďalšieho vývoja.
Z lexikologického hľadiska je slovo ombudsman kompozitom zloženým zo slova „ombud“ a „man“. Švédsky etymologický slovník zaznamenáva slovo „ombud“ v staršej stredovekej švédčine (äldre fornsvenskan) v podobe „umbuþ“, s významom úloha, zadanie (uppdrag),
avšak tiež aj ako inštitúcia, úrad (myndighet), v adjektívnej forme vo
význame splnomocnený (fullmäktig) a odkazuje aj na islandskú podobu „umbuđ“, odvodenú od islandského „bióđa um“ ( zadať úlohu,
poveriť úlohou, splnomocniť niekoho niečím).5 Druhá časť kompozita
„man“ odkazuje na príslušnosť k osobe, ktorej je úloha daná, resp. ktorá
je ňou splnomocnená, pričom pôvodne bol touto osobou muž. Švédsky
slovník z roku 2009 zostavený Švédskou akadémiou vied datuje slovo
„ombud“ do prvej polovice 13. Storočia, odkazujúc na krajinský zákonník zo Södermanlandu (Södermanna-Lagen). Pri slove „ombudsman“
sa však v historickom opise uvádza ešte starší pôvod, koniec 12. storočia, a to v krajinskom zákonníku zo západného Götalandu – WestgötaLagen).6 Tieto a iné krajinské zákonníky z obdobia raného stredoveku
poukazujú na to, že vo Švédsku (ale i v ostatných severských krajinách)
v tomto období existovala pomerne organizovaná spoločnosť s právnym systémom a s prvkami demokratického zriadenia. Slobodní muži
5

6

Kortfattad etymologisk ordbok. Våra ord och deras uttal och ursprung. Stockholm, 1968. s. 292.
Svensk ordbok M:Ö utgiven av Svenska akdemien. Stockholm, 2009. Strany nepaginované.
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pochádzajúci z príslušného kraja prijímali na všeľudovom zhromaždení
demokratickým hlasovaním zákony, ktoré odsúhlasila väčšina prítomných.7 Už tu musíme hľadať „úrodnú pôdu“ pre neskoršie zavedenie
funkcie ombudsmana vo Švédsku v 18. storočí.
Krátky historický exkurz však napovedá, že myšlienku zavedenia funkcie ochrancu práv ľudí voči moci administratívy priniesol do
Švédska kráľ Karol XII. v roku 1713. Po zdrvujúcej porážke Švédov
proti Rusom v bitke pri Poltave v roku 1709 sa švédsky kráľ na niekoľko rokov musel uchýliť do viac-menej nedobrovoľného exilu u tureckého sultána. Tu sa prvýkrát stretol s inštitúciou nezávislej kontroly štátnych úradov a práce úradníkov. Následkom dlhoročnej neprítomnosti
monarchu vo švédskej štátnej správe zavládol neporiadok a svojvôľa
a aby kráľ tento stav krajiny ozdravil, nariadil zriadenie kancelárie, na
čele s tzv. justičným kancelárom (predchodcom justičného ombudsmana) ako svojím najvyšším zástupcom. Justičný kancelár nemal mať
politickú moc, ale mal dohliadať na to, aby sa v krajine dodržiavali
zákony a aby si úradníci plnili svoje povinnosti. Po smrti Karla XII. riadenie krajiny prešlo do rúk švédskych stavov, nositeľov výkonnej moci,
takže na niekoľko rokov bola nezávislosť justičného kancelára ohrozená, avšak po vládnej reforme z roku 1809, ktorá zaviedla vo Švédsku
parlamentný systém, sa inštitucionalizovala funkcia parlamentného
justičného ombudsmana (JO-ombudsmannen – justitieombudsmannen), s cieľom zabezpečiť nezávislú kontrolu úradov.8 Spočiatku úrad
zastupoval jeden justičný ombudsman, od roku 1974 sa úrad JO-ombudsmana reorganizoval a ich počet sa stanovil na štyroch výkonných
a jedného hlavného JO-ombudsmana. Tento stav platí aj v súčasnosti,
pričom všetkých volí parlament na obdobie štyroch rokov. Inštitúcia
JO-ombudsmana je zakotvená priamo vo švédskej ústave v kapitole
12, paragraf 6 v tomto znení: „Švédsky parlament (riksdag) volí jedného alebo viacerých ombudsmanov, aby v súlade so zákonom prijatým riksdagom dohliadali na uplatňovanie zákonov a ostatných predpisov na súdoch a vo verejnej správe. Ombudsman môže podávať návrhy
v prípadoch uvedených v zákone. Ombudsman sa môže zúčastňovať
7
8

Dôkazy o tom nájdeme napr. v staroseverských ságach Islandu.
Wieslander, Bengt: JO-ämbetet i Sverige. Riksbankens Jubileumsfond 1995.
s. 13.-17.
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na pojednávaniach súdov alebo na rokovaniach správnych orgánov, má
prístup k zápisniciam a úradným dokumentom. Súdy a správa, vrátane
štátnych a miestnych úradníkov, musia vychádzať ombudsmanovi v ústrety a poskytnúť mu informácie, o ktoré požiada. Túto povinnosť majú
aj iní, ktorí podliehajú kontrole ombudsmana. Pomoc musí ombudsmanovi na požiadanie poskytnúť aj prokurátor.“9 Napriek tomu, že švédski
justiční ombudsmani sú volení parlamentom, nie sú od neho v žiadnom
ohľade závislí a vo svojich rozhodnutiach sú plne autonómni. Inštitút
parlamentného ombudsmana teda zhmotňuje ideu nezávislého kontrolného orgánu nad dodržiavaním zákonov výkonnou a súdnou mocou.
Konkrétne je činnosť justičných ombudsmanov vo Švédsku zakotvená
v samostatnom zákone.10 Okrem justičných ombudsmanov sa v posledných rokoch objavilo viacero postov, ktoré tiež dostali pomenovanie
ombudsman. V roku 1993 vznikol post detského ombudsmana, ktorý
spočiatku podliehal vláde, od roku 2002 je však, podobne ako justičný
ombudsman, volený parlamentom a má zaručenú nezávislosť. Ostatné inštitúty ombudsmana sú zriadené už na vládnej alebo komerčnej
úrovni. „Infláciu“ vládnych ombudsmanov, ako napr. ombudsmana pre
rovnosť pohlaví, ombudsmana pre telesne postihnutých ,ombudsmana
proti etnickej diskriminácii, ombudsmana proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a pod. zastavilo zriadenie jedného strešného
inštitútu ombudsmana proti diskriminácii, do ktorého sa všetky tieto
funkcie zlúčili. V komerčnej sfére však vo Švédsku fungujú mnohé iné
posty pod termínom ombudsman, tu je však ich pojmové vymedzenie
odlišné od pojmu parlamentný ombudsman a charakterizujú ho špecifické potreby danej oblasti. Stretneme sa s ombudsmanom pre komerčné záležitosti, ombudsmanom pre poisťovníctvo, bankovníctvo,
tlač a médiá, kedysi fungoval ombudsman pre konzumentov atď. Aj
9
10

http://www.whiplashinfo.se/juridik/lagar/Regeringsformen.htm
Detailne o kompetenciách švédskeho ombudsmana sa hovorí v publikácii Richarda Gefferta a Jany Revúciovej Inštitút ombudsmana vo Švédsku, z ktorej
odkazujeme iba na tie najdôležitejšie kompetencie: sledovanie činnosti súdov
a štátnej správy z hľadiska zákonnosti, možnosť požadovať informácie na prešetrenie prípadov vrátane utajených údajov, prijímanie podnetov a sťažností
nielen zo strany švédskych občanov, ale aj cudzincov. Pozri Geffert, Richard,
Revúciová, Jana: Inštitút ombudsmana vo Švédsku. Dostupné na: http://sapa.
ff.upjs.sk/images/files/90_1276171429_93_Geffert.pd. s.49-54.
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v týchto prípadoch síce ide o funkcie splnomocnencov určitých záujmových skupín a o obhajobu ich práv, ich nezávislosť je však limitovaná príslušnou organizáciou a jej záujmami a terminologicky sa
rozvoľňuje. Používanie termínu ombudsman v týchto oblastiach by
sa dalo považovať za isté zneužitie kreditu tohto termínu v zmysle jeho
pôvodnej filozofie.
Severské krajiny boli medzi prvými, ktoré sa zo zahraničných oblastí inšpirovali inštitútom JO-ombudsmana. Aj im to však trvalo viac ako
sto rokov. Nie je prekvapujúce, že úplne prví boli Fíni, ktorí v roku
1920 (teda niečo cez dva roky po získaní samostatnosti) zaviedli inštitút ombudsmana, ktorý sa po švédsky oficiálne nazýva rovnako ako
vo Švédsku justitieombudsmannen. Fínsko, v ktorom bola a dodnes je
švédčina úradným jazykom, bolo aj napriek jeho storočnému područiu
pod cárskym Ruskom11 pomerne pokrokovou krajinou12, ktorá pozorne a bez jazykovej bariéry mohla sledovať politické a kultúrne dianie
vo Švédsku. Úlohy a kompetencie parlamentného ombudsmana vo
Fínsku a Švédsku sa odlišujú iba v detailoch a existenciu mimoparlamentných ombudsmanov na rôznych úrovniach spoločenského života
formujú aj obdobné sociokultúrne súvislosti, aké poznáme vo Švédsku. Jazykovo je však zaujímavý fakt, že aj napriek tomu, že si fínčina
vytvorila (ako to už pri ugrofínskej skupine jazykov býva) svoj vlastný
fínsky termín (oikeusasiamies), v jej slovnej zásobe a v praxi bežne
funguje aj variant ombudsman. V Nórsku sa post parlamentného ombudsmana, ombudsmana stortingu, zaviedol najprv pre oblasť národnej
obrany v roku 1952 (ombudsmannen for forsvaret) a trvalo desať rokov,
do roku 1962, kým sa uzákonil inštitút tzv. občianskeho ombudsmana (sivilombudsmannen) s obdobnou pôsobnosťou, ako ju poznáme zo
Švédska pri JO-ombudsmanovi, avšak s tou výnimkou, že z jeho kompetencií bola vylúčená kontrola súdov a vlády. Dánsky model úradu
parlamentného ombudsmana (folketingets ombudsmand) sa najviac približuje nórskemu variantu, pretože ani v Dánsku ombudsman nemôže
11

12

Fínsko bolo od polovice 14. storočia až do roku 1809 súčasťou Švédska, v rokoch 1809 – 1918 bolo Ruským veľkokniežatstvom, avšak s pomerne veľkou
autonómiou, 6. decembra 1917 vyhlásilo svoju samostatnosť.
Fínsko ako prvá európska krajina už v roku 1906 zaviedla hlasovacie právo pre
ženy.
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zasahovať do činnosti súdov. Inštitút ombudsmana tu však bol založený o takmer desať rokov skôr než v Nórsku (1953).13 Napriek tomu,
že si Island získal samostatnosť od Dánska (v rámci personálnej únie)
v roku 1918, nenasledoval príklad Fínov a post ombudsmana svojho
parlamentu althingu (Umboðsmaður Alþingis) vytvoril až v roku 1987
v intenciách švédskeho modelu. Ako vidíme, severské krajiny prevzali inštitút parlamentného ombudsmana (až na menšie rozdiely v kompetenciách) v takmer identickej podobe s inštitútom, aký poznáme zo
Švédska. Keďže okrem Fínska tieto krajiny patria do rovnakej jazykovej skupiny západogermánskych jazykov a ich cesty k demokratickému zriadeniu mali obdobné historické smerovanie, nemali dôvod modifikovať inštitút parlamentného ombudsmana ani meniť jeho jazykové
znenie. Termín používajú buď v pôvodnej podobe ombudsman, alebo
ako kompozitum, pričom jedna časť kompozita má upresňujúci alebo
vymedzujúci význam.
Iná situácia je, ak sa pozrieme na nemecky hovoriace krajiny – Spolkovú republiku Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko.
V Spolkovej republike Nemecko inštitút ombudsmana existuje iba
v podobe ombudsmana obrany (Wehrbeauftragter des Bundestages),
ktorý vznikol v roku 1956 a funguje dodnes. Ako z jeho oficiálneho
názvu vidíme, ide o funkciu v rámci nemeckého parlamentu – Bundestagu, ukotvenú v článku 45 b Ústavy Spolkovej republiky Nemecko,
v ktorej sa úrad ombudsmana definuje takto: „Na ochranu základných
práv a ako pomocný orgán Bundestagu na výkon parlamentárnej kontroly je ustanovený splnomocnenec obrany.“14 Ak si však pozrieme jeho
kompetencie, vidíme, že ochrana základných práv sa týka členov ozbrojených zložiek a pôsobnosť tohto ombudsmana v žiadnom prípade
nemožno porovnávať s postom parlamentného justičného ombudsma-

13

14

Podrobnejšie k funkcii, pôsobnosti ombudsmanov v severských, ako aj v iných
európskych a mimoeurópskych štátoch pozri Geffert, Richard, Revúciová, Jana:
Inštitút ombudsmana vo Švédsku. Dostupné na: http://sapa.ff.upjs.sk/images/files/90_1276171429_93_Geffert.pd. s. 55-58.

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 (BGBl)
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 11. Juli 2012 (BGBl. I. S. 1478.
Dostupné na: https://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg.
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na vo Švédsku a v ostatných severských krajinách, ktorý je zameraný
na bežných občanov. V Nemecku inštitút ombudsmana v zmysle idey
nezávislého, celoštátneho parlamentom garantovaného ochrancu práv
neexistuje. Dokonca ho Nemci na výzvu Európskeho parlamentu aj odmietli.15 V 60-tych rokoch 20. storočia sa síce v Nemecku rozvinula
diskusia o zavedení inštitútu ombudsmana na úrovni spolkových krajín ako ochrancu práv občanov proti bujnejúcej byrokracii štátu, keďže však väčšina argumentovala existenciou tzv. petičného výboru na
úrovni parlamentu s podobnými kompetenciami, aké v iných krajinách
zastáva ombudsman, táto idea bola zamietnutá a dodnes sa v podobe
severského vzoru nezaviedla. Hlasy za jeho zriadenie však neutíchli
v spolkových krajinách Meklenbursko-Predpomoransko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Šlesvicko-Holštajnsko a Durínsko16 a v roku 1974
vyústili do zriadenia úradov splnomocnenca občanov (Bürgerbeauftragter) v týchto krajinách.17 Inštitúcia funguje na úrovni príslušnej spolkovej krajiny, teda regionálne a riadi sa jej zákonmi. Jednotlivé spolkové krajiny v Spolkovej republike Nemecko však disponujú pomerne
silnou autonómiou a tým aj kompetenciami v rôznych oblastiach každodenného života svojich občanov. Napriek tomu sa v spolkových krajinách, kde sa zaviedol inštitút splnomocnenca občanov (Bürgerbeauftragter), potreby ich ochrany pokrývajú iba čiastočne, pretože krajinský
parlament nemá kompetencie na všetkých úrovniach. Ostatné kompetencie patriace do pôsobnosti štátu sa riešia prostredníctvom petičných
výborov.18 Táto dvojkoľajnosť je pravdepodobne dôvodom, prečo ostatných dvanásť spolkových krajín po zriadení inštitútu regionálneho
splnomocnenca občanov nesiahlo. Absencia nezávislého celoštátneho
ombudsmana s plnými kompetenciami však očividne spôsobuje problémy, pretože sa na rôznych úrovniach (regionálnej, komunálnej, na
úrovni spolkov, združení, profesijných združení a pod.) zavádzajú in-

15
16

17

18

pozri: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/ombudsman.html.
názvy týchto nemeckých spolkových krajín v nemčine znejú: Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein a Thüringen.
Dostupné na: http://www.zparl.nomos.de/fleadmin/zparl/doc/Aufsatz_ZParl_11_
04_Linck.pdf.
Dostupné na: http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse18/a02/grundsaetze/hinweise/260542.
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štitúty ochrancov práv, ktoré sa prikláňajú aj k používaniu slova ombudsman ako právneho termínu. Tak vznikla napr. funkcia ombudsmana pre výkon trestu v Severnom Porýní-Vestfálsku s úradným názvom
Justizvollzugsbeaftragter (justičný splnomocnenec pre výkon trestu),
v textoch je však bežne uvádzaná ako Ombudsmann für Strafvollzug19
(ombudsman pre výkon trestu), funkcia ombudsmana na ochranu detí
a mladistvých (Ombudsmann für Kinderrechte), ktorá vznikla zo siete ochranných združení na úrovni niektorých spolkových krajín. Títo
„splnomocnenci“ fungujú pod názvom „Ombudsstellen“ (inštitúty ochrany detí a mladistvých). Dokonca aj policajti v Hessensku majú svojho
„ombudsmana“ (Ombudsmann für die Polizei) inštitucionalizovaného
ministerstvom vnútra tejto spolkovej krajiny. Všetky tieto inštitúcie zastrešuje určitý zákonný predpis na krajinskej úrovni a ich pomenovanie
de facto treba vnímať ako právny termín. Ich pojmové pole je však
v porovnaní s konceptom inštitútu švédskeho justičného ombudsmana závislé od záujmov ich strešnej inštitúcie, a preto prekladateľ vždy
musí dbať na systém konceptov, v ktorých sa termín abstrahoval. Použitie slova „ombudsman“ v preklade z nemčiny si v právnom texte vždy
bude vyžadovať zohľadnenie a často aj vysvetlenie kontextu.
Aj v Nemecku sa slovo ombudsman a „adopcia“ filozofie tohto pojmu ako ochrancu občianskych práv stali módnou záležitosťou i v komerčnej sfére (banky, poisťovne, realitné agentúry, dokonca aj vedecké
inštitúcie a pod.). Kompetencie týchto „ombudsmanov“ sú však silne
viazané na príslušnú oblasť podnikania alebo činnosti. Vzhľadom na to,
že tento trend existuje aj v iných krajinách, je na príjemcovi textu alebo
prekladu, aby ho chápal a použil ako slovo bežnej slovnej zásoby alebo
ako termín príslušného odboru (právneho alebo komerčného) aj s jeho
presným významom v rámci príslušného konceptu.
V Rakúsku existuje parlamentný ombudsman vo variante Volksanwalt (advokát ľudu), ktorý funguje od roku 1977 a tento termín presne
vystihuje filozofiu inštitúcie – byť advokátom, obhajcom, zástupcom
ľudu a jeho záujmov. Napriek tomu, že hlasy volajúce po zriadení inštitútu ombudsmana existovali v Rakúsku už hneď po druhej svetovej

19

Dostupné na: http://www.justizvollzugsbeauftragter.nrw.de/.

– 43 –

vojne, tento úrad sa zriadil až po viac ako tridsiatich rokoch,20 aj to spočiatku s výnimkou spolkovej krajiny Tirolsko a Vorarlbersko.21 Svojím
právnym postavením v rámci inštitúcií krajiny a úlohami, ktoré rieši, je
porovnateľný so švédskym inštitútom JO-ombudsmana. Skutočnosť, že
sa v názve nepoužila nemecká podoba slova Beauftragter, akú poznáme z vyššie uvedených štyroch inštitútov v SRN, má svoje opodstatnenie, pretože slovo Beauftragter by v spojení so slovom „Volk“ vytvorilo
kompozitum Volksbeauftragter, čo by evokovalo historický názov Rat
der Volksbeauftragten (Rada splnomocnencov ľudu) 22, ktorý existoval v Nemecku v prechodnom období medzi monarchiou a republikou
v roku 1918/1919 ako vládne grémium krajiny. Poznať takéto nuansy
je zvlášť dôležité pre prekladateľov a tlmočníkov, pretože nesprávnym
použitím termínov môžu nastať podstatné posuny znamenajúce problém nielen v právnej alebo historickej, ale aj v politickej rovine. Na
rozdiel od iných krajín špecifikom rakúskeho parlamentného „advokáta
ľudu“ je jeho bezprostredné prepojenie na širokú verejnosť prostredníctvom médií. Kým v iných krajinách sa o činnosti ombudsmana občania
dozvedajú len sporadicky, v Rakúsku sa každú sobotu vo verejnoprávnej štátnej televízie vysiela výber prípadov z jeho kontrolnej činnosti.23
Autonómia jednotlivých kantónov vo Švajčiarsku predpokladá existenciu inštitútu ombudsmana na kantonálnej úrovni. Na úrovni spolkového štátu inštitút ombudsmana, podobne ako v Nemecku, neexistuje.
Prvou inštitúciou v zmysle obsahu funkcie nezávislého ombudsmana
bol úrad zriadený v Zürichu v roku 1971 s úradným názvom jeho reprezentanta Beauftragter in Beschwerdesachen (splnomocnenec vo veciach sťažností). V sedemdesiatych rokoch ho nasledovali aj niektoré
20

21
22

23

spolkové krajiny Vorarlbersko a Tirolsko si v porovnaní s ostatnými rakúskymi
spolkovými krajinami zriadili vlastné úrady advokáta ľudu na krajinskej úrovni
(Landesvolksanwaltschaft) oveľa neskôr. Vorarlbersko v roku 1984 a Tirolsko
dokonca až v roku 2004.
Dostupné na: http://www.parlament.gv.at.
Rat der Volksbeauftragten (Rada splnomocnencov ľudu) predstavovala v Nemecku po prvej svetovej vojne grémium, ktoré bolo tri mesiace (do parlamentných volieb v roku 1919 ) nositeľom najvyššej moci v krajine. Na jeho čele stál
Friedrich Ebert, ktorý sa po ukončení pôsobenia Rady stal prvým prezidentom
Weimarskej republiky. Dostupné na: http://www.fes.de/hfz/arbeiterbewegung/
epochen/novemberrevolution-und-weimarer-republik-1918-19-1933
Informácie dostupné na: http://volksanwaltschaft.gv.at/aktuelles/buergeranwalt
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ďalšie kantóny24, avšak takáto inštitúcia sa ešte ani dnes nenachádza
vo všetkých kantónoch krajiny. Situáciu príkladne ilustruje iniciatíva
na zavedenie úradu na právnu ochranu občanov z roku 2011 v kantóne
Thurgau s týmto odôvodnením: „Inštitút ombudsmana je inštitúciou,
ktorá sa dá ľahko osloviť, je nezávislá a občania sa môžu na ňu obrátiť,
ak majú problém v komunikácii s úradmi, resp. ak si v kontakte s úradmi nevedia rady. Zamestnanci úradu ombudsmana majú byť nezávislí,
skúsení, dôveryhodní, ľahko dostupní a veľmi komunikatívni ľudia.“25
Na príklade tejto žiadosti môžeme vidieť, že jej autori obchádzajú pomerne komplikovaný názov funkcie splnomocnenec vo veciach sťažností (Beauftragter in Beschwerdesachen) a nielenže preberajú termín
ombudsman, ale vystihujú aj jadro jeho pôvodného poslania.
Ani v Lichtenštajnskom kniežatstve na úrovni parlamentného ombudsmana tento inštitút neexistuje. Keďže v krajine je úradným jazykom nemčina, v dokumentoch sa vyskytuje aj slovo ombudsman, ktoré
sa však používa prevažne v komerčnej sfére (bankovníctvo, poisťovníctvo).
Na Slovensku sa stretávame s termínom ombudsman alebo verejný
ochranca práv. Takáto inštitúcia tu funguje od roku 1999 a nesie názov
Kancelária verejného ochrancu práv. V slovenskej ústave je inštitút ombudsmana zakotvený v 8. hlave, 2. oddiele s názvom Verejný ochranca
práv. V článku 151a, odsek. l je jeho inštitút definovaný takto: „Verejný
ochranca práv je nezávislý orgán Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu
a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy
a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo
nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom.“26 Kompetencie slovenského verejného ochrancu práv upravuje Zákon č. 564/2001 Z. z., v kto24
25

26

Bazilej, Zug, Waadt, Bern, St. Gallen, Winterthur.
„Eine Ombudsstelle ist leich ansprechbare und gleichzeitig unabhängige Instanz,
an die sich die Bürgerinnen und Bürger wenden können, wenn Kommunikationsdeffizite auftreten oder sich im Verkehr mit der Verwaltung nicht zurecht finden.
Die in einer Ombudsstelle tätigen Personen sollen unabhängig, erfahren, vertrauenswürdig, leicht erreichbar und sehr kommunikationsfähig sein.“ Dostupné na:
http://www.grgeko.tg. Preklad do slovenčiny v texte: Margita Gáborová.
Ústava Slovenskej republiky. Hlava 8, oddiel 2, čl. 151a, ods. 1. Dostupné na:
http://www.vop.gov.sk/ustava-slovenskej-republiky.
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rom je zakotvená okrem iného aj jeho nezávislosť.27 Slovenská inštitúcia ombudsmana sa v mnohom kryje so švédskou, a to v hlavnej zásade
ochrany práv občanov a právnických subjektov pred štátnymi úradmi
a predovšetkým v tom, že jej reprezentanta volí parlament. Na rozdiel
od švédskej praxe slovenská inštitúcia ochrancu verejných práv nezakotvuje kompetenciu ombudsmana na kontrolu súdov a preskúmavanie
správnosti procesných postupov a rozhodnutí.28 Zatiaľ, čo vo Švédsku
funkcia ombudsmana má neobyčajne vysoký spoločenský kredit, požíva všeobecný rešpekt a zaručuje nezávislosť, takéto kvality sú na Slovensku diskutabilné.29 Cieľom tejto štúdie však nie je zaujímať politické
stanoviská, a preto sa radšej pristavím pri používaní samotného pojmu
na Slovensku. Funkcia ombudsmana má u nás oficiálny názov „verejný
ochranca práv“. Tento termín sa používa v oficiálnom úradnom styku
a v úradných písomných dokumentoch. V médiách (a to tak tlačených,
ako aj audiovizuálnych) sa používajú oba termíny – verejný ochranca práv/verejná ochrankyňa práv, ako aj ombudsman/ombudsmanka,
pričom dlhý tvar skôr v informáciách oficiálneho charakteru a krátky
– v bežných správach. Iba tvar ombudsman/ombudsmanka sa v slovenskom kontexte používa pre neparlamentného ombudsmana v rámci
komerčnej sféry (napr. pre bankovníctvo – banková ombudsmanka).
V poslednom období sa čoraz častejšie aj na Slovensku objavuje požiadavka na zavedenie inštitútu detského parlamentného ombudsmana na
ochranu práv dieťaťa. Z jazykového hľadiska je pozoruhodné, že táto
funkcia sa nepomenúva termínom verejný ochranca práv dieťaťa, ale
v skrátenej forme ombudsman, dokonca s atribútom „detský“, čo odkazuje na doslovný variant švédskeho „barnombudsmannen“. V nemčine
sa pomenovanie tejto funkcie rieši okrem termínu Kinderombudsmann
aj obsahovo výstižnejším Ombudsmann/Ombudsfrau (aj Beauftragter/
Beauftragte) für Kinderrechte (splnomocnenec/splnomocnenkyňa, om-

