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Úvod 
Právny preklad je žáner starý vyše tri tisícročia. Prax tu predbehla 
teóriu o celé veky:  predmetom teoretického záujmu sa texty 
z oblasti interlingválnej právnej komunikácie stali len pred 
niekoľkými málo desaťročiami. Ako jeden z prvých principiálnych 
problémov sa vynorila terminológia ako reprezentatívna lexikálna 
vrstva a nositeľka denotatívnych významov. Novo konštituovaná 
právna lingvistika však nemapovala všetky znaky právneho 
prekladu a domnievame sa, že len jazykovedná prizma alebo len 
translatologické prístupy zredukované na ekvivalenciu neosvetlia 
všetky podstatné  problémy, aké prináša transfer nielen 
z jedného do druhého jazyka, ale aj medzi odlišnými právnymi 
systémami.  

Náš kolektív sa podujal  na možno odvážnu výpravu, na ktorej nás 
podporila Agentúra pre vedecký výskum MŠVVaŠ SR  tým, že nám 
udelila grant APVV 0226-12 na projekt Od konvencií k normám 
prekladu v právnom diskurze. Vedome sme do problematiky 
zakomponovali aj extralingválne a praxeologické otázky s cieľom 
zmapovať situáciu v oblasti výskumu (relevantné pramene sme 
zhrnuli do Bibliografie odbornej literatúry k prekladu právnych 
textov, Bratislava 2015) a sformulovať isté normy pri prekladaní. 
V súčasnej fáze výskumu zaostrujeme náš pomyselný objektív na 
subjekt prekladateľskej práce – translátora. V predloženej 
monografii sa venujeme sociálnemu priestoru, v ktorom sa 
prekladatelia právnych textov etablujú a pôsobia. Prioritne sme 
sa zamerali na translačný terén na Slovensku, ale v nasledujúcich 
kapitolách prezentujeme situáciu aj v iných krajinách EÚ.  
V súlade s našou špecializáciou sme podrobnejšie analyzovali 
možnosti kolegov v štátoch, kde sa používajú germánske jazyky. 
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Našu monografiu predkladáme odbornej verejnosti s nádejou, že 
ju obohatí o nové poznatky a podnieti k úvahám o dôležitosti 
právneho prekladu v súčasnosti. 

Ďakujeme všetkým, s ktorých pomocou toto dielo vznikalo 
a nadobúdalo tvar; konzultantom, respondentom, ďakujeme za 
jazykovú a technickú podporu a v neposlednom rade našim 
recenzentkám za ich kolegiálnu empatiu. 

Kolektív autorov 
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I. kapitola 

Sociálny priestor súčasného právneho 
prekladu na Slovensku 

Jana Rakšányiová  

1.1 Sociologické aspekty prekladateľstva 

Aktuálnou výzvou pre translatológiu je zamerať sa na sociologické 
aspekty prekladateľstva. Či dospejeme až do štádia skutočného 
sociologického obratu (podľa modelu pragmatického obratu 
v spoločenských vedách všeobecne a komunikačno-
pragmatického obratu v jazykovede), závisí v súčasnosti od 
výskumného potenciálu a vôle tematizovať problémy, ktoré 
vznikajú a jestvujú v sociálnom priestore prekladu a jeho 
hodnotovom systéme.1 

Ak by sme sa chceli pokúsiť o sociologický pohľad na 
prekladateľstvo, musíme sa oprieť o termíny a kritériá používané 
v sociológii. Rovnako ako E. Prunč (2011) považujeme za 
inšpiratívne myšlienky Francúza Pierra Boudieua2 (1982), 
konkrétne jeho modelu poľa, ale aj chápanie pojmov ako kapitál 
a habitus. Interakcie odohrávajúce sa v sociálnom priestore 
možno totiž prirovnať k silovému poľu, ktoré fyzika definuje 
nasledovne:  silové pole je forma existencie a pohybu hmoty, 

                                                                   
1 Relevantné a inšpiratívne myšlienky o hodnotách, etike, lojalite 

prekladateľského terénu nájdeme napr. u Djovčoša (2012), 
Nordovej (2011), Štefkovej (2013). 

2   Dielo politického intelektuála Pierra Félixa Bourdieua (1930 – 2002) 
malo ohlas nielen vo francúzskej kultúrnej sociológii a antropológii, 
do ktorej vniesol pojmy sociálny priestor, habitus, ekonomický, 
sociálny, symbolický a kultúrny kapitál, symbolické násilie a i., 
pretože jasne poukazovali na spoločenské javy. 
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spájajúca navzájom častice látky do jednej sústavy a 
uskutočňujúca ich vzájomné pôsobenie (interakciu). Jeho zdrojom 
sú látkové telesá (napr. častice), s ktorými ale vstupuje do 
vzájomného pôsobenia iba za istých podmienok3.Tzv. častice sú 
v našom skúmanom sociálnom priestore dve skupiny: zadávatelia 
a autori úradných prekladov. Ich vzájomné pôsobenie (interakcia) 
a podmienky pôsobenia jednej strany na druhú sú silne 
determinované o. i. potenciálom a mocou, akou disponujú.  

V sociálnom priestore, vymedzenom v našom prípade zadávaním, 
prijímaním, tvorbou a poskytovaním úradných prekladov pre 
orgány štátnej moci (orgány súdnej moci, súdnictvo 
a bezpečnostné orgány, ale aj napr. pre matriku alebo advokáciu), 
sa iniciujú a produkujú špecifické artefakty – vonkajšími znakmi 
(zviazaním, pečiatkou, doložkou) a právnou silou odlišné od 
translátov vo všeobecnosti. Tým sa komunikuje, prenášajú sa 
informácie, konštituujú vedomosti, môže vzniknúť diskurz. 
Sociálny priestor je aj mocenský priestor, ktorý siaha od 
symbolického násilia (tak ho nazýva Boudieu a myslí ním súťaž o 
uznanie) až po stav, že aktéri ako rovnocenní partneri sú schopní 
prezentovať v diskusii vlastné predstavy, racionálne argumenty 
a riešiť vzniknuté konflikty záujmov.  

Na tomto mieste otvárame diskurz, či symbolické násilie vzniká aj 
v dôsledku toho, že každý aktér má iné vnútorné dispozície, 
prototypické pre svoju sociálnu skupinu, iný systém preferencií, 
ktoré nadobudol tým, že sa socializoval vo svojom prostredí. 
Okrem toho každý aktér disponuje princípmi, názormi, spôsobmi 
hodnotenia, triedenia a organizovania. Tieto princípy generujú 
rôzne kognitívne, evaluatívne a motorické schémy, ktoré 
Bourdieu nazýva štruktúrovaná štruktúra, ktorá ovplyvňuje 
vnímanie, myslenie i konanie a prejavuje sa v sociálnej praxi. 

                                                                   
3
 https://sk.wikipedia.org/wiki/Pole(fyzika). 
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Habitus4 je potom vlastne aj prizma, akú si ľudia danej skupiny 
(nevedome) osvojili a „rovnakými očami“ cez ňu hľadia napr. aj 
na iné society. Takto vytvárajú homogénnu skupinu. Za jeden 
z parciálnych cieľov sme si postavili otázku, či zadávatelia na 
jednej strane a translátori na druhej strane tvoria homogénne 
skupiny a či majú spoločný habitus. 

Pokúsime sa zmapovať niektoré charakteristické znaky 
sociálneho priestoru, v ktorom sa špecifická skupina zadávateľov 
(o nej sa zmienime neskôr) a úradných prekladateľov pohybuje, 
existenciu alebo absenciu habitusu týchto skupín, ich prípadnú 
homogenitu alebo heterogenitu a korelácie pri nazeraní na 
rovnaké problémy. Začali sme empirickým výskumom, 
štruktúrovaným pozorovaním sociálnej reality na Slovensku v r. 
2014 a 2015, pričom informácie a údaje ako faktové výpovede 
sme získali dvoma dotazníkovými prieskumami.  

1.2 Terénny výskum  

V nadväznosti na predpokladané a vymedzené dva sociálne 
priestory a dva habitusy sme zostavili dva dotazníky. Našu 
vedeckú zvedavosť obmedzovali aj triviálne fakty, ako ochota 
respondentov venovať čas a pozornosť otázkam, zahĺbiť sa do ich 
podstaty. Z tohto dôvodu sme sa snažili o čo najjasnejšie 
formulácie bez slovného balastu, bez záplavy translatologickej 
terminológie, s navrhnutými dvoma až piatimi odpoveďami, plus 
priestorom na „Vaše prípadné poznámky“. Respondenti ostali 
v anonymite, otázky a odpovede spracované metódou google 
forms dostupnou na internete.  

Dotazníky sme po viacerých korektúrach sformulovali tak, aby 
sme respondentov neodradili od čítania, nezdržiavali 

                                                                   
4 Habitus sa v sociológii definuje ako súbor dispozícií a predpokladov 

človeka, výraz typického vystupovania, správania jednotlivca a jeho 
preferované postoje. 
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pleonazmami, pretože sme počítali sme s klesajúcim záujmom pri 
výbere odpovedí a striedaním tém sme využili aj momenty 
prekvapenia. 

1.2.1 Respondenti 

Prvou skupinou boli zadávatelia: asi 150 mailov so sprievodným 
listom a vysvetlením sme adresovali súdom, prokuratúram, 
policajným riaditeľstvám, ministerstvám, advokátom. V októbri 
a novembri 2014 nám prišlo 89 vyplnených dotazníkov. Druhú 
skupinu tvorili úradní prekladatelia, ku ktorým smerovali 
hromadné maily cez agentúry a množstvo kolegiálnych mailov. Za 
júl a august 2015 odpovedalo 91 translátorov. 

Respondentom sme zabezpečili anonymitu, ale veríme, že 
výsledky tohto výskumu sa k nim dostanú. Všetkým sa chceme na 
tomto mieste srdečne poďakovať za ochotu vyznačiť preferovanú 
odpoveď a vo väčšine prípadov aj za slovne vyjadrené osobné 
názory, ktoré vytvárajú autentický obraz daného sociálneho 
priestoru. 

1.2.2 Metodické poznámky k výskumu 

Anonymné elektronicky vyplnené dotazníky boli vyhodnotené 
štatisticky a výsledky prinášame v jednotlivých podkapitolách. 
Treba zdôrazniť, že celkom odpovedalo síce 89 zadávateľov a 91 
prekladateľov, ale súčet odpovedí sa nie vždy zhoduje s počtom 
respondentov. Títo nemuseli totiž odpovedať na všetky otázky 
a naopak mohli uviesť aj niekoľko odpovedí. Počet percent udáva, 
akú frekvenciu mala tá-ktorá odpoveď. Z toho dôvodu sa ani 
súčet percentuálneho rozdelenia nerovná zakaždým 100 
percentám. Toto zdôrazňujeme vopred, aby sme sa vyhli 
nedorozumeniam pri sledovaní štatistík. 
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1.3  Habitus  

Charakteristické znaky skúmaného sociálneho priestoru dvoch 
skupín a ich habitusu možno vyčítať z vyhodnotených odpovedí, 
ktoré sme smerovali k dvom veľkým témam. Zamerali sme sa na: 

 problémy praxe a praxeológie úradného prekladu, 

 problémy prekladu ako interlingválneho a interkul–
túrneho transferu. 

Na úvod každého parciálneho problému citujeme otázku(y) 
z dotazníkov, pričom niekedy boli rovnaké pre zadávateľov aj 
prekladateľov, niekedy sa vo formulácii a explikácii trochu líšili. 
Následne prinášame štatistické výsledky, konfrontujeme názory 
oboch societ, uvádzame prípadné poznámky respon–dentov 
(zdôrazňujeme, že v autentickej podobe, ako ich spontánne, 
s preklepmi, vpisovali do koloniek) a tiež náš komentár. 

1.3.1 Praxeologické otázky 

1.3.1.1  Imidž prekladateľa, dôležitosť prekladu 

Tvorba právneho prekladu podľa najlepšieho vedomia a 
svedomia budí v translátorovi oprávnené očakávanie, že 
zadávateľ bude preklad považovať významnú súčasť širšieho 
procesu. Preto sme ako prvú položili zadávateľom túto otázku:  

Akú dôležitosť pripisujete právnym 
prekladom? 

Z Z% 

Sú dôležitými podkladmi medzinárodnej 
justičnej komunikácie. 

81 92% 

Majú sekundárny význam. 4 4,5% 

Považujem ich za ilustratívny doplnok konania. 0 0,0% 

Nezamýšľam sa nad tým. 4 4,5% 

Iné 4 4,5% 
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Priamo, možno až sugestívne sme sa opýtali na imidž prekla–
dateľa, jednak ako partnera v úradnej komunikácii, jednak 
z hľadiska sebareflexie. 

Otázka zadávateľom Otázka prekladateľom 

Ruku na srdce, za 
koho považujete 
prekladateľa: 

Aký status majú (na základe Vašich 
skúseností) úradní prekladatelia?  
Považujú ich zadávatelia... 

Sledovali sme tým jednak pomer zadávateľov (Z) k prekla–
dateľom (P), ale aj to, ako sa prekladatelia cítia vnímaní. 

Možná odpoveď Z  Z % P  P % 

Za profesionála, ktorého 
rešpektujú a ctia si ho 

50 56,80% 43 50,60% 

Za komplemenrárneho 
splupracovníka 

25 28,40% 26 30,60% 

Za anonymnú osobu v 
pozadí 

12 13,60% 19 22,40% 

Za „sivú myš“, ktorá patrí do 
oblasti servisu 

10 11,40% 20 23,50% 

Iné 4 4,5% 0 0% 

Zo štatistických výsledkov je zrejmé, že prekladatelia sa akoby 
podceňovali, cítia sa ukrivdenejší než ako ich vnímajú zadáva–
telia. K tomu citujeme hlasy z radov kolegov: 

 Prekladateľské agentúry väčšinou za spolupracovníka, justícia často 
za kolegu a niekedy za sivú myš. 

 Záleží od zadávateľa, samozrejme. 

 klienti mimo organov cinnych v konaní xa čosi ako kopirku. ba i 
menej, žiadajú "mnozstvove zlavy". o agentúrach nevraviac Existujú 
všetky typy zadávateľov. 
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 Záleží na tom, o akom zadávateľovi hovoríme: pre firmy sme sivá 
myš /servis/, súkromné osoby si nás viac vážia, a súdy, prokuratúry, 
polícia nás väčšinou rešpektujú. 

 Nepríjemné skúsenosti mám so súdmi, ktoré mi preklady prideľujú a 
zasielajú v podobe súdneho rozhodnutia, navyše bez toho, aby ma 
vopred kontaktovali, či preklad môžem skutočne vyhotoviť. 
Nerešpektujú pritom skutočnosť, že som ich profesionálny partner a 
nie podriadená či priam obvinená, vo väčšine prípadov, mám za 7 
rokov praxe len jednu výslovne negatívnu skúsenosť s arogantným 
zahraničným klientom závisí od klienta 

 za nutné zlo, bez ktorého by sa obišli, keby zákon nevyžadoval na 
preklade pečiatku súdneho (úradného) prekladateľa 

 Nutné zlo (v prípade jednoduchých prekladov, napr. rodných listov, 
vysvedčení) 

 Kto si to ako zariadi tak to má. 

 Záleží od zadávateľa. Pre súdy a prokuratúry som spolupracovník, v 
prípade jednotlivcov (technické preukazy, rodne listy a pod.) často 
"nutne zlo", ktoré si vymysleli úrady a ktoré oni musia zaplatit. 

 od prípadu k prípadu je to rôzne 

1.3.1.2 Odbornosť a vzdelanie prekladateľa 

Odjakživa perktraktovaná otázka, kto prekladá lepšie, či filo–lóg, 
alebo odborník, sa dostala aj do nášho dotazníka. 

Otázky zadávateľom a prekladateľom 

Zastávate názor, že úradné preklady („s pečiatkou“) dokážu 
vytvoriť na skutočne profesionálnej úrovni:  

 

Možná odpoveď Z  Z % P  P % 

osoby s právnym vzdelaním 
a znalosťou odborného ja-
zyka 

54 61,40% 43 51,20% 
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absolventi  filologického 
štúdia (jazyk a kultúra, pre-
kladateľstvo) po absolvovaní 
právneho minima 
a odbornej skúšky 

58 65,90% 54 64,30% 

absolventi rôznych odborov 
magisterského štúdia so 
záujmom o cudzí jazyk 

8 9,10% 20 23,80% 

osoby bez vysokoškolského 
vzdelania, ale so znalosťou 
cudzieho jazyka napr. po 
pobyte v zahraničí, 
z komunikácie v rodine, na 
jazykovo zmiešanom území  
a pod. 

4 4,50% 2 2,40% 

Pre nás je potešujúce uznanie filologického (prekladateľské–ho) 
diplomu zo strany zadávateľov, až dve tretiny nás považujú za 
najschopnejších profesionálneho výkonu. Za povšimnutie stojí 
divergencia pri tretej odpovedi: len asi 9 % zadávateľov, ale až 24 
% prekladateľov sa domnieva, že „povolaní“ sú aj iní magistri 
s jazykovými zručnosťami. Nevieme, kto tvorí túto štvrtinu, 
pravdepodobne to budú príslušníci tejto skupiny. 

 Natomto mieste by som zdôraznil, ze nepovažujem za celkom 
sprave/zodpovedajuce skutočnosti obmedzovat "úradne" preklady 
len na preklady právnych a súvisiacich textov; úradný prekladatel 
často prekladá listiny/texty nepravnickej/nepravnej pdoby a jeho 
ulohou je potvrdí spravnost a presnost prekladu textu akehokolvek 
charakteru, na "úradne" prelozeie ktorého sa dôkaze podlá 
vlastného uvazenia podujat; z tohto pohladu by som ešte doplnil, ze 
z absolútne všeobecného hladiska nepovažujem za podstatne 
akekolvek filologické vzdelanie, resp. (aby sa moja poznámka 
chapala správne): formálne filologické vzdelanie by som pri 
faktoroch podmieňujúcich schopnost stat sa dobrým prekladatelom 
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považoval az za sekundárnu zalezitost; prekladanie ake take (bez 
ohladu na uradnost/neuradnost je vysoko tvorivá cinnost a nedá sa 
k nemu pristupovat mechanicky; za absolútny predpokladat 
schopnosti stat sa akymkolvek pekladatelom považujem vrodene 
nadanie (v najširšom vyznáme) na výkon tejto činnosti a sutocne 
dobrým prekladatelom sa stava človek az po mnohých rokoch praxe 
(pokial viem z rozhovorov s absolventmi prekladatelskych odborov, 
praktické prekladanie tvori len malú cast vyucovacich osnov tohto 
štúdia, co - ak to je skutočne tak - považujem za absolútny 
nedostatok a takto sa kompetentní prekladatelia nevyprodukujú); 
pri oragbizovani výberových konaní, resp. konaní na vymenovávanie 
nových úradných prekladatelov by som ako jedno z rozhodujúcich 
kriterii/jednu z rozhodujúcich požiadaviek zaradil dôveryhodne 

preukázanie aktívnej praxe v tejto oblasti v trvaní najmenej 10-15 

rokov; ako druhé podstatne kroterium pre schopnost stat sa dobrým 
prekladatelom by som spomenul urcitu schopnost sebareflexie - ve-
diet sa pozriet z nadhladu na vytvor vlastnej prace; len takýto 
prekladatel ma podlá mojho názoru predpoklad produkovat 
kompetentne úradne preklady; na zaklade vlastnej skúsenosti by 
som na zaver tejto spočiatku nezamyslanej tirady ešte podotkol, ze 
je (z mne neznámeho dovodu) bohuzial primnoho 

 takých, ktori sa povazuju v tejto oblasti za povolaných, pričom 
skutočne vyvolených nie je vela...ehm ... 

 najlepšia je kombinácia oboch, ale filolog moze svoj odborný 
hendikep dohonit neustálym štúdiom. 

 Je omyl domnievať sa, že súdny preklad je zameraný predo–všetkým 
na právne texty. Týka sa najrôznejších odborov. 

 Závisí od konkrétneho textu - je väčší predpoklad, že rozsudok 
preloží lepšie človek s právnym vzdelaním, ktorý ovláda oba jazyky 
na profesionálnej úrovni (takýchto právniko-lingvistov však zrejme 
nie je veľa), ale v prípade rodného listu stačí ovládať jazyk, v 
príslušnom odbore odborníci, ktorí splnia jazykové podmienky 
Absolventi PaT s príslušnou praxou Absolventi dobre zostaveného 
štúdia translatológie s niekoľkoročnou praxou, absolventi 
filologického vzdelania väčšinou však neovládajú ekonomické pojmy 
aj inžinierskeho štúdia obe zaškrtnuté s cibrením a praxou 
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 označila som síce prvé dve možnosti v poradí, lebo tu nie je možnosť 
akákoľvek VŠ a znalosť právneho minima a odborná jazyková skúška 
a talent so zanietením pracovať v tejto oblasti, určite je potrebné VŠ 
vzdelanie, no nemusí to byť práve so zameraní na prekladateľstvo, 
mnohí nemajú to šťastie dostať sa na toto štúdium, ale môžu byť v 
praxi lepší, lebo majú o to záujem ... ja som tiež nevyštudovala 
prekladateľstvo, ale potravinárstvo, za mojej éry nebola taká 
možnosť, ale pracujem už 33 rokov profesionálne a dovolím si tvrdiť, 
že som expert, pretože robím výlučne len túto prácu - nie ako iní 
"popri zamestnaní" 

 Mnoho prekladateľov relatívne slušne ovláda cudzí jazyk, často býva 
problém skôr v slovenčine. 

 Otázka je zavádzajúca, môže každý, kto na to má. Sú aj vyštudovaní 
filológovia čo sú schopní preložiť nohu cez nohu iba a inžinieri skvelí 
prekladatelia. Samozrejme škola pomôže, no z nikoho neurobí 
profíka. 

 Je tazke zodpovedat tuto otázku na zaklade 4 možnosti na vyber - 
jazyková kompetencia je základom každého prekladu bez ohladu na 
odbor, z ktorého prekladám. Pri profesionálnom preklade by preto 
otazka jazykového prejavu, t.j. jeho gramtickej a ortografickej 
správnosti mala byt irelevantná do takej miery, ze prekladatel sa 
nad nou nezamysla, nakolko jazyk ovlada na úrovni C1-C2. V 
právnom (a inom) preklade teda rieši terminologické, Štylistické, 
textotvorne otázky. Avšak iba studium prava, iba studium 
prekladatelstva, iba záujem o jazyk, iba absolvovanie odborného 
monima ani zdaleka nie su zárukou toho, ze niekto dôkaze prekladat 
právne texty. Je to komplexná kompetencia, ktorú prekladatel 
získava adekvátnym vzdelávaním (jazykovým a odborným), dalsim 
vzdelávaním, skusenostami a pod. Preto by aj príprava na vykonanie 
odbornej skusky mala byt ovela komplexnejšia, mali by sa jasne 
definovat vedomostne a osobnostne predpoklady na vykonávanie 
povolania úradného prekladatela (hoci tento status oficiálne 
nemáme). Z vlastnej skúsenosti - ani právnik, ktorý absolvoval cast 
štúdia v zahraničí, ani teoreticky podkutý absolvent prekladatelstva 
ešte nie je a priori dobrým prekladatelom v oblasti právnych textov. 
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 keďže nejestvuje akreditované štúdium, skutočne dobrý právny 
preklad urobí len ten, kto sa celoživotné intenzívne samovzdeláva, 
konzultuje s kolegami a odborníkmi a venuje sa aj teórii odborného 
prekladu 

 posledná kategória NIE 

 Predmetom úradného prekladu bývajú texty, ktoré nemajú s právom 
nič spoločné (technické, ekonomické ...) kombinácia 1 + štúdium a 
práca v zahraničí + filologické minimum 

 Rada by som zdôraznila potrebu ďalšieho vzdelávania už aktívnych 
úradných prekladateľov, čím viac prekladám o to viac neznámych 
textov a terminológie nachádzam. Uvítala by som pravidelné 
povinné semináre. Stretla som sa s kolegami, ktorí na základe 
mnohoročnej praxe skízli do polohy malých bohov a mylne sa 
domnievajú, že už všetko vedia. 

 Jednoznačne najlepšie: prekladateľ, ktorý získa čo najširšie vedo-
mosti aj v oblasti práva a ekonomiky potrebné neustále pracovať na 
odbornej terminológii, absolvent to určite nezvláda skôr právne 
vedomosti adekvátne potrebám 

 ad ad 21, ale až po dôkladnom samoštúdiu prekladu právnych a 

inýchtextov 

 + odborníci v danej oblasti, napr. chémia, fyzika, stavebníctvo, ... 
ktorí dlhoročne pri svojej práci používajú daný jazyk vždy však zaváži 
ako moc na prekladateľ samovzdeláva. samoštúdium je nevyhnutné 
po celý život 

 Otázka trochu zavádza: ktokoľvek kto chce a má na to môže byť 
prekladateľ. Je to AJ o talente. Škola z nikoho profesionála nespraví, 
a taktiež je nevyhnutná predchádzajúca prax s prekladaním v 
reálnom živote Závisí od osobnosti a jej prístupu vysokoškoslké 
vzdelanie bez ohľadu na odbor 

 určite napríklad strojnícko elektrotechnickej fakulty so záujmom o 
jazyk dokáže lepšie preložiť odborné technické texty než absolvent 
humanitnej vysokoškolskej vetvy štúdia v zahraničí, ani teoreticky 
podkutý absolvent prekladatelstva ešte nie je a priori dobrým 
prekladatelom v oblasti právnych textov 

 keďže nejestvuje akreditované štúdium, skutočne dobrý právny 
preklad urobí len ten, kto sa celoživotné intenzívne samovzdeláva, 



Sociálny priestor súčasného právneho prekladu na Slovensku 

18 

konzultuje s kolegami a odborníkmi a venuje sa aj teórii odborného 
prekladu 

 Predmetom úradného prekladu bývajú texty, ktoré nemajú s právom 
nič spoločné (technické, ekonomické ...) kombinácia 1 + štúdium a 
práca v zahraničí + filologické minimum 

 Rada by som zdôraznila potrebu ďalšieho vzdelávania už aktívnych 
úradných prekladateľov, čím viac prekladám o to viac neznámych 
textov a terminológie nachádzam. Uvítala by som pravidelné 
povinné semináre. Stretla som sa s kolegami, ktorí na základe 
mnohoročnej praxe skízli do polohy malých bohov a mylne sa 
domnievajú, že už všetko vedia. 

 Jednoznačne najlepšie: prekladateľ, ktorý získa čo najširšie vedo-
mosti aj v oblasti práva a ekonomiky potrebné neustále pracovať na 
odbornej terminológii, absolvent to určite nezvláda skôr právne 
vedomosti adekvátne potrebám 

 ad ad 2/, ale až po dôkladnom samoštúdiu prekladu právnych a 
inýchtextov 

 + odborníci v danej oblasti, napr. chémia, fyzika, stavebníctvo, ... 
ktorí dlhoročne pri svojej práci používajú daný jazyk vždy však zaváži 
ako moc na prekladateľ samovzdeláva. samoštúdium je nevyhnutné 
po celý život 

 Otázka trochu zavádza: ktokoľvek kto chce a má na to môže byť 
prekladateľ. Je to AJ o talente. Škola z nikoho profesionála nespraví, 
a taktiež je nevyhnutná predchádzajúca prax s prekladaním v 
reálnom živote Závisí od osobnosti a jej prístupu vysokoškoslké 
vzdelanie bez ohľadu na odbor 

Otázka zadávateľom Otázka prekladateľom 

Odborné vzdelávanie 
prekladateľov (v otázkach 
práva, ekonomiky a pod.): 
 
 

Odborné vzdelávanie 
prekladateľov (napr. 
terminologické kurzy 
zamerané na konkrétne 
oblasti, vzdelávanie v otázkach 
práva a pod.): 

a. je ich osobnou 
záležitosťou, 

a. je osobnou záležitosťou 
každého jednotlivca, 
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b. malo by byť 
poskytované 
dobrovoľne formou 
workshopov, 

b. malo by sa prekladateľom 
poskytovať na báze 
dobrovoľnosti formou 
workshopov, 

c. musí sa organizovať 
inštitucionálne a za 
finančnú úhradu, 

c. musí sa organizovať 
inštitucionálne a za 
finančnú úhradu, 

d. bol(a) by som 
ochotný(á) podieľať sa 
na vzdelávaní 
prekladateľov, 

 
 

d. bol(a) by som ochotný(á) 
zúčastňovať sa na 
organizovaných 
stretnutiach 
prekladateľov, kde by sme 
si kolegiálne radili 
a vymieňali skúsenosti, 

e. malo by byť povinné. e. malo by byť povinné. 

 určite napríklad strojnícko elektrotechnickej fakulty so záujmom o 
jazyk dokáže lepšie preložiť odborné technické texty než absolvent 
humanitnej vysokoškolskej vetvy 

1.3.1.3 Ďalšie vzdelávanie prekladateľa  

Ak sa prekladateľ celoživotne nevzdeláva, stráca krok s odborným 
a terminologickým vývojom; ostáva „nedovzdelaný“, 
petrifikovaný a po profesionálnej stránke sotva použiteľný.  

Hoci sme odpovede formulovali u prekladateľov trochu 
obšírnejšie, išlo v princípe o tieto možnosti: 

Odpoveď Z  Z % P  P % 

osobná záležitosť každého 
jednotlivca 

30 34,10% 30 35,30% 

dobrovoľné workshopy 23 26,10% 38 44,70% 
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inštitucionálne organizované 
za poplatok 

34 38,60% 16 18,80% 

ochota podieľať sa na ďalšom 
vzdelávaní 

11 12,50% 48 56,50% 

povinné 9 10,20% 23 27,10% 

Skutočnosť, že sa treba ďalej vzdelávať, podporujú obe skupiny. 
Názory sa rozchádzajú pri forme (dobrovoľné workshopy či 
platené školenia), markantne pri finančnej úhrade (prekladatelia 
sú menej ochotní platiť), ochote odovzdávať vedomosti (tu sú 
zadávatelia rezervovaní a prekladatelia kolegiálni) a obligatórnosti 
(prekladatelia sú striktnejší). 

1.3.1.4 Kontakty, spolupráca, konzultácie  

Interakcie v rámci sociálneho priestoru sme sledovali v smere 
zadávatelia – prekladatelia a vnútri society prekladateľov, teda ich 
kolegiálnosť a ochotu poradiť či pomôcť. 

Otázky zadávateľom Otázky prekladateľom 

Čo urobíte, keby sa 
prekladateľ s Vami 
skontaktoval a žiadal by od 
Vás konzultáciu? 

Čo urobíte, keby sa iný 
prekladateľ s Vami 
skontaktoval a žiadal by od 
Vás konzultáciu? 

a. Striktne odmietnem, 
pretože jeho 
profesionálnou 
povinnosťou je vyriešiť si 
problémy sám. 

a. Striktne odmietnem, 
pretože jeho 
profesionálnou 
povinnosťou je vyriešiť 
si problémy sám 
a nebudem mu 
poskytovať svoj know-
how. 
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b. Keby mi to dovoľoval 
čas, budem s ním 
konzultovať. 

b. Keby mi to dovoľoval 
čas, budem s ním 
konzultovať. 

c. Budem mu rád(a) 
k dispozícii, pretože to 
prispeje ku skvalitneniu 
prekladu a eliminácii 
nejasností. 

c. Budem mu rád(a) 
k dispozícii, pretože to 
prispeje ku skvalitneniu 
prekladu a eliminácii 
nejasností. 

d. Považujem za svoju 
povinnosť poradiť mu. 

 

 

Odpoveď Z  Z % P  P % 

 odmietnem 0 0,00% 1 1,20% 

 prípadne pomôžem 29 33,00% 49 59,80% 

 rád/rada pomôžem 62 70,50% 50 61,00% 

 považujem to za povinnosť 14 15,90% - - 

 iné 1 1,10% - - 

Zadávatelia aj prekladatelia prejavili v dotazníkoch  prekvapivo 
veľkú ochotu konzultovať: až tri štvrtiny prejavili túto ústretovosť, 
len zadávatelia to podmieňujú časovou kapacitou. 

1.3.1.5 Skúsenosti s druhou stranou  

Na zadávateľov sme sa v tomto ohľade obrátili len jednou 
prostou otázkou:  

Vaše skúsenosti s úradnými prekladateľmi sú: 

pozitívne 53 60,20% 

zmiešané 34 38,60% 

 negatívne 1   1,1 % 
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Nepochybne je vecou názoru, či je 60,2 % pozitívnych skúseností 
veľa alebo málo. Domnievame sa však, že v rámci našej 
stavovskej hrdosti by číslo mohlo byť aj vyššie. 

V dotazníku adresovanom prekladateľom sme položili 4 otázky, 
v ktorých sme zadávateľov špecifikovali na orgány štátnej moci, 
fyzické osoby a agentúry. 

Zodpovedajúca zrkadlová otázka prekladateľom znela: 

Vaše skúsenosti so zadávateľmi – orgánmi verejnej moci sú: 

 

 pozitívne 39 47,60% 

 zmiešané 42 51,20% 

 negatívne 1 1,20% 

Aby výsledky čítali zadávatelia z orgánov verejnej moci, možno by 
ich mali osloviť názory z prekladateľského pléna: 

 Pretože náš vzťah je vlastne obchodný a preto keď zadávateľ (hlavne 
súdy) požaduje dodržiavanie termínu zo strany prekladateľa, potom 
aj oni, by mali v požadovaných termínoch uhrádzať faktúry za 
prekladateľský výkon (je bežné, že každý rok mám neuhradené 
faktúry ešte zo začiatku Dodržiavanie lehoty splatnosti 

 Spätná väzba, vydávanie terminologických príručiek, organizovanie 
školení Platobná disciplína a ľudské termíny na zhotovenie treba, 
vyplácanie odmien, t.j. ich výška a včasnosť úhrad 

 Bolo by potrebné docieliť, aby objednané preklady zaplatili v rámci 
splatnosti 

 Aj orgány verejnej moci (resp. súdni pracovníci niektorých súdov) by 
mali objektívne posúdiť vyúčtovania úradných tlmočníkov a cesta 
verejným dopravným prostriedkom zriedka je hospodárnejšia ako 
cesta vlastným autom (strata času a pod.) 

 Platobná disciplína. Ťažko vysvetlím žene, že idem večer na štyri 
hodiny tlmočiť na cudzineckú políciu vyhostenie nejakého človeka a 
že peniaze za to uvidíme asi tak o rok a pol. A platby za stratu času - 



Jana Rakšányiová 

23 

keď prídem na súd a cudzinec sa nedostaví, dostanem 3,32 eura. 
(Ale to sú problémy tlmočníkov, nie prekladateľov.) 

 komunikácia s prekladateľom pred zadaním úkonu, vopred zistiť 
časové možnosti prekladateľa 

 Schopnosť dodržiavať platobné záväzky zo strany orgánov (pričom 
niektoré platia veľmi dobre, iné nie). 

 S tými "mojimi", konkrétne prokuratúrami sme sa dohodli na 
identickom zneni pouceni a tym i urýchlení mojej prace a znizeni ich 
nákladov. Naučila som ich zároveň, ze nie som kopírovacia služba a 
ocakavam tolko kópii spisu, v kolkych si želajú preklad. V zaujme 
(nielen) urýchlenia mojej prace, ale i zachovania diskrétnosti. 

 Stanoviť zákonnú dobu vyplatenia odmeny za vyhotovenie prekladu. 

 až na výnimky; v zásade by bolo dobré vyškoliť napr. vyšších súdnych 
úradníkov, aby listiny na preklad vedeli správne zadať - teda v 
správnom počte vyhotovení a s presným vymedzením úlohy 
prekladateľa 

 Je vo viacerých ohľadoch na škodu, že systém verejných súťaží 
spôsobuje, že štátne orgány musia "vysúťažiť" prekladateľskú 
agentúru, ktorá preklad zadá a 

 prekladateľ dostane malú odmenu za často veľkú prácu, ktorej 
prekladateľská agentúra často nemôže/nechce vidieť. Štátna in-
štitúcia zrejme vyrokuje cenu vo 

 výške sadzby za stranu úradného prekladu, pričom je však vopred 
jasné, ako asi bude vyzerať odmena pre prekladateľa (aj jeho 
motivácia). Možno by bolo 

 vhodnejšie, keby databáza prekladateľov sa mohla členiť aj podľa 
prekladateľovho zamerania na niektorú odbornosť a inštitúcie by 
potom mohli oslovovať 

 prekladateľov, ktorí sa na ich odbor (aspoň trocha) špecializujú. Je 
ťažké (v dnešnej dobe asi aj nemožné) pre jedného človeka, aby bol 
"odborníkom cez všetko". 

 Hlavne by mali začať konečne platiť za vykonanú prácu... Na zadaní 
prekladu by sa s prekladateľom/tlmočníkom mali vždy dohodnúť 
vopred a neposielať spisy na preklad bez výstrahy 

 Mali by dodržiavať platobné termíny. 

 väčšinou pozitívne, všade sa nájdu aj takí aj takí ľudia. 
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 Vyhláška o odmenách, po 10 rokoch je už vari na case, dodržiavanie 
splatnosti faktúr 

 Čoraz častejšie komunikujem s úradníkmi, ktorí sú kompetentní, 
slušní, dokonca dakedy aj veľmi milí a ústretoví, čo ma veľmi teší, ale 
pri riešení konkrétnych situácií majú zviazané ruky predpismi. 
Aktuálne jeden banálny príklad za všetky: 9 mesiacov nezaplatený 
úradný preklad z krajského policajného riaditeľstva kvôli položke 
poštovné. Účtareň má usmernenie, podľa ktorého môže preplatiť len 
reálne doložiteľné náklady. Do vyúčtovania som napísala 
odhadovanú cenu podľa platného poštového cenníka. Neakceptovali 
to. Snažila som sa vysvetliť, že pri podávaní doporučenej zásielky na 
pošte si nemôžem doručenku nechať ako doklad o odoslaní prekladu 
a zároveň tú istú doručenku vložiť do obálky ako doklad pre účtareň. 
Vedúca účtarne bola ochotná nájsť všeobecne platné riešenie, ktoré 
by aplikovali na všetkých prekladateľov, znalcov a tlmočníkov, 
prisľúbila konzultáciu s finančnou inšpekciou u nich na úrade. 
Zadávatelia prekladov zo štátnej sféry by sa mohli viac vžiť do našej 
situácie a vynasnažiť sa predstaviť si reálne fungovanie predpisov v 
praxi. 

 Úprava obchodnej stránky vzťahu, konkrétne povinnosti zadávateľa 
uhradiť odmenu v primeranej (právnym predpisom vymedzenej) 
lehote. 

 Na platobnú nedisciplinovanosť som si už zvykol. Nepredstavujú 
podstatnú časť mojej práce a príjmov, hlavne by mali štátne orgány 
za preklady riadne a včas zaplatiť 

 platobná disciplína inak pozitíva - čoraz častejšie si vopred zavolajú, 
ako je to bežne s "bežnými" zadavatelmi 

 Finančná disciplína a spôsob komunikácie súdov sa síce v poslednej 
dobe trošku zlepšili ale je tu obrovský priestor na .ďalšie zvyšovanie 
kvality Prístup, práca a profesionalita cudzineckej polície sú 
neakceptovateľné nízke. PZ SR a Migračný úrad MV SR - pozitívne 
skúsenosti, takíto zadavatelia mo z akéhosi dovodu takmer 
neoslovujú 

 1/ zadávateľov treba lepšie informovať, že existuje zoznam 
prekladateľov a treba ich zaškoliť ako ho majú používať, zo zákona 
vždy zadávať prácu prekladateľom, zapísaným v zozname ... mne sa 
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bežne stáva, že mi polícia volá a pýtajú sa ma či poznám niekoho na 
daný jazyk na preklad, mnohí nevedia, že vôbec existuje nejaký 
zoznam a sú povinní prácu zadávať najprv úradným prekladateľom a 

nie hocikomu "na sľub"; 21 keď mi už zadávateľ zadá materiál na 

preklad, často odo mňa požadujú podpísať okrem pribratia 
prekladateľa aj sľub, darmo im vysvetľujem, že som zapísaná v 
zozname; 3/ zadávateľ mi vždy určí lehotu na vyhotovenie prekladu, 
ale dočkať sa priznania odmeny a vyplatenia je vždy v nedohľadne; 
4/ problém, je s elektronickým vyhotovením - nechcú uznať, že koľko 
mám vyhotovení rôznych druhov dokladov, tak toľkokrát účtujem - 
ide o elektronické vyhotovenie - nie zaslanie, keď mám 5 dokladov a 
každý má jedno vyhotovenie, tak pošlem 5 elektronických vyho-
tovení... no oni priznajú len raz odmenu 2,66 - lebo to bolo raz 
všetko odoslané mailom - ak vôbec priznajú, lebo v poslednej dobe 
mám spory, že to potrebujú len na kontrolu počtu normostrán - 
zákon nedefinuje účel použitia elektronického vyhotovenia, každý je-
den preklad je moje know-how; 5/ mnohí vyšší súdni úradníci 
nevedia rozlíšiť počet normostrán a počet fyzicky vyhotovených 
strán formátu A4 !!! 6/ zadávateľ mi dodal zvukovú nahrávku 
odposluchu za účelom písomného prekladu - ako to mám účtovať? v 
zákone nie je takáto možnosť daná ... veľa času mi zabralo 
viacnásobné prehrávanie záznamu a počúvanie, aby som to správne 
preložila, ako mám účtovať túto stratu času? 7/pri dožiadaní o 
právnu pomoc do zahraničia sa zvyčajne zadáva na preklad aj 
poučenie či už obvineného alebo svedka, ktoré ja viem, že mám 
zviazať zvlášť, lebo to vyplýva zo samého dožiadania, že poučenie 
musí byť podpísané a zaslané naspäť spolu so zápisnicou o výsluchu, 
problém, je že zadávateľ mi neuznal vyúčtovanie týchto vyhotovení 
lebo je to vraj ako spis komplet... nemám slov - druhýkrát im to 
zviažem všetko spolu ako jeden celok! 

 Slovenskí policajti by mali výrazne lepšie ovládať slovenčinu - 
gramatiku, štylistiku, syntax. Mali by vedieť jasne formulovať. 
Prekáža mi, keď napr. jasne formulované myšlienky nemecky 
hovoriaceho svedka/vypočúvaného... do zápisnice preformulujú do 
svojich komplikovaných a zle štruktúrovaných traktátov. Dodržiavať 
medzinárodné dohody, ku ktorým Slovensko pristúpilo (napr. 
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splatnosť vyúčtovania do 60 dní). Zavedenie elektronického denníka, 
ktorý by mal všetky potrebné funkcie. 

 Mam len dobre skúsenosti (platby, komunikácia), často ovela lepšie 
ako s jednotlivcami. 

 Uhrádzanie odmeny prekladateľa v lehote splatnosti, možnosť 
konzultovať so zadávateľom a iné... 

 Komunikácia zo strany úradov, aby sa napríklad nestal prípad, že sa 
zadávateľ nedohodne vopred s prekladateľom, ale mu jednoducho 
pošle preklad poštou. Keďže som úradnou prekladateľkou len necelé 
dva roky, zatiaľ ma žiadny orgán verejnej moci neoslovil. 

 Platobná disciplína súdov je absolútne nevyhovujúca. Oproti tomu s 
prokuratúrou, vyšetrovateľmi PZ, cudzineckou políciou, NAKAsú 
skúsenosti pozitívne bez výnimky. 

 urýchlenie uhrádzania platieb za úradné preklady 

 úhrada faktúr sudmi, nie su tolerovatelne termíny 18-24 mesiacov 
na uhradu par eur.. 

Istý objem úradných prekladov zadávajú aj agentúry, preto sme 
sa prekladateľov spýtali na : 

Vaše skúsenosti s agentúrami sú: 

 

pozitívne 12 15,0% 

zmiešané 26 32,5% 

negatívne 6 7,5% 
  

pracujem len s agentúrami, ktoré poznám  
a efektívne sa mi s nimi spolupracuje 

26 32,5% 

spoluprácu s prekladateľskými  
agentúrami odmietam 

10 12,5% 

Pri tretej otázke týkajúcej sa práce so zadávateľmi – fyzickými 
osobami hodnotili prekladatelia svoje skúsenosti ako: 
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pozitívne 58 69,9% 

zmiešané 25 30,1% 

negatívne 0 0% 

Pretože sú úradní prekladatelia zo zákona povinní5 prekladať pre 
orgány verejnej moci, spýtali sme sa ich na prípad, že preklad pre 
iného klienta odmietnu: 

Stane sa, že odmietnete preklad pre zadávateľov, ktorí nie sú 
z orgánov verejnej moci? 

Doteraz som zobral(a) každý preklad.12 = 14,5 % 

Niekedy odmietnem, pretože si z obsahového hľadiska netrúfnem 
na daný preklad. . 33 = 39,8 % 

Odmietnem, ak zadávateľ neakceptuje moje finančné požiadavky. 
32 = 38,6 % 

Odmietnem, ak je na preklad málo času (ak pripadá viac ako 5 NS 
na 1 deň). 31 = 37,5 % 

Odmietnem z dôvodu zaneprázdnenosti.  50 = 60,2 % 

Iné: 10 = 12 % 

1.3.1.6 Kritická analýza výsledku  

Každý seriózny prekladateľ má ambíciu odovzdať bezchybný 
preklad, a hoci ho vyhotovuje s najlepším vedomím a svedo–
mím, môže sa v texte vyskytnúť chyba. 

Otázka zadávateľom počet v % 

Podrobujete preklady kritickej analýze?     

Nie, plne im dôverujem. 21 23,9 % 

Nemám na to čas. 12 13,6% 

                                                                   
5
 Okrem prípadov uvedených vo vyhláške. 
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Necítim sa na to kompetentný/á. 25 28,4% 

Áno. 35 39,8% 

Iné 6   6,8 % 

Prekladateľov sme sa spýtali na nástroj MS SR, a to kontrolovať 
preklady: 

Otázka prekladateľom počet v % 

Považujete za prínosné, že Ministerstvo 
spravodlivosti Slovenskej republiky má 
možnosť kontrolovať kvalitu prekladov? 

    

Nie a zastávam názor, že ako garancia 
kvality postačuje splnenie podmienok zápisu 
do zoznamu. 

8 10,1% 

Nie, pretože MS SR nie je kompetentné 
posúdiť kvalitu prekladu. 

26 32,9% 

Mali by byť vopred stanovené presné 
a jednotné kritériá hodnotenia kvality 
prekladu. 

42 53,2% 

Samozrejme, je to v záujme garantovania 
kvality prekladateľských úkonov. 

25 31,6% 

Aj tu vyšiel ako kľúčový problém stanovenie presných 
a jednotných kritérií hodnotenia prekladu, ktorého kvality 
nemožno merať podľa nejakej ISO normy. K tomuto bodu 
smeruje aj náš výskum a budeme sa snažiť sformulovať 
normatívne kritériá právneho prekladu v tom zmysle, aby plnil 
funkciu v komunikácii. 

1.3.1.7 Chyby v preklade  

Z praxe poznáme podvedomé obavy, aby náš preklad obstál aj 
kritickému oku zadávateľa či odborníka. Na postoje k odo–
vzdanému defektnému prekladu sme sa spýtali samozrejme len 
zadávateľov: 
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Otázka prekladateľom počet v % 

Ako postupujete, ak v texte nájdete 
nezrovnalosti (faktografické, jazykové)? 

    

 Dám ho preložiť inému prekladateľovi. 34 38,6% 

 Korigujem si ho sám/sama. 29 33,0% 

 Preklad vrátim. 13 14,8% 

 Pracujem s originálnym textom. 23 26,1% 

 Podám sťažnosť na prekladateľa na MS SR. 0 0 % 

Iné 15 17,0% 

Prekvapivo vysoký je (vlastne oprávnený) postoj zadávateľa, že 
defektný preklad nechá preložiť znova (38,6 %)6, schopnosť či 
ochota korigovať si ho sám (33 %) a kompetentnosť pracovať 
s originálom (26,1 %). 

1.3.1.8 Výber prekladateľa  

Zaujímalo nás, či alebo aké majú zadávatelia preferencie pri 
výbere úradného prekladateľa: 

Otázka zadávateľom počet podiel 

Ako si vyberáte prekladateľa zo Zoznamu 
prekladateľov MS SR?   

Preferujem prekladateľa, ktorého poznám 
a efektívne sa mi s ním spolupracuje. 

50 56,8 % 

Vyberám prekladateľa s najbližším 
bydliskom. 

25 28,4% 

Beriem do úvahy jeho vek a vzdelanie. 12 13,6% 

Nezamýšľam sa nad tým, riešia to iní 
pracovníci. 

10 11,4% 

Iné   4 4,5 % 

                                                                   
6
 Toto, samozrejme, neznamená, že 38,6 % prekladov je defektných. 
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Aj tu sa ukázalo, aké dôležité je (vy)budovať si ako prekladateľ 
povesť odborne kvalitného a pracovne spoľahlivého prekla–
dateľa.  

1.3.1.9 Rozdelenie prekladu medzi viacerých prekladateľov  

Návrh zadávateľa, aby si text rozdelili viacerí prekladatelia, môže 
mať dve príčiny. Prvou, negatívnou, je snaha o rýchle preloženie 
(zvyčajne dlhšieho originálu) bez ohľadu na kohéznosť cieľového 
textu; druhou, opodstatnenou, je potreba, aby viacjazyčný text 
preložili príslušní prekladatelia. Otázka mierila na prvý prípad. 

Otázka prekladateľom počet podiel 

Ako by ste zareagovali, keby Vás zadávateľ 
oslovil s požiadavkou rozdeliť z časových 
dôvodov dlhší text na preklad medzi viacerých 
prekladateľov? 

    

Striktne odmietnem, pretože za správnosť 
prekladu ručím a teda ho musím vykonať celý 
sám/sama. 

31 38,8% 

Ponuku prijmem a budem na svojej časti 
pracovať nezávisle. 

5 6,3% 

Po stanovení pravidiel týkajúcich sa 
zjednotenia textu, terminológie a pod. budem 
nad touto možnosťou uvažovať. 

49 61,3% 

Z výsledkov sa jasne zračí etický postoj prekladateľov. Kolegovia si 
zrejme uvedomujú, že delenie prekladu má viac nástrah a tie 
treba eliminovať. 

1.3.1.10 Cena za normostranu prekladu  

Úradný preklad je na Slovensku jediným žánrom prekladu, kde je 
vyhláškou stanovená cena za 1 NS. Na spokojnosť s výškou 
odmeny sme sa pýtali len prekladateľov. Za zmienku však stoja tri 
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konkrétne poznámky zo skupiny zadávateľov, ktorých sme sa na 
záver spýtali, čo by sa malo v oblasti úradného prekladu zmeniť: 

- oblasť honorárov: čím idem za službou ďalej na východ 
Slovenska, tým je preklad drahší, je to paradox, ako s palivom do 
áut, za prekladateľmi by mala stáť "komora", ktorá by v prípade 
zlyhania zodpovedne zasiahla a odškodnila postihnutú stránku, 
nie vždy iba svojho člena7 

- rýchlosť posudkov a zníženie cien za preklady 

- ceny8 

Otázka prekladateľom počet podiel 

Považujete cenu za normostranu prekladu 
stanovenú vyhláškou za:  

    

adekvátnu 50 62,5% 

privysokú, pracujem často aj pod túto cenu 3 3,8% 

nízku 6 7,5% 

záleží na texte a jazyku 21 26,3% 

Otázka odmeňovania má viacero aspektov, vstupujú do nej rôzne 
momenty (ako marže agentúr, dampingové ceny niektorých 
prekladateľov), no hodnotiť skutočný stav nám na tomto 
priestore neprislúcha. Či je 62,5 percentná spokojnosť vysoká, je 
diskutabilné; zato hlasy štvrtiny prekladateľov, ktorí sa 
nestotožňujú s rovnakým metrom, by mali nájsť pozorné ucho. 

1.3.1.11 Budúcnosť úradných prekladov  

Možno trochu futuristická otázka týkajúca sa budúcnosti 
úradných prekladov znela rovnako pre obidve strany: 

                                                                   
7 Žiaľ, podstata spomínaného odškodnenia nám ostáva hmlistá. 
8
 Bez špecifikácie, či ceny zvýšiť alebo znížiť. 
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Otázka zadávateľom aj prekladateľom 

Ako odhadujete budúcnosť úradných prekladov? 

Respondenti odpovedali nasledovne: 

Možná odpoveď Z  Z % P  P % 

Medzinárodným dorozumievacím 
prostriedkom bude angličtina, 
dokumenty budú prichádzať len 
v tomto jazyku a každý ho bude 
ovládať na patričnej úrovni; 
preklady sa teda nebudú 
vyhotovovať. 

7 8,0% 9 9,9% 

Texty budú existovať 
v elektronickej verzii, budú sa 
prekladať pomocou počítačových 
programov. 

18 20,5% 20 21,9% 

Prekladateľ bude doplnkovým 
korektorom strojových prekla-
dov. 

23 26,1% 18 19,8% 

Úradné preklady možno vyhoto-
vovať len v dnešnej, klasickej  
podobe. 

48 54,5% 41 45,0% 

Iné 12 13,6% 1   0,9 % 

Hoci sa výsledky dvoch skupín zásadne nelíšia, u zadávateľov 
vidíme väčšiu konzervatívnosť a presvedčenie o zotrvaní pri 
klasickej podobe prekladov. Zdá sa, že všeobecnej hegemónii 
angličtiny vzdorujú ako prekladateľa, tak aj zadávatelia. 

1.3.2 Teoretické otázky - metodika a koncepcia prekladu 

Na danom priestore nebolo pochopiteľne možné zmapovať 
všetky charakteristické črty právneho prekladu. Preto sme sa 
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zamerali na niektoré parciálne problémy, pri ktorých riešení 
nepanuje úplná zhoda – jestvujú konvencie, akou metódou ich 
riešiť, my však v našom projekte smerujeme k normám. Išlo napr. 
o bezekvivalentnú lexiku, štylistickú ekvivalenciu, exotizáciu vs. 
naturalizáciu v preklade, (ne)opodstatnenosť poznámok 
prekladateľa, riešenie skratiek a defektov v texte, 
(ne)dodržiavanie formy originálu, jazykový pluralizmus, možné 
využívanie prekladateľského softvéru. Niektoré otázky sme kládli 
obidvom societám, niektoré len zainteresovanej strane. 

1.3.2.1 Ekvivalencia terminológie  

Zo širokej terminologickej oblasti sme si zvolili len problém 
bezekvivalentnej lexiky (denotát aj pomenovanie v cieľovom 
jazyku absentujú). Vedome sme ako príklad prezentovali 
holandský názov súdu, pretože ho respondenti nepoznajú 
a vnímajú ho ako model. 

Otázka zadávateľom a prekladateľom 

Pri prekladaní inštitúcií, škôl a pod. niekedy nemáme 
ekvivalent, pretože nič totožné na Slovensku neexistuje. 
Napr. preklad termínu Hof van Assisen by ste uvítali v takejto 
podobe: 

Odpovede sme formulovali pre prekladateľov o niečo 
podrobnejšie, ale v zásade išlo o nasledovné voľby: 

Možná odpoveď Z  Z % P  P % 

assiský súd (čo je doslovný, ale 
obsahovo nejasný preklad) 

9 10,2% 18 22,5% 

špecializovaný trestný súd (ob-
sahovo sa približuje nášmu)                                               

15 17,0% 23 28,8% 
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porotný súd (termín zo stránky e-
justice.europa.eu)                                                               

5  5,7 % 5 6,3 % 

Hof van Assisen (s poznámkou 
prekladateľa: belgický súd, na 
ktorom sa prejednávajú obzvlášť 
závažné zločiny a kde rozhoduje 
porota z ľudu)                                                                  

65 73,9% 59 73,8% 

Iné 11 12,5%  0 0 

Z porovnania štatistických výsledkov je zrejmé, že obe strany 
drvivou väčšinou a s rozdielom jednej desatiny percenta zhodne 
(zadávatelia: 73,9 %, prekladatelia: 73,8 %) preferujú ponechanie 
exotizmu (Hof van Assisen) s pridaním pomerne rozsiahlej, ale čo 
do výkladu presnej, poznámky prekladateľa v zátvorke. Na 
viacerých miestach sa nám vo výskume potvrdilo presvedčenie, 
že vecné translátorove poznámky zadávatelia nielen akceptujú, 
ale aj vítajú. 

Prekvapilo nás, že zástancov doslovného prekladu je viac medzi 
prekladateľmi (22,5 %) než medzi odborníkmi (10,2 %). Za 
zamyslenie patričných orgánov či inštitúcií stojí, že ekviva–lenty 
stanovené na webovej stránke e-justice.europa.eu akceptuje 
a preferovalo by na danej vzorke len 5,7 % zadávateľov a 6,3 % 
prekladateľov.   

Len ku skupine prekladateľov smerovala táto doplňujúca otázka: 

Používate pri preklade zaužívané ekvivalenty k termínom 
slovenského právneho systému a inštitucionálnym názvom (napr. 
názvy súdov)? 

a. Áno, používam zaužívané ekvivalenty, ktoré čerpám 
z konkrétnej lexikografickej pomôcky, webovej stránky a pod. 
(uveďte z ktorej): ..................... 50 odpovedí = 65,8 % 
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b. Nie, ekvivalenty som si vytvoril sám v priebehu 
prekladateľskej praxe a používam ich jednotne vo všetkých 
prekladoch. ..................................................22 odpovedí = 28,9 % 

c. Ekvivalenty si tvorím ad hoc pre konkrétne zadanie. 
.............11 odpovedí = 14,5 % 

Za najlegitímnejšiu by sa mohla zdať odpoveď “a“, avšak z praxe 
vieme, že lexikografické diela nedokážu zmapovať celú 
terminologickú a frazeologickú problematiku, preto sa musí 
prekladateľ často sám (lepšie by bolo v pracovných skupinách) 
dopracovať ku správnemu ekvivalentu. Čo sa týka vymenovaných 
príručiek či pomôcok, u viacerých prekladate–ľov prevládal jeden 
(!) slovník a zaznamenali sme aj kritické hlasy voči odchýlkam 
v jednotlivých slovníkoch. Pozitívne však kvitujeme početné hlasy, 
kde si prekladatelia uvedomujú dôležitosť viacnásobnej 
verifikácie.  

Pre ilustráciu uvádzame, a to v autentickej podobe, dovetky 
prekladateľov, na ktoré mali priestor pri otázke o bezekviva–
letnej terminológii. Verbálny doplnok bol len asi pri jednej 
sedmine odpovedí. 

 V prekladoch inštitúcií nechávam aj pôvodný názov neprekladám pre 
Belgicko 

 Obsahovo nejasný preklad je v tomto prípade nejasný iba málo 
vzdelanému slovenskému recipientovi. možno aj podrobnejšie 
vysvetliť v prípade potreby 

 špecializovaný trestný súd v preklade a pod čiarou Hof van Assisen (s 
poznámkou prekladateľa: belgický súd, na ktorom sa prejednávajú 
obzvlášť závažné zločiny a kde rozhoduje porota z ľudu) 

 v týchto prípadoch je poznámka pod čiarou jediným možným 
spôsobom priblíženia obsahu názvu - myslím, skombinovala by som 
3 vyznačené možnosti tak, aby slovenskému príjemcovi prekladu bol 
čo najjasnejší kontext 
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 Do poznámky by som ešte doplnil, že tento súd sa podobá nášmu 
špecializovanému trestnému súdu, resp. že ide o súd okresný, 
krajský (podľa toho, kam patrí), a zátvorka tu dalej porotný sud 

 Hof van Assisen - Asisský súd ... v Bulharsku je Kasačný súd a 
prekladám to tak ako to je originál napísané, na Slovensku taký súd 
nie je 

 Nepreložím, lebo neviem po nemecky. 

 skusobne vyplnenie 

 závisí od okolností a dostatku zdrojov 

 Neprekladám z nemčiny. 

 Assiský súd (s poznámkou pod čiarou: ,,Hof van Assisen,, - belgický 
súd, na ktorom sa prejednávajú obzvlášť závažné zločiny a kde 
rozhoduje porota z ľudu) neprekladám z angličtiny z dôvodov 
uvedených pri bode 4 

 poznámka ako v otázke c. 5; v takycht prípadoch je namieste vstup v 
podobe vysvetlujucej poznámky určite nie náhradou niečoho z 
našich reálií 

 Myslím si, že musíme predpokladať, že náš preklad bude používať 
niekto, kto žiadne znalosti o zahraničnej kultúre a systéme nemá. 
Preto prekladám názvy súdov ich slovenskými ekvivalentmi alebo ich 
v názve opíšem ich funkciu, napr. "prvostupňový súd", pozri zadanie 
od zadavatela, o aky typ prekladu ma ist, co je delom prekladu 

1.3.2.2 Ekvivalencia štýlu 

Od čias Popovičovej teórie prekladu sa u všetkých translatológov 
vyskytoval pojem štylistická ekvivalencia, a to nielen ako 
odporúčanie, ale ako zásadná požiadavka na kvalitný preklad. 
Text obsahuje totiž aj v odbornej komuni–kácii register štýlov: 
v právnom texte nepochybne dominuje vysoký štýl; v istých 
pasážach, akými sú napr. výpovede, alebo zápisy lingvisticky 
menej zdatných pisateľov, sa okrem gramatických chýb vyskytujú 
príznakové štylémy. Ich preklad do neutrálneho štýlu by 
znamenal štylistickú nivelizáciu a negáciu charakteristických 
znakov výpovede alebo aktéra. 
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Otázka prekladateľom počet v % 

Má prekladateľ striktne dodržiavať štýl 
a rozsah výpovede, aj keď sú v origináli opa-
kovania toho istého, gramatické chyby, nea-
dekvátne výrazy, napr. vo výpovediach laikov 
a pod.? 

    

Musí, lebo štýl charakterizuje osobu (od kulti-
vovaného prejavu  až po subštandardné 
výrazy a vulgarizmy) a dôležité je každé slovo. 

67 85,9% 

Emocionálne výrazy a slang treba 
neutralizovať do spisovného jazyka, aby sa 
rešpektoval úzus právneho jazyka. 

17 21,8% 

Treba preložiť obsahovú podstatu a vynechať 
opakované časti výpovede.  

4  5,1 % 

Nepovažujem za podstatné dodržiavať štýl 
a rozsah výpovede. 

0 
 

 0 % 

O to negatívnejšie je naše prekvapenie, že vyše štvrtina 
prekladateľov chce text vedome neutralizovať a redukovať, čo je 
v príkrom rozpore s princípom štylistickej ekvivalencie a textovej 
úplnosti. 

1.3.2.3 Cudzie reálie a kulturémy v texte  

Obidvom skupinám sme položili v zásade tú istú otázku, 
prekladateľom však trochu širšie formulovanú: 

Otázka zadávateľom Otázka prekladateľom 
Originálny text vznikol 
v inom jazyku, v inom 
právnom systéme, v inej 
kultúre. 

Originálny text vznikol 
v inom jazyku, v inom 
právnom systéme, v inej 
kultúre. 
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Uvedomujem si to 
a očakávam, že prekladateľ 
bude v preklade uvádzať aj 
cudzo znejúce termíny. 
 

Uvedomujem si to a v 
preklade budem kopírovať 
východiskovú terminológiu 
(rešpektujem, ak sa 
v preklade vyskytne napr. 
Osvedčenie o bezúhonnosti 
namiesto na Slovensku 
zaužívaného Výpisu 
z registra trestov). 

Preklad by pri termínoch, 
ktoré nemajú v našom 
právnom systéme 
ekvivalenty, mal obsahovať 
aj vysvetlivky (v zátvorke, 
pod čiarou). 

Preklad by pri termínoch, 
ktoré nemajú v našom 
právnom systéme 
ekvivalenty, mal obsahovať 
aj vysvetlivky (v zátvorke, 
pod čiarou). 

V preklade by sa mala 
vyskytovať len kodifikovaná 
zaužívaná slovenská 
terminológia. 
 

V preklade by sa mala 
vyskytovať len kodifikovaná 
slovenská terminológia ako 
obsahová aj formálna 
náhrada cudzích právnych 
termínov aj za cenu, že 
ekvivalencia 
s východiskovým systémom 
bude len čiastočná. 

 

Možná odpoveď Z  Z % P P % 

exotizácia prekladu je 
odôvodnená   

27 30,70% 32 29,30% 

pri exotizmoch uviesť vysvetlivku 79 89,80% 65 59,60% 

používať len kodifikovanú 
terminológiu  

4 4,5 % 12 11,1 % 
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iné 2 2,3 % 0 0 % 

Ukázalo sa, že exotizácia je regulárny postup pri prekladaní; 
povzbudivá pre prekladateľov je však výzva zadávateľov (89,8 %), 
aby bola v preklade vysvetlivka. 

1.3.2.4 Domáci úzus 

Napätie medzi cudzím a svojím je v myslení o preklade prítomné 
od Ciceróna, no jednoznačné odporúčanie, ktorý pól 
uprednostniť, neexistuje. V úradnom preklade má tento problém 
niekedy fatálne dôsledky. Vybrali sme konkrétny problém, ktorý 
sa vyskytol pri (ne)akceptovaní prekladu na matrike: 

Otázka prekladateľom počet v % 

V zahraničí sa niektoré fakty formulujú inak, 
ako ich vyžadujú naše úrady. Napr. 
v doklade je slovo, ktoré znamená 
„neženatý/nevydatá“ v zmysle slobodný, 
rozvedený, vdovec. Slovenské orgány však 
pri sobáši vyžadujú výraz „slobodný“. 

    

Prekladateľ sa:     

má držať originálu a napísať „nie je ženatý“, 34 41,5% 

musí prispôsobiť našim požiadavkám 
a uviesť „slobodný“. 

51 62,2% 

Väčšina prekladateľov sa priklonila k naturalizácii 
(„domestifikácii“) prekladu do slovenčiny i za cenu významovej 
redukcie – možno aj po skúsenostiach na úradných miestach. 