27

28

29

Zákon č. 564/2001 . Z. z. o verejnom ochrancovi práv. Dostupné na http://www.
vop.gov.sk/zakon-o-verejnom-ochrancovi-prav
Geffert, Richard, Revúciová, Jana: Inštitút ombudsmana vo Švédsku. Dostupné
na: http://sapa.ff.upjs.sk/images/files/90_1276171429_93_Geffert.pd. s. 59.
Tamže, s. 59-61.
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budsman/ombudsmanka pre práva detí)30. Kým v severských krajinách,
aj napriek prísnym zákonom o rodovej rovnosti, tento termín zvyčajne funguje rovnako pre mužského, ako aj pre ženského reprezentanta
funkcie v rodovo nedefinovanej podobe ombudsman, odkazujúc tak na
ženu, ako aj na muža, prípadne s atribútom ženský (po švédsky kvinnlig
ombudsman), v nemeckojazyčnom priestore (podobne ako v slovenčine) sa striktne rozlišuje rodový variant (der Bürgerbeauftragte, die Bürgerbeauftragte, der Volksanwalt, die Volksanwältin, der Ombudsmann,
dokonca v nemeckej verzii koncovky s dvoma „nn“ a die Ombudsfrau).
Okrem toho sa, aj keď pomerne zriedkavo, používa neutrálna podoba
die Ombudsperson, ktorá môže, samozrejme, odkazovať tak na mužský, ako aj na ženský variant nositeľa tejto funkcie.
Poznať historické, sociokultúrne, jazykové a translatologické súvislosti termínu ombudsman je dôležité, pretože majú, ako sme v tejto
štúdii mohli vidieť, pri preklade a tlmočení rozhodujúci vplyv na výber
správneho ekvivalentu.
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Niekoľko pohľadov na činnosť
súdneho tlmočníka/prekladateľa
zo súdnej praxe
Zuzana Guldanová

Súdy a sudcovia ako zadávatelia i príjemcovia tlmočníckych/prekladateľských úkonov sú mimoriadne dôležitým článkom v reťazi interkultúrnej komunikácie. Akékoľvek formulácie a závery v súvislosti
so súdnym tlmočením/prekladom by bez poznania ich názorov na túto
činnosť neboli úplné. Z blízkych štátov je známy prieskum M. Kadricovej (Rakúsko, 2009, s. 105-147), realizovaný v rokoch 1998/1999
na viedenských prvostupňových súdoch, a CH. Kranjcica (Nemecko,
2004) na medzinárodných súdoch. Oba prieskumy sú však zamerané
výhradne na tlmočenie a tlmočnícku činnosť, a prekladu sa ani okrajovo nedotýkajú. V Slovenskej republike realizoval prieskum medzi
tlmočníkmi J. Štefčík (2010, s. 69-84). Prieskum, ktorý by zachytával pohľad z opačnej strany, teda z pohľadu sudcov, sa však dosiaľ
u nás nerealizoval. Vzhľadom na to, že znenie Zákona č. 382/2004
Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorý upravuje činnosť tlmočníkov a prekladateľov (ďalej používam zaužívanú skratku ZoZTP), neobsahuje definíciu
ani bližšie nešpecifikuje, čo konkrétne, v akom rozsahu a v akej kvalite sa považuje za tlmočenie či preklad, cieľom môjho výskumu bolo
získať údaje z terénu a zistiť, aký postoj k týmto otázkam zaujímajú
inštitucionálni zadávatelia translačných úkonov. Akiste by bolo oveľa
relevantnejšie získať odpovede od čo najširšej vzorky štátnych orgánov – súdov a prokuratúr všetkých stupňov, civilných i vojenských,
policajných zložiek, colnej a finančnej správy, migračných úradov, či
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iných orgánov štátnej správy. Vzhľadom na to, že som mala k dispozícii
obmedzený časový i priestorový rámec, ako aj z praktických dôvodov,
som výskum uskutočnila len na piatich okresných súdoch v Bratislave.
Okresné súdy v našich podmienkach patria k najväčším zadávateľom
tlmočníckych/prekladateľských úkonov a majú aj najširší „tematický“
záber. Konajú a rozhodujú ako súdy prvého stupňa v občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach. V Slovenskej republike je päťdesiatštyri okresných súdov, v Bratislave ich je päť.
Metodika empirického výskumu – zber údajov

Anketa sa realizovala v novembri a decembri 2011 na všetkých piatich bratislavských okresných súdoch. V záujme zachovania anonymity
som pri realizácii ankety nevyužívala osobné kontakty, ale postupovala
som striktne oficiálnou cestou, teda výhradne cez sekretariáty predsedov príslušných súdov. Stretla som sa s miernym až rezervovaným záujmom o problematiku tlmočenia/prekladu. Podľa verejne prístupných
informácií v danom čase na okresných súdoch v Bratislave malo byť
zamestnaných 157 sudcov.1 Tento počet som po rozhovoroch s predsedami súdov dodatočne spresnila na 130 aktívnych sudcov. Respondentmi výskumu boli sudcovia, hoci zadávateľom translácie je formálne
vždy súd a administratívne úkony s priberaním translátora do konania
podľa najnovšej súdnej praxe zabezpečujú vyšší súdni úradníci. Práve
sudca je však ten, kto s translátorom prichádza konkrétne do kontaktu,
používa jeho produkt/výstup, je jedným z tých, pre ktorých (hoci aj
nepriamo) sa translát vyhotovuje, má vo vzťahu k translátu isté očakávania a má aj možnosť priamo naň reagovať. Z rozdaného počtu 130
anketových formulárov sa mi vyplnených vrátilo 31, teda 23,84 %.
Odpovede necelej štvrtiny oslovených sudcov, pravdaže, nemožno považovať za reprezentatívne, no nazdávam sa, že vzhľadom na to, že
v súčasnosti na Slovensku zatiaľ žiadny iný výskum s touto skupinou
respondentov nebol realizovaný, aj tieto výsledky môžu poslúžiť aspoň
na ilustráciu komunikačnej praxe s priberaním tlmočníkov/prekladateľov do konania na okresných súdoch alebo ako základ eventuálneho
1

http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudy/Zakladne-informacie-o-sudoch.aspx
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ďalšieho postupu.2 Napokon aj úspešnosť či neúspešnosť ankety sama
osebe má istú výpovednú hodnotu a poskytuje bohaté možnosti interpretácie.
Formulácie otázok

Uvedomovala som si zaneprázdnenosť sudcov a rátala som s ich
neochotou venovať čas a pozornosť čomukoľvek, čo priamo nesúvisí
s výkonom ich funkcie. Na jednej strane som si bola vedomá, že otázok
nesmie byť priveľa, aby som respondentov na začiatku neodradila. Na
druhej strane som rátala aj s tým, že otázky rovnakého znenia sa budú
musieť týkať zvlášť tlmočníkov a zvlášť prekladateľov. Takéto členenie
vyplýva zo súčasnej právnej úpravy ZoZTP, ktorá striktne odčleňuje
činnosť tlmočníkov od činnosti prekladateľov, a sudcovia sú na takéto
členenie už zvyknutí. Anketa napokon obsahovala 22 otázok, pričom
7 sa týkalo spoločne prekladateľov i tlmočníkov, 8 otázok sa týkalo
osobitne tlmočníckej činnosti a 7 – osobitne prekladateľskej činnosti.
Formulár bol doplnený stručným vysvetlením zmyslu ankety. Hoci
som sudcov vyzvala, aby mi oznámili prípadné pripomienky a uviedla
kontaktné údaje, ani jeden z nich sa so mnou neskontaktoval nad rámec
ankety. Väčšina otázok bola formulovaná tak, aby sa na ne dalo odpovedať jednoduchým označením niektorej z uvedených možností, resp. aby
sa respondenti nemuseli zdržiavať formulovaním vlastných odpovedí.
Iba otázky na kvantitatívne údaje kládli isté nároky na rešeršnú činnosť.
Respondenti mohli označiť aj viacero odpovedí na jednu otázku.
Pokiaľ ide o obsahovú náplň anketových otázok, bolo by ma, prirodzene, zaujímalo oveľa viac tém, a to aj z organizačno-správnej oblasti
– do akých konaní sa najčastejšie priberajú translátori (občianske, trestné, obchodné a pod.), s čím majú súdy najväčšie problémy pri zabezpečovaní translačných úkonov, či sa stretávajú so sťažnosťami príjemcov
translácie na výkony translátorov a ako ich riešia, či bežne priberajú
do konania tlmočníkov/prekladateľov nezapísaných v zozname MS SR
2

V súčasnosti kolektív riešiteľov projektu TransIus APVV 0226-12 pripravuje rozsiahly, širšie založený prieskum medzi zadávateľmi právnych prekladov
s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorého výsledky budú po skončení publikované.
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a aké skúsenosti s nimi majú. Zaujímavé by boli aj zistenia týkajúce sa
zastúpenia translátorov v konaniach jednotlivých senátov – trestných,
rodinných atď. Vzhľadom na to, že primárne ma zaujímalo, ako si sudcovia ako zadávatelia translačných úkonov predstavujú transláciu, ako
vnímajú činnosť translátora a do akej miery ho akceptujú ako experta
v príslušnej oblasti, resp. akú mieru samostatnosti sú mu schopní či
ochotní prisúdiť, napokon som sa sústredila predovšetkým na otázky
komunikačnej praxe. Otázky a ponúkané možnosti odpovedí boli formulované tak, aby sa na základe výsledkov dal zhodnotiť vzťah medzi
translačnou teóriou a praxou.
Výsledky empirického výskumu

Nasledujúce výsledky výskumu obsahujú iba najdôležitejšie zistenia, podrobnosti sú uvedené v inej práci.3
Otázky zamerané na kvantitatívne údaje

Tri otázky sa týkali kvantitatívnych údajov. Kvantitatívne údaje nemajú výpovednú hodnotu ako absolútne čísla, ich relevantnosť vzniká
až ich uvedením do vzťahu a porovnaním. Cieľom týchto otázok bolo
zistiť, aký podiel z celkového počtu tvoria pojednávania s cudzojazyčnými účastníkmi, teda zistiť skutočnú potrebu tlmočených pojednávaní
alebo pojednávaní s pribratím prekladateľa. Pritom nebolo podstatné,
v akom procesnom postavení sa nachádza osoba, ktorej účasť si vyžiadala pribratie translátora (obvinený, svedok, navrhovateľ, odporca,
cudzí dožiadajúci orgán, slovenský dožiadajúci orgán a pod.). Pre posúdenie kvantitatívnych nárokov na sprostredkovanie cudzojazyčnej
komunikácie by určite bolo relevantnejšie poznať počet pretlmočených
hodín alebo preložených strán než počet úkonov (pojednávaní), ktoré
môžu mať veľmi rozdielny rozsah i rozdielne časové nároky. Zisťovanie počtu hodín a strán by si však vyžiadalo oveľa väčšiu námahu
zo strany respondentov, čomu som sa zo spomínaných dôvodov chcela
3

Guldanová (2013, s. 79-109)
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vyhnúť. Napokon aj Ministerstvo spravodlivosti ako gesčný orgán tlmočníckej/prekladateľskej činnosti zisťuje vyťaženosť translátorov iba
zisťovaním údajov o počte úkonov. Pri kvantitatívnych otázkach som
neuvádzala možnosti, ale očakávala som, že respondenti uvedú presné
číslo, no väčšina z nich uviedla len rozpätie, resp. približné číslo. Takéto údaje, prirodzene, neumožňujú vyjadriť presný percentuálny podiel
tlmočených pojednávaní alebo konaní s pribratím prekladateľa, resp.
dovoľujú urobiť naozaj iba hrubý odhad. Z prieskumu vyplynulo, že
zúčastnení sudcovia vedú ročne celkom 6822 pojednávaní, pričom na
199 pojednávaní priberajú tlmočníka a na 234 pojednávaní priberajú
prekladateľa. Hoci tieto výsledky treba posudzovať ako veľmi približné, vyplýva z nich, že všetci sudcovia, ktorí odpovedali na anketové
otázky, sa vo svojej praxi stretávajú s transláciou a s výkonom translátorov. Ak si však uvedomíme, že 31 respondentov uviedlo celkový
počet 436 pojednávaní s pribratím tlmočníka/prekladateľa za rok, potom každý z nich sa za rok stretne s výkonom translátora v priemere
štrnásťkrát, teda častejšie než raz do mesiaca.
Otázky zamerané na výskyt a frekvenciu jazykov

Tri otázky sa týkali údajov o jazykoch, s ktorými sudcovia prichádzajú do kontaktu, resp. v ktorých potrebujú zrealizovať tlmočnícky či
prekladateľský úkon. Z prieskumu vyplynulo, že väčšina respondentov
nepociťuje výraznejší nedostatok tlmočníkov/prekladateľov v žiadnom
z jazykov. Iba tretina z nich bola konfrontovaná s nedostatkom translátorov (čínština, vietnamčina, ale aj niektoré európske jazyky). Najfrekventovanejším jazykom, na ktorý sa priberajú tlmočníci, je nemčina, na druhom mieste – angličtina, nasleduje maďarčina a ruština.
Najfrekventovanejším jazykom, na ktorý sa priberajú prekladatelia, je
opäť nemčina, potom angličtina, taliančina, maďarčina.
Za najzaujímavejšie v tejto skupine otázok považujem zistenie, že
dve tretiny sudcov nepociťujú nedostatok translátorov. To môže byť na
jednej strane spôsobené spôsobom administrácie translačných úkonov
cez vyšších súdnych úradníkov, keď sudca nie je priamo konfrontovaný
s ťažkosťami pri zadávaní translačného úkonu a o prípadných problémoch sa dozvedá len v krajnom prípade, keď sa translátora v požado– 54 –

vanom čase nepodarí zabezpečiť. Na druhej strane však môže byť počet
translátorov zapísaných v zoznamoch na jednotlivé jazyky pre súdnu
prax už naozaj dostatočný. Pravdaže, súdy v Bratislave majú k dispozícii najväčší počet tlmočníkov/prekladateľov i najširšie zastúpenie jazykov. Na otázku týkajúcu sa chýbajúcich translátorov z jednotlivých
jazykov, ako aj frekvencie priberania tlmočníkov/prekladateľov v konkrétnych jazykoch by pravdepodobne inak odpovedali sudcovia z okresných súdov v iných mestách Slovenska.
Otázky zamerané tlmočnícku/prekladateľskú činnosť

Graf č. 1

Tieto odpovede svedčia o vážnosti zoznamu vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Predpokladám, že sudcovia
ho hodnotia na základe vlastných skúseností s tlmočníkmi a prekladateľmi zapísanými v zozname, a nielen podľa zákonom stanovených kritérií na zápis do zoznamu (Graf č. 1).
Súdy sú oprávnené za zákonom stanovených podmienok pribrať do
konania aj osoby, ktoré nie sú zapísané v zozname MS SR, no drvivá
väčšina sudcov uviedla, že si vyberá tlmočníka/prekladateľa zo zoznamu
vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Zrejme sa
tu prejavuje status zoznamu ako záruky kvality podľa predchádzajúcej
otázky. Takmer všetci respondenti však ako doplňujúci faktor pri rozhodovaní uviedli aj predchádzajúce vlastné skúsenosti alebo odporúčania
kolegov. Hoci podľa súčasnej organizácie činnosti súdov administratívu
spojenú s pribratím tlmočníka/prekladateľa do konania zabezpečuje vyšší
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súdny úradník, a nie sudca osobne, z odpovedí vyplýva, že sudcovia neponechávajú výber iba na vyššieho súdneho úradníka, ale že ho ovplyvňujú svojimi skúsenosťami, resp. skúsenosťami kolegov(Graf. č. 2).

Graf č. 2

Graf č. 3

Na túto otázku odpovedali všetci respondenti, z odpovedí sa teda
môže urobiť relevantný záver, že viac ako dve tretiny sudcov považujú
odčlenenie tlmočníckej a prekladateľskej činnosti za negatívny faktor
pre priebeh a potreby konania pred súdom. Po ôsmich rokoch od účinnosti ZoZTP ide o potvrdenie môjho pôvodného predpokladu, o ktorom
sa podrobne zmieňujem v inej publikácii (Graf č. 3).4
Z výsledkov vyplýva pomerne veľká dôvera v kompetencie translátora s tlmočníckym a prekladateľským vzdelaním. Nazdávam sa, že
toto kritérium by bolo treba zohľadniť aj pri formulovaní podmienok na
zápis do zoznamu Graf č. 4).
4

Guldanová, 2010, s. 12-22.
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Graf č. 4

Graf č. 5

Otázka bola položená špeciálne pre konania s pribratím tlmočníka.
Cieľom bolo zistiť, akí príjemcovia najčastejšie potrebujú služby tlmočenia, s ktorými sa tlmočník na súde stretáva, pričom sme nezisťovali
ich procesné postavenie. Pokiaľ ide o označenie migranti5, mali sme na
mysli osoby zdržiavajúce sa na našom území bez rodinných alebo pra5

Podľa zdroja dostupného na: http://migracia.infoweby.sk/kto-je-migrant sa za
migrantov považujú ľudia, ktorí žijú mimo štátu pôvodu dlhšie ako jeden rok.
Teoreticky by to teda mohli byť aj zahraniční podnikatelia, tí však v konaní pred
súdom nevystupujú v pozícii migranta.
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covných väzieb a nazdávam sa, že tak to aj bolo zo strany respondentov pochopené. Niektorí respondenti doplnili, že účastníkmi konania
bývajú rodičia maloletých detí – cudzinci alebo zahraniční manželskí
partneri, takže predmetom konania sú pravdepodobne rodinné veci (určenie otcovstva, určenie výživného, zverenie dieťaťa do starostlivosti
niektorého z rodičov, rozvodové konanie, majetkové spory rozvedených manželov a pod.). Najvyšší počet tlmočníckych úkonov sa týka
sporov, ktorých účastníkmi sú (v akomkoľvek procesnom postavení)
zahraniční podnikatelia a zahraniční zamestnanci. Pravdepodobne ide
o obchodnoprávne, resp. pracovnoprávne spory. Zaujímavé je zistenie,
že cudzojazyční turisti zrejme buď nebývajú účastníkmi súdnych konaní, alebo predstavujú celkom okrajovú skupinu (Graf č. 5).

Graf č. 6

Z výsledkov vyplýva fixácia sudcov na zaužívanú terminológiu.
Podľa § 28 a 29 Trestného poriadku sa tlmočník a prekladateľ v trestnom konaní naozaj nachádza v procesnom postavení pomocnej osoby,
rovnako ako zapisovateľ, probačný a mediačný úradník či figurant.6
Z odpovedí teda nepriamo vyplýva, že tlmočník bol priberaný do trestného konania. Na druhej strane však viac ako dve tretiny respondentov
považujú tlmočníka za znalca v odbore cudzieho jazyka. Táto formulácia sa pridržiava platného znenia ZoZTP, podľa ktorého odborom zápisu je iba príslušný cudzí jazyk (teda nie jazyk a kultúra ani interkultúrna
komunikácia v príslušnom jazyku). Ani jeden z respondentov neoznačil
možnosť, v ktorej sa uvádza, že tlmočník plní funkciu „experta na in6

TP
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terkultúrnu komunikáciu“, rovnako ani jeden z nich neuviedol vlastnú
formuláciu týkajúcu sa hodnotenia funkcie tlmočníka v konaní. Takéto
označenie je zrejme príliš vzdialené zaužívanej súdnej praxi, resp. vyžadovalo by si podrobnejšie vysvetlenie (Graf č. 6).

Graf č. 7

Z odpovedí opäť vyplýva fixácia respondentov na zaužívanú terminológiu, pričom opäť ani v jednom prípade respondenti neoznačili možnosť „expert na interkultúrnu komunikáciu“. Ak si respondent zvolil alternatívu „prekladateľ plní funkciu pomocnej osoby“, predpokladáme,
že ide o transláciu v trestnom konaní. Pokiaľ ide o chápanie funkcie
prekladateľa, je zaujímavé, že takmer polovica respondentov označila
možnosť „poskytovateľ jazykových služieb“, hoci táto formulácia sa vo
všeobecnosti spája skôr s podnikateľskou činnosťou, ktorú však ZoZTP
v prípade tlmočníkov/prekladateľov výslovne vylučuje (Graf č. 7).

Graf č. 8
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Z odpovedí vyplýva prevažujúci záujem sudcov o doslovné pretlmočenie textu. To by znamenalo, že sudcovia nie sú ochotní/schopní
prenechať tlmočníkovi zodpovednosť pri výbere translačnej stratégie
ani kompetenciu samostatne rozhodnúť, či v konkrétnej situácii treba/
možno/je účelné tlmočiť doslovne, alebo nie. Potom sa však vynára
otázka, čo si predstavujú pod pojmom znalec v odbore cudzieho jazyka, ktorý si viac ako dve tretiny z nich s tlmočníkom spájajú. Zdá sa,
že v tejto oblasti je na oboch stranách veľký priestor na vyjasnenie si
pozícií. Na druhej strane viac ako polovica respondentov od tlmočníka očakáva schopnosť plynulo sprostredkovať komunikáciu, väčšinou
však túto alternatívu uviedli v kombinácii s doslovným pretlmočením.
Prekvapujúco iba necelá štvrtina respondentov požaduje od tlmočníka
znalosti z práva a z právnej terminológie a len jediný respondent očakáva, že sa bude vedieť orientovať v organizačnom priebehu súdneho
pojednávania. Opäť ide o pomerne paradoxný výsledok v porovnaní
s prevládajúcou predstavou o translátorovi ako znalcovi cudzieho jazyka. Na základe týchto výsledkov usudzujem, že sudcovia v skutočnosti
majú len minimálne nároky na výkon tlmočníka, ale na druhej strane
(možno iba z formálnych dôvodov, pretože je zapísaný v zozname) ho
považujú, resp. označujú za znalca cudzieho jazyka Graf č. 8).

Graf č. 9

V odpovediach sa prejavuje silná fixácia na doslovnosť translácie,
dôležitosť komunikačného aspektu je v porovnaní s tlmočením o polovicu nižšia. Na rozdiel od situácie pri ústnom tlmočení, kde sú fyzicky prítomní všetci komunikační partneri, pri písomnom preklade sú
komunikační partneri pre sudcu zrejme abstraktnejší. Prekvapujúce je,
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že sudcovia majú pomerne nenáročné očakávania, pokiaľ ide o orientáciu prekladateľa v právnych súvislostiach a v právnej terminológii.
Na druhej strane sa niektorí respondenti vyjadrili, že prekladateľ sa má
vedieť odborne vyjadriť k cudzojazyčnému textu, čo naznačuje, že sa
stretávajú aj s potrebou vypracovať odborný posudok k textu v cudzom
jazyku. Prekladateľ sa teda dostáva do pozície experta, ktorý odpovedá
na otázky sudcu ku konkrétnemu textu (znalec v konaní vždy odpovedá
výhradne na otázky zadané sudcom, nevyjadruje sa svojvoľne). Takéto
očakávanie, prirodzene, kladie mimoriadne nároky na odbornú erudíciu
prekladateľa Graf č. 9).

Graf č. 10

Vzhľadom na to, že ZoZTP nekonkretizuje, čo presne sa v tejto súvislosti považuje za tlmočenie, formulovala som otázku tak, aby odpovede poskytli predstavu o tom, aké úlohy plní tlmočník pri tlmočníckom
úkone, čo sa od neho v súdnej praxi vyžaduje, resp. aký priestor na samostatné strategické rozhodovanie mu súdna prax poskytuje. Pomerne
vysoký počet odpovedí pripúšťajúci stručnú sumarizáciu príliš obsiahlej
výpovede a zjednodušovanie právnej terminológie sú zaujímavými výsledkami tohto výskumu, najmä ako protiklad k jednoznačnej fixácii na
doslovné pretlmočenie textu z predchádzajúcej otázky. Viac ako tretina
sudcov si želá, aby ich tlmočník upozornil na významové nezrovnalosti
v texte, ale na druhej strane ani jeden nepripúšťa, že by ich mohol samostatne opravovať, a to ani vtedy, ak ide o evidentne chybný dátum alebo
skomolené meno. Rozhodnutie o náprave chýb a nezrovnalostí si teda
vyhradzujú sudcovia do svojej kompetencie, tlmočník ich má na problém
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iba upozorniť. O vysvetľovanie špecifík cudzej kultúry v súdnej praxi nie
je záujem (Graf č. 10).

Graf č. 11

Cieľom otázky bolo zistiť, čo od prekladateľa požaduje súdna prax
pri zadaní prekladateľského úkonu. V porovnaní s obsahovo rovnakými otázkami platnými pre tlmočenie a tlmočníkov v tomto prípade sú
sudcovia v pomerne veľkej miere ochotní zveriť prekladateľovi samostatnú opravu chýb. Na druhej strane iba minimum sudcov si želá, aby
prekladateľ samostatne doplnil chýbajúcu časť textu, aj keď je zrejmé,
že časť textu chýba. Takmer tretina sudcov požaduje od prekladateľa
vypracovanie posudku k cudzojazyčnému textu (napr. k posudku iného
prekladateľa). Zaujímavé je, že viacerí respondenti si želajú, aby prekladateľ v poznámke k prekladu uviedol špecifiká cudzej kultúry, resp.
iné závažné okolnosti, hoci pri ústnom tlmočení o takéto informácie
neprejavili záujem (Graf č. 11).