1.3.2.5 Poznámky prekladateľa – áno alebo nie?  

Potreba (užitočnosť) poznámok prekladateľa v transláte bola 
predmetom viacerých otázok (pozri 1.3.2.3) a pre krížovú 
kontrolu sme ju tematizovali aj na inom mieste dotazníka: 
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Otázka zadávateľom Otázka prekladateľom 

Aký je Vás názor na 
poznámky prekladateľa (v 
zátvorke alebo pod čiarou)? 

Vítam ich a považujem ich za 
kompletizáciu informácie. 

Text má byť zrozumiteľný aj 
bez poznámok. 

Poznámky zbytočne 
prerušujú tok textu. 

 

Aký je Váš názor na 
poznámky v texte prekladu 
(v zátvorke alebo pod 
čiarou)? 

Vkladám poznámky do textu 
(v zátvorke alebo pod 
čiarou), pretože ich 
považujem za kompletizáciu 
informácie. 

Poznámky nevkladám, 
pretože text má byť 
zrozumiteľný aj bez 
poznámok. 

Z nasledujúceho grafu vidieť, ako poznámky preferujú zadá–
vatelia: 

Aký je Váš názor na poznámky v texte 
prekladu (v zátvorke alebo pod čiarou)? 

počet v % 

Vítam ich a považujem ich za kompletizáciu 
informácie. 

80  90,0 % 

Text má byť zrozumiteľný aj bez poznámok. 8 9,1% 
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Poznámky zbytočne prerušujú tok textu. 1 1,1% 

Iné 4 4,5% 

Z prekladateľov sa 65 (80,2 %) vyjadrilo, že poznámky vkladá, 18 
(22,2 %)9 považuje text bez poznámok za dostatočne 
zrozumiteľný. Z porovnania výsledkov vyplýva, že zadávatelia 
poznámky preferujú dokonca vo väčšej miere než prekladatelia. 
Vysoké očakávanie poznámok a vysvetliviek sa nepochybne 
premietne do našich odporúčaní explikovať preklad. 

Citujeme niektoré poznámky prekladateľov:  

 ako som už písala ... preklad robím pre zadávateľa, čiže všetko 
vysvetlím, aby bolo zrozumiteľné a aj ja som krytá v prípade ne-
jasností a nezrovnalostí niekedy je to absolútne nevyhnutné, inak by 
príjemca neporozumel východiskovému textu Nikdy nie v zátvorke 
(prekladateľ by nemal dopisovať do textu nič navyše), jedine pod 
čiarou len veľmi výnimočne vložím poznámku 

 druhu z uvedených možnosti by som považoval za nezmysel - najma 
ak je privela kultúrnych a dalsich rozdielov rozdielov - text ma byt 
zrozumitelny, a to aj za cenu poznámok 

 Text by mal byť zrozumiteľný aj bez poznámok, ale ak východiskový 
text nebol zrozumiteľný pre prekladateľa, má prekladateľ právo 
urobiť z neho zrozumiteľný preklad podľa jeho vlastného názoru? 

 len v prípade nutnosti - napríklad iný systém známkovania v škole, 
iné označenie ročníkov, a pod... podľa druhu dokumentu 

 osobne vkladám naozaj len vo veľmi obmezenej miere, drvivú 
väčšinu prekladov robím bez poznámok aj keď poznámok to je 
niekedy ťažké 

 v úrípade nutnosti áno (napríklad známkovanie v škole, ktoré je 
odlišné, riešim formou poznámky 

                                                                   
9 Percentuálny súčet u prekladateľov (80,2 + 22,2) rovnako ako 

u zadávateľov (spolu 106,6) naznačuje, že niektorí respondenti 
súhlasili s oboma alebo viacerými protichodnými odpoveďami. 
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 Poznámku vkladám len vtedy, ak som už vyčerpala všetky ostatné 
možnosti, ako zrozumiteľne previesť výraz/názov inštitúcie do 
cieľového jazyka - úlohou prekladateľa nie je text vysvetľovať 
príjemcovi. 

 poznámky vkladám podľa potreby 

 Poznámky iba vo výnimočnom prípade, ak zvazim, je to nevyhnute. 

 Používam: *Poznámka prekladateľky, ktorá obsahuje napr.: 1. 
informácie o číselných a iných údajoch, ktoré zadávateľ nepožaduje 
preložiť; 2. vysvetlenie obsahu pečiatky a iných formálnych dát v 
origináli; 3. upozornenie o prítomnosti nečitateľných podpisov a 
iných údajov v origináli pokiaľ je to nevyhnutné. 

 Závisí od konkrétnej situácie, ale netreba s ich množstvom preháňať 

 Keď je to nutné 

1.3.2.6 Skratky  

V prekladoch sa vyskytujú zhruba dva druhy skratiek: „povinne 
preložiteľných“ typu UN, UNO – OSN a skratiek ako súčastí 
obchodných značiek, na ktoré sme sa pýtali:   

Otázka prekladateľom počet podiel 

Obchodné spoločnosti majú v rôznych 
krajinách rôzne skratky (B.V., AS, GmbH, 
AG...), ktoré sa neprekladajú, lebo sú 
neoddeliteľnou súčasťou názvu.  

    

Pre porozumenie by bolo lepšie, keby 
prekladateľ dodal vysvetlenie,  napr. B.V. 
(spoločnosť s ručením obmedzeným podľa 
holandského práva). 

46 59,7% 

Skratku nie je potrebné preložiť. 29 37,7% 

Skratku nahradiť čiastočne ekvivalentnou 
skratkou zo slovenského systému 
obchodných spoločností. 

9 11,7% 

Vysvetlivky sú zbytočné. 5  6,5 % 
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O prístupe k tomuto problému vypovedajú autentické dovetky 
prekladateľov: 

 Skratky neprekladám, ale pridávam vysvetlivky pod čiaru. Skratka je 
súčasťou názvu spoločnosti a ak by ju niekto hľadal v zahraničnom 
registri, s preložou skratkou tú spoločnosť nenájde. 

 skratky vysvetľujem v poznámke pod čiarou 

 Skratka je súčasť názvu 

 nie je to dovolené 

 nejde o preklad určený širokej verejnosti, ale ľuďom znalým 
konkrétnych pomerov Vysvetlivku dám len ak na tom klient trvá, 
názov sa neprekladá. 

 Ak sa toto uvadza napr. vo výpise z obchodného registra, je vždy 
uvedená aj plná forma, ktorá sa prekladá. Ak je to naozaj ne-
vyhnutne z hladiska pochopenia, ci vyhnutia sa nedorozumeniam, 
možno raz uviest v poznámke, o co ide. Inak je to pre mna sucast 
vlastného mena, ktorá sa neprekladá. 

 Vysvetlivka stačí formou Poznámky prekladateľa, a to len 1x pri 
prvom výskyte 

 V názve neprekladám, v texte áno. 

 zvyšné tri prístupy by som považoval za diletantské 

 v zátvorke uvádzať názov s použitím slovenskej skratky, napr. AAA 
GmbH (AAA spol. s r. o.) 

 Keď je skratka v texte rozpísaná, tak ju preložím. Ale limited 
company prekladám ako spoločnosť s obmedzeným ručením, aby 
som predišiel tomu, že si niekto bude myslieť, že to je "eseročka". 

 Uvediem firmu so skratkou v pôvodine,a le v texte vysvetlím význam, 
napr. s.r.o. (Kft.), Rt. (a.s.) 

 ...za každou prevzatou skratkou, nepreložiteľným špeicifickým 
pojmom ap. nasleduje vysvetlenie v podobe poznámky prekladateľa! 

Krátky a výstižný bol tento názor: ide o obchodný názov - zmeníte 
aj priezviská? Podstata tkvie v tom, že zaregistrovaný názov sa tak 
ako priezvisko nesmie nikdy meniť. 
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1.3.2.7 Chyby v origináli – defektný východiskový text  

Akútny problém úradných prekladateľov sa zračí z nasledujú–cej 
otázky: 

Otázka zadávateľom Otázka prekladateľom 

V origináloch 
prichádzajúcich zo 
zahraničia sú niekedy zjavné 
chyby – napr. namiesto 
Slovensko sa uvádza 
Slovinsko, Československo, 
dátum narodenia je totožný 
s aktuálnym dátumom, 
chyby sa vyskytujú v zápise 
mien (rozomberok), 
preklepy a pod. Ako by mal 
podľa Vás postupovať 
prekladateľ? 

V origináloch 
prichádzajúcich zo zahraničia 
sú niekedy zjavné chyby – 
napr. namiesto Slovensko sa 
uvádza Slovinsko, 
Československo, dátum 
narodenia je totožný 
s aktuálnym dátumom, 
chyby sa vyskytujú v zápise 
mien a pod. Ako postupujete 
v týchto prípadoch? 

 

a. Nechať chybu, pretože 
odborník zistí, že ide 
o nonsens. 

a. Chybu nechám, pretože 
odborník zistí, že ide 
o nonsens. 

b. Poznámkou v zátvorke 
alebo pod čiarou 
upozorniť na ňu. 

b. Poznámkou v zátvorke 
alebo pod čiarou na ňu 
upozorním. 

c. Nezrovnalosti opraviť 
a dodať bezchybný 
preklad. 

c. Nezrovnalosti opravím 
a odovzdám bezchybný 
preklad. 
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d. Ak je to možné, 

upozorním používateľa 
prekladu na chyby.  

Možná odpoveď Z  Z % P  P % 

ponechať chybu 8   9,1 % 22 25,6% 

upozorniť na chybu (v zátvorke, 
pod čiarou) 

72 81,8% 50 58,1% 

chybu opraviť a dodať 
bezchybný preklad 

14 15,9% 9 10,5% 

upozorniť používateľa na chyby 
v origináli 

    61 70,9% 

iné  6   6,8 %     

Zhoda panuje v tom, že asi 90 % zadávateľov a 85 % 
prekladateľov toleruje chyby, ktoré vyplývajú z defektného 
originálu. Bezmála tri štvrtiny prekladateľov hodlajú na chybu 
upozorniť. Našťastie len 15,9 % zadávateľov a 10,5 % 
prekladateľov zastáva názor, že chybu treba opraviť. Toto je však 
absurdný názor: prekladateľ v žiadnom prípade nemôže byť 
korektorom autora východiskového textu. 

1.3.2.8 Dodržiavanie formy originálu  

Z taktických dôvodov sme zadávateľom ponúkli pri tej istej otázke 
stručnejšie odpovede:  

Otázka zadávateľom Otázka prekladateľom 

Ako má prekladateľ 
rešpektovať formu originálu? 

Presne kopírovať a prepísať 
do prekladu všetky údaje 
(hlavičku, logo, pätu), ak sú 

Ako rešpektujete formu 
originálu? 

Presne kopírujem 
a prepisujem do prekladu 
všetky údaje (hlavičku, logo, 
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na každej strane, tak ich píše 
do prekladu na každú stranu. 

Kontaktné údaje stačí 
prepísať jedenkrát. 

 

pätu); ak sú na každej 
strane, tak ich píšem do 
prekladu na každú stranu. 

Kontaktné údaje prepisujem 
len jedenkrát na začiatku. 

Dodržiavam stránkovanie. 

Dohodnem sa so 
zadávateľom, v akej forme si 
preklad žiada. 

 

Možná odpoveď Z  Z % P  P % 

formu presne kopírovať   48 54,5% 62 73,8% 

kontaktné údaje uviesť len 
jedenkrát 

18 20,5% 13 15,5% 

dodržiavam stránkovanie 40 45,5% 34 40,5% 

na forme sa dohodnem so 
zadávateľom 

    26 31,0% 

iné 5   5,7 %     

Nadpolovičné je odporúčanie aj prax, aby sa presne kopírovala 
forma originálu, podľa možnosti aj stránkovanie, čo nepochybne 
uľahčí orientáciu v obidvoch textoch.  

1.3.2.9 Jazykový pluricentrizmus ako prekladateľský problém  

Dole uvedená otázka smerovala ku kolegom, ktorí prekladajú 
z jazykov používaných vo viacerých štátoch. Typickým príkladom 
sú angličtina, nemčina, španielčina, ale aj francúzština, 
holandčina, portugalčina. Pomenovania tých istých funkcií, listín, 
pojmov a pod. sa od štátu k štátu líšia a domnievame sa, že pri 
preklade zo slovenčiny by sa nemalo prekladať len do cieľového 
jazyka, ale aj do variantu lokálneho právneho systému. Toto je 
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neľahká úloha a z výsledkov vidíme, že ju v príznakových 
neterminologických prvkoch zohľadňuje len pätina opýtaných 
a negatívnym prekvapením je len 19,5 % prekladateľov, ktorí 
rozlišujú terminológiu. 

Otázka prekladateľom počet podiel 

Čo urobíte v prípade, že prekladáte do 
jazyka, ktorý je úradným vo viacerých 
právnych systémoch krajín, do ktorých 
preklad smeruje?     

Možné odpovede     

V preklade zohľadňujem jazykové varianty 
v neterminologickej lexike a v štýle. 17 21,1% 

Pri výbere ekvivalentu zohľadňujem 
vnútrojazykové terminologické rozdiely 
jednotlivých právnych systémov. 15 19,5% 

Pri preklade termínov zo slovenského 
právneho systému varianty cieľového 
jazyka nezohľadňujem, ale používam vždy 
rovnaké ekvivalenty. 50 64,9% 

Dve tretiny prekladateľov teda nivelizujú terminologické rozdiely, 
čo má svoje praktické dôvody, ale stálo by za diskusiu, či to 
neprináša pri transfere isté problémy. 

Citujeme autentické dovetky: 

 Lokalizujem 

 podla toho, co mam robit; je to aj závislé od iných faktoroch 

 V drvivej vacsine však prekladám zo slovenčiny do francúzštiny tie 
dokumenty, ktoré su urcene pre Francúzsko. 

 Mojím pracovným jazykom je nemčina, so všetkými variantami (CH, 
A, D), ktoré tak z jazykového, ako aj právneho hľadiska musia byť 
samozrejme zohľadnené. Možno by som dodala aj poznámku 

 Prekladám realitu nášho právneho systému - nemôžem nahrádzať 
niečím iným z iného sveta 
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 ... ak sa dopátram k správnej lokálnej terminológii 

 typickým prípadom sú právne systémy Nemecka, Rakúska 
a Švajčiarska 

 vnútrojazykové rozdiely reflektujem len čiastočne v prípadoch, kedy 
na slovenský termín existujú vnútrojazykovo odlišné ale dostatočne 
ekvivalentné termíny, pri bezekvivalentnej lexike používam rovnaký 
ekvivalent bez ohľadu na cieľový rávny systém 

 opýtam sa zadávateľa, v ktorom štáte preklad použije a podľa toho 
sa zariadim 

 vždy sa pýtam zadavatela, kde preklad potrebuje pouzit, často mi to 
sami vopred 

 málokedy viem, kam preklad smeruje 

 určite sa o to snažím 

 Neviem, že do ktorého štátu smeruje. Rakúsko akceptuje termi-
nológiu SRN, naopak to neplatí 

 ak viem, do ktorého právneho systému preklad smeruje. 

 zohľadním, keď som si istá, že sa v tom vyznám 

 V USA majú 50 štátov, v UK Anglicko, Škótsko s odlišnosťami 
právnych systémov, podobne India, Austrália, a ja to všetko 
nemôžem zvládnuť. 

 Myslím, že zohľadniť všetky vnútrojazykové rozdiely by mohol filológ 
s právnickým vzdelaním, prípadne taký, ktorý sa špecializúje na 
právnické texty. Súdny preklad nie je preklad textov s výlučne či 
predovšetkým s právnou tematikou. Takých je - podľa mojej mienky, 
málo 

 .. ak sa k takýmto ekvivalentom podarí dopracovat.... 

1.3.2.10 Prekladateľský softvér  

Naivná eufória pre strojový preklad a počítačová podpora 
prekladu sú čo do kvality dve diametrálne rozdielne veci. Druhá 
možnosť sa stáva súčasťou odborného prekladu, pretože 
v komunikácii vidíme paradox: na jednej strane informačný 
boom, na druhej vysoký index opakovania informačných 
„prefabrikátov“. Súčasťou počítačovej podpory prekladu je potom 
aj lepšia orientácia v dostupných (tradične nazývaných) 
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paralelných textoch, v ustálenej terminológii a frazeológii, 
dokonca aj v efektivite prekladateľskej produkcie.  

Otázky prekladateľom  P P % 

Ako by ste zareagovali, keby Vás zadávateľ 
oslovil s požiadavkou vyhotoviť preklad 
v prekladateľskom softvéri ?  

    

Striktne odmietnem, pretože som zásadne 
proti používaniu prekladateľských softvérov 
v tomto type odborného prekladu. 

14 18,9% 

Budem súhlasiť, ak mi zadávateľ softvér 
poskytne a zaškolí ma. 

43 58,1% 

Prekladateľský softvér už používam. 21   28,4 % 

V prípade, že pracujete s prekladateľským 
softvérom, súhlasili by ste aj s podmienkou 
odovzdania terminologickej databázy 
zadávateľovi, resp. jej zdieľania s kolegami? 

    

Nie, pretože patrí k môjmu know-how. 26 34,2% 

Áno, pretože databáza patrí k výsledným 
produktom prekladu.  

13 17,1% 

Áno, pretože je to v záujme zjednotenia 
prekladových ekvivalentov a skvalitnenia 
úradného prekladu. 

24 31,6% 

S prekladateľským softvérom nepracujem. 28 36,8% 

Za veľmi výstižný považujeme nasledovný komentár z dotazníka: 

Vytvoriť databázu štandardných textov dávaných na preklad a 
zbierky zákonov, z ktorých sa cituje vždy napr. v žiadostiach o 
právnu pomoc 2. Zadať ich preklad kolégiu prekladateľov a ich 
výstup dať lokalizovať právnemu kolégiu všetkých krajín hovoriacich 
daným jazykom, aby vznikli formuláre pre CH, DE, AT pokiaľ ide o 
nemčinu a pod. 3. Tieto "templates" sprístupniť na osobitnom 
serveri po zapísaní prekladateľa do zozname 4. Tieto "templates" 
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revidovať každých 5 rokov 5. Templates by fungovali ako 
prekladateľský softvér, do ktorého sa vpisujú nové skutočnosti, 
pričom z TM sa sťahujú štandardizované časti EFEKTIVITA. Neplytvať 
našim časom  a spoločnými finančnými prostriedkami. 

Hoci úradný preklad nie je predmetom Autorského zákona, 
zastávame názor, že pozornosť bude treba venovať aj autorským 
právam.  

1.4 Zhrnutie výsledkov 

1.4.1 Habitus sociálnych skupín 

Ak sme si na úvod kládli otázku, či existuje alebo absentuje 
habitus dvoch sociálnych skupín – zadávateľov a vyhotovo–
vateľov úradných prekladov, pýtali sme sa vlastne na to, či 
nazerajú na problémy rovnako, podobne alebo odlišne. Pri 
spoločne kladených otázkach nás zaujal len viac ako 
dvanásťpercentný rozdiel v nazeraní na ten istý problém. Vyskytol 
sa na nasledovných miestach: 

Podstata problému Z Z % P P % 

Úradní prekladatelia môžu byť 
absolventi rôznych odborov 
magisterského štúdia so záujmom 
o cudzí jazyk. 

 
8 

 
9,1 % 

 
20 

 
23,8 % 

Ďalšie vzdelávanie prekladateľov 
by malo prebiehať ako:  
    - dobrovoľné workshopy 

 
23 

 
26,1 % 

 
38 

 
44,7 % 

    - inštitucionálne organizované 
za poplatok 

34 38,6% 16 18,8% 

    - ochota podieľať sa na ďalšom 
vzdelávaní. 

11 12,5% 48 56,5% 

Prípadne pomôžem pri 
prekladaní. 

29 33,0% 49 59,8% 
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Moje skúsenosti s druhou stranou 
sú pozitívne. 

53 60,2% 39 47,6% 

Pri exotizmoch v preklade uviesť 
vysvetlivku. 

79 89,8% 65 59,6% 

Vysvetlivky vítam/používam a 
považujem ich za kompletizáciu 
informácie. 

 
80 

 
90 % 

 
65 

62,2% 

V preklade treba ponechať chybu, 
ktorá sa vyskytla v origináli. 

8    9,1 % 22 25,6% 

Treba upozorniť na chybu (v 
zátvorke, pod čiarou). 

72  81,8 % 50 58,1% 

1.4.2 Homogenita verzus heterogenita sociálnych skupín 

Otázky v dotazníku sa nezameriavali prioritne na skúmanie 
homogenity alebo heterogenity skupiny. Za povšimnutie však 
stoja (len) tri markantné až diametrálne rozličné názory či 
prístupy k jednému závažnému problému, ktorý má dosah na 
metódy a preferencie pri prekladaní.  

Poskytli by ste svoju termi-
nologickú databázu 
zadávateľovi a/alebo kole-
gom? 

nie 26 34,2% 

áno 24 31,6% 

Treba pri preklade prevziať 
cudziu kulturému  („nie je 
ženatý“) – exotizovať?  

áno  34 41,5% 

nie 51 62,2% 

Pri prekladaní sa spolieham 
na lexikografické pomôcky. 2 

áno 50 65,8% 

 nie 22 28,9% 

Veľká väčšina odpovedí sa v zásadných otázkach, akými je 
štylistická ekvivalencia, používanie vysvetliviek a poznámok 
prekladateľa, riešenie skratiek, prikláňala k jednej (patričnej) 
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možnosti.  Vcelku možno konštatovať, že skupiny boli homo–
génne a odlišovali sa v preferenciách stupňov odpovedí.   

1.4.3 Symbióza alebo antagonizmus účastníkov procesu? 

Globálny pohľad na tabuľky i čísla a naša neskrývaná snaha vidieť 
za elektronickými formulármi predovšetkým vzdelaných, 
premýšľajúcich ľudí, nás priviedli k presvedčeniu, že sa obe strany 
snažia o symbiózu. Zo strany zadávateľov sme okrem toho vyčítali 
neprehliadnuteľnú empatiu: 

S druhou stranou mám 
skúsenosti: 

P2 P % Z Z % 

pozitívne 53 60,2% 39 47,6% 

zmiešané 34 38,6% 42 51,2% 

negatívne 1 11,0% 1 1,2% 

Prekladateľ je:          

rešpektovaný profesionál 50 56,8% 43 50,6% 

„sivá myš“ 10 11,4% 20 23,5% 

Čísla jasne ukazujú (a dúfajme, že odrážajú skutočnosť), že 
zadávatelia majú lepšie skúsenosti s prekladateľmi než 
prekladatelia so zadávateľmi. Zadávatelia si prekladateľov vážia 
viac, než sa títo domnievajú. Translátori sú teda k sebe príliš 
kritickí a pritom majú skutočne dobrý imidž! Na záver v to 
dúfajme. 

1.5  Inšpirácie pre teóriu a prax 

Táto kapitola, ktorá chcela zmapovať niektoré sféry sociálne 
priestoru, v akom vzniká a funguje úradný preklad na Slovensku, 
sa neobišla bez grafiky netypickej pre spoločenskovedný text. 
Tabuľky, čísla a grafy vypovedajú o názoroch, postojoch 
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kompetentných odborníkoch so snahou o posun k vyššej kvalite 
úradného prekladu.  

Záväzné, alebo aspoň na seriózne zamyslenie by mali byť názory 
zadávateľov. Z nich 33 vyjadrilo svoj názor, pričom jednou 
tretinou jasne dominovala potreba, či odporúčanie ďalšieho 
vzdelávania prekladateľov: 

 prehĺbiť vzdelávanie prekladateľov v oblasti, v ktorej 
vykonávajú preklad (z vecného hľadiska) 

 inštitucionalizovať ďalšie vzdelávanie prekladateľov a 
tlmočníkov, zabezpečiť ich špecializáciu, systematicky 
pracovať s touto skupinou 

 Pre prekladateľov organizovať vzdelávanie v oblasti, v 
ktorej sú špecialisti. Napr. nejaké právnocké mimumum. 

 vzdelávanie a pravidelné workshopy či už k samotnej 
technike prekladu, osvejením si nových výrazov, ale aj k 
uplatňovaniu si náhrady trov konania - jeho správny 
výpočet (hlavne čo do času tráveného prekladaním - nie 
je to preskúmateľné a mnohokrát sú pochybnosti) 

 Dôkladnejšie právne a ekonomické vzdelanie a nielen 
dôkladná znalosť gramatiky a štylistika, ale aj zvratov, 
slangu, a pod. Taktiež neuznávam príliš doslovný preklad. 
Pôsobí neprofesionálne a často vytvára v celku nezmysly 
alebo nejasnosti. ak si prekladatel nie je istý konzultácie 
sú potrebné 

 odborné vzdelávanie ohľadom rozličných oblastí, ktorých 
sa preklady týkajú, možno špecializácia prekladateľov na 
určité oblasti (napr. právo, medicína, technika). 

 trvalé vzdelávanie a špecializácia na jednotlivé oblasti 
prekladov právo, ekonómia, 
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 Špecializované vzdelávanie v konkrétnej odbornej 
terminológii ktorého výstupom by boli manuály s 
odbornými ekvivalentmi zaslanými všetkým súdnym 
prekladateľom v konkrétnom jazyku. 

 Odborné vzdelávanie, t.j. isté minimum z oblasti, ktorej sa 
prekladateľ venuje - to je možno výzva na spoluprácu s 
právnickou fakultou, aby organizovala napr. kurz 
obchodného, rodinného práva a pod. pre neprávnikov. 

 Doplnkove vzdelavanie prekladatelov v oblasti, ktorej sa 
prislusny preklad tyka (napr. pravna terminologia a pod.) 

 dodatočné vzdelávanie zamerané tak, aby prekladateľ 
mal aj odborné znalosti z obsahu prekladu, teda aby sa, 
pokiaľ je to možné, zameriavali na určité oblasti, napr. 
prekladateľ zameraný na medicínske texty, právne, 
technické a podobne 

Aj tieto hlasy jasne dokazujú, aká vysoko intelektuálna je práca 
úradného prekladateľa a aké dôležité je pertraktovať odborné 
otázky. 

Zmapovali sme viaceré preferované konvencie pri prekladaní: 
riešenie ekvivalenčných vzťahov, voľby termínu, štylistickej 
ekvivalencie, príklon k exotizácii alebo naturalizácii v preklade, 
(ne)ochota lokalizovať, dôvera k lexikografickým pomôckam 
verzus vlastná tvorba termínov, rešpektovanie pluricentrizmu 
jazykov a jestvovaniu viacerých právnych systémov s jedným 
jazykom a i. Tieto oblasti, kde platí viac zvykové právo než 
jednoznačná regulácia, musíme v ďalšej fáze riešenia výskumnej 
úlohy posunúť k sformulovaniu jasných noriem. A na to sme 
potrebovali spoznať súčasný, niekedy, žiaľ, živelný stav. 
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II. kapitola 

Právny rámec úradného prekladu na 
Slovensku a v Česku 

Zuzana Guldanová  

Každý prekladateľ je pri výkone svojej činnosti viazaný platnými 
právnymi predpismi (živnostník živnostenským zákonom alebo 
prekladateľ umeleckej literatúry autorským zákonom1). Do 
výkonu činnosti úradného prekladateľa štátna moc zasahuje 
výraznejšie a hlbšie a právne predpisy ju upravujú podstatne 
detailnejšie, a to na národnej i medzinárodnej úrovni. Ingerencia 
štátu zachádza tak ďaleko, že táto oblasť tlmočníckej a 
prekladateľskej činnosti je priamo riadená Ministerstvom 
spravodlivosti SR. Nie je preto možné zaoberať sa teoretickými 
ani praxeologickými špecifikami úradného prekladu bez toho, aby 
sme sa nezmienili o právnych predpisoch, ktoré túto činnosť 
v akejkoľvek miere ovplyvňujú. 

2.1 Štatistické súvislosti problematiky 

Podľa portálu Medzinárodnej organizácie pre migráciu  roku 2014 
žilo na území Slovenska 76 715 cudzincov s legálnym pobytom.2 
Z nich dve tretiny tvorili občania krajín Európskej únie 
(predovšetkým z Česka, Poľska, Maďarska, Nemecka a Rakúska), 
20 % tvorili občania juho- a východoeurópskych krajín 
(Rumunsko, Bulharsko, Rusko, Srbsko), migranti z ázijských krajín 
(Vietnam, Čína, Kórejská republika, Thajsko) tvorili 8 %. 
Z občanov z krajín mimo EÚ majú najväčšie zastúpenie občania 

                                                                   
1 Zákon 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 

predpisov, resp. zákon 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach 
súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov 

2
 http://www.iom.sk/sk/migracia/migracia-na-slovensku 

http://www.iom.sk/sk/migracia/migracia-na-slovensku
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Ukrajiny. Cudzinci tvoria na Slovensku 1,4 % populácie, Slovensko 
má teda šiesty najnižší podiel cudzincov spomedzi krajín EÚ. 
Legálne prihlásení cudzinci si v Slovenskej republike vytvárajú 
osobné i pracovné kontakty, vzťahy a väzby, ktoré môžu 
prirodzene vyvolať potrebu sprostredkovania komunikácie pred 
súdmi či inými orgánmi verejnej moci na Slovensku, a teda aj 
využitia služieb súdneho tlmočníka/prekladateľa. To isté platí pre 
podnikateľské subjekty so zahraničnou kapitálovou účasťou, 
ktoré sú potenciálnymi účastníkmi akéhokoľvek konania pred 
súdmi či inými orgánmi. Väzby cudzincov a firiem na krajiny 
pôvodu si zasa vyžadujú transláciu najrôznejších dokumentov a 
rozhodnutí slovenských orgánov do cudzích jazykov. Podobný 
dopad na potrebu prekladov má masívny pohyb občanov 
Slovenskej republiky nielen v krajinách EÚ, ale tiež ich súkromné, 
pracovné i majetkové vzťahy prakticky vo všetkých štátoch sveta. 
Cudzojazyčnými účastníkmi konania, pre ktorých je potrebné 
zabezpečiť transláciu na našom území, pravdaže, nie sú len 
legálne prihlásení cudzinci, ale aj nelegálni migranti, turisti, 
krátkodobí návštevníci či páchatelia trestných činov. Naopak, 
občania Slovenskej republiky sa v zahraničí stávajú obeťami, 
svedkami či páchateľmi trestných činov, ktoré si vyžadujú 
písomnú komunikáciu medzi cudzími orgánmi a príslušnými 
orgánmi Slovenskej republiky. Vlna migrácie z nepokojných krajín 
Blízkeho východu, ktorá v súčasnosti dramaticky zasahuje 
Európu, sa iste dotkne aj Slovenska a zmení pomery pokiaľ ide 
o potrebu translácie z/do jazykov, ktoré dosiaľ neboli 
frekventované.   

Podľa informácií Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 
je v jeho zozname zapísaných 248 tlmočníkov a 843 prekladateľov 

pre 49 jazykov uvedených v Prílohe č. 4 aktuálnej Inštrukcie.
3
 

                                                                   
3 Inštrukcia 7/2009 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o 

organizácii a riadení znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej 
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2.2 Záväzné právne predpisy upravujúce konanie 
s cudzojazyčným účastníkom na národnej úrovni 

2.2.1 Zákon č. 460/1992 Zb. – Ústava Slovenskej repub-
liky. 

Najdôležitejším zákonom na národnej úrovni, ktorý upravuje 
podmienky a okolnosti komunikácie v cudzom jazyku 
prostredníctvom tlmočníka, je Ústava Slovenskej republiky.4 
V článku 6 Ústavy je uvedené: 

„(1) Na území Slovenskej republiky je štátnym jazykom slovenský 
jazyk. 
  (2) Používanie iných jazykov než štátneho jazyka v úradnom styku 
ustanoví zákon“.  

V hlave venovanej základným právam a slobodám, článok 12 
odsek (2) sa stanovuje: 

„Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej re-
publiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, 
vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo 
sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, 
majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dô-
vodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.“ 

V súvislosti so zabezpečením rovnosti všetkých osôb, konkrétne 
o konaní pred súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo orgánmi 
verejnej správy, v ktorom sú si všetci rovní, sa v článku 47 
nachádza dôležité ustanovenie: 

                                                                                                                                
činnosti. Zo 49 zapísaných jazykov ide o 46 cudzích jazykov (ako 
ďalšie jazyky sú zapísané artikulačné tlmočenie, tlmočenie pre 
hluchoslepé osoby a posunková reč).     

4 Staršie právne predpisy (prijaté do roku 2004) ešte nerozlišujú 
medzi tlmočníkom a prekladateľom, ale používajú spoločné 
označenie tlmočník, ktoré zahŕňa aj prekladateľov. 
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„Kto vyhlási, že neovláda jazyk, v ktorom sa vedie konanie podľa 
odseku 2, má právo na tlmočníka.“  

Ústava bola prijatá roku 1992, keď ešte príslušný zákon 
v pomenovaní nerozlišoval medzi tlmočníkom a prekladateľom, 
termín tlmočník je tu teda použitý ako nadradený pojem pre 
tlmočníka i prekladateľa. Spomínané konania totiž neprebiehajú 
iba v rovine ústnej komunikácie, ale ich súčasťou sú písomnosti, 
ktoré je v prípade potreby potrebné písomne preložiť. Štát má 
teda ústavnú povinnosť naplniť a realizovať ústavné právo 
každého jednotlivca na komunikovanie s orgánmi štátnej 
a verejnej moci prostredníctvom tlmočníka/prekladateľa, a to bez 
ohľadu na to, či ide o komunikáciu v konaní pred civilným alebo 
iným súdom, ministerstvom, katastrálnym úradom, školskou 
správou a pod. Najmä na realizáciu tejto povinnosti štátu slúži 
zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekla–dateľoch 
a o zmene a doplnení iných zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej iba „ZoZTP“).   

2.2.2 Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Sloven-
skej republiky v znení neskorších predpisov.  

V úvodnom ustanovení zákona sa nachádza rovnaká formulácia 
ako v Ústave SR, že „štátnym jazykom na území Slovenskej 
republiky je slovenský jazyk“. V štátnom jazyku sa vydávajú 
zákony, vedie sa úradná agenda – matriky, štatistiky, úradné 
záznamy, zápisnice a pod. Zákon ďalej upravuje jednotlivé oblasti 
používania štátneho jazyka, napr. geografické názvy, školstvo či 
kultúra. Z hľadiska predmetnej práce je dôležité ustanovenie § 7 
týkajúce sa používania štátneho jazyka v súdnom a správnom 
konaní a v konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní.  

„(1) Vzájomný styk súdov s občanmi, súdne konanie, správne 
konanie, konanie pred orgánmi činnými v trestnom konaní, roz-
hodnutia a zápisnice súdov, správnych orgánov a orgánov činných v 
trestnom konaní sa vedú a vydávajú v štátnom jazyku. 
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(2) Práva osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým 
skupinám alebo práva osôb, ktoré neovládajú štátny jazyk, vy-
plývajúce z osobitných predpisov, zostávajú nedotknuté.“ 

Osobitnými predpismi, na ktoré zákon poukazuje, sú v tomto 
prípade príslušné ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku, 
Trestného poriadku a ZoZTP. 

Zákon o štátnom jazyku podrobne uvádza konkrétne druhy 
agendy aj vo verejnom styku, ktorá sa vedie v štátnom jazyku, 
a ktorá si teda v prípade cudzojazyčného účastníka konania 
vyžaduje preklad – písomné právne úkony v pracovno–právnom 
vzťahu, účtovníctvo a účtovná závierka, technická dokumentácia, 
stanovy združení, spolkov a politických strán, agenda 
zdravotníckych zariadení.   

2.2.3 Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.  

Procesná stránka vstupu tlmočníka/prekladateľa do trestného 
konania je upravená v § 2 odsek 20 Trestného poriadku: 

„Ak obvinený, jeho zákonný zástupca, poškodený, zúčastnená osoba 
alebo svedok vyhlási, že neovláda jazyk, v ktorom sa konanie vedie, 
má právo na tlmočníka a prekladateľa.“  

Detaily o ustanovení, spôsobe a okolnostiach pribratia 
tlmočníka/prekladateľa, o výške náhrady a odmeny, ako aj 
o podmienkach, za ktorých možno pribrať tlmočníka/prekla–
dateľa, ktorý nie je zapísaný v zozname, sú upravené v § 28 a § 29 
Trestného poriadku.  

2.2.4 Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok. 

Účelom Občianskeho súdneho poriadku je zabezpečiť spravodlivú 
ochranu práv a oprávnených záujmov účastníkov v občianskom 
súdnom konaní. Podľa § 18: 

„Účastníci majú v občianskom súdnom konaní rovnaké postavenie. 
Majú právo konať pred súdom vo svojej materčine alebo v úradnom 



Zuzana Guldanová 

61 

jazyku toho štátu, ktorému rozumejú. Súd je povinný zabezpečiť  im 
rovnaké možnosti na uplatnenie ich práv.“ 

Hoci sa tlmočník/prekladateľ v tomto ustanovení explicitne 
nespomína, vyplýva z neho, že ak sú na to splnené predpoklady, 
súd musí pribrať do konania aj tlmočníka a prekladateľa. 
Potvrdzuje to aj súdna prax, ktorá na pribratie tlmočníka 
a prekladateľa aplikuje ustanovenie § 127 odsek 1, v ktorom sa 
zákon zmieňuje iba o znalcovi, resp. znaleckom úkone: 

„Ak závisí rozhodnutie od posúdenia skutočností, na ktoré treba 
odborné znalosti, ustanoví súd po vypočutí účastníkov znalca.“ 

O výkone činnosti prekladateľa a tlmočníka sa totiž výslovne 
zmieňuje aj  v ustanoveniach o tom, kedy sú tieto osoby z úkonov 
vylúčené, i o odmene za tlmočnícke a preklada–teľské úkony, tzv. 
tlmočnom.  

2.2.5 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.  

Správny poriadok sa explicitne nezmieňuje o podmienkach 
výkonu činnosti tlmočníka a prekladateľa, ale v § 31 o trovách 
konania uvádza, že „náhrada hotových výdavkov a poskyto–vanie 
odmien znalcom a tlmočníkom sa spravuje osobitnými právnymi 
predpismi“, a odkazuje na Zákon o znalcoch, tlmoč–níkoch a  
prekladateľoch.    

Účelom a cieľom zmienených zákonných ustanovení je zabezpečiť 
na území Slovenskej republiky spravodlivý priebeh konania pre 
všetkých účastníkov bez ohľadu na jazyk, ktorým hovoria. Detaily 
účasti tlmočníkov a prekladateľov v konaní pred súdmi a inými 
štátnymi orgánmi upravujú niektoré podzákonné normy.  
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2.2.6 Vyhláška č. 543/2005 Z. z. o spravovacom 
a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské 
súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy.  

Vyhláška uvádza podrobnosti o zverejnení zoznamu tlmočníkov 
a prekladateľov, o overovaní pravosti podpisov a odtlačkov 
úradných pečiatok tlmočníkov a prekladateľov alebo o spôsobe 
kontroly vyúčtovania tzv. tlmočného. V § 51 upravuje podmienky 
pribratia tlmočníka a prekladateľa: 

„(1) Ak koná občan pred súdom v inom jazyku ako slovenskom, 
priberie súd tlmočníka.“ 

Vyhláška však neobmedzuje použitie prekladateľského úkonu na 
územie Slovenskej republiky, ale upravuje aj podmienky prekladu 
zo slovenského jazyka do cudzieho jazyka určeného pre justičné 
orgány v zahraničí alebo cudzieho účastníka konania. 

„(3) Súd priberie prekladateľa na preklad dožiadania súdu adre-
sovaného cudziemu justičnému orgánu a pripojených písomností 
určených na doručenie v cudzine, návrhu na uznanie a výkon 
rozsudku slovenského súdu v cudzine a jeho príloh, medzinárodného 
zatýkacieho rozkazu a ďalších súdnych písomností zasielaných do 
cudziny, iba ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika 
viazaná, alebo práve akty Európskeho spoločenstva a Európskej únie 
neurčujú, že preklad sa nevyžaduje.“ 

Rovnaká podmienka platí pri písomnostiach zasielaných cudzími 
justičnými orgánmi súdom, resp. justičným orgánom v Slovenskej 
republike, teda pri preklade z cudzieho jazyka do slovenského 
jazyka. 

Predmetom právnych úprav nie je len spravodlivé procesné 
postavenie všetkých účastníkov konania pred štátnymi orgánmi, 
ale aj postavenie tlmočníka/prekladateľa. 
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2.2.7 Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. 

Z hmotnoprávneho hľadiska sa činnosťou tlmočníka/prekladateľa 
v trestnom konaní zaoberá § 347, ktorý nepravdivý znalecký 
posudok, tlmočnícky úkon a prekladateľský úkon kvalifikuje ako 
trestný čin.  

„(1) Kto ako znalec, tlmočník alebo prekladateľ 
a) pred súdom, prokurátorom alebo policajtom v trestnom konaní 
alebo pred súdom v občianskom súdnom konaní, alebo v exekučnom 
konaní, alebo v konaní pred orgánom verejnej správy, alebo pred 
rozhodcovským súdom uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má 
podstatný význam pre rozhodnutie, alebo takú okolnosť zamlčí, 
alebo 
b) pri podávaní znaleckého posudku alebo vykonávaní tlmočníckeho 
alebo prekladateľského úkonu na podklade zmluvy inému spôsobí 
malú škodu tým, že uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má 
podstatný význam pre osobu, ktorej sa znalecký posudok alebo 
tlmočnícky alebo prekladateľský úkon týka, alebo má podstatný 
význam pre rozhodnutie, ktorého je znalecký posudok alebo 
tlmočnícky alebo prekladateľský úkon podkladom, alebo takú 
okolnosť zamlčí,potrestá sa odňatím slobody na jeden až päť rokov.“ 

V prípade tlmočníka a prekladateľa môže ísť napríklad 
o úmyselné nepretlmočenie resp. nepreloženie dôležitej časti 
výpovede niektorého z účastníkov konania alebo o nepravdivé 
pozmenenie obsahu výpovede alebo prekladaného či 
tlmočeného znaleckého posudku. Tlmočník a prekladateľ sa môže 
dopustiť trestného činu aj mimo súdneho konania, a to pri 
výkone tlmočníckeho alebo prekladateľského úkonu na podklade 
zmluvy, podmienkou však je, aby osobe, ktorej sa tento úkon 
týka, bola spôsobená aspoň „malá škoda“.5 V  závažnejšom 

                                                                   
5 Podľa § 125 odsek 1 Tr. zák. „škodou malou sa rozumie škoda 

prevyšujúca sumu 266 eur...“ 
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prípade podľa odseku 2 je trestná sadzba tri až osem rokov, alebo 
ak spôsobí značnú škodu, štyri až desať rokov.6 

2.3 Záväzné právne predpisy upravujúce konanie 
s cudzojazyčným účastníkom na nadnárodnej 
úrovni 

2.3.1 Všeobecná deklarácia ľudských práv. 

 Spoločný ľudskoprávny štandard má poskytnúť Všeobecná 
deklarácia ľudských práv (The Universal Declaration of Human 
Rights, v slovenčine aj VDĽP) schválená Organizáciou spojených 
národov v New Yorku 10. decembra 1948, ktorá v článku 1 
stanovuje, že  

„All human beings are born free and equal in dignity and rights.“  

Z ustanovenia článku 7: 

„All are equal before the law and are entitled without any dis-
crimination to equal protection of the law.“7 

 vyplýva, že signatári by mali zabezpečiť rovnosť všetkých pred 
zákonom a poskytnúť im rovnakú zákonnú ochranu bez 
akejkoľvek diskriminácie. V prípade nerovného postavenia 
z dôvodu neovládania štátneho jazyka alebo jazyka konania to 
znamená, že je potrebné zabezpečiť tlmočenie a v určenom 
rozsahu aj preklad potrebných dokumentov. Slovenská republika 
je navyše od roku 2008 členom Rady OSN pre ľudské práva, ktorej 
pevne stanovenou agendou je okrem iného aj téma zákazu 
diskriminácie z dôvodu rasy, farby pleti, náboženstva, pohlavia, 
jazyka či názorov.   

                                                                   
6 Podľa § 125 odsek 1 Tr. zák. „značnou škodou sa rozumie suma 

dosahujúchttp://www.un.org/ea najmenej stonásobok takej 
sumy...“ 

7
 Citované podľa n/documents/udhr/index.shtml#a7 
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2.3.2 Dohovor o ochrane ľudských práv a základných 
slobôd. 

Dohovor (European Convention on human rights, v slovenčine 
skrátene aj Európsky dohovor o ľudských právach alebo EDĽP) bol 
podpísaný 8. 11. 1950 v Ríme všetkými členskými štátmi Rady 
Európy. Česká a slovenská federatívna republika sa stala členom 
Rady Európy, dohovor ratifikovala roku 1992 a pre Slovenskú 
republiku platí od 1. 1. 1993. Ide o právnu úpravu, ktorá okrem 
ochrany najdôležitejších ľudských práv poskytuje jednotlivcovi 
účinnú obranu voči štátnej moci pri ich nedodržaní a má 
zabezpečiť spravodlivé občianskoprávne i trestné súdne konanie. 
Obvinený z trestného činu má v tejto súvislosti osobitné práva 
pokiaľ ide o komunikáciu v rodnom jazyku. V súlade s článkom 6 
odsek 3 písmeno a) medzi minimálne práva obvineného 
z trestného činu patrí právo „byť bez meškania a v jazyku, 
ktorému rozumie, podrobne oboznámený s povahou a dôvodom 
obvinenia proti nemu“. Toto právo je uvedené na prvom mieste, 
je teda zrejmé, že ide o podmienku sine qua non, bez ktorej 
splnenia ani ostatné práva nemôžu byť účinne uplatnené. Ak 
v súdnom konaní nie je zabezpečená efektívna komunikácia, ak 
konanie nie je zrozumiteľné pre všetky strany, ide o porušenie 
najdôležitejšej zásady spravodlivého procesu – zásady rovnosti. 
Európsky súd pre ľudské práva (ďalej iba ESĽP) opakovane 
konštatuje porušovanie týchto práv, keď súd krajiny, ktorá zatkne 
a obviní občana inej krajiny hovoriaceho iným jazykom, tomuto 
neumožní oboznámiť sa s okolnosťami obvinenia v dostatočnom 
rozsahu na to, aby sa mohol efektívne brániť, tým, že mu 
potrebné dokumenty nedoručí v jazyku, ktorému obvinený 
rozumie. Podľa článku 6 odsek 3 musí obvinený  

„e) mať bezplatnú pomoc tlmočníka, ak nerozumie jazyku použí-
vanému pred súdom alebo týmto jazykom nehovorí“,  
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navyše tlmočníka nie je povinný si sám hľadať ani hradiť jeho 
trovy.  

V Slovenskej republike bol roku 2009 medializovaný prípad trojice 
Nigérijčanov obvinených z pašovania drog. Podľa vyjadrenia 
Ministerstva zahraničných vecí SR bola v Nigérii úradným jazykom 
angličtina, preto bolo na súdnych pojednávaniach zabezpečené 
tlmočenie do angličtiny. Obvinení však tvrdili, že angličtinu 
ovládajú len na konverzačnej úrovni, právnej terminológii v nej 
nerozumejú a ovládajú len svoj rodný jazyk – igbo. Jeden 
z obhajcov navyše tvrdil, že jeho mandantovi dokonca ani do 
angličtiny neboli preložené všetky potrebné rozhodnutia8.  
Zvažovali žalobu na ESĽP. Ako uvádza Pöchhacker (2005, s. 2-6), 
podobné problémy v súvislosti s prekladom a tlmočením do/z 
jazyka igbo (ibo) sa vyskytli napr. roku 2005 aj v Rakúsku.  

Vzhľadom na časté prípady porušovania týchto ustanovení 
Európskeho dohovoru o ľudských právach a odlišnú  prax 
v jednotlivých členských štátoch Európskej únie Európska komisia 
vypracovala a v júli 2009 schválila návrh, ktorý sa zaoberá 
špeciálne právom na tlmočenie a právom na preklad základných 
dokumentov v trestnom súdnom konaní. Smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na 
tlmočenie a preklad v trestnom konaní9 pomerne podrobne 
upravuje práva jednotlivca v trestnom súdnom konaní na 
komunikáciu v rodnom jazyku, resp. v inom jazyku, ktorému 
rozumie. Uvedené práva by sa mali vzťahovať aj na výkon 
európskeho zatýkacieho rozkazu. Smernica v článku 3 odsek 2 
zavádza spoločné minimálne pravidlá pre rozsah prekladu 
v trestnom procese a určuje, ktoré dokumenty, resp. ich pasáže, 
by mali byť prekladané, resp. vždy prekladané. Ide o základné 
dokumenty – rozhodnutia, ktorými sa osoba pozbavuje osobnej 

                                                                   
8 Denníky SME z 11. 11. 2009 a 24. 9. 2010 a Nový čas zo 16. 8. 2010 
9
 Úradný vestník Európskej únie L 280/1 z 26. 10. 2010 



Zuzana Guldanová 

67 

slobody, obžaloba, obvinenie, rozsudok. Príslušný orgán má byť 
povinný zabezpečiť nielen priebeh súdneho konania, ale aj 
komunikáciu medzi podozrivou alebo obvinenou osobou a jej 
právnym zástupcom v jazyku, ktorému táto osoba rozumie. Podľa 
Smernice má byť zavedený mechanizmus, ktorým súd zistí, či 
podozrivá alebo obvinená osoba rozumie jazyku trestného 
konania, či ním hovorí a či potrebuje pomoc tlmočníka. Členské 
štáty sú povinné viesť register „nezávislých primerane 
kvalifikovaných prekladateľov a tlmočníkov“, ktorý by bol 
prístupný pre príslušné orgány. Smernica sa v článku 3 odsek 9  
venuje aj kvalite tlmočenia a prekladu:   

„Kvalita tlmočenia/prekladu poskytovaného podľa tohto článku musí 
byť postačujúca na zabezpečenie spravodlivého konania.“  

K uvedenému treba poznamenať, že na splnenie tejto povinnosti 
by príslušné orgány museli byť schopné posúdiť, či je kvalita 
prekladateľského výkonu „postačujúca“.  

Významným prínosom pre 500 miliónov občanov EÚ je právny 
predpis na zabezpečenie práva na informácie pri zatknutí v celej 
Európskej únii schválený 13. 12. 2011. Podľa komisárky EÚ pre 
spravodlivosť Viviane Redingovej pomôže miliónom dovolenkárov 
a ostatných občanov, ktorí sa pri cestách v EÚ ocitnú v situácii, že 
sa stanú účastníkmi trestného konania. Príslušný štát je povinný 
zabezpečiť im bezplatnú pomoc tlmočníka, ktorá sa vzťahuje na 
rozhovor s advokátom i preklad najdôležitejších častí základných 
dokumentov, akými sú príkaz sudcu na zatknutie, text obvinenia, 
obžaloby i rozsudku.10 

                                                                   
10 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/ 
 12/575&HTML&aged=format=0&language=SK&guilanguage=en 
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2.4 Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch 
a prekladateľoch 

Podmienky výkonu tlmočníckej a prekladateľskej činnosti, ako aj 
práva a povinnosti tlmočníkov a prekladateľov, upravuje ZoZTP.  

Už v minulosti právne predpisy upravovali činnosť osôb v konaní 
pred súdom, ktoré sa vyznačovali špeciálnymi odbornými 
znalosťami, na ich označenie však používali všeobecný termín 
znalec. Ako uvádza Nič (2005, s. 8), zákon z roku 1949 osobitne 
uvádza pomenovanie stály prísažný tlmočník11, a to ako 
zovšeobecňujúce označenie tak pre osoby, ktoré vykonávali úkon 
ústne (tlmočili), i také, ktoré vykonávali úkon písomne 
(prekladali). Zovšeobecňujúce označenie tlmočník bolo použité aj 
v neskorších právnych úpravách, no už bez akéhokoľvek 
prívlastku. O kreovaní tlmočníckeho (v našom kontexte 
prekladateľského) stavu v 50. rokoch 20. storočia sa podrobnejšie 
zmieňujú Dankovčík a Rajničová Knapíková (2014, s. 11). Zákon 
36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch pokračoval vo všeobecnom 
označení. V súčasnosti platná právna úprava rozlišuje medzi 
tlmočníkom a prekladateľom, avšak obmedzuje sa na označenie 
tlmočník a prekladateľ bez bližšej špecifikácie. O potrebe 
špeciálneho a jednoznačného odlíšenia osoby, ktorá vykonáva 
činnosť podľa ZoZTP, od živnostníka či iného prekladateľa, pritom 
svedčí množstvo neoficiálnych pomenovaní, ktoré  si používatelia 
v komunikačnej praxi na tento účel ad hoc vytvorili. Rozšírené 
neoficiálne pomenovania napr. úradný, súdny, oficiálny, štátny, 
certifikovaný, akreditovaný, menovaný prekladateľ resp. 
prekladateľ s pečiatkou, s licenciou a pod. sú viac alebo menej 
motivované (prekladateľ nedostáva certifikát ani akreditáciu, v 
súčasnosti už nie je ani menovaný, iba zapísaný v zozname). 
Neoficiálne označenie súdny prekladateľ bežne používajú vo 
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svojich rozhodnutiach a uzneseniach aj samotní sudcovia (... 
úlohou súdneho prekladateľa bude ... Súčasne s prekladom podá 
súdny prekladateľ aj vyúčtovanie odmeny...) a vyskytlo sa 
dokonca aj v návode na tzv. vyššie overenie listín na internetovej 
stránke Ministerstva spravodlivosti SR (...preklady do cudzieho 
jazyka vyhotovené súdnymi prekladateľmi zo zoznamu 
prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR...).12 
Potrebe zavedenia kodifikovaného označenia profesie i produktu 
činnosti sa venovalo niekoľko publikácií (Guldanová 2010; 
Rakšányiová 2014).  

Na tomto mieste sa žiada zdôrazniť, že existencia legislatívnej 
úpravy v podobe samostatného zákona upravujúceho 
zmieňovanú problematiku nie je samozrejmosťou ani vo 
vyspelých európskych demokraciách. Napríklad Taliansko 
osobitný zákon o súdnych tlmočníkoch a prekladateľoch nemá a 
v Nemecku sú príslušné úpravy vecou jednotlivých spolkových 
krajín. V Rusku nejestvuje osobitný štatút súdneho prekladateľa a 
translácia pred súdmi sa realizuje iným spôsobom. 

V predkladanej práci nie je priestor na komplexnú analýzu 
jednotlivých ustanovení ZoZTP, považujeme však za dôležité 
konkrétne sa zmieniť o tých, ktoré najväčšmi zasahujú do 
profesijnej integrity prekladateľa, resp. majú zásadný vplyv na 
profesionálny výkon činnosti so všetkými dôsledkami (zoznam 
prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, odčlenenie činnosti 
tlmočníka od činnosti prekladateľa, vzdelanie uchádzača o výkon 
činnosti  a odborná skúšku prekladateľa ako podmienky na zápis 
do zoznamu). Na úvod treba uviesť, že podľa § 2 odsek 7 ZoZTP 
„výkon činnosti nie je podnikanie“. Dankovčík/Rajničová 
Knapíková (2014, s. 26)  v komentári k zákonu uvádzajú, že hoci 
výkon činnosti je odplatný, účelom činnosti nie je dosiahnutie 

                                                                   
12 Zdroj:http://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-
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zisku, ale „naplnenie verejného záujmu na riadnom prejednaní 
a rozhodnutí vecí, ktoré prejednávajú orgány verejnej moci“. 
Podľa nich nie je účelom prekladateľskej činnosti samotná 
odmena, ale vykonanie úkonu za odmenu. Vzhľadom na to, že 
prekladatelia zapísaní v zozname dostávajú za vykonané úkony 
odmenu, vzťahujú sa na nich daňové predpisy a odvodové 
povinnosti, aj keď ich činnosť nie je podnikaním.   

2.4.1 Zoznam prekladateľov, podmienky zápisu13 

O oprávnení, resp. spôsobilosti prekladateľa vykonávať činnosť 
úradného prekladateľa sa nevydáva rozhodnutie, prekladateľ nie 
je vymenovaný, nedostáva ani osvedčenie, ale po splnení presne 
vymedzených podmienok je zapísaný do zoznamu znalcov, 
tlmočníkov a prekladateľov. Zákon stanovuje 10 podmienok, po 
ktorých splnení má žiadateľ právny nárok na zápis do zoznamu 
a podľa Dankovčíka/Rajničovej Knapíkovej (2014, s. 49 resp. 57)  
zápis nie je podmienený aktuálnou potrebou nových 
prekladateľov. Zoznam vedie Ministerstvo spravodlivosti 
Slovenskej republiky osobitne pre tlmočníkov a prekladateľov, 
odborom zápisu je príslušný jazyk. Ministerstvo je zároveň 
oprávnené zápis do zoznamu vykonať. Zoznam je verejne 
a bezplatne prístupný na internete, čo považujeme za významné 
pozitívum pre občanov.14 

Okrem všeobecných podmienok, akými sú spôsobilosť na právne 
úkony a bezúhonnosť, ktorá sa dokladuje predložením výpisu 
z registra trestov, väčšina ostatných podmienok sú profesijné, 
resp. odborné podmienky. Ide najmä o vzdelanie v odbore, 
ktorému budeme venovať väčší priestor v ďalšom texte, o prax 
v odbore, o odbornú skúšku, ktorou sa tiež budeme podrobnejšie 
zaoberať neskôr, ale napríklad aj o materiálne vybavenie na 

                                                                   
13 §§ 5, 6 a 7 ZoZTP. 
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výkon činnosti. Uchádzač o zápis musí vykonávať prax v odbore 
najmenej 5 rokov. Splnenie tejto podmienky kontroluje MS SR, 
no nie sú nám známe zverejnené podrobnejšie kritériá na jej 
posúdenie. Autori komentára k ZoZTP Dankovčík/Rajničová 
Knapíková (2014, s. 60)  v komentári k zákonu pripúšťajú, že 
„žiadateľ o zápis do zoznamu nemusí preukázať nepretržité 
vykonávanie päť, resp. sedemročnej praxe v odbore“. Vzhľadom 
na to, že uchádzač po zápise do zoznamu nedostáva čas na zácvik, 
ale stáva sa okamžite plnohodnotným úradným prekladateľom 
s plnou zodpovednosťou za výkon svojej činnosti, prikláňame sa 
k názoru, že špecifiká praxe by mali byť aj legislatívne jasne 
a jednoznačne upravené v zmysle súvislej, resp. verifikovateľnej 
praxe. Časový rozsah je určite dostatočný.  To isté sa týka 
podmienky materiálneho vybavenia, ktorého posudzovanie je 
v súčasnosti ponechané na vyhlásenie uchádzača, že takýmto 
vybavením disponuje, bez akejkoľvek špecifikácie. Minimálne 
nároky na materiálne vybavenie by mali byť legislatívne 
stanovené. Konkrétne pôjde o výpočtovú techniku, 
prekladateľské softvéry, nástroje CAT, resp. jazykové technológie, 
ako sa o nich podrobne zmieňuje Štefková (2013, s. 133-157).  

Nazdávame sa, že v porovnaní s predchádzajúcou právnou 
úpravou je nárokovateľnosť zápisu po splnení 
podmienok zásadným príspevkom k profesionalizácii činnosti. 
Záujemca má právnu istotu, že po splnení podmienok dosiahne 
svoj cieľ, je teda motivovaný aj pokiaľ ide napr. o vzdelávanie, 
vykonávanie praxe či prehlbovanie kvalifikácie. V minulosti bolo 
každé menovanie za tlmočníka viac-menej neisté a záviselo od 
predsedu príslušného krajského súdu. Neboli stanovené jednotné 
ani záväzné kritéria na celoštátnej úrovni a menovanie 
tlmočníkov prebiehalo v každom kraji inak.  
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2.4.2 Požiadavky na vzdelanie v odbore 

Za nedostatok súčasnej právnej úpravy považujeme skutočnosť, 
že zákonodarca chápe transláciu ako čisto jazykový transfer 
(odborom zápisu do zoznamu je príslušný jazyk). S tým úzko 
súvisí aj predstava o nárokoch na translačné kompetencie, 
vzdelanie, skúsenostný komplex translátora i na etickú stránku 
výkonu činnosti. Uchádzač, budúci úradný prekladateľ, musí mať 
podľa zákona „vzdelanie v odbore, ktorý je predmetom žiadosti 
o zápis“.15 V súčasnosti sa za takéto vzdelanie považuje jazykové 
vzdelanie bez akýchkoľvek nárokov na translačné kompetencie 
a zručnosti. S ich nácvikom sa v súčasnosti neráta ani v rámci 
doplňujúceho vzdelávania. Ak v súlade so zástancami 
funkcionálnych translatologických teórií chápeme prekladanie 
ako expertnú činnosť so špecifickým kompetenčným profilom, 
ktorý siaha od špecifikácie produktu cez projekciu činnosti, 
tvorbu textu, kontrolu celého procesu, zahŕňa rešeršovanie, 
prispôsobenie výsledkov rešerše konkrétnemu prípadu, až po 
argumentáciu vlastného riešenia a sústavnú adaptáciu 
pracovných postupov, nemôžeme súhlasiť s takýmto zúženým 
chápaním prekladateľskej činnosti. Problematike vzdelania ako 
jednej z podmienok profesionalizácie činnosti úradného 
prekladateľa sa Guldanová (2011, s. 63-68) podrobnejšie venuje. 
V súčasnosti sa v rámci legislatívnych zmien objavuje potreba 
zosúladiť názvy znaleckých, tlmočníckych a prekladateľských 
odborov s nomenklatúrou akreditovaných vysokoškolských 
študijných programov. Ak predmetom zápisu je prekladateľská 
a tlmočnícka činnosť, názov odboru by sa mal odvodiť od názvu 
študijného programu 2.1.35 Prekladateľstvo a tlmočníctvo – 
príslušný jazyk a kultúra. V takom prípade bude pravdepodobne 
potrebné trvať u uchádzačov na tlmočníckom/prekladateľskom 
vzdelaní. Nič na tom nemení ani skutočnosť, že niektoré jazyky a 
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kultúry v Slovenskej republike nie je možné študovať na vysokej 
škole. Tento deficit by bolo možné riešiť absolvovaním 
špecializovaného translačného vzdelávania (obdoba existujúceho 
spoločného základu OPT na vysokých školách, ktorý nie je viazaný 
na konkrétny jazyk). Predpokladáme, že v budúcnosti bude 
nevyhnutné vypracovať detailný študijný program (curriculum),  
profil „úradného“ prekladateľa, ako aj štandardy, ktoré bude 
musieť spĺňať, a to dokonca na celoeurópskej úrovni. 

V tejto súvislosti sa môžeme oprieť aj o výsledky ankety 
zrealizovanej roku 2011 medzi sudcami okresných súdov 
v Bratislave.16 Na otázku, aké vzdelanie by mal mať úradný 
prekladateľ, odpovedalo 30 respondentov. Tlmočnícke 
a prekladateľské vysokoškolské vzdelanie uviedlo 17 
respondentov, právnické vysokoškolské vzdelanie uviedli štyria, 
akékoľvek iné vysokoškolské vzdelanie v kombinácii 
s tlmočníckou/prekladateľskou praxou uviedlo 8 respon–dentov, 
a 5 respondentov uviedlo, že vzdelanie nie je rozhodujúce. 
Z výsledkov vyplýva pomerne veľká dôvera v kompetencie 
translátora s tlmočníckym a preklada–teľským vzdelaním. 
Predpokladáme, že týmto smerom by sa mal uberať vývoj. 

2.4.3 Odčlenenie činnosti tlmočníka a prekladateľa 

Predchádzajúce právne úpravy chápali tlmočníka všeobecne – 
ako osobu, ktorá je povinná a oprávnená ústne tlmočiť i písomne 
prekladať. Podľa ZoZTP je výkon týchto činností oddelený. Výkon 
prekladateľskej činnosti osobou zapísanou v zozname tlmočníkov 
(a naopak) sa podľa ZoZTP dokonca považuje za porušenie zákona 

                                                                   
16 Výsledky a detaily prieskumu GULDANOVÁ, Z.: Tlmočenie a preklad 

v konaní pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci: dizertačná 
práca, Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická 
fakulta, 2013, s. 79-109. 
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s príslušnými sankciami.17 Konfliktnosti takéhoto striktného 
odčlenenia tlmočníckej a prekladateľskej činnosti a negatívnemu 
vplyvu úpravy predovšetkým na priebeh konania pred súdmi 
a inými orgánmi verejnej moci sa Guldanová (2010, s. 12-22) 
podrobnejšie venuje v inej práci. Aj v tomto bode sa môžeme 
oprieť o výsledky spomínanej ankety. Na otázku Považujete 
odčlenenie činnosti tlmočníka od činnosti prekladateľa za 
prospešné pre potreby a priebeh súdneho konania? odpovedali 
všetci respondenti (31), pričom odpoveď rozhodne áno si 
nevybral ani jeden, skôr áno uviedlo 8, nie odpovedalo 10, skôr 
nie 12, jeden pripísal odpoveď,  že nevie. Z odpovedí teda 
vyplýva, že 22 z 31 sudcov (t. j. viac ako 70 %) považuje 
odčlenenie tlmočníckej a prekladateľskej činnosti za negatívny 
faktor pre priebeh a potreby konania pred súdom. Po jedenástich 
rokoch od účinnosti ZoZTP ide o potvrdenie pôvodného 
predpokladu, na ktorý sme opakovane upozorňovali.  

Z pochopiteľných dôvodov túto okolnosť celkom inak vnímajú 
samotní úradní prekladatelia. Paradoxne ide o jediný moment v 
súčasnej právnej úprave, keď zákonodarca vychádza v ústrety 
individuálnym záujmom prekladateľa na úkor záujmov, resp. 
potrieb súdov a iných orgánov verejnej moci. 

2.4.4 Odborná skúška prekladateľa 

Jej podmienky sú stanovené v § 8  Vyhlášky Ministerstva 
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 500, ktorou sa mení 
a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 
republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 
382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Od účinnosti ZoZTP 
do roku 2015 bývali realizáciou odborných skúšok poverované 
tlmočnícke ústavy, ktorých úlohou podľa § 25 písmeno b) stále je 
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„poskytovať ministerstvu súčinnosť pri vykonávaní odbornej 
skúšky pre tlmočníkov a prekladateľov...“. V Slovenskej republike 
sú v súčasnosti 4 tlmočnícke ústavy (FiFUK Bratislava, UKF Nitra, 
PU Prešov, UPJŠ Košice), ktoré za posledných desať rokov 
zrealizovali niekoľko tisíc skúšok. Tlmočnícke ústavy sú oprávnené 
realizovať odborné skúšky výhradne z ad hoc poverenia 
Ministerstva spravodlivosti SR vždy len pre konkrétnych 
uchádzačov a pre konkrétne jazyky. Pre poverovanie jednotlivých 
ústavov realizáciou odborných skúšok za celých 10 rokov nebola 
vytvorená koncepcia, tlmočnícke ústavy boli poverované 
nerovnomerne, na niektorých TÚ sa skúšali len niektoré jazyky. 
Formálne podmienky skúšok sú síce zakotvené v § 8, no 
náročnosť textov na preklad, ich zameranie, niekedy aj rozsah, 
ako aj podmienky písania prekladov, ale aj nároky skúšobných 
komisií boli v jednotlivých TÚ odlišné a pre uchádzača zvonka 
v zásade málo predvídateľné. Takáto situácia neumožňovala 
uchádzačom cielene sa pripraviť na odbornú skúšku, čo zasa 
neprispievalo k ich právnej istote. Zmieňuje sa o tom aj 
Giambruno (2014, s. 171-172): „There are no pre-etsablished 
criteria for evaluatinga performance, with final decisions left up 
to each institution and even to individual examiners.“ 
V súčasnosti (jar 2015) MS SR poverilo (a aj do budúcnosti 
plánuje poverovať) realizáciou odborných skúšok už len svoju 
účelovú organizáciu - Justičnú akadémiu, čím pravdepodobne 
chce aspoň zjednotiť kritériá a náročnosť odborných skúšok.  

V tejto súvislosti musíme konštatovať, že uvedené nedostatky nie 
sú jediným faktorom, ktorý nenapomáha výberu najkvalitnejších 
translátorov spomedzi uchádzačov. Úspešnosti translačných 
diletantov na odbornej skúške pomáha aj súčasný spôsob 
bodového hodnotenia odbornej skúšky podľa § 8 vyhlášky, ktoré 
nemá žiadne parciálne kritériá a zaoberá sa iba najzákladnejšou 
podmienkou – jazykovou pripravenosťou uchádzača. Prirodzene, 
vyplýva to z okolnosti, o ktorej sme sa zmienili vyššie v texte, že 
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odborom zapísaným do zoznamu je iba „jazyk“. Dochádza k 
hrubému popretiu statusu prekladateľa ako erudovaného 
komunikačného experta. Pokiaľ štát má záujem (resp. povinnosť) 
zabezpečiť výkon kvalitnej prekladateľskej činnosti, v tejto oblasti 
budú potrebné zásadné zmeny.   

2.5 Česká republika 

Česká republika ako člen Európskej únie a signatár 
medzinárodných zmlúv sa riadi rovnakými medzinárodnými 
legislatívnymi predpismi ako Slovenská republika. Pokiaľ ide 
o vnútroštátne predpisy upravujúce činnosť úradných 
prekladateľov, stále je v platnosti  zákon č. 36/1967 Sb. o znalcích 
a tlumočnících, v znení novely č. 444/2011 Sb. z decembra 2011.18 
Ide o bývalý spoločný zákon, ktorý platil aj na Slovensku a roku 
2004 ho nahradil ZoZTP. V Česku sa teda označenie tlumočník 
stále chápe ako  všeobecné označenie osoby, ktorá ústne tlmočí 
i písomne prekladá. Na rozdiel od SR v Českej republike začala 
roku 1996 ako profesijná organizácia fungovať Komora soudních 
tlumočníků České republiky (KST ČR).19 Členstvo v nej je 
dobrovoľné a činnosť sa riadi stanovami. Napriek tomu, že KST ČR 
sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť zásadnú legislatívnu zmenu 
v zmysle nového zákona, jej členovia už dnes môžu na 
dobrovoľnej báze napríklad uzatvoriť profesijné poistenie, ktoré 
je obdobou nášho povinného poistenia zodpovednosti za škodu. 
Zoznam menovaných tlmočníkov vedie Ministerstvo 
spravodlivosti Českej republiky a je bezplatne zverejnený na 
webovej stránke ministerstva. Ministerstvo spravodlivosti ČR roku 
2011 stanovilo špecifické podmienky pre menovanie za súdneho 
tlmočníka.20 V zásade ide o podmienku vysokoškolského 

                                                                   
18 http://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2011/sb0153-2011.pdf 
19 http://www.kstcr.cz/cz/kst-cr 
20 http://portal.justice.cz/justice2/ms/ 
 ms.aspx?j=33&o=23&k=5863 
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vzdelania, jazykového vzdelania a tlmočníckeho/prekladateľského 
vzdelania v spojení s päťročnou praxou. Zákon 36/1967 považuje 
dosiahnutie týchto predpokladov za splnenie podmienky na 
menovanie, na samotné menovanie však nie je ani po splnení 
podmienok právny nárok. Tlmočníka menuje predseda Krajského 
súdu alebo minister spravodlivosti. Ani v texte zákona platného 
v ČR nie je tlumočník bližšie špecifikovaný, aj tu si však prax 
vyžiadala používanie atribútov, z ktorých je zrejme najbežnejšie 
pomenovanie soudní tlumočník, ktoré na svojej internetovej 
stránke používa samotná KST ČR. Novela z roku 2011 priniesla 
niektoré zmeny v dikcii zákona, kde sa frekvencia slova „štátny“ 
nahradila inými formuláciami (napr. orgány verejnej moci 
namiesto štátne orgány) a odmeňovanie za tlmočnícke úkony sa 
upravilo tak, aby väčšmi zodpovedalo zmeneným spoločensko-
politickým a ekonomickým pomerom.  

2.6 Výhľad do budúcnosti 

V súčasnosti Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 
v súčinnosti s vybranými odborníkmi z praxe, zástupcami 
profesijných organizácií a zástupcami znaleckých a tlmočníckych 
ústavov pripravuje rozsiahlu novelizáciu legislatívnych predpisov 
upravujúcich znaleckú, tlmočnícku a prekladateľskú činnosť. Jej 
výsledkom zrejme bude rozčlenenie predpisov týkajúcich sa 
znalcov a translátorov, mali by teda vzniknúť osobitné zákony 
upravujúce znaleckú činnosť a tlmočnícku a prekladateľskú 
činnosť. Vzhľadom na to, že novely ešte neboli predložené do 
medzirezortného pripomienkového konania, akékoľvek odhady 
budúceho vývoja by boli predčasné.  
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III. kapitola 

Štatistický výskum postavenia málo 
rozšírených jazykov v oblasti právneho 

prekladu na Slovensku a v Česku 
Marketa Štefková, Lucia Matejková  

3.1 Úvod 

Preklad v oblasti právnej komunikácie sa vyznačuje istými 
špecifikami, ktoré túto oblasť odborného prekladu odlišujú od 
zvyšného trhu s odborným prekladom. Ide predovšetkým 
o prepojenosť právnej terminológie v istom jazyku na právny 
systém konkrétneho štátu, čím v jednom jazyku vzniká paralelne 
niekoľko pojmových a terminologických systémov. Tie sú od seba 
nezávislé a spôsobujú na jazykovej rovine typické javy polysémie, 

homonymie či synonymie.
1
 

Tento jav autonómneho postavenia právneho systému každého 
štátu, ako aj silný konzervativizmus a rezervovanosť jednotlivých 
štátov k zjednocovaniu právnych systémov na nadnárodnej 
úrovni, majú za následok pomalšie prenikanie globalizácie a s ňou 
súvisiaceho prenikania angličtiny do právnej komunikácie medzi 
jednotlivými štátmi v porovnaní s inými oblasťami odbornej 
komunikácie. Práve uvedená skutočnosť má značný vplyv na 
pomerne silné postavenie aj menších či málo rozšírených jazykov 
v právnej komunikácii, a teda aj v právnom preklade. Druhým 
významným faktorom, ktorý vplýva na výraznejšie postavenie 
málo rozšírených jazykov v právnom preklade v porovnaní s inými 
oblasťami odbornej komunikácie, je úloha jazyka v právnej 

                                                                   
1 Podrobnejší výklad k uvedenej problematike pozri napr. Štefková 

(2013a). 
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komunikácii ako nástroja, ktorým ukotvujeme spoločenské normy 
a zákony a ktorý tak priamo vplýva na uplatnenie našich práv 
v spoločnosti. Jazyk tu nie je len nástrojom komunikácie, ale 
prostriedkom zhmotnenia abstraktného obsahu právnych noriem 
a ich realizácie v praxi. I keď vyjadríme tento abstraktný obsah 
prostriedkami iného jazyka, pôjde vždy len o pokus 
o sprostredkovanie informácie a právne záväzná bude pôvodná 
jazyková verzia, čo priamo vplýva na významné postavenie tohto 
pôvodného jazyka, spätého s východiskovým právnym systémom 
v právnej komunikácii, bez ohľadu na jeho veľkosť či počet 
hovoriacich. 

Tým, že jazyk v právnej komunikácii ukotvuje normy, ktoré sa 
priamo dotýkajú akejkoľvek sféry ľudského života, majú účastníci 
konaní v právnych sporoch v oveľa menšej miere než v prípade 
iných oblastí odbornej komunikácie tendenciu prejsť na 
komunikáciu v akejsi globalizovanej verzii angličtiny, ktorá len s 
ťažkosťami presne odzrkadlí pojmový obsah takých národných 
právnych noriem. Uprednostnia radšej komunikáciu v im 
najzrozumiteľnejšom rodnom jazyku a preklad v terminológii, 
ktorá vyjadruje obsah východiskovej právnej normy pojmami 
porovnanými a sčasti prevzatými z právneho systému krajiny ich 
pôvodu. 

Uvedené skutočnosti i vlastná prekladateľská prax nás viedli 
k hypotéze, že málo rozšírené jazyky budú mať na trhu 
s odborným prekladom v oblasti právnych textov silnejšie 
postavenie ako v iných druhoch odbornej komunikácie a objem 
prekladateľských úkonov nebude priamo úmerný veľkosti jazyka, 
ale bude závislý od iných faktorov, ako sú  napr. hospodárske 
a spoločenské kontakty, blízkosť štátov, miera migrácie za prácou 
medzi štátmi a pod.  

Vychádzajúc z výskumu Štefkovej (2013a) ku kritériám stanovenia 
významu a postavenia jazyka v kontexte právneho prekladu 
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a právnej komunikácie, ako zaujímavé a relevantné pridávame aj 
kritérium počtu prekladateľov pre daný jazyk, ktorých kvalitu 
a schopnosti preverila nezávislá inštitúcia. Do spektra kritérií sme 
zaradili aj objem objednávok na preklad z/do uvedeného jazyka, 
a to na účely štátnych orgánov, ako aj na účely právnických 

a fyzických osôb, a typ týchto objednávok.
2
 Počet prekladateľov 

a tradícia právneho prekladu z/do daného jazyka následne 
poskytujú predstavu o stave systematického spracovania 
terminológie a konvencionalizovaných sústav ekvivalentov, ktoré 
môžu prekladatelia využiť vo svojej prekladateľskej praxi.  

V nadväznosti na východiskový výskum Štefkovej (2013a) sme 
preto v rámci projektu vykonali rozsiahlejší štatistický výskumu 
objemu prekladateľských úkonov úradných prekladateľov na 
Slovensku a v Českej republike. Dôležitou motiváciou bola najmä 
pomerne dobrá dostupnosť relevantných dát, keďže úradní 
prekladatelia v oboch krajinách majú povinnosť zasielať 
predmetné údaje štátnym orgánom, ktoré riadia ich činnosť, ale 
aj spoločný vývoj výkonu tejto činnosti v Česku a na Slovensku. 
Porovnanie dát za niekoľko rokov spolu s údajmi z ďalšieho 
členského štátu, v ktorom sa úradný preklad vyhotovuje 
vychádzajúc z jednej právnej tradície, umožňuje objektivizovať 
dáta spracované Štefkovou (2013a) a vnímať ich v kontexte 
celého prekladateľského trhu. 

3.2 Východiská štatistického výskumu 

Za účelom zmapovania trhu s úradnými prekladmi na Slovensku 
vykonali autorky výskum v archíve Odboru znaleckej, tlmočníckej 
a prekladateľskej činnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 
republiky. Analyzovali sme výpisy z prekladateľských 

                                                                   
2 Objem úradne overených prekladov v niektorých jazykoch, 

napríklad preklady dokladov k dovážaným vozidlám, výrazne zvyšujú 
počty objednávok zahrnutých v našom výskume.  
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a tlmočníckych denníkov, ktoré sú prekladatelia zo zákona povinní 
zasielať na ministerstvo v polročných intervaloch. V predloženej 
kapitole uvádzame a vyhodnocujeme výsledky štatistického 
výskumu výpisov z denníkov prekladateľov a tlmočníkov v rokoch 
2009 – 2012. Následne sme vykonali analogický výskum v Českej 
republike. Štatisticky sme spracovali údaje získané z ôsmich 
krajských súdov v Českej republike, ktorým sú u nich registrovaní 
úradní prekladatelia a tlmočníci povinní zasielať v pravidelných 
intervaloch výpisy z denníkov obsahujúce počty vykonaných 
prekladateľských a tlmočníckych úkonov. Výstupom zozbieraných 

dát je podiel tlmočníckych úkonov
3
 vykonaných pre štátne orgány 

a pre fyzické a právnické osoby v Českej republike a priemerný 
počet úkonov na tlmočníka v analyzovaných rokoch. 

3.3 Prekladateľská a tlmočnícka činnosť v SR 
v rokoch 2009 – 2012 

Pre objektivizáciu získaných dát a výstupov je na úvod potrebné 
skonštatovať, že podiel dostupných výpisov z prekladateľských 
a tlmočníckych denníkov bol vzhľadom na povinnosť zasielať tieto 
výpisy vyplývajúcu zo zákona pod naše očakávanie. U vysokého 
percenta prekladateľov a tlmočníkov, zapísaných v zozname 
prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, neboli 
výpisy z prekladateľského alebo tlmočníckeho denníka v archíve 
MS SR k dispozícii. Pri prekladateľoch ide v roku 2009 o 37 % 
nedostupných výpisov, v roku 2010 o 39,9 %, v roku 2011 o 47,7 
% a v roku 2012 o 42,4 % z celkového počtu prekladateľov. 
Percentuálny podiel tlmočníkov, u ktorých neevidujeme výpis 
z tlmočníckeho denníka, bol v niektorých rokoch ešte vyšší ako pri 

                                                                   
3 Úradný preklad a tlmočenie v Českej republike sa riadi pôvodnou 

právnou úpravou z roku 1967, podľa ktorej sú osoby, ktoré 
vykonávajú preklad a tlmočenie, označované ako tlumočník a všetky 
úkony, teda preklady aj tlmočenia, ako tlmočnícke úkony. 
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prekladateľoch: v roku 2009 nie je k dispozícii výpis 
z tlmočníckeho denníka u 37,2 % tlmočníkov, v roku 2010 ide o 
42,8 %, v roku 2011 o 61,4 % a v roku 2012 nie je výpis 
z tlmočníckeho denníka dostupný u 57,2 % tlmočníkov. Možno sa 
domnievať, že ide o menej aktívnych prekladateľov a tlmočníkov, 
u ktorých bol počet úkonov za daný rok nulový, no z dôvodu 
absencie podkladov tento predpoklad nie je podložený.  

Z dostupných údajov možno konštatovať stúpajúcu tendenciu 
počtu prekladov vykonaných prekladateľmi registrovanými v MS 
SR, s výnimkou roku 2011, v ktorom ale zaznamenávame najnižší 
počet výpisov z prekladateľských denníkov archivovaných na 
Ministerstve spravodlivosti SR. Niektorí aktívni prekladatelia totiž 
vykazujú niekoľko sto až 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. Preto nemožno s istotou konštatovať, že medzi rokmi 
2010 a 2011 nastal medziročný pokles objemov prekladov 
v porovnaní s ostatnými rokmi. 

Vývin kvantity prekladov (preklady zadané orgánmi verejnej moci 
i fyzickými a právnickými osobami spolu) je zobrazený v tomto 
grafe: 
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Graf č. 1: Celkový počet prekladov vykonaných prekladateľmi 
zapísanými v zozname MS SR v rokoch 2009 – 2012. 

Nasledujúci graf zaznamenáva vývin priemerného počtu 
prekladateľských úkonov na prekladateľa v rokoch 2009 – 2012 

(spolu pre štátne orgány
4
 i fyzické a právnické osoby), 

vychádzajúc z vyššie uvedených dát: 

                                                                   
4 Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch 

označuje zadávateľov iných než fyzické a právnické osoby ako 
orgány verejnej moci. V prekladateľských a tlmočníckych denníkoch 
a v predlohe výpisu z prekladateľského a tlmočníckeho denníka sa 
ale zadávatelia delia na štátne orgány a právnické a fyzické osoby. 
Pre účely spracovania výpisov z prekladateľských a tlmočníckych 
denníkov používame teda označenie štátne orgány, nov predloženej 
kapitole používame v rovnakom význame aj pomenovanie orgány 
verejnej moci. 
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Graf č. 2: Priemerný počet prekladateľských úkonov na prekladateľa 
v rokoch 2009 – 2012. 

Priemerný počet úkonov na prekladateľa bol 

 v roku 2009: 117,2 úkonov; 

 v roku 2010: 119 úkonov; 

 v roku 2011: 78,1 úkonov; 

 v roku 2012: 131,9 úkonov.  

Priemerný počet prekladateľských úkonov na prekladateľa ale 
nevypovedá o priemernom počte normostrán, 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.
5
 

Napriek tomu však spracované dáta možno považovať za reálny 
odraz objemu prekladov, pretože možno predpokladať, že 

                                                                   
5 Vzorový výpis z prekladateľského denníka: https://www.google.sk/ 

?gws_rd=ssl#q=v%C3%BDpis+z+prekladate%C4%BEsk%C3%A9ho+d
enn%C3%ADka. 
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priemer počtu normostrán pre jednotlivé úkony nebude závislý 
od jazyka, ale skôr od druhu zadávateľa, či typu sporu. 

Priemerné počty úkonov na prekladateľa uvádzané za jednotlivé 
roky sú len štatistickým odrazom situácie na trhu s právnym 
prekladom. Mnohí prekladatelia nevykonajú 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 dostupných informácií 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 tendencie v tejto oblasti sledovať v reálnom čase, na 
rozdiel od súčasných polročných intervalov, v ktorých majú 
prekladatelia zasielať svoje denníky. 

Celkový počet tlmočníckych úkonov (zadaných štátnymi orgánmi 
i fyzickými a právnickými osobami) zobrazuje tento graf: 
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Graf č. 3: Celkový počet tlmočníckych úkonov vykonaných tlmočníkmi 
zapísanými v zozname MS SR v rokoch 2009 – 2012 

Pri tlmočníckych úkonoch realizovaných úradnými 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. Pre komplexné porovnanie prekladateľskej a tlmočníckej 
činnosti uvádzame v nasledujúcom grafe počty tlmočníckych 
úkonov, ktoré pripadajú v priemere na jedného tlmočníka 
zapísaného v zozname tlmočníkov vedenom MS SR v rokoch 
2009-2012: 

Graf č. 4: Priemerný počet tlmočníckcyh úkonov na tlmočníka 
zapísaného v zozname MS SR v rokoch 2009 – 2012 
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V prípade tlmočení ide o výrazne nižšie počty úkonov ako pri 
prekladoch. Priemerný počet tlmočníckych úkonov predstavoval  

 v roku 2009: 14,9 úkonov na tlmočníka;  

 v roku 2010: 19,1 úkonov;  

 v roku 2011: 11,7 úkonov; 

 v roku 2012: 13,9 úkonov.  

3.3.1 Analýza prekladateľskej a tlmočníckej činnosti 
z hľadiska veľkosti jazyka 

Z údajov dostupných v archíve Ministerstva spravodlivosti SR 
vyplýva, že v zozname prekladateľov bolo k máju 2012 zapísaných 
833 prekladateľov pre 49 jazykov. Podľa prílohy 4 k Inštrukcii 

7/2009
6
 je z celkového počtu jazykov 46 cudzích jazykov, plus 

posunková reč, artikulačný jazyk a tlmočenie pre hluchoslepé 
osoby. V nasledujúcej tabuľke uvádzame celkové objemy 
prekladov z jednotlivých jazykov v rokoch 2009 – 2012, ako 
i počet prekladov vyhotovených pre štátne orgány (ŠO) a pre 
fyzické a právnické osoby (FO a PO): 

Tabuľka č. 1: Celkový počet prekladov, počet prekladov pre štátne 
orgány (ŠO) a fyzické a právnické osoby (FO a PO) v r. 2009 – 
2012. 

 

 

 

                                                                   
6 Inštrukcia 7/2009 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 

o organizácii a riadení znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej 
činnosti.https://www.google.sk/?gws_rd=ssl#q=in%C5%A1trukcia+7
%2F2009+ministerstva+spravodlivosti. 
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Ako sme predpokladali v našej hypotéze, výsledky analýzy 
výpisov z denníkov prekladateľov zapísaných v zozname 
Ministerstva spravodlivosti potvrdzujú, že objem prekladov pre 
jednotlivé jazyky nie je priamoúmerný veľkosti daného jazyka 
podľa počtu hovoriacich. Súvisí skôr s obchodnými a politickými 
vzťahmi Slovenska s krajinami, v ktorých sa daný jazyk používa. 
Okrem toho má na umiestnenie jazyka v rebríčku objemu 
prekladateľských úkonov vplyv aj status jazyka na Slovensku. To 
dokumentuje výrazný náskok nemčiny pred angličtinou, 
taliančiny pred francúzštinou, či postavenie holandčiny medzi 
šiestimi najfrekventovanejšími jazykmi z hľadiska objemu úkonov 
na Slovensku, ako dokumentujeme nižšie. Popredné umiestnenie 
maďarčiny pri prekladateľských úkonoch – na štvrtom mieste vo 
všetkých štyroch analyzovaných rokoch – vychádza z jazykovo-
politických práv maďarskej menšiny na Slovensku. Podobne 
možno interpretovať aj výsledky pre poľský a český jazyk. Pri 
českom jazyku nastáva špecifická situácia, pretože sa prekladajú 
len niektoré dokumenty na základe rozhodnutia príslušného 
orgánu verejnej moci. 

Pri analýze objemu prekladateľských úkonov nás zaujali veľké 
diskrepancie v počte úkonov v rámci jedného jazyka medzi 
jednotlivými analyzovanými rokmi. Máme na mysli napríklad 
prípad francúzskeho jazyka, pri ktorom môžeme vo vyššie 
uvedenej tabuľke vyčítať výrazne menej prekladateľských úkonov 
v roku 2009, než v nasledujúcich troch rokoch; podobný prípad sa 
vyskytuje pri slovinskom jazyku v roku 2010, pri čínskom jazyku 
v roku 2011 a pri portugalskom jazyku v roku 2012. Evidujeme i 
opačný prípad – výrazne vyššie zastúpenie jazyka bieloruského 
a hebrejského v roku 2009 ako v ostatných troch analyzovaných 
rokoch. Vysvetlením môže byť fakt, že niektorí prekladatelia 
nezasielajú na MS SR výpisy z denníkov alebo ich zasielajú 
nepravidelne alebo nesprávne vyplnené, prípadne že nastáva 
chyba pri spracovaní a archivácii zaslaných výpisov. Pre 



Marketa Štefková, Lucia Matejková 

93 

objektívnejšiu interpretáciu dát poukazujeme na to, že i nulové 
hodnoty pri niektorých jazykoch môžu byť spôsobené touto 
skutočnosťou. 

Napriek uvedeným faktorom, ktoré môžu mať vplyv na presnosť 
zozbieraných a vyhodnotených údajov v predkladanom výskume, 
možno konštatovať, že analyzované údaje sú v súvislosti 
so slovenským trhom s prekladmi vyhotovenými prekladateľmi 
registrovanými v zozname prekladateľov vedenom Ministerstvom 
spravodlivosti reprezentatívne. Poradie štyroch najväčších jazykov 
podľa celkového objemu vykonaných prekladov je v rokoch 2009 
– 2012 rovnaké. Zloženie ostatných jazykov, dopĺňajúcich prvú 
desiatku, je s výnimkou roka 2009, v ktorom sa na 10. miesto 
dostala slovinčina, rovnaké, no poradie týchto jazykov sa mení. 
Pre sprehľadnenie výsledkov analýzy sme zastúpenie desiatich 
najväčších jazykov v rokoch 2009 – 2012 spracovali do 
nasledujúcich štyroch koláčových grafov: 
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Graf č. 5: Percentuálne zastúpenie desiatich najväčších jazykov 
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podľa celkového objemu prekladov vykonaných prekladateľmi 
registrovanými v zozname MS SR v rokoch 2009 – 2012. 

Na prvom mieste sa podľa celkového počtu prekladov 
vyhotovených pre štátne orgány i pre fyzické a právnické osoby 
vo všetkých štyroch rokoch umiestnila nemčina, s takmer 
o polovicu nižším zastúpením nasleduje angličtina, tretie miesto 
zastupuje taliančina a štvrté miesto maďarčina. Na piatom mieste 
sa v rokoch 2009 a 2012 prekvapujúco umiestnil menej rozšírený 
jazyk – holandčina, v rokoch 2010 a 2011 to bola francúzština. 
Zarážajúce môže byť i umiestnenie taliančiny na treťom mieste, 
ešte pred francúzštinou, španielčinou či ruštinou. Postavenie 
týchto jazykov si vysvetľujeme práve spomínanými obchodnými 
kontaktmi a väzbami Slovenska s krajinami, v ktorých sa týmito 
jazykmi hovorí. Tomu, že na trh s prekladmi majú veľký vplyv 
sociokultúrne a politické faktory, nasvedčuje, že sa v prvej 
desiatke jazykov umiestnili okrem maďarčiny vždy i poľština 
a ukrajinčina. 

V nasledujúcej tabuľke sú analogicky spracované údaje týkajúce 
sa tlmočníckych úkonov. V tabuľke sú uvedené len jazyky, ku 
ktorým v analyzovaných rokoch evidujeme výpisy z tlmočníckych 
denníkov. V porovnaní s tabuľkou prekladateľských úkonov do 
zoznamu jazykov pribudla posunková reč. Znak „–“ znamená, že 
v danom období pre daný jazyk nebol zapísaný žiadny tlmočník. 

Tabuľka č. 2: Celkový počet tlmočníckych úkonov, počet tlmočníckych 
úkonov štátne orgány (ŠO) a fyzické a právnické osoby (FO a PO) v r. 

2009 – 2012. 
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Zo spracovaných údajov vyplývajú veľké rozdiely v celkových počtoch 
tlmočníckych úkonov medzi jednotlivými jazykmi, najmä medzi 
jazykom, ktorý je podľa objemu vykonaných tlmočníckych úkonov 
najväčší vo všetkých štyroch analyzovaných rokoch – maďarčinou – 
a ostatnými jazykmi. Navyše badať diskrepancie v počtoch úkonov 
evidovaných pri niektorých jazykoch v jednotlivých rokoch. Hoci je 
z celkového počtu tlmočníckych úkonov väčšina vykonaná pre štátne 
orgány, nemožno toto tvrdenie považovať za pravidlo, dokonca ani pri 
niektorých podľa objemu vykonaných tlmočníckych úkonov „väčších“ 
jazykoch, napríklad pri angličtine či vietnamčine. Poradie prvých 
desiatich najväčších jazykov podľa objemu vykonaných úkonov nie je 
také stabilné, ako pri prekladateľských úkonoch. 

Pre prehľadnosť uvádzame zastúpenie desiatich najväčších 
jazykov podľa celkového počtu vykonaných tlmočníckych úkonov 
v nasledujúcich koláčových grafoch: 

 



Štatistický výskum postavenia málo rozšírených jazykov v oblasti 
právneho prekladu na Slovensku a v Česku 

100 

 

 



Marketa Štefková, Lucia Matejková 

101 

 
 

Graf č. 6: Percentuálne zastúpenie desiatich najväčších jazykov podľa 
celkového objemu tlmočníckych úkonov vykonaných tlmočníkmi 

registrovanými v zozname MS SR v rokoch 2009 – 2012. 

V roku 2011 sa o tretiu pozíciu delí angličtina s nemčinou, 
pretože v oboch jazykoch evidujeme rovnaký počet vykonaných 
tlmočníckych úkonov. Rovnako je tomu pri šiestej pozícii – patrí 
poľštine a posunkovej reči a pri týchto dvoch jazykoch tiež 
zaznamenávame rovnaký počet tlmočníckych úkonov. Zaujímavé 
je i umiestnenie vietnamčiny na druhom mieste v rokoch 2009, 
2011 a 2012, či pozícia posunkovej reči v prvej desiatke jazykov 
v rokoch 2009, 2011 a 2012, umiestnenie arabčiny v roku 2009 
(9. pozícia) a čínštiny v roku 2012 (8. pozícia). Je ale potrebné 
uvedomiť si, že niektoré jazyky, ktoré sú podľa počtu vykonaných 
tlmočníckych úkonov na 6. až 10. mieste, sa tu umiestnili 
s počtom úkonov menej než 148 za rok.   
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3.3.2 Analýza prekladateľskej a tlmočníckej činnosti 
z hľadiska zadávateľa 

Zaujímavým zistením výskumu je pomer objemu prekladov 
vyhotovených pre štátne orgány a pre fyzické a právnické osoby. 
Tieto údaje sú znázornené v nasledujúcich grafoch. Porovnateľné 
údaje z Českej republiky sú spracované v ďalšej podkapitole. 

Graf č. 7: Pomer prekladov vyhotovených pre štátne orgány (ŠO) a pre 

fyzické a právnické osoby (FO a PO) v rokoch 2009 – 2012. 

Z uvedeného vyplýva, že celkový počet prekladateľských úkonov 
vykonaných pre fyzické a právnické osoby vo všetkých rokoch 
niekoľkonásobne prevyšuje počet prekladateľských úkonov 
vykonaných pre štátne orgány. Pre úplnosť údajov sme rovnaké 
porovnanie za roky 2009 – 2012 vykonali aj pri prvých piatich 
jazykoch, ktoré sú podľa celkového objemu prekladov v danom 
roku najviac zastúpené: 
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Graf č. 8: Pomer prekladateľských úkonov vykonaných pre štátne 

orgány (ŠO) a pre fyzické a právnické osoby (FO a PO) v rokoch 2009 – 

20012 v piatich najväčších jazykoch podľa celkového objemu zákaziek. 

Zo spracovaných dát vyplýva, že pri piatich najväčších jazykoch je 
objem prekladateľských úkonov vyhotovených pre fyzické 
a právnické osoby výrazne vyšší, než objem prekladov 
vyhotovených pre štátne orgány. Rozdiel medzi objemom 
prekladateľských úkonov vykonaných pre štátne orgány a pre 
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fyzické a právnické osoby je najmenší pri maďarskom jazyku. 
V roku 2009 dokonca zákazky zadané štátnymi orgánmi pre 
maďarský jazyk presahujú polovicu počtu zákaziek pre fyzické 
a právnické osoby. Táto skutočnosť má pravdepodobne opäť 
korene v postavení maďarčiny ako jazyka najväčšej národnostnej 
menšiny na Slovensku a s častým uplatnením nároku na konanie 
v maďarskom jazyku pred orgánmi verejnej moci príslušníkmi 
tejto národnostnej menšiny. Zaujímavé by v tejto súvislosti určite 
bolo finančné vyčíslenie nákladov štátu na tieto 
úkony.Z celkového počtu prekladateľských úkonov zadaných 
štátnymi orgánmi bol percentuálny podiel maďarčiny v roku 2009 
22,6%, v roku 2010 to bolo 13,1%, v roku 2011 18,9% a v roku 
2012 15,7%. 

Skutočnosť, že objem prekladov vyhotovených pre fyzické 
a právnické osoby je pri väčšine jazykov výrazne vyšší než objem 
prekladov pre orgány verejnej moci, možno sčasti vysvetliť 
faktom, že množstvo prekladov, ktoré musia byť vyhotovené 
prekladateľom zapísaným v zozname prekladateľov vedenom MS 
SR, musí byť opatrené pečiatkou, no nezadáva a nehradí ich 
priamo orgán verejnej moci, ale fyzická či právnická osoba, od 
ktorej tento úradný preklad vyžaduje orgán verejnej moci, 
napríklad matričný úrad, polícia a pod. 

Z tabuľky č. 1 ale vyplýva, že najmä pri menej frekventovaných 
jazykoch je rozdiel medzi objemom prekladov vyhotovených pre 
štátne orgány a pre fyzické a právnické osoby menší. Pri 
niektorých jazykoch (portugalský a moldavský jazyk v roku 2009, 
rumunský a moldavský jazyk v rokoch 2010 a 2011, rumunský, 
grécky, japonský a moldavský jazyk v roku 2012) počet 
prekladateľských úkonov pre štátne orgány dokonca prevyšuje 
počet úkonov pre fyzické a právnické osoby. Tvrdenie, že objem 
prekladov zadaných fyzickými a právnickými osobami prevyšuje 
objem prekladov zadaných štátnymi orgánmi, nie je teda možné 
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generalizovať pre všetky jazyky. Faktor zadávateľa je 
ovplyvňovaný frekventovanosťou jazyka na slovenskom trhu 
a inými sociokultúrnymi vplyvmi. 

Tento graf zobrazuje pomer objemu tlmočníckych úkonov 
realizovaných pre štátne orgány a pre fyzické a právnické 
osoby:

 

Graf č. 9: Podiel tlmočníckcyh úkonov konaných tlmočníkmi zapísanými 
v zozname MS SR pre štátne orgány (ŠO) a pre fyzické a právnické osoby 

(FO a PO) v rokoch 2009 – 2012 

V prípade tlmočenia – na rozdiel od prekladov – výrazne 
prevažuje tlmočenie pre štátne orgány nad tlmočením pre fyzické 
a právnické osoby. Túto situáciu možno z časti vysvetliť aj veľkými 
diskrepanciami v ohodnotení prekladateľov a tlmočníkov podľa 

vyhlášky MS SR č. 491/2004
7
o odmenách, náhradách výdavkov a 

náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov 
v porovnaní s bežnými tarifami na trhu s prekladom a tlmočením, 
keď sú preklady vyhotovované prekladateľmi zapísanými 
v zozname MS SR podľa uvedenej vyhlášky ohodnotené vyššie 
ako bežné preklady na trhu s odborným prekladom na Slovensku. 

                                                                   
7 https://www.google.sk/?gws_rd=ssl#q=vyhl%C3%A1%C5%A1ka+49 

1%2F2004. 
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Tlmočenie vykonávané tlmočníkmi zapísanými v zozname MS SR 
je, naopak, podľa tejto vyhlášky ohodnotené približne o tretinu 
nižšie ako bežná cena na trhu tlmočenia. Tlmočníci z menej 
frekventovaných jazykov musia často na účel tlmočenia pre 
štátne orgány vycestovať mimo miesta svojho bydliska, pričom 
náhrada za stratu času stráveného cestou je v porovnaní 
s komerčným ohodnotením tlmočníka neadekvátna. Tým sa táto 
činnosť stáva pri menej frekventovaných  jazykoch skôr prestížou 
ako prácou vykonávanou pre finančné ohodnotenie a tlmočenie 
pre ostatných zadávateľov títo tlmočníci radšej vykonávajú na 
základe živnosti za trhových podmienok a trhovú odmenu. 

Ďalším 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 MS SR. Podľa zákona môže orgán verejnej 
moci výnimočne, najmä v prípadoch „exotických“ jazykov 
a jazykov, pre ktoré nie je v zozname registrovaný žiadny 
tlmočník, pribrať do konania tlmočníka či prekladateľa ad hoc. 

V praxi sa často stretávame s nasadzovaním takýchto ad hoc 
tlmočníkov či prekladateľov, predovšetkým v konaní orgánov 
spadajúcich pod Ministerstvo vnútra SR (najmä polícia), alebo s 
využívaním služieb prekladateľských agentúr na takéto úkony, čo 
z nášho pohľadu prináša nielen riziko zníženej kvality 
prekladateľského či tlmočníckeho úkonu, ale opäť demotivuje 
prekladateľov a tlmočníkov investovať potrebnú energiu, čas 
a finančné prostriedky do výkonu tejto činnosti a vlastnej 
profesionalizácie. 

Z uvedených dát vyplýva, že pri mnohých tlmočníckych úkonoch, 
ktoré nie sú zadané orgánmi verejnej moci, si zadávateľ najme 
tlmočníka, ktorý nie je vedený v zozname MS SR, resp. tlmočník 
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vykoná tlmočenie ako neúradný tlmočník. Často sa takéto 
tlmočenie realizuje 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 úradných prekladov 
vykonaných prekladateľom registrovaným v zozname MS SR. Aj 
vtedy, keď nejde priamo o preklady spojené s konaním pred 
orgánom verejnej moci, sa môže požadovať úradný preklad. 

Pomer tlmočníckych úkonov zadaných orgánmi verejnej moci 
a fyzickými a právnickými osobami pri prvej pätici najväčších 
jazykov podľa objemu vykonaných úkonov je znázornený 
v nasledujúcich grafoch: 
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Graf č. 10: Pomer tlmočníckych úkonov vykonaných pre štátne orgány 

(ŠO) a pre fyzické a právnické osoby (FO a PO) v rokoch 2009 – 20012 

v piatich najväčších jazykoch podľa celkového objemu zákaziek. 

 

Výrazný rozdiel badať rovnako ako v prípade prekladov, najmä pri 
maďarskom jazyku. Percentuálny podiel tlmočníckych úkonov 
vykonaných z maďarčiny pre štátne orgány predstavuje v roku 
2009 58,1% z celkového objemu úkonov zadaných štátnymi 
orgánmi, v roku 2010 je to 78,6%, v roku 2011 77,3% a v roku 
2012 ide o 67,4%.Pri ostatných jazykoch je pomer medzi 
tlmočníckymi úkonmi vykonanými pre štátne orgány a fyzické 
a právnické osoby takmer vyvážený. V prípade vietnamčiny 
dokonca objem tlmočníckych úkonov pre fyzické a právnické 
osoby prevyšuje objem úkonov pre orgány verejnej moci. 

3.4 Situácia na českom trhu 

V Českej republike upravuje výkon prekladateľskej a tlmočníckej 
činnosti Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících 
a Vyhláška č. 37/1967 Sb. k provedení zákona o znalcích 
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a tlumočnících. V legislatívnych textoch je slovom tlumočník 
označovaný rovnako prekladateľ, ako aj tlmočník. Keď je teda reč 
o tlmočníckej činnosti, zozname tlmočníkov, tlmočníckom 
denníku, z ktorého tlmočníci zasielajú výpisy, máme tým na mysli 
prekladateľskú i tlmočnícku činnosť v ČR. 

Zoznamy tlmočníkov vedú v Českej republike krajské súdy. Krajské 
súdy tiež vedú evidenciu tlmočníckej činnosti na základe 
zasielaných výpisov z tlmočníckych denníkov. V zozname 
tlmočníkov ČR bolo k 16. 4. 2015 zapísaných 3340 tlmočníkov pre 

64 jazykov, z ktorých je 63 cudzích jazykov, plus posunková reč.
8
 

Medzi zapísanými cudzími jazykmi sa nachádza o. i. esperanto 
s jedným zapísaným tlmočníkom. 

Za účelom čiastočného zmapovania trhu s úradnými prekladmi 
v Českej republike a komparácie dát so Slovenskou republikou 
sme oslovili osem českých krajských súdov. Žiadali sme 
o poskytnutie údajov týkajúcich sa objemu tlmočníckych úkonov 

a podielu úkonov vykonaných pre štátne orgány
9
 a pre fyzické 

a právnické osoby. Odpoveď sme dostali od všetkých súdov. 
Zaujímavým zistením bol spôsob získavania a spracovávania 
výpisov z tlmočníckych denníkov: rovnako ako v SR je i v ČR 
zasielanie výpisov povinnosťou tlmočníkov zapísaných v zozname. 
Výpisy zasielajú tlmočníci na príslušný krajský súd podľa miesta 
trvalého bydliska. Táto povinnosť sa zo strany súdov kontroluje 
a v prípade nedodania výpisu je tlmočníkovi zaslaná urgencia. 
Z tohto dôvodu možno v prípade údajov z Českej republiky 
hovoriť o 100% dostupných údajov. 

                                                                   
8 http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/ 
 $$SearchForm?OpenForm&Seq=1#_RefreshKW_select_) 
9 V štatistických podkladoch, ktoré nám zaslali české krajské súdy, sa 

vyskytuje rovnako označenie orgány veřejné moci ako státní orgány. 
V nižšie spracovaných dátach používame pre jednotnosť 
terminológie označenie štátne orgány. 
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Keďže sa v ČR pre účely výkonu a evidencie činnosti úradných 
prekladateľov a tlmočníkov nerozlišuje prekladateľská 
a tlmočnícka činnosť, predstavujú získané údaje súčet týchto 
dvoch činností. Nie je teda možné poukázať na rozdiely pri 
prekladateľskej a tlmočníckej činnosti. Získané údaje sú 

spracované v nasledujúcom grafe: 

Graf č. 11: Podiel tlmočníckych úkonov vykonaných v ČR v r. 2010 – 

2013 pre štátne orgány (ŠO) a fyzické a právnické osoby (FO a PO) 

Aj v prípade Českej republiky sa potvrdil výrazne vyšší podiel 
tlmočníckych úkonov vykonaných pre fyzické a právnické osoby 
v porovnaní s počtom úkonov vykonaných pre štátne orgány. 
Možno sa domnievať, že k tomuto faktu prispieva najmä výkon 
prekladateľskej činnosti, no toto tvrdenie nie je podložené. 
Rovnako ako v prípade SR, ani v ČR počet tlmočníckych úkonov 
nevypovedá o počte strán úkonu, ktorý môže mať jednu stranu, 
no i desiatky strán. 
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Evidencia tlmočníckej činnosti v ČR umožňuje aj porovnanie 
množstva tlmočníckych úkonov zadaných fyzickými osobami na 
jednej strane a právnickými osobami na strane druhej. 
V jednotlivých rokoch tento pomer v závislosti od krajského súdu 
variuje od 1:1 až 1:3, pričom zväčša je tento podiel vyrovnaný 
alebo počet úkonov vykonaných pre právnické osoby prevyšuje 
počet úkonov vykonaných pre fyzické osoby len približne o 50% 
(1:1,5). Opačný prípad, keď bolo viac prekladateľských úkonov 
vykonaných pre fyzické osoby než pre právnické osoby, sa eviduje 
len na jednom krajskom súde (Ústí nad Labem). Podobné 
porovnanie na slovenskom trhu nie je z dát dostupných v SR 
možné, vo výpisoch z prekladateľských a tlmočníckych denníkov 
sa uvádza len súčet úkonov vykonaných pre fyzické a právnické 
osoby. 

Pri komparácii slovenského a českého trhu s úradnými prekladmi 
je zaujímavé poukázať na pomer zapísaných prekladateľov 
a tlmočníkov a vykonaných počtov úkonov v SR a v ČR: český 
register úradných tlmočníkov obsahuje približne 4-krát viac 
tlmočníkov než slovenský register úradných tlmočníkov a register 
úradných prekladateľov spolu, pričom objem vykonaných úkonov 
je v ČR približne 2,5-krát vyšší než v SR. Pri tomto porovnaní je 
potrebné vziať do úvahy, že väčšina úradných prekladateľov na 
Slovensku je zapísaná aj ako úradný tlmočník, čím sa súčet 
úradných prekladateľov a tlmočníkov v SR znižuje a mnohé 
prekladateľské a tlmočnícke úkony v SR nie sú v štatistike 
spracovanej v tejto kapitole zahrnuté z dôvodu absencie 
podkladov a výpisov z prekladateľských a tlmočníckych denníkov, 
v dôsledku čoho možno predpokladať vyšší počet úkonov 
vykonaných v SR. Priemerný počet tlmočníckych úkonov 
predstavoval v ČR: 

 v roku 2010: 86 úkonov na tlmočníka; 

 v roku 2011: 82 úkonov; 
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 v roku 2012: 85 úkonov; 

 v roku 2013: 85 úkonov. 

3.5 Záverom 

Z kvantitatívnej analýzy prekladateľských a tlmočníckych úkonov 
realizovaných na Slovensku v rokoch 2009 – 2012 vyplýva veľký 
rozdiel medzi prekladateľskou a tlmočníckou činnosťou, a to 
z hľadiska počtu vykonaných úkonov, jazykového zastúpenia 
i zadávateľa. Najmä pri prekladateľskej činnosti nie je celkový 
objem prekladov pre jednotlivé jazyky priamoúmerný veľkosti 
daného jazyka podľa počtu hovoriacich. Na objem zadaných 
zákaziek vplývajú skôr obchodné a sociopolitické vzťahy, ako 
aj postavenie daného jazyka, najmä s ohľadom na národnostné 
menšiny na Slovensku alebo na kontakty so susednými krajinami. 

Napriek veľkému počtu nedostupných výpisov z prekladateľských 
denníkov, ktoré môžu mať za následok skreslenie dát najmä pri 
jazykoch s menším objemom prekladov alebo s menším počtom 
prekladateľov, považujeme výsledky získané analýzou materiálu 
za reprezentatívne. Na prvých štyroch miestach sa podľa objemu 
prekladov umiestnili v rokoch 2009 – 2012 nemecký, anglický, 
taliansky a maďarský jazyk. Zloženie ostatných jazykov v prvej 
desiatke je tiež konštantné. Takisto sa vo všetkých analyzovaných 
rokoch pri celkovom objeme prekladov potvrdil výrazne vyšší 
podiel prekladov zadaných fyzickými a právnickými osobami, 
rovnako ako pri piatich najväčších jazykoch jednotlivo. 

Nekompletnosť údajov môže mať väčší vplyv na výsledky 
výskumu z oblasti tlmočníckej činnosti, pri ktorej hovoríme 
o výrazne nižšom počte úkonov. Neúplnosť výpisov 
z tlmočníckych denníkov môže mať za následok nestále zloženie 
prvej desiatky najväčších jazykov, napríklad absenciu vietnamčiny 
v prvej desiatke jazykov v roku 2010 napriek faktu, že v ostatných 
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analyzovaných rokoch (2009, 2011 a 2012) sa umiestnila na 
druhom mieste. 

Zaujímavý je i rozdiel medzi prekladateľskou a tlmočníckou 
činnosťou vo faktore zadávateľa: väčšina prekladateľských 
úkonov je zadaných fyzickými a právnickými osobami, no pri 
tlmočníckej činnosti je to presne naopak. Veľký podiel 
tlmočníckych úkonov vykonaných pre orgány verejnej moci 
reprezentujú práve tlmočnícke úkony z/do maďarského jazyka 
(pozri graf č. 10). 

Zozbieraním empirických dát a ich spracovaním v rámci 
prezentovaného výskumu sme sa pokúsili upriamiť pozornosť 
čitateľa na potrebu diferencovaného pohľadu na postavenie a 
dôležitosť tzv. málo rozšírených jazykov v niektorých oblastiach 
odbornej komunikácie a prekladu, a to nie len z hľadiska 
komerčného, ale i politického, ľudskoprávneho a 
celospoločenského. Práve cez prizmu právnej komunikácie sa 
málo rozšírené jazyky stále javia ako nemenej potrebné, dôležité 
či zaujímavé, ako akýkoľvek iný jazyk. Prax ukazuje, že ak ide o 
skutočne zásadnú, v právnych normách zakotvenú podstatu 
ľudskej slobody, spolužitia, podnikania, či iných tak zásadných 
pilierov našej existencie, predsa len uprednostníme komunikáciu 
síce v málo rozšírenom, ale nám vlastnom jazyku. 
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IV. kapitola 

K otázkam úradného tlmočenia a 
prekladu v Nemecku 

Zuzana Tuhárska  

4.1 Úvod 

Predkladaná kapitola podáva zhrňujúcu informáciu k otázkam 
úradného tlmočenia a prekladu v NSR, jej jednotlivé súčasti 
predstavujú – vychádzajúc z právneho systému NSR – status 
úradného tlmočníka a úradného prekladateľa, ako aj spôsoby 
vzdelávania úradných tlmočníkov a prekladateľov. V kapitole je 
zároveň venovaná pozornosť otázkam jazyka používaného pred 
súdom a jazyku úradných listín, ktoré implicitne determinujú rolu 
úradného tlmočníka a úradného prekladateľa. Čitateľ sa môže 
zároveň oboznámiť s relevantnými organizáciami združujúcimi 
tlmočníkov a prekladateľov, ako aj s načrtnutím ich hlavných úloh 
a funkcií. Záver kapitoly zacieľuje pozornosť na praktické otázky 
z pohľadu záujemcu o úradný preklad. Jednotlivé časti kapitoly 
poskytujú odkazy na relevantné internetové alebo printové 
zdroje, prostredníctvom ktorých môže čitateľ v prípade hlbšieho 
záujmu získať detailnejší náhľad do vybranej súčasti predstavenej 
problematiky.  

4.2  Status úradného tlmočníka a úradného pre-
kladateľa (Alebo: Kto je úradný tlmočník 
a úradný prekladateľ?) 

Status úradného tlmočníka a úradného prekladateľa v NSR 
oficiálne vymedzuje zákon prostredníctvom Správneho súdneho 
poriadku, Oddiel 5 – tlmočníci a prekladatelia, §§14–15b [nem. 
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Ausführungsgesetz des Gerichtsverfassungsgesetzes, 5. Abschnitt 
– Dolmetscher und Übersetzer, §§ 14 – 15b]. 

Úradný tlmočník [nem. Verhandlungsdolmetscher] je 
vymenovaný („beeidigt“) predsedom príslušného krajinského 
súdu [nem. Präsident des Landesgerichtes], do ktorého 
kompetencie úradný tlmočník na základe miesta bydliska alebo 
miesta profesijného pôsobenia spadá. Ďalšie predpoklady 
a/alebo záväzné ustanovujúce podmienky vymenovania 
stanovuje vyššie uvedený zákon v § 14; § 14a sa vyjadruje 
k možnostiam pôsobenia, resp. uznania pozície úradného 
tlmočníka z iného štátu ako NSR na základe zodpovedajúcich 
dokumentov. Znenia týchto časti zákona sú o. i. dostupné 
prostredníctvom internetového portálu dejure.1 

Status úradného prekladateľa [nem. Urkundenübersetzer] 
podobným spôsobom  definuje legislatíva v § 15 Správneho 
súdneho poriadku, Oddiel 5 – tlmočníci a prekladatelia [nem. 
Ausführungsgesetz des Gerichtsverfassungsgesetzes, 5. Abschnitt 
– Dolmetscher und Übersetzer]. Tento je 
rovnakýmspôsobomvymenovaný („bestellt und beeidigt“) 
predsedom príslušného krajinského súdu [nem. Präsident des 
Landesgerichtes], do ktorého kompetencie úradný prekladateľ na 
základe miesta bydliska alebo miesta profesijného pôsobenia 
spadá. Vymenovaný úradný prekladateľ nadobúda právo 
označovať sa ako „Öffentlich bestellter und beeidigter 
Urkundenübersetzer der ... Sprache für ... [Bundesland]“.   

Pôsobenie úradného tlmočníka a úradného prekladateľa sa 
vzťahuje na krajinskú úroveň. Zoznam úradných tlmočníkov 
a úradných prekladateľov sa o. i. vždy vedie na krajinskej úrovni, 
na príslušnom krajinskom súde. Zoznam sa tu dá vyžiadať k 
nahliadnutiu, nevylučuje sa ani možnosť elektronického 

                                                                   
1
 http://dejure.org/gesetze/AGGVG/14.html. 
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zverejnenia (porov. Ausführung des Gerichtsverfassungsgesetzes, 
5. Abschnitt – Dolmetscher und Übersetzer, § 14 
Verhandlungsdolmetscher, Abs. 6, Sätze 2 und 3; sowie § 15 
Urkundenübersetzer, Abs. 5). 

4.3  Špecifické požiadavky kladené na úradného 
tlmočníka a/alebo prekladateľa v jednotlivých 
spolkových krajinách (Alebo: Iný kraj – iné 
požiadavky) 

Hoci základným predpokladom pre možnosť zastávať funkciu 
úradného tlmočníka v NSR je vo všeobecnosti vo väčšine 
prípadov tzv. všeobecné vymenovanie úradného tlmočníka [nem. 
allgemeine Beeidigung von Gerichtsdolmetschern], môžu byť 
požiadavky jednotlivých spolkových krajín s ohľadom na 
konkretizáciu ich naplnenia špecifické. Dotýkajú sa predovšetkým 
osobných predpokladov (napr. nemá záznam v registri trestov, 
schopnosť uchádzača byť flexibilne k dispozícii v prípade súdnych 
konaní a pod.), odborných predpokladov (tieto v mnohých 
prípadoch legislatívne konkretizujú právne a správne predpisy 
príslušných spolkových krajín) a v niektorých spolkových krajinách 
je príp. dôležitá aj požiadavka ohľadne štátnej príslušnosti. 
Nasledujúci prehľad v krátkosti podáva informáciu o špecifických 
požiadavkách jednotlivých spolkových krajín SRN. 

V spolkovej krajine Bádensko-Württembersko [nem. Baden-
Württemberg] podmieňuje odbornú spôsobilosť úradného 
tlmočníka a/alebo prekladateľa vo všeobecnosti zloženie štátnej 
skúšky (resp. jej ekvivalentu) alebo absolvovanie magisterského 
štúdia  [nem. Diplom- oder Master-Abschluss] zameraného na 
jazyky, avšak len v prípade, že tieto sa skúšajú v oboch smeroch 
(L1 → L2, L2 → L1). Žiadosť o vymenovanie však môže byť aj 
v takomto prípade zamietnutá, ak spolková krajina Bádensko-
Württembersko pre daný jazyk aktuálne disponuje dostatočným 
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množstvom úradných tlmočníkov a prekladateľov. Od splnenia 
vyššie uvedených predpokladov možno upustiť v prípade, že 
uchádzač svoju spôsobilosť v dostatočnej miere doloží iným 
spôsobom (napr. dlhoročná tlmočnícka a prekladateľská prax, 
málo zastúpené jazyky a pod). Uchádzači s dlhoročnou aktívnou 
praxou v oblasti tlmočenia a/alebo prekladu sa o vymenovanie 
môžu uchádzať prostredníctvom tzv. stanovenia jazykovej 
spôsobilosti [nem. Feststellung der sprachlichen Eignung] cez 
oprávnené skúškové centrum v Karlsruhe  [nem. Prüfungsstelle 
des Regierungspräsidiums Karlsruhe]. V prípade, že ide 
o zriedkavé jazyky, pre ktoré v NSR neexistuje možnosť ich 
preskúšania inak bežne požadovaným spôsobom, predkladá 
uchádzač adekvátne doklady potvrdzujúce jeho jazykovú 
spôsobilosť. Jedným z ďalších predpokladov vymenovania je aj 
štátna príslušnosť uchádzača v niektorom zo štátov EÚ alebo 
v štáte, ktorý je uvedený v Dohode o Európskom hospodárskom 
priestore [nem. Abkommen über den Europäischen 
Wirtschaftsraum]. Vymenovanie za úradného tlmočníka a/alebo 
prekladateľa, ktoré sa v spolkovej krajine Bádensko-
Württembersko spája s príslušným označením [nem. Öffentlich 
bestellter Urkundenübersetzer und/oder allgemein beeidigter 
Verhandlungsdolmetscher für die Gerichte des Landes Baden-
Württemberg], spravidla uznávajú aj v iných spolkových 
krajinách. Otázky týkajúce sa úradných tlmočníkov 
a prekladateľov upravuje legislatíva prostredníctvom príslušného 
zákona [porov. nem. Gesetz zur Ausführung des 
Gerichtsverfassungsgesetzes und von Verfahrensgesetzen der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit (AGGVG)].2 

                                                                   
2 Ďalšie informácie možno nájsť aj na http://www.bduelvbw.de/ 

index.php?id=66,29.08.2015 alebo na http://www.justiz.baden-
wuerttemberg.de/ pb/,Lde/Dolmetscher+und+Uebersetzer. 
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V Bavorsku [nem. Bayern] sa vyžaduje zloženie príslušnej štátnej 
skúšky [nem. bayrische Staatsprüfung] podľa predpisov, ktoré 
stanovuje Bavorské ministerstvo školstva a kultúry, vedy a umenia 
[nem. Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft 
und Kunst], resp. zloženie skúšky, ktorú toto ministerstvo uzná 
ako ekvivalentnú. Bavorské ministerstvo školstva a kultúry, vedy a 
umenia možno v Bavorsku v danom kontexte vnímať ako garanta 
celého procesu, pretože mu legislatíva prostredníctvom právneho 
nariadenia [nem. Rechtsverordnung Art. 3 Abs. 1 Buchst. d)] 
príslušného zákona [nem. Gesetz über die öffentliche Bestellung 
und allgemeine Beeidigung von Dolmetschern und Übersetzern 
(Dolmetschergesetz – DolmG), 300-12-1-J, BayRS IV] priznáva 
viaceré kompetencie. K týmto patrí napr. určovanie spôsobu 
realizácie skúšky, či dohliadanie na samotnú realizáciu skúšky, t.j. 
výber skúšajúcich (aj na inštitucionálnej úrovni), stanovenie 
predpokladov pre kandidátov, počet kvalifikačných úloh, spôsob 
a členenie skúšky (písomná a ústna časť), spôsob hodnotenia či 
povolené prekladateľské pomôcky počas skúšky a pod. V okruhu 
pôsobnosti ministerstva je aj čiastočné prenášanie kompetencií 
v procese realizácie na jazykové školy; ako aj určovanie 
predpokladov uznania skúšok potrebných na dosiahnutie statusu 
úradného tlmočníka a úradného prekladateľa, ktoré uchádzač 
absolvoval mimo Bavorska, ako ekvivalentných. Jedným z ďalších 
predpokladov je trvalý pobyt uchádzača v Bavorsku.3 

V Berlíne sa odborná spôsobilosť viaže na zloženie skúšky pre 
tlmočníkov, ktorú realizuje štátny skúšobný úrad alebo vysoká 
škola [nem. Prüfung für Dolmetscher eines staatlichen 
Prüfungsamts oder einer Hochschule]. Uchádzačovi možno ako 
rovnocennú uznať aj inú tlmočnícku skúšku v zmysle príslušného 

                                                                   
3 Konkrétne znenie zákona a podrobnejšie informácie sú dostupné 

napr. na http://www.bdue-bayern.de/fileadmin/bdue/Dolmetsche 
rgesetz.pdf. 
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zákona [nem. § 19 des Gesetzes zur Ausführung des 
Gerichtsverfassungsgesetzes]. V prípade uchádzačov o post 
úradného tlmočníka pristupuje k požiadavkám aj nutnosť, aby 
záujemca doložil praktickú činnosť v oblasti tlmočenia. Rovnaké 
predpoklady sú dané aj v Brandenbursku [nem. Brandenburg]. 
Základ zjednocujúcej bázy pre Berlín a Brandengursko sú 
legislatívne ustanovenia z roku 2009 v Brandenbursku [nem. 
Brandenburgisches Dolmetschergesetz vom 7. Juli 2009 – GVBl. I, 
S. 252] a v Berlíne [nem. Gesetz zur Neuregelung der 
Allgemeinbeeidigung von Dolmetschern und Ermächtigung von 
Übersetzern vom 17. Dezember 2009]. Jednou z podstatných 
zmien, ktoré vyplynuli z vyššie uvedenej unifikácie, je aj 
skutočnosť, že uchádzač nemusí mať trvalý pobyt na území 
Berlína alebo Brandenburska.    

V Hamburgu vymedzuje predpoklady, ktoré má záujemca o post 
úradného tlmočníka spĺňať, legislatíva v príslušnom nariadení 
[porov. nem. Hamburgische Dolmetscherverordnung – 
HmbDolmVO] zákona [nem. Hamburgisches Dolmetschergesetz – 
HmbDolmG], podľa ktorého disponuje príslušnou odbornou 
spôsobilosťou každý, „kto ovláda výslovnosť, gramatiku, pravopis, 
štýl a právny odborný jazyk v rámci nemeckého a pracovného 
jazyka a dokáže vecne správne a zrozumiteľne sprostredkovať 
ústne a písomné vyjadrenia v týchto jazykoch v oblasti pôsobnosti 
úradov a súdov“ (vl. preklad)4. Bližšie informácie o predpokladoch 
vymenovania (stav k januáru 2015) udáva napr. Úrad pre 
vnútorné záležitosti a šport v Hamburgu [nem. Behörde für 

                                                                   
4 Text originálu znie nasledovne: „... wer die deutsche Sprache und 

die Arbeitssprache in Aussprache, Grammatik, Rechtschreibung, Stil 
und juristischer Fachsprache beherrscht und in der Lage ist, 
mündliche und schriftliche Äußerungen in diesen Sprachen im 
Tätigkeitsbereich von Behörden und Gerichten sachlich richtig und 
unmissverständlich zu übertragen.“ 
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Inneres und Sport – Freie und Hansenstadt Hanmburg: Merkblatt 
zum Eignungsfeststellungsverfahren zur Bestellung als allgemein 
vereidigte/er Dolmetscherin/ Dolmetscher und/ oder 
Übersetzerin/ Übersetzer oder Gebärdedolmetscherin/ 

Gebärdensprachdolmetscher]
5
. 

V spolkovej krajine Hesensko [nem. Hessen] sa na vykonávanie 
činnosti úradného tlmočníka a úradného prekladateľa vzťahuje 
príslušný zákon [porov. najmä nem. §2 Abs. 3 des Hessischen 
Dolmetscher- und Übersetzergesetzes]. Zákon viaže uchádzača 
dokázať odbornú spôsobilosť prostredníctvom nemeckej štátnej 
skúšky pre tlmočníkov, resp. prostredníctvom vysokoškolského 
vzdelania v oblasti tlmočenia v Nemecku alebo prostredníctvom 
podobnej skúšky zloženej v zahraničí, ktorú možno uznať ako 
ekvivalentnú. V prípade, že neexistuje orgán, pred ktorým by 
daná štátna skúška mohla byť zložená, dokladá sa odborná 
spôsobilosť prostredníctvom potvrdenia krajinského školského 
úradu [nem. Bescheinigung des Landesschulamtes], ako to 
nariaďuje príslušná legislatíva [porov. nem. § 95 Abs. 1 Satz 1 des 
Hessischen Schulgesetzes].6 

V spolkovej krajine Meklenbursko-Predpomoransko [nem. 
Mecklenburg-Vorpommern] podmieňuje odbornú spôsobilosť 
úspešné ukončenie univerzitného (alebo ekvivalentného 
vysokoškolského) štúdia orientovaného na tlmočenie alebo 
preklad, resp. úspešné ukončenie diplomového štúdia 
zameraného na tlmočníctvo a prekladateľstvo [nem. Studium als 
Diplomsprachmittler]. Okrem toho môže na základe príslušných 

                                                                   
5 Dokument je dostupný aj na: http://www.hamburg.de/ 

contentblob/2110966/ data/merkblatt.pdf. 
6 Úplné znenie zákona o tlmočení a preklade v Hesensku, ako aj 

pokyny pre uchádzačov a ďalšie súvisiace dokumenty sú dotupné 
na:https://lg-frankfurt-justiz.hessen.de/ irj/LG_ 
Frankfurt_Internet?cid=a0bf95e4ab8a18c42775f3c1af610bdd. 
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právnych ustanovení [nem. Artikel 3 des Einigungsvertrages] ako 
rovnocenný doklad uznať minister(ka) kultúry tejto spolkovej 
krajiny alebo konferencia ministrov kultúry spolkových krajín 
[nem. Kultusministerkonferenz der Länder] aj diplomy vybraných 
typov štúdií. Odborná spôsobilosť sa dá doložiť aj 
prostredníctvom úspešného absolvovania príslušnej skúšky pre 
tlmočníkov a prekladateľov na krajinskej úrovni [nem. Prüfung 
beim Prüfungsamt für Dolmetscher und Übersetzer im 
Lehrerprüfungsamt Mecklenburg-Vorpommern].7 

Spolková krajina Dolné Sasko [nem. Niedersachsen] akceptuje 
ako formu odbornej spôsobilosti znalosť jazyka na príslušnej 
úrovni (rozumie sa tým najvyššia jazyková kompetencia na úrovni 
C2 podľa Spoločného európskeho jazykového referenčného 
rámca) a spoľahlivé znalosti nemeckého právneho jazyka. Ako 
doklad odbornej spôsobilosti platí potvrdenie o všeobecnom 
vymenovaní [nem. allgemeine Beeidigung] alebo splnomocnení 
[nem. Ermächtigung] či verejnom poverení [nem. öffentliche 
Bestellung]. Možné sú aj alternatívne formy doloženia odbornej 
spôsobilosti, a síce úspešné absolvovanie štátnej skúšky, skúšky 
obchodnej a priemyselnej komory, vzdelanie v rámci vybranej 
vysokej alebo odbornej vysokej školy. Ak sa vyššie uvedené 
skúšky, resp. typy vzdelania neviažu na kompetencie týkajúce sa 
jazykového sprostredkovania, je potrebné túto kompetenciu 
doložiť zvlášť. Znalosti týkajúce sa nemeckého právneho jazyka sa 
dokladajú prostredníctvom vysvedčení alebo potvrdení 
o odbornom vzdelaní, resp. prostredníctvom ukončenia 
zvláštneho (vybraného) kurzu [nem. Abschluss eines gesonderten 
Kurses]. Podmienky kladené na dosiahnutie odbornej 

                                                                   
7 Bližšie informácie sú predstavené aj na stránke http://www.landesr 

echt-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod?feed=bsmv-vv&st=vv&s 
howdoccase =1&paramfromHL=true&doc.id=VVMV-VVMV0000062 
97. 
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spôsobilosti vychádzajú z legislatívy [porov. nem. 
Niedersächsisches Justizgesetz (NJG) § 23]. Ďalšie (napr. osobné) 
predpoklady a podmienky determinuje dokument so 
všeobecnými podmienkami [nem. Hinweise zur Allgemeinen 
Beeidigung und Ermächtigung von Dolmetscherinnen und 
Dolmetschern sowie von Übersetzerinnen und Übersetzern in 
Niedersachsen].8 

V spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko [nem. Nordrhein-
Westfalen] sa v rámci odbornej spôsobilosti požadujú jazykové 
znalosti (predpoklad bezproblémového narábania sa jazykom 
v receptívnej aj produktívnej rovine) z nemeckého a príslušného 
cudzieho jazyka, ako aj znalosti nemeckého právneho jazyka. 
Osobnú a odbornú spôsobilosť dokladá uchádzač 
prostredníctvom vhodných dokladov, ktoré majú umožniť 
posúdenie jeho znalostí a schopností z oblasti jazykového 
sprostredkovania [nem. sprachmittlerische Kenntnisse und 
Fähigkeiten]. Zvláštnosťou tejto spolkovej krajiny je legislatívne 
ustanovenie [porov. nem. § 36 des Justizgesetzes Nordrhein-
Westfalen (JustG NRW)], ktoré stanovuje maximálne päťročnú 
lehotu trvania všeobecného vymenovania úradného 
prekladateľa. Jej predĺženie o ďalších maximálne päť rokov 
podmieňuje naplnenie ustanovení daných prostredníctvom § 35 
vyššie uvedeného zákona. Bližšie informácie o konkrétnych 
podmienkach pre uchádzačov vymedzuje dokument 
o vymenovaní úradných tlmočníkov a prekladateľov [nem. 
Hinweise zur allgemeinen Beeidigung und Ermächtigung von 
Sprachmittlern in Nordrhein-Westfalen]. 