Graf č. 12
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Z odpovedí vyplýva, že tlmočenie na okresných súdoch v Bratislave je úkonom, ktorého kvalitu ani správnosť nemožno overiť. To
však nie je uspokojivý stav, pretože sudcovia uvádzajú, že si tlmočenie
nenahrávajú a jeho správnosť ani inak neoverujú pre chýbajúce možnosti. Podľa dostupných informácií je v súčasnosti vybavená nahrávacím zariadením iba asi šestina pojednávacích miestností na Slovensku. Vzhľadom na to, že za priebeh konania pred súdom zodpovedá
výhradne predseda senátu (sudca), je pomerne prekvapujúca približne
polovica odpovedí, že si tlmočenie nenahrávajú ani inak neoverujú jeho
správnosť, lebo sa spoliehajú na profesionalitu tlmočníka. Prirodzene,
zvukový záznam by bol najspoľahlivejším prostriedkom na overenie
správnosti pretlmočenia, predseda senátu si však môže aspoň do istej
miery overiť jeho správnosť cielenými kontrolnými otázkami. V špecifickej situácii tlmočenia pred súdom by sa takýto postup akiste nemohol
považovať za prejav nedôvery voči profesionalite tlmočníka, pretože na
zabezpečenie spravodlivého súdneho procesu treba, aby mal dôveru vo
výkon tlmočníka aj cudzojazyčný účastník. V situácii, keď neexistuje
zvukový záznam z tlmočeného pojednávania, cudzojazyčný účastník
môže vznášať formálne a obsahové námietky voči výkonu tlmočníka,
ten však nemožno spätne relevantne posúdiť (Graf č. 12).

Graf č. 13

Sudcovia, ktorí odpovedali, že nekontrolujú preklady, lebo nemajú možnosť ich kontrolovať, zrejme mali na mysli, že neovládajú
príslušný jazyk. Preklad však vďaka jeho fixovanej forme možno dať
skontrolovať (napríklad formou odborného vyjadrenia iného prekladateľa) aj spätne, resp. paralelne popri tom, ako sa v konaní použije.
Dve tretiny odpovedí, že sudca preklady nekontroluje, lebo sa spolieha
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na profesionalitu prekladateľa, síce znie veľmi pozitívne, pokiaľ ide
o dôveru v schopnosti a kompetencie translátora, na druhej strane však
ide o čiastočné protirečenie v kontexte odpovedí na otázky týkajúce sa
kompetencií prekladateľa. V prípade sudcov, ktorí kontrolujú preklady
na základe sťažnosti, nevedno, či tak robia sami, alebo požadujú odborné vyjadrenie od iných odborníkov (translátorov). Preklady do cudzieho jazyka sú pritom často podkladom, východiskom na vypracovanie
právneho stanoviska, resp. právnej reakcie na konkrétnu vec, príp. slúžia ako jediný dôkaz pre zahraničný orgán a nepriamo aj reprezentujú
naše štátne orgány v zahraničí (Graf č. 13).

Graf č. 14

Ide o mimoriadne závažnú otázku, pretože nevyhnutnou podmienkou na odvedenie kvalitného tlmočníckeho úkonu je, aby sa tlmočník
vopred oboznámil so skutkovým stavom, ktorý je uvedený v spise
– často sa požaduje tlmočenie znaleckých posudkov z úzko špecializovaných odborov a odvetví s veľmi zložitými odbornými súvislosťami,
ktoré translátor bez predchádzajúcej prípravy na konkrétnu špeciálnu
situáciu nemôže zvládnuť na požadovanej úrovni. Z výsledkov ankety
vyplýva, že iba polovica sudcov si uvedomuje dôležitosť odbornej prípravy pre sprostredkovanie komunikácie na profesionálnej úrovni. Na
druhej strane je pomerne prekvapujúce, že ani samotní tlmočníci takúto
požiadavku očividne často nevznášajú. O kvalitách takého tlmočníka
i jeho výkonu si dovoľujem vážne pochybovať (Graf č. 14).
Ide o veľmi pozitívne zistenie, svedčiace o tom, že sudcovia si uvedomujú potrebu objasniť niektoré súvislosti translácie aj nad stručný
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Graf č. 15

rámec translačného zadania. Konzultácia sa pritom môže týkať podrobnejšej špecifikácie účelu použitia translátu, resp. možného okruhu adresátov; na optimalizáciu výkonu translátora môže byť účelné nahliadnuť
do prípadných predchádzajúcich prekladov alebo paralelných textov
v konkrétnej veci, s cieľom zjednotiť špecifické pomenovania alebo terminológie a pod (Graf č. 15).
Stručné zhrnutie výsledkov výskumu

Z výsledkov výskumu vyplýva, že na bratislavských okresných súdoch sa každoročne konajú stovky pojednávaní, počas ktorých treba
zabezpečiť komunikáciu s cudzojazyčným účastníkom, pričom svojou
kvantitou prevažujú prekladateľské úkony nad tlmočníckymi úkonmi.
Ak si uvedomíme, že do ankety sa zapojila iba necelá štvrtina bratislavských okresných sudcov a ich odpovede považujeme za alikvotnú
vzorku, hrubým odhadom azda môžu byť všetky čísla štvornásobné.
Pravdaže, výsledky výskumu s takou malou návratnosťou vyplnených
formulárov nemôžu mať štatistickú relevantnosť. O dôvodoch malého
záujmu sudcov o problematiku tlmočenia/prekladu nechcem špekulovať, predpokladám však, že ide o kombináciu viacerých faktorov – od
nadmernej vyťaženosti a zaneprázdnenosti až po nezáujem a neochotu
zaoberať sa čímkoľvek, čo je nad rámec ich pracovných povinností.
Z výsledkov výskumu vyplýva, že väčšina účastníkov tlmočených pojednávaní má ekonomické väzby na Slovensko (zahraniční podnikatelia, resp. zamestnanci), najčastejšie však ide o účastníkov z nemecky
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a anglicky hovoriacich krajín. Ak má súd ťažkosti s pribratím translátora, väčšinou ide o ázijské a africké jazyky. Súdy priberajú translátora
do konania predovšetkým zo Zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky,
ktorý považujú za záruku kvality translátora. Pri opätovnom priberaní
translátorov do konania sa však sudcovia riadia aj vlastnými skúsenosťami a odporúčaniami kolegov. Pokiaľ ide o organizačno-technickú
stránku translácie, odčlenenie výkonu činnosti tlmočníka od výkonu
činnosti prekladateľa väčšina sudcov považuje za jav, ktorý negatívne
ovplyvňuje priebeh súdneho konania. V tejto súvislosti nemôžem neupozorniť na absurdné situácie, keď sa z dôvodu takejto právnej úpravy
do jedného konania v tej istej veci priberajú dve osoby – jedna ako
tlmočník, druhá ako prekladateľ. Z hľadiska efektívnosti konania by
bolo oveľa prospešnejšie, keby tlmočníkom i prekladateľom v tej istej
veci bola jedna kompetentná osoba. Z odpovedí sudcov vyplýva i to, že
očakávajú skôr doslovnú transláciu a translátorovi poskytujú pomerne
úzky priestor na samostatné strategické rozhodovanie. Tlmočník je pri
tlmočení pred súdom nezriedka konfrontovaný aj s defektmi v texte,
ktoré, prirodzene, vyplývajú z komunikačnej situácie (neistota rečníkov, stres a pod.). Postup podľa princípu GIGO (Garbage in garbage
out) by azda v inej situácii bol alibistický, ale podľa mojich zistení ho
sudcovia jednoznačne preferujú. Otázne pritom je, či má tlmočník sudcu upozorniť na chybu, ak si ju ten sám nevšimne, pretože v záujme
zachovania nestrannosti by musel na chybu upozorniť aj druhú stranu
(napr. obžalovaného). Navyše práve v konaní pred súdom je niekedy
veľmi ťažké rozpoznať, či rečník urobil chybu zámerne a v súlade s cieľom, ktorý sleduje, alebo naozaj šlo iba o „prešľap“. Aj napriek tomu,
že translátor je často jediným účastníkom konania, ktorý rozumie obom
stranám, resp. vie posúdiť východiskový a cieľový text, sudcovia si neželajú, aby zasahoval do chybného textu. V tejto súvislosti je zaujímavé, že už pri písomnom prejave v pomerne veľkej miere očakávajú od
translátora samostatné opravovanie zjavných chýb v písomnom texte.
Výsledky ukazujú silnú fixáciu sudcov na požiadavku doslovnosti
v preklade, pričom komunikačnú funkciu prekladu nepovažujú za natoľko dôležitú, aby sa jej venovala väčšia pozornosť. Nazdávam sa, že
požiadavka doslovnosti prekladu zo strany sudcov vyplýva z laického
chápania tejto stratégie, keď doslovnosť vnímajú ako záruku (minimál– 66 –

ne kvantitatívnej) úplnosti prekladu a navyše pravdepodobne odmietajú delegovať na translátora právo interpretovať text. Mnohí sudcovia
nie sú ochotní umožniť tlmočníkovi nahliadnuť do spisu, aby sa mohol
na tlmočenie pripraviť, naopak, konzultáciu k písomnému prekladu sú
ochotní poskytnúť takmer všetci. Problémom je, že tlmočník podľa
procesných kritérií nie je účastníkom konania, pričom do spisu môžu
nahliadať iba účastníci konania a ich zástupcovia. Tlmočníka však pri
snahe nahliadnuť do spisu nevedie súkromná zvedavosť, ale vedomie,
že ak má podať profesionálny tlmočnícky výkon, musí poznať všetky
súvislosti prípadu. Nazdávam sa, že akékoľvek obavy zo strany sudcov
v tomto smere sú neopodstatnené, pretože tlmočník je zo zákona viazaný mlčanlivosťou. Paradoxne výstup translátora ostáva takmer úplne bez kontroly, pričom sa okrem chýbajúcich (technických) možností
zdôrazňuje dôvera v jeho profesionalitu.
Použitá literatúra

GULDANOVÁ, Zuzana: Tlmočník verzus prekladateľ podľa zákona o súdnych tlmočníkoch a prekladateľoch. In: GULDANOVÁ, Zuzana (ed.):
Teória a prax súdneho prekladu a tlmočenia. Bratislava : Tlmočnícky
ústav, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2010, s. 12-22.
GULDANOVÁ, Zuzana: Tlmočenie a preklad v konaní pred súdmi a inými
orgánmi verejnej moci. Bratislava : FiF UK, 2013. Dizertačná práca.
KADRIĆ, Mira: Dolmetschen bei Gericht. Wien : Facultas WUV, 2009.
ISBN 978-3-7089-0272-2.
KRANJČIĆ, Christian: Sprachenvielfalt und translatorisches Handeln
an internationalen Gerichten. 2004.Dostupné na : http://epub.uni-regensburg.de/10542/1/Translatorisches%20Handeln.
ŠTEFČÍK, Jozef: Súdne tlmočenie. Nitra : Filozofická fakulta Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre, 2010. ISBN 978-80-8094-815-3.
Práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu
a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-0226-12.

– 67 –

Kvantitatívna analýza slovenského
trhu s prekladmi a tlmočením
vykonanými prekladateľmi a tlmočníkmi
registrovanými v zozname Ministerstva
spravodlivosti SR
Lucia Matejková
Úvod
Od 1. 10. 2013 prebieha na Katedre germanistiky, nederlandistiky
a škandinavistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave štvorročný projekt, financovaný Agentúrou na podporu výskumu
a vývoja TransIus – Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze. Projekt sa venuje problematike prekladu právnych textov, s hlavným
cieľom sformulovať ucelenú teóriu prekladu právnych textov. Hlavným riešiteľom projektu je Filozofická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave, spoluriešiteľom je Filozofická fakulta Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici. Riešiteľský kolektív pozostáva z desiatich odborníkov – translatológov, lingvistov, pedagógov, prekladateľov z praxe.
Projekt je zameraný na sformulovanie dosiaľ absentujúcej ucelenej
teórie právneho prekladu s ohľadom na preklad z a do málo rozšírených
jazykov, s dôrazom na slovenčinu ako východiskový a cieľový jazyk,
ako i na preklad vo viacjazyčných právnych systémoch, na fungovanie
jazyka vo viacerých právnych systémoch a na etablovanie vedeckého
tímu odborníkov na právny preklad v európskom a globálnom kontexte. Dosiahnutie hlavného cieľa projektu sa bude zabezpečovať pomocou čiastkových cieľov, medzi ktoré patrí tvorba aktuálnej bibliografie
právneho prekladu, zostavenie súboru základného pojmového aparátu
a zmapovanie trhu s právnymi prekladmi na Slovensku.1
1

Viac o projekte: Štefková, 2013 www.fphil.uniba.sk/transius
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Na účely zmapovania trhu s právnymi prekladmi na Slovensku
riešiteľský kolektív vykonal výskum v archíve Odboru znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Kvantitatívnou analýzou objemov prekladov a tlmočenia z jednotlivých jazykových kombinácií sa na základe výpisov
z prekladateľských denníkov súdnych prekladateľov a tlmočníkov realizuje štatistický výskum a jeho výsledky majú ilustrovať umiestnenie
jednotlivých jazykov podľa počtu zadaných zákaziek v rokoch 2009
– 2013. Výsledky za rok 2010 už boli čiastočne zverejnené. Zaujímavým zistením je, že na popredných priečkach sa pri prekladoch okrem
veľkých jazykov vyskytli aj menšie či menej rozšírené jazyky a jazyky národnostných menšín či susedských krajín SR (Štefková, 2013b,
s. 24-26). Výsledky analýzy ďalších rokov budú postupne zverejnené
vo výstupoch projektu a na internetovej stránke.
V predloženom príspevku by sme radi kvantitatívne zhodnotili objem prekladov a tlmočenia za roky 2009 – 2012, a to z celkového hľadiska, počet prekladov a tlmočníckych úkonov vykonaných pre štátne
orgány a pre fyzické a právnické osoby, ako i  priemerný počet prekladateľských a tlmočníckych úkonov pripadajúcich na jedného prekladateľa. V nadväznosti na výsledky nasleduje ich interpretácia a porovnanie pri prekladateľskej a tlmočníckej činnosti.
Prekladateľská činnosť

V čase začatia výskumu bolo v zozname prekladateľov zapísaných
938 prekladateľov. Analyzovali sme výpisy z prekladateľských denníkov, ktoré by súdni prekladatelia mali odovzdávať Ministerstvu spravodlivosti polročne. Treba podotknúť, že pomerne vysoké percento
prekladateľov zapísaných v zozname súdnych prekladateľov nezaslalo
výpis z prekladateľského denníka. V roku 2009 ide o 37 %, v roku 2010
o 39,9 %, v roku 2011 o 47,7 % a v roku 2012 – o 42,4 % z celkového
počtu zapísaných prekladateľov. Možno sa domnievať, že ide o menej
aktívnych prekladateľov, u ktorých bol počet úkonov za daný rok nulový, no z dôvodu absencie podkladov toto tvrdenie nie je podložené.
Z dostupných údajov vyplýva, že celkový počet prekladateľských
úkonov v roku 2009 predstavoval 109 888, z toho bolo 86,4 % pre fy– 69 –

zické a právnické osoby. V roku 2010 bol celkový počet evidovaných
prekladateľských úkonov 111 631, z toho 88,5 % pre fyzické a právnické osoby. Celkový počet prekladateľských úkonov zaznamenaných
v archíve MSSR v roku 2011 klesol na 73 232, z toho bolo 86,2 %
prekladov vykonaných pre fyzické a právnické osoby. Súčet prekladov
stúpol v roku 2012 na 123 647, z toho bolo 88,2 % prekladov vyhotovených pre fyzické a právnické osoby.
Z týchto údajov možno konštatovať stúpajúcu tendenciu počtu prekladov vykonaných prekladateľmi registrovanými na MSSR, s výnimkou roku 2011, v ktorom ale zaznamenávame najnižší počet výpisov
z prekladateľských denníkov archivovaných na Ministerstve spravodlivosti. Niektorí aktívni prekladatelia totiž vykazujú aj niekoľko tisíc
prekladov ročne. Nezaslanie výpisu z prekladateľského denníka, nepravidelné zaslanie (napr. absencia podkladov za jeden polrok) či chyba,
ktorá môže nastať pri archivácii zaslaného výpisu, môže mať za následok skreslenie údajov, a preto nemožno s istotou konštatovať, že nastal
medziročný pokles objemov prekladov v porovnaní s ostatnými rokmi.
Vývin kvantity prekladov (preklady zadané štátnymi orgánmi i fyzickými a právnickými osobami spolu) je zobrazený v tomto grafe:

Graf č. 1: Celkový počet prekladov vykonaných prekladateľmi
zapísanými v zozname MSSR v rokoch 2009 – 2012

Napriek vysokému podielu chýbajúceho materiálu podrobovaného
analýze sa výskumom vo všetkých analyzovaných rokoch potvrdil neproporcionálne vyšší podiel zákaziek zadávaných fyzickými a právnickými
osobami v porovnaní s počtom zákaziek zadávaných štátnymi orgánmi.
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Pomer počtu prekladov vyhotovených pre štátne orgány na jednej strane
a pre fyzické a právnické osoby na druhej strane zobrazuje tento graf:

Graf č. 2: Podiel prekladov vyhotovených pre štátne orgány (ŠO)
a fyzické a právnické osoby (FO a PO) v rokoch 2009 – 2012

Napriek rôznorodosti v percentuálnom podiele dostupných analyzovaných dát v jednotlivých rokoch možno konštatovať, že vo všetkých
štyroch analyzovaných rokoch bol výrazne silnejší podiel prekladov
vyhotovených pre fyzické a právnické osoby. Pomer medzi prekladmi vyhotovenými pre štátne orgány a pre fyzické a právnické osoby je
v štyroch analyzovaných rokoch pomerne konštantný.
Tento graf zaznamenáva vývin priemerného počtu prekladateľských
úkonov na prekladateľa v rokoch 2009 – 2012 (spolu pre štátne orgány
i fyzické a právnické osoby), vychádzajúc z vyššie uvedených dát:

Graf č. 3: Priemerný počet prekladateľských úkonov na prekladateľa
v rokoch 2009 – 2012
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Priemerný počet úkonov na prekladateľa v roku 2009 bol 117,2.
V roku 2010 tento údaj predstavoval 119 prekladov. V roku 2011 tento
údaj klesol na 78,1 prekladov na prekladateľa a v roku 2012 bol priemerný počet prekladov na prekladateľa najvyšší – 131,9.
Priemerný počet prekladateľských úkonov na prekladateľa ale nevypovedá o priemernom počte normostrán na prekladateľa, pretože
prekladateľský úkon evidovaný v prekladateľskom denníku pod jedným číslom môže prekračovať, a v praxi aj často prekračuje, rozsah
jednej normostrany. Zaujímavým údajom by mohol byť aj priemerný
počet normostrán na jeden prekladateľský úkon, no z údajov vo výpise
z prekladateľského denníka ani priamo z prekladateľských denníkov
nemožno zistiť túto informáciu.2
Priemerné počty prekladov na prekladateľa uvádzané za jednotlivé roky sú ale relatívne, pretože, ako uvádzame vyššie, mnohí prekladatelia neurobia za rok žiadny prekladateľský úkon. Na druhej strane
existujú prekladatelia, ktorí uvádzajú tisíce prekladateľských úkonov
ročne. Vplyv na počet prekladateľských úkonov na prekladateľa môže
mať okrem iného i miesto pôsobenia prekladateľa. K rovnomernejšiemu rozdeleniu zákaziek medzi prekladateľov by mohla prispieť aj
možnosť elektronického overenia prekladu, o ktorej sa v súčasnosti
diskutuje. Podľa informácií MSSR sa uvažuje i o zavedení elektronického výpisu z prekladateľského denníka. Takáto inovácia by zabezpečila kompletnosť dát, následkom čoho by sa dal komplexne zmapovať
trh s prekladmi. Navyše by sa mohli sledovať tendencie v tejto oblasti
v reálnom čase, na rozdiel od súčasných polročných intervalov, v ktorých majú prekladatelia zasielať svoje denníky.

2

Vzorový výpis z prekladateľského denníka: http://www.google.com.ar/url?sa
=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3
A%2F%2Fwww.zbierka.sk%2Fsk%2Fpredpisy%2F490-2004-z-z.p-8096.pdf
&ei=Vdr1U8bsKYbnyQPxs4GwBA&usg=AFQjCNHKgBxIYkivA865zAKY
Zw_ZNivupQ&bvm=bv.73231344,d.bGQ
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Tlmočnícka činnosť

V čase realizácie výskumu sme disponovali databázou 285-tich
súdnych tlmočníkov. Rovnako ako v prípade prekladov vykonaných
prekladateľmi zapísanými v zozname MSSR, aj tu sme analyzovali výpisy z prekladateľských a tlmočníckych denníkov, ku ktorým nám bol
umožnený prístup v archíve MSSR. Percentuálny podiel tlmočníkov,
ktorí nezaslali výpis z tlmočníckeho denníka, bol v niektorých rokoch
ešte vyšší ako pri prekladateľoch: v roku 2009 nezaslalo výpis z tlmočníckeho denníka 37,2 % tlmočníkov, v roku 2010 to bolo 42,8 % tlmočníkov, v roku 2011 – 61,4 % tlmočníkov a v roku 2012 nezaslalo výpis
z tlmočníckeho denníka 57,2 % tlmočníkov.
Z analyzovaných dát vyplynulo, že celkový počet tlmočníckych
úkonov, t. j. tlmočníckych úkonov pre štátne orgány i pre právnické
a fyzické osoby spolu, v roku 2009 bol 4249, z toho 35,4 % úkonov
bolo vykonaných pre fyzické a právnické osoby. V roku 2010 celkový
počet tlmočníckych úkonov predstavoval 5092, z toho bolo 19,1 % pre
fyzické a právnické osoby. V roku 2011 celkový počet tlmočníckych
úkonov bol 3340, z toho 27,3 % pre fyzické a právnické osoby. Celkový počet tlmočníckych úkonov v roku 2012 bol 3954, z toho 29,4 %
tlmočníckych úkonov bolo pre fyzické a právnické osoby. Uvedené
údaje sú zobrazené v tomto grafe:

Graf č. 4: Celkový počet tlmočníckych úkonov vykonaných tlmočníkmi
zapísanými v zozname MSSR v rokoch 2009 – 2012
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Pri tlmočníckych úkonoch realizovaných súdnymi tlmočníkmi
teda možno konštatovať kolísavú tendenciu: nárast objemu tlmočenia
medziročne z roka 2009 na rok 2010, následne pokles v roku 2011
a napokon nárast v roku 2012 v porovnaní s rokom 2011. Opäť ale
treba zdôrazniť nekompletnosť analyzovaných dát, čo môže ovplyvniť
výsledky.
Tento graf zobrazuje pomer objemu tlmočníckych úkonov realizovaných pre štátne orgány a pre fyzické a právnické osoby:

Graf č. 5: Podiel tlmočníckcyh úkonov konaných tlmočníkmi zapísanými
v zozname MSSR pre štátne orgány (ŠO) a pre fyzické a právnické osoby
(FO a PO) v rokoch 2009 – 2012

Zaujímavým konštatovaním je fakt, že v prípade tlmočenia na rozdiel od prekladov výrazne prevažuje tlmočenie pre štátne orgány nad
tlmočením pre fyzické a právnické osoby. Jedným z dôvodov môže
byť v ústave SR zakotvené právo na tlmočníka pre osoby neovládajúce jazyk, v ktorom sa vedie konanie. Pri súdnom procese, ktorého
účastníkom je cudzinec či osoba neovládajúca jazyk konania, je teda
nevyhnutná prítomnosť tlmočníka. Prizvaní sú tlmočníci registrovaní
v zozname vedenom MSSR, len zriedkavo, najmä v prípadoch „exotických“ jazykov a jazykov, pre ktoré nie je v zozname registrovaný
žiadny tlmočník, sa udelí výnimka ad hoc.
Z uvedených dát vyplýva, že pri mnohých tlmočníckych úkonoch,
ktoré nie sú zadané štátnymi orgánmi, si zadávateľ najme tlmočníka,
ktorý v zozname MSSR nie je vedený. Často sa takéto tlmočenie re– 74 –

alizuje aj prostredníctvom tretieho jazyka – najmä prostredníctvom
niektorého z veľkých jazykov, ktoré v danej situácii nahradia malý či
menej rozšírený jazyk. V prípade prekladov aj na strane fyzickej či
právnickej osoby ako zadávateľa pravdepodobne častejšie vzniká potreba prekladov vykonaných prekladateľom registrovaným v zozname
MSSR, takzvaných overených prekladov s pečiatkou. Aj vtedy, keď
nejde priamo o preklady spojené s konaním pred štátnym orgánom, sa
môže požadovať overený preklad (s pečiatkou).
Rovnako ako pri celkovom objeme tlmočníckych úkonov, i v prípade rozdelenia tlmočenia podľa jeho zadávateľa je tendencia kolísavá
– nemožno jednoznačne hovoriť o náraste či poklese objemu tlmočníckych úkonov vykonaných pre štátne orgány či pre právnické a fyzické
osoby.
Pre komplexné porovnanie dát nižšie uvádzame počty tlmočníckych
úkonov, ktoré pripadajú v priemere na jedného tlmočníka zapísaného
v zozname súdnych tlmočníkov:

Graf č. 6: Priemerný počet tlmočníckcyh úkonov na tlmočníka zapísaného
v zozname MSSR v rokoch 2009 – 2012