Spolková krajina Porýnie-Falcko [nem. Rheinland-Pfalz] pre 
naplnenie odbornej spôsobilosti predpokladá ovládanie jazyka na 

                                                                   
8 Dokument je spolu s ďalšími užitočnými informáciami dostupný na 

stránke http://www.landgericht-hannover.niedersachsen.de/portal 
/live.php?navigation_id=31637&article_id=93028&_psmand=58. 
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úrovni C2 Spoločného jazykového európskeho referenčného 
rámca, čo o. i. znamená, že uchádzač ovláda receptívne aj 
produktívne jazyk na najvyššej úrovni, musí sa vedieť spontánne, 
plynule a presne vyjadrovať a aj v komplexných súvislostiach 
rozlišovať jemné významové rozdiely. Okrem toho je potrebné, 
aby disponoval vedomosťami z nemeckého právneho jazyka. 
Podmienky pre uchádzačov bližšie udáva legislatíva [porov. nem. 
Landesgesetz über Dolmetscherinnen und Dolmetscher und 
Übersetzerinnen und Übersetzer in der Justiz (LDÜJG)].9 

V Sársku [nem. Saarland] stanovuje overenie odbornej 
spôsobilosti legislatíva [porov. nem. Saarländisches 
Ausführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz (SAG GVG),§ 6 
Dolmetscher und Übersetzer], ktorá o. i. vyžaduje štátnu alebo 
štátom uznanú skúšku. Podľa formulácie zákona možno od tejto 
požiadavky upustiť v prípade, že je možné dostatočnú odbornú 
spôsobilosť dokázať iným spôsobom [nem. „wenn die Eignung 
auf andere Weise ausreichend nachgewiesen wird“]. Na odbornú 
kvalifikáciu získanú v zahraničí sa vzťahuje § 6 príslušného zákona 
[porov. nem. Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Saarland].10 

V spolkovej krajine Sasko [nem. Sachsen] sa získanie statusu 
úradného tlmočníka riadi aj legislatívne prostredníctvom Saského 
zákona o tlmočníkoch [nem. § 2 des Sächsischen 
Dolmetschergesetzes]. Saské ministerstvo kultúry [nem. 
SächsischesStaatsministerium für Kultus] je v súčinnosti so 
Saským ministerstvom spravodlivosti [nem. Sächsisches 
Staatsministerium für Justiz] oprávnené riadiť proces skúšania 
a uznávania skúšok pre tlmočníkov a prekladateľov (porov. § 11 

                                                                   
9 Znenie tohto zákona spolu s ďalšími zaujímavými informáciami 

možno nájsť na http://www.mjv.rlp.de/Gerichte/Ordentliche-Geri 
chte/Oberlandesgerichte/Koblenz/Dolmetscher-und-Uebersetzer/. 

10 Všeobecné ustanovenia pre uchádzačov a formulár žiadosti sa 
nachádza na http://www.saarland.de/71238.htm. 
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vyššie uvedeného zákona). Ako oprávňujúci doklad platí 
vysvedčenie o štátnej skúške pre tlmočníkov od vybraných 
skúšajúcich inštitúcií; vysvedčenie o absolvovaní vysokoškolského 
štúdia v Nemecku zameraného na tlmočníctvo s minimálnou 
dĺžkou trvania sedem semestrov; vysvedčenie o absolvovaní 
vysokoškolského štúdia s titulom diplomovaný tlmočník a 
prekladateľ [nem. Diplom-Sprachmittler]  alebo diplomovaný 
tlmočník [nem. Diplom-Dolmetscher], resp. úspešné ukončenie 
odborného štúdia [nem. Fachstudium] ako tlmočník a prekladateľ 
[nem. Sprachmittler]. V prípade získania vysokoškolského 
vzdelania zameraného na jazyk mimo územia NSR môže Saské 
ministerstvo pre vedu a umenie [nem. Staatsministerium für 
Wissenschaft und Kunst] na základe ďalších predpisov (porov. § 
11 bod 3 vyššie uvedeného zákona) takéto vysvedčenie 
o nadobudnutom vzdelaní uznať ako rovnocenné.11 

Spolková krajina Sasko-Anhaltsko [nem. Sachsen-Anhalt] určuje 
stupeň odbornej spôsobilosti prostredníctvom nasledujúcich 
kritérií: ukončenie akreditovaného študijného programu na 
vysokej škole, ktorý je zameraný na tlmočníctvo a/alebo 
prekladateľstvo, resp. úspešné absolvovanie štátnej skúšky pre 
prekladateľov a/alebo tlmočníkov. Prípadné uznávanie 
ekvivalentných spôsobov nadobudnutia odbornej spôsobilosti 
má v kompetencii príslušné ministerstvo [nem. Das für allgemein 
bildendes und berufsbildendes Schulwesen zuständige 
Ministerium]. Ďalšie ustanovenia stanovuje zákon [porov. nem. 
Dolmetschergesetz des Landes Sachen-Anhalt (DolmG LSA)].12 

                                                                   
11 Ďalšie informácie týkajúce sa úradných tlmočníkov a prekladateľov 

v Sasku sú ponúknuté aj na stránke http://www.bduesn.de/leistung 
en/fuer-auftraggeber.html.  

12 Doplňujúce informácie z oblasti tlmočenia a prekladu, ktoré sú 
špecifické pre Sasko-Anhaltsko, možno nájsť aj na http://www. 
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Šlezvicko-Holštajnsko [nem. Schleswig-Holstein] kladie na 
dokázanie odbornej spôsobilosti nasledovné nároky: dostatočné 
jazykové vedomosti (s dôrazom na schopnosť uchádzača vedieť sa 
jasne a zrozumiteľne vyjadriť ku komplexným obsahom) a na 
znalosti z oblasti nemeckého právneho jazyka. Jazykové znalosti 
sa preverujú prostredníctvom štátnej skúšky pre tlmočníkov 
a prekladateľov alebo prostredníctvom ekvivalentnej skúšky. 
Odbornú spôsobilosť možno doložiť aj pomocou úspešnej 
päťročnej praxe v oblasti tlmočníctva a prekladateľstva. Bližšie 
informácie vymedzuje zákon [porov. nem. Gesetz über 
Dolmetscherinnen und Dolmetscher sowie Übersetzerinnen und 
Übersetzer in der Justiz (Jusitzdolmetschergesetz – JustizDolmG)]. 

V spolkovej krajine Durínsko (Thüringen) možno odbornú 
spôsobilosť zdokladovať pomocou vysvedčenia o úspešnom 
absolvovaní vysokoškolského štúdia tlmočníctva alebo 
prekladateľstva, ako aj prostredníctvom vysvedčenia o štátnej 
skúške z tlmočníctva alebo prekladateľstva. Legislatívnu bázu 
tvorí príslušný zákon [porov. nem. Thüringer Gesetz zur 
Ausführung des Gerichtsverfassungsgesetzes (ThürAGGVG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 12. Oktober 1993 – Fünfter 
Abschnitt Dolmetscher und Übersetzer (§§ 15-24)]. Predpoklady 
na vykonávanie činnosti úradného tlmočníka a/alebo 
prekladateľa vymedzuje § 16.  

4.4 Vzdelávanie úradných tlmočníkov a úradných 
prekladateľov v NSR (Alebo: Ako sa stať 
úradným tlmočníkom a/alebo úradným 
prekladateľom?)  

Označenia tlmočník a prekladateľ sa v NSR neviažu na povinnosť 
mať absolvovaný zodpovedajúci typ vzdelania, pretože ako 

                                                                                                                                
bildung.sachsen-anhalt.de/bildungslandschaft/uebersetzen-und-
dolmetschen/startseite-uebersetzen-und-dolmetschen/. 
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tlmočník a/alebo prekladateľ sa môže označiť každý, kto je 
aktívne činný v procese translácie. Avšak úradným tlmočníkom 
a/alebo úradným prekladateľom sa nemôže stať automaticky 
každý. Existuje viacero ciest, ktoré v NSR priamo alebo nepriamo 
smerujú k profesionálnej príprave na výkon tlmočníckeho alebo 
prekladateľského povolania. Tieto v krátkosti predstavíme 
v nasledujúcich podkapitolách. 

4.4.1 Štúdium tlmočníctva a/alebo prekladateľstva 
(Alebo: Prvá cesta) 

Jedným zo spôsobov je štúdium tlmočníctva a/alebo 
prekladateľstva. Fundovaný tlmočník a/alebo prekladateľ si 
nevystačí len s (čo aj výbornou) cudzojazyčnou kompetenciou, 
hoci jej nadobudnutie tvorí dôležitý predpoklad pre kvalitné 
vykonávanie tohto povolania. Za ďalšie ťažiská pri štúdiu 
tlmočníctva a/alebo prekladateľstva, ktoré sa štandardne 
uvádzajú v súvislosti s dosiahnutím kvalitného vzdelania v tomto 
smere, sú pokladané aj osvojenie si základných tlmočníckych 
a prekladateľských techník, schopnosť narábať 
s terminologickými databázami a softvérmi bežne používanými 
v procese translácie, zvládnutie vybraných aspektov z oblasti 
odborných jazykov, ako aj oboznámenie sa s geografickým, 
kultúrno-spoločenským a politickým rámcom krajín, v ktorých sa 
cudzí jazyk používa ako oficiálny komunikačný prostriedok.  

Možnosť nadobudnúť vyššie uvedený typ vzdelania ponúkajú 
v NSR nasledujúce univerzity:  

 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg: Neurophilologische Fakultät, 
Seminar für Übersetzen und Dolmetschen13 

 Universität Leipzig: Philologische Fakultät, Institut für Angewandte 
Linguistik und Translatologie14 

                                                                   
13 http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/neuphil/iask/sued/inde 

x.html.  
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 Johannes Gutenberg-Universität Mainz: Tranlsations-, Sprach- und 
Kulturwissenschaft (Germersheim)15 

 Universität des Saarlandes: Philosophische Fakultät II, Fachbereich 
4.6, Angewandte Sprachwissenschaft sowie Übersetzen und 
Dolmetschen16 

 Universität Hildesheim: Fachbereich Sprach- und Informationswis-
senschaften, Institut für Übersetzungswissenschaft und 
Fachkommunikation17 

 Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf: Philosophische Fakultät, 
Institut für Sprache und Information, Abteilung Allgemeine 
Sprachwissenschaften (Studiengang Literaturübersetzen)18 

 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn: Philosophische 
Fakultät, Institut für Orient- und Asienwissenschaften, Abteilung 
Orientalische und Asiatische Sprachen19 

 Universität Hamburg: Institut für Deutsche Gebärdensprache und 
Kommunikation Gehörloser20. 

Štúdium tlmočníctva a/alebo prekladateľstva ponúkajú v NSR aj 
nasledujúce vysoké odborné školy:  

 Hochschule für Angewandte Sprachen München: Fachhochschulde 
des SDI München21 

 Fachhochschule Köln: Institut für Translation und mehrsprachige 
Kommunikation (ITMK)22 

                                                                                                                                
14 https://ialt.philol.uni-leipzig.de/start/.  
15 http://www.fb06.uni-mainz.de/.  
16 http://fr46.uni-saarland.de/index.php?id=50&L=%2.  
17 https://www.uni-hildesheim.de/fb3/institute/institut-fuer-ueberset 

zungswiss-fachkommunikation/.  
18 http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/asw/.  
19 http://www.ioa.uni-bonn.de//abteilungen/sinologie/studium/ma-

asienwissenschaften/chinesische-sprache-und-translation.  
20 https://www.idgs.uni-hamburg.de/de.html.  
21 http://www.sdi-muenchen.de/.  
22

 http://www.f03.fh-koeln.de/fakultaet/itmk/.  
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 Hochschule Zittau-Görlitz: Fakultät Management und Kulturwis-
senschaften, Studiengang Wirtschaft und Sprachen (Deutsch und 
Polnisch/ Deutsch und Tschechisch)23 

 Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt: Fakultät für angewandte 
Natur- und Geisteswissenschaften24 

 Fachhochschule Flensburg: Fachbereich Wirtschaft25 

 Hochschule Magdeburg-Stendal (FH): Fachbereich Kommunikation 
und Medien26 

 Hochschule Anhalt (FH) Köthen: Fachbereich Informatik, Studien-
gang Fachkommunikation – Softwarelokalisierung27 

 Westsächsische Hochschule Zwickau: Fakultät Gesundheits- und 
Pflegewissenschaften28. 

V NSR existujú aj odborné akadémie [nem. Fachakademien] 
umožňujúce dosiahnuť odborné tlmočnícke a/alebo 
prekladateľské vzdelanie. Sú to nasledujúce akadémie: 

 Fremdspracheninstitut der Landeshauptstadt München: Berufs-
fachschule und Fachakademie29 

 SDI München: Fachakademie für Übersetzen und Dolmetschen30 

 Würzburger Dolmetscherschule31 

 Institut für Fremdsprachenberufe (IFB) Kempten32 

 Institut für Fremdsprachen und Auslandskunde (IFA) bei der 
Universität Erlangen-Nürnberg33 

                                                                   
23 http://f-mk.hszg.de/studienangebot/wirtschaft-und-sprachen.html.  
24 http://fang.fhws.de/.  
25 http://www.wi.fh-flensburg.de/ifk.html.  
26 https://www.hs-magdeburg.de/hochschule/fachbereiche/kommu 

nikation-und-medien.html.  
27 http://www.hs-anhalt.de/nc/fachbereiche/fb-5-informatik/ 

studiengaenge/studiengang/softwarelokalisierung-1.html.  
28 http://www.fh-zwickau.de/index.php?id=gpw.  
29 http://www.fim.musin.de/.  
30 http://www.sdi-muenchen.de/.  
31 http://www.dolmetscher-schule.de/.  
32

 http://ifbkempten.de/.  
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 Euro Akademie Bamberg34 

 EURO Fachakademie Ingolstadt35 

 Europa-Berufsschule Weiden: Fachakademie Fremdsprachen36. 

Tituly, ktoré možno získať prostredníctvom úspešného 
absolvovania štúdia, sú rôzne v závislosti od toho, kedy bolo 
štúdium realizované, od dĺžky absolvovaného štúdia a typu 
inštitúcie, ktorá vzdelávanie zabezpečuje. Bežným titulom po 
absolvovaní vysokoškolského štúdia pred tzv. bolonským 
procesom bol titul diplomovaný prekladateľ [nem. Diplom-
Übersetzer], resp. titul akademisch geprüfter Übersetzer po 
ukončení univerzitného vzdelania. V súčasnosti sa v súlade 
s konvenciami v zmysle bolonského procesu za ekvivalenty 
považujú tituly Bachelor (B.A.) resp. Master (M.A.).37 

4.4.2 Štátna skúška pre tlmočníkov a prekladateľov 
(Alebo: Druhá cesta) 

Druhým zo spôsobov, ktoré smerujú k nadobudnutiu odbornej 
kvalifikácie v oblasti tlmočníctva a prekladateľstva, je zloženie 
štátnej skúšky pre tlmočníkov a prekladateľov [nem. Staatliche 
Prüfung für Dolmetscher und/oder Übersetzer]. Úspešné 
vykonanie takejto skúšky oprávňuje absolventa označovať sa 
titulom staatlich geprüfter Übersetzer, resp. staatlich geprüfter 
Dolmetscher, či staatlich geprüfter Gebärdensprachdolmetscher. 
V NSR existuje v súčasnosti aj možnosť absolvovať štátnu skúšku 
z takých cudzích jazykov, ktoré aktuálne nemožno študovať. 
Predpokladom umožnenia absolvovania štátnej skúšky môže byť 

                                                                                                                                
33 http://www.ifa.uni-erlangen.de/.  
34 http://www.euroakademie.de/de/standorte/bamberg/ausbildung 

/uebersetzer-und-dolmetscher.html.  
35 http://www.euro-ingolstadt.de/fremdsprachenkorrespondent/.  
36 http://www.eu-bs.de/index.php?id=871.  
37 http://www.uebersetzer.org/info/berufsverbaende-translators-

associations/.  
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buď príslušné vzdelanie (napr. absolvované štúdium), alebo 
dokladovanie zodpovedajúcich cudzojazyčných a odborných 
vedomostí, či minimálne trojročná prax v danom odbore. Štátna 
skúška takéhoto typu môže slúžiť ako predpoklad pre 
vykonávanie povolania úradného tlmočníka a/alebo úradného 
prekladateľa.38 Možnosť absolvovať štátnu skúšku pre tlmočníkov 
a/alebo prekladateľov pre vybrané cudzie jazyky je v NSR 
v súčasnosti možné na nasledujúcich miestach: Karlsruhe, 
Mníchov, Berlín, Brémy, Hamburg, Darmstadt, Rostock, Mainz, 
Saarbrücken a Lipsko. Podmienky absolvovania sa v rámci 
jednotlivých realizujúcich inštitúcií rôznia.  

4.4.3 Skúška organizovaná Obchodnou a priemyselnou 
komorouv Nemecku (Alebo:  Tretia cesta) 

Tretí spôsob, ktorý smeruje k nadobudnutiu odbornej 
tlmočníckej a/alebo prekladateľskej kompetencie viazanej na 
odborné jazyky z hospodárskej oblasti [nem. wirtschaftsbezogene 
Fremdsprachenkenntnisse] a k nado–budnutiu titulu staatlich 
anerkannter Übersetzer resp. staatlich anerkannter Dolmetscher, 
je úspešné absolvovanie skúšky organizovanej Obchodnou 
a priemyselnou komorou v Nemecku [nem. IHK-Prüfung], IHK-
Prüfung zum geprüften Übersetzer resp. IHK-Prüfung zum 
geprüften Dolmetscher. Predpokladom možnosti absolvovania 
takejto skúšky je spravidla účasť na zodpovedajúcom prípravnom 
kurze. Prípravné kurzy tohto typu ponúkajú rôzne súkromné 
vzdelávacie inštitúcie. Skúška sa zameriava na zvládnutie 
príslušných teoretických aj praktických oblastí. Skúška z oblasti 
prekladu pozostáva z písomnej a ústnej časti, ktoré sa sústreďujú 
na preklad, písanie textov a ústnu komunikáciu [nem. 
Übersetzen; Texte verfassen; mündliche Kommunikation]. Jej 

                                                                   
38 http://www.bdue.de/de/fuer-dolmetscher-uebersetzer/wege-zum-

beruf/staatliche-pruefung/.  
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úspešné absolvovanie je podmienkou účasti na skúške z oblasti 
tlmočenia, súčasťou ktorej je aj ústna reprodukcia častí ústnych 
prejavov a textov [nem. mündliche Wiedergabe von Rede- und 
Textteilen]39. 

4.5 Jazyk používaný pred súdom a jazyk úradných 
listín (Alebo: Prečo je potrebný úradný tlmočník 
a úradný prekladateľ?) 

4.5.1 Jazyk používaný pred súdom (Alebo: Prečo je 
potrebný úradný tlmočník?) 

Ustanovenia k jazyku používaného pred súdom, ako aj k role 
úradného tlmočníka, stanovuje Zákon o súdnych systémoch, 15. 
Hlava – Jazyk používaný pred súdom,  §§ 184 – 194a. [nem. 
Gerichtsverfassungsgesetz, 15. Titel – Gerichtssprache, §§ 184 – 
194a].40 Jazyk používaný pred súdom je v NSR za bežných 
okolností nemčina (vyššie uvedený zákon stanovuje v § 184 
výnimku resp. právo používania lužickej srbčiny /Sorbisch/ 
v príslušnej geografickej oblasti). Zákon o. i. stanovuje záväzné 
okolnosti povinnej prítomnosti úradného tlmočníka, rieši otázky 
mediálneho sprostredkovania informácií v cudzom jazyku (ústne, 
písomne), ako aj miery úplnosti sprostredkovanej informácie 
(napr. zhrňujúci písomný preklad [nem. auszugsweise schriftliche 
Übersetzung] súčastí, ktoré nenadobúdajú právnu platnosť.   

4.5.2 Jazyk úradných listín (Alebo: Prečo je potrebný 
úradný prekladateľ?) 

Otázky jazyka používaného v oficiálnych dokumentoch sú 
upravené aj legislatívne. Na základe Zákona o notárskych 

                                                                   
39 http://www.bdue.de/fuer-dolmetscher-uebersetzer/wege-zum-

beruf/ihk-pruefung/.  
40 Ich znenie je o. i. dostupné na http://dejure.org/gesetze/GVG/184. 

html.  
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listinách [nem. Beurkundungsgesetz] vo všeobecnosti platí, že 
úradné listiny majú byť vyhotovené v nemeckom jazyku (až na 
prípadné výnimky stanovené notárom), ako sa uvádza v 1. Hlave, 
§ 5 Jazyk notárskych listín [nem. 1. Abschnitt, § 5 
Urkundensprache]. V 2. Hlave [nem. 2. Abschnitt] vyššie 
uvedeného zákona sa stanovujú podmienky, za akých je potrebné 
a možné vyhotoviť preklad textu zápisnice (porov. § 16 Preklad 
textu zápisnice [nem. Übersetzung der Niederschrift]). 4. Hlava 
Zákona o notárskych listinách [nem. Beurkundungsgesetz] 
stanovuje prostredníctvom § 50 podmienky overenia, platnosti a 
statusu preloženej (časti) úradnej listiny, o. i. s odvolaním sa na 3. 
Hlavu rovnakého zákona, § 39 Jednoduché osvedčenia [nem. 
Einfache Zeugnisse]. Zákon o notárskych listinách možno o. i. 
nájsť aj prostre–dníctvom internetu na portáli dejure41. 

4.6 Zväzy tlmočníkov a prekladateľov (Alebo: Kde sa 
dozvieme ešte viac o tlmočníkoch 
a prekladateľoch?) 

V NSR existuje viacero zväzov tlmočníkov a prekladateľov 
zastupujúcich a podporujúcich ich záujmy a podporujúcich ich 
vzájomnú komunikáciu. Väčšina z týchto zväzov má všeobecné 
zameranie, ako napr. Bundesverband der Dolmetscher und 
Übersetzer (BDÜ), Deutsche Gesellschaft für Übersetzungs- und 
Dolmetschwissenschaft (DGÜD), Verband der Übersetzer und 
Dolmetscher (VÜD) alebo Fachverband der Berufsübersetzer und 
Berufsdolmetscher (ATICOM). Iné sa špecializujú či už na istý typ 
textov (odborné, literárne), alebo na istý typ translácie (preklad, 
tlmočenie), ako napr. Verband deutschsprachiger Übersetzer 
literarischerundwissenschaftlicher Werke (VdÜ) alebo Verband 
der Konferenzdolmetscher im BDÜ (BDÜ VKD).  

                                                                   
41

 porov. http://dejure.org/gesetze/BeurkG.  
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Medzi tlmočnícke a prekladateľské zväzy, ktoré sa orientujú na 
úradné tlmočenie a úradný preklad, patria v NSR aj nasledovné:  

Verein öffentlich bestellter und beeidigter Dolmetscher und 
Übersetzer Bayern (VbDÜ) Zväz vznikol v roku 2002 v Mníchove 
a združuje úradných tlmočníkov a úradných prekladateľov viac 
ako tridsiatich jazykov s cieľom zastupovať ich záujmy. Na 
internetovej stránke zväzu www.vbdu.de sa nachádzajú bližšie 
informácie nie len k zväzu samotnému, jeho cieľom, úlohám, 
ponúkaným službám, ale aj linky k aktuálnym dokumentom, 
ktoré záujemcov oboznamujú s rôznymi témami z okruhu 
úradného tlmočenia a úradného prekladu.  

Verband der der allgemein beeidigten Verhandlungsdolmetscher 
und öffentlich bestellten Urkundenübersetzer in Baden-
Württemberg (VVU)Ďalší zväz špecializovaný na úradný preklad 
nachádzajúci sa v NSR má svoje sídlo v spolkovej krajine 
Bádensko-Württembersko a prezentuje sa prostredníctvom 
webovej stránky www.vvu-bw.de. 

Veľmi silnú pozíciu medzi tlmočníckymi a prekladateľskými 
zväzmi v NSR má aj všeobecne zameraný zväz Bundesverband 
der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ). Tento zväz so sídlom v 
Berlíne vznikol v roku 1955, združuje viac ako 7 500 jednotlivcov 
a zastrešuje 13 členských zväzov. Je orientovaný na viac ako 80 
jazykov. Ako sa uvádza na internetovej stránke zväzu 
www.bdue.de, jednou z jeho úloh je zastupovať záujmy 
tlmočníkov a prekladateľov v Nemecku aj na medzinárodnej 
úrovni. Združuje približne 80 % všetkých organizova–
ných tlmočníkov a prekladateľov v Nemecku. Zväz má vlastné 
vydavateľstvo BDÜ-Fachverlag, ktoré vydáva aj publikácie 
s tematikou úradného tlmočenia a úradného prekladu, publikácie 
venované rôznym odborným jazykom, ako aj tlmočeniu a 
prekladu vo všeobecnosti. Komplexné informácie o zväze, ako aj 
o mnohých aktuálnych otázkach týkajúcich sa oblasti tlmočenia 
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a prekladu, sa nachádzajú na vyššie uvedenej stránke zväzu. Zväz 
má svoje zastúpenie aj na krajinskej úrovni prostredníctvom 
pobočiek v jednotlivých spolkových krajinách. Jeho súčasťou je aj 
zložka zameraná na konferenčné tlmočenie. Následne uvádzame 
prehľadný zoznam jednotlivých súčastí zväzu spolu s informáciou 
o webovej stránke:  

 BDÜ Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) → 
www.bdue.de 

 BDÜ Landesverband Bayern (BDÜ Bayern) → www.bdue.de 

 BDÜ Landesverband Berlin-Brandenburg (BDÜ Berlin) → www.bdue-
berlin.de 

 BDÜ Landesverband Bremen-Niedersachsen (BDÜ BN) → 
www.bn.bdue.de 

 BDÜ Landesverband Baden-Württemberg (BDÜ BW) → 
www.bduelvbw.de 

 BDÜ Landesverband Hessen (BDÜ Hessen) → www.he.bdue.de 

 BDÜ Landesverband Mecklenburg-Vorpommern (BDÜ MV) → 
www.mv.bdue.de 

 BDÜ Landesverband Nordrhein-Westfalen (BDÜ NRW) → 
www.bdue-nrw.de 

 BDÜ Landesverband Rheinland-Pfalz (BDÜ RP) 1953 → 
www.rp.bdue.de 

 BDÜ Landesverband Saar (BDÜ Saar) → www.sl.bdue.de 

 BDÜ Landesverband Sachsen (BDÜ Sachsen)  → www.bduesn.de 

 BDÜ Landesverband Sachsen-Anhalt (BDÜ ST) → www.st.bdue.de 

 BDÜ Landesverband Thüringen (BDÜ Thüringen) → www.th.bdue.de 

 Verband der Konferenzdolmetscher im BDÜ (BDÜ VKD) 2003 → 
http://konferenzdolmetscher-bdue.de/de.  
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4.7 Praktické otázky záujemcu o úradný preklad 
(Alebo: Čo by nás mohlo zaujímať, keď potre–
bujeme vyhotoviť úradný preklad?) 

4.7.1 Vyhľadanie úradného prekladateľa v NSR (Alebo: 
Ako nájsť úradného prekladateľa v NSR?) 

V súvislosti s praktickým užívaním služieb spojených s úradným 
prekladom sa pre záujemcu o takúto službu ako jedna z prvých 
vynára otázka, ako nájsť úradného prekladateľa.  V NSR existuje 
(nie len) za týmto účelom databáza tlmočníkov a prekladateľov 
na spolkovej úrovni, v ktorej sú zapísané všetky úradne 
vymenované, resp. splnomocnené osoby jednotlivých spolkových 
krajín, ktoré zložili príslušný sľub. Prístup do tejto databázy je 
bezplatný, databáza je o. i. prístupná na internete, napr. na 
stránke zoznamu úradných tlmočníkov a úradných prekladateľov 
[nem. Gerichtsdolmetschverzeichnis] formou Dolometscher- und 
Übersetzerdatenbank42, kde je zaregistrovaných 23 746 osôb 
(stav k 3. 8. 2015). Záujemca o daný typ služby tu má možnosť 
vyhľadať poskytovateľa služby prostredníctvom mena, PSČ obce, 
jazyka, ako aj dozvedieť sa relevantné informácie o konkrétnej 
osobe zo zoznamu výsledkov vyhľadávania (napr. ponúkané 
jazyky, kontaktné údaje). Zoznam úradných prekladateľov za 
príslušnú oblasť sa okrem toho vedie na každom krajinskom súde 
(porov. aj posledný odsek časti predkladaného článku Status 
úradného tlmočníka a úradného prekladateľa). 

4.7.2 Honorovanie úradného prekladateľa v Nemecku 
(Alebo: Aká je cena?) 

Na otázku výšky honorovania úradného prekladateľa v NSR 
neexistuje jednoznačná odpoveď. Rôzne zdroje poskytujú skôr 

                                                                   
42 http://www.gerichtsdolmetscherverzeichnis.de/ 
 suche.jsp;jsessionid=C9602A973510B20FE9707844B41B9CE7.  
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orientačné sumy v závislosti od viacerých rámcových podmienok. 
Na webovej stránke BDÜ [nem. Bundesverband der Dolmetscher 
und Übersetzer e.V.]43 figurujú nasledujúce faktory: stupeň 
obsahovej náročnosti (odborná oblasť, terminológia), technické 
parametre dokumentu (čitateľnosť, softvérové parametre) 
a termín realizácie (štandardná alebo skrátená doba vyhotovenia 
prekladu). Finančné odmeňovanie úradného prekladateľa v NSR 
stanovuje aj zákon [nem. Gesetz über die Vergütung von 
Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, 
Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von 
ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamlichen Richtern, 
Zeuginnen, Zeugen und Dritten. Justizvergütungs- und -
entschädigungsgesetzes (JVEG)]. Príslušné finančné sumy 
v súvislosti s konkrétnymi situáciami vymenováva § 11 honorár za 
preklady [nem. Honorar für Übersetzungen]44. Ako základnú 
informáciu však možno vnímať skutočnosť, že východiskovou 
jednotkou pre honorovanie je riadok (55 úderov) a štandardná 
suma (bez akýchkoľvek príplatkov spájajúcich sa so špecifickými 
situáciami) uvedená v zákone je 1,55 eura za riadok (55 úderov), 
čo pri normostrane s približne 30 riadkami predstavuje 46,50 
eura. Portál Erfolg-als-Freiberufler45 uvádza v súvislosti 
s finančnou odplatou úradných prekladateľov rozmedzie od 1,25 
eura až po 4 eurá za riadok (t.j. 37,50 eura až 120 eur za 
normostranu). 

4.8 Záver 

Na záver možno konštatovať, že otázky úradného tlmočenia 
a prekladu vrátane zadefinovania statusu úradného tlmočníka 

                                                                   
43 http://www.bdue.de/fuer-

auftraggeber/auftragsvergabe/preisgestaltung/.  
44 Jeho úplné znenie je o. i. dostupné na: http://www.gesetze-im-

internet.de/jveg/__11.html.  
45

 http://www.erfolg-als-freiberufler.de/beeidigter-uebersetzer.php.  
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a úradného prekladateľa pomerne detailne rieši legislatíva NSR. 
Vychádzajúc zo spoločnej spolkovej bázy sa špecifiká – najmä 
ohľadne nárokov kladených na úradných tlmočníkov a úradných 
prekladateľov – viažu na krajinskú úroveň. Vzdelávaniu úradných 
tlmočníkov a úradných prekladateľov sa prikladá značná váha, čo 
odráža pomerne presné zadefinovanie ich statusu v legislatíve 
a má viesť k zabezpečeniu kvalitatívne vysokého štandardu pri 
výkone tohto povolania.  

Na rozdiel od Slovenska, kde je preferovaný jeden spôsob, môže 
v Nemecku budúci úradný tlmočník a/alebo úradný prekladateľ za 
bežných okolností získať odbornú spôsobilosť ako jednu zo 
spôsobilostí, ktorých dosiahnutie má garantovať príslušnú 
kvalitatívnu úroveň, viacerými spôsobmi. Prvým zo spôsobov je 
absolvovanie konkrétneho typu štúdia. V Nemecku existuje osem 
univerzít, osem vysokých odborných škôl [nem. Fachhochschulen] 
a osem odborných akadémií [nem. Fachakademien], ktoré 
poskytujú príslušný typ vzdelania. Ďalšími spôsobmi smerujúcimi 
k nadobudnutiu statusu úradného tlmočníka a/alebo úradného 
prekladateľa je zloženie štátnej skúšky pre tlmočníkov 
a prekladateľov, alebo úspešné absolvovanie skúšky, ktorú 
organizuje Obchodná a priemyselná komora v Nemecku. Rôzne 
súkromné vzdelávacie inštitúcie ponúkajú uchádzačom 
zodpovedajúce prípravné kurzy a dávajú im tak možnosť 
nadobudnúť vedomosti a zručnosti potrebné na úspešné 
zvládnutie príslušnej skúšky. 

Úradných tlmočníkov a/alebo úradných prekladateľov môžu pri 
výkone ich povolania podporiť viaceré zväzy tlmočníkov 
a prekladateľov fungujúce v NSR, ktoré zastupujú a podporujú ich 
záujmy a prispievajú k lepšej vzájomnej komunikácii. Vo 
všeobecnosti možno tvrdiť, že takéto zväzy sa vyznačujú pomerne 
aktívnou činnosťou. Pre svojich členov organizujú vzdelávacie 
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aktivity a semináre, ako aj rôzne iné podujatia smerujúce 
k zvýšeniu odbornej kvalifikácie a lepšej vzájomnej komunikácii.  

Odpovede na typické otázky záujemcu o úradný preklad sa viažu 
najmä na vyhľadanie úradného prekladateľa narábajúceho so 
želaným jazykom a na cenu poskytovanej služby. Zatiaľ čo 
vyhľadanie poskytovateľa služby nie je – vzhľadom na existujúce, 
verejne dostupné databázy – zložité, je získanie informácie 
o konkrétnej cene za službu skôr problematické. Jednotlivé zdroje 
uvádzajú len orientačné ceny determinované viacerými faktormi 
(obsahová náročnosť, technické parametre dokumentu, termín 
vyhotovenia úradného prekladu), ktorých jednoznačné 
posúdenie je v prípade niektorých kritérií späté so subjektívnym 
ohodnotením. Honorovanie sa zväčša viaže na riadok, nie na 
normostranu. Možno však konštatovať, že cena vyhotovenia 
úradného prekladu je v NSR vo všeobecnosti vyššia ako na 
Slovensku.  

Z celkového pohľadu sa dá dospieť k záveru, že jednotlivé aspekty 
týkajúce sa úradného tlmočenia a úradného prekladu v NSR 
vymedzuje pomerne jasne a detailne legislatíva, čo vedie 
k vysokej kvalite pri výkone tohto povolania.   
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V. kapitola 

K otázkam úradného tlmočenia a 
prekladu v Rakúsku 

Alena Ďuricová 

5.1 Úvod 

Daná kapitola je zameraná na priblíženie problematiky úradného 
prekladu a tlmočenia, postavenie a činnosť úradného 
prekladateľa a tlmočníka v Rakúsku a má prispieť  k ucelenému 
obrazu o statuse a pôsobení úradných tlmočníkov a prekladateľov 
v nemecky hovoriacich krajinách. Základom sprostredkúvaných 
informácií je predovšetkým platná rakúska právna úprava, ktorá 
upravuje podmienky výkonu tlmočníckej a prekladateľskej 
činnosti. Vychádzajúc z právnej úpravy sa nadväzuje na jej 
uplatnenie v praxi. V tejto súvislosti je pozornosť venovaná 
hlavne požiadavkám, ktoré musí spĺňať úradný tlmočník 
a prekladateľ, spôsobu zápisu do zoznamu úradných tlmočníkov 
a prekladateľov, ich príprave a ďalšiemu vzdelávaniu. Pri výkone 
činnosti úradného tlmočníka a prekladateľa zohráva dôležitú 
úlohu rakúsky zväz úradných tlmočníkov a prekladateľov, preto je 
v tejto kapitole vymedzený priestor aj poslaniu a činnosti tejto 
organizácie. Odkazy na internetové zdroje umožňujú prístup 
k ďalším informáciám v prípade vážnejšieho záujmu čitateľa 
o túto problematiku. 

5.2 Status úradného tlmočníka a úradného prekla-
dateľa 

V Rakúskej republike sa na úradných tlmočníkov a prekladateľov, 
podobne ako v Slovenskej republike,vzťahuje zákon, ktorý 
upravuje spoločne výkon znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti 
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a prekladateľskej činnosti – zákon č. 137/1975 v znení BGBl I 
111/2007. Pôvodný rakúsky zákon o znalcoch a tlmočníkoch 
z roku 1975 (137. Bundesgesetz vom 19. Feber über den 
allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen und 
Dolmetscher)1 bol niekoľkokrát zmenený a doplnený. Zákonom č. 
168/19982, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 1999, sa zmenili 
niektoré ustanovenia a zaviedol sa nový názov tohto zákona. Celý 
názov znie: Bundesgesetz über die allgemein beeideten und 
gerichtlich zertifizierten Sachverständigen und Dolmetscher 
(Sachverständigen- und Dolmetschergesetz – SDG), pre ktorý je 
zaužívaná skratka SDG a skrátený názov „zákon o znalcoch 
a tlmočníkoch“.3 Konsolidované znenie tohto zákona je dostupné 
na webovej stránke Úradu spolkového kancelára pod právnym 
informačným systémom.4 Uvedený zákon je spolkovým zákonom 
a sú do neho prevzaté príslušné predpisy komunitárneho práva.  

Podľa § 13 zákona o znalcoch a tlmočníkoch (SDG) sa pod 
tlmočníkom v zmysle tohto zákona rozumie aj prekladateľ, to 
znamená, že tlmočník zapísaný v zozname úradných tlmočníkov 
vykonáva nielen tlmočnícku, ale aj prekladateľskú činnosť. Na 
úradného tlmočníka sa do 1. 1. 2004 podobne nazeralo aj podľa 

                                                                   
1 https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/ 
 1975_137_0/1975_137_0.pdf. 
2 https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/ 
 1998_168_1/1998_168_1.pdf. 
3 Pre prekladateľov a tlmočníkov, ktorí vykonávajú svoju činnosť 

v zmysle slovenského zákona č. 382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch 
a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a uvedeného rakúskeho zákona o znalcoch a tlmočníkoch, budeme 
používať aj jednotné pomenovanie úradní prekladatelia a úradní 
tlmočníci, čo pokladáme za praktické a potrebné z dôvodu odlišne 
zaužívaného pomenovania v rôznych krajinách. 

4 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe? 
Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002338. 
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pôvodného slovenského zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch 
a tlmočníkoch.  

Úradný tlmočník v Rakúsku vykonáva svoju tlmočnícku alebo 
prekladateľskú činnosť pre súd a iné úrady, ale aj pre súkromné 
osoby (napr. pri tvorbe notárskych spisov, uzatváraní manželstva, 
preklad zmlúv, dokladov a pod.). Je povinný tlmočiť a prekladať 
z cudzieho aj do cudzieho jazyka, pre ktorý je menovaný za 
úradného tlmočníka. Overené preklady, ktoré úradný tlmočník 
vyhotoví, sú platné v úradnom styku a tlmočník ručí za ich 
správnosť. Jeho status je upravený vyššie uvedeným zákonom 
a overovanie prekladov upravuje § 190 zákona o nesporových 
konaniach (Ausserstreitgesetz) BGBl I Nr. 111/2003. Rovnako je 
definovaná osoba úradného tlmočníka a úradného prekladateľa 
v slovenskom zákone – tlmočník, alebo prekladateľ vykonáva 
svoju činnosť pre súd, iný orgán verejnej moci, fyzickú osobu 
alebo právnickú osobu.5 V obidvoch prípadoch, t. j. podľa 
rakúskeho aj slovenského zákona, je podmienkou na vykonávanie 
tlmočníckej a prekladateľskej činnosti zapísanie v zozname – 
v Rakúskej republike v zozname tlmočníkov, na Slovensku 
v zozname tlmočníkov a/alebo v zozname prekladateľov. 

Úradní tlmočníci v Rakúskej republike majú osobitné postavenie, 
ktoré im explicitne vymedzuje aj zákon o znalcoch a tlmočníkoch, 
a to dokonca ochranou označenia „úradný tlmočník“.  Podľa § 
14b ods. 1 sú oprávnení používať toto označenie len tlmočníci 
zapísaní v zozname úradných tlmočníkov. Iné osoby, ktoré sú 
menované za úradného tlmočníka iba pre konkrétne konanie, 
môžu použiť toto označenie len v súvislosti s týmto konaním. 
Akékoľvek konanie, ktorým by osoba bez oprávnenia používať 
označenie „úradný tlmočník“ predstierala oprávnenie používať 
toto označenie, je zakázané. Porušenie tohto predpisu je 

                                                                   
5 Porov. § 2 zákona 382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekla–

dateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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upravené v § 14b ods. 2. Kto použije označenie „úradný 
tlmočník“ bez toho, aby bol oprávnený ho používať, alebo 
predstiera, že má takéto oprávnenie, sa dopúšťa správneho 
priestupku a bude mu uložený peňažný trest vo výške 10 000 eur.  

V slovenskom zákone o znalcoch, tlmočníkoch a preklada–teľoch 
nie je explicitne chránené ich pomenovanie, ale obdobne sa 
podľa § 26 pokladá za priestupok, ak sa osoba neoprávnene 
vydáva za znalca, tlmočníka alebo prekladateľa, za čo rovnako 
možno uložiť pokutu.  

Celý názov úradného tlmočníka „Allgemein beeideter und 
gerichtlich zertifizierter Dolmetscher“, ktorým úradný tlmočník 
potvrdzuje zhodu prekladu s originálom a ktorý používa aj na 
okrúhlej pečiatke, vyjadruje na jednej strane oprávnenie na 
výkon jeho funkcie a na druhej strane je zárukou kvality jeho 
činnosti.   

Označenie „Allgemein beeideter Dolmetscher“ znamená, že 
tlmočník je všeobecne menovaný na vykonávanie svojej činnosti 
vo všetkých konaniach pred súdmi a úradmi (políciou, azylovými 
úradmi a pod.), a to na rozdiel od „ad hoc“ menovaných 
tlmočníkov, ktorí sú ustanovení na vykonanie tlmočníckej alebo 
prekladateľskej činnosti len na konkrétne konanie. Slovenský 
zákon 382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch 
pripúšťa podľa § 156 tiež možnosť ustanoviť za tlmočníka alebo 
prekladateľa na vykonanie činnosti podľa tohto zákona aj osoby 
nezapísané v zozname tlmočníkov alebo prekladateľov. Tlmočníci 
a prekladatelia, vykonávajúci tlmočnícku a prekladateľskú činnosť 
podľa tohto zákona, nemajú obdobné označenie ako ich 
kolegovia v Rakúsku, ktoré by zároveň odrážalo ich status. Na ich 
odlíšenie sa používa niekoľko hovorových pomenovaní (napr. 

                                                                   
6 Pozri § 15 zákona 382/2004 Výkon činnosti osobami nezapísanými 

v zozname.  
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súdny tlmočník, súdny prekladateľ; tlmočník s pečiatkou, 
prekladateľ s pečiatkou). Ako už bolo uvedené vyššie, za 
najvhodnejšie pomenovanie pokladáme „úradný tlmočník, 
úradný prekladateľ“.  

Označením „gerichtlich zertifizierter Dolmetscher“ (doslovne: 
súdne certifikovaný tlmočník) sa v roku 1999 rozšírilo pôvodné 
označenie úradného tlmočníka s cieľom vyjadriť zaručenie kvality 
tlmočníckej a prekladateľskej činnosti úradného tlmočníka. Toto 
označenie vyjadruje,  

že úradný tlmočník sa podrobil a priebežne sa podrobuje konaniu 
na zabezpečenie kvality, predovšetkým v konaniach pred 
rakúskymi súdmi.  

5.3 Predpoklady na zápis do zoznamu úradných 
tlmočníkov 

Vyššie uvedený spolkový zákon o znalcoch a tlmočníkoch (SDG) 
upravuje v zmysle § 1 ods. 1 menovanie znalcov a tlmočníkov za 
účelom vykonávania ich činnosti pred súdom ako aj ich zápis do 
zoznamu úradných znalcov a úradných tlmočníkov.  

Zápisu do zoznamu úradných tlmočníkov predchádza prísne 
výberové konanie na základe žiadosti uchádzača o zápis. Na zápis 
do zoznamu úradných tlmočníkov sa vyžadujú odborné a jazykové 
znalosti a uchádzač o zápis do zoznamu úradných tlmočníkov 
musí spĺňať zákonom stanovené kritériá a osobnostné 
predpoklady, ktoré musí preukázať. Splnenie odborných 
predpokladov sa týka jazykových znalostí, čo sa vzťahuje nielen 
na cudzí, ale aj na materinský jazyk. Vyžaduje sa preukázanie 
päťročnej prekladateľskej a tlmočníckej činnosti  bezprostredne 
pred zápisom. Dvojročná prax postačuje pre absolventov 
vysokoškolského štúdia v študijnom odbore prekladateľstvo 
a tlmočníctvo alebo absolventov rovnocenného vysokoškolského 
štúdia v zahraničí. Ďalšími predpokladmi pre zápis do zoznamu 
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úradných tlmočníkov je spôsobilosť na právne úkony v plnom 
rozsahu, dôveryhodnosť, telesná a duševná spôsobilosť, obvyklý 
pobyt alebo miesto výkonu pracovnej činnosti v obvode 
krajinského súdu, na ktorom uchádzač žiada o zápis. Na rozdiel 
od znalcov sa od úradných tlmočníkov nevyžaduje rakúske štátne 
občianstvo či štátna príslušnosť členského štátu Európskej únie, 
alebo iného zmluvného štátu podľa Dohody o Európskom 
hospodárskom priestore, alebo Švajčiarska. Od úradných 
tlmočníkov sa na rozdiel od znalcov nevyžaduje uzatvorenie 
poistenia zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť 
v súvislosti s vykonávaním činnosti. 

Podobné predpoklady na zápis do zoznamu tlmočníkov a do 
zoznamu prekladateľov stanovuje aj slovenský zákon č. 382/2004 
o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Rozdielna je dĺžka 
požadovanej vykonávanej praxe v odbore, ktorej trvanie je 
najmenej päť rokov a ani absolvovanie vysokoškolského vzdelania 
v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo nie je 
dôvodom na skrátenie tejto praxe. Podľa slovenského zákona sú 
aj úradní tlmočníci a úradní prekladatelia povinní uzatvoriť 
poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť 
v súvislosti s vykonávaním činnosti. Štátna príslušnosť sa 
v slovenskom zákone nespomína.  

5.3.1 Zoznam tlmočníkov a zápis do zoznamu 

V Rakúskej republike vedú zoznamy znalcov a úradných 
tlmočníkov predsedovia krajinských súdov. Miestna príslušnosť 
predsedu krajinského súdu je daná na základe voľby uchádzača 
o zápis do zoznamu, buď podľa jeho obvyklého pobytu, alebo 
podľa miesta výkonu povolania. Podľa § 3b zákona o znalcoch 
a tlmočníkoch je minister spravodlivosti povinný zriadiť 
všeobecne prístupnú databázu (zoznam úradných znalcov 
a úradných tlmočníkov).  Zoznam úradných tlmočníkov je 
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dostupný na internetovej stránke7 rakúskeho Spolkového 
ministerstva spravodlivosti, kde je možné vyhľadávať úradného 
tlmočníka viacerými spôsobmi – podľa príslušnosti súdu, podľa 
jazyka, alebo je možné použiť jednoduché vyhľadávanie. 

Žiadosť o zápis do zoznamu úradných tlmočníkov je možné podať 
u predsedov nasledovných krajinských súdov (Landesgericht) a na 
obchodnom súde Viedeň (Handelsgericht Wien): 

- Landesgericht Eisenstadt,  

- Landesgericht Feldkirch,  

- Handelsgericht Wien,  

- Landesgericht Innsbruck,  

- Landesgericht Klagenfurt,  

- Landesgericht Korneuburg,  

- Landesgericht Krems,  

- Landesgericht Leoben,  

- Landesgericht Linz,  

- Landesgericht Ried,  

- Landesgericht Salzburg,  

- Landesgericht Steyr,  

- Landesgericht St.Pölten,  

- Landesgericht Wels,  

- Landesgericht Wiener Neustadt,  

- Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz,  

- Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien.   

                                                                   
7 http://www.sdgliste.justiz.gv.at/edikte/sv/svliste.nsf/ 
 suche!OpenForm&subf=dlfg&vL1obDF=TOP. 

mailto:LGEisenstadt.Praesidium@justiz.gv.at
mailto:LGFeldkirch.Praesidium@justiz.gv.at
mailto:LGHandelsgerichtWien.Praesidium@justiz.gv.at
mailto:LGInnsbruck.Praesidium@justiz.gv.at
mailto:LGKlagenfurt.Praesidium@justiz.gv.at
mailto:LGKorneuburg.Praesidium@justiz.gv.at
mailto:LGKrems.Praesidium@justiz.gv.at
mailto:LGLeoben.Praesidium@justiz.gv.at
mailto:LGLinz.Praesidium@justiz.gv.at
mailto:LGRied.Praesidium@justiz.gv.at
mailto:LGSalzburg.Praesidium@justiz.gv.at
mailto:LGSteyr.Praesidium@justiz.gv.at
mailto:LGStPoelten.Praesidium@justiz.gv.at
mailto:LGWels.Praesidium@justiz.gv.at
mailto:LGWienerNeustadt.Praesidium@justiz.gv.at
mailto:LGZGraz.Praesidium@justiz.gv.at
mailto:LGZWien.Praesidium@justiz.gv.at


Alena Ďuricová 

153 

Na Slovensku vedie zoznam znalcov, tlmočníkov a preklada–teľov 
Ministerstvo spravodlivosti SR. Oddiel na zápis tlmočníkov 
a oddiel na zápis prekladateľov sa člení na odbory podľa jazykov. 
Do uvedených oddielov sa zapisuje len fyzická osoba, ak spĺňa 
zákonom stanoven é podmienky. 

5.3.2 Skúška  

Výnosom Spolkového ministerstva spravodlivosti Rakúskej 
republiky zo 4. marca 1999 sa sprísnili kritériá na ustanovenie 
úradného tlmočníka. Zaviedla sa komisionálna skúška, rozšírili sa 
predpoklady, ktoré musí záujemca o zápis do zoznamu spĺňať 
a nová úprava sa týka aj zápisu (certifikačné konanie) znalcov 
a tlmočníkov.  

Za účelom predmetného konania menuje predseda krajinského 
súdu komisiu, ktorej predsedom je sudca. Predseda súdu môže 
menovať aj viacerých sudcov, ktorí sa potom rovnomerne 
striedajú vo funkcii predsedu komisie. Sudcovia menovaní za 
predsedov komisií môžu túto funkciu plniť aj pre iné obvody 
súdov alebo pre celé územie Rakúska. Menovaná komisia 
preveruje, či záujemca o zápis do zoznamu tlmočníkov spĺňa 
zákonom stanovené predpoklady. Ovládanie nemčiny a cudzieho 
jazyka, gramatiky, syntaxe a ortografie je základnou požiadavkou. 
Tlmočníci musia mať okrem jazykových znalostí potrebné 
poznatky a vedomosti zo základov rakúskeho práva a súdnictva, 
ako aj zo základov práva a súdnictva krajiny, v ktorej je jazyk, pre 
ktorý má byť tlmočník zapísaný do zoznamu, úradným jazykom. 
Tlmočník musí poznať dôležité predpisy správneho práva a zákon 
o znalcoch a tlmočníkoch. Ďalej sa vyžadujú rozsiahle vedomosti 
z právnej a ekonomickej terminológie, ako aj terminológie iných 
odborov, predovšetkým z medicíny a techniky. Tlmočník musí 
mať vedomosti o korektnom vyhotovení písomného prekladu, 
vrátane vyhotovenia overenia prekladu. Komisia preveruje aj 
splnenie podmienky potrebného vybavenia na výkon tlmočníckej 
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a prekladateľskej činnosti a praxe. Vyžaduje sa päťročná odborná 
prax bezprostredne pred zápisom do zoznamu, pričom sa 
zohľadňujú aj miestne danosti a možnosti. U absolventov 
vysokoškolského štúdia v odbore tlmočníctvo a prekladateľ–stvo 
postačuje dvojročná prax v odbore. Na základe daného profilu 
tlmočníka musia záujemcovia o zápis do zoznamu spravidla 
absolvovať písomnú a ústnu skúšku. 

Menovaná komisia vypracuje na základe zistení, či záujemca 
spĺňa podmienky a po absolvovaní skúšky, posudok pre predsedu 
súdu. Predseda súdu na základe posudku rozhodne o zápise do 
zoznamu tlmočníkov. 

Pri vybavovaní administratívnych záležitostí súvisiacich 
s certifikačným konaním – napr. so zostavovaním komisie, 
pozývaním záujemcov o zápis do zoznamu na skúšku, ako aj 
s realizáciou skúšky – spolupracuje s predsedom komisie Rakúsky 
zväz úradných tlmočníkov. 

Poplatok za skúšku je 400 eur; ak komisia pozostáva z viac ako 
troch členov, zvyšuje sa poplatok za každého člena o 100 eur. 

Úradný tlmočník je zapísaný do zoznamu na obdobie piatich 
rokov a na základe žiadosti sa táto doba predlžuje vždy na ďalších 
päť rokov, čo sa podľa zákona označuje ako recertifikácia. Podľa § 
6 zákona o znalcoch a tlmočníkoch uvedie tlmočník v žiadosti 
o zápis do zoznamu na ďalšie obdobie súdne konania, do ktorých 
bol v rozhodujúcom období pred podaním žiadosti pribratý. 
Žiadosť musí ďalej obsahovať doklady o absolvovanom ďalšom 
vzdelávaní. O žiadosti rozhoduje rozhodujúci orgán, ktorý si 
v prípade potreby zabezpečí písomné stanovisko vedúcich 
oddelení súdu, ktorí sa vyjadrujú predovšetkým o dodržiavaní 
termínov na vyhotovenie prekladu, jeho vyhotovení a správnosti. 
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5.4 Vzdelávanie tlmočníkov v Rakúskej republike  

5.4.1 Štúdium tlmočníctva a prekladateľstva  

V Rakúsku je možné absolvovať štúdium tlmočníctva 
a prekladateľstva v príslušných študijných programoch, a to 
v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia, prípadne ako 
diplomové štúdium, na univerzitách vo Viedni, v Grazi a 
Innsbrucku.  

Na univerzite vo Viedni sú v Centre pre translatológiu (Zentrum 
für Translationswissenschaft) v ponuke nasledovné študijné 
programy: 

- transkultúrna komunikácia: v bakalárskom stupni štúdia, 
absolvent získava titul Bachelor of Arts (BA), 

- translácia:  v magisterskom stupni štúdia (zameranie na 
odborný preklad a jazykový priemysel, preklad v literatúre, 
médiách a umení, dialógové tlmočenie, konferenčné tlmočenie), 
absolvent získava titul Master of Arts (MA), 

- preklad: v magisterskom stupni štúdia (zameranie na odborný 
preklad a umelecký preklad), absolvent získava titul Master of 
Arts (MA), 

- tlmočenie: v magisterskom stupni štúdia (zameranie na 
konferenčné a dialógové tlmočenie), absolvent získava titul 
Master of Arts (MA). 

Pre výkon činnosti úradného tlmočníka je mimoriadne vhodný 
študijný program „translácia“. Zameranie na dialógové tlmočenie 
zaručuje absolventom profesionálne kompetencie na tlmočenie 
dialógov alebo rokovaní, predovšetkým na súdoch a úradoch, ale 
aj v medicínskych a sociálnych zariadeniach. Okrem tlmočenia 
a odborných a terminologických poznatkov je daný študijný 
program zameraný na reflektovanie a analýzu špecifických 
inštitucionálnych podmienok komunikačných situácií. Študijný 
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program zameraný na odborný preklad sprostredkúva 
profesionálne kompetencie potrebné pre preklad odborných 
textov (napr. z ekonomiky, práva, vedy a techniky) a rozsiahle 
poznatky z oblasti translačných technológií, lokalizácie, 
manažmentu terminológií, transkultúrnej komunikácie, 
technickej dokumentácie. 

Na univerzite v Grazi je možné študovať tlmočenie a preklad 
v rámci nasledovných študijných programov: 

- transkultúrna komunikácia: v bakalárskom stupni štúdia, 
absolvent získava titul Bachelor of Arts (BA), 

- tlmočenie: v magisterskom stupni štúdia, absolvent získava titul 
Master of Arts (MA). V rámci tohto študijného programu si 
možno vybrať zameranie na: 

- konferenčné tlmočenie, 

- dialógové tlmočenie a tlmočenie rokovania, 

- tlmočenie v posunkovej reči, 

- tlmočenie a preklad (s jedným cudzím jazykom), 

- preklad: absolvent získava titul Master of Arts (MA). 

Na univerzite v Innsbrucku sú v ponuke študijné programy: 

- translatológia: v bakalárskom stupni štúdia, absolvent získava 
titul Bachelor of Arts (BA), 

- translatológia: v magisterskom stupni štúdia, absolvent získava 
titul Master of Arts (MA), 

- preklad a tlmočenie: diplomové štúdium, ktoré trvá 10 
semestrov a absolvent získa titul Mag. phil. 

Medzi povolaniami, na vykonávanie ktorých sú pripravení 
absolventi magisterských študijných programov, sa okrem iných 
uvádza vždy aj úradný tlmočník.  
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5.4.2 Príprava a ďalšie vzdelávanie úradných tlmočníkov 

V prípade, že záujemca o zápis do zoznamu tlmočníkov 
neabsolvoval štúdium tlmočníctva a prekladateľstva, musí získať 
potrebné poznatky a vedomosti samoštúdiom. V tejto príprave sa 
odporúča využiť možnosti, ktoré ponúka Rakúsky zväz úradných 
tlmočníkov (ÖVGD) a UNIVERSITAS AUSTRIA – zväz pre tlmočenie 
a preklad. Obidva zväzy realizujú aj rôzne podujatia zamerané na 
ďalšie vzdelávanie tlmočníkov a prekladateľov. Sú dôležité pre 
tlmočníkov, ktorí sú už zapísaní v zozname tlmočníkov, aby mohli 
preukázať účasť na ďalšom vzdelávaní v prípade záujmu o zápis 
na ďalšie obdobie, a to po uplynutí doby piatich rokov, na ktorú 
sú tlmočníci zapisovaní do zoznamu. 

Rakúsky zväz úradných tlmočníkov (ÖVGD) ponúka učebné 
materiály, tak pre nových záujemcov o zápis do zoznamu, ako aj 
pre tlmočníkov, ktorí sú v zozname už zapísaní. Viackrát do roka 
organizuje jednodňový úvodný seminár pre záujemcov o zápis do 
zoznamu tlmočníkov, v rámci ktorého vysvetľuje odborník – 
právnik výkon činnosti tlmočníka v zmysle zákona o znalcoch 
a tlmočníkoch (SDG). Okrem toho organizuje zväz základné  
a nadstavbové semináre, ktoré sú zamerané okrem iného aj na 
techniku tlmočenia a prekladu. 

5.5 Jazyk používaný pred súdom  

Používanie jazyka pred súdom v Rakúskej republike upravuje 
poriadok pre konanie súdov prvého a druhého stupňa (GVGO).8 
Podľa § 53 tohto poriadku je jazykom používaným pred súdom 
nemčina. Tento jazyk je úradným jazykom a označuje sa ako 
„Gerichtssprache“.  Ustanovenie tohto zákona zároveň predpisuje 
spôsob písania a vyjadrovania. Osobitné ustanovenia o používaní 

                                                                   
8 Geschäftsordnung für die Gerichte I. und II. Instanz (GVGO), 

dostupný na internetovej stránke http://www.jusline.at/ 
53._Gerichtssprache_und_Schreibweise._GVGO.html.  

http://www.jusline.at/53._Gerichtssprache_und_Schreibweise._GVGO.html
http://www.jusline.at/53._Gerichtssprache_und_Schreibweise._GVGO.html
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iného jazyka ako dodatočného úradného jazyka zostávajú týmto 
ustanovením nedotknuté. S možnosťou používať ďalší jazyk popri 
nemeckom jazyku súvisí zároveň povinnosť vyhotovovania 
prekladov. 

Zákon o právnom postavení národnostných skupín v Rakúsku 
(Bundesgesetz über die Rechtsstellung der Volksgruppen in 
Österreich (Volksgruppengesetz – VoGrG ))9 upravuje používanie 
iných jazykov ako dodatočných úradných jazykov popri nemčine. 
V zmysle § 13 ods. 1 sa na úradoch podľa prílohy 2 k tomuto 
spolkovému zákonu popri nemčine môže ako úradný jazyk 
používať chorvátsky, slovinský a maďarský jazyk. V prílohe 2 
k tomuto zákonu sú uvedené konkrétne úrady, na ktorých je 
uvedený spôsob komunikácie možný. Medzi týmito úradmi sú 
uvedené aj konkrétne súdy.10 Iné úrady, ako sú uvedené v prílohe 
2 k tomuto zákonu, môžu používať v ústnom a písomnom styku 
chorvátsky, slovinský alebo maďarský jazyk, ak to uľahčí styk 
s osobami. 

Písomné podania alebo ústne podania do zápisnice v jazyku 
národnostnej skupiny je podľa ustanovení tohto zákona príslušný 
úrad povinný bezodkladne preložiť alebo dať preložiť. Ak sú 
takéto podania doručené, je potrebné priložiť preklad do 
nemeckého jazyka. Rozhodnutia a nariadenia, vrátane 
predvolaní, ktoré treba doručiť a týkajú sa podaní alebo konaní, 
v ktorých sa už pojednávalo v jazyku národnostnej skupiny, je 
podľa § 16 tohto zákona potrebné vyhotoviť v tomto jazyku 
a v nemeckom jazyku. 

                                                                   
9 Celé znenie zákona je dostupné aj na adrese: https://www.ris.bka. 

gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnu
mmer=10000602.  

10 Pozri prílohu k uvedenému zákonu:https://www.ris.bka.gv.at/Gelte  
ndeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=1000
0602. 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000602
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000602
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000602
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000602
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000602
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000602
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Keďže nemčina je štátnym, a teda úradným jazykom a jazykom 
používaným pred súdom, platí povinnosť používať nemecký jazyk 
aj v trestných veciach. Všetky procesné úkony a podania musia 
byť v nemčine. Ak sa pojednávanie vzťahuje na osobu, ktorá 
neovláda nemčinu, musí byť do konania pribratý tlmočník, iba ak 
by sudca alebo zapisovateľ ovládal jazyk osoby, ktorú treba 
vypočuť.11 

Používanie jazyka pred súdom sa v Rakúsku, rovnako ako na 
Slovensku, riadi aj podľa platných medzinárodných dohovorov, 
napr. Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných 
veciach z 20. 4. 1959. V tejto súvislosti je potrebné poukázať aj na 
používanie jazyka a prekladov písomností podľa zákona 
o európskom zatýkacom rozkaze. V Rakúsku má názov 
„Bundesgesetz über die justizielle Zusammenarbeit in 
Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
(EU-JZG)“12, na Slovensku ide o zákon 154/2010 Z.z. o európskom 
zatýkacom rozkaze.13 

Na Slovensku platí pre používanie jazyka v súdnom konaní, 
správnom konaní a v konaní pred orgánmi činnými v trestnom 
konaní zákon č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej 
republiky, ktoré je upravené v § 7 ods. 1 tohto zákona:  
„Vzájomný styk súdov s občanmi, súdne konanie, správne 
konanie, konanie pred orgánmi činnými v trestnom konaní, 
rozhodnutia a zápisnice súdov, správnych orgánov a orgánov 
činných v trestnom konaní sa vedú a vydávajú v štátnom 

                                                                   
11 Porov. http://www.jus24.at/a/ablauf-der-gerichtsverhandlung-in-

strafsachen. 
12 Znenie zákona je dostupné na adrese: 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesn
ormen&Gesetzesnummer=200033 39.  

13 Porov. zákon 154/2010 Z.z. o európskom zatýkacom rozkaze: § 37 
Preklady. 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=200033
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=200033
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jazyku.“14 Podľa odseku 2 citovaného zákona, podobne ako 
v Rakúsku, „práva osôb patriacich k národnostným a etickým 
skupinám alebo práva osôb, ktoré neovládajú štátny jazyk, 
vyplývajúce z osobitných predpisov, zostávajú nedotknuté.“ 

5.6  Profesijné a stavovské organizácie úradných 
tlmočníkov a prekladateľov  

V Rakúsku združuje úradných tlmočníkov Rakúsky zväz úradných 
tlmočníkov (Österreichischer Verband der allgemein beeideten 
und gerichtlich zertifizierten Dolmetscher15),ktorý mávýznamné 
a dôležité postavenie pre výkon ich činnosti. Jeho úlohou je 
podporovať stavovské a profesijné záujmy úradných tlmočníkov 
v Rakúsku.  

Rakúsky zväz úradných tlmočníkov bol založený v roku 1920 a je 
jedinou organizáciou, ktorá  v Rakúsku zastupuje záujmy 
úradných tlmočníkov. V súlade so svojím poslaním je partnerom 
na rokovania tak s príslušnými krajinskými súdmi, ako aj ďalšími 
príslušnými úradmi, s ktorými prerokúva všetky relevantné 
záležitosti, týkajúce sa činnosti úradných tlmočníkov. Zväz 
zároveň udržiava kontakty s úradmi, ktorých pôsobenie sa 
akýmkoľvek spôsobom a v akomkoľvek rozsahu dotýka činnosti 
úradných tlmočníkov.  

Dôležitosť postavenia a funkcie Rakúskeho zväzu úradných 
tlmočníkov podčiarkujú v pozícii partnera príslušných krajinských 
súdov jeho kompetencie a jeho úzka spolupráca pri ustanovení 
nových úradných tlmočníkov. Zväz v zmysle § 4a a § 14 zákona 

                                                                   
14 Zákon č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky, § 7. 
15 Doslovný preklad znie: Rakúsky zväz úradných a súdne 

certifikovaných tlmočníkov. Zaužívaná skratka Rakúskeho zväzu 
úradných tlmočníkov je: ÖVGD. Informácie o zväze a jeho činnosti 
sú dostupné na internetovej stránke: 
http://www.gerichtsdolmetscher.at/. 
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o znalcoch a tlmočníkoch (SDG) navrhuje za členov komisie na 
skúšku úradných tlmočníkov, ktorej úspešné absolvovanie patrí 
tiež k podmienkam na zápis do zoznamu úradných tlmočníkov, 
odborníkov – tlmočníkov a prekladateľov pre príslušný jazyk. 
Zároveň je oprávnený vystavovať posudky o odborných 
predpokladoch pre uchádzačov o zápis do zoznamu úradných 
tlmočníkov. Podľa § 4 uvedeného zákona sú členmi komisie 
minimálne dvaja kvalifikovaní a nezávislí odborníci, ktorých 
navrhuje o. i. aj Rakúsky zväz úradných tlmočníkov, pričom sa 
vyžaduje, aby aspoň jeden z nich bol zapísaný v zozname. 

Ďalšou dôležitou úlohou zväzu je, že v prípade sporov, ktoré sa 
týkajú overených prekladov, pôsobí zväz ako rozhodcovský orgán. 

Rakúsky zväz úradných tlmočníkov možno označiť aj ako poradnú 
a vzdelávaciu inštitúciu. Zväz organizuje rôzne podujatia 
a semináre zamerané na prípravu na skúšky pre záujemcov 
o získanie statusu úradného tlmočníka, ale aj rôzne vzdelávacie 
podujatia pre činných úradných prekladateľov, ako 
terminologické semináre, diskusie a pod. V tejto súvislosti vydáva 
zväz rôzne učebné materiály. Svojim členom sprostredkúva 
všetky relevantné informácie, ktoré sú dôležité pre výkon ich 
činnosti, informácie, ktoré sa týkajú predpisov, ich zmien a pod.  

Rakúsky zväz úradných prekladateľov má súčasnosti asi 530 
členov a združuje: 

- riadnych členov,  

- čestných členov,  

- podporujúcich členov, 

- priateľov zväzu. 

Riadnym členom zväzu môže byť každý, kto je v Rakúskej 
republike zapísaný v zozname úradných tlmočníkov. Čestným 
členom môže byť každý, kto má mimoriadne zásluhy na existencii 
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a činnosti zväzu. Podporujúci členovia sú fyzické alebo právnické 
osoby, ktoré majú záujem o činnosť zväzu, podieľajú sa na plnení 
jeho cieľov, pričom nemusia spĺňať predpoklady riadneho člena. 
Priateľmi zväzu sú osoby, ktoré spĺňajú predpoklady riadneho 
členstva, avšak už nevykonávajú svoju tlmočnícku 
a prekladateľskú činnosť. Členovia zväzu, okrem čestných členov, 
podporujú činnosť zväzu členským príspevkom, ktorý je pre 
jednotlivých členov odlišný. 

Predstavenstvo Rakúskeho zväzu úradných tlmočníkov 
vypracovalo etický kódex úradného tlmočníka a odporúča svojim 
členom, aby ho dodržiavali. 

Rakúsky zväz úradných tlmočníkov je členom ďalších stavovských 
organizácií: Medzinárodnej federácie prekladateľov (FIT), 
Európskej asociácie súdnych tlmočníkov a prekladateľov (EULITA), 
Hlavného zväzu úradných znalcov Rakúska (Hauptverband der 
allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten 
Sachverständigen Österreichs). Rakúsky zväz úradných 
prekladateľov okrem toho úzko spolupracuje s rakúskymi 
a zahraničnými organizáciami (ako je napr. Berufsverband für 
Dolmetschen und Übersetzen Universitas Austria – Profesijný 
zväz pre tlmočenie a preklad Universitas Austria, Bundesverband 
der Dolmetscher und Übersetzer e. V. /BDÜ/ – nemecký Spolkový 
zväz tlmočníkov a prekladateľov, príp. česká Jednota tlmočníkov a 
prekladateľov a i.). 

Na Slovensku, žiaľ, absentuje obdobná organizácia, ktorá by mala 
takéto významné postavenie a funkciu a ktorá by reprezentovala 
záujmy úradných tlmočníkov a prekladateľov Slovenskej republiky 
a bola partnerom Ministerstva spravodlivosti SR pri riešení otázok 
súvisiacich s výkonom činnosti úradných tlmočníkov a 
prekladateľov. Spolupracujúcimi inštitúciami Ministerstva 
spravodlivosti Slovenskej republiky sú v zmysle § 25 zákona 
382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch tlmočnícke 

http://www.sachverstaendige.at/
http://www.sachverstaendige.at/
http://www.sachverstaendige.at/
http://www.universitas.org/
http://www.universitas.org/
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ústavy, ktorých úlohou je najmä zabezpečovať odborné minimum 
a špecializované vzdelávanie a „poskytovať ministerstvu 
súčinnosť pri vykonávaní odbornej skúšky pre tlmočníkov 
a prekladateľov, overovaní odbornej spôsobilosti tlmočníkov 
a prekladateľov, kontrolnej činnosti, vzdelávacej činnosti, 
metodickej činnosti a konzultačnej činnosti.“  Ich pôsobenie 
v pozícii vykonávateľa skúšok sa v súčasnosti vytráca a táto úloha 
sa presúva na Justičnú akadémiu Slovenskej republiky.16 

Na Slovensku zatiaľ existuje iba Platforma súdnych tlmočníkov 
a prekladateľov, do ktorej sa v septembri 2013 združili štyri 
existujúce prekladateľské organizácie: Slovenská spoločnosť 
prekladateľov odbornej a vedeckej literatúry (SSPOL), Slovenská 
spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry (SSPUL), Jednota 
tlmočníkov a prekladateľov (JTP) a Sekcia súdnych tlmočníkov a 
prekladateľov Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov 
(SSTP SAPT). Cieľom platformy je podporiť založenie komory 
tlmočníkov a prekladateľov zapísaných v zozname ministerstva 
spravodlivosti.17 

Vzorom a v mnohých prípadoch aj partnerom slovenských 
úradných tlmočníkov a prekladateľov je Komora soudních 
tlumočníků České republiky – profesijná organizácia, ktorá 

                                                                   
16 Organizátorom odbornej skúšky fyzických osôb pre účely 

následného zápisu do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov 
je vždy Ministerstvo spravodlivosti SR a v júni 2015 ju po prvýkrát 
zabezpečovalo v spolupráci s Justičnou akadémiou Slovenskej 
republiky. Porov. aj https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-
sluzby/Civilne-pravo/Tlmocnici-a-prekladatelia/Skusky-Zapis-a-
Vyciarknutie.aspx. 

17 http://www.teraz.sk/slovensko/sudy-prekladatelia-tlmocnici-
komora/71703-clanok.html.  

http://www.teraz.sk/slovensko/sudy-prekladatelia-tlmocnici-komora/71703-clanok.html
http://www.teraz.sk/slovensko/sudy-prekladatelia-tlmocnici-komora/71703-clanok.html
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združuje úradných tlmočníkov podľa zákona č. 36/1967 Zb.18a je 
tiež členom Európskej asociácie súdnych tlmočníkov a 
prekladateľov (EULITA).Komora súdnych prekladateľov Českej 
republiky existuje od roku 1996 a háji profesijné, pracovnoprávne 
a sociálne záujmy svojich členov. Komora je aktívne fungujúcou 
organizáciou, ktorá pravidelne organizuje terminologické 
semináre, konferencie, workshopy, kultúrne a spoločenské 
podujatia, a to nielen pre tlmočníkov a prekladateľov, študentov 
jazykov, právnikov, ale aj pre ďalších záujemcov.19 

Často zastupuje aj absentujúcu slovenskú inštitúciu, ktorá by 
reprezentovala a hájila záujmy slovenských úradných tlmočníkov 
a prekladateľov. Slovenskí úradní tlmočníci a prekladatelia často 
spolupracujú s Komorou súdnych tlmočníkov Českej republiky, 
zúčastňujú sa na vzdelávacích podujatiach, ktoré komora 
organizuje a využívajú tak možnosť odbornej diskusie s úradnými 
tlmočníkmi a prekladateľmi nielen z Českej republiky, ale aj 
z Nemecka a Rakúska, ktorých pracovným jazykom je čeština.  

5.7  Honorovanie úradného tlmočníka v Rakúskej 
republike 

Výška odmeny za výkon tlmočníckej a prekladateľskej činnosti je v 
Rakúskej republike upravená v zákone o poplatkoch z roku 1975 
v znení BGBl. I 111/2007 z 28. 12. 2007. Rakúsky zväz úradných 
prekladateľov poukazuje aj vo svojom etickom kódexe na 
ustanovenia tohto zákona pre stanovenie odmeny a zdôrazňuje, 

                                                                   
18 Zákon 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch je pôvodný zákon 

z bývalého spoločného štátu Čechov a Slovákov a platil v Slo–
venskej republike do roku 2004. V zmysle tohto zákona sa pod 
tlmočníkom chápe aj prekladateľ, obdobne ako v súčasnosti aj 
v Rakúskej republike.   

19 Informácie o Komore súdnych tlmočníkov Českej republiky sú 
dostupné na jej webovej stránke http://www.kstcr.cz/cz. 
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že úradný tlmočník musí zákon poznať a správne ho aplikovať. 
Výška tarifnej odmeny sa odvíja od trvania tlmočníckeho úkonu, 
resp. od rozsahu prekladu, od jazyka, od náročnosti tlmočníckeho 
a prekladateľského úkonu, ako aj od podmienok výkonu 
tlmočníckej a prekladateľskej činnosti, pričom tlmočníkovi 
prislúcha aj náhrada výdavkov. Ich nárokovanie, uplatnenie 
a výpočet sú upravené ustanoveniami zákona o poplatkoch v §§ 
24 až 36, 37 ods. 2 38 až 42 a 52. Na výkon tlmočníckej činnosti 
sa vzťahuje § 53 zákona o poplatkoch, podľa ktorého sa na 
tlmočníka vzťahujú primerane vyššie uvedené ustanovenia 
zákona, ktoré platia pre znalcov a týkajú sa rozsahu, uplatnenia 
a určenia odmeny. V § 53 ods. 1 č. 1 je upravená odmena 
v zmysle § 34 ods. 3 č. 1 až 3 za písomný preklad podľa 
potrebného stupňa vzdelania 1,40 až 1,60 eura (č. 1), od 1,50 do 
1,70 eura (č. 2) a od 1,60 do 1,80 eura za každý riadok, pričom sa 
za riadok pokladá 55 znakov vrátane medzier. Tento spôsob 
výpočtu odmeny sa používa pri vykonávaní tlmočníckej 
a prekladateľskej činnosti pre fyzické a právnické osoby. 

Výška tarifnej odmeny je stanovená v § 54 zákona o poplatkoch.20 
Aj tento zákon používa termín „tlmočník“. Podľa § 53 zákona 
o poplatkoch sa pod tlmočníkom v zmysle tohto spolkového 
zákona rozumie aj prekladateľ. Tarifná odmena za písomný 
preklad predstavuje 15,20 eura za 1 000 znakov bez medzier. Táto 
odmena sa zvyšuje o 3 eurá, ak je  písomnosť vo východiskovom 
jazyku ťažko čitateľná. Ak je preklad náročný, vyžaduje si riešenie 
jazykových alebo odborných problémov a na vyhotovenie 
prekladu je teda potrebný dlhší čas, alebo ak súd požaduje 
vykonať preklad v čase od 20.00 hod. do 6.00 hod., v sobotu, 
v nedeľu alebo v zákonom stanovený sviatok, výška odmeny 
predstavuje jedenapolnásobok základnej tarifnej odmeny. Za 

                                                                   
20 Porov.:https://www.jusline.at/Gebuehrenanspruchsgesetz_%28 

GebAG%29.html. 
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zákonné osvedčenie zhody písomného prekladu s originálom 
predstavuje tarifná odmena 3,20 eura. Pri pribratí tlmočníka na 
tlmočenie na výsluchu alebo na súdnom pojednávaní je výška 
tarifnej odmeny stanovená za každú aj začatú polhodinu. Za prvú 
aj  začatú polhodinu predstavuje odmena 24,50 eura, za každú 
ďalšiu aj začatú polhodinu je odmena 12,40. Ak ide o mimoriadne 
náročnú tlmočnícku činnosť, zvyšujú sa uvedené odmeny na 
sumu 30,70 eura za prvú aj začatú polhodinu a 15,40 eura za 
každú ďalšiu aj začatú polhodinu. Podobne ako pri preklade, aj pri 
tlmočení sa zvyšuje odmena za tlmočenie v čase od 20.00 hod. 
do 6.00 hod., alebo v prípade tlmočenia v sobotu, v nedeľu alebo 
vo sviatok, na jedenapolnásobok tarifnej odmeny. Za každú 
preloženú stranu písomnosti počas výsluchu alebo súdneho 
pojednávania je okrem odmeny za tlmočenie stanovená za 
preklad polovica odmeny. Ak sa vyhotovuje preklad písomnosti 
v rámci toho istého výsluchu alebo súdneho pojednávania, 
predstavuje odmena za preklad celej písomnosti maximálne 20 
eur. Za preskúšanie prekladu sa zvyšuje odmena stanovená za 
preklad o 5 eur. Pri odmeňovaní výkonu úradného tlmočníka sa 
pamätá aj na jeho prípravu. Podľa § 53 ods. 2 uvedeného zákona 
sa odmena určuje podľa ďalších ustanovení v prípade, že na 
základe nariadenia súdu alebo prokuratúry je potrebné 
naštudovanie spisu. Tento spôsob výpočtu odmeny sa používa pri 
výkone tlmočníckej a prekladateľskej činnosti pre súdy a ostatné 
úrady. 

Spôsob odmeňovania znalcov, tlmočníkov a prekladateľov je 
podľa slovenského zákona 382/2004 Zb. upravený v § 3. Napriek 
tomu, že zákon upravuje podmienky výkonu znaleckej činnosti, 
tlmočníckej činnosti a prekladateľskej činnosti, odmena za výkon 
týchto činností sa podľa § 3 nazýva znalečné a tlmočné. V tomto 
paragrafe je upravený spôsob určovania odmeny, zvýšenie 
a zníženie odmeny a hotové výdavky. Podľa odseku 6 sa „za 
hotové výdavky považujú výdavky účelne a preukázateľne 
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vynaložené v súvislosti s vykonávaním činnosti, najmä súdne 
poplatky, správne poplatky, cestovné výdavky a telekomunikačné 
výdavky, paušálne ustanovené náhrady, výdavky za kopírovacie 
a tlačiarenské služby, výdavky spojené s činnosťou konzultanta 
a výdavky za odborné podklady, preklady, odpisy alebo výpisy 
z verejných registrov. Znalcovi, tlmočníkovi a prekladateľovi 
prislúcha aj náhrada za stratu času. Výška tarifnej odmeny za 
preklad a tlmočenie je stanovená vo vyhláške 500 Ministerstva 
spravodlivosti Slovenskej republiky z 26. októbra 2005, ktorou sa 
mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 
republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 
Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. Základná tarifná odmena za jednu 
stranu prekladu (1 800 úderov vrátane medzier) a jednu aj začatú 
hodinu tlmočenia je 19,92 eura.21 

5.8  Vyhľadanie úradného tlmočníka v Rakúskej 
republike 

Zverejňovanie zoznamu znalcov a tlmočníkov je upravené v § 7 
zákona o znalcoch a tlmočníkoch (SDG), z ktorého vyplýva 
povinnosť sprístupniť, zverejniť a priebežne aktualizovať zoznam 
znalcov a tlmočníkov na internete, na internetovej stránke 
uvedenej na webovej stránke justície. Prístup do aktuálneho 
zoznamu, zverejneného na internete, je bezplatný. Okrem toho 
sú podľa technických a personálnych možností povinné 
zabezpečiť nahliadnutie do zoznamu znalcov a tlmočníkov aj 
okresné súdy počas stránkových hodín. 

Zverejňovanie uvedených zoznamov a prístup do nich sa 
v Rakúsku v skutočnosti realizuje podľa tohto zákona. Od začiatku 
roku 2004 je prostredníctvom internetu každému prístupný 
zoznam znalcov. Okrem toho je v rámci justície prístupný tento 

                                                                   
21

 Porov. vyhlášku 500/2005 Z.z.  
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zoznam prostredníctvom intranetu. Tým je zabezpečené 
jednoduché a rýchle vyhľadávanie podľa obvodov, odborov  
u znalcov a u tlmočníkov podľa jazykov. Adresa tejto základnej 
stránky je: http://www.sdgliste.justiz.gv.at/. Jednoduché hľadanie 
je zabezpečené aj vzájomným prepojením dotknutých inštitúcií. 
Na základe toho je možné dostať sa na túto základnú stránku 
zoznamov z webových stránok všetkých rakúskych súdov, 
prokuratúr a ústavov na výkon trestu odňatia trestu a aj zo 
stránky Rakúskeho zväzu úradných tlmočníkov. Webové stránky 
rakúskych justičných orgánov majú rovnaký vzhľad a cez link „E-
GOVERMENT“ a následne cez link „SACHVERSTÄNDIGE UND 
DOLMETSCHER“ (znalci a tlmočníci) je prístup k zoznamu znalcov 
a tlmočníkov. Významné postavenie Rakúskeho zväzu úradných 
tlmočníkov podčiarkuje aj prepojenie webovej stránky zväzu so 
stránkou justície Rakúskej republiky. Z tejto stránky je teda 
možné dostať sa nielen na stránku znalcov a tlmočníkov,  ale aj na 
webovú stránku Rakúskeho zväzu úradných tlmočníkov. Rovnako 
je možný opačný postup, t. j. zo stránky Rakúskeho zväzu 
úradných tlmočníkov je možné dostať sa na vyššie uvedenú 
stránku znalcov a tlmočníkov vedenou pod stránkou rakúskej 
justície.  

Znalci a tlmočníci v Rakúskej republike majú podľa § 3 ods. 4 
zákona o znalcoch a tlmočníkoch (SDG) možnosť priamo 
zasahovať do zoznamu a upravovať a aktualizovať vlastné údaje 
a prepojiť ich s vlastnou webovou stránkou. 

Na Slovensku, ako už bolo uvedené vyššie, vedie zoznam znalcov, 
tlmočníkov a prekladateľov Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej 
republiky a zoznam znalcov a tlmočníkov a prekladateľov je 
prístupný na jeho internetovej stránke, na ktorú sa dá dostať aj zo 
stránok súdov na Slovensku: 
https://www.justice.gov.sk/Stranky/default.aspx. Tu sa pod 
názvom „PRAKTICKÉ INFORMÁCIE“ nachádzajú linky, napr. 

http://www.sdgliste.justiz.gv.at/
https://www.justice.gov.sk/Stranky/default.aspx
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hľadám súd, hľadám vzor podania/ formulár, hľadám zákon, atď., 
prostredníctvom ktorých je možné dostať sa k rôznym hľadaným 
informáciám. Medzi týmito však nie je explicitne uvedený ani 
tlmočník, ani prekladateľ, nachádza sa tu len link „hľadám 
znalca“, prostredníctvom ktorého však vedie cesta k znalcom, 
tlmočníkom a prekladateľom a zoznamom. 

Pre vyhľadávanie znalcov, úradných tlmočníkov a úradných 
prekladateľov na Slovensku je relevantná aj vyhláška Ministerstva 
spravodlivosti č. 543/2005 o Spravovacom a kancelárskom 
poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské 
súdy. Podľa § 21 ods. 1 súd na úradnej tabuli súdu okrem iného 
zverejňuje spôsob oboznámenia sa so zoznamom znalcov, 
tlmočníkov a prekladateľov a podľa § 21 ods. 2 „Písomnosti súdu 
a údaje podľa odseku 1 sa zverejňujú aj v elektronickej podobe 
na webovej stránke súdu, a to v ten istý deň, ako sa vyvesia na 
úradnej tabuli podľa odseku 1.“ 

5.9 Záver 

Na zápis do zoznamu tlmočníkov je v zmysle zákona o znalcoch 
a tlmočníkoch (SDG) potrebné splniť náročné kritériá. Splnenie 
predpokladov, ktoré sa vyžadujú na výkon tlmočníckej 
a prekladateľskej činnosti v zmysle tohto zákona, je potrebné 
doložiť potrebnými dokladmi. Ďalšou nevyhnutnou podmienkou 
na zápis do zoznamu je úspešné absolvovanie náročnej skúšky 
a zloženie sľubu tlmočníka.  

Cieľom zákonných ustanovení je zabezpečiť kvalitu výkonu 
tlmočníckej a prekladateľskej činnosti. Za týmto účelom sú 
v Rakúsku úradní tlmočníci zapisovaní do zoznamu na dobu 
piatich rokov, s možnosťou opakovaného zápisu na obdobie 
ďalších piatich rokov, a to na základe splnenia zákonom 
stanovených podmienok. 
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Úradnému tlmočníkovi zákon zaručuje osobitné a významné 
postavenie. Podľa zákona je úradný tlmočník „na základe 
prísneho výberového konania mimoriadne kvalifikovaný“ a ručí 
za správnosť prekladu.  

Pri výkone činnosti úradných tlmočníkov zohráva dôležitú úlohu 
Rakúsky zväz úradných tlmočníkov (ÖVGD), ktorý úzko 
spolupracuje so Spolkovým ministerstvom spravodlivosti. Na 
odporúčania zväzu sa na základe meniacich podmienok a potrieb 
rozširuje zoznam jazykov, pre ktoré je potrebné ustanoviť 
úradných tlmočníkov. 

Na záver možno konštatovať, že medzi rakúskym zákonom 
o znalcoch a tlmočníkoch 137/1975 (SDG) a slovenským zákonom 
č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch sú 
mnohé paralely. Žiaľ, na Slovensku chýba inštitúcia, ktorá by 
zastupovala profesijné záujmy úradných tlmočníkov, a to 
predovšetkým v komunikácii s Ministerstvom spravodlivosti 
Slovenskej republiky. 
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VI. kapitola 

K otázkam úradného prekladu a 
tlmočenia vo Švajčiarsku 

Jana Štefaňáková  

6.1 Úvod 

Predmetná kapitola je venovaná problematike úradného 
prekladu a tlmočenia vo Švajčiarsku, ktoré sa vyznačuje 
špecifickým postavením v európskom prostredí. Táto krajina je 
výnimočná nielen dlhodobou tradíciou politickej a vojenskej 
neutrality, ale aj jedinečným  politickým systémom a netradičnou 
jazykovou situáciou, ktoré sú výsledkom dlhodobého historického 
vývoja. Cieľom predkladanej kapitoly je poukázať na špecifické 
fenomény, ktorých konštelácia prispela k vytvoreniu osobitého 
systému úradného tlmočenia a prekladu v inštitúciách spolkovej 
správy a na kantonálnej úrovni, ako aj nejednotného statusu 
úradného prekladateľa na všetkých úrovniach Švajčiarskej 
konfederácie.   

6.2 K špecifikám politického systému a jazykovej 
situácii vo Švajčiarsku (Alebo: Čím je  Švajčiarsko 
osobité v nemecky hovoriacom a európskom 
prostredí?) 

6.2.1 Politický systém a justícia vo Švajčiarsku 

Švajčiarsko je od roku 1815 neutrálnou krajinou a konfederáciou 
23 autonómnych kantónov. Rovnako ako v minulosti má i dnes 
osobité postavenie v Európe. Je členom RadyEurópy, OSN, EFTA, 
OECDaWTO a patrí do schengenského priestoru. V referende zo 
6. decembra 1992 občania odmietli účasť Švajčiarska 
v Európskom hospodárskom priestore (EHP), preto Federálne 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rada_Evropy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_spojen%C3%BDch_n%C3%A1rod%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A9_sdru%C5%BEen%C3%AD_voln%C3%A9ho_obchodu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_pro_hospod%C3%A1%C5%99skou_spolupr%C3%A1ci_a_rozvoj
http://cs.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Organization
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zhromaždenie Švajčiarska zastavilo úsilie krajiny o členstvo 
v Európskej únii. Švajčiarsko tak nie je členským štátom EÚ.Vzťah 
Švajčiarska a EÚ je ale špecifický, v záujme pokračovania 
hospodárskej integrácie Švajčiarsko uzavrelo s EÚ asi 
120dvojstranných dohôd. Dohody si vyžiadali, aby Švajčiarsko 
zahrnulo sekundárne právo EÚ do svojich vnútroštátnych 
právnych predpisov. Na riešenie sporov ale nebol vytvorený 
žiadny nadnárodný orgán či súd. Namiesto toho sa raz ročne 
schádzajú sektorové dvojstranné výbory EÚ – Švajčiarsko. V praxi 
to znamená, že sa švajčiarske právne predpisy často riadia 
právom EÚ, a to aj v odvetviach, ktorých sa dvojstranné dohody 
netýkajú. Švajčiarske súdy sa tiež všeobecne riadia judikatúrou 
Európskeho súdneho dvora, hoci nie sú povinné tak robiť.Krajina 
je druhým najväčším obchodným partnerom EÚ po USA a pred 
Čínou. V súčasnosti viac ako 900 000 občanov Únie žije a pracuje 
vo Švajčiarsku.1 

Špecifická situácia v oblasti úradného tlmočenia a prekladu vo 
Švajčiarsku súvisí predovšetkým s netradičným systémom 
verejnej správy a jedinečným politickým systémom, ktorý 
predstavuje unikátny prípad v celosvetovom meradle. Vyznačuje 
sa systémom polopriamej  demokracie, teda koexistenciou 
parlamentu na úrovni spolku, parlamentov na kantonálnej 
úrovni, inštitúcií referenda a ľudových iniciatív, pričom Švajčiarsko 
je jediným zástupcom tohto modelu vo svete. Hlavným nositeľom 
moci v rámci konfederácie je dvojkomorový švajčiarsky parlament 
– Federálne zhromaždenie (Bundesversammlung), ktorý 
tvoriadve komory: Stavovská rada (Ständerat) a Národná 
rada(Nationalrat). 

                                                                   
1
 http://www.europskaunia.sk/svajciarsko. 

http://www.europskaunia.sk/svajciarsko
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Najvyššou správnou exekutívou dovnútra i navonok štátuje 
Spolková rada (Bundesrat) – švajčiarska vláda.2Na úrovni obcí, 
kantónov aj celej konfederácie predstavujú politickú, 
zákonodarnú i výkonnú moc občania Švajčiarska, ktorí majú právo 
rozhodovať o ústave, zákonoch i vecných záležitostiach. Každý 
občan sa môže vyjadriť k predkladanému návrhu a hlasovať o 
ňom. Participácia na verejnom živote a občianska iniciatíva je 
jednou zo základných čŕt švajčiarskej demokratickej tradície a 
politickej kultúry. Radoví občania sa angažujúv miestnej 
administratíve, verejnej správe (tzv. „Milizverwaltung“), buďna 
niekoľko hodín alebo dní v týždni, často za nízku alebo žiadnu 
odmenu. V niektorých kantónoch ide o tradíciu, ktorá sa datuje 
od stredoveku. Občanom prináleží aj pasívne právo kandidovať a 
byť volený a od 20 rokov majú tiež aktívne právo voliť. Od roku 
1971 majú volebné právo aj ženy, na kantonálnej úrovni až od 
roku 1990.3 

Systém verejnej správy je vo Švajčiarsku koncipovaný natroch 
úrovniach:na celoštátnej úrovni (Bund), kde pôsobí niekoľko 
dôležitých orgánov,na úrovni kantónov a obcí. Podľa švajčiarskej 
ústavy sú kantóny považované zazvrchované jednotky. V rámci 
svojho postavenia vykonávajú všetky právomoci, ktoré 
nepresunuli na spolkovú vládu. Jednotlivé kantóny disponujú tiež 
vlastnými ústavami. Okrem toho sú v kantónoch zriadené 
kantonálne zastupiteľské orgány (parlamenty), kantonálne vlády i 
kantonálne sústavy súdov.V dôsledku špecifickej verejnej správy 

                                                                   
2 Spolková rada pozostáva zo siedmich členov – spolkových radcov 

(ministrov), ktorí vedú jednotlivé departementy (ministerstvá). Na 
čele Spolkovej rady stojí spolkový prezident volený na jeden rok. 
Každoročne sa ním stáva jeden z ministrov, formálne potvrdzovaný 
zjednoteným Federálnym zhromaždením (porov. 
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat.html). 

3
 https://www.ch.ch/de/politisches-system-schweiz/. 

https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat.html
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vo Švajčiarsku neexistuje – tak ako v iných nemecky hovoriacich 
krajinách – jednotný systém úradného a súdneho 
prekladateľstva, ale v každom kantóne Švajčiarska funguje iná 
organizačná štruktúra s odlišným statusom úradného 
prekladateľa a tlmočníka.  

Pokiaľ ide o súdnu moc, najvyššou inštanciou v civilných, 
trestných a správnych záležitostiachjevo ŠvajčiarskuSpolkový súd 
(Bundesgericht). Podáva jednotný výklad zákona a je oprávnený k 
jednotnému uplatňovaniu spolkového práva. Ochraňuje ústavou 
zaručené práva, rozhoduje spory medzi kantónmi alebo medzi 
spolkom a kantónmi. Každý kantón má vlastnú ústavu, právne 
predpisy a štruktúru súdnictva, ktoré sa medzi sebou čiastočne 
líšia.Judikatíva na spolkovej resp. štátnej úrovni pozostáva zo 
Spolkového súdu v Lausanne a Lucerne (dve oddeleniasociálneho 
práva), Trestného spolkového súdu v Bellinzone (od apríla 2004),  
Správneho spolkového súdu (od januára 2007) a Patentového 
spolkového súdu (od januára 2012) v St. Gallen. Spolkový tribunál 
tvorí 41 stálych a 41 zastupujúcich sudcov, pôsobiacich v Lucerne, 
volených federálnym zhromaždením na 6 rokov, ktoré je aj 
najvyššou odvolacou inštanciou v trestných civilných a správnych 
záležitostiach.4 

Kodifikáciou centrálnych častí švajčiarskeho občianskeho práva je 
Švajčiarsky občiansky zákonník (Das Schweizerische 
Zivilgesetzbuch – ZGB), ktorý vstúpil do platnosti  v roku 1912. 
Pred jeho vznikom bolo právo v jednotlivých švajčiarskych 
kantónoch rozdrobené rovnako ako v Nemeckom cisárstve. Po 
tom, ako bola po porážke Napoleona na Viedenskom kongrese (v 
roku 1815) obnovená nezávislosť Švajčiarska a ustanovená jeho 
neutralita (tzv. trvalá neutralita), platili v jednotlivých kantónoch 
rôzne kodifikácie občianskeho práva. K najvýznamnejším patril 
zákonník kantónu Zürich Das Privatrechtliche Gesetzbuch für 

                                                                   
4
 http://www.bger.ch/. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Lausanne
https://de.wikipedia.org/wiki/Luzern
https://de.wikipedia.org/wiki/St._Gallen
http://sk.wikipedia.org/wiki/Viedensk%C3%BD_kongres
http://sk.wikipedia.org/wiki/1815
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den Kanton Zürich autora Johanna Caspara Bluntschliho (1853–
1855). V iných kantónoch sa opierali buď o francúzsky zákonník 
Code civil (západné Švajčiarsko, Tessin), alebo rakúsky všeobecný 
občiansky zákonníkABGB(Bern, Luzern, Solothurn, Aargau). Na 
konci 19. storočia sa začala čoraz viac presadzovať potreba 
zjednotenia švajčiarskeho práva. Švajčiarsky spolok právnikov 
(Schweizer Juristenverein) poveril  profesora Eugena Hubera 
z Bernu vypracovaním porovnávacej štúdie civilného 
práva jednotlivých kantónov. Po vypracovaní tzv. „Systému 
švajčiarskeho súkromného práva“ (System des Schweizerischen 
Privatrechts – 3 zväzky, 1886 – 1893) mal za úlohuvypracovať 
čiastkové návrhy práva pre civilný zákonník a postupne vzniklo v r. 
1893  manželské právo, v r. 1895 dedičské právo a v r. 1896 
záložné právo. V decembri 1907 prijala Národná rada 
jednohlasne Švajčiarsky civilný zákonník ZGB. V r. 1911 sa k nemu  
pričlenil  tzv. obligačný zákon. V súčasnosti pozostáva Švajčiarsky 
občiansky zákonník ZGB z dvoch častí – občianskeho zákonníka 
(1907) a obligačného zákona (1911). ZGB je všeobecne 
považovaný za vzorový po jazykovej stránke. Vyznačuje sa 
použitím všeobecne zrozumiteľného ľudového jazyka a malým 
výskytom odborných termínov, čím sa výrazne odlišuje od 
nemeckého občianskeho zákonníka BGB, ktorý kladie dôraz na 
pojmy. ZGB bol inšpiráciou pre vznik kodifikácie v Turecku 
a niektorých krajinách Blízkeho východu. 

6.2.2 Jazyková situácia a legislatívny rámec inštitucionál-
nej viacjazyčnosti na spolkovej úrovni Švajčiarska 

Švajčiarsko sa od ostatných nemecky hovoriacich krajín nelíši len 
politickým systémom, ale aj svojou špecifickou jazykovou 
situáciou, v dôsledku ktorej vzniklaosobitá implicitná jazyková 
politika aj systém prekladateľstva na štátnej a kantonálnej úrovni. 
Už v ústave prijatej v 19. storočí Švajčiarsko deklarovalo 
rovnoprávnosť jazykov pôvodne žijúcich obyvateľov. Podľa článku 

http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Caspar_Bluntschli
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4 Ústavy má Švajčiarsko v súčasnosti štyri štátne (národné) jazyky, 
ktorými sú nemčina, francúzština, taliančina a rétománčina, i keď 
ako úradné jazyky sa používajú len tri z nich – nemčina, 
francúzština, taliančina (článok 70 Ústavy). To v praxi znamená, že 
v úradoch sa oficiálne komunikuje s občanmi len týmito troma 
jazykmi a v parlamente je medzi nimi zabezpečené aj tlmočenie a 
preklad. Rétorománčina  má vo Švajčiarsku zvláštne postavenie a 
nie je považovaná za typický úradný jazyk. Až na sklonku 20. 
storočia získala štatút úradného jazyka pre vzťahy medzi 
republikou a rétorománsky hovoriacimi občanmi. 

Väčšina obyvateľstva na severovýchode, východe a v strede 
Švajčiarska hovorí nemeckým jazykom (65%), ktorý je úradným 
jazykom v 16 kantónoch a tiež druhým úradným jazykom 
v kantónoch Wallis a Fribourg. V bežnej komunikácii sa nepoužíva 
spisovná nemčina (Hochdeutsch), ale tzv. švajčiarska nemčina – 
Schweizerdeutsch, nazývaná aj ako Schwytzerdütsch alebo 
Schwiizertüütsch, ktorá sa od spisovnej nemčiny líši v gramatickej 
a lexikálnej rovine. Jej písaná forma sa nepoužíva.5 Spisovná 
forma nemčiny sa používa pre oficiálnu komunikáciu (v úradnom 
styku, na rokovaniach v parlamente), v písanej forme (knihy, 
noviny, značky) a tiež v médiách (v televízii a rozhlase).6 

                                                                   
5 Nie je jednotnou formou nárečia, ide o pozostatok alemánskych 

dialektov, pričom v dnešnej dobe zahrňuje množstvo regionálnych 
nárečí, prízvukov a odlišností vo výslovnosti, takže švajčiarsku 
nemčinu veľmi ťažko rozumie i ten, kto ovláda spisovnú nemčinu. Je 
bežné, že niektorým nárečiam nerozumie ani ten, kto ovláda iné 
nárečie Schwizerdütsch. 

6 Netradičné použitie týchto dvoch rôznych variet nemčiny (dialekt – 
spisovná nemčina) na rôznych úrovniach komunikácie predstavuje 
ojedinelý prípad vo svete a je pre Švajčiarsko typické. 
V sociolingvistike sa tento fenomén označuje aj ako mediálna 
diglosia. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Talian%C4%8Dina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Talian%C4%8Dina
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Asi 22,5 % obyvateľov prevažne na juhu a juhozápade Švajčiarska 
hovorí francúzsky. Francúzština je úradným jazykom v šiestich 
kantónoch. Taliansky hovorí 8,5 % obyvateľov žijúcich prevažne v 
kantóne Ticino a na juhu kantónu Graubünden, rétorománsky 
hovorí menej než 1 % populácie, prevažne v kantóne 
Graubünden. Právo používať tento jazyk v úradnom styku majú 
len tí občania, pre ktorých je tento jazyk materinským. Ako 
úradný jazyk bola rétorománčina uznaná až v roku 1996. Kantóny 
si samé stanovujú úradné jazyky v závislosti od toho, ktorými 
jazykmi hovorí väčšina obyvateľov v jeho jednotlivých častiach. 
Fribourg, Bern a Valais sú bilingválne, oficiálne jazyky sú nemčina 
a francúzština. Graubünden je dokonca trilingválny (nemčina, 
taliančina a rétorománčina). Zákonom je zaručené právo na 
komunikáciu s federálnymi úradmi vo všetkých úradných 
jazykoch. V školách je povinné naučiť sa okrem svojho 
materinského jazyka minimálne jeden zo štyroch oficiálnych 
jazykov.7 

Pokiaľ ide o legislatívny rámec, inštitucionálna viacjazyčnosť 
Švajčiarska bola prvýkrát explicitne zakotvená v spolkovej ústave 
v r. 1848 (článok 109 Ústavy). Postupne sa upevňovala rôznymi 
revíziami zákonov (zavedenie troch štátnych jazykov do grémia 
sudcov Spolkového súdu v r. 1874, zakotvenie rozdielu medzi 
použitím štátnych a úradných jazykov a uznanie rétorománčiny 
ako štátneho jazyka v r. 1938, uznanie rétorománčiny ako 
úradného jazyka v styku s osobami hovoriacimi týmto jazykom v r. 
1996 i zakotvenie slobodnej voľby jazyka ako základného práva 

                                                                   
7  Všeobecne rozšíreným omylom je názor, že všetci Švajčiari hovoria 

všetkými národnými jazykmi. Švajčiari, ktorých materinským 
jazykom je nemčina, sa v škole väčšinou učia ako prvý cudzí jazyk 
francúzštinu a ako ďalší angličtinu (prípadne v opačnom poradí). 
Taliansky ale hovorí len málokto z nich. Ako obchodný jazyk sa 
bežne používa angličtina. 
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v r. 1999). Na medzinárodnej úrovni schválilo Švajčiarsko v r. 1997 
Európsku chartu regionálnych a menšinových jazykov, v r. 1998 
prijalo rámcovú dohodu na ochranu národnostných menšín a v r. 
2008 dohodu o ochrane a podpore mnohorakosti kultúr. 29. 
októbra 2008 bolo vydané nové organizačné nariadenie pre 
Spolkovú radu – Bundesrat (OV-BK; SR 172.210.10), podľa ktorého 
sú spolkové úrady povinné dodržiavať princíp viacjazyčnosti 
a zachovávať rovnocenné postavenie úradných jazykov.  Zákonom 
o štátnych jazykoch a porozumení medzi jazykovými 
spoločenstvami z 5. októbra 2007 (Sprachengesetz) a 
jemu prislúchajúcim nariadením z r. 2010 bola ešte viac 
legislatívne upevnená štvorjazyčnosť, resp. individuálna 
a inštitucionálna viacjazyčnosť Švajčiarska. Zákon nariaďuje aj 
podporovanie a zachovanie rétorománskej a talianskej kultúry.  

6.3 Preklad a tlmočenie v inštitúciách Spolkovej 
správy (Alebo: Aká je  legislatíva,organizácia a 
činnosť jazykových a prekladateľských služieb na 
spolkovej úrovni?) 

6.3.1 Legislatívny rámec a organizácia Jazykových služieb 
Spolkovej správy (Sprachdienste der Bundes-
verwaltung) 

So zreteľom na inštitucionálnu viacjazyčnosť Švajčiarska, ktorá je 
explicitne zakotvená v spolkovej ústave od roku 1848, vzniklo 
v novodobej histórii Švajčiarska niekoľko nariadení, ktoré 
regulujú používanieúradných jazykov vo švajčiarskych spolkových 
inštitúciách. Ako zatiaľ posledný vstúpil v januári 2013 do 
platnosti Zákon o  jazykových službách 
(Sprachdiensteverordnung), ktorý reguluje oblasť poskytovania 
jazykových a prekladateľských služieb na úrovni švajčiarskej 
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Spolkovej správy (Bundesverwaltung)8. Toto nariadenie rozšírilo 
a nahradilo článkom 16 ustanovenia o systéme prekladateľstva 
zakotvené v Nariadení o prekladateľstve vo všeobecnej 
Spolkovej správe z r. 1995 (Verordnung über das 
Übersetznungswesen in der allgemeinen Bundesverwaltung). 
Na jeho bázebola pri Úrade švajčiarskeho spolkového kancelára 
(Bundeskanzlei) vytvorená centrálna jazyková služba pre každý 
úradný jazyk (čl. 4 VO) a jazykové služby pre každý 
departement(čl. 5 VO). V r. 1990– 2012 pôsobila vo 
Švajčiarskupracovná skupina, zabezpečujúca prekladateľské 
služby s názvom GIST(Arbeitsgruppe Übersetzungswesen - 
Groupe interdépartemental des services de traduction), ktorá 
jepredchodcom súčasnej pracovnej skupiny KOSD.KOSD – 
Konferencia jazykových služieb Spolkovej správy(Konferenz der 
Sprachdienste der Bundesverwaltung) je koordinačný 
a konzultačný orgán, ktorý pozostáva zo zástupcov Jazykových 
služieb úradu švajčiarskeho spolkového kancelára a zástupcov 
Jazykových služieb departementov. Má spolu asi 40 členov a tak 
ako GIST koordinuje jazykové služby departementov a Úradu 
švajčiarskeho spolkového kancelára.9 

Pokiaľ ide o Prekladateľské služby všeobecnej Spolkovej správy, 
ich centrálnou úlohou bolo v rokoch 1995–2012, teda v období, 
kým nevstúpil do platnosti nový rozšírený zákon o jazykových 
službách, zabezpečiť preklad úradných textov vo všetkých 
úradných jazykoch, umožniť občanomplynulú komunikáciu so 
spolkovými úradmi v príslušných úradných jazykoch 
a pracovníkom úradnej správy vytvoriť podmienky na to, aby 
mohli pracovať vo vybranom úradnom jazyku (čl. 1 VO). Nové 
Nariadenie o jazykových službách Spolkovej správy (Verordnung 
über die Sprachdienste der Bundesverwaltung)prijaté 14. 

                                                                   
8 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20112987/. 
9
 https://www.bk.admin.ch/org/udpg/04835/index.html?lang=de. 
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novembra 2012s platnosťou od 1. januára 2013) v mnohých 
aspektoch doplnilo nariadenie o prekladateľstve a  jazykových 
službách z roku 1995. Opierajúc sa o článok 43 ods. 2 a článok 47 
ods. 2 Zákona o organizovaní vlády a štátnej správy z 21. marca 
z r. 1997, znenie jazykového zákona z 5. októbra 2007, upravuje: 

- organizáciu poskytovania jazykových služieb na úrovni 
Spolkovej správy10, 

- poskytovanie prekladateľských a iných služieb v oblasti 
používania jazykov, 

- spoluprácu medzi jednotlivými jazykovými službami, medzi 
jazykovými službami a inými správnymi jednotkami, ako aj 
koordináciu s poskytovateľom služieb. 

Okrem toho toto nariadenie definuje, ako majú jazykové služby 
prispievať ku poskytovaniu vysokej formálnej a obsahovej kvality 
úradných a verejných správ a textov v zmysle vytvorenia 
legislatívy na ich publikovanie, informačnej a komunikačnej 
činnosti vo viacerých jazykoch v spolkových inštitúciách a 
podpory viacjazyčnosti verejnej správy na spolkovej úrovni.11 

                                                                   
10 Spolková správa (Bundesverwaltung) predstavuje správny aparát 

štátu. Podlieha Spolkovej rade (Bundesrat) a je jej prostriedkom na 
vykonanie rozhodnutí. Tvoria ju jednotlivé departementy, úrad 
švajčiarskeho spolkového kancelára – Bundeskanzlei a rôzne 
decentralizované správne jednotky (má spolu asi 90 úradov). 
Spolková správa zamestnáva asi 37 000 osôb. Úrad švajčiarskeho 
spolkového kancelára (Bundeskanzlei) podlieha s 270 
zamestnancami aktuálnemu spolkovému kancelárovi alebo 
kancelárke.  

11 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20112987/. 
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Okrem Nariadenia o jazykových službách Spolkovej správy 
z roku 2012 tvoria legislatívny rámec pre prácu Jazykových služieb 
aj nasledovné nariadenia a predpisy: 

 Spolková ústava (Bundesverfassung) 

V článkoch 4, 18 a 70 Ústavy sú zakotvené zásady používania 
štátnych a úradných jazykov vo Švajčiarsku. Zahŕňajú slobodnú 
voľbu jazyka a iné opatrenia, ktoré tento princíp dopĺňajú 
a podporujú. 

 Jazykový zákon a nariadenie pre použitie jazykov 
(Sprachgesetz und –verordnung) 

Tieto nariadeniaustanovujú použitie úradných jazykov a tým aj 
viacjazyčnosťspolkových úradov.  

 Zákon a nariadenie o publikovaní (Publikationsgesetz 
und -verordnung) 

Podľa tohto zákona sa musia úradné texty publikovať súčasne 
v nemeckom, francúzskom a talianskom jazyku. V prípade 
zákonov sú záväzné všetky tri znenia. 

 Nariadenie o prekladateľských službách v úradoch 
všeobecnej Spolkovej správy z roku 1995 (Verordnung 
über das Übersetznungswesen in der allgemeinen 
Bundesverwaltung) 

Nariadenie ustanovuje spôsob organizácie jazykových služieb 
v jednotlivých departementoch a v Úrade švajčiarskeho 
spolkového kancelára (Bundeskanzlei). Okrem toho 
predstavuje právny základ pre prácu Prekladateľskej pracovnej 
skupiny. 

 Nariadenie federálneho zhromaždenia o redakčnej 
komisii a predpisov o  fungovaní redakčnej komisie v  
Spolkovej správe. (Verordnung der Bundesversammlung 
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über die Redaktionskommission und Reglement über 
die verwaltungsinterne Redaktionskommission) 

Predpisy ustanovujú zloženie, úlohy a spôsob práce parlamentnej 
redakčnej komisie a redakčnej komisie inštitúcií Spolkovej správy.   

 Nariadenia Spolkovej rady o podpore viacjazyčnosti 
Spolkovej správy (Weisungen des Bundesrates zur 
Förderung der Mehrsprachigkeit in der 
Bundesverwaltung) 

Nariadenie obsahuje predpisy ohľadom použitia pracovného 
jazyka, organizácie prekladu a redakčnej práce v rámci inštitúcií 
Spolkovej správy (Bundesverwaltung). 

Jazykové služby Spolkovej správy zohrávajú centrálnu úlohu v 
inštitucionálnej aj politickej rovine. Zabezpečujú, aby spolkové 
úrady – parlament, Spolková rada (Bundesrat), Úrad 
švajčiarskehospolkovéhokancelára(Bundeskanzlei)a departement
y – mohli s občanmi komunikovať vo všetkých úradných jazykoch. 
Okrem toho zabezpečujú, aby boli úradné textyvydané 
spolkovými úradmik dispozícii v nemeckom, francúzskom 
a talianskom jazyku a v týchto jazykoch ich aj uzákonili a 
publikovali. Úlohou tejto inštitúcie nie je len zabezpečiť preklad 
textov, ale aj koordinovať iné formy práce s textom a upravovať 
ich. Hlavným cieľom je, aby boli úradné texty zrozumiteľné, 
adresné a čo najmenej sporné.   

Pokiaľ ide o organizačnú štruktúru, jazykové službySpolkovej 
správy pozostávajú z: 

 centrálnych jazykových služieb Úradu švajčiarskeho 
spolkového kancelára – Bundeskanzlei, 

 jazykových služieb jednotlivých departementov, 

 jazykových služieb jednotlivých spolkových úradov. 
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Činnosť jednotlivých jazykových služieb koordinuje inštitúcia 
Centrálnych jazykových služiebÚradu švajčiarskeho spolkového 
kancelára (Bundeskanzlei). Podľa štatistiky Centrálnych 
jazykových služieb sa kvôli prevažne nemecky hovoriacemu 
zastúpeniu Spolkovej správy najčastejšie prekladajú texty do 
francúzskeho a talianskeho jazyka, i keď taliančina má 
v porovnaní s francúzštinou slabšie postavenie. Pre preklad do 
nemeckého, anglického a rétorománskeho jazyka preto existuje 
podstatne menej prekladateľským miest. V procese 
zákonodarstva sa texty v prvej fáze pripravujú v dvoch jazykových 
verziách (nemčina, francúzština) a až konečný produkt je 
vyhotovený v trochjazykoch (aj v talianskom jazyku). V procese 
prekladu textov a zákonov do taliančiny zohráva dôležitú úlohu 
Oddelenie taliančiny Centrálnych jazykových služieb, ktoré úzko 
spolupracuje s Jazykovými službami departementov. 

Ako sme uviedli, rétorománčina je od roku 1996 úradným 
jazykom Spolku pre styk s osobami hovoriacimi rétorománskym 
jazykom. Tieto osoby sa môžu na úrady štátnej správy  obrátiť 
všetkými piatimi rétorománskymi varietami v písanej forme. 
Texty vydané spolkovými inštitúciami sa ale zostavujú len v jednej 
z variet rétorománčiny – Rumantsch Grischun. Najdôležitejšie 
spolkové zákony sa vo Švajčiarsku zverejňujú aj v rétorománskom 
jazyku. Tieto verzie majú však len štatút prekladu a nie sú právne 
záväzné. Úrad švajčiarskeho spolkového kancelára 
(Bundeskanzlei) určuje po dohovore s kantónom Graubünden 
a príslušnými spolkovými inštitúciami, ktoré texty sa majú 
preložiť do rétoromančiny. V súčasnosti existuje 
v rétorománskom jazyku už aj Švajčiarska ústava, občiansky 
zákonník, trestný zákonník a znenie jazykového zákona. Od r. 
2010 existuje na báze nového jazykového zákona na 
Úradešvajčiarskeho spolkovéhokancelárapracovná pozícia pre 
koordináciu rétorománskych prekladov v Spolkovej správe 
(Bundesverwaltung). Aj keď angličtina nie je úradným jazykom 
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Švajčiarska, napriek tomu je jazykom, ktorý hrá dôležitú úlohu 
v komunikácii v obchodnej oblasti, ktorá sa silne orientuje na 
export. Na návrh Úradušvajčiarskeho spolkovéhokancelára 
(Bundeskanzlei) sa texty osobitého medzinárodného významu, 
vydané orgánmi štátnej správy,prekladajú aj do angličtiny. 
Existujú aj anglické znenia niektorých zákonov (ústava, občiansky 
zákonník, trestný zákonník), tie ale nie sú právne záväzne. Preklad 
textov do angličtiny koordinuje Úrad švajčiarskeho 
spolkovéhokancelára – Bundeskanzlei, ktorý spolupracuje aj 
s externými prekladateľmi. Pomerne veľký počet objednávok sa 
tak dostáva do rúk externých prekladateľov, ktorí sú poverení 
priamo departementmi alebo spolkovými úradmi. Počet takýchto 
externe poverených prekladateľov narastá. Existuje zoznam 
tlmočníkov a prekladateľov, ktorí sa v prípade potreby aktuálne 
prizývajú.12 

6.3.2 Činnosť Jazykových služieb Spolkovej správy 

PôsobenieJazykových služieb Spolkovej správy (Sprachdienste der 
Bundesverwaltung) je rôznorodé a zahŕňa v sebe nasledovné 
aktivity: 

 Preklad 

Texty, ktoré vznikli v spolkových inštitúciách, sa prekladajú do 
troch štátnych jazykov a v určitom rozsahu aj do rétorománčiny 
a angličtiny. Patria k nim návrhy zákonov, nariadenia, texty 
s rôznymi vysvetleniami vydané vládou, parlamentné návrhy 
a správy, mediálne správy, texty zverejnené v elektronickej forme 
na internete, oficiálne oslovenia, výsledky hlasovania, listy 
občanom, inštrukcie a formuláre.    

                                                                   
12 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20112987/. 
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 Zostavovanie a spracovanie textov 

Niektoré úradné texty (napr. správy o výsledkoch hlasovania) 
zostavujú viaceré osoby. Zákony sa koncipujú súčasne vo 
viacerých jazykových zneniach (tzv. koredakcia).  

 Príprava textov na publikovanie 

Jazykové služby prispievajú k tomu, že orgány štátnej správy 
publikujú úradné texty nepretržite v týždennom intervale. Na 
internete sa zverejňujú, dokonca nepretržite, súčasne v troch 
jazykových verziách.  

 Práca s terminológiou 

K aktivitám Jazykových služieb patrí aj tvorba a sprístupnenie 
odbornej slovnej zásoby v online-databanke TERMDAT, ako aj 
koordinačná činnosť, poradenstvo a podporovanie úradov, 
departementov a iných odborných miest pri práci s 
terminológiou. Vďaka týmto službám v oblasti zostavovania 
terminológie majú úrady prístup ku viacjazyčnej slovnej zásobe. 
TERMDAT je viacjazyčná terminologická databáza Spolkovej 
správy (Bundesverwaltung) pre všetky švajčiarske štátne jazyky 
a angličtinu, ktorá vznikla v r. 1987 na báze spolupráce 
s Európskou komisiou. Okrem švajčiarskej terminológie obsahuje 
aj vybranú slovnú zásobu Európskej únie. Celkove obsahuje asi 
1,5 milióna záznamov, z ktorých 400 000 je špecificky 
švajčiarskych.  

 Jazyková politika 

Jazykové služby prispievajú k vytváraniu, uplatňovaniu 
a rozvíjaniu jazykovej politiky, pomáhajú v procese jej overovania 
a monitorovania v úradnej sfére.  

 Vypracovanie štandardov pre redakcie 

Táto činnosť sleduje vypracovanie všeobecných pokynov pre 
používanie jazyka a pre písanie úradných textov, odporúčaní 



K otázkam úradného prekladu a tlmočenia vo Švajčiarsku 

188 

na používanie formulácií zohľadňujúcich odlišnosť pohlaví, 
používanie anglicizmov, zostavovanie vzorových textov na 
formulovanie zákonov, nariadení a pre úradnú korešpon–denciu.  

 Poradenstvo v oblasti používania jazykov 

Jazykové služby sa zaoberajú aj vybranými aspektmi jazykového 
vývoja (vznik nových slov, cudzích slov, nových jazykových foriem 
v súvislosti s novými médiami) a poradenstvom pre občanov a 
pracovníkov úradov štátnej správy.  

(porov. Ouvert – Sprachdienste der Bundesverwaltung, 2012) 

6.3.3 Pravidlá na vykonávanie jazykových a prekladateľ-
ských služieb a spolupráca jazykových služieb 
s domácimi a zahraničnými inštitúciami 

Poskytovanie jazykových a prekladateľských služieb funguje 
podľa stanovených pravidiel. Keďže na koncipovaní textov 
participujú viacerí aktéri, pre efektívne plánovanie a činnosť je 
dôležitá úzka spolupráca všetkých zúčastnených, ktorá sleduje 
cieľ vydať texty v stanovenom termíne. V predpisoch ohľadne 
vykonávania jazykových služieb sú preto zahrnuté aj požiadavky, 
ktoré musia objednávatelia dodržiavať pri zadávaní 
prekladov.Hotový preklad sa reviduje, pričom prekladatelia 
a revízor hotového prekladu text zhodnotia a overujú jeho 
zrozumiteľnosť a koherenciu porovnaním s originálom. 
Kontroluje sa aj kvalita prekladu úradných textoch pred tlačou 
v konfrontácii so všetkými troma jazykovými zneniami 
(nemeckým, francúzskym a talianskym znením). V procese 
zostavovania, prekladu a revízie úradných textov zohráva dôležitú 
úlohu Redakčná komisia VIRK.  Jej úlohou je zabezpečiť, aby sa 
texty zákonov, predpisov a nariadení formulovali zrozumiteľne a 
jazykovo správne. S touto intenciou pracovníci redakčnej komisie 
kontrolujúnávrhy textov, ktoré prichádzajú z úradov, parlamentu 
alebo súdov. Redakčná komisia VIRK je interdisciplinárne 
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grémium zložené z jazykových expertov Úradu švajčiarskeho 
spolkovéhokancelára a právnikov Spolkového justičného úradu 
(Bundesamt für Justiz). Návrhy textov sa overujú 
a korigujúparalelne v nemeckom aj francúzskom znení (tzv. 
koredakcia), pričom komisia VIRK zabezpečuje, aby sa zhodovali 
formálne aj obsahovo.   

V procese rozvoja informačnej spoločnosti vo Švajčiarsku zohráva 
významnú úlohu  stratégia E – Governmentu na celoštátnej 
úrovni, v kantónoch aj obciach, ktorej cieľom je, aby mohli 
obyvatelia Švajčiarska realizovať styky s úradmi a uplatňovať 
svoje politické práva elektronickou formou. Služby občanom sa 
v tejto oblasti neustále zdokonaľujú. V súčasnosti ich tvoria 
najmä nasledovné inštrumenty: elektronické publikácie úradných 
textov vo všetkých jazykoch (nariadenia, predpisy, zbierka 
zákonov), virtuálne okná úradov a E-Voting. 

Jazykové služby Spolkovej správy vyvíjajú aktívnu činnosť aj 
v rôznych grémiách a spolupracujú s národnými a zahraničnými 
inštitúciami, ktoré sa zaoberajú prekladateľskou činnosťou, 
viacjazyčnou redakčnou činnosťou pri tvorbe a vydávaní zákonov 
alebo jazykom úradnej správy. Na národnej úrovni spolupracujú 
napr. s nasledovnými združeniami a spolkami: 

 Združenie pre všeobecnú lingvistiku vo Švajčiarsku 
(Vereinigung für Angewandte Linguistik– VALS/ASLA)13 

 Švajčiarsky spolok prekladateľov, terminológov 
a tlmočníkov (Schweizerischer Übersetzer-, 
Terminologen-und Dolmetscher-Verband – ASTTI)14 

V oblasti terminológie spolupracujú Jazykové služby aj 
s viacjazyčnými kantónmi, veľkými firmami a inými švajčiarskymi 

                                                                   
13 www.vals-asla.ch 
14

 www.astti.ch. 

http://www.astti.ch/
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organizáciami (Délégation à la langue française, Kommission der 
Konferenz derkantonalen Erziehungsdirektorinnenund -
direktoren der Romandie unddes Tessins15,Schweizerische 
Gesellschaft für Gesetzgebung).16 

Na medzinárodnej úrovni spolupracujú Jazykové služby napr. s: 

 Konferenciou prekladateľských služieb európskych 
štátov KÜDES17(Konferenz der Übersetzungsdienste 
europäischer Staaten – KÜDES), ktorá podporuje 
spoluprácu medzi prekladateľskými a terminologickými 
službami verejnej správy v Európe, 

 Redakčným štábom pri Ministerstve justície v Berlíne 
(Redaktionsstab beim deutschen Bundesministerium 
der Justiz), pričom spolupráca umožňuje výmenu 
poznatkov v oblasti redakčnej práce pri vydávaní 
zákonov.18 

V sieti REI – Rete per l’eccellenza dell’italiano istituzionale sú 
zjednotení zástupcovia orgánov EU, verejnej správy Talianska 
a Švajčiarska a zástupcovia vysokých škôl. REI sa snaží zaviesť do 
úradov jasnú a zreteľnú komunikáciu v talianskom jazyku.19 

                                                                   
15 www.dlf-suisse.ch. 
16 www.sgg-ssl.ch. 
17 www.cotsoes.org. 
18 www.bmj.de. 
19

 http://ec.europa.eu/translation/italian/rei/about/index_it.htm. 

http://www.dlf-suisse.ch/
http://www.sgg-ssl.ch)/
http://www.cotsoes.org/
http://www.bmj.de/
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6.4 Úradné tlmočenie a preklad na kantonálnej 
úrovni (Alebo: Aký je systém a legislatíva 
úradného tlmočenia a prekladu a status 
úradného tlmočníka a prekladateľa v jednot-
livých kantónoch?) 

Ako už bolo uvedené, v roku 2013 vo Švajčiarsku vstúpilo do 
platnosti Nariadenie o jazykových službách Spolkovej správy 
(Verordnung über die Sprachdienste der Bundesverwaltung), 
ktoré reguluje systém jazykových a prekladateľských služieb 
v inštitúciách Spolkovej správy. Toto nariadenie, ani žiadne iné, 
ale neobsahuje predpisy týkajúce sa organizácie úradného 
tlmočenia a prekladu mimo inštitúcií Spolkovej správy. Vo 
Švajčiarsku preto v súčasnosti neexistujú žiadne predpisy, ani 
centrálna inštitúcia, ktorá by celoplošne koordinovala systém 
úradného prekladu a súdneho tlmočenia a garantovala výber 
úradných tlmočníkov a prekladateľov na báze jednotných 
kvalitatívnych kritérií.  V dôsledku toho dnes vo Švajčiarsku 
pôsobia mnohé zväzy a spolky prekladateľov a tlmočníkov, ktoré 
prijímajú členov podľa odlišných kritérií, čo v praxi znamená, že 
združujú prekladateľov a tlmočníkov rôznej kvality. Jednotlivé 
kantóny sa riadia vlastnými kantonálnymi nariadenia, ktoré sa 
líšia v rôznych aspektoch.   

V posledných rokoch vo Švajčiarsku narastajú snahy zjednotiť 
systém úradného  tlmočenia a prekladu s cieľom zlepšiť kvalitu 
poskytovania prekladateľských a tlmočníckych služieb v úradoch 
verejnej správy a v oblasti justície. Základným argumentom je 
právo každej osoby na preklad a tlmočenie, ktoré je zakotvené 
v ústave. Podľa čl. 29 ods. 1 BV má vo Švajčiarsku každá osoba 
právo na rovnaké a spravodlivé zaobchádzaniev komunikácii 
s úradnými a súdnymi inštanciami a v zmysle nariadenia v čl. 6 
(3) a) a e) EMRK v súlade s právomna spravodlivý proces podľa 
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európskej konvencie ľudských práv aj právo na pomoc tlmočníka 
v trestnoprávnom konaní. Článok 31 ods. 2 BV explicitne 
stanovuje právo na poučenie v zrozumiteľnom jazyku (nemusí to 
byť materinský jazyk) pre prípad zadržania osôb: „Jede Person, 
der die Freiheit entzogen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich 
und in einer ihr verständlichen Sprache [das muss nicht die 
Muttersprache sein] über die Gründe des Freiheitsentzugs und 
über ihre Rechte unterrichtet zu werden.“ V čl. 6 (3) EMRK je 
zreteľne vyjadrený nárok na poskytnutie tlmočníka, pokiaľ osoby 
v trestnom konaní nerozumejú a nehovoria jazykom 
pojednávania: „Wird die Verhandlungssprache des Gerichts nicht 
verstanden oder nicht gesprochen, besteht der Anspruch, 
unentgeltlich einen Dolmetscher zu erhalten.“  Švajčiarsky 
trestnoprávny poriadok opakuje toto právo pri každom výsluchu, 
predvedení a zadržaní osôb, pričom podľa čl. 68 ods. 1 StPO platí 
právo na prizvanie prekladateľa a tlmočníka pre celý proces 
pojednávania. Prekladatelia a tlmočníci tak v súčasnosti vo veľkej 
miere prispievajú k uplatňovaniu práva a zákona a sú 
spoluzodpovední aj za férovo prebiehajúci proces (Capus, 2015, s. 
12). S tým logicky súvisia aj viaceré otázky týkajúce sa nielen 
statusu úradného prekladateľa, ale aj funkčnosti systému 
úradného  prekladateľstva a tlmočníctva na celonárodnej 
a kantonálnej úrovni. Napriek narastajúcej potrebe zjednotiť 
fungovanie systému úradného prekladu a tlmočenia nevznikla vo 
Švajčiarsku zatiaľ žiadna centrálna inštitúcia, ktorá by 
zjednocovala prekladateľov a tlmočníkov a koordinovala ich prácu 
na všetkých úrovniach konfederácie. Takéto inštitúcie neexistujú 
jednotne ani vo všetkých kantónoch. Z ankety z r. 2013, ktorej 
cieľom bolo zmapovať stav úradného resp. súdneho tlmočenia 
a prekladu na kantonálnej úrovni vyplynulo, že len menej ako 
polovica kantónov disponuje inštitúciou, ktorá koordinuje prácu 
prekladateľov a tlmočníkov. Z toho vyplýva, že asi len v polovici 
kantónov existuje zoznam úradných tlmočníkov a prekladateľov 
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pre políciu, prokuratúru a justíciu. Podľa výstupov tejto ankety 
v súčasnosti vyvíja 12 kantónov úsilie o profesionalizáciu systému 
úradného, resp. súdneho tlmočenia. Predstavy o fungovaní 
takého systému sa ale líšia, a to najmä pri kritériách na prijatie 
úradných prekladateľov a súdnych tlmočníkov do 
zoznamov vedených na polícii alebo na súde. Najčastejšie 
podmienkou prijatia do zoznamu je podľa výsledkov ankety 
písomná žiadosť uchádzačov o vykonávanie práce súdneho 
tlmočníka a prekladateľa a výpis z registra trestov. Sedem 
kantónov uviedlo ako jednu z podmienok absolvovanie povinných 
vzdelávacích kurzov. Odborné vedomosti, ktorými by mal 
disponovať každý súdny prekladateľ a tlmočník, ako napr. 
poznatky z práva a ovládanie tlmočníckych techník, požadujú len 
niektoré kantóny. Príslušné vzdelanie pre vykonávanie práce tiež 
nie je základnou podmienkou vo všetkých kantónoch, a pokiaľ ide 
o stupeň jazykových znalostí pre príslušný pracovný jazyk, sú aj 
také kantóny, ktoré nemajú žiadne konkrétne požiadavky. 
Niektoré ojedinele vyžadujú jazykový stupeň C2. Pokiaľ ide 
o ďalšie kritériá na prijatie uchádzačov do zoznamu, štandardom 
je vo väčšine kantónov policajné preverenie a výpis z registra 
trestov. Hodinová sadzba za výkon tlmočníckej práce sa podľa 
prieskumu pohybuje od 50,- CHF do 150,- CHF (porov. Kipfer, 
2015, s. 17).  