Priemerný počet tlmočníckych úkonov v roku 2009 predstavoval
14,9 úkonov na tlmočníka, v roku 2010 to bolo 19,1 úkonov, v roku 2011
ich priemerný počet klesol na 11,7 úkonov na tlmočníka a v roku 2012
pripadalo na tlmočníka priemerne 13,9 úkonov. Ide teda o výrazne nižšie
počty úkonov ako pri prekladoch, čo môže byť spôsobené spomínaným
využívaním „neúradných“ tlmočníkov pri situáciách, ktoré nevyžadujú
tlmočníka registrovaného v zozname tlmočníkov vedenom MSSR.
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Záver
Kvantitatívnou analýzou prekladateľských a tlmočníckych úkonov
realizovaných na Slovensku v rokoch 2009 – 2012 sme zistili, že údaje v oblasti prekladateľskej a tlmočníckej činnosti sa výrazne odlišujú.
V prípade prekladateľskej činnosti možno hovoriť o tendencii nárastu objemu prekladateľských úkonov. Navyše je zaujímavý fakt, že pri
väčšine prekladov (86,2 – 88,5 % v priebehu analyzovaných rokov) boli
zadávateľmi fyzické a právnické osoby. V prípade tlmočníckych úkonov možno hovoriť o tendencii kolísania celkového objemu tlmočníckych úkonov. Výrazne nižší podiel tlmočníckych úkonov (19,1 – 35,4
% počas analyzovaných rokov) bol vykonaný pre fyzické a právnické
osoby. Nižší je aj priemerný počet tlmočníckych úkonov na tlmočníka
v porovnaní s priemerným počtom prekladateľských úkonov na prekladateľa. Táto situácia je, samozrejme, ovplyvnená mnohými legislatívnymi, spoločenskými a sociálnymi faktormi. Radi by sme zdôraznili
aj vysoké percento nezaslaných výpisov z prekladateľských a tlmočníckych denníkov, ktoré majú prekladatelia a tlmočníci zasielať Ministerstvu spravodlivosti SR polročne a ktoré sú uložené v archíve ministerstva. Nekompletnosť dát môže výsledky tejto analýzy relativizovať.
Aj zmapovaním slovenského trhu s prekladmi a tlmočníckymi úkonmi vykonanými prekladateľmi a tlmočníkmi registrovanými v zozname
MSSR chce riešiteľský kolektív diagnostikovať prázdne miesta v oblasti prekladu právnych textov. Ďalšou časťou kvantitatívneho výskumu
bude zhodnotenie objemu prekladov a tlmočenia podľa ich rozdelenia
na jazyky. Výsledky budú predstavovať základ na ďalší výskum, v rámci ktorého sa majú sformulovať konvencie a normy vedúce k tvorbe
ucelenej teoretickej bázy v oblasti právneho prekladu a prispievajúce
k zvyšovaniu úrovne prekladov právnych textov na Slovensku.
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Aus dem Stadtbuch
von Schmöllnitz/Smolník
Beitrag zu juristischen Vermerken in den Handschriften
Anfang des 18. Jhrs.
Erika Mayerová

(1699)
Anno 1699 den 3ten Maij
Im wehrenden Richter Ampt des Ehrenve/ten, Vor/ichtigen, Nahmhafften vnndt wohlweißen Herrn Lucas Schleißgers Nachrichters des
Ehrenve/ten Herrn Jacobi Langs. Bergmei/ters deß ehrenve/ten Herrn
Willhelmi Wa//erbauchs. I/t er/chienen vor daß gantzs Ehrenve/te Gericht, der Ehrenve/te vnndt Wohlweiße Herr Ca/parus Ko/tenskÿ damahls gewe/t Herr Stadt Vormunder In Nahmen deß Edel vnndt Kun/
treichen herrn Georgij Zimmermans dero Löblicher Kaÿ/erlicher vnndt
Königlicher Schmölnitzeri/cher Kupfferhandlungs Hammermeÿ/ters,
Vnndt unß für gebracht, wie der Obgenandter Herr Georgius Zimmerman von dem Wohl Edlen Vndt ge/trengen1 Herrn Matthia Frantz Ethesio damahls dero Obgedachter Kaÿ/erlicher vnndt Königlicher Löblichen Kupfferhandlungs Wohl Verordneten Herren Verwaltern Ein Hauß
habe erkaufft, welches Hauß der Obgedachter Herr Verwalter von dem
Michel lerch erkaufft hatte, welches gelegen an der Ro//nauer Gaß /
ampt den zugehörigen dreÿ Wießen, die eine auff den Maÿerhoff undt
2. in dem Teichgrundt, wie auch in den Sichen Grundt ein Landt vnndt
ein Garten, welches der Herr Obgedachte Verwalter von dem Herrn
hanß Tut/chnack erkaufft hatte, Vnndt an Stadt deß gartens welcher hinter dem Jacob Maliniak gelegen, welcher zu dem Hauß gehörig war,
1

Hier: statočný
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dem Obgedachten Herrn Hammermei/ter gegeben hat, welcher Kauff
/ich er/trecket biß Hundert Vnndt Acht Vnndt Viertzig ie est 148 Vngari/che Gulden, Vnndt unß hierinnen der Obgedachte Herr Ca/parius
Ko/ten/ki erbetten, damit /olcher Kauff möchte unßer Ordentliche Stadt
Protucal möchte einge/chrieben werden, welches wir vor Recht undt
billich2 erkennet undt haben /olches zur be//erer Glaubwürdigkeit undt
Nachricht ein/chreiben la//en. So ge/chehen Wie oben. Anno et die.
(1702)
Anno 1702 den isten Maij
Im wehrenden Richter Ampt deß Ehrenve/ten, Vor/ichtigen, Nahmhafften Vnndt Wohlweißen Herren Wilhelmi Wa//erbauchs. Nachrichrers Ehrenve/ten Herrn Jacobi Langs. Bergmei/ters eben deß Ehrenve/ten Herrn Wilhelmi Wa//erbauchs. I/t für Vnß alß einen Ehrenve/
ten Sitzenden Rath Kommen undt er/chienen /indt der Ehr/ame Vndt
Wohlweiße Herr Johannes Lang mit dem Herrn Maÿ/ter, Tobias Palle/
ch, Vndt unß für gebracht, wie daß der Maÿ/ter Tobias Palle/ch mit
/einer Frau Mutter Göerg Palle/ichin, eine Wieß Von /einem Bruder
Valten Palle/ch erkaufft hatten alß Nemblich Vmb fl. 20. Hungari/ch
auff dem Vördern Meÿerhoff gelegen; doch mit dem gedingt wenn ihnen dieße bemeldte Wieß /olte feÿl werden, /o /oll der Valten Palle/ch
/ampt /einen Kindern für anderen freünden den Vorzug dartzu haben.
Item mehr die obengenandte Frau Göerg Palle/chin einen Garten, Von
der Frauen Su/anna Pigerin In Stricoltß Grundt erkaufft umb fl. 5,, 50
d. Vnndt unß hierinnen erbetten damit /olchs Kaüff in Vnßer gewöhnliche Stadt Protucal möchte einge/chrieben werden; Alß haben wir für
billich angesehen, Vndt /olchs Kaüff ein/chreiben la//en. /o ge/chehen
wie oben.
Anno 1702 den I/ten Maij
Im wehrenden Richter Ampt deß Ehrenve/ten Für/ichtigen, Nahmhafften vndt Wohlweißen Herren Willhelmi Wa//erbauchs. Nachrichters Ehrenfe/ten Herren Jacobi Langs. Bergmei/ters Ehrenve/ten Herren
2

Hier: spravodlivý, správny
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eben Willhelmi Wa//erbauchs. I/t für unß alß einen Ehrenve/ten Sitzenden Rath Kommen Vnndt er/chienen der Ehr/ame Vnndt Wohlweiße
Herr Johannes Lang, /ampt dem Herrn Maÿ/ter Tobias Palle/ch Vndt
unß für gebracht, wie daß nunmehro der Edelve/te in Gott ruhende
Herr Tobias Moritz gewe/ter Cahsirer beÿ allhießiger Löblicher Kupffer Handtlung unter/chiedliche Grundt Güter alß Wießen Vndt Gärten
allhier gehabt hat, Vndt /oliche nunmehro die Gott ruhende Frau Clara
eingebohrene Moritzin alß von ihren Seeligen Herren Vatter geweßenen Joanneli/chen Cahsirer Tobias Moritz geerbte Wießen Vndt Gärten
allhier gleich wie die/elbigen ihren Nahmen haben Vor ihren Tödlichen
hin/cheiden zu Ca/chau ihrer Frau Schwe/ter Anna Palle/chin die/elben
bemeldten gütter Verla//en hat, Vndt unß hierinen gebetten damit /olche
verla//en/chafft möchte in Vnßer gewöhnliches Stadt Protucal möchts
einge/chrieben werden, welches wir für billich erkandt undt haben /
olchs ein/chreiben la//en wie folget. Der er/te Garten unter dem Michäel Schreiber gelegen. Der andere in der Aw neben der Handlungs gro//
en garten. Der drittte Garten unten in der Aw in Erlen, neben deß Mathias Ochs /einen Garten gelegen. Der vierdte Garten vor dem Sichen
Grundt, neben deß Michäel Kreißels undt Michäel lang gelegen. Der
fünffte beÿ der Schaurin hinter dem Daniel Zöbner vndt Daniel Schornberger gelegen. Sech/te /tück eine Wieß in dem Vördern Teich grundt
zwi/chen Mathias Ochs vnndt Michäel Kreißels gelegen.
Anno 1702 den 16 ten Julij
In wehrenden Richter Ampte deß Ehrenve/ten Vor/ichtigen Nahmhafften Vnndt Wohlweißen Herren Willhelmi Wa//erbauchs. Nachrichters deß Erhrenve/ten Herrn Jacobi Langs. Bergmei/ters deß Ehren Ve/
ten H. auch Willhelmi Wa//erbauchs I/t für einen gantzen EhrenVe/
ten Rath Kommen Vnndt er/chienen der Ehrbahre H. Michael Lang.
in Nahmens /eines Eÿdams nemblich deß Edel Ve/ten H. Pauli Rokals
der Zeit Hütten/chreibers, unndt Vnß fürgebracht, wie daß der/elbe /ein
Eÿdam einen Garten erkaufft hatte von dem Ehrenve/ten Herr Jacob
Loÿ nemblich umb fl. 12 Hungari/ch. Alß hat Er Vnß hierinnen gebetten damit wir /olchen Kauff in Vnßer gewöhnliches Stadt Protucal ein/
chreiben La//en, welches wir für billich ange/ehen. Vnndt zur be//erer
Glaubwürdigkeit undt Nachricht unßerer Nachkömbling ein/chreiben
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la//en. Ge/chehen Anno et die ut Supra. Welcher Garten gelegen i/t in
der Aw beÿ dem kun/tgraben an den Brückel.
Anno 1702 den 16 ten Julij
Im wehrenden Richter Ampt deß Ehren Ve/ten, Vor/ichtigen, Nahmhafften Vnndt Wohlweißen Herrn Wilhelmi Wa//erbauchs. Nachrichrers
EhrenVe/ten Herrn Jacobi Langs. Bergmei/ters eben deß Ehren Ve/ten
Herren Wilhelmi Wa//erbauchs. I/t Kommen Vnndt er/chienen der Ehrbahre Herr Michäel Lang der Eltere Vnndt unß für gebracht, Dieweilen
Nun Seeligen gedächtnüß Herrn David Fabricius, dem Seeligen Herrn
Herrn Baron Joannellj /ein /einz Hauß, Länder, Wießen undt Gärten,
umb eine gewi//e /chulden zum unterpfandt gegeben hat auff 6 Jahr mit
dießer Condition, wo fern Er die obgenandte /chulden in den 6. Jahren
nicht ablegen /olte, /o /olle Er mit die/en /einen Güttern zu thun undt zu
la//en haben waß undt wie Er will weilen aber von den/elben Ländern
/olte eins /ein dem Seeligen Hÿeronimo Lang verkauffet worden, weil
aber daß Hauß mit den ϋbrigen Ländern Gärten vnndt Wießen i/t auff die
löblichen Oberhungari/chen Cammer Kommen Vnndt anjetzo der Wohl
Edelve/te undt ge/trenge Herr Mathias Frantz Ethesig dießer Zeit Verordneter Herr Verwalter hatte die/es Hauß /ampt den anderen Ländern,
Wießen undt Gärten, von der löblichen Cammer angenohmen, Vndt Er
auch daß obgenandte Verkauffte Landt Von dem obgedachten Michäel
lang gerichtiglich zu ruck Pratendiret undt wollen haben, Er aber obgenandter Michäel Lang Vor einen gantzen Ehrenve/ten Rath auff eine löbliche Cammer Appeliret drauff Ihme eine Hochlöbliche Cammer durch
einen Decret an den Herren Buchhalter Joan: Loerntz Nicolä/chij daß
obgedachte hand/chriftlichen Vber heben undt überla//en hat; Alß hat
Er unß gebetten damit wir /olches in un/er gewöhnliches Stadt Protocal wollen ein/chreiben la//en welches wir zur be//erer Glaubwürdigkeit
undt Nachricht ein/chreiben La//en; So ge/chehen Anno et Die ut Supra.
(1712)
Anno 1712 den 23 Aprill
In Wehrenden Richter Ambt deß Ehren Ve/ten Vor/ichtigen Nahmhafften Vnndt Wohlweißen Herrn Antoni Cowanetz. Nach Richters deß
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Ehren Ve/ten Vndt Wohlweüßen Herrn Jacob Lang. Berg Mei/ter deß
Ehren Ve/ten Vnd wohl Weüßen Herrn Andreas Steiner. I/t er/chienen
der Ehrenve/te Vndt Wohlweiße Herr Antonij Cowanetz der/elben Zeit
Wohlverordneter Richter, In Gleüchen der Ehrbahre Vnd hochgeehrte
Herr Johan Jo/eph Grimbtner, Wie auch der Ehren Ve/te Vndt Wohlweiße Herr Jacob Lang, Wie auch der Ehren Ve/te Vnd Wohlweiße
Herr Andreas Steiner, Vndt Vnß für gebracht Wie daß der Ehren Ve/te
Vnndt Wohlweiße Herr Antoni Cowanetz, Mit dem Ehrbaren Herrn Johan Jo/eph Grimbtner Einen freündtlichen Vergleich getroffen, wegen
der Verla//enen Gütter, deß In Gott Ruhenden Herrn Johann Grimbtner,
ge…ßenen3 Bürger Vndt Inwohner alhier, daß der/elbige Er Noch /eine
Kinder heüt oder Morgen nicht an ihm zu /uchen haben, an dem Ehren Ve/ten Vndt Wohlweißen Herrn Antonÿ Cowanetz, Wie auch deß
Herrn Jacob Grimbtners /eine Kinder an ihm nichts zu /uchen haben.
Batte Vnß derowegen, damit wir /olches in Vnßer Stadt Protocal wollen ein/chreüben laßen, welches wir zur beßerer Glaubwirdigkeit Vndt
Nachricht ein/chreüben laßen. So ge/chehen et Die ut Supra.
(1714)
Anno 1714 den 26 Januario
Im wehrenden Richter Ampt deß Ehrenve/ten für/ichtigen Vndt
Wohleÿßen Herrn Jacobus Lang Nachrichter Herrn Antonio Kowanetz.
Bergmei/ter Herr Andrea/ Staÿner. I/t für daß lobliche gericht Er/chienen, der Joannes Raÿcko alß vnßer Mülburger, in nahmen deß Wohl
Edel vnd Ge/trengen Herrn Tobia/ Aloy/ius Ruprecht, alß wohl be/telter beÿ dießer Kaÿßerlichen Loblichen Handlung buchhalter, vnd unß
für gebracht wie daß obgemelter Ge/trenger herr buchhalter, alß von
dem Herrn Martino Le/chin/ky, Ein Hauß Erkaufft /ampt den, Wißen
vnd Gärten, Welches gelegen ist zwi/schen deß Jacob Haßter vntenher.
vndt oben der gaßen, umb fl. 90 ungari/che auff /ich vndt /eine Erben
darzu Gehericht Ein Heim Garten, vnd Ein Kraut Garten, gelegen neben deß Anreas Schlei/chers /ein Hauß, darzu Ein Wieß in Taich Grundt
gelegen neben deß Ca/paro Raabs darbeÿ auch i/t zugeherich die Helft
deß Brunneß zum Hauß; Alßo hatt Er unß Erbeten damit wir /olches in
3

Dieses Wort schwer zu entziffern.
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unßer gewöhnliches Stadt Protocal wollen Ein/chreiben laßen, welches
wir zur beßerer glaubwürdigkeit vnd Nachricht Ein/chreiben laßen; So
ge/chehen Anno et die ut Supra;;
(1719)
In Nahmen der Allerheÿlig/ten Vndt Vnzertheilten Dreÿfaltigkeit I/t
heünt endes ge/ezten dato zwi/chen mir Tobia Aloÿ: Rueprecht keÿ/
erlichem buechhalter alda alß ainem Vndt Jacob ha/chter mit Eli/abetha
/einer Ehewürthin alß andern Theÿll allhier in Schmölnitz vollgender
vergleich ge/chlo//en, undt von un/ beeden theÿlln willig eingegangen
werden nemblich: Ich Jacob ha/chter mit undt in nahmen meiner Ehe
Consortin, nachdeme /elb/t erkenne Vndt bekenne daß meinem herren
Nachbarn /:Titl:/ herrn Rueprecht daß Kleine Spacium oder Gä/l zwi/
chen un/ern beeden heü/ern zu regenwetters zeit weg der von meinem
hauß abrinenden dach Traffen /ehr Ge/chwer=undt /chädlich fallet, dahero umb die/en /chaden ferner hin abzuwenden, cedir Vnd verkaufe
Ich wohlgedachten meinem herren Nachbarn Vmb Ailff Gulden hungari/ch idest 11 f. hungari/ch dies kleine Platz oder gä/l biß gantz an
mein hauß an /ambt mein Stückl Garten von die/es Gä/ßl an der graden linie nach biß an daß end meines Gartens worunter drey ob/t baüme würcklich begriffen, der biern oder vierdta baum aber an welchen
eben der ent/cheidungs Zaun ange/lag kommet, /olche zwar zur meinem Hauß gehörig=allein die frucht davon zu meines Herrn Nachbarn
/:Titl:/ herrn Rueprechts hauß ader perpetuum ver/chrieben /ein, undt
weder Ich, noch meine Nachkömblinge oder Erbnembende den gring/
ten zuo/pruch darzu haben auch niemandten /olle freÿ haben noch /ich
unterfangen dißen baümen einig /chaden zuzufügen vielweniger gaar
zu ruiniren oder vmbzuhauen.
So zahle hingeg ich Rueprecht meinem Nachbarn Jacob ha/chter
über die /chon vorangegebene Sechß gulden hung. noch fünfte /o zuo /
ammen i/t Ailff Gulden hung. ver obligire mich dabeÿ auf aigene Unko/
ten mein haußgach mit einer dachrinnen al/o zu ver/ehen damit auch
die von mein Nachbarn ha/chters dach abrinnenede Kräfte darein flie//
en, vndt al/o beeden häu/ern ohne /chaden ablauffen /ollen; will auch
die linia garten zaun /o weit /ich daß mir cedirt vndt verkauffte Stückh
garten er/tehcket, machen la//en, alleine die/es alß auch die dachrinn zu
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keiner conseqventz, /ondern nur vors er/te mahl , ins künfftig aber wan
/o wohl an dachrinn werckh alß auch der zeill garten Ent/cheigungß
zaunn etwas baufällig oder mangelbar werden mögte, /oll undt will Ich
Jacob ha/chter oder meine nachkömling vndt pose//ores die/es hau/es /:
wer Sie immer /ein mög:/ mit /: Titl./ herrn Rueprecht alß nachbar /olches zu repariren gleiche Unko/ten zu trag /chuldig /ein. Damit nun wir
beede Theill die/es ge/chlo//enen contract oder vergleichs allerma//n
ver/ichert /ein, haben wir /olbiges hiemit authentice /chrifftlich verfa//
en. vndt beÿm Ehr/amen Stadt gericht allhier coramisiren la//en. So ge/
echehen Schmölnitz den 30 /ten April Anno 1719.
Tol. Aloy: Rupprecht
Gegenwerthig zwi/chen Ihre Ge/treng herrn buochhalter Tobi: Aloy:
Ruprecht alß ainem vndt Jacob ha/chter mit /einer Ehewürthin alß anderten theÿll ge/chlo//ener contract i/t unwiderrufflich dem Ehr/amben
Statt Gericht gebührend angezeigt, undt In das Statt- Gericht Protocoll
inserirt worden Schmönlitz den 30 /ten Aprill Anno 1719.
(1720)
Anno 1720 den 14ten 7bris
Im Wehrenden Richter Ambt deß Ehren Ve/ten Vndt Wohlwei/en
Herrn Michäels Tut/chnak Nach Richters deß Ehrenve/ten Vndt Wohwei/en Herrn Michäel Hering. berg Maÿ/ters deß Ehrenve/ten Herrn
Andreas Fridrichs. I/t für üns alß einem Ehrenve/ten /itzenden Rath
kommen der Ehrenve/te Herr Michäel Haring der Zeit Wohlbe/telter
Herr Nach Richter unß fürgebracht undt zu vernehmen geben; Wie
alß Er, Von dem Herrn Matthias Chowanetz, die Peter Langi/che hoff/
tadt umb 30 hungari/che Gulden erkaufft Ihme ein Hauß darzu Erbaut,
welches gelegen zwi/chen den hanß Chowanetz undt Paul Köhler/ches
Häußer, Vndt die /eine Vätterliche Grundt Stückh darzu gezogen, wie
folget: Er/tlich ein Graß Garten beÿ der Obermühl. undt ein Krauth
Garten beÿ dem Maÿerhoff. Item eine Wie//en hinter Pöckn Höch, undt
eine Wieß in Pöckhn Grundt auff /ich, undt /eine Erben; Vnß hierinnen Erbethen, damit wir /olchen Kauff in un/er Stadt Protocol möchten
ei/etzen. Al/ haben Wir für billich undt recht ange/ehen, Vndt /olchen
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Kauff Ei/chreiben la//en. So ge/chehen Anno et elic ut Supra. Item Von
wegen die zugehörigen Gütter zu dem Peter Langi/che hoffstadt gehörig, Wan der Herr Matthias Chowanetz möcht hie gegeben oder Verkauffen, Ich der Er/te tritt darzu haben möchte. undt /oliches außerhalb
/einer leiblichen Kindern.
Anno 1720 den 21 /ten Xbris
In wehrenden Ampt deß Ehrenve/ten Vndt Wohlwei/en Herrn
Michäelis Tutschnag. Ehrenve/ten Vndt Wohlwei/en Herrn Nach Richters Michäelis Hering. berg Maÿ/ters deß Ehrenve/ten Vndt Wohlwei/en
Herrn Andreas Fridrichs, hatt beÿ dem Ehrenve/ten Sitzenden Rath vorgebracht, derselbig Zeit Ehrenve/ter Vndt Wohlwei/er Herr Stadt Richter Michäel Tutschnag, Wie Er /eie Seeliger Vatter in der Contagion
Seeliglich einge/chlaffen, Vndt ein Hauß /ambt manich liegenden aber
ver/ezten Grundt Stückern, alß auch unter/chiedliche Schulden hat hinterla//en, Wie aber der obbenandter Herr Michäel Tutschnag alß Jüng/
ter Sohn Seines Vatters, Solches Hauß undt über bliebene Gütter nicht
an frembde Händt hatt lo/ßen wollen, Sondern /ich beÿ Einem Ehrenve/
ten Rath Im 1712 tn Jahr angegeben umb /olches Hauß undt hintengebliebene Gütter wie auch ein Ehrenve/ter Rath zur /elber Zeit Wohl
zufrieden weilen ein Hauß umb ein geringes Preÿß zu der Selbigen Zeit
war, Vndt an beiden ziemlich Erfeller war, Al/o ein Ehrenve/ter Rath
billigkeit Gemöß, Ihm Solches Hauß undt darzu gehörige Grund Stücker umb fl hungari/che 79 d 29 zu ge/chätzt, Welche Grundt Stückher
laut Specification gewe/en sindt.
Anno 1720 den 21 Xbris
Im Wehrenden Richter Ambt des Ehrenve/ten Vndt Wohlwei/en
Herrn Michäels Tut/chnak Nachrichters Ehrenve/ten Vndt Wohlwei/en
Herrn Michäelis Hering berg Maÿ/ters des Ehrenve/ten Vndt Wohlwei/
en errn Andreas Fridrichs, I/t für uns alß Ehrenve/ter Sizende Rath kommenVndt Er/chienen der Ehr/ame Vndt Wei/e herr Melicher Kornatz,
Vndt uns freündlichen zu vernöhmen geben, Wie Er Ein hauß gelegen
zwi/chen Jacob Pe/chins Vndt Gottfriedt Li/che/ki von Beligen Lerkas
Sle/inger /ein Schwieger Vatter umb fl 60 hungari/che /ambt den zuge– 85 –

hörigen Gütter Wie/ßen Vndt Gärten auf /ich undt /eine Erben Erkaufft
hat. Welcher Wir für billich undt recht erkandt, undt /olchen billichen
Kauf in daß Protocol annotiren wollen, die Gütter /eindt
alß
pmmo Daß Hauß alß oben gennandt
2cto In Taüch Grundt Eine Wü//e
3tio In Mayerhoff eine, neben Matthias Kowanetz Vndt Michäel
Zippl gelegen.
4to Höll…4 Höf zwi/chen Matthias Kowanetz Vnd Jacob Lang gelegen.
5to Einen Krauth Garten oben deß Matthias Klein gelegen.
6to Im Maÿer Landt Eine Wie/e, ober deß Hanß Lang gelegen.
7mo Eine Wieß, auf Kaÿßers Grotth gelegen.
8mo Item ein landt zwi/chen dem Tobias Seletzki Vndt Andreas
Chowanetz gelegen
Zum Welchen Kauff Wir Ihmo alß ein Ehrenve/ter Rath wün/chen
viel Glück undt reichen Seegen darzu ge/chehen Anno et die ut Supra.
(1728)
Anno 1728 In wehrenden Richter Ambt deß Ehrenve/ten Vor/ichtigen undt Wohlwei/en Herrn Michäelis Herring, NachRichters des
Ehrenve/ten und Wohwei/en Herrn Andreas Chowanetz, bergmaÿ/ters
deß Ehren Ve/ten undt Wohlwei/en Herrn Michäelis Tutschnag, I/t füro
Vnß alß Einem Ehren Ve/ten Sitzenden Rath Kommen undt Er/chienen
der Ehr/ahme herr Andreas Filla, undt vnß freündlichen zu vernöhmben
geben undt Erbetten, Wie daß Er in gegenwarth deß Herrn Georg Schoberth, herrn Dawidt Lerchs undt Michäel Maÿers, mit der Vidica Zawohlin Ihre Hauß gelegen zwi/chen Samuel Bruhi, undt Elias I/chelen/
ki Einen Ehrlichen Kauff gethan, au// gleiche Eins den andern nichts
zu zahlen, Sondern auff einen Beÿkauff der Andreas Filla gegeben hat
fl 1 d 20; zu die/em Hauß Erkauffte Er obbenandte Andreas Filla Eine
Wieß von dem nunmehro Weÿlandt Valentino; alß Er noch am leben
wahr, welche gelegen in Teüch Grundt beÿm Matthias Kü//el /eÿner
4

Wort unlesbar
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Wie/, umb fl 3, d 36. Item mehr ein Krauth Garthen von Paul Jurit/chka
zwi/chen Matthias Kowanetz undt Georg Tre/cher. Ihre Garten gelegen
umb fl 2 d 60. Auff /ich undt /eine Erben. Zalte Er Vnß derowegen damit Wür /olches in Vn/er Statt Protocol wollen Ein/chreÿben la//en. So
auch Ein Neü geraumb Stückh beÿ Hanß Langs landt, unter der Rühnen
Welches wür für billich Erkandt, undt /einer bitt nit ab/chlagen wollen,
ge/chehen Anno ut Supra den 19 7bris.
Schlussbemerkungen

Wie aus den vorliegenden Texten hervorgeht, wurden die rechtlichen Angelegenheiten in Schmöllnitz/Smolník in dieser Zeit bereits
geregelt, wobei die Institution des “Rechtamtes” im Leben der Bürger
eine unvertretbare Rolle spielte. Das Stadtbuch enthält über 300 Seiten
vorwiegend deutschsprachiger Eintragungen aus dem 15. – 18. Jahrhundert. Vor uns steht das Vorhaben, dieses wertvolle Schriftdenkmal
zu edieren, um die vielseitige Geschichte dieser kleinen Bergstadt zugänglich zu machen.
Použitá literatúra

BOCK, V.: Slovník středovĕké nĕmčiny pro historiky. České Budĕjovice,
1995.
LEXER, M.: Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch. Stuttgart : S. Hirzel
Verlag, 1961.
SMOLNÍCKA MESTSKÁ KNIHA, orig. V Orsz. Széchényi könyvt (od
1922) pod sign. Clm. 385.
Práca vznikla v rámci trojročného projektu VEGA 1/0858/13.
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Kurz zur Charakteristik
der deutschen Kanzleisprache
von Schmölnitz/Smolník
Erika Mayerová

I. T. Piirainen und J. Meier schätzen sehr, dass es in der Slowakei
gelungen ist, viele Stadtbücher aus dem Mittelalter bis heute zu erhalten. Es sind auch Stadtbücher aus heute schon kleinen und „unbedeutenden“ Städten, in denen „die Deutschen einen dominanten Anteil an
der Einwohnerzahl und eine große Bedeutung im wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Leben hatten“.1
Das älteste Stadtbuch von Schmöllnitz/Smolník gehört zu den wertvollen auf deutsch geschriebenen handschriftlichen Dokumenten. Das
Original des ältesten Stadbuches von Schmöllnitz/Smolník wird seit
1922 in der Handschriftensammlung der Széchényi Bibliothek in Budapest unter der Signatur Clm. 385 aufbewahrt (bis 1918 befand es sich
im Archiv in Smolník). Der Name Smolník, der auf eine ältere Besiedlung deutet, erscheint zum ersten Mal im Jahr 1290 zuerst als Name des
Baches (in der ungarischen Form Sumulnuch existiert der erste schriftliche Beleg sogar aus dem Jahr 1243)2. Wenn der König Karl Robert
im Jahr 1327 der neuen Stadt die Privilegien von Schemnitz/Banská
Štiavnica erteilt und 1332 anordnet, dass der Stadt der gesamte Boden
im Umkreis von 2 Meilen gehören sollte3, wird Schmöllnitz zu einem
bedeutenden wirtschaftlichen Zentrum. Es sind die deutschen Kolonisten, die sich in der 2. Hälfte des 12. Jhrs. im Hnilec-Tal und im Tal
1
2
3

Meier/Piirainen (1993, s. 28)
Ratkoš (1979, s. 77)
Lacko (2011, s. 17)
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von Schmöllnitz niedersetzen, nach Silber, Gold suchen und dabei viel
effektiver als die Einheimischen arbeiten.
Da die Eintragungen im ältesten Stadbuch von Schmöllnitz/Smolník
bis Anfang des 18. Jahrhunderts reichen, interessiert uns, wie der Stand
des Neuhochdeutschen in diesen Handschriften ist, und ob noch mitteldeutsche und bairische Einflüsse zu finden sind.
Im Bereich der vokalischen Graphemik:
Mittelhochdeutsches (Mhd.) a kommt allgemein als a vor: Stadt
1699, 1712; Wa//erbauchs, Vatter, lang 1702; In Nahmen…, verwalter
1719; Garten 1714, 1719, 1728;
Mhd. â ist durch a wiedergegeben: Rath 1699, 1702, 1720; la//en
1699, 1702, 1712;
Mhd. i erscheinen als i: Ich 1719, In, I/t 1728; Richter 1712, 1714,
1720; Kindern 1720; aber auch mit ü: Ehewürthin 1719. Ein Mal:
würcklich 1719.
Mhd. î wird in unserem untersuchten Belegmaterial konsequent
diphtongiert und als ei, eÿ, aÿ geschrieben: Schreibers 1702, Zeit, Wohlwei/en 1720, /ein1702, 1714, 1720, 1720; Auch als eü: Wohl Weüßen
Herrn, ein/chreüben 1712.
Mhd. û ist in unserem Belegwort konsequent diphtongiert Hauß
1699, 1702, 1714, 1720…; Das mhd. uf als Präposition ist auch nur in
der diphtongierter Form zu finden: auff 1702, 1714, 1720, 1719;
Mhd. iu und der Umlaut von û sind im Mhd. zusammengefallen und
ihre graphische Entsprechung ist eü: heüt 1712, Heüßer 1720.
Der mhd. Diphtong ei wird graphisch mit eÿ, aÿ gekennzeichnet:
Keÿ/erlichem, darbeÿ, Allerheÿlig/ten 1719, Maÿ/ter 1702. Die Monophtongierung ei > eist nur auf die Lexeme nhd. beide beschränkt: al/o
beeden häu/ern 1719.
Der mhd. Diphtong ou findet in unserem material die neuhochdeutsche Entsprechung au: erkaufft, Kauff 1699, 1720; Frau 1702.
Als Wiedergabe des. Mhd ie erscheint meist ie: die 1702, hierinnen
1720, dießer Zeit 1720.
Das mhd. uo ist mit uo, ue und mit der u- Schreibung zu belegen:
zuo/pruch 1719; buechhalter 1719; buchhalter 1714.
Für das mhd. üe ist eine graphische Wiedergabe zu finden ü: Gütter
1720.
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Das mhd. Abletsuffix –nisse ist ein Mal in der oberdeutschen Form
–nus vertreten: gedächtnüß 1702.
Im Bereich der konsonantischen Graphemik ist noch die unmotivierte Konsonantenverdopplung und –häufung zu beobachten. Vor allem im Auslaut des mhd. t kommen mehrere Endungen zum Ausdruck:
vnd 1714; vndt, landt, genandt, erkandt 1720, Krauth, Grotth 1720,
Grundt 1728 Stückh 1719.
Beim Substantiv „Stadt“ erscheint auch die ostmitteldeutsche Form
–dt: Stadt Protocal 1699, 1702, 1712. Diese Schreibweise hat sich als
zweckmäßige Unterscheidung zu Statt erst im 18. Jhr. durchgesetzt
(Stadt – urbs).4
Die Lautverbindung mb mit Variante mp kommt in unserem Material ziemlich häufig vor: nemblich 1719, Ambt, frembde, umb 1720,
Ampt 1699, sampt, 1714, 1720;
Im Auslaut erscheint das sgn. Vermittelnde gk: Glaubwürdigkeit
1699, glaubwürdigkeit 1714, billigkeit 1720.
Da nach V. Moser5 die Länge des vorangehenden Vokals durch h
in der 2. Hälfte des 16. Jahrhundets bezeichnet wird, kommen solche
Länge-Bezeichnungen in unserem Material vor: Ihre Garten, ge/chehen 1728, des Ehrenve/ten Herrn, gebührend 1719, gewöhnliches 1714.
Aber auch: am leben wahr 1728.
Neuhochdeutsche Form des Zahlwortes elf ist in der Form ailff zu
belegen: Ailff Gulden 1719.
Schlussbemerkungen

Die Erforschung der mittelalterlichen schriftlichen Denkmäler auf
dem Gebiet der Slowakei hat zweifellos ihre kulturelle und historische
Begründung. Nach P. Ernst begegnet „ das Sprachsystem, und das gilt
besonders für das Deutsche vom Mittelalter bis in die Neuzeit, dem
aufmerksamen Betrachter in vielfältigen horizontal-geographischen
(diatopischen) Ausprägungen, den historischen und gegenwärtigen
4
5

Kettman (1967, s. 228)
Moser (1929, s. 21)
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Dialekten.“6 Da erklären auch F. Hartweg und K. – P. Wegera die Tatsache, dass innerhalb eines Textes eine gewisse Uneinheitlichkeit „durchaus erkennbaren und beschreibbaren Regeln und Prinzipien unterliegt.“7
Dieser Beitrag ist nur der erste Versuch um festzustellen, durch
welche Einflüsse sich die Eintragungen im Stadtbuch von Schmöllnitz/
Smolník gekennzeichnen. Eine sprachliche Analyse hat bereits im 1966
S. Gárgonyi durchgeführt und veröffentlicht.8 Da er aber die Untersuchungen nicht unter Bezugnahme auf das sog. „Normal-Mitellhochdeutsch“ gemacht hat, wird das unser Ziel sein.
Použitá literatúra

ERNST, P.: Die Anfänge der frühneuhochdeutschen Sprache in Wien. Wien :
Edition Preasens, 1994.
GÁRDONYI, S.: Das Stdatbuch von Schmöllnitz. In: Arbeiten zur deutschen Philologie II. Debrecen, 1966, S. 109-138).
HARTWEG, F.,WEGERA, K.-P.: Frühneuhochdeutsch. Eine Einführung
in die deutsche Sprache des Spätmittelalters und der Neuzei . Tübingen :
Max Niemeyer Verlag, 1989.
KETTMANN, G.: Die Kursächsische Kanzleisprache zwischen 1486 und
1546. Berlin : Akademie Verlag, 1967.
LACKO, M.: Smolník – vzostup a pád jedného banského mesta. Z histórie
baníctva v spišsko-gemerskej banskej oblasti. In: História 5 – 6, 2011.
MEIER, J./PIIRAINEN, I. T.: Das Stadtbuch von Schwedlar/Švedlár. Levoča, 1993.
MOSER, V.: Frühneuhochdeutsche Grammatik, III. Bd.: Lautlehre. Heidelberg : Carl Winter Universitätsverlag, 1929.
RATKOŠ, P.: Mesto Smolník v stredoveku. In: Zborník Slovenského banského múzea, roč. 9, 1979.
Práca vznikla v rámci trojročného projektu VEGA 1/0858/13.
6
7
8

Ernst (1994, s. 11)
Hartweg/Wegera (1989, s. 92)
Gárdonyi, Sándor :: Das Stadbuch von Schmöllnitz. In: Arbeiten zur deutschen
Philologie II (s. 109-138), Debrecen, 1966.
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Úloha diskurzu pri preklade
Katarína Motyková

Úvod
Prekladateľa, obchodníka, turistického sprievodcu či turistu môžeme považovať v zmysle tzv. cultural turns, kultúrneho obratu, či presnejšie v zmysle zmeny prekladateľskej paradigmy (označovanej ako
translational turn) za hybridnú osobnosť, ostatne, ako každého, kto je
konfrontovaný s každodennou skutočnosťou globalizovanej spoločnosti. Taká hybridná osobnosť je nútená prekladať, aby vôbec prežila
(Bachmann-Medick, 2009, s. 251). Z hľadiska definície prekladu v jeho
najširšom zmysle slova môžeme za prekladateľskú činnosť považovať
takmer každú činnosť: od bežného ranného čítania novín až po konanie pred súdom, keď za proces a výsledok prekladu zodpovedá súdny
prekladateľ.
Prekladateľské procesy, a podľa mňa nielen literárne preklady, sa
podieľajú na diskurzných praktikách, spoluvytvárajú diskurzné formácie a ako kultúrna technika ovplyvňujú mocenské vzťahy a štruktúry
(tamtiež, s. 244).
Prekladateľ ako spolutvorca verejného diskurzu

Podľa teoretických východísk lingvistickej diskurznej analýzy sa za
diskurzy považujú virtuálne textové korpusy, ktoré spolu súvisia prostredníctvom obsahových, resp. sémantických kritérií (Busse, Teubert,
2013, s. 16). K určitému diskurzu tak podľa Busseho a Teuberta (tamtiež, s. 17) patria všetky texty, ktoré sa venujú konkrétnemu predmetu, téme či konceptu, pričom vykazujú vzájomné sémantické vzťahy,
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prípadne s nimi súvisia na úrovni výpovede, komunikácie či funkcie.
Zároveň podľa nich ide o také texty, ktoré z hľadiska výskumu zodpovedajú vytýčenému časovému rámcu, prostrediu, spoločenským kritériám, komunikačnému typu, žánrovým či iným parametrom a navyše
na seba explicitne alebo implicitne odkazujú.1
Keller (2007, s. 64) rozlišuje medzi tzv. verejným diskurzom, t. j.
diskurzom so všeobecnou orientáciou na publikum vo verejnom priestore, ktorý je sprostredkovaný masovými médiami, a medzi špeciálnym
diskurzom, ktorý sa odohráva v špecifických častiach spoločenského
priestoru, napr. v rámci vedeckého kontextu. V slovenských masových
médiách v roku 2014 rezonovala téma referenda o eventuálnom zavedení či odmietnutí inštitútu registrovaného partnerstva a o adopciách
párov rovnakého pohlavia. Hoci podnetom na ňu bolo úsilie o konzerváciu obrazu tradičnej rodiny, práve vďaka špecifikám mediálneho
priestoru sa vo verejnej diskusii tento obraz čoraz viac problematizuje.
Texty, ktoré vznikli a vznikajú v súvislosti s touto témou, by sme mohli
zaradiť do diskurzu o registrovanom partnerstve, ktorý prislúcha nadradenému diskurzu o rodine.
Do tohto diskurzu patrí aj článok zo 14. 1. 2014 v denníku SME,
ktorý reflektuje roztržku medzi nábytkovým výrobcom IKEA a kresťanskými aktivistami, reprezentovanými Alianciou za rodinu. Impulzom na krátku výmenu názorov v médiách sa stal reklamný text uverejnený v live magazíne IKEA, ktorý v tlačenej forme vyšiel na Slovensku
v novembri 2013 a ktorý je v skrátenej forme k dispozícii aj na internetovej stránke. Jeho protagonistkami sú dve Britky, žijúce v spoločnej domácnosti, ktoré spolu vychovávajú maloletého syna. Úvod patrí
stručnému vysvetleniu rodinnej a ekonomickej situácie domácnosti
oboch zákazníčok, do ktorej prichádza bytová architektka, pripravená
vyriešiť stiesnené priestorové podmienky:

1

Ako príklad Busse a Teubert (2013, s. 17) uvádzajú diskurz o tzv. polemike
historikov Historikerstreit, ktorá sa uskutočnila v nemeckých médiách v rokoch
1986 – 1987 a ktorú rozpútal článok Jürgena Habermasa, reagujúci na vyjadrenia
historika Ernsta Nolteho o nacizme a komunizme (pozri napr. http://www.faz.
net/aktuell/feuilleton/debatten/historikerstreit-die-habermas-methode-13568.
html; http://www.3sat.de/page/?source=/ard/sendung/92063/index.html )
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Kirsty a Clara bývajú v podkrovnej časti domu, ktorý patrí Clarinej
mame. V tomto malom priestore doslova bojujú o centimetre: jedna miestnosť je spálňou, obývacou izbou, pracovňou i škôlkou pre
ich ročného synčeka Isaaca zároveň. Isaac rastie veľmi rýchlo, čomu
sa musí prispôsobovať aj priestor. Interiérová dizajnérka live Pernilla
Warnhammar navštívila túto rodinku a navrhla im uskutočniť malé
zmeny, ktoré im pomohli užívať si spoločne strávené chvíle naplno.2

Prekladateľ používa postupy vzhľadom na diskurznú úroveň, v ktorej sa pohybuje. Tak sa skutočnosť, že IKEA nepublikovala tento text
v ruských katalógoch, verejnosti môže javiť ako lokalizácia, teda adaptovanie textu na cieľové jazykové i kultúrne spoločenstvo. Takéto prispôsobenie katalógu ruskému kontextu poslúžilo ako argument Aliancii
za rodinu, ktorá vo vyššie uvedenom článku z januára 2014 v denníku
SME švédsku firmu obvinila z propagácie homosexuálnych partnerstiev u nás. V prípade ruského katalógu však išlo skôr o právnické než
o prekladateľské rozhodnutie, keďže v Ruskej federácii platí zákon3,
ktorý zakazuje propagáciu netradičných a popieranie tradičných rodinných hodnôt. Hovorca Aliancie Anton Chromík, citovaný v predmetnom článku, ďalej argumentoval vyretušovaním žien v katalógu IKEA
z roku 2012 určenom pre arabské krajiny: „Od Ikea by očakával, že
bude rešpektovať kultúru, do ktorej prichádza. ΄Katalógy v Rusku takéto články neobsahujú. Takisto ako katalógy v arabských krajinách
nezobrazujú ženy.΄ Aktivisti žiadajú, aby Ikea magazín stiahla a za
zverejnenie článku sa verejne ospravedlnila.“4 Hovorkyňa obchodného
domu IKEA v Slovenskej republike sa vo svojej reakcii, tiež citovanej
v uvedenom článku, odvoláva na stratégiu tolerancie, ktorá podľa mňa
implicitne odkazuje na švédske chápanie rodiny:
2

3

4

www.ikeafamilylivemagazine.com/sk/sk/article/35587, [zvýraznené podľa originálu]
Federálny zákon N 35-FZ zo dňa 29. 06. 2013 O vnesenii izmenenij v statiu 5
Federaľnogo zakona O zaščite detej ot informacii, pričiňajuščej vred ich zdoroviu i razvitiu i otdeľnyje zakonodateľnyje akty Rossijskoj Federacii v ceľach zaščity detej ot informacii, propagandirujuščej otricanije tradicionnych semejnych
cennostej.
http://www.sme.sk/c/7067008/na-ikea-utocia-pre-clanok-o-spoluziti-zien-podporili-ich-aj-biskupi.html
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Výrobca nábytku ospravedlnenie nezvažuje. „V článku nič nepropagujeme, je to len príbeh ľudí z jednej domácnosti, ktorí medzi nami
tiež žijú,“ vraví hovorkyňa Ikea Jana Hrubcová. Vysvetľuje, že vo firme chcú byť tolerantní ku každému. „Snažíme sa robiť všetko pre to,
aby sa zachovávali rovnaké príležitosti pre všetkých, bez ohľadu na
sexuálnu orientáciu, vek, pohlavie či fyzické schopnosti.“5

V každom prípade IKEA vo svojom katalógu v roku 2012 pre Saudskú Arábiu naozaj vyretušovala z fotografií všetky ženy, kým v ostatných verziách katalógu, t. j. aj v slovenskej, prirodzene, nechýbali. Odstránenie žien z fotografií vyvolalo v domovine známeho obchodného
reťazca nevôľu, a to dokonca aj zo strany čelných predstaviteľov štátu.6
Názory švédskej ministerky hospodárstva a bývalého švédskeho ombudsmana pre rodovú rovnosť sprostredkovali čiastočne aj slovenské
médiá, v ktorých táto informácia vyvolala postrehnuteľný ohlas, ako to
vidno v článku z 1. 10. 2012 v denníku SME:
Švédska ministerka hospodárstva Ewa Björlingová už vyjadrila nespokojnosť s týmto stavom, keď povedala, že „ženy nemožno vymazať z reality“. Podľa jej slov ide o dôkaz, že pokiaľ ide o dosiahnutie
rovnoprávnosti mužov a žien, pred Saudskou Arábiou je ešte dlhá
cesta. [...]Rozhodnutie IKEA kritizoval aj právnik Klas Borgström,
ktorý bol v rokoch 2000 – 2007 švédskym ombudsmanom pre rodovú rovnosť. Podľa neho by nábytkárska firma mala rešpektovať etické princípy platné vo Švédsku. Dodal, že nemožno robiť marketing
a predávať a súčasne diskriminovať ženy. Podľa jeho názoru by firma
urobila lepšie, keby sa stiahla zo saudskoarabského trhu.7

5

6

7

http://www.sme.sk/c/7067008/na-ikea-utocia-pre-clanok-o-spoluziti-zien-podporili-ich-aj-biskupi.html
Pozri napr. http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/ikea-zensiert-frauenbilder-in-katalog-fuer-saudi-arabien-a-858929.html; http://www.dn.se/ekonomi/inga-kvinnor-i-saudisk-ikeakatalog/
http://www.sme.sk/c/6552237/ikea-vyretusovala-zo-saudskeho-katalogu-vsetky-zeny.html
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Treba podotknúť, že v roku 2013 už ženy v katalógu IKEA určenom
pre arabský svet neabsentovali.
Napriek tomu, že oba prípady spornej lokalizácie katalógu nemôžeme pokladať za riešenie prekladateľa (či prekladateľského kolektívu),
slobodne sa rozhodujúceho medzi viacerými prekladateľskými postupmi, určite to treba pokladať za problematiku prekladu v širšom zmysle.
Preložiteľnosť či nepreložiteľnosť fenoménu z východiskovej kultúry
pritom priamo vyplynula z existujúcich diskurzívnych a nediskurzívnych praktík8 v cieľovej kultúre.
Naopak, súdny prekladateľ sa nachádza v situácii, ako uvádza Guldanová (2013, s. 56), keď sa od neho očakáva, že v konaní pred súdom
preloží všetky výrazy východiskového textu a nič nevynechá, s čím
súvisí aj riešenie prípadnej nepreložiteľnosti problematického pojmu:
„V reálnej situácii čiastkovej nepreložiteľnosti niektorého pojmu alebo
súvislosti by sa teda dalo uvažovať o tom, že by tlmočník/prekladateľ
minimálne vysvetlil podstatu nepreložiteľnosti konkrétneho problému
a v závislosti od vzniknutej situácie by navrhol stratégiu ďalšieho postupu.“
V situácii, keď v slovenskej legislatíve absentuje ekvivalentný pojem (ako je to aj v prípade švédskeho zákona sambolagen, ktorý upravuje vzťahy životných partnerov – opačného i rovnakého pohlavia – žijúcich v spoločnej domácnosti), sa prekladateľ môže oprieť o fungujúce
pojmy v danom diskurze v cieľovej kultúre (hoci aj na úrovni masmédií), alebo ich môže celkom obísť. Gáborová (2013, s. 45) k prekladu
zákonov uvádza: „Konvencie rôznych krajín predpisujú rôzne spôsoby
uvádzania zákonov a prekladateľ tvorí text v zmysle zachovania funkčnej ekvivalencie tak, aby ho prijímajúca kultúra vnímala ako prijateľný,
pochopiteľný a s vlastným právnym systémom porovnateľný právny
text.“
Na oficiálnej stránke EURES, t. j. Európskych služieb zamestnanos-

8

Keller (2007, s. 64) za diskurzívne praktiky pokladá jednotlivé formy produkcie
výpovedí, ktoré sa materializujú v textoch, pričom ako príklad uvádza tlačové
správy, vedecké články či prednášky. Za nediskurzívne praktiky považuje formy
nejazykového konania, v našom prípade by to mohli byť napr. hroziace tresty
vyplývajúce z platnej legislatívy danej krajiny.
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ti, nachádzame preklad švédskeho pojmu samboförhållande9 výrazom
partnerské spolužitie a zákon sambolagen preložili ako zákon o spolužití, pričom nasleduje krátke vysvetlenie:
Podmienkou pre uzavretie manželstva vo Švédsku je minimálny vek
18 rokov. Obrad môže byť cirkevný alebo civilný. Nezosobášený pár
môže vo Švédsku žiť spoločne v tzv. „samboförhållande“ – t. j. partnerskom spolužití, ktoré je z viacerých hľadísk rovnoprávne manželstvu. Švédsky zákon o spolužití, tzv. sambolagen, špeciálne upravuje tieto vzťahy a otázky súvisiace s deťmi a spoločným majetkom v
prípade ukončenia vzťahu. Od 1. mája 2009 sú vo Švédsku povolené
sobáše osôb rovnakého pohlavia.10

Vzhľadom na vyššie spomínanú verejnú diskusiu v našich médiách
by prekladateľ mohol siahnuť po pojme zákon o registrovanom partnerstve, ktorý sa núka ako prípadný funkčný ekvivalent k uvedenému
švédskemu zákonu o spolužití. Takú voľbu však nepokladám za správnu, napríklad aj preto, lebo pojem registrované partnerstvo takmer výlučne odkazuje na partnerstvá osôb rovnakého pohlavia, kým švédsky
zákon o spolužití spočiatku platil len pre osoby opačného pohlavia.
Nemanželské partnerské spolužitie má vo Švédsku dlhú a intenzívnu
tradíciu, ako uvádza sociologička Catrine Andersson11, pričom uvedenému inštitútu sambolagen predchádzal až do roku 1973 inštitút zásnub
(trolovning). V roku 1987 pôvodný zákon o spolužití doplnili zákonom
č. 813/1987 o homosexuálnom spolužití, ten sa však neskôr ukázal ako
diskriminujúci. Preto sa v roku 2003 zaviedol rodovo neutrálny zákon
o partnerskom spolužití č. 376/2003. V období od roku 1995 až do roku
9