Tento heterogénny obraz svedčí o nejednotnom systéme 
úradného tlmočenia a prekladu vo Švajčiarsku a 
bezprostredne nastoľuje otázku potreby vytvoriť jednotné 
kvalitatívne kritériá pre výber a pôsobenie úradných 
prekladateľov a súdnych tlmočníkov vo všetkých kantónoch. 
Podľa názoru expertov ponúka vhodný funkčný model systém  
prekladateľstva a tlmočníctva v kantóne Zürich, ktorý opíšeme 
v ďalšej podkapitole. Zákonnú podstatu pre jeho uplatňovanie 
tvorí Nariadenie pre tlmočníkov (Dolmetscherverordnung) z r. 
2003 (kantonalzürcherische Loseblattsammlung LS 211.17) 
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a Predpis odbornej skupiny prekladateľstva a tlmočníctva z 18. 
februára 2004 (Reglement der Fachgruppe Dolmetscher- und 
Übersetzungswesen), ktoré regulujú organizáciu úradného 
tlmočenia a prekladu v súdnych inštitúciách a úradoch verejnej 
správy v kantóne Zürich a stanovujú zároveň základné 
kvalitatívne kritériá na výber a registrovanie prekladateľov 
a tlmočníkov v centrálnom zozname.20 

6.4.1 Systém úradného prekladu a súdneho tlmočenia 
v kantóne Zürich ako  inšpiratívny funkčný model  

Úradní prekladatelia a súdni tlmočnícimali pred r. 1999v kantóne 
Zürich nejednotný status. Úrady a súdy viedli vlastné zoznamy 
prekladateľov a tlmočníkov, ktoré využívali len interne. Kritériá na 
prijatie úradných prekladateľov a súdnych tlmočníkov do 
zoznamov vedených na polícii a súdoch neexistovali. Pri 
uchádzačoch sa neoverovala jazyková ani tlmočnícka 
kompetencia, ani vedomosti z oblasti práva. Prekladatelia sa do 
zoznamov zapisovali len na báze nejasných kritérií, často na 
základe dobrej vôle. Tento systém funguje v súčasnosti stále vo 
väčšine švajčiarskych kantónov. Na začiatku tretieho tisícročia sa 
ale v kantóne Zürich uskutočnila reforma systému úradného 
prekladu a súdneho tlmočenia.  Podnetom pre túto reformu bol 
parlamentný návrh Kantonálnej rady na riešenie nedostatkov 
v tejto oblasti predložený v r. 1999, ktorý vyplynul z kritiky 
nejednotného právneho statusu úradných prekladateľov 
a súdnych tlmočníkov registrovaných v množstve existujúcich 
zoznamov. V r. 2002 s intenciou riešiť tieto otázky vznikla 
odborná skupina Fachgruppe Dolmetscher- und 
Übersetzungswesen,ktorá pozostávalazo zástupcov súdov, štátnej 
prokuratúry, polície a migračného ústavu kantónu Zürich. 1. 

                                                                   
20 http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/ 

0B466AB6EF086B6FC1256DF900411DE5/$file/211.17.pdf. 
 

http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/0B466AB6EF086B6FC1256DF900411DE5/$file/211.17.pdf
http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/0B466AB6EF086B6FC1256DF900411DE5/$file/211.17.pdf
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januára 2004 vstúpilo do platnosti Nariadenie o tlmočníctve 
(Dolmetscherverordnung).Nariadenie obsahuje dodnes platné 
predpisy pre súdne inštitúcie a verejné správne úrady kantónu 
Zürich, ktoré sa týkajú vyhotovenia písomného a ústneho 
prekladu. Zahŕňajú v sebe odborné predpoklady 
uchádzačov, podmienky a postup pre ich prijatie do zoznamu 
úradných prekladateľov a súdnych tlmočníkov, ich práva 
a povinnosti a vyradenie zo zoznamu.21Týmto v kantóne Zürich 
prvýkrát vytvorili legislatívne stanovený štandard kvality naprácu 
úradných prekladateľov a tlmočníkov.  

Úradné tlmočenie a preklad v kantóne Zürich funguje ako 
čiastková oblasť štátnej organizácie. Centrálnou inštitúciou je 
Zentralstelle Dolmetscherwesen, ktorá sídli na najvyššom súde 
v Zürichu a funguje nielen ako organizačné, ale aj odborné, 
akreditačné a školiace centrum. V jej centrálnom zozname je 
zaevidovaných asi 600 tlmočníkov a prekladateľov pre asi 100 
rôznych jazykov, ktorých služby využíva mestská a kantonálna 
polícia, súdy, vyšetrovacie a ďalšie úrady. Za tlmočnícke 
a prekladateľské služby zaplatil kantón Zürich v roku 2010 pri 
hodinovej mzde od 60,- CHF do 75,- CHF okolo 8 miliónov CHF 
(porov. Albl-Mikasa a kol., 2011). Podľa Nariadenia o tlmočníctve 
má odborná skupina Fachgruppe Dolmetscher- und 
Übersetzungswesenv kantóne Zürichnasledovné hlavné úlohy: 

 vedie aktuálny zoznam tlmočníkov a prekladateľov, 

 rozhoduje o prijatí, zastavení činnosti a vyradení 
prekladateľov a tlmočníkov z centrálneho zoznamu 
tlmočníkov a prekladateľov, 

 zostavuje a vydáva smernice, 

                                                                   
21 http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/ 

0B466AB6EF086B6FC1256DF900411DE5/$file/211.17.pdf. 

http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/0B466AB6EF086B6FC1256DF900411DE5/$file/211.17.pdf
http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/0B466AB6EF086B6FC1256DF900411DE5/$file/211.17.pdf
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 dozerá na dodržiavanie nariadení a ustanovení, 

 informuje súdne a správne orgány o činnosti, fungovaní a 
záujmoch tlmočníkov a  prekladateľov, 

 zabezpečuje kvalitu práce prekladateľov a tlmočníkov 
koncipovaním systému výberu, ďalšieho vzdelávania 
a kontroly prekladateľov a tlmočníkov. 

Organizovaný systém úradného prekladu a súdneho tlmočenia 
v kantóne Zürich si vyžaduje spoluprácu odborníkov z viacerých 
oblastí. V tomto smere plní dôležité poslanie koordinačné 
centrum  Zentralstelle Dolmetscherwesen, ktoré má nasledovné 
úlohy: 

 vytvára stratégiu fungovania systému prekladu 
a tlmočenia, 

 zabezpečuje kvalitu, 

 koncipuje a zabezpečuje ďalšie vzdelávanie, 

 stará sa o tlmočníkov a prekladateľov a kontroluje ich 
činnosť, 

 poskytuje odborné a právne poradenstvo, 

 zabezpečuje internú a externú komunikáciu, 

 vedie koordinačné centrum. 

K centrálnym aktivitám koordinačného centra patrí najmä 
zabezpečenie kvality. Kľúčovou stratégiou je stanovenie postupu 
na prijatie prekladateľov a tlmočníkov do centrál–neho zoznamu 
a vytvorenie tzv. obligatória skúšobného systému. Od roku 2005 
je podmienkou pre prijatie uchádzača do zoznamu: 

 preverenie všetkých podkladov, ktoré zaslal uchádzač na 
prijatie do zoznamu úradných prekladateľov a súdnych 
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prekladateľov (vysvedčenia, osvedčenieo jazykových 
znalostiach, potvrdenie o trestnej bezúhonnosti), 

 pracovný pohovor s vedúcim alebo iným zamestnancom 
koordinačného centra, 

 absolvovanie dvojdňového základného kurzu úradného 
prekladu a súdneho tlmočenia,  ktorý sa organizuje 
v spolupráci Odbornej skupiny tlmočníctva 
a prekladateľstva (Fachgruppe Dolmetscher- und 
Übersetzungswesen) a Odbornej vysokej školy ZHAW 
(Fachhochschule ZHAW), kde sa účastníci oboznámia s 
otázkami etiky povolania, rolou tlmočníka a prekladateľa, 
tlmočníckymi technikami, vedomosťami o štáte a práve, 

 účasť na poldennom podujatí (príprava na skúšku, 
príklady z praxe), 

 zloženie skúšky pozostávajúcej z dvoch častí – písomnej 
skúšky formou Multiple-Choise-testu z oblasti práva 
a štátu a ústnej skúšky z oblasti tlmočenia (teoretické 
otázky, konzekutívne pretlmočenie článku z novín), 
pričom písomnú skúšku zabezpečuje odborná skupina 
Fachgruppe Dolmetscher- und Übersetzungswesen 
a ústnu skúšku Odborná vysoká škola ZHAW 
(Fachhochschule ZHAW) prostredníctvom docentov 
Inštitútu pre tlmočníkov a prekladateľov – IUED (Institut 
für Übersetzer und Dolmetscher).  

V r. 2007 boli jednotne preskúšaní všetci doposiaľ zaevidovaní 
úradní prekladatelia a tlmočníci. Odvtedy sú v zozname už len tí 
prekladatelia a tlmočníci, ktorí absolvovali základný kurz a zložili 
štandardizovanú skúšku, čím sa znížil počet registrovaných 
účastníkov z 1000 na súčasných 600. Dôležitým opatrením 
koordinačného centra bolo zavedenie doškoľovacích podujatí 
k úradnému prekladu a súdnemu tlmočeniu, ktoré sa konajú dva 
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až trikrát ročne k rôznym aktuálnym témam alebo výkladu 
nových zákonov. Novoprijatí tlmočníci majú možnosť zúčastniť sa 
na organizovanej poldennej praxi na súde. K zásadným 
opatreniam koordinačného centra patrí stanovenie predpisov 
a postupu pri podávaní sťažností súdov a úradov na prácu 
tlmočníkov. Zahŕňa postup zadávateľa práce pri podaní sťažnosti, 
písomné oboznámenie tlmočníka so sťažnosťou, jeho rozhovor 
s členom odbornej skupiny  Fachgruppe Dolmetscher- und 
Übersetzungswesen, preskúšanie jazykových znalostí a 
rozhodnutie výboru odbornej skupiny o napomenutí, preškolení, 
pozastavení činnosti alebo vyradení tlmočníka zo zoznamu. Pre 
zabezpečenie profesionality a plynulého fungovania systému 
úradného a súdneho tlmočenia sa zaviedli aj školenia pre 
objednávateľov prekladateľských a tlmočníckych služieb (súdov, 
úradov) zamerané na pravidlá apostup pri objednávaní 
tlmočníkov a prekladateľov na výkon práce.22 

Ku smerniciam, ktoré vypracovala odborná skupina Fachgruppe 
Dolmetscher- und Übersetzungswesen, patria aj rôzne predpisy a 
poučenia. Všeobecný predpis Merkblatt für Dolmetscherinnen 
und Dolmetscher uvádza nasledovné predpoklady na prijatie 
uchádzačov do zoznamu tlmočníkov a prekladateľov:  

 osobnostné predpoklady: spôsobilosť na právne úkony, 
švajčiarske štátne občianstvo alebo povolenie na pobyt, 
bezúhonnosť, presnosť, spoľahlivosť, absolútna 
dôveryhodnosť pre výkon práce (neprípustné je 
akokoľvek pôsobiť v prostredí drogovo závislých, 
hazardných hier, porno-priemysle a pod.), schopnosť 
vysokého pracovného nasadenia a koncentrácie na 
prácu, správne vyjadrovanie, mobilita vlastným 
dopravným prostriedkom;  

                                                                   
22 http://www.gerichte-zh.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/ob 

ergericht/Dolmetscherwesen/UEber_das_Dolmetscherwesen_.pdf. 
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 etické a právne predpoklady: zodpovednosť, 
nestrannosť, lojálnosť k objednávateľovi práce, 
neutrálnosť, schopnosť tlmočiť presne celý obsah 
výpovede, schopnosť zachovať mlčanlivosť; 

 odborné a jazykové predpoklady: odborné vedomosti 
z oblasti práva, znalosti tlmočníckych techník, znalosť 
príslušných jazykov a kultúr. 

Ďalší predpis Dolmetscheinsätze bei Behörden und Gerichten 
obsahuje rady pre sudcov, policajtov a štátnych zástupcov na 
efektívnu spoluprácu s tlmočníkmi. Na rozdiel od 
predchádzajúceho všeobecného predpisu nemá tento predpis 
záväzný charakter. Zohľadňuje skutočnosť, že tlmočenie je 
komplexná kognitívna činnosť, ktorá sa uskutočňuje ako 
viacúrovňový komunikačný proces s rôznymi komunikačnými 
partnermi a situačnými faktormi. To znamená, že pri súdnom 
a konferenčnom tlmočení je okrem jazykových a odborných 
vedomostí dôležitá aj plynulá komunikácia a spolupráca so 
zadávateľom práce (porov. Diriker 2004; Kalina 2006). Podľa Tanji 
Huber, vedúcej odbornej skupiny Fachgruppe Dolmetscher- und 
Übersetzungswesen a Zentralstelle Dolmetscherwesen v kantóne 
Zürich, je pre zvyšovanie kvality prekladateľských a tlmočníckych 
služieb najväčšou výzvou profesionalizácia systému úradného 
prekladu a súdneho tlmočenia vo Švajčiarsku. Predovšetkým 
súdni tlmočníci by mali podľa jej názoru vykonávať svoju prácu 
výlučne ako povolanie, nie ako voľnočasovú aktivitu alebo hobby, 
pretože vzhľadom na švajčiarsku legislatívu má dôležité poslanie. 
Toto náročné povolanie predpokladá okrem neustáleho 
vzdelávania tlmočníkov a prekladateľov aj vytvorenie systému 
manažmentu v tejto oblasti (Huber, 2015, s. 44).   
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6.4.2 Úradný preklad a tlmočenie v ďalších švajčiarskych 
kantónoch 

Inšpirujúc sa dôsledne vypracovaným systémom úradného 
prekladua tlmočenia v kantóne Zürich vznikli v posledných rokoch 
aj v niektorých ďalších kantónoch nariadenia a predpisy, ktoré 
v rôznych smeroch upravujú fungovanie úradného alebo súdneho 
prekladu na kantonálnej úrovni.  

V r. 2013 prijali v kantóne Zug Nariadenie o prekladateľstve 
v úradnom styku (Verordnung betreffend das 
Übersetzungswesen im behördlichen Verkehr – 
Übersetzungsverordnung). Totonariadenieobsahuje predpisy na 
vykonanie písomného a ústneho prekladu (tlmočenia), o ktoré 
požiadali správne a justičné úrady kantónu Zug.23Koordinačným 
centrom úradných tlmočníkov a prekladateľov v kantóne Zug je 
polícia, ktorá vedie zoznam a rozhoduje o prijatí. Predpis pre 
prekladateľov na úradoch a súdoch kantónu Zug (Merkblat für 
Übersetzende an Zuger Behörden und Gerichten)z roku 2013 
stanovuje kritéria a požiadavky na výber prekladateľov 
a tlmočníkov a ich zaradenia do tohto zoznamu.  

Rovnako ako v kantóne Zug aj v kantóne Bazilej vidiek/mesto v r. 
2013 prijali Nariadenie o  fungovaní prekladateľstva 
(Verordnung über das Übersetzungswesen), ktoré reguluje 
oblasť úradného tlmočenia a prekladu vo verejnoprávnej 
sfére.Organizačne, administratívne a odborne zabezpečuje 
fungovanie tohto systému Odborná skupina Fachgruppe 
Übersetzungswesens koordinačným centrom na súde. Dodatkový 
predpis k Nariadeniu o prekladateľstve, ktorý vstúpil do platnosti 
na začiatku r. 2015, určuje aj kvalitatívne kritériá na prijatie 
prekladateľov a tlmočníkov do zoznamu. Osobitý dôraz kladie na 
kvalifikáciu uchádzačov v príslušnom jazyku podloženú 

                                                                   
23

 http://www.lexfind.ch/dta/32835/2/161.15.pdf. 
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zodpovedajúcim diplomom. Podmienkou na prijatie uchádzača je 
pohovor, kde je dôležitým kritériom dobrá vyjadrovacia 
schopnosť v nemeckom jazyku.24 

S povolením koordinačného centra Zentralstelle 
Dolmetscherwesen a Spolku súdnych tlmočníkov a prekladateľov 
VZGDU kantónu Zürich vyšli aj Smernice –  tlmočenie a preklad 
pri úradoch departementu justície a bezpečnosti a pri súdoch 
(Richtlinien – Dolmetschen und Übersetzen bei den Diensten des 
Justiz- und Sicherheitsdepartemens (JSD) und den Gerichten) v 
kantóne Luzern.25V zmysle práva na tlmočníka v styku s úradmi a 
v trestnoprávnom konaní regulujú tieto smernice podľa vzoru 
kantónu Zürich základné princípy fungovania prekladateľ–ských a 
tlmočníckych služieb. Definujú aj osobné a odborné požiadavky, 
etické normy a právne povinnosti prekladateľov a tlmočníkov.    

V roku 2013 bola v kantóne Fribourg prijatá Smernica 
o vykonávaní prekladu v správe kantónu (Richtlinie zur 
Übersetzung in der Kantonsverwaltung), ktorá obsahuje 
všeobecné ustanovenia týkajúce sa organizácie prekladu 
v inštitúciách verejnej správy v kantóne Fribourg a predpisy 
ohľadne poskytovania jazykových služieb externými 
prekladateľmi.26 Táto smernica ale nereguluje oblasť súdneho 
prekladu a tlmočenia a neobsahuje ani predpisy týkajúce sa 
kvalitatívnych kritérií potrebných na vykonávanie práce úradného 
prekladateľa alebo súdnehotlmočníka. 

V ďalších kantónoch platia rôzne predpisy, v ktorých však nie sú 
tak explicitne, ako v kantóne Zürich alebo niektorýchďalších 

                                                                   
24 https://www.baselland.ch/Newsdetail-Finanzen-Kirchen.309167.0 

+M53f2998eff6.html. 
25 https://polizei.lu.ch/-/media/Polizei/Dokumente/Dolmetscherwese 

n/Richtlinien.pdf?la=de-CH. 
26 https://www.fr.ch/cha/files/pdf71/Directive_traduction_05_06_20 

14_DE.pdf. 
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menovaných kantónoch,vyjadrené podmienky a kvalitatívne 
kritériá na vykonávanie prekladateľskej a tlmočníckej činnosti 
v úradoch verejnej správy a na súdoch. Podľa správy vedúcej 
Odbornej skupiny a centra Zentralstelle Dolmetscherwesen 
kantónu Zürich Tanji Huber existuje v súčasnosti minimálne 26 
rôznych postupov na prijatie úradných prekladateľov a súdnych 
tlmočníkov do príslušných zoznamov. S tým súvisí aj vytvorenie 
odlišných štandardov pre vykonávanie práce úradných 
prekladateľov a súdnych tlmočníkov. V súčasnosti existujú aj 
v rámci jedného kantónu viaceré zoznamy, jeden na polícii, druhý 
na prokuratúre a tretí na súde. Okrem toho existujú aj ďalšie 
zoznamy rôznych spolkov združujúcich tlmočníkov 
a prekladateľov. V dôsledku odlišných predpisov sa vytvorili aj 
rozdielne pracovné podmienky a tarify na finančné ohodnotenie 
úradných prekladateľov a súdnych tlmočníkov pôsobiacich 
v kantónoch a v inštitúciách spolkovej správy. Rôzne kvalitatívne 
kritériásťažujú prekladateľom voľný pohyb, resp. vykonávanie 
práce vo viacerých kantónoch (Huber, 2015, s. 43). Je zrejmé, že 
všetky tieto faktory sú v rozpore aj so základnými princípmi 
právneho poriadku, resp. právom na spravodlivé 
zaobchádzaniev komunikácii s úradmi a súdmi, ako aj právom na 
pomoc tlmočníka v trestnoprávnom konaní. Pre cudzinca to 
v praxi môže znamenať, že v 26 kantónoch Švajčiarska mu 
poskytnú rôznu kvalitu tlmočníckych a prekladateľských 
služieb.Táto aktuálna heterogénna situácia viedla v poslednom 
období k otvoreniu diskusie o harmo–nizácii systému úradného 
prekladu a tlmočenia vo Švajčiarskus cieľom vytvoriť do budúcna 
jednotný systém.  

6.5 Harmonizácia a profesionalizácia systému 
úradného prekladu a tlmočenia vo Švajčiarsku  

V dôsledku globalizácie, rastúcej migrácie a voľného pohybu osôb 
v rámci Európy a tiež mimo nej narastá aj vo Švajčiarsku význam 
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prekladateľskej a tlmočníckej brandže. Do centra pozornosti sa 
dostáva potreba skvalitniť prekladateľské a tlmočnícke služby a 
vytvoriť funkčný systém prekladateľstva a tlmočníctva 
s jednotnými kvalitatívnymi kritériami pre všetky kantóny. Ako už 
bolo uvedené, predmetom kritiky sa v posledných rokoch stáva 
kvalita tlmočenia. Kritizujú sa najmä kritériá doterajšieho výberu 
úradných prekladateľov a súdnych tlmočníkov. Poukazuje sa aj na 
to, že vo väčšine kantónov stále funguje systém tzv. „ad-hoc 
tlmočenia“, teda spontánneho výberu občanov alebo migrantov 
s viacja–zyčnými znalosťami na prácu úradného prekladateľa 
alebo tlmočníka, ktorí sú registrovaní v rôznych zoznamoch 
a venujú sa tejto činnosti väčšinou len okrajovo vo voľnom čase 
(porov. Burger, 2015, s. 10).   

Podľa názoru viacerých expertov by tak ako v iných európskych 
krajinách aj švajčiarska justícia mala smerovať k profesionalizácii 
systému úradného, resp. súdneho prekladu a tlmočenia. Tá by sa 
nemala týkať len práce tlmočníka alebo prekladateľa, ale aj 
manažmentu, ktorý by zahŕňal políciu aj prokuratúru na báze 
vytvorenia centrálneho kompetenčného centra. Takéto centrum 
by malo okrem administratívnej a koordinačnej funkcie aj výsadu 
rozhodovať o výbere prekladateľov a tlmočníkov na báze jasných 
a transparentných kritérií.  V jeho kompetencii by bolo 
stanovenie opatrení a sankcií v prípade nekvalitnej práce 
tlmočníka. Podľa názoru expertov by sa uvedené kompetencie 
a funkcie nemali prenechávať výlučne vzdelávacej inštitúcii, i keď 
pre zabezpečenie kvality, t. j. vzdelávania a skúšania, pripúšťajú 
spoluprácu koordinačného centra s externými vzdelávacími 
inštitúciami v oblasti školstva, avšak so zachovaním všetkých  
právomocí centra v oblasti justície. 

Z predchádzajúceho výkladu je zrejmé, že jednotný funkčný 
systém prekladateľstva a tlmočníctva vo Švajčiarsku predpokladá 
spoluprácu viacerých inštitúcií. Ako príklad sa často uvádza model 
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fungovania systému úradného tlmočenia a prekladu v kantóne 
Zürich. S cieľom riešiť aktuálnu heterogénnu situáciu v oblasti 
tlmočenia a prekladu sa v marci 2015 konala konferenciu pod 
názvom „Der Richter und sein Dolmetscher – gut gedolmetscht 
und fair verhandelt“ (Sudca a jeho tlmočník – kvalitné tlmočenie 
a férové zaobchádzanie), ktorú organizoval Spolok švajčiarskych 
súdnych tlmočníkov a prekladateľov JUSLIGUA v spolupráci 
s Odbornou skupinou a koordinačným centrom prekladateľstva 
najvyššieho súdu kantónu Zürich (Zentralstelle 
Dolmetscherwesen). Tematizovali sa na nej viaceré otázky 
týkajúce sa harmonizácie oblasti úradného prekladateľstva 
a súdneho tlmočníctva a odzneli aj návrhy koncepcií a scenárov 
na fungovanie systému v budúcnosti.  

Prvý scenár predpokladá cielené prepojenie jednotlivých 
kantonálnych systémov v oblasti úradného prekladu 
a tlmočenia s možnosťou mobility a výmeny úradných 
prekladateľov a súdnych tlmočníkov v rámci kantónov, avšak za 
predpokladu ďalšieho progresívneho vývoja kantonálnych 
systémov, v ktorých budú zavedené transparentné kritériá na 
prijatie tlmočníkov do kantonálnych zoznamov. Tento systém sa 
ale vzhľadom na súčasný heterogénny stav javí ako málo funkčný 
až utopistický.  

Druhá koncepcia je založená na vízii vytvorenia nadkantonálne 
pôsobiacej odbornej komisie, konkordátov a zákona o voľnom 
pohybe tlmočníkov a prekladateľov.  Tento scenár predstavuje 
riešenie na federálnej úrovni a zahŕňa inštitucionalizáciu na báze 
spolupráce jednotlivých kantonálnych systémov a pôsobenia 
komisie, ktorá by sa zaoberala relevantnými témami v oblasti 
tlmočenia a prekladu, včítane odporúčania kvalitatívneho 
štandardu na prácu tlmočníkov a prekladateľov pre všetky 
kantóny. Kantóny by si v tomto systéme mohli zachovať relatívne 
veľkú suverenitu a autonómiu vytvorením vlastných kvalitne 
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fungujúcich kantonálnych systémoch, čo ale predpokladá aj 
náklady na ich zriadenie.   

Tretí scenár spočíva vo vytvorení nadkantonálne pôsobiaceho 
kompetenčného centra ako interdisciplinárnej skupiny, v ktorej 
by sa odborníci permanentne venovali rôznym otázkam 
úradného prekladu a súdneho tlmočenia. Vedenie tohto centra 
by tvorili jazykoví odborníci, právnici, úradní prekladatelia, súdni 
tlmočníci, vedci a ekonómovia, ktorí by garantovali fungovanie 
profesionálneho postupu akreditovania tlmočníkov 
a prekladateľov a zabezpečili stanovenie kvalitatívnych kritérií 
platných na celom území Švajčiarska. Pri tom by zohľadnili aj 
požiadavky na rôzne spôsoby tlmočenia a prekladu (napr. pri 
vypočúvaní na polícii, na súdnom pojednávaní, v písomnom 
prekladea pod.). Úlohou kompetenčného centra by bolo aj 
vypracovanie férových existenčných podmienok pre tlmočníkov 
a prekladateľov, ktoré im umožnia dlhoročné vykonávanie tejto 
práce ako hlavné povolanie. Činnosť tohto centra by ale 
nezahŕňala iné formy tlmočenia a prekladu, ako napr. 
interkultúrny preklad v školách alebo nemocniciach, konferenčné 
tlmočenie alebo tlmočenie v procese poskytovania azylu (porov. 
Huber, 2015, s. 47). Na podklade uvedených scenárov formuloval 
Spolok JUSLINGUA spoločnú víziu pre fungovanie systému 
úradného, resp. súdneho prekladu a tlmočenia v budúcnosti. Tá 
predpokladá jednotný koordinovaný systém pre celé Švajčiarsko, 
ktorý sa bude vyznačovať vysokou kvalitou tlmočníkov,  
prekladateľov a manažmentu, zabezpečením systému 
akreditovania a ďalšieho vzdelávania, vytvorením férových 
pracovných podmienok, tarifných platov s využitím synergií, ktoré 
budú minimalizovať administratívu a finančné náklady (Huber, 
2015, s. 44).   
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6.6 Štúdium tlmočníctva a prekladateľstva vo 
Švajčiarsku 

V súčasnosti je možné vo Švajčiarsku absolvovať štúdium 
tlmočníctva a prekladateľstva na vysokých školách v Ženeve, St. 
Gallene, Winterthure a Zürichu. Existujú aj súkromné školy, ktoré 
ponúkajú štúdium tlmočníctva a prekladateľstva. Vykonávanie 
tohto povolania ale umožňujú aj iné formy vysokoškolského 
vzdelania, napr. štúdium jazykov.  

Univerzita Ecole de traduction et d’interprétation – ETI27 
v Ženeve vzdeláva prekladateľov a konferenčných tlmočníkov v 
bakalárskom a magisterskom stupni v špecializácii „traduktológia“ 
a „terminológia“. Oficiálne ponúka štúdium v nemeckom, 
anglickom, arabskom, španielskom, francúzskom, talianskom 
a ruskom jazyku. Vyučovacím jazykom je francúzština.  

Vysoká škole Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften Winterthur– ZHAW28 ponúka bakalárske 
štúdium v odbore prekladateľstvo so špecializáciou „viacjazyčná 
komunikácia“, „komunikácia v technickej oblasti“ alebo 
„multimodálna komunikácia“. V magisterskom štúdiu je možné 
absolvovať štúdium aplikovanej jazykovedy v špecializácii 
„konferenčné tlmočenie“, „odborný preklad“, „komunikačné 
poradenstvo“ alebo „jazyková a kultúrna integrácia“. Okrem 
nemčiny tu možno absolvovať štúdium francúzštiny, taliančiny, 
španielčiny, angličtiny a ďalších jazykov, o ktoré je aktuálne 
záujem na európskom trhu. Kombinovanie jazykov závisí od 
aktuálnej ponuky v rámci konkrétneho odboru.   

Schule für Angewandte Linguistik v Zürichu a Chure – 
SAL29sprostredkúvaštúdium prekladateľstva. Ponuka jazykov je 

                                                                   
27 http://www.unige.ch/traduction-interpretation/faculte.html. 
28 https://www.zhaw.ch/de/linguistik/. 
29

 http://www.sal.ch/. 
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determinovaná počtom záujemcov. Môže to byť nemčina, 
angličtina, francúzština, taliančina, španielčina, ruština, 
portugalčina, srbčina, chorvátčina a v Chure aj románčina.   

Die Handels- und Dolmetscherschule St. Gallen – HDS30 ponúka 
štúdium v odbore „prekladateľstvo“ v rámci  rôznych jazykov.                                                                                                                                                             

Popri štúdiu prekladateľstva a tlmočníctva možno na 
švajčiarskych vysokých školách získať aj ďalšie špecializované 
vzdelanie. Univerzita v Lausanne – Université de Lausanne31 
sprostredkúva štúdium v špecializácii „literárny preklad“. Vysoká 
škola pre liečebnú pedagogiku – Hochschule für Heilpädagogik 
Zürich32 ponúka štúdium tlmočníctva v posunkovej reči.33 

Absolvovanie štúdia tlmočníctva a prekladateľstva vo Švajčiarsku 
otvára absolventovi cestu pracovať buď ako úradný prekladateľ, 
alebo súdny tlmočník pre rôzne úrady, políciu a súdy, alebo ako 
interkultúrny prekladateľ pre komunikáciu s osobami rôznych 
jazykov a kultúr. Lukratívnu pozíciu majú v súčasnosti konferenční 
tlmočníci, ktorí patria k dobre platenej elite, na rozdiel od 
literárnych prekladateľov, ktorí sú menej žiadaní. Len niektorí 
tlmočníci a prekladatelia majú možnosť zamestnať sa na stály 
pracovný pomer, väčšina vykonáva túto prácu na živnosť pri 
rôznych úradoch, podnikoch, organizáciách, úradoch verejnej 
správy alebo médiách. Mnohí pracujú pre rôzne agentúry, 
prípadne sú evidovaní v rôznych spolkoch tlmočníkov 
a prekladateľov. Každá z agentúr má špecifické podmienky na 
prijatie uchádzačov do interného zoznamu. Ako sme uviedli, pre 

                                                                   
30 http://hds.ch/. 
31 http://www.unil.ch/central/en/home.html. 
32 http://www.hfh.ch/de/studium/ba-logopaedie/?gclid=CNi30MfrjM 

kCFRcUGwod9TAAXg. 
33 porov.http://www.sdbb.ch/dyn/bin/179678-180148-1-uebersetze 

ndolmetschen-korr.pdf. 
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vykonávanie práce úradného prekladateľa a súdneho tlmočníka 
vo Švajčiarsku nie sú stanovené jednotné kritériá, každý kantón 
má vlastný systém a prijíma podľa odlišných kritérií uchádzačov 
do zoznamu prekladateľov a tlmočníkov, ktoré vedú súdy 
alebo polícia.   

6.7 Na záver 

Z predchádzajúceho výkladu je zrejmé, že vo Švajčiarsku 
v súčasnosti funguje nejednotný systém úradného tlmočenia 
a prekladu, v ktorom má úradný prekladateľ a 
tlmočník nejednotný status. Tento heterogénny stav je 
podmienený viacerými faktormi, ku ktorým patria predovšetkým 
špecifický historický vývoj, súčasné postavenie Švajčiarska 
v európskom prostredí, jedinečný politický systém resp. systém 
verejnej správy, ako aj netradičná historicky a kultúrne 
determinovaná viacjazyčnosť Švajčiarska.Na podklade analýzy 
systému úradného tlmočenia a prekladu na celoštátnej 
(spolkovej) a kantonálnej úrovni možno konštatovať, že vo 
Švajčiarsku neexistujú predpisy, ani centrálna inštitúcia, ktoré by 
celoplošne koordinovali fungovanie úradného prekladu a 
súdneho tlmočenia, a teda aj výber úradných tlmočníkov a 
prekladateľov do zoznamov na báze jednotne stanovených 
kvalitatívnych kritérií platných na všetkých úrovniach 
konfederácie Švajčiarska.  V inštitúciách Spolkovej správy sa síce 
vytvoril premyslený systém jazykových a prekladateľských 
služieb, ktoré zabezpečujú preklad úradných textov do všetkých 
úradných jazykov a komunikáciu spolkových úradov s občanmi vo 
všetkých úradných jazykoch, na úrovni jednotlivých kantónov ale 
fungujú rôzne systémy úradného prekladu a súdneho 
tlmočenia.V praxi to znamená, že existuje minimálne 26 rôznych 
postupov na prijatie úradných prekladateľov a súdnych 
tlmočníkov do príslušných zoznamov a platí minimálne 26 
odlišných štandardov pre vykonávanie ich práce.  
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V posledných rokoch sa vo Švajčiarsku akcentuje potreba 
skvalitniť prekladateľské a tlmočnícke služby a čoraz 
intenzívnejšie sa nastoľuje otázka potreby vytvoriť funkčný 
systém prekladateľstva a tlmočníctva, ktorý bude garantovať 
jednotné kvalitatívne kritériapre výber a činnosť úradných 
prekladateľov a súdnych tlmočníkov vo všetkých kantónoch. 
Základnou požiadavkou je vytvorenie jednotného systému, 
pričom do úvahy prichádza niekoľko scenárov. Takýto systém 
predpokladá spoluprácu viacerých inštitúcií, pričom ako príklad 
experti často uvádzajú model overeného a dobre fungujúceho 
systému úradného prekladu a tlmočenia v kantóne Zürich.V tejto 
súvislosti sa hovorí aj o harmonizácii a profesionalizácii systému 
úradného tlmočenia a prekladu. Predovšetkým švajčiarska justícia 
by mala smerovať k profesionalizácii úradného, resp. súdneho 
prekladateľstva a tlmočníctva. Profesionalizácia by sa nemala 
týkať len práce tlmočníka alebo prekladateľa, ale aj manažmentu 
na báze vytvorenia centrálneho kompetenčného 
centra.Predpokladáme, že je len otázkou času, keď sa tieto snahy 
vo Švajčiarsku aj reálne naplnia.     
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VII. kapitola 

Vývoj a súčasný stav úradného 
prekladu v holandsky hovoriacich 

krajinách 
Marketa Štefková, Lucia Matejková  

Projekt, na základe ktorého vznikla táto publikácia, zameral svoju 
pozornosť na postavenie málo rozšírených jazykov 
v medzinárodnej právnej komunikácii. Ako sme naznačili 
v kapitole o trhu s právnym prekladom na Slovensku, tieto jazyky 
majú práve v segmente právneho prekladu na trhu s odborným 
prekladom špecifické postavenie. To vyplýva z viacerých faktorov, 
ktorým sa bližšie venujeme v kapitole Štatistický výskum 
postavenia málo rozšírených jazykov v oblasti právneho prekladu 
na Slovensku a v Česku, ako napríklad nespochybniteľná právna 
platnosť pôvodnej jazykovej verzie právneho textu, viazanej na 
východiskový právny systém, podľa ktorého text vznikol.  

Na dôležitosť prvotnej jazykovej verzie a potrebu kvalitného 
prekladu poukazujú aj opatrenia známe takmer vo všetkých 
členských štátoch EU a civilizovaného sveta. Máme na mysli 
opatrenia týkajúce sa vyhotovovania úradných, osvedčených či 
certifikovaných prekladov spôsobom, ktorý zabezpečí 
vyhotovenie prekladu prekladateľom, ktorý prešiel istým 
výberom a vyhotovenie, z ktorého je zrejmá pôvodná a preložená 
verzia právneho textu. Jedným z nich je aj potreba osvedčovania 
či overovania prekladov právnych textov do iných jazykov 
v rôznych formách, vyhotoveniach a pod odlišnými názvami. 
V tejto kapitole, v nadväznosti na predchádzajúci a nasledujúci 
výklad k uvedenej problematike, v krátkosti špecifikujeme spôsob 
vyhotovenia takýchto prekladov v holandsky hovoriacich 
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krajinách, pričom nadviažeme na výklad o situácii v iných 
jazykových oblastiach a situáciu v Holandsku a Belgicku 
reflektujeme z pohľadu slovenských noriem na výkon 
porovnateľnej prekladateľskej činnosti. Súčasný stav úradného 
prekladu v Holandsku a Belgicku reflektujeme v širších 
súvislostiach vývoja právneho prekladu a tlmočenia v EÚ. 

7.1 Európska smernica a situácia pred ňou 

V októbri 2013 uplynula členským štátom lehota na 
implementáciu prvej smernice EÚ o právach podozrivých v 
trestnom konaní. Táto smernica zaručuje občanom právo na 
tlmočenie počas trestných konaní v ich vlastnom jazyku a na 
všetkých súdoch EÚ. Smernicu navrhla Európska komisia v roku 
2010, nadväzujúc na výsledky medzinárodných projektov AGIS: 
Lifting Language Barriers in the Intercultural Legal Proceeding 
(JAI/2003/AGIS/048) a AGIS II: Questionnaire on the Provision of 
Legal Interpreting and Translation in the EU (JLS/2006/AGIS/052), 
ktoré boli prvým krokom k prijatiu Smernice Európskeho 
parlamentu a Rady č. 2010/64/EÚ o práve na tlmočenie a preklad 
v trestnom konaní1. Prinášajú prehľad krokov, ktoré podnikli 
orgány EÚ na podnet medzinárodných tímov odborníkov na 
právny preklad na zavedenie minimálnych štandardov kvality 
právneho prekladu a tlmočenia v jednotlivých členských štátoch 
a na zabezpečenie práva na preklad a tlmočenie v trestnom 
konaní. Dnes je už smernica č. 2010/64/EÚ súčasťou legislatívy 
všetkých členských štátov a tým by mala výrazne prispieť k 
harmonizácii podmienok výkonu právneho prekladu a tlmočenia 

                                                                   
1 Výsledky týchto projektov vyšli v knižnej podobe v publikáciách 

Aequilibrium: Instruments for Lifting Language Barriers in 
Intercultural Proceedings (2005) a Status Quaestionis: The Provision 
of Legal Interpreting and Translation in the EU (2008). 
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pre orgány verejnej moci v jednotlivých členských štátoch.2 Pre 
prekladateľa právnych textov z dokumentu vyberáme niekoľko 
zaujímavých a relevantných zásad, ktoré by štátne orgány mali 
implementovať do trestného konania. 

Európska komisia navrhla v smernici pravidlá, podľa ktorých by 
boli krajiny EÚ povinné zabezpečiť podozrivým tlmočnícke a 
prekladateľské služby v plnom rozsahu. Smernica o práve na 
tlmočenie a preklad v trestnom konaní zaručuje občanom právo 
na vypočutie, účasť na pojednávaniach a právne poradenstvo vo 
vlastnom jazyku v ktorejkoľvek fáze trestného konania na 
všetkých súdoch EÚ. Náklady spojené s prekladateľskými a 
tlmočníckymi službami znáša príslušný členský štát a nie 
podozrivá osoba. Podľa smernice je potrebné zaviesť 
mechanizmus na zistenie toho, či podozrivé alebo obvinené 
osoby hovoria jazykom trestného konania a v prípade, že 
nehovoria, zabezpečiť im preklad a tlmočenie v rodnom jazyku 
alebo v akomkoľvek inom jazyku, ktorým hovoria alebo mu 
rozumejú. Tlmočníka je potrebné zabezpečiť bez zbytočného 
odkladu.  

Smernica zároveň stanovuje štátnemu orgánu povinnosť 
kontrolovať primeranosť poskytovaného tlmočenia a prekladu 
a v prípade, že sa kvalita považuje za nedostatočnú, nahradiť 
ustanoveného tlmočníka. Tu poukazujeme na požiadavku 
systematického monitorovania prekladateľských a tlmočníckych 
úkonov a vyhodnocovania ich kvality. Smernica ďalej vymedzuje, 
že štátny orgán by mal zabezpečiť preklad základných 
dokumentov alebo aspoň ich relevantných častí. Za vždy základné 
dokumenty považuje každé rozhodnutie, ktorým sa osoba 
pozbavuje osobnej slobody, každé obvinenie, obžalobu alebo 
rozsudok. V článku 3 odsek 7 smernica umožňuje namiesto 

                                                                   
2 Presný obsah Smernice 2010/64/EÚ pozri v databázach európskej 

legislatívy eurlex alebo celex. 
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písomného prekladu poskytnúť ústny preklad alebo ústne 
zhrnutie základných dokumentov. Jednou z iniciatív smernice je aj 
sprístupnenie vnútroštátnych databáz právnych prekladateľov 
a tlmočníkov ostatným členským štátom. Smernica zahŕňa i 
možnosť využiť videokonferenciu na tlmočenie na diaľku. 

S cieľom zefektívniť komunikáciu by členské štáty mali venovať 
pozornosť informovanosti štátnych orgánov o osobitosti 
komunikácie prostredníctvom prekladateľa alebo tlmočníka, aby 
prekladatelia a tlmočníci boli schopní zabezpečiť účinnú 
a efektívnu komunikáciu. Osveta v oblasti uplatnenia prekladateľa 
a tlmočníka v konaní pred štátnymi orgánmi je z nášho pohľadu 
veľmi účinným spôsobom, ako odstrániť viaceré komunikačné 
problémy, ktoré pri preklade a tlmočení vznikajú pre 
nedostatočnú informovanosť zadávateľov o priebehu takejto 
komunikácie. Prekladatelia a tlmočníci sú v praxi konfrontovaní 
so zadaniami, ktoré sú v rozpore s príslušným zákonom 
a vyhláškami, alebo zadávatelia nevedia reagovať na organizáciu 
komunikácie v priebehu konania na súde, resp. pri výsluchu. 

Po prijatí uvedenej smernice iniciovala novozaložená európska 
organizácia právnych prekladateľov a tlmočníkov EULITA spolu 
s translatologickým inštitútom Lessius v Antverpách projekt 
TRAFUT: Training for the Future (JUST/JPEN/AG/1549). Cieľom  
tohto projektu bolo organizovanie niekoľkých špecializovaných 
sústredení odborníkov – teoretikov aj praktikov – právneho 
prekladu a tlmočenia a ostatných zainteresovaných strán, ako 
vzdelávacích inštitúcií, zástupcov orgánov verejnej moci, najmä 
orgánov činných v trestnom konaní. Tieto sústredenia mali 
uľahčiť implementáciu smernice v jednotlivých členských štátoch 
a zmapovať stav implementácie v období realizácie projektu.  

Podobný zámer ako projekt TRAFUT, no s iným obsahom 
a metodológiou, má projekt ImPLI – Improving Police and Legal 
Interpreting. Jeho cieľom bolo takisto uľahčenie implementácie 
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smernice, ale aj zmapovanie situácie tlmočenia pre orgány činné 
v trestnom konaní v zúčastnených krajinách a vypracovanie 
modelov vzdelávania tlmočníkov na účely trestného konania, ako 
aj školenia zadávateľov takýchto tlmočníckych úkonov. Zámerom 
výskumu je presadenie ustanovení smernice s ohľadom na 
tlmočnícke techniky a ich nácvik na hladký priebeh výsluchov na 
polícii, procesných úkonov na prokuratúre a súdoch (Štefková 
2013, s. 48-51). 

7.1.1 Situácia v Holandsku a Belgicku pred smernicou 

V Holandsku bol prvý zákon týkajúci sa výkonu činnosti úradných 
prekladateľov a tlmočníkov prijatý v roku 1878. Už v tomto 
zákone boli stanovené podmienky pre výkon prekladateľskej 
činnosti, zákon sa ale nevenoval definícii tlmočníckej činnosti. 
Uchádzač musel preukázať, že má stredoškolské vzdelanie 
z jedného alebo viacerých cudzích jazykov a že dostatočne ovláda 
holandský jazyk. Orgány verejnej moci však neboli povinné 
využívať služby úradných prekladateľov, a preto bolo 
dodržiavanie týchto podmienok relatívne. Uvedený zákon bol 
novelizovaný až na podnet uvedenej európskej smernice 
a nahradil ho zákon platiaci dodnes. Definícia činnosti úradných 
tlmočníkov v dnešnom znení sa v Holandsku datuje až od 1. 1. 
2009 (Bermouna 2013, s. 18 – 20). 

V súvislosti s procesom novelizácie aktuálneho slovenského 
zákona týkajúceho sa úradného prekladu a tlmočenia je 
zaujímavé aspoň v krátkosti sa dotknúť procesu vzniku 
uvedeného holandského zákona. Tento proces by mohol byť 
podnetnou inšpiráciou pre nášho zákonodarcu na uchopenie 
novelizačného procesu v praxi. V roku 2003 holandský minister 
spravodlivosti ustanovil komisiu, ktorá mala definovať nároky na 
kvalitu úradných tlmočníkov a prekladateľov. Komisia vypracovala 
v roku 2005 správu na praktický a efektívny výkon úradného 
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prekladu a tlmočenia3, na základe ktorej bol v októbri 2007 
vypracovaný návrh zákona. Tento zákon okrem iného zaviedol 
celoštátny register, pravidlá vyčiarknutia a širokú diskusiu 
rozpútala najmä požiadavka celoživotného vzdelávania 
prostredníctvom zbierania kreditov za účasť na odborných 
podujatiach. 

V Belgicku bol stav úradného prekladu veľmi nejednotný. 
Donedávna nejestvoval v tejto krajine na celonárodnej úrovni 
zákon, ktorý by jasne definoval postavenie úradného prekladateľa 
a tlmočníka. Napriek tomu sa v Belgicku vzhľadom na jeho 
historický vývoj a komplikovanú jazykovú situáciu venovala 
problematike právneho či úradného prekladu pozornosť 
v podstate už od vzniku Belgického kráľovstva v roku 1830. Nie je 
cieľom tejto štúdie podrobne popísať celý vývoj komplikovanej 
jazykovej politiky v Belgicku, no nedá nám nepristaviť sa 
v krátkosti aspoň pri udalostiach, ktoré mali priamy súvis so 
vznikom právnych noriem, ktoré dodnes určujú právo občana na 
preklad a tlmočenie v súdnych sporoch.  

Ide predovšetkým o právo občanov Belgického kráľovstva, ktorí 
neovládajú ďalšie úradné jazyky krajiny okrem vlastného, 
materinského, na konanie v jazyku spoločenstva, z ktorého 
pochádzajú. Tieto právne úpravy boli dôsledkom procesu z roku 
1860, v ktorom boli dvaja Flámi neprávom odsúdení na smrť bez 
možnosti obrany, keďže nerozumeli jazyku procesu, teda 
francúzštine. Na základe toho bola v roku 1873 zavedená 
holandčina v Belgicku ako druhý úradný jazyk v súdnych sporoch, 
v ktorých obvinený nerozumel francúzštine. Až tzv. Zákon 

                                                                   
3 Rapport kwaliteitseisen beëdigde vertalers en tolken. Praktisch en 

effectief. Pozri bližšie: http://docplayer.nl/618432-Praktisch-en-
effectief-rapport-van-de-commissie-kwaliteitseisen-tolken-en-
vertalers.html. 
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rovnosti4 z roku 1898 zrovnoprávnil holandčinu ako úradný jazyk 
štátnej správy, vzdelávania a súdnictva. 

Tieto okolnosti uvádzame na dokreslenie celkového obrazu 
o právnom preklade v Belgicku, ktorý vzhľadom na viacjazyčnosť 
Belgicka prebieha veľmi intenzívne a v oveľa väčších objemoch 
textov, ako v iných monolingválnych členských krajinách EÚ. 
Napriek tomu, že v Belgicku nejestvovala samostatná právna 
úprava pre úradných prekladateľov, bolo právo na preklad 
a tlmočenie zakotvené vo viacerých právnych normách, z ktorých 
najvýznamnejšia je tzv. Jazykový zákon pre súdne spory5. Nárok 
na preklad a tlmočenie sú čiastočne upravené v jednotlivých 
základných kódexoch ako trestný poriadok, občiansky súdny 
poriadok a pod. 

Prvá profesijná organizácia úradných prekladateľov vznikla pred 5 
rokmi, do januára 2015 však v krajine nejestvoval jednotný 
celoštátny register úradných prekladateľov, v každej provincii 
platili iné kritériá na výber prekladateľov a pravidlá výkonu ich 
činnosti. Najvyššie požiadavky na kvalitu mala provincia Antverpy. 
Tieto pramenili z iniciatív tlmočníckeho a prekladateľského 
inštitútu na Fakulte aplikovanej jazykovedy Katolíckej univerzity 
Leuven so sídlom v Antverpách, ktorý bol okrem iného 
iniciátorom a spolurealizátorom európskych projektov 
zameraných na vytvorenie medzinárodnej profesijnej organizácie 
úradných prekladateľov a tlmočníkov EULITA, ako aj vytvorenie 

                                                                   
4 Wet betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het 

opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en 
verordeningen.Pozri bližšie: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl
&la=N&cn=1961053130&table_name=wet. 

5  Wet op het gebruik der talen in gerechtszaken. Pozri bližšie: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl
&la=N&cn=1935061501&table_name=wet 
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spomínanej európskej smernice. Tento inštitút ponúka aj 
profesionálne dvojročné vzdelávanie pre úradných prekladateľov. 
To sa však nateraz nepodarilo akreditovať na celoštátnej úrovni.  

Proces vzniku zákona v súlade s európskou smernicou bol 
v Belgicku na rozdiel od Holandska veľmi zdĺhavý, 
netransparentný a spojený s komplikovanými rokovaniami 
profesijných organizácií prekladateľov a ďalších zainteresovaných 
strán. V roku 2011 podala Komora prekladateľov, tlmočníkov 
a filológov Belgicka na najvyšší súd pre živnostníkov a SZČO 
žiadosť na vymedzenie štatútu úradného prekladateľa 
a vytvorenie národného registra v súvislosti so smernicou EP a na 
stanovenie minimálnych štandardov kvality prekladu a tlmočenia 
v trestných veciach. V tom istom roku bol v belgickom senáte 
prerokovaný návrh zákona o úradných prekladateľoch 
a tlmočníkoch, no pre rozpory medzi jednotlivými profesijnými 
organizáciami6 ho senát neprijal. Zákon na založenie národného 
registra súdnych znalcov a národného registra úradných 
prekladateľov, tlmočníkov a prekladateľov-tlmočníkov7bol 
belgickým senátom prijatý až 10. apríla 2014, teda takmer rok po 
uplynutí lehoty na implementovanie európskej smernice.  

                                                                   
6 Pozri: Beroepsvereniging Beëdigde Vertalers en Tolken (BBVT), 

Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT). 
7 Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de 

oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en 
tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, 
tolken en vertalers-tolken pozri bližšie: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl
&la=N&table_name=wet&cn=2014041090. 
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7.2 Právne normy upravujúce preklad v právnej 
komunikácii v Holandsku a Belgicku 

Medzi hlavné legislatívne texty, ktoré v Holandsku definujú výkon 
činnosti úradných tlmočníkov a prekladateľov, patrí Zákon č. 375 
o menovaní tlmočníkov a prekladateľov a o kvalite a integrite 
úradných tlmočníkov a prekladateľov z 11. októbra 20078 (ďalej 
len Zákon), ktorý vstúpil do platnosti 1. 1. 2009.  Ďalšími 
legislatívnymi textami, ktoré upravujú výkon tejto činnosti, sú:  

 Vyhláška / Rozhodnutie o úradných prekladateľoch 
a tlmočníkoch  

 Vyhláška / Rozhodnutie o zápise do registra úradných 
tlmočníkov a prekladateľov 

 Vyhláška / Rozhodnutie o predĺžení zápisu do registra 
úradných tlmočníkov a prekladateľov 

 Vyhláška / Rozhodnutie o permanentnom vzdelávaní, 
Nariadenie o predĺžení zápisu do registra úradných 
tlmočníkov a prekladateľov 

 Vyhláška / Rozhodnutie o legitimačnom preukaze 
tlmočníkov a prekladateľov  

Zákon definuje podmienky zápisu úradných prekladateľov 
a tlmočníkov do registra, menovanie úradných prekladateľov 
a tlmočníkov, vybavovanie sťažností, povinnosti úradných 
prekladateľov a tlmočníkov.  

V Belgicku upravuje výkon činnosti úradného prekladu 
a tlmočenia zatiaľ len vyššie menovaný Zákon na založenie 
národného registra súdnych znalcov a národného registra 

                                                                   
8 Wet van 11 oktober 2007, houdende regels inzake de beëdiging van 

tolken en vertalers en de kwaliteit en de integriteit van beëdigde 
tolken en vertalers. 
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úradných prekladateľov, tlmočníkov a prekladateľov-tlmočníkov 
prijatý 10. apríla 2014. Tento zákon je významným krokom k 
jasnejšiemu definovaniu postavenia úradného prekladateľa a 
tlmočníka v Belgicku. Výkon úradného prekladu a tlmočenia je 
týmto zákonom umožnený len osobám registrovaným v 
národnom registri a stanovuje aj niektoré nároky na vzdelanie a 
znalosti úradných prekladateľov a tlmočníkov. Podobne ako 
terajší slovenský zákon upravuje zároveň aj činnosť súdnych 
znalcov.   

V nasledujúcom výklade sa venujeme podrobnejšie konkrétnym 
aspektom výkonu činnosti úradného prekladateľa a tlmočníka 
v Holandsku a Belgicku, pričom vzhľadom na dostupnosť 
informácií a krátku platnosť belgického zákona rozpracúvame 
predovšetkým holandskú situáciu. Belgická právna úprava, 
týkajúca sa zavedenia národného registra úradných prekladateľov 
a tlmočníkov, na 2,5 stranách rámcovo upravuje niektoré 
z aspektov výkonu úradného prekladu, podmienky zápisu 
úradných prekladateľov do celonárodného registra a iné. 
Podstatné informácie k výkonu úradného prekladu uvádzame 
v porovnaní s holandskou situáciou v nasledujúcich častiach 
štúdie. V čase vzniku štúdie neboli na dostupných informačných 
kanáloch zverejnené bližšie informácie o vykonávacích 
predpisoch k belgickému zákonu. Zákon ale predpokladá 
minimálne sformulovanie tzv. deontologického kódexu, ktorý 
normuje etické aspekty výkonu tejto činnosti. 

7.3 Národný register 

V Holandsku je vedený unifikovaný register úradných 
prekladateľov, za ktorý je zodpovedné Ministerstvo spravodlivosti 
Holandska. Ministerstvo môže vedením registra poveriť inú 
osobu. Register úradných prekladateľov a tlmočníkov sa vedie na 
stránke Úradu pre výkon zákona o úradných tlmočníkoch 
a prekladateľoch (Bureau Wbtv). Tento úrad spadá pod Radu pre 
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právnu pomoc (Raad voor Rechtsbijstand) a je Ministerstvom 
spravodlivosti Holandska poverený výkonom určitých častí zákona 
o úradných prekladateľoch a tlmočníkoch. V registri úradných 
prekladateľov a tlmočníkov sú uvedené osobné údaje osoby, 
označenie, či je daná osoba prekladateľ alebo tlmočník, 
východiskový a cieľový pracovný jazyk (jazyky) prekladateľa alebo 
tlmočníka a iné špecifické zručnosti, ktoré si prekladateľ alebo 
tlmočník želá uviesť v registri. 

Úrad pre výkon zákona o úradných tlmočníkoch a prekladateľoch 
je okrem vedenia registra zodpovedný aj za zápis a vyčiarknutie 
prekladateľov a tlmočníkov, vývoj legislatívy týkajúcej sa výkonu 
zákona a poradenskú činnosť v súvislosti so zvyšovaním kvality 
prekladateľských a tlmočníckych úkonov, vybavovanie sťažností 
súvisiacich s registrom úradných prekladateľov a tlmočníkov, 
menovanie inštitúcií a odborníkov, ktorí vykonávajú skúšky 
z jazyka a kultúry, určovanie povinného vzdelávania potrebného 
v rámci permanentného vzdelávania, vydávanie potvrdení 
o zápise úradného tlmočníka a prekladateľa za účelom 
menovania prekladateľa alebo tlmočníka na súde a vydávanie 
legitimačného preukazu úradného prekladateľa alebo tlmočníka. 
Vykonáva i informačnú činnosť. Úrad spolupracuje s nezávislými 
komisiami. 

V Belgicku spravuje a pravidelne aktualizuje národný register 
prekladateľov, tlmočníkov a prekladateľov-tlmočníkov podľa 
príslušného zákona minister spravodlivosti, ktorý zároveň prijíma 
žiadosti na zápis uchádzačov o výkon tejto činnosti do registra 
a je oprávnený zapísané osoby z registra vyčiarknuť. Register 
obsahuje celé meno zapísanej osoby, jej pohlavie a spôsob 
výkonu činnosti, teda prekladateľ, tlmočník, alebo kombinácia 
oboch. Zapísaný prekladateľ je povinný uviesť kontaktné údaje, 
na základe ktorých ho štátny orgán môže kontaktovať v prípade 
potreby jeho služieb. Rovnako ako v slovenskom zákone nie je 
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presne definované, o aké údaje ide, čo umožňuje rovnako ako 
v slovenskej situácii špekulatívne uviesť napríklad len adresu 
trvalého bydliska v zahraničí bez udania telefónneho čísla 
a mailovej adresy, čím sa na Slovensku niektorí prekladatelia 
pokúšajú vyhnúť zadaniam od štátnych orgánov, ktoré sú čo do 
odbornosti a časovej náročnosti pre nich nezaujímavé. Ďalším 
povinným údajom je tzv. procedurálny jazyk9 a ďalšie jazyky, na 
ktoré sa uchádzač registroval. Nie je pritom priamo z textu 
zákona jasné, čo sa procedurálnym jazykom myslí. Na rozdiel od 
slovenského a holandského registra uvádza registrovaný 
prekladateľ aj súdny okres, pre ktorý bude pracovať. Tu badať 
stále vplyv starého systému registrácie prekladateľov na 
jednotlivých miestnych súdoch. Podľa zákona stanoví kráľ, komu 
budú údaje v registri dostupné v plnej miere. 

Po splnení zákonom stanovených podmienok na zápis do 
holandského i belgického registra úradných prekladateľov 
a tlmočníkov a zápise prekladateľa alebo tlmočníka zloží daná 
osoba sľub týkajúci sa výkonu činnosti. V Belgicku skladá 
registrovaný prekladateľ / tlmočník sľub na miestnom príslušnom 
súde podľa adresy jeho trvalého pobytu a uchádzač s trvalým 
pobytom v zahraničí na príslušnom súde v Bruseli. Zápis do 
registra je v Holandsku platný päť rokov, po uplynutí tejto doby je 
možné predĺžiť ho na žiadosť zapísanej osoby. V Belgicku zákon 
dĺžku platnosti zápisu neupravuje. Identifikačným znakom 
úradného prekladateľa a tlmočníka je v oboch krajinách 
identifikačný preukaz a identifikačné číslo. Zákon ani v jednej 
z dotknutých krajín nedefinuje náležitosti a používanie úradnej 
pečiatky, ani sadzby za úradný preklad a úradné tlmočenie. 

Ďalej je v článku 28 holandského zákona stanovené, ktoré orgány 
sú povinné využívať služby výlučne úradných prekladateľov 

                                                                   
9  Vychádzajúc z interpretácie tohto pojmu kolegami v Belgicku 

predpokladáme, že ide o materinský jazyk uchádzača. 



Marketa Štefková, Lucia Matejková 

225 

a tlmočníkov. Ide o Oddelenie správneho práva Štátnej rady, súdy, 
prokuratúru, Imigračný a naturalizačný úrad, políciu a vojenskú 
políciu. Rovnako ako v Slovenskej republike je i v Holandsku 
možné uplatniť výnimku a ustanoviť prekladateľa alebo 
tlmočníka, ktorý nie je zapísaný v registri úradných prekladateľov 
a tlmočníkov, a to vtedy, ak v dôsledku časovej tiesne nie je 
v danom termíne dostupný zapísaný prekladateľ alebo tlmočník, 
alebo ak pre daný jazyk nie je zapísaný tlmočník alebo 
prekladateľ. Možnosť menovania prekladateľa a tlmočníka ad 
hoc, pre konkrétny úkon stanovuje aj belgická právna úprava, a to 
v časovej tiesni, nedostupnosti niektorého zo zapísaných 
prekladateľov a v prípade, že v registri pre daný jazyk nie je 
zapísaný žiadny prekladateľ. 

Medzi zákonom definované povinnosti úradných prekladateľov 
a tlmočníkov v Holandsku patrí povinnosť mlčanlivosti a 
povinnosť preukázať sa pri výkone činnosti identifikačným 
preukazom na žiadosť zadávateľa. Ak to špecifická povaha veci 
vyžaduje, má daný orgán, ktorý priberá úradného prekladateľa 
alebo tlmočníka, podľa článku 31 Zákona právo na vlastné 
náklady vyžiadať od prekladateľa alebo tlmočníka aktuálne 
osvedčenie o bezúhonnosti pred začatím úkonu prekladateľa 
alebo tlmočníka. Ostatné povinnosti úradných tlmočníkov 
a prekladateľov sú definované v Kódexe správania pre tlmočníkov 
a prekladateľov. 

Okrem registra úradných prekladateľov a tlmočníkov vedie Úrad 
pre výkon zákona o úradných prekladateľoch a tlmočníkoch 
v Holandsku tzv. Uitwijklijst. Ide o zoznam, v ktorom sú zapísaní 
tlmočníci a prekladatelia, ktorí spĺňajú podmienky pre zápis do 
registra, no nie je možné dokázať, že ovládajú pracovný jazyk na 
požadovanej úrovni, pretože pre daný jazyk v Holandsku 
neexistuje požadované vzdelanie alebo forma preskúšavania. 
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Vedenie tohto zoznamu upravuje samostatný legislatívny predpis 
Besluit Uitwijklijst Wbtv10.  

Belgická právna úprava napriek svojej kompaktnej forme venuje 
pomerne rozsiahlu pozornosť podmienkam vyčiarknutia zo 
zoznamu. To má v kompetencii opäť minister spravodlivosti na 
návrh predsedu miestneho súdu, alebo odvolacieho súdu 
v Bruseli pre prekladateľov s trvalým pobytom mimo územia 
Belgicka. Návrh je možné podať z dôvodu neuspokojivého 
výkonu, porušenia kódexu správania či konania, ktoré je 
v rozpore s postavením a úlohou prekladateľa či tlmočníka, a to 
po predchádzajúcom prerokovaní a možnosti prekladateľa / 
tlmočníka podať k návrhu svoje stanovisko. Vyčiarknutie má 
dočasnú platnosť, maximálne v dĺžke trvania jeden rok. 