10
11

Partneri v opisovanom vzťahu sa po švédsky označujú výrazom sambo (doslovne spolubývajúci). V tejto súvislosti sa používajú v bežnej hovorovej komunikácii výrazy ako särbo (partneri v stabilnom vzťahu, no nežijú v jednej domácnosti), delsbo (partneri v stabilnom vzťahu, ktorí spolu žijú v spoločnej domácnosti
len čiastočne) a vtipné kompozitum, vytvorené analogicky, je mambo, označujúce dospelé dieťa žijúce v domácnosti svojich rodičov, napr. z ekonomických
dôvodov.
http://www.eures.sk/clanok_detail.php?id=50
http://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/aktamakarexterna_v2.pdf
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2009 sa vo Švédsku páry rovnakého pohlavia mohli stať registrovanými partnermi podľa zákona o registrovanom partnerstve č. 1117/199412.
Tento zákon zaručoval registrovaným partnerom takmer rovnaké práva a povinnosti, aké zo zákona o manželstve vyplývali pre manželov.
V roku 2009 sa však inštitút registrovaného partnerstva vo Švédsku
zrušil a nadobudol platnosť nový, rodovo neutrálny zákon o manželstve
č. 253/2009. Catrine Andersson uvádza, že za taký ho uznali na základe správy, vypracovanej komisiou švédskej vlády, ktorá konštatovala,
že „osobitná právna úprava je diskriminujúca a pojem manželstvo má
dostatočne symbolickú hodnotu, aby mohol zahŕňať aj páry rovnakého
pohlavia.“13
Výsledkom tohto dlhodobého procesu sú dnes vo Švédsku dva rodovo neutrálne zákony, ktoré upravujú vzájomné spolužitie dvoch osôb
žijúcich v spoločnej domácnosti: zákon o spolužití a zákon o manželstve. Pokiaľ ide o samotný pojem registrované partnerstvo, vo Švédsku
existuje aj naďalej, ale odkazuje na zákon, ktorý už nie je v platnosti.14
Aj na Slovensku tento pojem poznáme, hoci zákon, na ktorý by sa rád
odvolával, celkom absentuje.
Záver
Diskurzy sa podľa Kellera (2007, s. 67) rozširujú viac či menej
anonymizovanými komunikačnými procesmi či praktikami pomocou
rozličných prostriedkov, medzi ktoré okrem iného zaraďuje masmediálne texty, texty krásnej literatúry alebo zákony. Ak preklad reklamného
katalógu či preklad zákona považujeme za diskurzívnu praktiku, potom
by mali aj translatológovia rozšíriť predmet svojho výskumu z úrovne
textu na úroveň diskurzu.
Výsledky prekladateľských procesov, t. j. preložené texty, ovplyvňujú verejný diskurz na všetkých jeho úrovniach. Príklad zákona
o spolužití partnerov, ktorý v našom priestore môže fungovať len ako
12
13

14

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941117.HTM
http://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/aktamakarexterna_v2.pdf, preklad KM.
http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/55/81/d9c8b72b.pdf
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preložený pojem, odkazujúci na denotát vo východiskovom kontexte, je jedným z takých prípadov. Zároveň si však treba uvedomiť, že
preložený pojem nefunguje vo vzduchoprázdne, ale tematicky súvisí
s cieľovým diskurzom, stáva sa jeho súčasťou a v konečnom dôsledku
i možným stavebným prvkom.15
Súdny prekladateľ sa, prirodzene, ocitá v inej pozícii ako napr. prekladateľ reklamného textu, no aj on môže načrieť do výpovedí produkovaných v masových médiách a pri zvolenom prekladateľskom postupe
(väčšinou komentovanom, vysvetľujúcom) sa môže inšpirovať živým
diskurzom o danej téme. Zároveň by však mal vychádzať z interkultúrneho charakteru prekladateľského procesu a neustále si pripomínať
fakt, že sa väčšinou pohybuje medzi dvoma sémanticky spriaznenými,
no často historicky či ideologicky odlišnými diskurzami.
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O chýbajúcom termíne.
Dostane sa do zákona úradný prekladateľ?
Jana Rakšányiová

Úvod
Názov príspevku signalizuje, že pociťujeme potrebu kodifikovať
termín presne a jednoznačne pomenúvajúci špecializáciu v rámci prekladateľskej a tlmočníckej činnosti, ktorej produktom je preklad v štyroch predpísaných častiach, s prekladateľskou doložkou, na vysokej
profesionálnej úrovni a s právnou relevanciou. Autor tohto translátu úspešne aboslvoval skúšky a je zapísaní v zozname prekladateľov
a tlmočníkov vedenom na Ministerstve spravodlivosti SR. Označenie
prekladateľ uvedené v doposiaľ platnom zákone 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov považujeme za široké. Prax na
to reaguje s rozmyslom a stretávame sa s rôznymi, nižšie uvádzanými
pomenovaniami. Za najprijateľnejší zo sémantického aj onomaziologického hľadiska pokladáme pomenovanie úradný prekladateľ a odporúčame zaradiť ho do novely zákona.
Historický exkurz

Pri čítaní dokumentov z rodinného archívu sme našli listinu vystavenú 24. augusta 1904, starú presne 110 rokov a veľmi zaujímavú
z prekladateľského hľadiska. Na papieri nezvyklých rozmerov bola
rukou čiernym a modrým atramentom napísaná hlavička:
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----------------------------------------Preklad slovensky -------------------------------Výtach s krstnej Matriki Cislo 126 v Senici dna 31 /tritcateho
prveho decembra/ roku 1896 /tisíc osemstodevadest šest/
V tomto kontexte uvádzame len poslednú stranu dokumentu, dnes
nazývanú prekladateľská doložka. Tá pochádza z pera notára, čo nás
vedie k presvedčeniu, že úradní prekladatelia vtedy nejestvovali.
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Prepis slovenského textu:
Na zaklade obsahnuteho dekreta pod čislom „58“/88 od Kralovskeho
uherskeho justičneho ministeriuma s pritomnym aj veslovenskem
jaziku dosvedčujem že pritomni slovenski preklad sa srovnává zu
pripojenym z uherskym originalným.---------------------------------V Senici /1904/ tisicdevatstoštiti augusta /24/ dvacatehoštvrteho.
------------------------(nečitateľný podpis)
Kir:közjegyzö
Kral: notár
Oválna pečiatka: Dr. Kálmán Antal
Preklad vo vtedajšej slovenčine vyhotovil teda kráľovský notár
a zaúčtoval si 5 korún a 80 grajciarov, čo sú približne 3 zlatky (vtedy
hodnota asi 100 kg žita alebo 4 kg masla).
Od zážitkovej histórie k teórii:

Paradox č. 1: stav hyperonymie
Snahou zákonodarcov je nepochybne o. i. dosiahnuť v zákonoch
a platných právnych predpisoch aj terminologickú „čistotu“ v tom
zmysle, aby pomenovania vytvárali jednoznačný vzťah medzi pojmom
a termínom a aby termín neumožňoval rôzne kvalitatívne či kategoriálne interpretácie. Sledovaný termín prekladateľ je hyperonymum, tvorí
paradigmatický vzťah hyperonymie a v exaktnom chápaní by mal byť
doplnený atribútom, v danom prípade smerujúcim k podstate Zákona
č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V translačnej praxi sa používajú presnejšie profesijné označenia, ako napr.
prekladateľ umeleckej literatúry, odborný prekladateľ či prekladateľ
technickej dokumentácie, avšak v prísne regulovanom prostredí práva
sa aj do zákona dostal strešný pojem, ktorý je príliš všeobecný a nijako
nevyjadruje špecifiká vykonávanej práce.
Prekladatelia totiž tvoria veľmi heterogénnu skupinu: od expertov
cez živnostníkov (SZČO), osôb v slobodnom povolaní, v závislej čin– 103 –

nosti, vo vedľajšom pracovnom pomere, pracujúcich na dohodu až po
„fuškárov“ a diletantov. Vykonávanie tohto povolania (napr. pre agentúry, vydavateľstvá) nie je na Slovensku vo všeobecnosti podmienené
autorizáciou, certifikáciou, členstvom v komore1 a pod. Len v dvoch
oblastiach jestvujú regulatíva:
1. Príloha č. 2 k (živnostenskému) zákonu č. 455/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov prináša zoznam viazaných živností, v ktorom
pre živnosť Vyučovanie v odborecudzích jazykov, prekladateľské
a tlmočnícke služby2 platia tieto podmienky:
– dokončené štúdium príslušných jazykov na vysokej škole alebo
vysvedčenie o zložení štátnej jazykovej skúšky alebo
– preukázanie aspoň 10-ročného pobytu v štáte s úradným jazykom, ktorý sa má vyučovať, prekladať alebo tlmočiale
s výnimkou spomínaného:
2. Zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktorý sa (podľa nášho názoru) vzťahuje na transláty
s najvyšším stupňom právnej platnosti a administratívnej relevancie. Preto je vyhotovovanie prekladov predmetného žánru, formátu,
významu a právnej relevancie podmienené overenými osobnostnými a odbornými kvalitami prekladateľa. O to paradoxnejšie je zistenie, že pre spomínaný žáner neexistuje kodifikované a záväzné
pomenovania. Prekvapuje nás, že aj Ministerstvo spravodlivosti SR
vedie Zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladateľov: tu treba podotknúť, že nie je prekladateľ ako prekladateľ a bolo by treba jasne odlíšiť túto skupinu translátorov s pečaťou (i pečiatkou!) ako experta
na špecifický druh odbornej interlingválnej komunikácie.
Paradox č. 2: onomaziologický chaos
Tam, kde je terminologická medzera, vznikne (laicky povedané)
„ľudová tvorivosť“ alebo (vyjadrené odborne) onomaziologický cha1

2

Komora prekladateľov totiž na Slovensku ani neexistuje a už dve desaťročia sa
vedú diskusie o tom, prečo, ako alebo či ju vôbec založiť.
Nepovažujeme za správne, že didaktická a translačná dimenzia oblasti cudzích
jazykov sa zastrešujú jednou živnosťou.
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os. Podstata tohto javu i samotná prax si vyžaduje hyponymum, teda
konkrétnejší pojem, podradený hyperonymu preklad, prekladateľ. Pre
súdy, matriku, políciu teda nestačia preklady, vyžadujú sa špecifické
preklady, ktoré sa potom (bez opory v zákone) a ad hoc pomenúvajú
ako súdny preklad, úradný preklad, preklad s pečiatkou, úradne overený preklad, overený preklad, ba až bludne ako preklady so súdnou doložkou3, pretože korektným výrazom v tomto prípade je prekladateľská
doložka. Našli sme aj ponuky na označenie tohto výrazu ako právny
preklad4.
Veľmi podobná (čo do terminologickej nejednotnosti) je situácia
aj v Českej republike, kde sa v porovnateľných kontextoch vyskytujú pomenovania soudní úřední překlad, překlad s kulatým razítkem, se
soudním ověřením, uředně ověřený, s ověřením soudním tlumočníkem,
oficiální, certifikovaný, certifikovaný/úřední, překlad s tlumočnickou
doložkou. Okrem toho, že postup pri vymenúvaní je trochu odlišný,
jestvuje aj zoznam v znení Evidence znalců a tlumočníků ministerstva
spravedlnosti ČR, kde sa za nadradený pojem označujúci translátora
považuje tlmočník.
Paralelne sme porovnávali texty na stránkach legislatívy EÚ5 Ako
nájsť súdneho tlmočníka, kde by sme očakávali terminologickú jednotu
a spoľahlivosť. Zatiaľ čo sa v slovenskej verzii dôsledne používal
výraz súdny tlmočník a prekladateľ, česká paralelná verzia neodôvodnene striedala označenia soudní tlumočník nebo překladatel, překladatel právních textu, právní tlumočník, ktoré sa podľa nášho názoru
vymykajú úzu.
Uvedením týchto príkladov nechceme komentovať situáciu u nás,
pretože celý synonymický rad pomenovaní tejto špeciálnej profesie
jestvuje aj v SRN. Nemeckú administratívnu korektnosť pritom dozaista nemožno upodozrievať z nedbalosti. Rešeršovaním sme našli takéto
pomenovania tejto profesie, resp. takéto formulácie, ktoré registruje aj
3

4

5

Takto označujú daný žáner prekladateľské agentúry ponúkajúce služby a tieto
pomenovania kolujú aj v komunikácii.
Niektoré agentúry zdôrazňujú, že úradný a právny preklad nie sú totožné druhy,
iné ich druhy používajú ako synonymá.
https://e-justice.europa.eu/content_find_a_legal_translator_or_an_interpreter116-cs.do
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najväčšia prekladateľská organizácia v Nemecku BDÜ, Bundesverband
der Dolmetscher und Übersetzer e. V., ktorá bola založená v roku 1955,
sídli v Berlíne, zastrešuje 13 združení a organizuje vyše 7500 prekladateľov a tlmočníkov, pracujúcich vo vyše osemdesiatich jazykoch6.
Striedajú sa tu tieto označenia:
• staatlich anerkannte und ermächtigte Übersetzerin für...,
• beeidigter Übersetzer für...,
• XY, ermächtigt und allgemein beeidigt,
• Beeidigt/ermächtigt/bestellt durch...7,
• vereidigte Dolmetscherin für...8,
• für beglaubigtes Dolmetschen oder Übersetzen...,
• Die Zulassung muss vorliegen als Vereidigte/r oder Öffentlich
Bestellte/r oder Ermächtigte/r Dolmetscher/in oder Übersetzer/in...,
• Gerichtsübersetzer/-dolmetscher,
• Urkundenübersetzer (laut den Rechtsvorschriften des jeweiligen
Bundeslandes öffentlich bestellt und allgemein vereidigt/beeidigt
oder ermächtigt).
Produkty tohto druhu translačnej činnosti sa v SRN tiež označujú
rôzne. Dôvodom nie je svojvôľa alebo onomaziologická neistota, ale
rozdielne zákony a predpisy v jednotlivých spolkových krajinách. Spomínaný zväz uvádza tieto platné znenia:
 offiziell bestätigte Übersetzung,
 bescheinigte Übersetzung,
 bestätigte Übersetzung,
 beglaubigte Übersetzungen von Urkunden, Fachtexten (Recht,
Wirtschaft, Medizin).
Nemeckí prekladatelia patriaci pod našu kategóriu (dosiaľ neoficiálne nazývaného) úradného prekladu však svoju špecializáciu sami
zužujú: v referenciách väčšinou uvádzajú smer prekladu z cudzieho do

6
7

8

http://www.bdue.de/der-beruf/uebersetzer/
Na tomto mieste býva uvedená skratka, napr. LG Stuttgart, OLG Dresden, teda
vymenovaný krajinským súdom alebo vrchným/vyšším krajinským súdom.
Týmto spôsobom ?/za tým ? sa uvádza jazyk.
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materinského jazyka a len menšia časť z nich prekladá oboma smermi.
Nikto nie je polyhistor, ale orientuje sa na niekoľko oblastí, ktoré jasne
deklaruje, ako napr. na dokumenty, zmluvy, obchodné právo, občianske
právo, verejnú správu, preklady pre súdy, matriku, advokátov, notárov,
políciu a pod.).
Produkty translačnej činnosti týchto prekladateľov (beeidigte, auch
vereidigte bzw. ermächtigte Übersetzer) rovnako ako u nás osvedčujú
v doložke správnosť a úplnosť prekladov (die Richtigkeit und Vollständigkeit von Übersetzungen).
Pri orientovaní sa v zložitej situácii nám môže pomôcť Bundesgesetzblatt (zbierka zákonov)9, kde nájdeme ustanovenia pre jednotlivé
spolkové krajiny, napr.:
• Dies gilt nur für Bundesland Bayern: Gesetz über die öffentliche
Bestellung und allgemeine Beeidigung von Dolmetschern und
Übersetzern (Dolmetschergesetz-DolmG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.08.1981 (Bay.GVBl. S. 324), geändert durch
Gesetz vom 10.02.2000 (Bay.GVBl. S. 46)
Fundstelle: 1981 (Bay.GVBl. S. 324), 2000 (Bay.GVBl. S. 46)
• Dies gilt nur für Bundesland Mecklenburg-Vorpommern: Dies gilt
nur für Bundesland Mecklenburg-Vorpommern: Gesetz über die
öffentliche Bestellung und allgemeine Beeidigung von Dolmetschern
und Übersetzern (Dolmetschergesetz - DolmG) vom06.01.1993
(GVOBl. M-V S. 2)
Fundstelle: 1993 (GVOBl. M-V S. 2)
• Dies gilt nur für Bundesland Sachsen: Dies gilt nur für Bundesland
Sachsen: Sächsisches Gesetz über die öffentliche Bestellung und
allgemeine Beeidigung von Dolmetschern und Übersetzern (Sächsisches Dolmetschergesetz - SächsDolmG) vom 16.06.1994 (SächsGVBl. S. 1105), zuletzt geändert durch Artikel 25 des Gesetzes vom
10.04.2003 (SächsGVBl. S. 94))
Fundstelle: 1994 (SächsGVBl. S. 1105), 1998 (SächsGVBl. S. 662),
2001 (SächsGVBl. S. 426), 2003 (SächsGVBl. S. 94)

9

Dostupná na: www.bgbl.de

– 107 –

Následky pluricentrizmu
– dublety alebo pseudosynonymá?

Treba však podotknúť, že nemčina ako pluricentrický jazyk, fungujúci vo viacerých štátnych útvaroch, verbalizuje viaceré právne systémy, a preto disponuje niekedy až troma terminologickými variantmi.10
Vyplýva to z historického vývoja právnych poriadkov:
„Rechtsordnungen als kulturelle Einheiten bedingen nicht nur eigenständige rechtliche Inhalte und Rechtsvorschriften, sondern auch
eine eigene Tradition der sprachlichen Exteriorisierung dieser Inhalte sowie der Kommunikation über diese Rechtsinhalte im algemeinen.
Dies betrifft vor allem einmal die Schriftlichkeit des Rechts, die in den
verschiedenen Kulturen sehr unterschiedlich ausgeprägt ist, aber auch
die Form der schriflichen Fixierung des Rechts, die Art der entstehenden Texte (Textsortenkonvention) und die Differenziertheit der verwendeten Terminologie.“ (Sandrini, 1999, s. 10)
Z tohto dôvodu treba paralelne sledovať aj rakúske a švajčiarske
podmienky. U našich juhozápadných susedov jestvuje už vyše deväťdesiat rokov (od roku 1920) Österreichischer Verband der allgemein
beeideten und gerichtlich zertifizierten Dolmetscher11. Rakúsky zväz
prekladateľov a tlmočníkov, ktorí pred súdom skladajú prísahu, sídli
vo Viedni a združuje vyše 600 profesionálov12 certifikovaných krajinskými súdmi. Pomenovanie prekladateľsko-tlmočníckej špecializácie
allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Dolmetscher nie je
len kodifikovaným a jediným správnym termínom, ale je aj zákonom
chránenou značkou. Kto tento atribút použije neoprávnene, bude stíhaný a potrestaný pokutou vo výške 10000 eur13. Zväz prijatie do tohto
stavu formuluje takto:

10

11
12

13

Problému právneho textu a kontextu a osobitne situácii, keď jeden jazyk funguje vo viacerých právnych systémoch, sa podrobne venuje M. Štefková (2013,)
s. 73-85).
http://www.gerichtsdolmetscher.at/index.php?lang=de
Špecializujú sa na 49 jazykov, medzi nimi aj na také raritné, ako je paštčina
alebo burgenlandská chorvátčina.
http://www.gerichtsdolmetscher.at/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=53&Itemid=62&lang=de
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„Der Antrag auf Eintragung in die Liste der allgemein beeideten
und gerichtlich zertifizierten Dolmetscher ist beim Präsidenten des Gerichtshofs erster Instanz jenes Sprengels einzureichen, in dem der Bewerber seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder den Ort seiner beruflichen
Tätigkeit (Zentrum der wirtschaftlichen Interessen) hat.“ 14
Tretím ohniskom pôsobenia nemecky hovoriacich úradných prekladateľov je štvorjazyčné Švajčiarsko. Od roku 1995 sídli v Ženeve orgán
ASTJ15 Association suisse des traducteurs-jurés Associazione Svizzera
dei Traduttori Giurati/Associazium svizzra dals traductors güros/Schweizerischer Verein vereidigter Übersetzer, ktorý o svojich členoch píše:
„... die alle von Schweizer Behörden vereidigt wurden und berechtigt sind, das Amt der/des vereidigten Übersetzerin/Übersetzers
auszuüben. Sie führen amtlich beglaubigte Übersetzungen aus, die mit
Staatsstempel und ihrer Unterschrift versehen sind.
Den geschützten Titel „vereidigte Übersetzerin / vereidigter Übersetzer“ dürfen nur qualifizierte und erfahrene Fachleute tragen, die vor
ihrer Vereidigung ein strenges Auswahlverfahren bestanden haben. Ihre
berufliche Tätigkeit, sowie die Honorar-Tarife werden von amtlichen
Regelungen bestimmt.“16
Z textu vyplýva, že jediným, a to chráneným označením profesie
je „prísažný/á prekladateľ/ka“. Títo špecialisti sa musia (rovnako ako
naši prekladatelia) podrobiť prísnemu výberovému konaniu, vyhotovujú „úradne overené preklady“ s pečiatkou so štátnym znakom a s podpisom, riadia sa etickým kódexom. Aj vo Švajčiarsku sú tarify stanovené príslušnými predpismi.
Akademické vzdelávanie

Preklad právnych textov patrí v širšom alebo užšom rozsahu do kurikúl prekladateľského štúdia, ale ako samostatný študijný odbor ho podľa našich doterajších zistení ponúkajú v nemecky hovoriacich krajinách
univerzita v Ženeve (Université de Genève > Fakultät für Übersetzen
14
15
16

http://www.gerichtsdolmetscher.at/index.php?lang=de
www.astj.ch
www.astj.ch/de
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und Dolmetschen, (Ausrichtung Rechtsübersetzung), Fachhochschule
Flensburg Studiengang Internationale Fachkommunikation „wirtschaftsbezogene Rechtsübersetzung“. V našom výpočte, ktorý nemožno
považovať za úplný, sa prekladu právnych textov venujú o. i. aj v Manzi (Johannes-Gutenberg-Universität Mainz), vo Viedni17, v Kolíne18.
Záver a slovo do diskusie
Sonda do situácie na Slovensku, ilustratívne a komparatívne v Českej republike, SRN, Rakúsku a vo Švajčiarsku ukazuje, že len v posledných dvoch menovaných štátoch je kodifikovaný a chránený názov
skúmanej profesie. V Nemecku je nejednotnosť daná pomerne silnou
autonómiou zákonodarstva v jednotlivých spolkových krajinách. Naša
snaha smeruje ku korekcii v našich podmienkach: stotožňujeme sa
s viacerými iniciatívami „zdola“, z radov osvietených praktizujúcich
prekladateľov19 a navrhujeme zahrnúť do dlho pripravovanej a stále
prediskutovávanej novely zákona vzťahujúceho sa na znalcov a predmetných prekladateľov jedine platný a chránený názov úradný prekladateľ a ako výsledok jeho translačnej činnosti úradný preklad. Nepochybne sa tým nesplnia len lingvistické požiadavky na tento termín
(ako jednoznačnosť, presnosť, motivovanosť, preložiteľnosť), ale aj
jeho sémantická „priezračnosť“.
Použitá literatúra

SANDRINI, Peter (Hrsg): Übersetzen von Rechtstexten – Fachkommunikation im Spannungsfeld zwischen Rechtsordnung und Sprache. Tübingen : Gunter Narr Verlag, 1999.

17
18
19

www.uibk.ac.at/translation, http://homepage.uibk.ac.at/c61302/forsch.html
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Konvencie a termíny v slovenskom
právnom preklade
Jaroslav Stahl

Úvod
Vývin právnej terminológie v slovenskej právnej praxi bol v nedávnej minulosti jednoznačne determinovaný socialistickým právnym kontextom. Keďže po spoločensko-politických premenách boli legislatívne
zmeny, ako aj definovanie nových právnych pojmov v právnej terminológii kľúčovým predpokladom na realizáciu spomínaných premien,
terminologické relikty zostali skôr na okraji právoplatného legislatívneho korpusu. Vedľa elementárnych zásahov do ústavy a rekodifikácie
hlavných častí politickej legislatívy (odstránenie explicitných odkazov
na úlohu jednej strany, vzájomné vzťahy štátnych orgánov, medzinárodné vzťahy atď.), prirodzene, mala zásadný vplyv napr. kodifikácia
Obchodného zákonníka a s tým súvisiace zmeny pri aproximácii slovenskej legislatívy počas predvstupových rokovaní s EÚ. Terminológia
a s ňou súvisiace konvencie prešli prvou zaťažkávacou skúškou práve
v 90-tych rokoch pri zavádzaní nových právnych pojmov, ktoré boli
pre právny systém predchádzajúcej spoločenskej formácie neznáme.
Ďalším medzníkom bolo práve prevzatie tohto legislatívneho rámca
Európskej únie. Pri preberaní a zavádzaní novej terminológie si všímame predovšetkým funkčnosť daného termínu v systéme národnej
legislatívy, avšak aj jeho ústrojnosť i akceptáciu v medziach terminologických konvencií slovenského právneho jazyka. Špecifickou problematikou je v súvislosti so štylistickými konvenciami aj tzv. eurolekt1,
1

Škrlantová, M.: Preklad právnych textov na národnej a nadnárodnej úrovni. Bratislava : Anapress, 2005, s. 11.

– 112 –

či eurožargón a miera ich presadzovania sa v slovenskom právnom
prostredí. V našich úvahách nám ide o sémantickú šírku termínu a jednoznačnosť a jeho konotácie, hranice konvencií a aké dopady má ich
prekročenie.
Konvencia a jej vzťah k právnemu termínu

Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka termín „konvencia“
v primárnom význame označuje ustálený spôsob, zvyklosť2, a to
v konaní, správaní sa jednotlivca aj spoločnosti, ako aj v jazyku – ustálený spôsob označovania určitého právneho javu, objektu, vzťahu či
súvislosti, ale aj vtedy, ak hovoríme o konvenciách v právnych textoch
a v právnom preklade. Svojím sémantickým záberom má označenie
konvencia logicky širší význam ako norma, ktorá sa v terminologickej rovine stáva exaktným termínom v legislatívnych a iných právnych
textoch, hoci nevylučuje dublety, ak sú kodifikované. Právny štýl, alebo
právny jazyk, ako hovoria niektorí teoretici práva, vychádza z takého fundamentu typológie práve, akým je ešte rakúsko-uhorské právo.
Naň sa navrstvujú všetky ostatné rekodifikácie a novelizácie neskorších
období až po súčasnosť. Tomu zodpovedajú aj terminologické a štýlové konvencie právneho korpusu, resp. právnych textov primárneho
(zákony, vyhlášky) aj sekundárneho typu (uznesenia, rozsudky a pod.)
(pozri Štefková, s. 46). Pri konvenciách a ich uplatňovaní teda ide
o dodržiavanie formy predmetných textov, očakávaných potenciálnymi
recipientmi v právnom prostredí – ich ignorovanie by malo príznakový
charakter alebo by producentov týchto textov pokladali za nekompetentných. Vo vzťahu k právnemu termínu konvenciu od neho odlišuje iba skutočnosť, že nemusí byť kodifikovaná ako právna norma (na
terminologickej úrovni napr. výraz odcudzenie verzus krádež, keď by
sa očakávala právne ukotvená norma vo výraze odcudzenie, no v súčasnosti je právoplatným termínom krádež). Tento vzťah platí nielen v lexikálnej ale aj v syntaktickej, štylistickej i textovolingvistickej rovine.

2

Kačala, J., Pisárčiková, M.: Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava :
Veda, vydavateľstvo SAV, 1987, s. 161.
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Význam konvencií v právnom preklade

Kľúčový význam konvencií v právnych textoch a v ich preklade
si treba uvedomovať predovšetkým v súvislosti s odlišnosťami právnych systémov jednotlivých krajín a s konotáciou príslušných právnych
termínov v kontexte týchto právnych systémov. Avšak šírka terminologických aj štýlových právnych konvencií v cieľovom jazyku často
spôsobuje prekladateľské problémy pri hľadaní správneho ekvivalentu
s ohľadom na platné právne normy jazyka cieľového právneho systému. Tu si treba pripomenúť základnú poučku J. Horeckého o tom,
že termíny sa neprekladajú, ale substituujú3. Preklad doslovného typu
alebo kalk by v tomto kontexte pôsobil nedôveryhodne, pričom v prekladateľskej praxi takéto riešenia, žiaľ, často nachádzame, a to nielen
na úkor exaktnej ekvivalencie termínov v prípade súdneho (úradného)
prekladu, ale aj elementárnej zrozumiteľnosti cieľového textu.
Napriek štýlotvorným šablónam, ktoré tvoria podstatu právnych štýlov v jednotlivých jazykoch a ktoré umožňujú identifikovať predmetný
text ako komunikát právneho charakteru, zostáva otázka viac-menej jednotných textotvorných konvencií ešte stále málo preskúmaná4. Ešte ťažšie je pre prekladateľa preniesť sa cez imanentné lingvistické rozdiely
VJ a CJ a vytvoriť v cieľovom jazyku text, zodpovedajúci textovým komunikačným očakávaniam tamojších recipientov, ako aj tamojšej súvisiacej právnej terminológii, so splnením ilokučného zámeru producenta
východiskového textu. To je o to problematickejšie, ak ide o právny text
preskriptívneho charakteru, ak sa pohybujeme mimo šablón štandardnej
komunikácie prostredníctvom nadnárodných právnych noriem.
Dopad na vývin termínov a noriem

Textotvorné konvencie pri riešení prekladateľských problémov
ako prekladateľské stratégie sa opierajú o konkrétne právne termíny
3

4

Horecký, J.: Základy slovenskej terminológie. Bratislava : Vydavateľstvo SAV,
1956, s. 132.
Štefková, M.: Právny text v preklade. Bratislava : Iura Edition, Bratislava, 2013,
s. 44.

– 114 –

ako lexiku s konkrétnou právnou históriou a s konkrétnym vývinom,
aktuálnymi konotáciami v predmetnom jazyku, prípadne s ukotvením
v konkrétnych právnych normách príslušného štátu. Praktické problémy konkrétneho prekladateľa sa začínajú pochopením daných konotácií právneho termínu v CJ (čo je vlastne samozrejmosť), ak si ho vybral
pre svoj cieľový text, a relativizáciou uvedených konotácií v konkrétnom texte. Tu je rozhodujúci skopos textu, a teda:
– účel prekladu,
– adresát(i) textu
Príklad: V rámci slovenskej trestnej legislatívy existuje odstupňovanie trestných činov. Ide o priestupok, prečin, zločin (táto zmena bola
kodifikovaná prednedávnom). Účel prekladu a adresát textu rozhoduje
o miere tohto prekladateľského problému, napr. v prípade vydávania
trestne stíhanej osoby (teda v prípade preskriptívneho textu) pri preklade textu to nemčiny, kde sa používajú tieto termíny: strafbare Handlung, Straftat, Vergehen, kde však absentuje exaktnejší sémantický náprotivok termínu prečin. Praktické dôsledky neriešenia tohto problému
si môžeme iba domyslieť, to však nie je cieľom tohto príspevku.
V oblasti obchodného práva môžeme spomenúť aj ustálené slovné spojenie kamenný obchod, vyjadrujúce stálu obchodnú prevádzku
v budovách alebo stánkoch s predajom v priamom osobnom styku, ktoré odlišujeme od internetového obchodu, umožňujúceho predaj tovaru
a služieb cez internet, teda elektronickú sieť. Na rozdiel od nemeckých
ekvivalentov slovného spojenia internetový obchod, ktorých je niekoľko, preklad termínu kamenný obchod nemá ustálený náprotivok, hoci,
samozrejme, výrazy reales Geschäft, klassisches Geschäft sú dostatočne funkčné.
Podobný prípad, avšak v opačnom smere prekladu, z nemčiny do
slovenčiny, existuje v podobe termínu: Trittbrettfahrer. Označuje páchateľa, ktorý napodobuje spôsob vykonania trestného činu iného páchateľa tak, aby tento čin bol prisúdený práve tomuto inému páchateľovi, ktorý ho takto vykonal prvý.
Slovenský preklad tohto termínu neexistuje, resp. nie s rovnakými konotáciami ako vo VJ, nevyhnutný je zložitejší opis významu,
v zmysle hore uvedeného vysvetlenia. Mohol by sa použiť termín: imi– 115 –

tátor, ktorý by však musel byť zasadený do vysvetľujúceho kontextu,
keďže nie je zavedený, a teda nie je súčasťou textotvorných konvencií
v slovenských právnych textoch. Ide však o aktuálny stav, pričom vývin
právneho štýlu v rámci textotvorných šablón smerom k pragmatickému
prístupu by to mohol zmeniť.
Tieto tri príklady sme vybrali ako výstižnejšiu ilustráciu mnohých
zdanlivo nenápadných, no pre konkrétnych prekladateľov často kritických problémov pri úspešnej implementácii prekladateľských stratégií,
založených na poznávaní a využívaní textových konvencií v CJ, avšak
aj ich kultúrnoprávneho kontextu, siahajúceho do minulosti spoločných
právnych systémov Rakúska, či neskôr aj Rakúsko-Uhorska. Táto skutočnosť však už nie je akceleračným faktorom úspešného prekódovania
invariantu požadovanej informácie z VJ. Analýza podobných ekvivalenčných problémov bude predmetom ďalšieho výskumu.
Záver
Uvedené príklady dokazujú, že preklad právnych textov je komplexný proces prenosu funkčného ekvivalentu cez nástrahy systému
prijímajúceho jazyka, právneho systému a právnej kultúry, pričom nie
vždy je korunovaný úspechom vo forme ich bezpríznakovosti na úrovni
jazykových konvencií cieľového jazyka a ich jednoznačnej akceptácie
recipientmi ako aktantmi právneho systému cieľovej krajiny. Všetko,
samozrejme, závisí od skoposu, funkcie daného textu v kontexte prijímajúceho právneho systému, čím problémy prekladateľa môžu narastať, alebo, naopak, miznúť. Uvedené príklady sú krikľavejšie, majú
však byť reprezentatívne pri pohľade na vysokú kvantitu problematických termínov, resp. termínov s problematickou možnosťou transpozície do príslušného cudzieho jazyka, hoci i takého „veľkého“, akým je
nemčina.
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Labyrintom pojmových vzťahov
k funkčnému ekvivalentu
Marketa Štefková

Úvod
Metaforický názov tejto štúdie vychádza z dvoch pojmov, ktoré zohrávajú zásadnú úlohu na ceste sprostredkovania právnej komunikácie
medzi dvomi jazykmi. Štúdia je zameraná na analýzu spleti pojmových
vzťahov právnej terminológie pochádzajúcej z viacerých právnych systémov v procese transferu týchto pojmov do iného jazyka. Vychádza
pritom z hľadania tzv. funkčného ekvivalentu, ktorý v danom kontexte
cieľového jazyka, typu textu a právneho systému sprostredkuje adresátovi prekladu spoľahlivý obraz o obsahu pojmu.
Pojem funkčný ekvivalent vnímajú viaceré translatologické školy
odlišne. Výklad sa zameriava na krátky prierez vývoja významu tohto
pojmu – od Lipskej školy cez teóriu skoposu až po pojmovú, resp. konceptuálnu analýzu podľa Šarčevicovej. Vychádzajúc z týchto náhľadov
na riešenie ekvivalenčných rozdielov medzi právnymi pojmami, krátko
poukážeme na kontextovú viazanosť niektorých prekladových ekvivalentov právnych pojmov z východiskového právneho systému a vyhodnotíme možnosti ustaľovania, resp. normovania prekladateľských
postupov v právnom preklade.
Labyrint pojmových vzťahov v právnom preklade

Právna terminológia vzhľadom na jej funkciu v právnom texte a jej
normatívnu úlohu v spoločnosti vykazuje špecifické znaky v porovnaní
s inou odbornou terminológiou. Snaha o jednoznačnosť a presnosť je
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často konfrontovaná s pôvodom právnych termínov, z ktorých mnohé
vychádzajú z bežnej slovnej zásoby a často pomenúvajú abstraktné normy a hodnoty spoločnosti.
Popri špecifickom postavení právnej terminológie a použití jazyka
v právnej komunikácii v jednom jazyku pri preklade právnych textov
vystupuje do popredia najmä
• rozdielnosť právnych systémov východiskového a cieľového jazyka;
• rozdielnosť právnych systémov fungujúcich v rámci jedného jazyka a
• uplatnenie právnej terminológie v rámci nadnárodného právneho
systému, resp. včleňovanie nadnárodných právnych termínov do
národnej legislatívy.
Všetky tieto vzťahy a súvislosti majú za následok výraznú kontextovú viazanosť niektorých právnych termínov a existenciu paralelne popri sebe fungujúcich pomenovaní zhodných alebo veľmi porovnateľných právnych pojmov.
V právnej terminológii sa obsah pojmu stanovuje na základe noriem
či konvencií spoločnosti, pričom jazyk plní nielen úlohu komunikačného nástroja, ale aj nástroja na vymedzenie obsahu abstraktných pojmov
a definovania sémantických príznakov pojmov, ktoré nemožno zachytiť
graficky, fyzicky ani schematicky. Terminológia právneho systému štátu tvorí otvorený systém, v ktorom sa obsah niektorých pojmov ustaľuje, vyvíja a mení priebežne s vývojom spoločnosti a jej názorov na
dobré fungovanie a spravovanie štátu. Viaceré právne termíny sa diferencujú v závislosti od konkrétnej politicko-spoločenskej situácie. Jednotlivé prototypy významov právnych termínov sú často špecifikované
v kontexte konkrétnej právnej normy, jej postavenia a funkcie v rámci
právneho systému.
V dôsledku historického vývoja právnej terminológie do nej vo väčšej miere ako v prípade iných terminologických sústav prenikajú pomenovania zo všeobecnej slovnej zásoby, ktoré sa v procese kodifikácie
právnych noriem terminologizujú, slobodná vôľa, dobré mravy, nočný
kľud, bezúhonnosť a pod.. Napriek požiadavke jednoznačnosti a presnosti týchto terminologizovaných pomenovaní je práve nedostatočná
definovanosť a vymedzenie pojmového poľa v právnej norme príčinou
ich nejednoznačnej interpretácie a všeobecného výkladu, ktorý sa špe– 119 –

cifikuje v závislosti od kontextu konkrétneho prípadu ich uplatnenia
v právnej praxi1.
Do právnej komunikácie sa v dôsledku koexistencie domáceho pomenovania a pomenovania cudzieho pôvodu dostáva množstvo paralelných terminologizovaných pomenovaní právnych pojmov. Príkladom
sú v prekladoch často korigované latinské či anglické výpožičky s ich
slovenskými pendantmi, ako napr. jurisdikcia a právomoc, aplikácia
právnych predpisov a ich uplatňovanie, migrácia a prisťahovalectvo,
koherencia a súčinnosť právnych krokov a ďalšie. Podobne fungujú
aj paralelné pomenovania právnych pojmov, ktoré sa na nadnárodnej
úrovni používajú ako internacionalizmy a ich náprotivné domáce pomenovania, používané na národnej úrovni, ako napr. adopcia – osvojenie a z nich odvodené adoptant – osvojenec, adoptívny rodič – osvojiteľ
a pod.
Popri používaní dubletných pomenovaní právnych pojmov sa
v právnych textoch často vyskytuje nahrádzanie termínov ich viacslovnými definíciami či vymenúvaním hyponým patriacich pod jedno hyperonymum, s cieľom presne vymedziť význam daného právneho pojmu.
Ako príklad uvádzame: drogy – omamné a psychotropné látky, jedy
a prekurzory, alebo acquis communautaire – súhrn princípov, zákonov,
politík, záväzkov a cieľov obsiahnutých v primárnom práve EÚ. Za „nebezpečnejšie“ pre prekladateľa považujeme termíny, ktoré vykazujú len
zdanlivú podobnosť, väčšinou v dôsledku pomenovaní, ktoré sú v bežnej slovnej zásobe synonymné (napr. smernica, norma, nariadenie).
3. Funkčný ekvivalent z pohľadu translatológie

Výsledkom pragmatického obratu v translatológii bol výskum celého textu, teda jeho štruktúry, funkcie i komunikačného zámeru. Lipská
škola v rámci translačnej lingvistiky zavádza pojem komunikatívna
ekvivalencia. Výber vhodného ekvivalentu závisí nielen od kontextu,
ale aj od takých faktorov, ako je napr. typ textu, komunikačná situácia,
účel prekladu, príjemca atď. (Kade, 1965, s. 93, cit. podľa Zybatow,
1

Pozri bližšie v ĎURNÍKOVÁ, N.: Nemožná synonymia možná? In: Terminologické fórum 2, Trenčín : Trenčianska univerzita, 2009.
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2010, s. 208). Pri výbere vhodného ekvivalentu je podstatná tzv. komunikatívna hodnota textu. Ak táto hodnota zostane zachovaná, možno
konštatovať, že text bol komunikatívne ekvivalentný. (Jäger, 1975, s.
36, cit. podľa Prunč, 2002, s. 59). Začiatkom 70. rokov Albrecht Neubert zavádza pojem funkčná ekvivalencia, ktorá vzniká vtedy, keď
text, alebo jednotka textu s ohľadom na daný typ textu, vyvolá v konkrétnej komunikačnej situácii ten istý komunikačný efekt, aký vyvolal
východiskový text vo východiskovom jazyku. (Neubert, 1988, cit. podľa Prunč, 2003, s. 60).
Vychádzajúc z tohto prístupu k prekladu, Hans J. Vermeer v roku
1978 publikuje všeobecnú teóriu prekladu, známu ako teória skoposu,
do ktorej Katarína Reissová vnáša dobre známy pojem funkčná ekvivalencia. Ten možno porovnať s Popovičovou (1983, s. 174) definíciou
preložiteľnosti ako „situácie medzi jazykovými prvkami originálu a prekladu, keď nastáva štruktúrna alebo funkčná významová a výrazová zámena“. Pojem funkčná ekvivalencia sa ďalej objavuje v prácach E. A.
Nidu (1982, 2001), ktorý, podobne ako Vermeer, poukazuje na fakt, že
v preklade nemožno hovoriť o ekvivalencii, ale skôr adekvátnosti a každý produkt prekladateľskej aktivity je jedinečným výtvorom jeho autora.
Úvahy o použití funkčného ekvivalentu sa objavujú aj v prácach kanadských právnikov venujúcich sa právnemu prekladu. Ich ponímanie
tohto termínu je však skôr technického charakteru a absentuje jasnejšia
definícia toho, čo funkčný ekvivalent je.
V deväťdesiatych rokoch S. Šarčevičová aplikuje úvahy o funkčnom
ekvivalente na preklad právnych textov. Funkčný ekvivalent chápe ako
termín pomenúvajúci ekvivalent z cieľového právneho systému, ktorý
plní rovnakú funkciu vo východiskovom systéme. (Šarčevič, 1988, s.
278-279) Ten teda podľa nej možno použiť len v prípade, ak takýto
ekvivalent v cieľovom právnom systéme existuje. Stanovenie funkčnej
ekvivalencie teda považuje len za prvý krok v hľadaní vhodného prekladateľského riešenia. Šarčevičová uznáva dôležitosť funkcie prekladu v cieľovom prostredí a cieľa komunikácie, poukazuje na niekoľko
problémov pri absolútnom uplatnení teórie skoposu a jej predchodkyne,
tzv. teórie translatologického konania2, na preklad v právnom diskurze.
Poukazuje pritom najmä na fakt, že pri rozhodovaní o vhodnej prekla2

V nemeckom origináli translatorisches Handeln, podľa Holz Mänttäri.
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dateľskej stratégii v prípade právneho prekladu nemôže byť najdôležitejším kritériom funkcia textu v prijímajúcom prostredí, ale právny
systém, v ktorom bude text fungovať ako záväzný právny dokument.
Cieľom prekladateľa by teda nemalo byť hľadanie identických pojmov a k nim prislúchajúcich termínov, ale odhalenie porovnateľných
vzťahov medzi pojmami, na ktorých sú postavené právne normy porovnávaných právnych systémov. Pri preklade právnych textov preto
treba vychádzať z pojmovej analýzy primárnych právnych noriem,
od ktorých sú tieto texty odvodené. Teda predtým, než sa pustíme do
prekladu sekundárnych právnych textov, treba vyhľadať primárne právne normy a zanalyzovať aspoň základnú pojmovú štruktúru týchto
textov. Pri takejto analýze sa zameriavame na funkciu pojmov v texte
a na ich vzťah k ďalším pojmom. Porovnaním rovnakej analýzy paralelných textov z cieľového právneho systému získame obraz o miere
ekvivalencie a nahraditeľnosti jednotlivých termínov z oboch systémov. Pojmová konštrukcia primárnych dokumentov nám do značnej
miery uľahčí proces stanovenia ekvivalencie medzi právnymi pojmami
z oboch právnych systémov a následne aj proces voľby vhodného ekvivalentu.
Skúsený prekladateľ právnych textov určite potvrdí, že slovník
právnej terminológie nemôže ponúknuť jednoznačné ekvivalenty právnych termínov východiskového jazyka v jazyku cieľovom, ale oveľa
prínosnejší a hodnotnejší je práve vtedy, keď prekladateľovi poskytne obraz o postavení právneho termínu v systéme a o jeho prípadných
vzťahoch s inými termínmi. Práve tieto informácie prekladateľovi pomôžu pri riešení konkrétneho prekladateľského problému v konkrétnom kontexte.
4. Možnosti ustaľovania prekladateľských postupov

Myšlienky funkčnej translatológie dodnes ďalej rozvíja Christiane Nordová (2011), ktorá prináša úvahy o pravidlách a zaužívaných
postupoch prekladania v jednotlivých oblastiach odborného prekladu.
Táto otázka priamo súvisí s procesom prekladu a s tým, čo by prekladateľ mal robiť v konkrétnej situácii. Ako sa rozhodnúť v konkrétnom
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prípade, prekladateľovi napovedajú tzv. prekladové konvencie3. Tie
Nordová chápe ako všeobecne akceptované postupy riešenia prekladateľských problémov na konkrétnej úrovni textu, ako napríklad preklad
inštitucionálnych názvov, citácií právnych predpisov, kultúrne špecifických pojmov a pod. (Nordová, 2011, s. 36-40).
Problematike ustálených postupov v procese prekladu sa venuje aj
Dolník (2006), ako pendant konvencionalizácie pritom chápe štandardizáciu. V komunikácii sa vyznačuje predovšetkým
– permanentne reprodukovanými jazykovými štruktúrami,
– tradovanými komunikačnými formami,
– rečovými deskripciami (Dolník, 2006, s. 20-22).
V praxi sú síce konvencie do istej miery zaužívané, ale z teoretického hľadiska sú len veľmi málo prebádané a spracované v odbornej
literatúre. Prekladateľovi pritom často poskytujú návod na riešenie
mnohých parciálnych problémov, ktoré treba riešiť jednotne, a nie ad
hoc, vždy pre daný prípad. Doteraz neboli na preklad právnych textov
vypracované normy či spracované zjednotené regulatívne konvencie,
ktoré by mali akúkoľvek záväznú platnosť. Napriek tomu najmä v prípade niektorých právnych termínov, inštitucionálnych názvov a štandardných formulácií možno hovoriť o istej ustálenosti prekladových
ekvivalentov do rozšírených jazykov. Ekvivalenty majú svoj vlastný
život, viaceré prijme prekladateľská alebo odborná komunita, opakovane ich používa a tým sa stanú akousi kognitívnou rutinou. Často je znakom profesionality, aby prekladateľ poznal a používal takéto ustálené
ekvivalenty (Bielová, 2008, s. 26). Inšpiráciou na riešenie parciálnych
problémov môžu byť aj normatívne príručky nadnárodných inštitúcií,
ktoré sa snažia o harmonizáciu jazykovednej praxe v daných inštitúciách a tým zjednocujú spracúvanie textov v jednotlivých jazykových
verziách, ktoré vznikajú prekladom. Medzi takéto príručky patrí napr.
Medziinštitucionálna príručka úpravy dokumentov EÚ.4 Nájdeme
v nej návody na postup pri preklade adries, inštitucionálnych názvov,
pri eure, uvádzaní rodu, používaní veľkých písmen, pri prepise číslic,
skratiek a skratkových slov a pod. Tieto zdroje istých konvencionalizo3
4

V nemeckom origináli Konventionen für die Translation.
Pozri http://publications.europa.eu/interinstitutional_style_guide/index_sk.htm.
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vaných prekladateľských postupov nemajú kodifikačný či normatívny
charakter. Preto sa aj ekvivalenty jednotlivých právnych pojmov môžu
rôzniť, a preto je náročné objektívne zhodnotiť ich ustálenosť.
5. Záver
Pokúsili sme sa zhrnúť niekoľko najpodstatnejších východísk a súvislostí. Ani tie však bez poznania ďalších súvislosti právneho prekladu
nemôžu poskytnúť univerzálny návod na riešenie konkrétnych prekladateľských problémov. Táto potreba viedla vedecký tím na Filozofickej
fakulte UK v Bratislave a na Fakulte humanitných štúdií UMB v Banskej Bystrici k vytvoreniu vedeckého projektu TRANSIUS,5 ktorého
hlavným cieľom je zmapovanie prekladových konvencií v právnom
diskurze. Uplatnenie translatologického výskumu v interdisciplinárnom prepojení s ostatnými relevantnými disciplínami v rámci tohto projektu a jemu podobných iniciatív sú krokmi k zvýšeniu kvality
a profesionality právneho prekladu a zaradeniu Slovenska do medzinárodných výskumných štruktúr v tejto oblasti.
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Kompenzačné stratégie v procese
simultánneho tlmočenia
Pavol Štubňa