7.4 Termín úradný prekladateľ a jeho štatút 

Termín úradný prekladateľ (beëdigde vertaler) je definovaný 
v kapitole I článku 1 holandského Zákona ako: „úradný 
prekladateľ: taký, ktorý je ako taký zapísaný v registri“. Úradný 
tlmočník (beëdigde tolk) je definovaný v rovnakom článku Zákona 
ako: „úradný tlmočník: taký, ktorý je ako taký zapísaný v registri“. 
Príslušné právne normy používajú pre označenie úradného 
prekladateľa a úradného tlmočníka termíny beëdigde vertaler 
a beëdigde tolk. Vyskytuje sa tu i termín beëdiging, pod ktorým 
rozumieme vymenovanie zapísaného prekladateľa alebo 
tlmočníka na okresnom súde príslušnom podľa miesta bydliska 
tlmočníka alebo prekladateľa. Menovanie je spojené so zložením 
sľubu a je podmienkou začatia činnosti. 

Rovnaké označenie prevzal aj belgický zákon o založení 
národného registra úradných prekladateľov, napriek tomu, že 

                                                                   
10 Bližšie pozri: 

http://www.bureauwbtv.nl/binaries/content/assets/wbtv/wetgevin
g/besluit-uitwijklijst-wbtv.pdf. 
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v Belgicku bolo roky zaužívané označenie gerechtstolk, teda 
súdny tlmočník. Pri inštitúciách, ktoré poskytujú vzdelávanie 
tlmočníkov a prekladateľov, sa stretávame i s inými označeniami 
činnosti prekladateľov a tlmočníkov v právnom diskurze, 
napríklad gerechtstolken (súdne tlmočenie), juridisch vertalen 
(právny preklad) a i..11 

Rozhodnutie o zápise do registra úradných prekladateľov 
v Holandsku definuje prekladateľa z povolania ako osobu, ktorá 
preloží minimálne 100 000 slov za rok. Pri definícii tohto rozsahu 
preloženého textu sa vychádza z priemerného počtu 2 500 
preložených slov za týždeň pri pracovnom týždni pozostávajúcom 
z 5 dní a 40 pracovných týždňov za rok. Pre zápis do registra ako 
úradný prekladateľ je potrebných päť rokov praxe ako prekladateľ 
z povolania v danej jazykovej kombinácii. Týchto päť rokov praxe 
musí bezprostredne predchádzať žiadosti o zápis do registra, 
minimálne jeden rok praxe musí byť po ukončení vzdelávania. 
Rovnaké podmienky – 5 rokov praxe, ktoré bezprostredne 
predchádzajú podaniu žiadosti o zápis, z toho minimálne jeden 
rok po ukončení vzdelávania – platia i pre zápis úradných 
tlmočníkov. Vyššie uvedené rozhodnutie definuje úradného 
tlmočníka ako osobu, ktorá tlmočí minimálne 200 hodín ročne 
v danej jazykovej kombinácii. Pri výpočte sa vychádza z počtu 5 
odtlmočených hodín týždenne (bez času stráveného cestou, 

                                                                   
11 Preklad uvedený v zátvorke je doslovný preklad daného 

označenia.Ak sa dané označenie vyskytuje v predloženej kapitole, 
používame doslovný preklad, aby sme pomenovania odlíšili. 
Pomenovanie beëdigde verlater / beëdigde tolk,používané 
v holandskej legislatíve, prekladáme ako úradný prekladateľ / 
úradný tlmočník. 
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čakaním a hodín venovaných permanentnému vzdelávaniu) pri 
40 pracovných týždňoch za rok12. 

Belgická úprava, rovnako ako slovenská, nestanovuje minimálny 
rozsah činnosti ako podmienku zápisu a registrácie v registri. 
Podmienkou zápisu je vek 21 rokov, občianstvo niektorého štátu 
EÚ, predloženie registra trestov, ktorým uchádzač preukáže, že je 
bezúhonný. Uchádzač je zároveň povinný preukázať potrebnú 
odbornú spôsobilosť a znalosť práva, ministrovi spravodlivosti 
predložiť písomné vyhlásenie, na základe ktorého bude 
dodržiavať deontologický kódex, zaviazať sa, že bude k dispozícii 
štátnym orgánom, ktoré budú potrebovať jeho služby a zložiť 
sľub. Odbornú spôsobilosť uchádzač preukazuje akýmkoľvek 
diplomom, resp. dokladom o praxi v dĺžke trvania najmenej 5 
rokov za uplynulých 8 rokov v relevantnom odbore. Čo sa týka 
znalosti práva, tú uchádzač preukazuje osvedčením, ktoré mu na 
tento účel vydá niektorá štátom akreditovaná vzdelávacia 
inštitúcia. 

Súčasťou holandského Štátneho vestníka je Kódex správania pre 
tlmočníkov a prekladateľov vzťahujúci sa na Zákon o úradných 
tlmočníkoch a prekladateľoch. Tento kódex predstavuje smernicu 
pre tlmočníkov a prekladateľov pri ich každodennom výkone 
činnosti. Obsahuje hodnoty a normy, ktoré by mali tlmočníci 
a prekladatelia dodržiavať pri výkone svojej činnosti. Tieto normy 
sú rozdelené do niekoľkých základných skupín. Prvou skupinou sú 
normy týkajúce sa všeobecnej profesionálnej prezentácie 
prekladateľa a tlmočníka. V rámci nej sa má vykonávateľ 
povolania snažiť o čo najvyššiu kvalitu dodávaných služieb, 
o nestrannosť a nezávislosť. Tlmočník alebo prekladateľ je 
povinný zachovávať mlčanlivosť. Táto časť kódexu pojednáva aj o 

                                                                   
12 Bližšie pozri: 

http://www.bureauwbtv.nl/binaries/content/assets/wbtv/wetgevin
g/besluit-inschrijving-rbtv.pdf. 
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autorských právach a ochrane spracúvaných údajov. Ďalšou 
časťou kódexu je profesionalita, v rámci ktorej sa akcentuje 
kompetentnosť a permanentné vzdelávanie. Nasleduje bod 
kolegialita, ktorá je definovaná poskytovaním súčinnosti a 
vzájomnej podpory. Ďalší bod kódexu sa týka výkonu činnosti, 
prijímania zákaziek, uzatvárania pracovných dohôd13. Vznik 
podobného tzv. deontologického kódexu predpokladá aj belgický 
zákon.  

7.4.1 Požiadavky na odbornú spôsobilosť uchádzača 
a inštitúcie poskytujúce vzdelávanie tlmočníkov 
a prekladateľov v Holandsku a Belgicku 

Belgický zákon zápis do registra okrem vyššie uvedených 
náležitostí nepodmieňuje žiadnou konkrétnou formou skúšky, ani 
podmienkou celoživotného vzdelávania a nepredpokladá teda ani 
overenie prekladateľských či tlmočníckych zručností uchádzača 
o výkon tejto činnosti. 

V Holandsku je na zápis do registra úradných prekladateľov 
a tlmočníkov potrebné absolvovať vzdelávanie preukazujúce 
minimálne jazykovú úroveň C1 z východiskového a cieľového 
jazyka. Navyše sa od tlmočníkov i prekladateľov vyžadujú 
špeciálne kompetencie, ktoré sa týkajú výkonu činnosti. Tieto 
kompetencie musí uchádzač o zápis do registra preukázať 
absolvovaním odborného vzdelávania trvajúceho minimálne 420 
hodín. 

Súčasťou požadovaných a testovaných tlmočníckych zručností 
v Holandsku je podľa Komentára k Rozhodnutiu o zápise do 
registra úradných prekladateľov a tlmočníkov tlmočnícka pamäť. 

                                                                   
13 Bližšie pozri: 
 http://www.bureauwbtv.nl/binaries/content/assets/wbtv/wetgevin

g/gedragscode-tolken-en-vertalers.pdf. 
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Tlmočník musí disponovať dobrou a cvičenou krátkodobou 
i dlhodobou pamäťou. Ďalšou súčasťou je textová analýza 
a parafrázovanie, vyžaduje sa i tréning notačnej techniky ako 
podpory pamäte. Neoddeliteľnou súčasťou činnosti tlmočníka je 
i prezentácia tlmočníka – tlmočník sa podľa uvedeného 
komentára musí vedieť profesionálne a správne prezentovať. 
U prekladateľa sa v Komentári k Rozhodnutiu o zápise do registra 
úradných prekladateľov a tlmočníkov kladie dôraz na prácu 
s textom a porozumenie textu – prekladateľ musí byť schopný 
rozlišovať jednotlivé druhy a typy textov, ich konvencie a cieľ, ako 
i príjemcu. Ďalším dôležitým aspektom je práca s textom 
v kultúrnom kontexte – pri preklade je potrebné brať ohľad na 
kultúrne špecifiká textu, východiskového i cieľového prostredia. 
Technické aspekty prekladu tiež patria k nevyhnutnostiam pri 
práci prekladateľa. Ide najmä o manažment vedomostí 
a terminológie. Poslednou, no nie najmenej dôležitou súčasťou je 
podľa komentára prezentácia prekladateľa. V Holandsku existuje 
vzdelávanie, ktoré sa zameriava vyslovene na precvičovanie 
odborných zručností tlmočníkov alebo prekladateľov nezávisle od 
jazykovej kombinácie. Inštitúcia, ktorá poskytuje toto 
vzdelávanie, je Vysoká škola pre tlmočníkov a prekladateľov ITV 
Hogeschool voor Tolken en Vertalers v Utrechte. Škola ponúka 
študijné moduly Všeobecné tlmočnícke techniky pre pokročilých 
a Všeobecné prekladateľské techniky. Každý z modulov (pre 
tlmočníkov aj pre prekladateľov) obsahuje 420 hodín a získava sa 
zaň 15 kreditov. Absolvovanie tohto modulu je podľa Zákona 
povinné pre zápis do registra úradných prekladateľov 
a tlmočníkov. Modul tlmočníckych alebo prekladateľských 
zručností môže byť integrovaný aj do štúdia prekladateľstva alebo 
tlmočníctva na uvedenej vysokej škole ITV Hogeschool voor 
Tolken en Vertalers, ktorá toto štúdium ponúka v jazykových 
kombináciách holandčina a cudzí jazyk (nemčina, angličtina, 
francúzština, taliančina, ruština alebo španielčina). Bakalárske či 
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magisterské štúdium tlmočníctva alebo prekladateľstva ponúkajú 
aj ďalšie vzdelávacie inštitúcie14.  

V Holandsku je možné absolvovať aj rôzne formy ďalšieho 
vzdelávania, ktoré sú určené pre skúsených prekladateľov 
a tlmočníkov. Inštitúciou, ktorá sa venuje okrem iného takémuto 
vzdelávaniu, je Ústav súdnych tlmočníkov a prekladateľov15. 
Tento ústav ponúka rôzne doškoľovacie programy pre tlmočníkov 
a prekladateľov, napríklad Súdne tlmočenie v trestných veciach, 
Právny preklad v trestných veciach, Súdne tlmočenie. Bližšie sa 
tejto téme venujeme v podkapitole celoživotné vzdelávanie. 

7.4.2 Skúšky úradných prekladateľov a tlmočníkov 

V prípade, že tlmočník alebo prekladateľ nedisponuje diplomom 
zo študijného odboru tlmočníctvo alebo prekladateľstvo, ktorý 
považuje komisia pre zápis do registra úradných prekladateľov 
a tlmočníkov za dostatočný, má možnosť preukázať svoje 
kompetencie zložením skúšok. Kritériá skúšok tlmočníkov 
alebo prekladateľov sú stanovené zákonom16. Skúška tlmočníka 
alebo prekladateľa je definovaná ako skúška, ktorou sa zisťuje, či 

                                                                   
14

 Pozri napr. Vertaalacademie Maastricht: 
http://www.zuyd.nl/studeren/studieoverzicht/vertaalacademie), 
Universiteit Utrecht (Master Vertalen): 
http://www.uu.nl/masters/vertalen), Universiteit van Amsterdam 
(Taalwetenschap Vertalen): 

 http://www.uva.nl/onderwijs/master/masteropleidingen/nav/langu
age/dutch/item/vertalen.html, Vrije Universiteit Amsterdam (ICT en 
Vertalen): www.vu.nl, Universiteit Leiden: 
http://www.leidenuniv.nl/. 

15 Stichting Instituut van Gerechtstolken en Vertalers. Pozri bližšie: 
www.sigv.nl. 

16 Bližšie pozri: 
http://www.bureauwbtv.nl/binaries/content/assets/wbtv/wetgevin
g/kader-voor-tolk-en-vertaaltoetsen.pdf. 

http://www.zuyd.nl/studeren/studieoverzicht/vertaalacademie
http://www.uu.nl/masters/vertalen
http://www.uva.nl/onderwijs/master/masteropleidingen/nav/language/dutch/item/vertalen.html
http://www.uva.nl/onderwijs/master/masteropleidingen/nav/language/dutch/item/vertalen.html
http://www.vu.nl/
http://www.leidenuniv.nl/
http://www.sigv.nl/
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uchádzač o zápis do registra ako úradný tlmočník alebo úradný 
prekladateľ spĺňa všetky požadované kompetencie vyplývajúce 
z článku 3 Zákona s výnimkou integrity. Na hodnotenie výkonu na 
skúške existuje hodnotiaca tabuľka17. 

Test tlmočníkov pozostáva z troch častí – z konzekutívneho 
tlmočenia v trvaní 6 minút (3 minúty z východiskového jazyka do 
cieľového a 3 minúty naopak), tlmočenie rozhovoru (maximálne 
30 minút) a tlmočenie z listu (10 minút). Stupňami „Zlé“, 
„Nedostatočné“ a „Dostatočné“ sa pri tlmočení hodnotí vernosť 
pretlmočenej informácie, práca s hlasom, prezentácia 
tlmočníka, jazyková kompetencia a používanie jazyka. Pre 
úspešné zloženie skúšky je potrebné absolvovať každú 
z uvedených častí s výsledkom „Dostatočné“. Hodnotenie „Zlé“ sa 
udeľuje pri mimoriadne podpriemerných výkonoch. 

Skúška prekladateľa pozostáva z prekladu dvoch textov, spolu 
v rozsahu 600 slov. Texty sú všeobecného, spoločenskovedného 
alebo informatívneho charakteru. Rovnakými stupňami ako pri 
tlmočení („Zlé“, „Nedostatočné“ a „Dostatočné“) sa hodnotí 
vernosť prekladu (ekvivalentnosť východiskového a cieľového 
textu, samostatnosť uchádzača pri práci s textom) a prezentácia 
prekladateľa (vyhotovenie prekladu, kohéznosť, gramatická 
stránka prekladu). 

                                                                   
17 Tlmočenie. Pozri bližšie: 

http://www.bureauwbtv.nl/binaries/content/assets/wbtv/wetgevin
g/beoordelingsraster-tolken.pdf, preklad pozri bližšie: 
http://www.bureauwbtv.nl/binaries/content/assets/wbtv/wetgevin
g/beoordelingsraster-vertalen.pdf. 

http://www.bureauwbtv.nl/binaries/content/assets/wbtv/wetgeving/beoordelingsraster-tolken.pdf
http://www.bureauwbtv.nl/binaries/content/assets/wbtv/wetgeving/beoordelingsraster-tolken.pdf
http://www.bureauwbtv.nl/binaries/content/assets/wbtv/wetgeving/beoordelingsraster-vertalen.pdf
http://www.bureauwbtv.nl/binaries/content/assets/wbtv/wetgeving/beoordelingsraster-vertalen.pdf
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7.4.3 Celoživotné vzdelávanie 

Na základe Rozhodnutia o permanentnom vzdelávaní18, ktoré 
vstúpilo do platnosti 1. 1. 2009, je úradný prekladateľ alebo 
tlmočník, zapísaný v holandskom registri úradných prekladateľov 
a tlmočníkov, povinný permanentne sa vzdelávať počas celej 
doby, kedy je zapísaný v registri. Cieľom vzdelávania je 
udržiavanie alebo zvyšovanie kvality úradných prekladov 
a tlmočníckej činnosti. Toto vzdelávanie je potrebné doložiť 80 
získanými kreditmi za obdobie zápisu, t. j. za päť rokov. Z 80 
kreditov musí byť minimálne 40 kreditov získaných za vzdelávaciu 
činnosť, pod ktorou sa rozumejú najmä absolvované školenia, 
prednášky, vzdelávanie, kurzy, workshopy, semináre, konferencie, 
kongresy, schôdze profesijných organizácií. Jeden kredit 
zodpovedá jednej hodine absolvovaného školenia (60 minút). 
Poskytovateľ vzdelávacej aktivity určuje počet kreditov, ktorý je 
možné získať danou vzdelávacou aktivitou. Rada pre právnu 
pomoc môže stanoviť špeciálne pravidlá pre udeľovanie kreditov 
za vzdelávaciu aktivitu. Za iné aktivity ako vzdelávacie je možné 
získať kredity, ak je možné tieto aktivity skontrolovať a ohodnotiť 
a ak tieto aktivity nepredstavujú súčasť regulárneho výkonu 
činnosti prekladateľa alebo tlmočníka. Pri iných než vzdelávacích 
aktivitách ide najmä o zvyšovanie kvalifikácie v odboroch 
tlmočnícka a prekladateľská kompetencia, lingvistická a textová 
kompetencia, kultúrna kompetencia, vyhľadávacie stratégie 
a výskumná kompetencia, technická kompetencia, obchodná 
a podnikateľská kompetencia.  

                                                                   
18 Besluit permanente educatie. Pozri bližšie: 

http://www.bureauwbtv.nl/binaries/content/assets/wbtv/bibliothe
ek/staatscourant/besluit-pe-wbtv-febr-2015.pdf. 

http://www.bureauwbtv.nl/binaries/content/assets/wbtv/bibliotheek/staatscourant/besluit-pe-wbtv-febr-2015.pdf
http://www.bureauwbtv.nl/binaries/content/assets/wbtv/bibliotheek/staatscourant/besluit-pe-wbtv-febr-2015.pdf
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Pre ilustráciu uvádzame niekoľko kurzov permanentného 
vzdelávania Ústavu súdnych tlmočníkov a prekladateľov19:  

 Medzinárodný únos dieťaťa 

 Drogy a toxikológia 

 Tlmočnícke techniky 

 Forenzná jazykoveda 

 Interkultúrne tlmočenie 

 Jazyková analýza 

 Lekárska terminológia 

Zápis a menovanie úradných prekladateľov a tlmočníkov je 
v Holandsku definované legislatívou (vyššie uvedený Zákon 
a legislatívne texty). Vedením registra a zápisom prekladateľov je 
poverený Úrad pre výkon zákona o úradných prekladateľoch 
a tlmočníkoch (Bureau Wbtv).  

 V Belgicku ako jediná akreditovaná vzdelávacia inštitúcia ponúka 
špecializované vzdelávanie pre úradných prekladateľov 
a tlmočníkov Fakulta aplikovanej jazykovedy Katolíckej univerzity 
Leuven so sídlom v Antverpách. Vzdelávanie pozostáva zo 150 
hodinového kurzu právneho minima, právneho jazyka a právnej 
terminológie v holandčine, teórie a praktických cvičení právneho 
prekladu a tlmočenia a nácviku tlmočenia policajného výsluchu. 
Predpokladom zápisu na večerný a víkendový kurz je výborná 
znalosť holandského jazyka testovaná v štyroch základných 
zručnostiach (čítanie, písanie, počúvanie a ústny prejav) a znalosť 
cudzieho jazyka minimálne na úrovni B2 podľa Európskeho 
referenčného rámca. Toto vzdelávanie nie je pre uchádzačov 

                                                                   
19 Ponuka aktuálna k 29.7. 2015, ide o jednodňové kurzy, za ktoré je 

možné získať v priemere približne 6 kreditov, cena kurzov sa 
pohybuje od 120 do 165 €, bližšie pozri: http://www.sigv.nl/pe/. 

http://www.sigv.nl/pe/)
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o zápis do registra celonárodne povinné a vyžaduje sa nateraz len 
pre výkon tejto činnosti v provincii Antverpy. 

7.5 Záverom 

V predchádzajúcom výklade sme zhrnuli základné zásady zápisu, 
výkonu činnosti a vzdelávania úradných prekladateľov 
a tlmočníkov v Holandsku a Belgicku. Vychádzali sme pri tom 
najmä z definícií a podmienok daných platnými právnymi 
normami. Vzhľadom na rozpracovanosť pravidiel a legislatívneho 
rámca v Holandsku sme sa prevažne venovali situácii v tejto 
krajine a výklad sme doplnili o nateraz dostupné informácie 
z Belgicka. Situácia v Holandsku je, najmä čo do definovania 
postavenia a spôsobu vedenia registra úradných prekladateľov 
a spôsobu certifikácie, do značnej miery porovnateľná so 
situáciou na Slovensku.  

Na tomto mieste môžeme konštatovať, že Slovensko a Holandsko 
majú v porovnaní s inými krajinami EÚ moderné právne úpravy. 
Inšpiráciou z Holandska by pre nás mohlo byť nastavenie nárokov 
na celoživotné vzdelávanie, ktoré naša právna úprava zatiaľ 
neobsahuje. Celoživotné vzdelávanie je ale z nášho pohľadu 
nevyhnutným predpokladom na kvalitný výkon činnosti úradného 
prekladateľa a zároveň jedným z prostriedkov networkingu 
a zaradenia sa do odbornej obce kolegov, ktorí vykonávajú 
rovnakú činnosť.  

Diskutabilný je z nášho pohľadu v holandskom systéme najmä 
spôsob zápisu úradných prekladateľov a tlmočníkov do zoznamu 
na základe absolvovaného tlmočníckeho či prekladateľského 
vzdelania, keďže takéto vzdelanie nie je primárne zamerané na 
právny preklad a dotýka sa ho len okrajovo. Pri jazykoch, pri 
ktorých úrad nie je schopný overiť jazykovú úroveň a odborné 
znalosti, sa situácia rieši formou referenčného zoznamu, čo 
naznačuje akceptovanie nižších nárokov na výkon činnosti 
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v týchto jazykoch. Tento systém ale spôsobuje nepríjemný 
precedens, pretože takto registrovaní prekladatelia a tlmočníci 
v Holandsku majú na základe nášho zákona právo na zápis do 
slovenského zoznamu úradných prekladateľov, vedeného 
Ministerstvom spravodlivosti SR, bez zloženia odbornej skúšky, čo 
viacerí i neúspešní kandidáti na skúškach organizovaných MS SR 
aj využili. 

Belgicko je v oblasti normovania výkonu činnosti úradných 
prekladateľov a tlmočníkov zatiaľ len v prvotnej fáze tvorby 
celonárodného registra. Budúcnosť ukáže, do akej miery zasiahnu 
do tejto činnosti vykonávacie predpisy k novému zákonu a či 
vznikne vôľa certifikovať úradných prekladateľov a tlmočníkov aj 
na základe odbornej skúšky. 
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VIII. kapitola 

Inštitút úradného prekladateľa vo 
Švédsku a v ostatných severských 

krajinách 
Margita Gáborová,  Katarína Motyková  

8.1 Úvod 

Predmetná kapitola mapuje históriu a súčasný stav úradného 
prekladu vo Švédskom kráľovstve a poskytuje základné 
informácie o tejto problematike v ostatných škandinávskych 
krajinách, t.j. v Nórsku, Dánsku a vo Fínsku. Tematizuje aj termín 
úradný prekladateľ vo švédčine, dánčine a nórčine, pričom 
pracuje s autentickými termínmi príslušných východiskových 
krajín. Kapitola definuje legislatívu, upravujúcu činnosť úradných 
prekladateľov v uvedených severských krajinách a sústreďuje sa 
aj na jej uplatňovanie v praxi. Zároveň prináša prehľad 
o inštitúciách v Škandinávii, ktoré sa venujú vzdelávaniu 
a certifikácii úradných prekladateľov a o dôležitých organizáciách, 
ktoré ich združujú.  

8.2 Právne systémy škandinávskych krajín  

Osobitá severská topografia, geografická izolovanosť a historické 
súvislosti viedli k špecifickému vývoju právnych systémov na 
európskom severe. Už v 12. storočí tu existovala pomerne 
organizovaná spoločnosť s prvkami demokratického zriadenia. Na 
althingoch, všeľudových zhromaždeniach, prijímali slobodní muži 
pochádzajúci z príslušných oblastí „demokratickým hlasovaním 
zákony, ktoré odsúhlasila väčšina prítomných“ (Gáborová, 2014, 
s. 38; pozri aj Seltenreich, 2010). Stopu po nich nachádzame aj 
v modernej legislatíve a štruktúre súdnictva Severu, pričom ide 
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o konvencionalizovaný, a preto pre dnešného občana (takmer) 
bezpríznakový, ale etymologicky jasne dokázateľný vplyv 
spoločnej severskej histórie. Tak sa napr. súdy prvej inštancie vo 
Švédsku, zodpovedajúce našim okresným súdom, nazývajú 
tingsrätt, parlament v Nórskom kráľovstve funguje pod názvom 
Stortinget a v Dánskom kráľovstve pod názvom Folketinget, 
pričom jednu z dvoch koreňových morfém v uvedených zložených 
slovách tvorí práve výraz ting.  

Ďalším špecifikom dejín severských právnych systémov sú tzv. 
krajinské zákonníky, ktoré vznikali v 13. a 14. storočí. Najviac ich 
vzniklo na území Švédska, najstarším je Starší zákonník 
västgötalandský (Äldre Västgötalagen), ktorý sa zároveň považuje 
aj za najdôležitejší z nich. Nahradil ich v polovici 14. storočia 
štátny zákonník Všeobecný krajinský zákonník Magnusa Erikssona 
(Magnus Erikssons allmäna landslag), ktorý sa stal východiskom 
modernej švédskej legislatívy (pozri Gáborová, 1996, s. 36-37; 
Schelle, 2007, s. 653-654). 

Škandinávske právne systémy sa aj dnes v mnohom vymykajú 
kontinentálnemu právu, v angličtine nazývanom civil law, ale pre 
ich vývoj mal práve tento právny systém zásadný význam: „Pro 
rozvoj teorie práva ve Skandinávii mělo kontinentální právo 
a jeho římskoprávní tradice zcela rozhodující vliv. Bylo by ale 
chybou tvrdit, že římské právo lze považovat za základ 
skandinávského práva. Římskoprávní tradice kontinentálního 
práva byla přijímána jako obohacení právních zvyklostí 
skandinávských zemí a přispěla ke sjednocení systematizace 
právních řádů na severe Evropy“ (Seltenreich, 2010, s. 463). Je 
nepopierateľné, že právo severských krajín vykazuje aj jasné 
znaky angloamerického práva, tzv. common law, predovšetkým 
pokiaľ ide o precedentné prípady a použitie analógie pri 
uplatňovaní zákonov v praxi (Seltenreich, 2010, s. 463). A tak, 
kým niektorí teoretici práva (Seltenreich, 2010, s. 464) považujú 
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škandinávsky právny systém za súčasť širšej rodiny 
kontinentálneho práva, iní (Schelle, 2007, s. 654) pripisujú 
severskému právu hraničné postavenie medzi klasickým 
kontinentálnym právom a anglickým právnym systémom, 
dokonca sa stretávame s tvrdením, že škandinávske právo tvorí 
samostatnú výlučnú kategóriu: „Můžeme se však sektat 
i s tvrzením, že skandinávské právo je skupinou sui generis, 
kterou nelze podřadit pod žádný z obou výše jmenovaných 
hlavních systémů [systému angloamerického práva a systému 
kontinentálneho práva, poznámka MG a KM]“(Seltenreich, 2010, 
s. 463). Všetci sa však zhodnú na tom, že spoločná európska 
história a špecifický politický a kultúrny vývoj umožnili na severe 
Európy vzniknúť právnym systémom, ktoré sú na jednej strane 
v európskom kontexte osobité, ale v rámci Škandinávie ich 
môžeme považovať za veľmi komplexné a súčinné: „S Evropou 
jinak sdílená historie však umožnila Skandinávcům přijmout 
z obou typů právní kultury to, co považovali za užitečné, 
a vytvořit tak unikátní právní systém. K tomu přistupuje úzká 
spolupráce a vědomí sounáležitosti mezi skandinávskými 
zeměmi, a to v míře zcela neobvyklé ve srovnání s ostatní 
Evropou“(Seltenreich, 2010, s. 464). 

V 20. storočí, rovnako ako všade inde, prispela globalizácia 
k potrebe ustanovenia a zadefinovania inštitútu úradného 
prekladateľa aj v škandinávskych krajinách, kde je ukotvený 
v právnych systémov príslušných národných legislatív. Keďže tieto 
krajiny, okrem Nórska, sú členmi Európskej únie, inštitút 
úradného prekladateľa upravuje aj Smernica Európskeho 
parlamentu a Rady z roku 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 
o uznávaní odborných kvalifikácií.1 

                                                                   
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/?uri=celex:32005L0036, 2.7.2015. 
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8.3 Švédsko 

Úradný prekladateľ sa vo Švédsku nazýva termínom autorizovaný 
translátor alebo autorizovaný prekladateľ (po švédsky 
auktoriserad translator). V paragrafe 2 Vyhlášky č. 613 z roku 
1985 o autorizácii tlmočníkov a prekladateľov (Förordning 
1985:613 om auktorisation av tolkar och översättare) sa uvádza: 
„Prekladateľ, ktorý je autorizovaný, sa nazýva autorizovaný 
translátor.“2Inštitút úradného prekladateľa siaha do roku 1931 
a vyplynul z potrieb rozvoja švédskeho hospodárstva, ktoré si 
vyžiadalo prekladanie predovšetkým ekonomických textov. 
Zodpovednou inštitúciou za vymenovávanie úradných 
prekladateľov bola Handelskammaren, obchodná komora. To sa 
však zmenilo v roku 1971, kedy dopyt po prekladateľských 
službách z oblasti ekonomiky klesol a prekladateľské služby začali 
vyžadovať najmä štátne úrady. Preto sa v roku 1975 zaviedla 
štátna autorizácia prekladateľov pod gesciou úradu 
Kommerskollegium a neskôr Kammarkollegiet (Englund, 
Dimitrova, 2015, s. 10). Táto inštitúcia je najstarším štátnym 
úradom vo Švédskom kráľovstve, bola založená v roku 1539 
a dnes pôsobí ako Švédsky štátny úrad pre právne, finančné 
a administratívne služby. Autorizovaný translátor je vo Švédsku 
tzv. chráneným povolaním. Menuje ho úrad Kammarkollegiet po 
úspešne absolvovanej skúške a overení bezúhonnosti kandidáta 
(pozri 3.4). Autorizovaným translátorom, podobne ako u nás, sa 
môže stať iba fyzická osoba.3 

                                                                   
2 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-1985613-om-
aukto_sfs-1985-613/, 2.7.2015, preklad MG a KM.  

3
 http://www.aukttranslator.se/sv/om-fat, 21.7.2015.  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-1985613-om-aukto_sfs-1985-613/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-1985613-om-aukto_sfs-1985-613/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-1985613-om-aukto_sfs-1985-613/
http://www.aukttranslator.se/sv/om-fat
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8.3.1 Inštitút úradného prekladateľa v súčasnej 
švédskej legislatíve 

Podľa Vyhlášky č. 613 z roku 1985 o autorizácii tlmočníkov 
a prekladateľov (Förordning 1985:613 om auktorisation av tolkar 
och översättare)4 vykonáva dohľad nad úradnými prekladateľmi 
vo Švédsku Kammarkollegiet. Podľa tohto zákona sa úradným 
prekladateľom vo Švédsku môže stať osoba staršia ako 18 rokov, 
bezúhonná, ktorá zložila skúšku, predpísanú Kammarkollegiet, 
alebo preukázala absolvované štúdium prekladateľstva na 
katedre tlmočníctva a prekladateľstva Tolk- och 
översättarinstitutet na Štokholmskej univerzite, resp. 
zodpovedajúce štúdium na inej univerzite vo Švédsku alebo na 
inej univerzite členského štátu EÚ alebo vo Švajčiarsku. 
Autorizácia je spravidla platná na päť rokov a Kammarkollegiet 
vedie zoznam autorizovaných translátorov, t. j. úradných 
prekladateľov vo Švédsku. Po piatich rokoch môže prekladateľ 
požiadať o obnovenie svojej autorizácie.   

Kammarkollegiet predpisuje aj podmienky na získanie autorizácie 
podľa vlastného vnútorného predpisu o prekladateľoch č. 2 z 
roku 1994 (Kammarkollegiets translatorsföreskrifter; KAMFS 
1994:2) z 29. septembra 1994. Podľa tohto predpisu skúška 
autorizovaného translátora pozostáva z písomnej časti. Ide 
o preklad troch textov - právneho, ekonomického a jedného so 
všeobecným obsahom.  

Ďalšími zákonmi, ktoré upravujú činnosť úradného prekladateľa 
vo Švédsku, je Zákon č. 689 z roku 1975 o zachovávaní 
mlčanlivosti (Lagen om tystnadsplikt  1975:689) a Zákon č. 400 
z roku 2009 o štátnom tajomstve a zachovávaní mlčanlivosti 

                                                                   
4 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-1985613-om-
aukto_sfs-1985-613/, 2.7.2015. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-1985613-om-aukto_sfs-1985-613/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-1985613-om-aukto_sfs-1985-613/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-1985613-om-aukto_sfs-1985-613/
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(Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400), Zákon č. 291 z roku 
1971 o správnom práve (Förvaltningsprocesslagen 1971:291), 
Zákon o súdnom poriadku č. 740 z roku 1942 (Rättegĺngsbalken) 
v znení neskorších predpisov, Zákon č. 729 z roku 1960 
o autorských právach na literárne a umelecké diela (Lagen 
1960:729 om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk) a 
Charta Unesco o právnej ochrane prekladateľov z roku 1976. 
Relevantným dokumentom, upravujúcim činnosť úradných 
prekladateľov v celej Európskej únii, je Smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na 
tlmočenie a preklad v trestnom konaní.  

8.3.2 Vzdelávanie úradných prekladateľov vo Švédsku 

Vzdelávanie autorizovaných translátorov, t. j. úradných 
prekladateľov, nie je vo Švédsku inštitucionálne ukotvené. Budúci 
úradní prekladatelia sa vzdelávajú samoštúdiom a následne sa 
prihlasujú na autorizačnú skúšku (pozri 3.3).  

Cesta k získaniu autorizácie však môže viesť aj prostredníctvom 
štúdia prekladateľstva na niektorej zo vzdelávacích inštitúcií. Tým 
máme na mysli najmä univerzity. Prvým takým vzdelávacím 
centrom bol inštitút tlmočníctva a prekladateľstva Tolk- och 
översättarinstitutet (TÖI) na Štokholmskej univerzite, založený 
v roku 1986 z priameho poverenia švédskej vlády. Od 1. júla 2012 
sa tento inštitút pretransformoval na riadnu katedru v rámci 
Štokholmskej univerzity (porovnaj Englund Dimitrova, 2015, s. 
12).5 Od 90. rokov dvadsiateho storočia začali aj na iných 
univerzitách vznikať špecializované katedry prekladateľstva 
a tlmočníctva. V dnešnej dobe sa tento odbor študuje na piatich 

                                                                   
5
 porovnaj aj http://www.tolk.su.se/om-oss, 20.7.2015. 

http://www.tolk.su.se/om-oss
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švédskych univerzitách6, a to v Štokholme, Lunde, Uppsale, 
Göteborgu a na Linného univerzite vo Växjö, pričom iba 
v Štokholme sa študuje prekladateľstvo na bakalárskom stupni 
a magisterskom stupni, ostatné univerzity sa špecializujú na 
magisterský stupeň s rôznymi špecifikami štúdia. 

8.3.3 Štokholmská univerzita (Stockholms universitet) 

Na inštitúte tlmočníctva a prekladateľstva Tolk- och 
översättarinstitutet na Štokholmskej univerzite7 možno študovať 
prekladateľstvo alebo tlmočníctvo v bakalárskom stupni, resp. 
základnom stupni (kandidatprogram, 180 kreditov ECTS)8 a na 
vyššom stupni (magisterprogram alebo masterprogram)9. Toto 
štúdium poskytuje všeobecné vzdelanie prekladateľstva a jeho 
absolventi sa môžu neskôr špecializovať na rôzne oblasti praxe10 – 
preklad odborných textov, literárnych textov, preklad pre film 
a televíziu a úradný preklad.   

Momentálne (v akademickom roku 2015/16) sa na bakalárskom 
stupni ponúka štúdium v nasledovných jazykoch: angličtina, 
fínčina, francúzština, taliančina, lotyština, litovčina, holandčina, 
poľština, portugalčina, ruština, španielčina, čeština a nemčina.11 

                                                                   
6 http://www.sfoe.se/sidor/oversattarutbildningar.aspx, 

20.7.2015;http://www.oversattarcentrum.se/sv.html/bli-
oversattare, 21.7.2015.  

7 http://www.tolk.su.se/, 20.7.2015. 
8 http://www.tolk.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-

utbildningar/grundniv%C3%A5, 20.7.2015. 
9 http://www.tolk.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-

utbildningar/avancerad-niv%C3%A5, 20.7.2015.  
10 http://www.tolk.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-

utbildningar/%C3%B6vers%C3%A4ttare, 20.7.2015.  
11 http://www.tolk.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-

utbildningar/grundniv%C3%A5/kandidatprogram-i-spr%C3%A5k-
och-%C3%B6vers%C3%A4ttning-180-hp-ht-15-1.57835, 20.7.2015. 

http://www.sfoe.se/sidor/oversattarutbildningar.aspx
http://www.oversattarcentrum.se/sv.html/bli-oversattare
http://www.oversattarcentrum.se/sv.html/bli-oversattare
http://www.tolk.su.se/
http://www.tolk.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/grundniv%C3%A5
http://www.tolk.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/grundniv%C3%A5
http://www.tolk.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/avancerad-niv%C3%A5
http://www.tolk.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/avancerad-niv%C3%A5
http://www.tolk.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/%C3%B6vers%C3%A4ttare
http://www.tolk.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/%C3%B6vers%C3%A4ttare
http://www.tolk.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/grundniv%C3%A5/kandidatprogram-i-spr%C3%A5k-och-%C3%B6vers%C3%A4ttning-180-hp-ht-15-1.57835
http://www.tolk.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/grundniv%C3%A5/kandidatprogram-i-spr%C3%A5k-och-%C3%B6vers%C3%A4ttning-180-hp-ht-15-1.57835
http://www.tolk.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/grundniv%C3%A5/kandidatprogram-i-spr%C3%A5k-och-%C3%B6vers%C3%A4ttning-180-hp-ht-15-1.57835
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Ponuka jazykov sa môže v jednotlivých akademických rokoch 
meniť. Štúdium prekladateľstva sa uskutočňuje v úzkej spolupráci 
s katedrami jednotlivých jazykov.12 V prvých dvoch semestroch 
študent absolvuje štúdium daného jazyka na príslušnej katedre, t. 
j. teoretické predmety (napr. gramatika, reálie), ako aj jazykové 
cvičenia (ústna i písomná jazyková kompetencia). Tretí a štvrtý 
semester napĺňajú povinné predmety z oblasti prekladateľstva, 
zamerané tak na jazykové aspekty, ako aj na odborné 
kompetencie budúcich prekladateľov. Študent si môže zvoliť, či 
jeho východiskovým jazykom bude švédčina alebo iný jazyk. 
Cieľovým jazykom by však mal byť jazyk, ktorý ovláda najlepšie. 
Piaty semester je určený iba pre výberové, voliteľné predmety, 
ktoré môže študent absolvovať buď na Štokholmskej univerzite, 
na inej švédskej univerzite či vysokej škole, alebo v zahraničí. 
Posledný semester štúdia je venovaný spravidla záverečnej 
bakalárskej práci, ktorú študent píše buď v danej jazykovej 
špecializácii, alebo v odbore translatológie.  

Na vyššom stupni v danom odbore sa ponúka magisterský 
program prekladateľstva a vedecky orientovaný magisterský 
program zameraný na translatológiu. Okrem toho môže študent 
absolvovať nasledovné kurzy: kurz odborného prekladu (7,5 
kreditov ECTS), simultánne tlmočenie I – III, a dva špecializované 
kurzy z oblasti translatológie zamerané na metodológiu a teórie 
(15 kreditov ECTS).  

Cieľom magisterského programu prekladateľstva (Masterprogram 
i översättning, 120 ECTS)13 je prehĺbiť poznatky a prekladateľské 
zručnosti a zároveň pripraviť študenta na prípadný výskum 

                                                                   
12 http://www.tolk.su.se/polopoly_fs/1.200614.1408965036!/ 

menu/standard/file/utbildningsplan_H%C3%96VKA.pdf, 20.7.2015. 
13 http://www.tolk.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-

utbildningar/avancerad-niv%C3%A5/masterprogram-i-
%C3%B6vers%C3%A4ttning-120-hp-ht-15-1.221693, 20.7.2015.  

http://www.tolk.su.se/polopoly_fs/1.200614.1408965036!/menu/standard/file/utbildningsplan_H%C3%96VKA.pdf
http://www.tolk.su.se/polopoly_fs/1.200614.1408965036!/menu/standard/file/utbildningsplan_H%C3%96VKA.pdf
http://www.tolk.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/avancerad-niv%C3%A5/masterprogram-i-%C3%B6vers%C3%A4ttning-120-hp-ht-15-1.221693
http://www.tolk.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/avancerad-niv%C3%A5/masterprogram-i-%C3%B6vers%C3%A4ttning-120-hp-ht-15-1.221693
http://www.tolk.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/avancerad-niv%C3%A5/masterprogram-i-%C3%B6vers%C3%A4ttning-120-hp-ht-15-1.221693
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v danej oblasti. Jeho obsahom sú tak teoreticky zamerané 
disciplíny v oblasti translatológie, ako aj praktické prekladové 
cvičenia.  

Cieľom vedecky orientovaného magisterského programu 
zameraného na translatológiu (Masterprogram i 
översättningsvetenskap, 120 kreditov ECTS)14 je príprava 
študenta na povolanie prekladateľa a pre doktorandské štúdium. 
Štúdium je zamerané na preklad odborných textov z rôznych 
oblastí z východiskového do cieľového jazyka. Okrem toho 
ponúka prehĺbenie poznatkov z oblasti translatológie a výskumu. 

8.3.4 Lundská univerzita (Lunds universitet) 

Lundská univerzita ponúka na katedre jazyka a literatúry ma–
gisterský študijný program prekladateľstva (Masterprogram 
i översättning, 120 kreditov ECTS)15, ktorý vzdeláva študentov 
v odbore prekladateľstva, pričom cieľovým jazykom je švédčina 
a východiskovým jazykom sú angličtina, francúzština, taliančina, 
španielčina a nemčina. Zároveň poskytuje vedeckú odbornú 
prípravu na doktorandské štúdium pre oblasť translatológie. 
Súčasťou štúdia je aj používanie technických pomôcok 
a prekladateľských programov. Študent vypracuje počas štúdia 
postupne dve záverečné práce: v prvej preukáže praktické 
prekladateľské zručnosti ako aj schopnosť reflexie prekladu 
a vedeckej analýzy, druhá je venovaná jeho vlastnému 
výskumnému projektu z oblasti translatológie.16 

                                                                   
14 http://www.tolk.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-

utbildningar/avancerad-niv%C3%A5/masterprogram-i-
%C3%B6vers%C3%A4ttningsvetenskap-120-hp-startade-ht-14-
1.57836, 20.7.2015. 

15 http://www.sol.lu.se/utbildning/program/haove/, 20.7.2015. 
16 http://www.sol.lu.se/uploads/media/Utbildningsplan.pdf, 

20.7.2015.  

http://www.tolk.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/avancerad-niv%C3%A5/masterprogram-i-%C3%B6vers%C3%A4ttningsvetenskap-120-hp-startade-ht-14-1.57836
http://www.tolk.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/avancerad-niv%C3%A5/masterprogram-i-%C3%B6vers%C3%A4ttningsvetenskap-120-hp-startade-ht-14-1.57836
http://www.tolk.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/avancerad-niv%C3%A5/masterprogram-i-%C3%B6vers%C3%A4ttningsvetenskap-120-hp-startade-ht-14-1.57836
http://www.tolk.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/avancerad-niv%C3%A5/masterprogram-i-%C3%B6vers%C3%A4ttningsvetenskap-120-hp-startade-ht-14-1.57836
http://www.sol.lu.se/utbildning/program/haove/
http://www.sol.lu.se/uploads/media/Utbildningsplan.pdf
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8.3.5 Uppsalská univerzita (Uppsala universitet) 

Uppsalská univerzita ponúka na katedre severských jazykov 
magisterský študijný program prekladateľstva 
(Översättarprogrammet, 120 kreditov ECTS)17 a vzdeláva 
profesionálnych prekladateľov pre verejný a súkromný sektor, ako 
aj pre štátne úrady a inštitúcie EÚ, pre oblasť hospodárstva 
a vydavateľstvá. Štúdium je pokračovaním bakalárskeho 
filologického štúdia konkrétnej jazykovej špecializácie a trvá štyri 
semestre. Spočíva na troch pilieroch, ktorým sú venované tri 
semestre štúdia. Ide o praktický preklad rôznych typov textov, 
tvorbu textu vo švédskom jazyku a jeho redakciu podľa 
odborných kvalitatívnych kritérií. Tretím pilierom je získanie 
teoretického základu z oblasti translatológie a súčasného 
výskumu. Štúdium sa končí v štvrtom semestri záverečnou 
prácou, ktorá môže sčasti pozostávať z prekladu konkrétneho 
textu. Štúdium je prakticky orientované v priamej súčinnosti 
s pracovným trhom. Organizujú sa napríklad tzv. dni pracovného 
trhu, kde študent získa informácie o tom, ako začať podnikať. 
Počas štúdia sa sprostredkúvajú návštevy odborníkov z oblasti 
prekladu na univerzitnej pôde, študijné exkurzie, ponúka sa prax 
v rôznych prekladateľských inštitúciách a firmách, študenti sa 
oboznamujú s prekladateľskými softvérmi, zároveň sa študent 
môže zúčastniť kratších študijných pobytov v krajine, ktorej jazyk 
študuje.18 

8.3.6 Göteborská univerzita (Göteborgs universitet) 

Göteborská univerzita ponúka na katedre jazyka a literatúry 
magisterský študijný program prekladateľstva 

                                                                   
17 http://www.nordiska.uu.se/utbildning/oversattarprogrammet, 

20.7.2015. 
18 http://www.nordiska.uu.se/utbildning/ 

oversattarprogrammet/undervisning/, 20.7.2015.  

http://www.nordiska.uu.se/utbildning/oversattarprogrammet
http://www.nordiska.uu.se/utbildning/oversattarprogrammet/undervisning/
http://www.nordiska.uu.se/utbildning/oversattarprogrammet/undervisning/
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(Översättarprogrammet, 120 kreditov ECTS)19 pre študentov 
jazykovej špecializácie anglický a arabský, dánsky, francúzsky, 
ruský, španielsky alebo nemecký jazyk, čiže študent musí ovládať 
dva východiskové jazyky – angličtinu a niektorý z uvedených 
jazykov. Študent počas štúdia získava prekladateľské zručnosti 
z dvoch východiskových jazykov do švédčiny ako cieľového jazyka  
a zároveň si osvojuje teoretické poznatky z oblasti translatológie. 
Štúdium je zamerané na odborný, populárnovedecký a literárny 
preklad a vzdeláva kvalifikovaných prekladateľov pre národný 
a medzinárodný trh. Rovnako ako absolvent prekladateľstva na 
Uppsalskej univerzite sa môže zamestnať vo švédskych štátnych aj 
v európskych inštitúciách, vo vydavateľstvách, alebo súkromne 
podnikať ako prekladateľ.   

8.3.7 Linného univerzita (Linnéuniversitetet) 

Linného univerzita vo Växjö ponúka na fakulte humanitných vied 
dvojsemestrálny magisterský študijný program prekladateľstva 
(Facköversättning i engelska, franska, spanska eller tyska, 
magisterprogram, 60 kreditov ECTS)20 so zameraním na odborný 
preklad v anglickom, francúzskom, španielskom a nemeckom 
jazyku. V prvom semestri sa študent venuje teórii prekladu 
a absolvuje dva špecializované semináre švédskeho jazyka. Druhý 
semester je zameraný na praktický preklad z/do švédskeho jazyka 
a študenti píšu samostatnú, prakticky orientovanú záverečnú 
prácu. Štúdium prekladateľstva sa môže študovať v dennom aj 
v diaľkovom štúdiu. Na Linného univerzite dostane študent 
možnosť zoznámiť sa s prekladateľskými softvérmi21, akými sú 
Trados a Wordfast, rovnako ako napr. na Uppsalskej univerzite. Aj 
absolventi tohto štúdia sa môžu zamestnať v rôznych firmách, 

                                                                   
19 http://sprak.gu.se/utbildning/program/oversattarprogrammet, 

20.7.2015. 
20 http://lnu.se/utbildning/program/KAFS1, 20.7.2015. 
21

 http://lnu.se/utbildning/program/kafs1/vanliga-fragor, 20.7.2015. 

http://sprak.gu.se/utbildning/program/oversattarprogrammet
http://lnu.se/utbildning/program/KAFS1
http://lnu.se/utbildning/program/kafs1/vanliga-fragor
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úradoch a inštitúciách a pôsobia tiež ako prekladatelia na voľnej 
nohe.  

8.3.8 Iné vzdelávacie inštitúcie  

Záujemcovia môžu absolvovať aj kurzy na tzv. ľudových vysokých 
školách22, ktoré sú doplnkovými vzdelávacími inštitúciami pre 
dospelých a vo Švédsku existujú od konca 19. storočia. 
V súvislosti so vzdelávaním úradných prekladateľov pôsobia 
predovšetkým pri zvyšovaní kompetencií švédskeho jazyka pre 
tých, pre ktorých švédčina nie je materinským jazykom. Keďže je 
Švédsko multikultúrnou krajinou, vzniká neustála potreba 
prekladov aj z mnohých exotických jazykov (perzština, somálčina, 
svahilčina). Zvyčajne ide o občanov Švédska, ktorí pochádzajú 
z inej krajiny.  

8.3.9 Skúška úradných prekladateľov vo Švédsku 

Skúšku úradného prekladateľa vo Švédska realizuje 
Kammarkollegiet23 dva razy ročne v mestách Štokholm, Göteborg, 
Lund a Umeå, a pozostáva z prekladu troch typov textov – 
právneho, ekonomického a všeobecne zameraného. Kým 
tlmočnícke skúšky sa realizujú približne do 40 jazykov, skúšky 
úradných prekladateľov sa vykonávajú pre 30 jazykov z alebo do 
švédčiny, čo svedčí o multikultúrnom charaktere švédskej 
spoločnosti.24 

Skúška sa vykonáva v jeden deň a trvá celkovo osem hodín: 
preklad právneho textu sa píše tri hodiny a na ekonomický 
a všeobecný preklad je určených päť hodín. Kandidáti píšu 

                                                                   
22 https://www.folkhogskola.nu/Om-folkhogskolan/Folkhogskola---

vuxenutbildning/, 28.10.2015.  
23 http://www.kammarkollegiet.se/tolkar-och-vers-

ttare/auktorisationsprovet-f-r-vers-ttare, 9.7.2015. 
24 http://www.kammarkollegiet.se/tolkar-och-vers-ttare/om-

auktorisation-tolkar-och-vers-ttare-f-r-r-ttss-kerhet, 9.7.2015.  

https://www.folkhogskola.nu/Om-folkhogskolan/Folkhogskola---vuxenutbildning/
https://www.folkhogskola.nu/Om-folkhogskolan/Folkhogskola---vuxenutbildning/
http://www.kammarkollegiet.se/tolkar-och-vers-ttare/auktorisationsprovet-f-r-vers-ttare
http://www.kammarkollegiet.se/tolkar-och-vers-ttare/auktorisationsprovet-f-r-vers-ttare
http://www.kammarkollegiet.se/tolkar-och-vers-ttare/om-auktorisation-tolkar-och-vers-ttare-f-r-r-ttss-kerhet
http://www.kammarkollegiet.se/tolkar-och-vers-ttare/om-auktorisation-tolkar-och-vers-ttare-f-r-r-ttss-kerhet
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preklady na vlastných počítačoch a odovzdávajú ich buď na USB 
kľúči, alebo napálené na CD nosiči, či v papierovej forme, 
v prípade, že si priniesli vlastnú tlačiareň. Kammarkollegiet 
neprijíma rukou písané preklady. Kandidáti môžu používať vlastné 
slovníky, lexikóny a počítačové programy bez podpory internetu. 
Je zakázané byť pripojený na internet a používať ho ako pomôcku 
počas skúšky. Prekladá sa iba jedným smerom do/z jazykov, ktoré 
boli pre príslušný rok vypísané. Študent si môže vybrať, či bude 
prekladať do švédčiny alebo do materinského jazyka, resp. do 
jazyka, ktorý najlepšie ovláda, v jednom roku sa však môže 
prihlásiť iba na jeden jazyk.25 

Po úspešnom absolvovaní skúšky vykoná Kammarkollegiet 
overenie bezúhonnosti kandidáta. Právny text má za úlohu 
preskúšať schopnosť kandidáta adekvátne preložiť napr. text 
zákona, zmluvy alebo rozsudok. Za texty z ekonomickej oblasti sa 
na skúške považujú napr. ročné účtovné závierky, súvahy, 
výsledovky či odborné články z ekonomických časopisov. Zatiaľ čo 
sa pri vyššie uvedených textoch kladie dôraz na správny preklad 
terminológie, pri tzv. všeobecnom texte ide o správny preklad 
štýlu, idiomatických výrazov a vyžaduje si jazykovú kompetenciu 
a schopnosť prekladom vystihnúť žánrové a iné špecifiká 
východiskového textu. Prekladajú sa napríklad úvodníky alebo 
články z vybraných publikácií.  

Preklady anonymne posudzujú dvaja experti z oblasti jazykovedy 
a s praktickými prekladateľskými skúsenosťami, ktorí vypracujú 
posudok pre Kammarkollegiet. Všetky tri preklady musia 
zodpovedať stanoveným požiadavkám.  

Kammarkollegiet na svojej internetovej stránke uvádza aj príklady 
vzorových textov na preklad vo švédskom jazyku 

                                                                   
25 http://www.aukttranslator.se/sv/kammarkollegiets-

translatorsforeskrifter, 30.7.2015. 

http://www.aukttranslator.se/sv/kammarkollegiets-translatorsforeskrifter
http://www.aukttranslator.se/sv/kammarkollegiets-translatorsforeskrifter
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z prechádzajúcich rokov. Všeobecne zameraný text zo 16. 
septembra 201426 je napr. venovaný voľbám do Európskeho 
parlamentu a parlamentným a komunálnym voľbám vo Švédsku. 
Právny text je autentický testament a ekonomický text je správou 
o činnosti konkrétnej akciovej spoločnosti. Rozsah každého 
z textov predstavuje približne jednu normostranu.    

8.3.10 Typy chýb pri preklade 

Kammarkollegiet poskytuje záujemcom prehľad o relevantných 
chybách s konkrétnymi príkladmi, ktorým by sa mal prekladateľ 
pri skúške, ale aj v prekladateľskej praxi vyhnúť.27 Medzi hrubé 
chyby zaraďuje také, ktoré zásadne menia význam. Ide o  
významové posuny, nejasné formulácie, hrubé gramatické 
a ortografické chyby, hrubé chyby v preklade terminológie 
a idiómov, ako aj nepreložené výrazy a vlastné poznámky, ktoré 
nie sú relevantné pre preklad. Za hrubú chybu sa pokladá aj 
uvádzanie alternatívnych riešení.  

8.3.11 Prekladateľská prax a prekladateľská etika 

Na internetovej stránke Kammarkollegiet nájde každý záujemca 
o povolanie úradného prekladateľa dokument, ktorý sa zaoberá 
prekladateľskou etikou vo Švédsku a ktorý by sme voľne mohli 
preložiť Ako sa stať dobrým prekladateľom28. Za základný sa v 
ňom považuje princíp, uvedený v § 9 Vyhlášky č. 613 z roku 1985 
o autorizácii tlmočníkov a prekladateľov (Förordning 1985:613 
om auktorisation av tolkar och översättare), podľa ktorého 
autorizovaní tlmočníci a prekladatelia vykonávajú zverené úlohy 

                                                                   
26 http://www.kammarkollegiet.se/sites/default/files/ 

Allm%C3%A4n%20text%202014.pdf, 9.7.2015. 
27 http://www.kammarkollegiet.se/sites/default/files/ 

Kort%20f%C3%B6rklaring%20till%20feltyperna.pdf, 9.7.2015.  
28 http://www.kammarkollegiet.se/dokument/god-translatorssed, 

8.7.2015. 

http://www.kammarkollegiet.se/sites/default/files/Allm%C3%A4n%20text%202014.pdf
http://www.kammarkollegiet.se/sites/default/files/Allm%C3%A4n%20text%202014.pdf
http://www.kammarkollegiet.se/sites/default/files/Kort%20f%C3%B6rklaring%20till%20feltyperna.pdf
http://www.kammarkollegiet.se/sites/default/files/Kort%20f%C3%B6rklaring%20till%20feltyperna.pdf
http://www.kammarkollegiet.se/dokument/god-translatorssed
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svedomito a riadia sa tlmočníckou a prekladateľskou 
etikou.Záujemca, budúci úradný prekladateľ, sa dozvedá o 
desiatich etických pravidlách tohto povolania, ako ich vyžaduje 
platná švédska legislatíva.  

Prvým pravidlom je tzv. vedomostná úroveň, ktorá predstavuje 
nárok na jazykové znalosti a iné kompetencie, ktoré sú potrebné 
pre výkon prekladateľského povolania. Zároveň obsahuje návrhy, 
ako má budúci prekladateľ dbať o udržiavanie a dopĺňanie svojich 
vedomostí.  

Druhé pravidlo predstavuje dôvody, kedy prekladateľ môže či 
musí odmietnuť zákazku, pričom ako jednu z možných príčin 
odmietnutia prekladu uvádza aj etické dôvody.  

Tretím pravidlom je klauzula o informovanosti, v ktorej sa hovorí 
o tom, že sú prípady, keď úradný prekladateľ potrebuje získať od 
zadávateľa informácie, pre koho je preklad určený, ako bude 
preklad použitý, a či je k dispozícii preložený materiál podobný 
východiskovému textu.  

Pod štvrté pravidlo patrí použitie pečiatky a titulu autorizovaný 
translátor, ako aj miera zodpovednosti za vykonané 
prekladateľské úkony.  

Piate pravidlo definuje zásadu nestrannosti a nezaujatosti 
prekladateľa.Šieste pravidlo sa dotýka mlčanlivosti, ktorá je vo 
Švédsku určená Zákonom o zachovávaní mlčanlivosti č. 689 z roku 
1975 (Lagen om tystnadsplikt  1975:689) a Zákonom č. 400 z roku 
2009 o štátnom tajomstve a zachovávaní mlčanlivosti 
(Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400).  Siedme pravidlo 
nadväzuje na predchádzajúce, pretože sa týka zákazu využívania 
informácií, ktoré prekladateľ nadobudol počas svojej činnosti 
úradného prekladateľa. Tento pokyn sa, pravdaže, netýka 
informácií, ktoré sú bežne dostupné.  
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Ôsme pravidlo definuje tú časť kompetencie úradného 
prekladateľa, ktorú priamo zvykneme označovať ako etické 
správanie. Dozvedáme sa, že „[a]utorizovaný translátor vystupuje 
voči zadávateľovi profesionálne a jedná s ním korektne.“29Sem 
patrí dohodnutie odmeny prekladateľa a ostatných podmienok 
vykonania prekladateľského úkonu, dodržanie dohodnutej lehoty 
odovzdania prekladu, ale i vedenie účtovníctva v súlade 
s platnými predpismi.  

Predposledné, deviate uvádzané pravidlo sa venuje marketingu 
prekladateľských služieb. Pre slovenského úradného 
prekladateľa, ktorý nesmie podľa zákona propagovať svoju 
činnosť inak ako prostredníctvom zoznamu Ministerstva 
spravodlivosti SR, je zaujímavý práve tento článok. Citovaný 
dokument uvádza, že propagácia a reklama by mala byť vecná 
a prekladateľ pri nej nikdy nesmie použiť odtlačok pečiatky, 
rovnako ani na listovom papieri či na vizitkách.  

Desiate pravidlo združuje zásady prekladateľských, ale i 
praxeologických postupov v sporných situáciách, napr. pri 
nejasnom východiskovom texte. Tento bod obsahuje nasledovné 
poučenie: „Translátor nesmie z vlastnej iniciatívy nikdy 
'objasňovať' nejasný text. Ak si myslí, že nevie pretlmočiť nejakú 
časť základného textu, musí na to upozorniť v poznámke 
prekladateľa. Bežné gramatické a ortografické chyby môže 
opraviť bez toho, aby na ne zvláštnym spôsobom upozornil.“30 
Ďalším pokynom je, že „[a]utorizovaný translátor prekladá iba tie 
časti textov, ktoré sú čitateľné. Ak kontext nie je úplne jasný, 
prekladateľ nesmie iba odhadovať význam ťažko čitateľných 
alebo nečitateľných  slov. Nečitateľné slová sa musia vyznačiť 

                                                                   
29 http://www.kammarkollegiet.se/dokument/god-translatorssed, 

8.7.2015, s. 10, preklad MG a KM.   
30 http://www.kammarkollegiet.se/dokument/god-translatorssed, 

8.7.2015, s. 11, preklad MG a KM.  

http://www.kammarkollegiet.se/dokument/god-translatorssed
http://www.kammarkollegiet.se/dokument/god-translatorssed
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bodkami alebo čiarkami.“31Pri evidentne chybných či nesprávnych 
údajoch sa prekladateľovi odporúča upozorniť na ne 
samostatnou poznámkou, nikdy ich však nesmie svojvoľne 
opraviť priamo v texte. Pri podozrení na sfalšovaný dokument, 
alebo ak prekladateľ predpokladá, že sa zadávateľ evidentne 
chystá preklad zneužiť na nekalé účely, by mal prekladateľ 
zákazku odmietnuť.  

Príručka obsahuje ďalšie inštrukcie, napr. spôsob použitia 
prekladateľských poznámok alebo vysvetliviek, ďalej ako 
upozorniť na vynechaný nepreložený text, alebo čo robiť 
v prípade, že sa vo východiskovom texte vyskytujú odseky, ktoré 
sú redundantné či opakujúce sa. Samostatný stručný paragraf je 
venovaný odporúčaniam pre preklady vysvedčení, osvedčení 
a výpisov o skúškach. Tu sa uvádza nasledovný pokyn: „Pri 
preklade známok sa odporúča často uprednostniť doslovný 
preklad namiesto úplného prispôsobenia prekladu vzdelávaciemu 
systému a terminológii cieľového jazyka.“32Presný postup je 
stanovený aj pri prekladoch textov, ktoré sú súčasťou odtlačkov 
pečiatok, vlastnoručných podpisov a pod.  

8.3.12 Prekladateľské organizácie a združenia úradných 
prekladateľov 

Úradní prekladatelia vo Švédsku sú organizovaní vo viacerých 
združeniach. Najdôležitejším je Združenie autorizovaných 
translátorov (Föreningen Auktoriserade Translatorer, FAT)33. 
Členovia tohto združenia vykonávajú všetky typy kvalifikovaných 
prekladov, musia zo zákona dodržiavať mlčanlivosť, dodržiavajú 

                                                                   
31 http://www.kammarkollegiet.se/dokument/god-translatorssed, 

8.7.2015, s. 11, preklad MG a KM.  
32 http://www.kammarkollegiet.se/dokument/god-translatorssed, 

8.7.2015, s. 13, preklad MG a KM. 
33

 http://www.aukttranslator.se/sv/om-fat, 21.7.2015. 

http://www.kammarkollegiet.se/dokument/god-translatorssed
http://www.kammarkollegiet.se/dokument/god-translatorssed
http://www.aukttranslator.se/sv/om-fat


Inštitút úradného prekladateľa vo Švédsku a v ostatných severských 
krajinách 

256 

etické pravidlá tohto povolania a majú právo používať pri 
overovaní prekladov oficiálnu pečiatku, ktorú im vydalo 
Kammarkollegiet (pozri 3.1). Členmi združenia sú úradní 
prekladatelia, ktorí reprezentujú viac než 30 jazykov, pričom 
väčšina prekladá buď zo švédskeho jazyka do cieľového jazyka 
alebo naopak, iba niektorí prekladajú oboma smermi. Združenie 
vydáva časopis Fataburen34, v ktorom sa publikujú odborné 
články, tipy pre prekladateľov, venuje sa etickým otázkam 
povolania, predstavujú sa noví členovia, oznamujú konferencie. 
Na stránke združenia sa dajú priamo vyhľadávať prekladatelia 
z/do konkrétneho jazyka.35 

Združenie FAT úzko spolupracuje so Švédskym združením 
odborných prekladateľov  (Sveriges Facköversättarförening, 
SFÖ)36, ktoré je najväčšou organizáciou združujúcou odborných 
prekladateľov a prekladateľských firiem vo Švédsku. V súčasnosti 
má 1 100 členov a združuje 30 prekladateľských firiem. Vo svojej 
činnosti zdôrazňuje prekladateľskú etiku a sprostredkúva výmenu 
skúseností medzi profesionálnymi prekladateľmi a poskytuje 
databázu prekladateľov, ktorí sa zaviazali plniť etický kódex tohto 
združenia. Svojim členom ponúka možnosť ďalšieho vzdelávania 
prostredníctvom rôznych kurzov a seminárov. Vydáva časopis 
Facköversättaren37, ktorý sa zameriava na oblasť odborného 
prekladu, jazyka a etiky prekladateľa. Združenie SFÖ je členom 
organizácie FIT, Fédération Internationale des Traducteurs.  

Občianske združenie s názvom Prekladateľské centrum 
Översättarcentrum (ÖC)38 združuje okrem prekladateľov beletrie 

                                                                   
34 http://www.aukttranslator.se/sites/default/files/news/ 

fataburen_1_2015.pdf, 21.7.2015. 
35 http://www.aukttranslator.se/sv/news/fataburen, 21.7.2015.  
36 http://www.sfoe.se/sidor/om-sfo.aspx, 21.7.2015.  
37 http://www.sfoe.se/sidor/I_senaste_numret.aspx, 21.7.2015. 
38

 http://www.oversattarcentrum.se/sv.html/om-oss, 21.7.2015. 

http://www.aukttranslator.se/sites/default/files/news/fataburen_1_2015.pdf
http://www.aukttranslator.se/sites/default/files/news/fataburen_1_2015.pdf
http://www.aukttranslator.se/sv/news/fataburen
http://www.sfoe.se/sidor/I_senaste_numret.aspx
http://www.oversattarcentrum.se/sv.html/om-oss
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aj prekladateľov odborných textov a sprostredkúva kontakt na 
kvalifikovaných prekladateľov z rôznych jazykov a oblastí.   