Napriek svedomitej príprave tlmočníka sa v priebehu jeho pracovného výkonu môžu vyskytnúť situácie vyplývajúce z externých (spôsob
reči prednášateľa, stav technického zariadenia) alebo interných faktorov (typ a rozsah pamäte tlmočníka, tempo jeho reči, aktuálna fyzická
a psychická kondícia a podobne), ktoré kvalitu jeho výstupu dokážu
značne ovplyvniť – dokonca aj v prípade tlmočníka so skvelými referenciami a s dlhoročnou praxou.
Podľa jazykovedca a didaktika cudzích jazykov Stanislava Krashena závisí výsledok snahy naučiť sa cudzí jazyk nielen od zrozumiteľnosti vstupných informácií, ale aj od ich kvantity. (Krashen, 1985, s. 57)
Poslucháči pri výučbe nie sú schopní pochopiť látku, ktorá obsahuje
omnoho viac informačných (gramatických alebo lexikálnych) prvkov,
ako je ich momentálna úroveň poznatkov. Aby postupne mohli dosahovať pokroky, nový študijný materiál musí iba v istej miere presahovať
súčasnú úroveň ich vedomostí: i+1, pričom i označuje súčasnú úroveň
poznatkov a 1 novú informáciu. (Naopak, predimezovanie kvantity
vstupných údajov by vyjadrovala schéma i+1+1...) G. Weller vo svojich úvahách nadväzuje na Krashena a analogicky prirovnáva tlmočníka, ktorý sa ocitne v problematickej pracovnej situácii, ku študentovi
cudzieho jazyka, ktorý počas komunikácie v cudzej reči narazí na jazykový problém: „One (an interpreter) never knows what is waiting
around the bend when one accepts a commitment to interpret. It is precisely this professional challenge, a type of linguistic and emotional roller
coaster, that keeps interpreter on his toes. Experienced interpreters do
not only know more vocabulary, how to better control their voice, how
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to handle a wider variety of accents, etc., but they have more strategies
for dealing with the unknown features of i+1.“ (Weller, 1991, s. 41)
Na otázku, akým spôsobom si študenti aj tlmočníci osvojujú nové
poznatky, ktoré sa nachádzajú za touto pomyselnou hranicou, následne
odpovedá, že zvyčajne použitím kontextu, metalingvistických informácií, poznatkov zo všeobecného vzdelania alebo z prehľadu o celosvetovom dianí.
Z uvedeného vyplýva, že vyučovanie teórie a praktický nácvik kompenzačných stratégií je neoddeliteľnou súčasťou všetkých vzdelávacích
programov a školení zameraných na osvojenie si zručností simultánneho tlmočenia. Nácvik zvyčajne prebieha formou pokus→ omyl→ oprava až do momentu želaného zvládnutia príslušnej techniky a vytvorenia
automatizovanej reakcie tlmočníka na danú situáciu.
Kompenzačné stratégie sú súčasťou širšej skupiny komunikačných stratégií. Faerch a Kasper, ktorí ako prví použili termín kompenzačné stratégie (angl. coping strategies), ho definovali ako „potentially conscious plans for solving what to an individual presents itself as
a problem in reaching a particular communicative goal.“ (Faerch, Casper, 1980, s. 92)
Z hľadiska profesionálneho tlmočenia pri riešení problematických
situácií v podstate prichádzajú do úvahy dva typy stratégií: prvý typ je
zameraný na vyrovnanie deficitu – vlastné kompenzačné stratégie (1)
a druhý typ predstavuje redukciu pôvodnej výpovede, zvyčajne prostredníctvom vynechania problematických prvkov – redukčné stratégie
(2). (Al-Khanji, El-Shyiab, Hussein, 2000, s. 25)
Pomenovanie kompenzačné stratégie sa v súčasnosti používa tak na
označenie celého súboru stratégií určených na riešenie aktuálneho tlmočníckeho problému, ako aj na označenie vlastných kompenzačných
stratégií zameraných na vyrovnanie deficitu (1).
Vychádzajúc z viacerých odborných publikácií zaoberajúcich sa
touto témou, ako aj na základe osobnej tlmočníckej a pedagogickej
skúsenosti, prinášame v nasledujúcej časti sumárny prehľad aktuálne
používaných kompenzačných techník.
a) Aproximácia v praxi znamená poskytnutie menej presného alebo
približného významu – prirodzene, v snahe o zachovanie čo najvyššej
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miery korešpondencie medzi pôvodným a tlmočeným výrokom. Táto
technika sa považuje za vlastnú kompenzačnú stratégiu (1), pretože pri
jej aplikácii zvyčajne vznikajú iba minimálne významové straty a vo
väčšine prípadov neovplyvňuje negatívne význam vypovedaného.
Ukážka:
Rečník (optimálny preklad): „Zákon nadobúda účinnosť dňa 1.1.
2013.“
Tlmočník (reálny preklad): „Zákon začne platiť 1.1. 2013.“
Alebo namiesto čísla „489000“ môžeme použiť výraz „približne pol
milióna“.
V druhom uvedenom príklade sa zdanlivo stráca presnosť prekladu
– tú však v niektorých prípadoch dokážeme vykompenzovať v priebehu
nasledujúceho textu, keď sa príslušný údaj (číselný, faktický, vlastné
meno) neraz zvykne zopakovať.
b) Zovšeobecnenie
V prípade, ak tlmočník nenachádza vhodný výraz alebo sa ocitol
vo výraznejšom časovom sklze voči toku zdrojového textu, môže na
prenos konkrétnej jazykovej štruktúry použiť všeobecný výraz, napr.
namiesto vlastného mena „pán John Galsworthy“ môže použiť výraz
„rečník“.
c) Vysvetľovanie a parafrázovanie
Neraz tlmočník dokonale rozumie počutému výrazu, avšak nenachádza pohotovo adekvátny výraz v cieľovom jazyku. V takomto prípade je vhodnou stratégiou použitie parafrázy alebo opisu. Napríklad
namiesto žiaduceho výrazu „obežník“ môžeme použiť výrazy ako „kolujúce (cirkulujúce) oznámenie“ alebo „písomné oznámenie do všetkých
úradov“, či „oznámenie v obehu“.
Nevýhodou tejto techniky je jej časová a energetická náročnosť. Navyše, pri jej nadmernom používaní môže tlmočník neželane pritiahnuť
pozornosť poslucháčov na vlastný výkon a dokonca výrazne znížiť jeho
vierohodnosť.
d) Vynechanie je najpoužívanejšou redukčnou stratégiou a znamená
vypustenie problematického prvku z viacerých dôvodov: a) (kognitívne) neporozumenie danému výrazu, b) nezrozumiteľná výslovnosť spô– 128 –

sobená rečníkom, c) výrazný časový odstup medzi produkciou rečníka
a tlmočníka, alebo d) zámerné vynechanie výrazu z dôvodu jeho frekventovaného výskytu v texte a vytvorenie „časovej rezervy“ pre prípad
núdze. (Beylard-Ozeroff, Králová, Moser-Mercer, 1995, s. 15)
Ukážka:
Rečník (optimálny preklad): „Aj táto ich snaha, ako už toľkokrát
v minulosti, narazila na všeobecné neporozumenie a bola ukončená
frapantným fiaskom.“
Tlmočník (reálny preklad): „Aj táto ich snaha, ako už toľkokrát v minulosti, narazila na všeobecné neporozumenie a bola ukončená fiaskom.“
e) Doslovný preklad je prípustnou stratégiou v prípadoch, ak v cieľovom jazyku nejestvuje príslušný lingvistický ekvivalent, alebo ak
tlmočník výraz použitý v zdrojovom texte jednoducho nepozná. Doslovný preklad takéhoto výrazu môže obecenstvu aspoň sčasti priblížiť zamýšľaný cieľový význam, napr. „mano d´opera“ (tal.) môžeme
sprostredkovať aj ako „ruka pri práci, pracovná ruka“, ak tlmočník
nepozná výraz „pracovná sila“.
f) Filtrovanie znamená redukciu, avšak vo význame „zhustenie“ obsahu pôvodnej správy na jej podstatné body, pričom sémantický obsah
komunikátu spravidla ostáva neporušený. Na rozdiel od niektorých prípadov aplikovania stratégie vynechania, pri použití filtrovacej stratégie
tlmočníci nemusia nevyhnutne čeliť problému so slovnou zásobou (alebo s nezrozumiteľnou výslovnosťou). Kvantitatívnu redukciu pôvodnej
správy vykonajú z čisto časových, energetických alebo štylistických
(estetických) dôvodov. (Napríklad frekventovaný výskyt určitého vlastného mena alebo názvu produktu.)
g) Substitúcia v kontexte kompenzačných stratégií znamená použitie
takej lexikálnej jednotky v cieľovom jazyku, ktorá nedokáže sprostredkovať zamýšľaný význam, ba dokonca sa k nemu sémanticky často ani
nepribližuje. Pri použití substitúcie zvyčajne nastáva taká výrazná deformácia pôvodného obsahu (kvality prekladu), že tento prístup možno
zaradiť výlučne medzi redukčné stratégie (2). (Al-Khanji, El-Shyiab,
Hussein, 2000, s. 31)
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Ukážka:
Rečník (optimálny preklad): „Pri zakúpení elektrického spotrebiča je
nevyhnuté presvedčiť sa bezodkladne o jeho funkčnosti.“
Tlmočník (reálny preklad): „Pri zakúpení elektrického spotrebiča je
nevyhnutné požiadať ihneď o vyplnenie záručného listu.“

h) Zopakovanie počutého výrazu v pôvodnom znení
Ak tlmočník narazí na vlastné meno alebo technický výraz, ktorý
nikdy predtým nepočul alebo ho nedokáže dešifrovať, môže sa pokúsiť
zopakovať výraz v takej podobe, v akej ho zachytil. Navrhnutý postup by
mal byť skôr výnimkou, avšak tlmočníka v tomto prípade aspoň čiastočne môže ospravedlniť skutočnosť, že poslucháči zrejme dané meno alebo
výraz poznajú, dokonca ho s istou pravdepodobnosťou používajú v jeho
cudzojazyčnej mutácii. Neraz si preto ani nevšimnú, že tlmočník situáciu
vníma ako problém. Napríklad slovo „carboidrati“ (tal.) môže tlmočník
presne zopakovať ako „karboidráty“ (bez „h“) namiesto prekladového
slova „cukry“ alebo technickejšieho pomenovania „uhľohydráty“.
Na druhej strane, nesprávne vyslovenie výrazu alebo jeho neprimerané prispôsobenie cieľovému jazyku (naturalizácia) tiež môžu viesť
k oslabeniu dôvery poslucháčov voči tlmočníkovi.
i) Naturalizácia
Inou možnosťou, existujúcou popri fonetickom zopakovaní neznámeho výrazu, môže byť jeho prispôsobenie fonetickým a morfologickým pravidlám cieľového jazyka. Napríklad slovo „circonferenza“
(tal.) môžeme preložiť ako „cirkonferencia“ namiesto „obvod, kružnica“. Prídavné meno „circolare“ (tal.) zasa možno pretlmočiť ako „cirkulárny“ namiesto „kruhový“.
Naturalizácia je v tlmočníckej praxi tolerovaná hlavne v prípadoch
odbornej terminológie, napríklad v oblasti medicíny, keď sa slová
z východiskového jazyka morfologicky aj foneticky podobajú výrazom
používaným v cieľovom jazyku (najčastejšie vytvoreným zo spoločného latinského základu).
j) Státie (angl. queuing) znamená oddialenie tlmočníkovej produkcie
s cieľom porozumieť najprv celému (alebo minimálne zmyslovo ucelenému) informačnému úseku a až následne pristúpiť k jeho transferu.
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Túto techniku rovnako možno použiť v prípade, ak tlmočník hľadá čo
najvhodnejší výraz, ktorým by tlmočenú skutočnosť vyjadril. Jej nevýhodou je však náročnosť na krátkodobú pamäť, ako aj riziko vynechania časti prenášaných informácií.
k) Rekonštukcia segmentu pomocou kontextu
Ak tlmočník neporozumel správne technickému termínu, číselnému
údaju, vlastnému menu (názvu), alebo inej časti rečníkovho prejavu,
prípadne ho nezachytil, môže sa pokúsiť o spätnú rekonštrukciu výpovede vo svojej mysli za pomoci informácií vyplývajúcich z jazykových znalostí tlmočníka alebo na základe jeho dobrej oboznámenosti
s témou prejavu, či prostredníctvom textuálneho, respektíve situačného
kontextu.
Ukážka:
Rečník (optimálny preklad): „Niektoré novoprijaté zákony nevstúpia
do platnosti hneď od 1. januára, ale nadobudnú platnosť až v polovici
budúceho roka. Napríklad Zákon 432/ 2012 Z. z. nadobudne účinnosť
až...“ (prehlušenie informácie silným kašľom prísediaceho rečníka).
Tlmočník (reálny preklad): „Niektoré novoprijaté zákony nevstúpia
do platnosti ihneď od 1. januára, ale nadobudnú platnosť až v polovici
budúceho roka. Napríklad Zákon 432/ 2012 Z. z. nadobudne účinnosť
až 1.7. 2013.“
V praxi túto kognitívnu operáciu vykonávame všetci takmer každodenne, keď na základe vzniknutej komunikačnej situácie zisťujeme
(v prípade, ak sa nám naskytne viacero rovnocenných interpretácií), čo
presne konkrétny človek svojimi slovami mienil. (Rybár, Kvasnička,
Farkaš, 2005, s. 46) Stratégiou sa tento mentálny proces stáva vtedy,
ak začne byť vedome používaný, a nie je iba podvedome aktivovaný
naším mozgom. Niekedy pre zdarný výsledok použitia tejto stratégie
treba mať k dispozícii viacero dodatočných informácií, ktoré však môžu
vyplynúť až z nasledujúcej časti rečníkovho výstupu, čo znamená, že
tak, ako predchádzajúca stratégia, aj táto stratégia predstavuje riziko
preťaženia pamäti a potenciálnej straty ucelenosti tlmočenej informácie.
l) Nedokončenie vety býva zvyčajne dôsledkom nepochopenia časti
zdrojového textu alebo jej včasného nezachytenia, napríklad z dôvodu vysokej rýchlosti rečníkovho prejavu. Táto stratégia, ktorú mnohí
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tlmočníci pokladajú skôr za príznak zlyhania než za kompezačnú (redukčnú) techniku, spočíva v úvodnom pokuse o pretlmočenie problematickej pasáže textu (tlmočník sa často dostane až do stredu vety)
a následnej rezignácii na počiatočnú snahu v podobe neukončeného výroku. Aj podobná formulácia by však mala z komunikačného hľadiska
aspoň sčasti vyznievať ucelene.
Ukážka:
Tlmočník (reálny preklad): „Pri zakúpení elektrického spotrebiča je
nevyhnutné preverenie...“
m) Pomoc kolegu z kabíny
Pri simultánnom (konferenčom) tlmočení sú v princípe vždy v kabíne po celý čas dvaja tlmočníci. Jeden je aktívny a tlmočí do cieľového
jazyka. Druhý je pasívny a počúva rečníka, ale nerozpráva. „Pasívny“
kolega, ktorý zvýčajne celú svoju pozornosť upriamuje na prednášanú
reč, má omnoho vyššiu šancu pochopiť aj zložité pasáže zdrojového
textu než „aktívny“ tlmočník, ktorý svoju pozornosť rozdeľuje medzi:
1) náčuv a porozumenie obsahu rečníkovej výpovede, 2) jej prekódovanie, 3) jej verbalizáciu v cieľovom jazyku a 4) monitorovanie (fonetickej, sémantickej a štylistickej stránky) svojho výstupu. (Riccardi,
1996, s. 100)
Pasívny člen tlmočníckeho tímu môže mať navyše k dispozícii aj
podkladové materiály, v ktorých dokáže žiaduci údaj pohotovo vyhľadať.
Potrebu pomoci aktívny tlmočník zvyčajne signalizuje spýtavým
pohľadom, pohybom hlavy alebo iným dohodnutým posunkom. Pasívny tlmočník však často aj intuitívne dokáže „vycítiť“ ťažkosti aktívneho kolegu prostredníctvom zaváhania v reči, dlhej pauzy alebo iného
príznaku signalizujúceho jeho negatívne rozpoloženie.
Pomoc druhý tlmočník obvykle realizuje napísaním hľadaného výrazu na papier (čitateľne a dostatočne veľkým písmom) alebo jeho pošepkaním mimo dosahu mikrofónu.
Úspešné použitie tejto stratégie však vychádza z predpokladu, že
pasívny tlmočník nie je iba fyzicky prítomný v kabíne, ale je aj sústredený na rečníkov prejav a, samozrejme, je ochotný spolupracovať.
V prípade nadmerne vynaloženého úsilia počas predchádzajúceho výkonu sa totiž môže stať, že pasívny tlmočník pociťuje značnú potrebu
fyzicky a psychicky relaxovať, a preto bezprostredne po ukončení svoj– 132 –

ho výstupu opustí kabínu. Inokedy sa iba „mentálne uzavrie“ a „izoluje“ od pracovného kontextu až do momentu, kým opäť naberie sily,
alebo kým nemusí vystriedať aktívneho kolegu.
Pri konferenčnom tlmočení sa tiež stáva, že tlmočené podklady
(prejavy, technické údaje) organizátor poskytne tlmočníkovi na poslednú chvíľu, a ten nemá dostatok času na ich preštudovanie a na následnú
prípravu. V takom prípade sa pasívny tlmočník počas „prestávky“ pripravuje na nadchádzajúci výstup a aktívnemu kolegovi ani v prípade
ťažkostí nedokáže byť nijako nápomocný. (Seleskovitch, 1990, s. 51)
Napokon, nezanedbateľným psychologickým faktorom ovplyvňujúcim to, prečo aktívny tlmočník neraz dokonca odmietne pomoc a prítomnosť „pasívneho“ kolegu v kabíne, je obava z kontroly vlastného
výstupu inou osobou alebo strach z prípadného zlyhania. Pedagógovia
a školitelia simultánneho tlmočenia by však vždy mali poukazovať na
praktické výhody vyplývajúce z tohto zriedkavého typu tímovej spolupráce aj v takej individualistickej sfére, akou je tlmočenie.
n) Použitie podkladových materiálov
Ak tlmočník pracuje v kabíne sám a nemôže sa spoľahnúť na pomoc
pasívneho kolegu, vo väčšine prípadov má aspoň možnosť vyhľadať
potrebnú informáciu v podkladových materiáloch, ktoré si priniesol so
sebou, prípadne môže použiť prinesený inojazyčný slovník (resp. vlastný vypracovný glosár) alebo vyhľadávací tlmočnícky softwér.
Pokiaľ ide o podkladové materiály, práve situácia samostatne pracujúceho tlmočníka v kabíne je dôvodom, prečo je pri (domácej) príprave tlmočníka dôležité nielen venovať náležitú pozornosť pracovným
podkladom, ale aj zvážiť spôsob ich usporiadania na pracovisku tak,
aby sa v nich v prípade potreby dokázal rýchlo orientovať (tematické
rozlíšenie, číselné označenie a pod.)
Zoznam najdôležitejších termínov a mien, kľúčové číselné údaje
a skratky by mal tlmočník v kabíne umiestniť na dobre viditeľné a ľahko prístupné miesto, napríklad na vrchnú stranu prebalu prinesenej dokumentácie alebo na kúsok papiera, ktorý nalepí na čelné sklo kabíny.
o) Poznámky
Ak rečníkov prejav obsahuje čísla a mená, ktoré by nám mohli ľahko „vypadnúť“ z pamäti, a preformulovanie, ani iná kompenzačná stra– 133 –

tégia neprichádzajú do úvahy (napr. z časových dôvodov), je vhodné
priebežne si tieto údaje zapisovať. Získame tak väčšiu istotu, a zároveň
odľahčíme pamäť od nadmernej záťaže, aj keď za cenu mierneho časového sklzu.
p) Zmena rýchlosti tlmočenia
Ak je tempo prednášateľa príliš vysoké alebo, naopak, pomerne pomalé, môže sa tlmočník rozhodnúť skrátiť interval medzi rečníkovou
a vlastnou produkciou (zrýchliť tempo), čím nielen odľahčí pamäť, ale
súčasne si tak vytvorí časovú rezervu, ktorú neskôr môže využiť na
vyriešenie potenciálneho lingvistického problému.
Použitím tejto techniky sa však vzdávame anticipačného potenciálu
vo vzťahu k zdrojovému textu, a tým riskujeme jeho nepochopenie,
pretože budeme prejavovať tendenciu nevnímať ho predovšetkým ako
súslednosť zmysluplných celkov, ale iba ako mechanické fragmenty.
q) Zmena poradia segmentov
Ak je tlmočník vystavený riziku dlhodobého preťaženia pamäti,
napríklad v dôsledku (syntaktickej) asymetrie používaných jazykov,
môže sa rozhodnúť zmeniť poradie jednotlivých segmentov vety tak,
aby mu to viac vyhovovalo – zvyčajne prostredníctvom použitia neutrálnych úvodov viet alebo takých segmentov v cieľovom jazyku, ktoré
ho v ďalšej produkcii ničím neobmedzia, prípadne ho obmedzia len
minimálne. (Lederer, 1978, s. 41)
Ukážka:
Rečník (optimálny preklad): „Kvôli zložitej povahe tohto javu, ako
sme si práve ukázali, jeho výskyt v danom čase a priestore takmer
nemožno predvídať, čo následne znemožňuje vedcom skúmať možnosti
jeho energetického využitia.“
Tlmočník (reálny výkon): „Tento jav, ako sme si práve ukázali, je zložitý. (Preto) nemožno predvídať jeho výskyt v danom čase a priestore.
Následne to znemožňuje skúmať možnosti jeho energetického využitia.“
Z uvedeného vyplýva, že zatiaľ čo sa tlmočník sústreďuje na jadro
výpovede („Jav je zložitý. Nemožno ho predvídať, ani skúmať možnosti
jeho energetického využitia.“), súčasne si v pamäti uchováva informáciu o kauzálnom type vzťahu, ktorý navyše v prípade voľby môže vyjadriť spojkou preto.
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Zmena poradia jednotlivých segmentov súvetia a jeho rozčlenenie
na kratšie vety na jednej strane môže výrazne znížiť nároky kladené na
pamäť, na druhej strane však môže preťažiť kapacitu mozgu požiadavkami kladenými na proces spracovania informácií. Preto si voľbu tejto
stratégie treba dôkladne zvážiť v závislosti od danej situácie.
r) Zmena poradia prvkov enumerácie
Pri tlmočení výpočtu prvkov (súpisu, zoznamu) nastáva extrémne
zaťaženie krátkodobej pamäti nielen z dôvodu „informačnej hustoty“
textu, ale aj kvôli rýchlosti, akou rečník enumeráciu zvyčajne realizuje.
„Štatisticky je dokázané, že pri monotónnom mechanickom výpočte prvkov nejakého radu býva rýchlosť rečníkovho výkladu badateľne vyššia
ako pri cielenom konštruovaní zmysluplnej výpovede uplatnením logických väzieb medzi jednotlivými zložkami výpovede.“ (Rybár, Kvasnička, Farkaš, 2005, s. 72)
Táto stratégia teda spočíva v uvedení posledných prvkov výpočtu
ako prvých, následkom čoho sa výrazne znížia požiadavky kladené na
krátodobú pamäť. Dôvodom je skutočnosť, že posledné uvádzané prvky,
ak ich len mechanicky zopakujeme, pamäť nemusí ukladať, a tým sa namáhať. Ostávajú v nej uložené iba lexikálne jednotky z úvodu enumerácie, čím sa vyhneme procesu ukladania ďalších informácií, čo z hľadiska
procesovosti, ale aj z časového hľadiska predstavuje výraznú úsporu.
Ukážka:
Rečník (optimálny preklad): „Vápnik taktiež umožňuje zrážanie krvi,
svalovú činnosť, tvorbu hormónov a enzýmov.“
Tlmočník (reálny preklad): „Vápnik taktiež umožňuje tvorbu hormónov a enzýmov, zrážanie krvi a svalovú činnosť.“
Obzvlášť účinná je táto stratégia v prípade menného zoznamu osôb,
pretože opakovanie prvkov, ktoré sú jeho súčasťou, sa uskutočňuje
na základe súladnej fonetickej rezonancie (echoická pamäť). (Rybár,
Kvasnička, Farkaš, 2005, s. 76)
s) Oznámenie tlmočníckeho problému
Ak sa tlmočník obáva, že vynechal dôležitý údaj, môže sa rozhodnúť informovať o tom poslucháčov vystúpením zo svojej roly „rečníka v zastúpení“ (používajúceho 1. osobu jednotného čísla) a oznámiť
im túto skutočnosť použítím 3. osoby jednotého čísla: „Autor, ktorého
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meno tlmočník nezachytil...“ alebo „Tlmočník sa ospravedlňuje za vynechanie posledného čísla.“
Príležitostne sa stáva, že delegáti neskôr v priebehu diskusie sami
požiadajú rečníka o zopakovanie vynechaného výrazu alebo číselného
údaja.
Vo všeobecnosti sa táto tlmočnícka stratégia príliš nevyužíva, pretože je náročná na čas aj na psychiku (negatívne rozpoloženie tlmočníka
– rozpaky, pocit zlyhania, zvažovanie vhodnosti takejto vsuvky a pod.)
Navyše, podobné vyjadrenie tlmočníka nepriamo znižuje jeho vierohodnosť u poslucháčov. Sekundárne tento postup dokonca môže mať
negatívny dopad na celkový dojem z rečníkovho vystúpenia.
t) Odkázanie delegátov na iný informačný zdroj
Pri organizovaní odborných konferencií býva častou praxou usporiadateľa poskytnúť žiaduce informačné podklady nielen tlmočníkovi,
ale aj účastníkom takéhoto podujatia. Mnohokrát rečníci dopĺňajú svoje prejavy premietaním ilustračných obrázkov, grafov alebo tabuliek na
centrálnom plátne. Ak tlmočník pri počúvaní zdrojového textu narazí na
problém s porozumením alebo mu unikne niektorý konkrétny údaj, môže
poslucháčov odkázať na príslušné podkladové materiály, alebo im odporučiť, aby si mená, čísla, grafy (alebo iné informácie) pozreli na plátne.
u) Paralelné preformulovanie textu
Ak sa tlmočník ocitne v obzvlášť stresujúcej situácii (napr. kvôli
rýchlemu tempu rečníka alebo nezrozumiteľnosti zdrojového prejavu)
a jeho schopnosť vnímať a chápať zdrojový text, ako aj formulovať
jeho obsah v cieľovom jazyku je vážne ohrozená, no napriek tomu príjme záväzok v práci pokračovať, môže sa rozhodnúť pre paralelné preformulovanie zdrojového textu použitím zjednodušenej syntaxe, prípadne nižšej štylistickej vrstvy alebo redukciou pôvodnej informačnej
hustoty textu. Výsledný text potom v hrubých rysoch odráža tlmočený
originál, avšak v žiadnom prípade ho nereprodukuje vierohodne. (Riccardi, 1996, s. 40)
Aj keď je táto stratégia vnímaná profesionálnou tlmočníckou obcou
výrazne skepticky a zamietavo – predovšetkým z dôvodu jej pochybnej
kvality či z hľadiska etiky – v istých krízových prípadoch môže byť
nenahraditeľným pomocníkom.
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Ukážka:
Rečník (optimálny preklad): „Vitamíny sú organické látky nevyhnutné na fungovanie ľudského organizmu. Spolu s bielkovinami, tukmi
a sacharidmi patria k základným zložkám našej potravy. Ľudské telo
si vitamíny nedokáže vytvoriť samo, resp. nedokáže ich produkovať
v dostatočnom množstve. Napríklad tvorbu vitamínu D v koži stimuluje slnko (ultrafialové žiarenie), v črevách človeka zasa existujú baktérie, ktoré produkujú vitamín B7 a vitamín K. Ostatné vitamíny ľudské telo nie je schopné syntetizovať, a preto by sme ich mali prijímať
v dostatočnej miere v potrave, aby sme predišli ich nedostatku.“
Tlmočník (reálny preklad): „Vitamíny sú organické látky nevyhnutné
pre človeka. Patria k základným zložkám našej potravy. Ľudské telo si
mnohé vitamíny nedokáže vytvoriť samo, ale napríklad tvorbu vitamínu D v koži stimuluje slnko. Črevné baktérie zasa produkujú vitamín
B7 a vitamín K. Iné vitamíny ľudské telo nesyntetizuje, preto je dôležité prijímať ich v potrave.“

v) Prevencia je vhodnou tlmočníckou stratégiou za každých okolností,
nielen v prípade časového stresu, psychického či fyzického vyčerpania alebo problematického rečníka. Ak vopred vytušíme potenciálny
zdroj ťažkostí, mali by sme sa mu pokúsiť čo najefektívnejšie vyhnúť,
respektíve by sme si mali dôkladne premyslieť stratégiu na jeho zvládnutie.
Záverom si dovolíme konštatovať, že takmer v každej tlmočníckej
situácii existuje viacero spôsobov, ako možno konkrétnu rečnícku výpoveď obecenstvu sprostredkovať. Najdôležitejšia je snaha tlmočníka
pretlmočiť pôvodný text čo najvernejšie, a to z fonetického, syntaktického, sémantického aj z pragmatického hľadiska.
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