8.4 Fínsko 

Podľa § 17 fínskej ústavy má Fínsko dva úradné jazyky - fínčinu 
a švédčinu.39 Oba jazyky sú v úradnej komunikácii rovnocenné 
a dokumenty a spisy sa vydávajú tak vo fínčine, ako aj vo 
švédčine. Keďže autorky tejto štúdie ovládajú švédčinu a nie 
fínčinu, vychádzajú z informácií publikovaných po švédsky. 
Analogicky existujú však základné materiály (zákony, vyhlášky, 
predpisy, informácie o štúdiu, etc.) vo fínčine.  

Úradný prekladateľ sa, podobne ako vo Švédsku, nazýva vo Fínsku 
autorizovaný translátor (auktoriserad translator po švédsky a 
auktorisoitujen kääntäjien40po fínsky). Určitá oficiálna kontrola 
kvality prekladov pre úradné účely vo Fínsku existovala od roku 
1967, pretože adepti sa podrobovali skúške a skladali prísahu. Od 
roku 1988 sa však už konajú skúšky autorizovaných translátorov 
podľa zákona (Kilpeläinen, 1997, s. 182). Dôvodom bol zvyšujúci 
sa prílev imigrantov do krajiny a narastajúca potreba kvalitných 
úradných prekladov. Zákon z roku 1988 bol novelizovaný 
Zákonom 1231/2007, ktorý je platný dodnes.41Okrem požiadaviek, 
ktoré sa nachádzajú aj v iných krajinách v zákone o úradných 
prekladateľoch (dosiahnutie plnoletosti, právnej spôsobilosti, 
štátnej príslušnosti v niektorej z krajín EÚ, zloženej autorizačnej 
skúške, prijatie etických pravidiel prekladateľa atď.), obsahuje 
fínsky zákon v § 2 ods. 3 možnosť uznania tejto skúšky v prípade, 
že uchádzač má absolvované magisterské štúdium alebo iné 

                                                                   
39 http://www.oikeusministerio.fi/sv/index/julkaisut/ 

Broschyrer/kielilaki/lainsaadantojamietinnot.html. 25.7.2015. 
40 http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ 

auktorisoidut_kaantajat/kaantajien_auktorisointi, 25.7.2015. 
41

 http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20071231, 26.7.2015. 

http://www.oikeusministerio.fi/sv/index/julkaisut/Broschyrer/kielilaki/lainsaadantojamietinnot.html
http://www.oikeusministerio.fi/sv/index/julkaisut/Broschyrer/kielilaki/lainsaadantojamietinnot.html
http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/auktorisoidut_kaantajat/kaantajien_auktorisointi
http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/auktorisoidut_kaantajat/kaantajien_auktorisointi
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20071231
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vysokoškolské štúdium obsahujúce translatologické predmety 
s celkovým počtom 60 kreditov ECTS a z  toho aspoň 6 kreditov za 
predmet autorizovaný preklad, a ak táto osoba požiadala 
o možnosť vykonávať preklady ako autorizovaný translátor na 
základe niektorej z jazykových dvojíc, ktoré sa skúšajú aj na 
autorizačných skúškach s tým, že bude prekladať len do svojho 
materinského jazyka, resp. do jazyka, ktorý ovláda najlepšie (t. j. 
do tzv. pracovného jazyka A)42. 

Samotnú autorizačnú skúšku rieši na základe návrhov 
ministerstva školstva Vládna smernica 1232/2007 
o autorizovaných translátoroch (Statsrådets förordning om 
auktoriserade translatorer)43. Pozostáva z dvoch prekladov, 
pričom jeden je povinný text z oblasti práva a štátnej správy 
a druhý je výberový z troch špecializácií – ekonómia, technika 
a medicína. Prekladá sa buď z alebo do fínčiny, švédčiny 
a sámčiny.44 Text na preklad obsahuje približne 2000 znakov. 
Okrem toho je súčasťou skúšky aj multiple choice test, ktorý 
overuje schopnosti adepta na výkon povolania autorizovaného 
prekladateľa. Kandidáti môžu používať na skúške tlačené aj 
elektronické média, vrátane internetu, nie však elektronickú 
poštu ani prekladateľské softvéry. Na skúšku sa môžu okrem 
občanov s fínskou štátnou príslušnosťou prihlásiť občania 
z ktorejkoľvek krajiny EÚ. Skúšobnú komisiu vymenováva 
ministerstvo školstva. Autorizačná skúška sa vo Fínsku 
uskutočňuje raz ročne.45 Informačná stránka uvádza jazykové 

                                                                   
42 http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20071231, 26.7.2015. 
43 http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20071231, 27.7.2015. 
44 Sámčina je v zozname týchto jazykov, napriek tomu, že nie je 

úradným jazykom, ale hovorí ňou sámska menšina. Vo Fínsku žije 
približne 8000 Sámov, v Nórsku do 65 000, vo Švédsku do 40 000 
a v Rusku asi 2000. Pozri: http://www.samer.se/1536, 27.7.2015. 

45
 http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20071231, 26.7.2015. 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20071231
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20071231
http://www.samer.se/1536
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20071231
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kombinácie autorizovaných translátorov vo Fínsku a figuruje 
medzi nimi aj kombinácia fínčina - slovenčina a slovenčina - 
fínčina.46 Je však zaujímavé, že v tomto zozname sa nenachádza 
žiaden prekladateľ kombinácie švédčina - slovenčina a opačne. 

Keďže zákon o autorizovaných translátoroch uznáva namiesto 
autorizačnej skúšky aj absolvované prekladateľské štúdium, je 
dôležité vedieť, na ktorých univerzitách a vysokých školách vo 
Fínsku sa štúdium prekladateľstva poskytuje. Keďže, obdobne ako 
vo Švédsku, Dánsku a Nórsku, samostatné špecializované štúdium 
odboru zameraného na úradného prekladateľa neexistovalo a ani 
neexistuje, budeme sledovať štúdium možností prekladateľstva 
vo všeobecnosti. Spočiatku, asi od 70. rokov minulého storočia, 
sa prekladatelia vo Fínsku vzdelávali  v tzv. jazykových inštitútoch. 
Neskôr tieto inštitúty prešli na filozofické fakulty univerzít a od 
80. rokov sa začalo ponúkať riadne štúdium prekladateľstva. 
Určitá príprava na prax autorizovaného prekladateľa je teda 
súčasťou  všeobecného štúdia translatológie. Vo Fínsku sa 
v súčasnosti ponúka štúdium prekladateľstva na piatich 
univerzitách – v Helsinkách, Turku (Åbo), Tampere (Tammerfors), 
Vase a Kuopiu /Joensuu)47, a to tak v bakalárskom, ako aj 
magisterskom programe.  

Na Helsinskej univerzite patrí štúdium translatológie pod Katedru 
moderných jazykov (Institutionen för moderna språk)48, pričom k 
najfrekventovanejším študovaným jazykom, ako je angličtina, 

                                                                   
46 http://www.oph.fi/download/168381_sprakpar_25.6.2015.pdf, 

27.7.2015. 
47 názvy miest, v ktorých sa fínske univerzity nachádzajú, sme sa 

rozhodli uvádzať v podobe, v akej ju poznáme na Slovensku 
a švédsky názov mesta sme uviedli, vzhľadom na zdroje, z ktorých 
sme vychádzali,v zátvorke.  

48 http://www.helsinki.fi/kaannostiede/svenska/presentation/index. 
html,  28.7.2015. 

http://www.oph.fi/download/168381_sprakpar_25.6.2015.pdf
http://www.helsinki.fi/kaannostiede/svenska/presentation/index.html
http://www.helsinki.fi/kaannostiede/svenska/presentation/index.html
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švédčina a nemčina, sa pridružuje ruština, francúzština, litovčina, 
lotyština, poľština, čeština, maďarčina a estónčina. V 
magisterskom štúdiu je cieľovým počtom kreditov 120 ECTS, 
avšak študent  musí dosiahnuť aj 30 kreditov z prekladateľských 
technológií. Pre magisterské štúdium translatológie môže mať 
študent absolvovaný akýkoľvek bakalársky program so 180 ECTS, 
avšak za predpokladu, že v rámci neho získal 25 kreditov za 
štúdium fínčiny/švédčiny a aspoň 10 kreditov zo všeobecnej 
translatológie. Na magisterskom štúdiu si študenti zostavujú svoj 
individuálny študijný plán podľa záujmu a predpokladanej 
profilácie v budúcnosti. Univerzita v Helsinkách ponúka v oblasti 
translatológie aj doktorandské štúdium na tzv. Otvorenej 
univerzite , resp. v Centre rozvoja Palmenia.49 

Prekladateľské štúdium v Turku sa realizuje v bakalárskom aj 
magisterskom programe, pričom študenti sa hlásia buď na fínsku 
univerzitu Turku yliopisto50, alebo na švédsku Åbo akademi. 
Štúdium je postavené veľmi moderne a študenti oboch 
programov (Bc. aj Mgr.) si zostavujú kombináciu predmetov na 
základe svojho záujmu a predpokladanej praxe z voliteľných 
predmetov a vyberú si jeden alebo dva profilové jazyky na 
príslušných jazykových katedrách, ku ktorým si volia predmety z 
ponuky translatológie v danom akademickom roku tak, aby na 
bakalárskom stupni po trojročnom štúdiu dosiahli spolu 180 
kreditov (ECTS) a v magisterskom 120. V oboch programoch sa 
počíta aj s predmetmi tzv. otvorenej školy, t.j. s ponukou 
predmetov z iných univerzít vo Fínsku, ako aj so štúdiom v 
zahraničí. Aby sa kandidátom na autorizovaného translátora 
odpustila skúška, musia mať počas štúdia absolvovanú v rámci 
alternatívnych predmetov okrem vybratého jazyka a aktívnych 

                                                                   
49 https://studieinfo.fi/app/#!/korkeakoulu/ 

1.2.246.562.17.70687146947, 28.7.2015. 
50

 http://www.utu.fi/fi/Sivut/home.aspx, 28.7.2015. 

https://studieinfo.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.70687146947
https://studieinfo.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.70687146947
http://www.utu.fi/fi/Sivut/home.aspx
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jazykových cvičení  aj predmety translatológie (60 ECTS) a v rámci 
nej preklad so zameraním na špecializáciu autorizovaný translátor 
(s dotáciou 6 ACTS), ďalej seminár práva, informatiky, ako aj 
predmety zamerané na zručnosti potrebné pre výkon povolania 
prekladateľ.  

Katedra jazykov, prekladu a literatúry na Univerzite v Tampere 
ponúka prekladateľské štúdium angličtiny a alternatívne 
francúzštiny, ruštiny, nemčiny a švédčiny, niektoré jazyky však iba 
v bakalárskom programe. Programy jazykov, ktoré sa študenti 
učili už na gymnáziu, obsahujú prekladové semináre aj na 
bakalárskom stupni, v ostatných jazykoch sa samotný preklad 
vyučuje až na magisterskom stupni. Teoretické disciplíny 
translatológie a tzv. predmety viacjazyčnej komunikácie, kultúra, 
literatúra a reálie sú však obsahom oboch stupňov prípravy. 
Translatologické semináre si môžu vyberať aj študenti iného 
študijného zamerania v rámci ponuky voliteľných predmetov, ako 
napr. teória prekladu, terminologické semináre a pod.51 

Na univerzite vo Vase sa kurzy prekladu ponúkajú v rámci iných 
študijných programov.V bakalárskom programe napr. v rámci 
štúdia jazykov – angličtiny, nemčiny a švédčiny, v magisterskom 
napr. v rámci programu Jazyková expertíza v špecializovanej 
spoločnosti (Språkexpertis i ett specialiserat samhälle)52, ktorého 
cieľom je poskytnúť zručnosti v odbornej komunikácii a preklade 
„v meniacej sa spoločnosti s čoraz širším multikultúrnym 
pracovným životom.“53 Takýto program s prepojením na preklad 

                                                                   
51 https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/96906/GRADU-

1429273309.pdf?sequence=1, 28.7.2015. 
52 http://www.uva.fi/sv/about/organisation/faculties/modern_ 

finnish_and_translation/facts/, 28.7.2015. 
53 http://www.uva.fi/sv/education/master/languages_and_ 

communication/key/, preklad M.G., 28.7.2015 

https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/96906/GRADU-1429273309.pdf?sequence=1
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/96906/GRADU-1429273309.pdf?sequence=1
http://www.uva.fi/sv/about/organisation/faculties/modern_finnish_and_translation/facts/
http://www.uva.fi/sv/about/organisation/faculties/modern_finnish_and_translation/facts/
http://www.uva.fi/sv/education/master/languages_and_communication/key/
http://www.uva.fi/sv/education/master/languages_and_communication/key/
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môže byť dobrým východiskom pre budúceho autorizovaného 
prekladateľa.  

Na Filozofickej fakulte Východofínskej univerzity (Östra Finlands 
universitet)54 v Kuopiu/Joensuu možno skombinovať štúdium 
angličtiny, ruštiny a nemčiny s prekladateľstvom. Štúdium je 
prepojené s aktuálnym výskumom na fakulte, o.i. aj regionálnymi 
projektmi ako fínsko-ruské kultúrne kontakty, rozdiely prekladov 
do fínčiny vo Fínsku a v ruskej Karélii a v neposlednom rade aj 
zostavovanie korpusu fínskej a ruskej vojenskej terminológie 
vychádzajúcej zo skúseností tzv. Zimnej vojny 1939 – 1940 a  
Pokračovacej vojny 1941 – 1944. V oblasti hraničiacej s Ruskom, s 
ohľadom na to, že vo Fínsku žije asi 70 000 Rusov55 a v 
neposlednom rade v súvislosti so súčasnou medzinárodnou 
situáciou (2015), môže byť takéto prepojenie aj z aspektu témy 
vzdelávania úradných prekladateľov vo Fínsku relevantné. 

Fínski  prekladatelia (i tlmočníci) nie sú, čo sa týka profesijnej 
organizovanosti, na Severe žiadnou výnimkou. V severských 
krajinách je voľba patriť do rôznych spolkov tradičnou súčasťou 
sociálnej komunikácie a táto skutočnosť sa premietla aj do 
zväzov, do ktorých sa združujú fínski prekladatelia. 
Najdôležitejšími sú Fínsky zväz prekladateľov a tlmočníkov 
(Finlands översättar- och tolkförbud, FÖTF)56, založený už v r. 
1955 a Fínsky odborový  zväz prekladateľov (Translatorernas  
Fackorganisation, TFO)57, pričom posledný je síce organizáciou 
odborového typu, jeho činnosť je však orientovaná aj na odborné 
aktivity, ako napr. organizovanie medzinárodného dňa 

                                                                   
54 http://svenska.yle.fi/term/freebase/m02qyrrz/ostra-finlands-

universitet, 28.7.2015. 
55 http://svenska.yle.fi/term/finto/httpwwwysofiontokokop8327/ 

ryssar, 28.7.2015. 
56 http://www.sktl.fi/pa-svenska/forbundet/, 28.7.2015. 
57

 http://www.sktl.fi/pa-svenska/, 28.7.2015. 

http://svenska.yle.fi/term/finto/httpwwwysofiontokokop8327/ryssar
http://svenska.yle.fi/term/finto/httpwwwysofiontokokop8327/ryssar
http://www.sktl.fi/pa-svenska/forbundet/
http://www.sktl.fi/pa-svenska/
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prekladateľov. Zväz FÖTF je nezisková záujmová organizácia 
napojená na FIT (Fédération  Internationale des Traduchteurs). 
Jeho členmi sú – okrem prekladateľov odbornej a umeleckej 
literatúry, tlmočníkov, prekladateľov audiovizuálnej produkcie – 
aj učitelia, vedci, ale tiež autorizovaní translátori. Jednotlivé 
odborné sekcie vyvíjajú aktívnu činnosť v podobe workshopov, 
kurzov moderných technológií, školení k rôznym odborným 
otázkam a zväz ”stráži” aj autorské práva svojich členov, zasadzuje 
sa za ich sociálny status a spolupracuje so vzdelávacími 
inštitúciami a univerzitami. Zväz vydáva odborný časopis 
Kääntäja -Översättaren (Prekladateľ) s pravidelnou periodicitou 
(Kilpeläinen, 1997, s. 182).  

Aj keď vo Fínsku neexistuje inštitúcia podobná švédskemu 
Kammarkollegiet, ktorá stanovuje a kontroluje etické pravidlá pre 
úradných prekladateľov, obsahuje mnohé z nich aj text sľubu v 
Smernici fínskej vlády o autorizovaných translátoroch: ”Ja, 
X.Y.,sľubujem na svoju česť a svedomie, že ako autorizovaný 
translátor vyhotovím zákazku podľa mojich najlepších schopností  
a vedomostí a že informácie, o ktorých som sa pri tejto práci 
dozvedel, nevyužijem na vlastný prospech a zachovám o nich 
mlčanlivosť.”58 

 Väčšina textov švédskych dokumentov a ostatných právnych 
textov vo Fínsku sú v súčasnosti prekladmi z fínskej predlohy. 
Neprekladajú ich jednotlivci - autorizovaní prekladatelia, ale 
tri poverené inštitúcie. Prvou je kancelária pôsobiaca pri 

                                                                   
58 "Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete att jag i min 

verksamhet som auktoriserad translator samvetsgrant och efter 
bästa förmåga ska utföra mig anförtrodda uppdrag och inte till egen 
fördel utnyttja eller olovligen yppa vad jag får vetskap om i denna 
verksamhet.". 
In:http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20071232. Preklad 
MG a KM, 28.7.2015. 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20071232.%20Preklad%20MG
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20071232.%20Preklad%20MG
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fínskej vláde, ktorá má v kompetencii preklad a jeho kontrolu. 
Druhou je Ministerstvo spravodlivosti Fínskej republiky 
a treťou je švédska kancelária pri fínskom parlamente 
(Nordman, 2009. s. 15). 

8.5 Dánsko 

Úradní prekladatelia sa do 1. januára 2016 v Dánskom kráľovstve 
nazývajú štátom autorizovaní translátori (statsautoriserede 
translatører)59. Ich úlohou je sprostredkúvať komunikáciu 
v cudzom jazyku pre účely hospodárstva a verejného života. 
Dánsky štátny úrad pre podnikanie (Ehrversstyrelsen60, ktorý 
pôsobí v gescii dánskeho Ministerstva hospodárstva (Erhvervs- og 
Vækstministeriet)61, menuje autorizovaných translátorov. Od 1. 
januára 2016 však končí supervízia tohto úradu nad inštitútom 
úradných prekladateľov a tlmočníkov,zoznam štátom 
autorizovaných translátorov (rozumej úradných prekladateľov a 
tlmočníkov)62sa k uvedenému dátumu odstráni a označenie 
translátornebude podmienené autorizáciou zo strany štátu.63 
Tým označenie translátor stratí status chráneného titulu a v 
podstate každý prekladateľ či tlmočník sa bude môcť nazývať 
translátorom. Vysoké školy ponúkajúce špecializované 
prekladateľsko-tlmočnícke štúdium, napríklad univerzita 
v Aarhuse (Aarhus Universitet), navrhujú riešenie formou 
používania titulu ”uddannet translatør”, vysokoškolsky vzdelaný 

                                                                   
59 http://www.translatorhuset.dk/hvorfor-en-translatoer/#, 

29.7.2015.  
60 https://erhvervsstyrelsen.dk/bliv-beskikket-som-translatoer-og-tolk, 

29.7.2015.  
61 http://www.evm.dk/, 30.7.2015.  
62 http://datacvr.virk.dk/data/legacy?page=liberal, 29.7.2015.  
63 https://erhvervsstyrelsen.dk/bliv-beskikket-som-translatoer-og-tolk, 

29.7.2015.  

http://www.translatorhuset.dk/hvorfor-en-translatoer/
https://erhvervsstyrelsen.dk/bliv-beskikket-som-translatoer-og-tolk
http://www.evm.dk/
http://datacvr.virk.dk/data/legacy?page=liberal
https://erhvervsstyrelsen.dk/bliv-beskikket-som-translatoer-og-tolk
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translátor, ktoré prekladateľ/tlmočník nadobudne po absolvovaní 
potrebného vzdelania.64 

Táto podstatná zmena nastala prijatím návrhu nového zákona65 č. 
L 153, ktorý od 1. januára 2016 ruší platnosť Zákona 
o translátoroch a tlmočníkoch (Lov om translatører og tolke) č. 
213 zo dňa 8. júna 196666, doteraz upravujúceho inštitút 
úradného prekladateľa (a tlmočníka). Ďalším právnym predpisom, 
upravujúcim činnosť dánskych úradných prekladateľov, 
je súhrnná Vyhláška č. 181 zo dňa 25. marca 1988 s novelizáciami 
vyššie uvedeného zákona, ktorými sa vykonávajú časti Smernice 
Európskeho parlamentu a Rady z roku 2005/36/ES zo 7. 
septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií. Podľa platnej 
dánskej legislatívy ide pri tzv. translátorovi o spojené činnosti, t.j. 
translátor je oprávnený vykonávať tak prekladateľské, ako aj 
tlmočnícke úkony.67 

Úradným prekladateľom sa momentálne v Dánsku môže stať 
každý, kto absolvoval magisterské štúdium so zameraním na 
prekladateľstvo a tlmočníctvo na niektorej dánskej ekonomickej 
vysokej škole (København, Odense, Aalborg og Aarhus)68 pre 
jazyky anglický, francúzsky, španielskya nemecký. Pri ostatných 

                                                                   
64 http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/bcom/aktuelt/ 

nyheder/nyhed/artikel/til-kommende-og-nuvaerende-studerende-
med-interesse-i-profilen-tolk-og-translatoer/, 29.10.2015.  

65 http://www.dtfb.dk/?mode=c_page&pageID=1644& 
parent_page_ID=1540, 31.7.2015.  

66 http://www.dtfb.dk/?mode=c_page&pageID=1607 
&parent_page_ID=1540,29.7.2015; https://www.retsinformation.dk 
/Forms/r0710.aspx?id=66127&exp=1, 1.8.2015.  

67 https://erhvervsstyrelsen.dk/translatoerer-og-tolke, 29.7.2015. 
68 https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/ 

kandidatuddannelser/humanistiskekandidatuddannelser/erhvervss
prog/erhvervssprog-og-international-virksomhedskommunikation-
kandidat, 31.7.2015.  

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/bcom/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/til-kommende-og-nuvaerende-studerende-med-interesse-i-profilen-tolk-og-translatoer/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/bcom/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/til-kommende-og-nuvaerende-studerende-med-interesse-i-profilen-tolk-og-translatoer/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/bcom/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/til-kommende-og-nuvaerende-studerende-med-interesse-i-profilen-tolk-og-translatoer/
http://www.dtfb.dk/?mode=c_page&pageID=1644&parent_page_ID=1540
http://www.dtfb.dk/?mode=c_page&pageID=1644&parent_page_ID=1540
http://www.dtfb.dk/?mode=c_page&pageID=1607&parent_page_ID=1540
http://www.dtfb.dk/?mode=c_page&pageID=1607&parent_page_ID=1540
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=66127&exp=1
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=66127&exp=1
https://erhvervsstyrelsen.dk/translatoerer-og-tolke
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/humanistiskekandidatuddannelser/erhvervssprog/erhvervssprog-og-international-virksomhedskommunikation-kandidat
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/humanistiskekandidatuddannelser/erhvervssprog/erhvervssprog-og-international-virksomhedskommunikation-kandidat
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/humanistiskekandidatuddannelser/erhvervssprog/erhvervssprog-og-international-virksomhedskommunikation-kandidat
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/humanistiskekandidatuddannelser/erhvervssprog/erhvervssprog-og-international-virksomhedskommunikation-kandidat
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jazykoch je potrebné zložiť tzv. skúšku translátora 
(translatøreksamen)69, ktorá sa vykonáva na ekonomickej vysokej 
škole v Kodani (Copenhagen Business School, Handelshøjskolen, 
CBS).  

Kandidát na úradného prekladateľa pre iný jazyk než anglický, 
francúzsky, španielsky a nemecký, absolvuje na vysokej škole CBS 
najprv tzv. písomnú skúšku spôsobilosti, ktorá sa koná raz ročne 
a trvá štyri hodiny, pričom kandidát nesmie používať nijaké 
pomôcky. Skúška pozostáva z prekladu z cudzieho do dánskeho 
jazyka v rozsahu asi 1000 znakov, z prekladu z dánskeho do 
cudzieho jazyka, taktiež v rozsahu asi 1000 úderov, a z podrobnej 
reflexie textu a textovej analýzy, resp. zodpovedania otázok k 
synonymickým výrazom, štýlu a pod. Skúška spôsobilosti 
nepreverí kandidáta iba v ovládaní cudzieho jazyka, ale i dánčiny. 
Ďalším krokom je práca, koncipovaná spravidla v dánskom jazyku, 
zo sociokultúrnej, ekonomickej, právnej či technickej oblasti 
alebo zo všeobecnej jazykovedy, ktorá nesmie byť čisto literárne 
zameraná. Oblasť, v ktorej bude práca napísaná, schvaľuje 
koordinátor skúšky z CBS, pričom kandidátovi je k dispozícii na 
obmedzený čas aj školiteľ, ktorý schváli konečnú tému. V prípade, 
že kandidát absolvoval univerzitné štúdium v Dánsku 
a vypracoval záverečnú prácu z uvedených oblastí, môže požiadať 
o výnimku. Po úspešnom absolvovaní tohto kroku nasleduje 
písomná skúška, pri ktorej sú povolené všetky písomné pomôcky 
a celkovo ju tvorí vykonanie prekladu deviatich textov: troch so 
všeobecným zameraním a šiestich odborných. Okrem jazykových 
schopností však musí kandidát disponovať širokým rozhľadom 
v ekonomickej, právnej a technickej oblasti. Po úspešnom 
absolvovaní písomnej časti sa pristupuje k ústnej previerke, pri 
ktorej sa preskúša znalosť dánskeho a zvoleného cudzieho jazyka. 

                                                                   
69 http://www.cbs.dk/uddannelse/enkeltfag-valgfag-

supplering/translatoereksamen/proever, 29.7.2015. 

http://www.cbs.dk/uddannelse/enkeltfag-valgfag-supplering/translatoereksamen/proever
http://www.cbs.dk/uddannelse/enkeltfag-valgfag-supplering/translatoereksamen/proever


Margita Gáborová, Katarína Motyková 

267 

Ide o praktické ovládanie jazyka a dostatočne korektnú 
výslovnosť, odborné výrazy z oblasti ekonómie, práva a techniky, 
o znalosť odborných reálií v týchto oblastiach, ale aj všeobecný 
spoločenský rozhľad o Dánsku a o krajine cieľového jazyka. 
V neposlednom rade ide o základné translatologické zručnosti, 
pričom kandidát preukáže schopnosť voľne sa vyjadrovať 
v cudzom jazyku na vopred dané témy, ako aj tlmočiť z cudzieho 
i do cudzieho jazyka. Štátom autorizovaný translátor môže 
zároveň pôsobiť ako tlmočník. Okrem vyššie uvedených 
požiadaviek treba CBS zaslať zoznam prečítanej odbornej 
literatúry v cudzom jazyku.       

Úradní prekladatelia v Dánsku sa združujú v organizácii 
DanskeTranslatører70, ktorá vznikla z Dánskeho spolku 
translátorov(Dansk Translatørforbund) a je nezávislým cechovým 
spolkom. Funguje od roku 1990 a zastupuje záujmy svojich 
členov, ktorými môžu byť samostatne pôsobiaci prekladatelia, 
ktorí pôsobia v rôznych agentúrach a spoločnostiach. Členovia 
tohto združenia majú právo používať skratku MDT za svojím 
titulom a ich povinnosťou je dodržiavať etické pravidlá združenia. 
Kvalitu prekladateľov podporuje súčinnosť v rámci združenia, 
organizácia rôznych odborných kurzov a pod. Členovia sa riadia 
dánskym zákonom o translátoroch a dodržiavajú mlčanlivosť. 
Združenie reprezentuje svojich prekladateľov a tlmočníkov 
v rôznych inštitúciách v Dánsku aj v EÚ, je členom medzinárodnej 
prekladateľskej organizácie FIT (International Federation of 
Translators). 

Úradní prekladatelia sa v Dánsku združujú napríklad aj v tzv. 
Združení štátom autorizovaných  translátorov 

                                                                   
70 http://www.dtfb.dk/?mode=c_page&pageID=1500& 

parent_page_ID=0, 29.7.2015.  

http://www.dtfb.dk/?mode=c_page&pageID=1500&parent_page_ID=0
http://www.dtfb.dk/?mode=c_page&pageID=1500&parent_page_ID=0


Inštitút úradného prekladateľa vo Švédsku a v ostatných severských 
krajinách 

268 

(Translatørforeningen71), ktorého členovia absolvovali vyššie 
spomenutú skúšku translátora a boli autorizovaní Dánskym 
štátom ako prekladatelia a tlmočníci, čo im umožňuje 
vyhotovovať úradné preklady z rôznych oblastí – z oblasti práva, 
techniky, ekonómie a marketingu.  

Je zaujímavé, že so žiadosťou o vysoko odborný preklad 
vybraných typov textov z niektorých jazykov (anglického, 
francúzskeho, nemeckého, španielskeho, portugalského, ruského, 
arabského a čínskeho) sa môže zadávateľ obrátiť aj na Dánske 
ministerstvo zahraničných vecí, kde pôsobí kompetentná 
prekladateľská sekcia.72 

8.6 Nórsko 

Úradný prekladateľ sa v Nórsku nazýva štátom autorizovaný 

translátor (statsautorisert translatør)
73

. Autorizačný proces je 
v gescii Ministerstva školstva, ktoré vo svojej Vyhláške č. 1391 
z roku 2005 o Vydávaní licencií pre štátom autorizovaných 
prekladateľov v § 2 uvádza, že autorizáciu získava kandidát pre 
jazyk, pre ktorý úspešne zložil prekladateľskú skúšku, pričom ide 
buď o preklad do nórčiny, do cudzieho jazyka alebo oboma 
smermi.74 V súčasnosti sa skúška realizuje na základe poverenia 
Ministerstva školstva na Nórskej ekonomickej vysokej škole v 
Bergene (Norges Handelshøyskole, NHH)75. Inštitút úradného 
prekladateľa so špeciálnym vládnym povolením na vykonávanie 

                                                                   
71 http://translatorforeningen.dk/om-translatoerforeningen/,29.10. 

2015.  
72 http://um.dk/da/om-os/umkc/oversaettelse/, 1.8.2015.  
73 https://www.nhh.no/no/studietilbud/translat%C3%B8reksamen.as 

px, 28.7.2015. 
74 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-01-1391, 

22.7.205. 
75 https://www.nhh.no/no/studietilbud/translat%C3% 

B8reksamen.aspx, 22.7.2015. 

http://translatorforeningen.dk/om-translatoerforeningen/
http://um.dk/da/om-os/umkc/oversaettelse/
https://www.nhh.no/no/studietilbud/translat%C3%B8reksamen.aspx
https://www.nhh.no/no/studietilbud/translat%C3%B8reksamen.aspx
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-01-1391
https://www.nhh.no/no/studietilbud/translat%C3%B8reksamen.aspx
https://www.nhh.no/no/studietilbud/translat%C3%B8reksamen.aspx
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tejto činnosti však v Nórsku existoval už v roku 1881. Oprávnenie 
sa adeptovi spočiatku vydávalo iba na základe svedectva 
niekoľkých osôb o jeho znalostiach príslušného cudzieho jazyka. 
Prvé autorizačné skúšky sa uskutočnili v roku 1923 v gescii 
nórskeho Ministerstva hospodárstva a v nepravidelných časových 
intervaloch sa konali až do konca 70. rokov dvadsiateho storočia.  
V súčasnosti ich organizuje, ako sme uviedli vyššie, NHH.  

V súčasnej nórskej legislatíve je inštitút a proces autorizácie 
štátom autorizovaného translátora zakotvený vo viacerých 
predpisoch – vo Vyhláške č. 1391 z roku 2005 o Vydávaní licencií 
pre štátom autorizovaných prekladateľov (Forskrift om bevilling 
som statsautorisert translatør)76, v novej Vyhláške [z r. 2012] o 
skúške translátorov na Nórskej Ekonomickej vysokej škole 
(Forskrift for translatørseksamen ved Norges Handelshøyskole)77 
vydanej k Zákonu o univerzitách a vysokých školách (Universitets- 
og høyskoleloven)78 z r. 2005, ako aj v § 135 a 136 Zákona o 
súdoch  (Domstolloven)79.   

Príprava na skúšku štátom autorizovaného translátora je hlavne 
individuálna, NHH v Bergene však ponúka dva prípravné kurzy – 
dvojsemestrový online-kurz právneho prekladu pre nórsky, 
anglický, francúzsky, španielsky a nemecký jazyk a kurz 
terminológie. Okrem toho organizuje krátke informačné 
semináre a prednášky. Keďže podmienkou na prihlásenie sa na 
autorizačnú skúšku prekladateľa je aspoň trojročné vysokoškolské 
štúdium na univerzite, je výhodou, ak je toto štúdium zamerané 

                                                                   
76 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-01-1391, 

22.7.2015. 
77 https://www.nhh.no/no/studietilbud/translat%C3% 

B8reksamen.aspx, 22.7.2015. 
78 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15, 22.7.2015. 
79 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1915-08-13-

5/KAPITTEL_9#KAPITTEL_9, 22.7.2015. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-01-1391
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1915-08-13-5/KAPITTEL_9#KAPITTEL_9
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na prekladateľstvo. Takéto štúdium však v Nórsku ponúka iba 
Univerzita v Agderi. Ide o trojročný bakalársky program Preklad 
a interkultúrna komunikácia so zameraním na angličtinu 
s dotáciou 180 kreditov ECTS. Jeho  obsahom je okrem jazykovej 
kompetencie v nórčine a angličtine interkultúrna komunikácia, 
preklad, kreatívne písanie v rôznych žánroch, reálie, kultúra, 
ekonómia, právo IT, teória prekladu a jazykoveda.80 Absolventi 
končia s titulom Bc.  

Skúška na štátom autorizovaného translátora sa v Nórsku 
realizuje iba na uvedenej vysokej škole NHH. Špecifikom tejto 
skúšky je, že prebieha v dvoch fázach – externej (doma) a internej 
(v priestoroch NHH).81 Podmienkou na pripustenie na internú 
skúšku je úspešné absolvovanie domácej časti. Táto pozostáva 
z prekladu do/z jazyka a verbálnej reflexie vlastných riešení 
a postupov elektronicky zaslaného prekladu. Mnohí adepti 
neprejdú už externou časťou. Externá skúška vyselektuje 
uchádzačov, ktorí by pravdepodobne nemali šancu ani v druhej 
časti skúšky. Interná skúška pozostáva z prekladu troch 
odborných textov – ekonomicko-administratívneho, právneho 
a technického, každý v rozsahu asi 1 normostrany a trvá 2 dni. 
Spolu s prekladom kandidát odovzdáva aj zoznam použitých 
zdrojov, pričom používanie slovníkov, PC, vrátane internetu je 
povolené, nie však používanie prekladateľských softvérov, ako 
Trados a pod. Testy hodnotia skúsení prekladatelia, pričom za 
hrubé chyby sa považujú napr. významové posuny, vynechanie 
viet, slov, chyba vo výbere odborných výrazov, prekrútenie 
významu, hrubé porušenie žánrových konvencií, či nekritické 
využitie zdrojov; ako „ostatné chyby“ sa hodnotia alternatívne 

                                                                   
80 http://utdanning.no/utdanning/uia.no/oversetting_og_interku 

lturell_kommunikasjon_-_engelsk_bachelorprogram, 22.7.2015. 
81 https://www.nhh.no/no/studietilbud/translat%C3%B8 

reksamen.aspx, 22.7.2015. 

https://www.nhh.no/no/studietilbud/translat%C3%B8reksamen.aspx
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návrhy, štylistické a idiomatické chyby, chyby v morfológii 
a syntaxi,  pravopise, opakované chyby z nepozornosti a pod. 
Obidva druhy chýb vedú k hodnoteniu nevyhovel. Autorizačnú 
skúšku môže kandidát absolvovať maximálne trikrát (vrátane 
externej aj internej).  

Ako v iných krajinách, aj v Nórsku sa úradní prekladatelia združujú 
do organizácií. Najvýznamnejšou je Zväz štátom autorizovaných 
translátorov (Statsautorisertetranslatørers forening, STF) so 
sídlom v Stavangeri, založený v r. 1913, ktorý je, podľa vlastných 
údajov, najstarším zväzom prekladateľov na svete.82 Združuje asi 
250 členov, ktorí prekladajú z 29 jazykov. Významným 
dokumentom zväzu sú etické pravidlá úradného prekladateľa, 
ktoré sa každý člen zaväzuje pri výkone svojho povolania 
dodržiavať. Okrem základných etických noriem sa zdôrazňuje 
profesionalita, zachovávanie podnikateľských štandardov, 
dodržiavanie noriem zväzu, povinnosť mlčanlivosti a zachovania 
tajomstva a pod. Mnohí prekladatelia sú však organizovaní aj 
v iných združeniach, ako je napr. Nórsky zväz prekladateľov 
(Norsk overesetterforening, NO)83, ktorý existuje od roku 1948 
a združuje vyše 300 prekladateľov  z rôznych oblastí a odborov, 
vrátane autorizovaných translátorov, alebo Nórsky zväz 
prekladateľov odborných textov (Norsk fagoveresetterforening, 
NORFAG)84, či Nórsky zväz autorov a prekladateľov odbornej 
literatúry (Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, 
NFF).85 Spoločným menovateľom týchto zväzov je spolupráca, 
poskytovanie informácií, štipendií, organizovanie prednášok, 
konferencií, poskytovanie rôznych ocenení, poradenstvo 
v odborných, praktických i ekonomických otázkach.  

                                                                   
82 https://www.translatorportalen.com/, 22.7.2015. 
83 http://oversetterforeningen.no/om-no/, 22.7.2015. 
84 http://www.norfag.org/?rt=home&lang=no, 22.7.2015. 
85

 http://www.nffo.no/, 22.7.2015. 
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8.7 Záver 

Na rozdiel od slovenskej legislatívy je pojem prekladateľa pre 
úradné účely determinovaný atribútom autorizovaný (Švédsko a 
Fínsko) alebo štátom autorizovaný translátor alebo prekladateľ 
(Dánsko a Nórsko) a tento pojem je ukotvený aj v príslušných 
zákonoch.  V porovnaní so Slovenskom, kde máme Zákon o 
znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch 382/2004 Z. z., inštitút 
prekladateľa upravuje vo všetkých škandinávskych krajinách 
samostatný zákon.  

Kým vo všetkých uvedených severských krajinách sa združujú 
autorizovaní translátori  vo svojich organizáciách, resp. v iných 
prekladateľských zväzoch, na Slovensku absentuje špecializovaná 
organizácia, ktorá by zastupovala záujmy úradných prekladateľov.  

Za inšpiráciu pre slovenské inštitúcie, ktoré zastrešujú činnosť 
úradných prekladateľov, považujeme informácie poskytované 
švédskym úradom Kammarkollegiet (pozri 3.1).Medzi nimi sa 
napríklad nachádzajú publikácie k etike prekladateľa a praxeológii 
prekladu (pozri 3.6), konkrétne informácie o skúškach (pozri 3.4), 
typy a príklady textov z minulých rokov. Vyššie uvedené 
odporúčania sú vhodnými pomôckami úradného prekladateľa vo 
Švédsku. Na Slovensku absentujú príručky podobného 
charakteru, ktoré by odporúčalo na svojej stránke napr. 
Ministerstvom spravodlivosti SR.  

Použitá literatúra: 

ENGLUND DIMITROVA, Birgitta. Auktoriserad translator – kompetens 
och prov. Kartläggning och kunskapsunderlag. Stockholm: 
Kammarkollegiet, 2015.  

GÁBOROVÁ, Margita. Dejiny švédskej literatúry. Od runových pamiatok 
po Strindberga. Bratislava: Centrum cudzích jazykov, 1996.  

GÁBOROVÁ, Margita. Historické a niektoré translatologické kontexty 
termínu „ombudsman“. In: Guldanová, Zuzana (ed.): Kontexty súdneho 



Margita Gáborová, Katarína Motyková 

273 

prekladu a tlmočenia III. Bratislava: Univerzita Komenského 
v Bratislave, 2014, s. 35-49. ISBN 978-80-223-3750-2. 

KILPELÄINEN, Kaisa. Språkliga tjänster för invandrare i Sverige, Norge, 
Danmark och Finland. København: Nordiska Ministerrådet, 1997. ISBN 
92-893-0111-2. 

NORDMAN, Lieselott. Lagöversättning som process och produkt. 
Revideringar och institutioner vid lagöversättning till svenska i Finland. 
Helsingfors: Nordica, Institutionen för nordiska språk och nordisk 
litteratur, Helsingfors universitet, 2009. ISBN 978-952-10-5320-7. 

SELTENREICH, Radim, et al. Dějiny evropského kontinentálního práva. 3. 
upravené vyd. Praha: Nakladatelství Leges, 2010. ISBN 9788087212547. 

SCHELLE, Karel, et al. (2007): Právní dějiny. 1 vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 
2007. ISBN 978-80-7380-043-7. 

https://books.google.sk/books?id=q51RTkCpdWEC&pg=PA182&lpg=PA182&dq=%C3%B6vers%C3%A4ttningens+historia+i+FInland&source=bl&ots=rNxDntCjvH&sig=Ri9LnZEHCBezA_WeNu9m#v=onepage&q=%C3%B6vers%C3%A4ttningens%20historia%20i%20FInland&f=false


 

 
274 

IX. kapitola 

Postavenie úradného prekladateľa 
v krajinách Európskej únie s dôrazom 

na štáty s úradným jazykom anglickým 
Jaroslav Stahl 

9.1 Úvod 

Cieľom predkladanej kapitoly je analýza a poskytnutie prehľadu 
o situácii a postavení úradného prekladateľa v krajinách EÚ, 
najmä v štátoch s úradným jazykom anglickým. Kľúčovou otázkou 
je v tomto kontexte problematika vzdelávania a prípravy 
budúcich úradných prekladateľov, ako aj požiadavky kladené na 
uchádzača pri skúškach, ak sú v danej krajine predpísané, ďalej 
kvalita úradných prekladov a s ňou súvisiaci systém ďalšej, resp. 
celoživotnej prípravy prekladateľov. Súdny, alebo presnejšie 
povedané úradný preklad sa v rámci voľného pohybu občanov 
členských štátov EÚ, ale aj ich podnikateľskej a inej činnosti stáva 
nevyhnutnou potrebou mnohých ľudí v každodennom živote. 
Spôsob vykonávania úradných prekladov, ich kvalita, rýchlosť, 
komunikácia so zákazníkom a uznávanie úradne preložených 
dokumentov má zásadný vplyv na kvalitu podnikania, ale aj života 
občanovEÚ. 
Napriek rozsiahlej spoločnej legislatíve EÚ v dôsledku 
aproximačných procesov sa spôsob výberu, menovania 
a praktického výkonu činnosti úradného prekladateľa (platí aj pre 
tlmočenie) v každej jednotlivej členskej krajine značne odlišuje. 
Táto skutočnosť má dôsledky na komfort zákazníka,využívajúceho 
úradné preklady od dopytu až po vybavenie prekladovej zákazky, 
termín jej vyhotovenia, aj jej kvalitu. Jednou z odpovedí 
prekladateľskej komunity, avšak aj združení úradných 
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prekladateľov vo viacerých krajinách Európskej únie, bolo 
nesporne založenie nadnárodnej organizácie EULITAr. 2009 
s cieľom zblíženia a nadviazania kooperácie medzi združeniami 
úradných prekladateľov členských krajín, univerzitami, aj ďalšími 
pridruženými organizáciami. Prirodzeným cieľom je nielen 
podpora vzniku národných záujmových organizácií úradných 
prekladateľov, kde ešte nie sú, zastupovanie záujmov týchto 
združení a ich členov voči národným, európskym 
a medzinárodným inštitúciám, kooperácia s univerzitami ako 
vzdelávacími inštitúciami s cieľom skvalitnenia prípravy 
prekladateľov a snaha o vytvorenie celoeurópskeho registra 
úradných prekladateľov (a tlmočníkov), ale aj snaha o neustále 
zvyšovanie kvality prekladu konštituovaním statusu 
profesionálneho úradného prekladateľa. To všetko sú však skôr 
dlhodobé ciele, pričom ani projekty ako QUALETRA nie sú 
krátkodobým riešením danej situácie na trhu úradného prekladu 
v EÚ. V nasledujúcom prehľade sa sústredíme na spôsob práce 
úradných prekladateľov v niektorých európskych krajinách, 
predovšetkým kritériá umožňujúce výkon funkcie úradného 
prekladateľa, t. j. buď kvalifikačné skúšky, alebo ad hoc 
vymenovanie osoby za úradného prekladateľa. 

9.2 Prehľad situácie v niektorých krajinách EÚ 

9.2.1 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného 
Írska 

Vo Veľkej Británii neexistuje klasický systém úradných 
prekladateľov, známy zo Slovenskej republiky. Určitý druh 
certifikácie prekladov umožňuje Ústav prekladu a tlmočenia ITI 
(Institute of Translation & Interpreting), ktorý funguje ako 
profesionálny zväz prekladateľov a tlmočníkov od r. 1986. Je 
jediným nezávislým profesionálnym združením aktívnych 
prekladateľov a tlmočníkov na území Veľkej Británie. Členstvo nie 
je povinné, členmi však sú aj prekladatelia z niektorých ďalších 
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európskych krajín, kde sa angličtina bežne používa. ITI podporuje 
začínajúcich prekladateľov, umožňuje im zorientovať sa na trhu. 
Dobrú reputáciu preukazuje aj skúseným prekladateľom – 
členom, ktorí môžu preklad certifikovať nálepkou ITI, pričom opäť 
nejde o úradný preklad v pravom zmysle slova, korektným 
označením by bol termín „certifikovaný preklad“. Členstvo 
v Ústave naznačuje určitú kvalitu a skúsenosti prekladateľa. 
Skutočný úradný preklad (tlmočenie) je možný pred advokátom 
(alebo notárom v prípade Škótska), táto úradná osoba však opäť 
nepreveruje kvalitu konkrétneho prekladu. V prípade 
nedostatočnej odbornej úrovne takto overeného prekladu však 
môže byť prekladateľ obvinený z pohŕdania súdom, krivého 
svedectva alebo nedbalosti. ITI ponúka viacero úrovní členstva od 
študentskej až po partnerskú (fellow) s možnosťou absolvovania 
odbornej prekladateľskej skúšky (qualified membership exam for 
translators), a to vo forme spracovania zákazky (prekladového 
textu) v priebehu 4 dní s použitím slovníkov aj paralelných textov 
z oblasti, ktorú si kandidáti sami vyberú. Predpokladom 
pripustenia ku skúške je predchádzajúca trojročná prekladateľská 
prax. V prípade, že uchádzač nemá príslušnú odbornú 
kvalifikáciu, musí preukázať minimálne 6-ročnú profesionálnu 
skúsenosť v oblasti prekladu (aj tlmočenia). Polovicu objemu 
týchto skúseností musia preukázať referenciami alebo oficiálnymi 
záznamami o zákazkách (faktúrach), referencie pritom znamenajú 
odporúčania ohľadom prekladateľských kompetencií a dobrého 
odborného mena. V tejto súvislosti odporúčania znamenajú 2 
odborné odporúčania a 1 zamerané na osobnosť prekladateľa. ITI 
poskytuje všetkým členom viacero výhod a benefitov, napr. 
pravidelný bulletin, zľavnenú účasť na podujatiach ITI, vrátane 
webových seminárov, tzv. webinárov, možnosť networkingu, 
pomoc a poradenstvo, prístup k pracovným príležitostiam 
prostredníctvom bulletinu ITI a webstránky, linku pomoci, 
poskytujúcu poradenstvo zdarma vo viacerých právnych 
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oblastiach, možnosť poistenia domácnosti s 10-percentnou 
zľavou, možnosť využiť preverenie bonity britských spoločností 
zdarma, zľavnený prístup do databázy platobných zvyklostí 
prekladateľských agentúr na celom svete, zľavy softvéru, 
reprezentáciu na medzinárodnej úrovni a ďalšie. Kvalifikovaní 
členovia po skúške (MITI) majú ďalšie výhody: 

 -  uvedenie statusu ako kvalifikovaného člena s možnosťou 
uvádzania loga MITI v e-mailoch, hlavičkách listov, webstránkach 
a pod.; 

- zaradenie do verejnej databázy členov s možnosťou 
kontaktovania zo strany zákazníkov; 

- pečate ITI vo forme nálepiek pre prekladateľov k vyhotovovaniu 
oficiálnych, certifikovaných (nie úradných) prekladov; 

- zvýhodnené možnosti pre uzatváranie poistenia 
zodpovednosti (PII – Professional Indemnity Insurance) 
v porovnaní s pridruženými členmi; 

- možnosť voľnej účasti na rozličných podujatia na vysokej úrovni 
(od r. 2013/14).  

Kvalifikovaní (MITI) prekladatelia, ktorí pracujú pre políciu a súdy, 
musia mať okrem toho osvedčenie o bezúhonnosti. 
Zákazník si teda môže na webstránke ITI nájsť konkrétneho 
prekladateľa pre konkrétnu jazykovú kombináciu, odbornosť, 
pričom vo výsledkoch hľadania sú rozdelené na kvalifikovaných 
prekladateľov (so skúškou) a ostatných (bez členskej skúšky ITI). 
ITI ďalej poskytuje tzv. CPD (Continuning Professional 
Development) – možnosť pokračujúceho profesionálneho 
vzdelávania v rámci seminárov, webinárov, networkingu alebo 
konferencií, univerzitných seminárov - kurzov, aj vo forme e-
learningu, štúdium odborných časopisov, písanie článkov, 
zostavovanie slovníkov či aktivitu vo výboroch ITI. Tieto aktivity 
sa rátajú ako pokračujúce vzdelávanie, v rámci členstva v ITI však 
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nie sú povinné. Členský poplatok pre kvalifikovaných 
prekladateľov je 225 libier ročne, vstupný poplatok pre 
uchádzačov je 60 libier. Cena za absolvovanie, resp. opakovanie 
skúšky je 362 libier (vrátane DPH). Kolektívnymi členmi ITI sú 
viaceré reno–mované univerzity ako vzdelávacie inštitúcie vo 
Veľkej Británii, ale aj v zahraničí, napríklad: 

University of Westminster 

University of Portsmouth School Of Languages  

London Metropolitan University 

University College, London 

Centre for Translation Studies, University of Leeds 

Centre for Translation Studies, University of Surrey 

Aston University, Birmingham  

Heriot-Watt University, Edinburgh 

Newcastle University, School of Modern Languages 

Stirling University 

Middlesex University   

Essex University 

Leeds Beckett University 

University of East Anglia  

Bristol University 

Zo zahraničných sú to: 

Hogeschool Gent – Veto v Belgicku a Metafrasi School of Translation 
Studies v Grécku. 

Tieto vysokoškolské inštitúcie sa členstvom zaviazali 
k maximálnej kvalite prípravy budúcich absolventov – 
prekladateľov. 

http://www.westminster.ac.uk/courses/subjects/languages/postgraduate-courses
http://www.port.ac.uk/translation
http://www.londonmet.ac.uk/
http://www.ucl.ac.uk/
http://www.leeds.ac.uk/cts
http://www.surrey.ac.uk/englishandlanguages/research/centre_for_translation_studies/
http://www.aston.ac.uk/lss
http://www.hw.ac.uk/
http://www.ncl.ac.uk/sml/study/postgraduate/index.html
http://stir.ac.uk/2n
http://www.mdx.ac.uk/
http://www.essex.ac.uk/langling/
http://www.leedsbeckett.ac.uk/
http://www.uea.ac.uk/lcs
http://www.bris.ac.uk/prospectus/postgraduate/2014/prog_details/ARTF/220
http://veto.hogent.be/
http://www.metafrasi.edu.gr/
http://www.metafrasi.edu.gr/
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Webová stránka ITI ďalej ponúka potenciálnym zákazníkom 
podrobné údaje o svojej úlohe, podpore profesionálnych 
prekladateľov v ich odborných kompetenciách (s odkazom na 
vyššie uvedené aktivity). Dôležitou súčasťou a orientačnou 
pomôckou pre možných klientov je príručka Ako to nepokaziť 
(Getting It Right Guide), kde nájdu riešenie najčastejších 
problémov pri riešení prekladateľskej zákazky, na čo netreba 
zabudnúť a čomu sa vyhnúť. S tým súvisí aj podrobnejšia 
informácia o spôsobe fakturácie za počet znakov 
(východiskového textu), resp. vysvetlenie, aký je vzťah medzi 
rozsahom východiskového a cieľového textu v prípade rozličných 
kombinácií jazykov. 

ITI poskytuje aj prehľady a prieskumy o vývine prekladateľského 
trhu, žiaľ, v súčasnosti ide o starší prieskum z r. 2001. Predmetom 
výskumu sú využívané jazyky, trendy v cenách v závislosti od 
jazyka, od termínu vyhotovenia, ceny priamym zákazníkom či pre 
agentúry. Z výsledkov vyplýva, že najmä neskúsení prekladatelia – 
začiatočníci môžu príliš nízkymi cenami v určitej miere negatívne 
ovplyvniť cenovú hladinu na celom trhu. 

ITI udeľuje prekladateľom, resp. spoločnostiam vyvíjajúcim 
prekladový softvér, aj ceny, okrem iného tiež cenu Johna Hayesa 
za najlepšiu kvalifikačnú skúšku prekladateľov. 
ITI organizuje ako korporátny člen FIT a ďalších medzinárodných 
združení každé dva roky medzinárodnú konferenciu, ktorá je 
miestom stretnutia mnohých teoretikov translatológov, 
skúsených prekladateľov a tlmočníkov, ako aj odborníkov z oblasti 
translačného softvéru. Tohtoročná konferencia sa uskutočnila 23. 
– 25. apríla v Newcastli-Gatesheade. 

Z hľadiska spoločenskej formy je ITI spoločnosť s ručením 
obmedzeným, s členmi ako ručiteľmi, pričom každý ručí vo výške 
1 libry. Združenie má malý počet platených zamestnancov, 
vedenie (predstavenstvo), komisie zodpovedné za prijímanie 
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nových členov, skúšanie, dodržiavanie etického kódexu a veľký 
počet dobrovoľných pracovníkov. Celkovo možno ohodnotiť ITI 
ako všestrannú servisnú organizáciu pre profesionálneho 
prekladateľa v každej fáze jeho kariéry, poskytujúcu najlepšiu 
možnú reklamu pre svojho potenciálneho zákazníka. Ten si môže 
na webstránke pohodlne vyberať podľa jazykov, odbornosti 
a skúseností daného prekladateľa a zorientovať sa na základe 
webových informačných brožúr o tom, čo si preklad vyžaduje 
a o akú náročnú prácu ide. Predstavuje do istej miery vzor 
profesijného združenia prekladateľov aj pre iné európske krajiny. 

Ďalšie podrobné údaje omožnostiach ITI pre prekladateľov 
a zákazníkov možno nájsť na webovej stránke.1 
V prípade, že zákazník požaduje vyšší stupeň overenia (pozri 
hore), je potrebné overenie pred notárom alebo advokátom. 

9.2.2 Írsko 

Podobne ako vo Veľkej Británii, ani v Írsku nie je potrebné úradné 
overenie prekladu v klasickom slova zmysle, v prípade oficiálnych 
dokumentov je však nutná tzv. certifikácia. Túto certifikáciu 
vykonáva ITIA – „The Irish Translators' and 
Interpreters' Association“ (Írska asociácia prekladateľov 
a tlmočníkov). Profesionálne združenie írskych prekladateľov 
a tlmočníkov vzniklo r. 1986 ako Írska asociácia prekladateľov a r. 
2002 bola rozšírená do dnešnej podoby – Írskej asociácie 
prekladateľov a tlmočníkov. Ide o jedinú profesionálnu 
organizáciu, ktorá zastupuje záujmy aktívnych profesionálnych 
prekladateľov a tlmočníkov. ITIA sa usiluje o presadzovanie 
najvyšších štandardov profesie, a to aj v etickej oblasti. Z tohto 
dôvodu schválila asociácia ITIA Etický kódex profesionálneho 
výkonu povolania. Organizácia sa vo svojej činnosti taktiež venuje 
zákazníkom a usiluje sa o chápanie náročnosti profesie u klientov.  

                                                                   
1
 www.iti.org.uk. 

http://www.iti.org.uk/
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Profesionálne členstvo v asociácii ITIA je možné po úspešnom 
absolvovaní dvoch náročných odborných prekladateľských skúšok 
a najmenej päťročnej profesionálnej činnosti ako prekladateľ. 

Prekladateľská skúška pre budúcich certifikovaných prekladateľov 
pozostáva zo skúšok z jednotlivých jazykových kombinácií, pričom 
daná kombinácia platí iba v jednom smere: cudzí jazyk – rodný 
jazyk. Napríklad kombinácia francúzština – angličtina znamená 
preklad z východiskového jazyka francúzština do cieľového jazyka 
angličtina. Výnimku možno schváliť pre kandidátov, ktorí ovládajú 
obidva jazyky takmer na materinskej úrovni. Pred skúškou sa vždy 
uskutoční workshop, na ktorom prebehne vysvetlenie 
a požiadavky, kladené na uchádzačov pri skúškach. Samotný test 
pozostáva z dvoch textov náhodného výberu, jedného krátkeho 
a jedného dlhého, pre každú jazykovú kombináciu. Dlhší text býva 
často zmluva alebo excerpt z dlhšieho dokumentu. Skúšobné 
texty sú zaslané uchádzačom prostredníctvom e-mailu ako 
zákazka a kandidáti na nej pracujú ako na bežnej zákazke 
s použitím slovníkov, počítača, glosárov a pod., nesmú však 
v žiadnom prípade použiť strojový preklad alebo sa obrátiť na 
ďalšiu osobu, aby táto preklad vypracovala. Na preklad je určená 
kratšia doba (asi 2 dni). Hodnotený preklad nesmie vykazovať ani 
jednu závažnú chybu, resp. tri menšie chyby v prípade kratšieho 
textu, a ani jednu závažnú chybu, resp. päť menších chýb 
v prípade dlhšieho textu. Pod závažnou chybou sa rozumie 
nepochopenie významu, vynechávky so sémantickým dopadom 
na text, ako aj ortografické chyby v prípade vlastných mien 
a názvov; pod menšou chybou sa rozumie chyba v interpunkcii, 
ortografické chyby bez závažného vplyvu na text, ťažkopádne 
textové konštrukcie, nevhodný štýl, nevhodné slovné zvraty, 
lexika, a pod. Vyhodnotenie textu trvá aj niekoľko mesiacov. 

V prípade úspešného absolvovania prekladateľskej skúšky 
nadobúdajú uchádzači postavenie certifikovaného prekladateľa, 
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sú zaradení do zoznamu certifikovaných prekladateľov a ich 
zoznamy sú zasielané aj do rôznych štátnych a verejných orgánov, 
veľvyslanectiev a pod. Certifikovaní prekladatelia majú právo 
potvrdzovať správnosť prekladu vlastnou pečiatkou. 

Dokumenty, ktoré si vyžadujú „certifikovaný preklad“, sú tieto: 
rodné listy, sobášne listy, doklad o rozvode alebo rozluke, 
univerzitné diplomy, úmrtné listy, lekárske správy, doklady 
o adopcii, miestoprísažné vyhlásenia, dohody, zmluvy, notárske 
úkony, doklady o úschove, rozhodnutia súdov, oficiálna 
korešpondencia, spoločenské zmluvy a akékoľvek ďalšie doklady, 
ktorých certifikáciu žiadajú úrady, advokáti, spoločnosti alebo 
individuálni zákazníci. 

ITIA zastupuje záujmy prekladateľov a tlmočníkov, je členskou 
organizáciou FIT a vydáva ročné bulletiny a ďalšie dokumenty. 
Okrem toho má 6 kategórií členstva (okrem profesionálneho ešte 
kategórie pridruženého členstva, študentské, inštitucionálne 
a čestné). Asociácia zdôrazňuje význam informovanosti klientov 
o náročnosti prekladateľského a tlmočníckeho povolania. 
Podrobné informácie o spôsobe práce ITIA a členov – 
prekladateľov je možné nájsť aj na webovej adrese.2 

9.2.3 Malta 

Hlavným úradným jazykom na Malte je maltčina, angličtina je 
však polooficiálnym jazykom. Podobne ako Veľká Británia alebo 
Írsko, ani Malta nedisponuje oficiálnou databázou súdnych 
prekladateľov a tlmočníkov. V súvislosti s trestno–právnymi 
deliktmi majú sudcovia a súdni úradníci k dispozícii zoznam 
úradných prekladateľov a tlmočníkov. Tento zoznam má na 
starosti register Trestného súdu. Nedávno nadobudla platnosť 
smernica o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní 
a zoznam bol začlenený medzi súdne služby, ktoré nájdete na 

                                                                   
2
 http://translatorsassociation.ie. 

http://translatorsassociation.ie/
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internetovej stránke.3 Prekladateľa, ktorý má byť pri trestnom 
konaní, menuje sudca. Tento systém však umožňuje sudcovi 
ustanoviť aj inú osobu mimo zoznamu, ktorú pokladá za vhodnú. 
Meno tejto osoby sa potom aj zaradí do zoznamu. K 
elektronickému systému pre správu súdnych vecí (LECAM) patrí aj 
maltský zoznam tlmočníkov a prekladateľov. Tento systém je 
určený najmä súdnym úradníkom a osobám s právnickou 
profesiou.Podľa informácií na elektronickom justičnom portáli 
pridávajú nové osoby do zoznamov súdni úradníci, ktorí majú 
oprávnenie na správu databázy. Spôsob menovania a kritériá, 
ktoré musia títo certifikovaní prekladatelia spĺňať, nie sú známe.  

Väčšinu prekladateľov (vrátane certifikovaných, resp. 
prekladateľov v uvedených zoznamoch) pripravuje Filozofická 
fakulta Univerzity na Malte (University of Malta), kde pôsobí 
Katedra prekladu, tlmočenia a terminológie. Magisterský 
program prekladu a tlmočenia bol na tejto katedre spustený 
v októbri 2003 v kontexte rastúcich potrieb európskeho 
a medzinárodného prekladateľského a tlmočníckeho trhu. 

9.3 Stručný prehľad situácie v niektorých ďalších 
krajinách EÚ 

Z komparatívnych dôvodov sme do kapitoly zaradili aj stručné 
informácie o úradnom prekladateľovi a spôsobe práce úradných 
prekladateľov v niektorých ďalších západo–európskych krajinách 
– „starých členoch“ EÚ. 

9.3.1 Francúzsko 

Vo Francúzsku sú úradní prekladatelia menovaní tzv. odvolacími 
súdmi pravidelne každoročne (v marci daného roku) v prípade, že 
je potrebné ich počet rozšíriť alebo niektorého z nich vymeniť. 
Zoznamy oprávnených úradných prekladateľov vedie tzv. kasačný 

                                                                   
3
 www.justiceservices.gov.mt/courtservices/CourtExperts. 

http://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/CourtExperts
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súd, ktorému v uvedených ročných intervaloch posielajú 
odvolacie súdy aktualizované zoznamy. Celkový počet týchto 
odvolacích súdov je 35. Zápis do zoznamu je najprv platný na 
obdobie troch rokov, po jeho uplynutí rozhodne komisia zložená 
zo znalcov a sudcov, či prekladateľ preukázal odborné vedomosti 
a nadobudol príslušné skúsenosti a predĺži jeho zápis o ďalších 
päť rokov. Presné kritériá a požiadavky, na základe ktorých táto 
komisia rozhodne o zápise daného prekladateľa do zoznamu, 
však nie sú celkom jasné, predovšetkým požiadavky súvisiace 
s potrebným jazykovým vzdelaním. V prípade menších, či tzv. 
exotických jazykov, ak nie je k dispozícii žiaden kandidát, možno 
vymenovať kohokoľvek a jeho úroveň nemusí dosahovať 
požadovanú kvalitu. Do celoštátneho zoznamu znalcov (tu aj 
prekladateľov) je možné zapísať len tých, ktorí sú už 5 rokov 
zapísaní do zoznamu odvolacieho súdu. V harmonizovanom 
názvosloví odborov znalcov podľa vyhlášky z r. 2005 je aj odbor 
„tlmočníctvo – prekladateľstvo“, rozdelený ďalej podľa jazykových 
skupín (románske, germánske, slovanské jazyky). 

9.3.2 Taliansko 

Taliansko nedisponuje žiadnym oficiálnym zoznamom úradných 
prekladateľov (a tlmočníkov). Status úradného prekladateľa 
udeľujú samostatne súdy, ktoré si prekladateľa vyberú. De facto 
teda existuje iba inštitút prekladateľa, ustanoveného ad hoc, 
ktorý potom vykoná preklad, overený pečiatkou úradu (súdu). 
Neznamená to však automaticky nižšiu kvalitu prekladov, keďže 
prekladatelia pracujúci pre daný súd alebo úrady, sú týmto 
inštitúciám známi aj svojimi skúsenosťami a kvalitou. Ďalším 
stupňom certifikácie úradného prekladu je už iba priloženie 
overenia Apostille pre ostatné štáty Európy. 
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9.3.3 Španielsko 

Španielsky systém úradného prekladu (aj tlmočenia) ponúka dve 
cesty k nadobudnutiu postavenia úradného prekladateľa. Prvou 
je absolvovanie skúšky na ministerstve zahraničných vecí, 
pozostávajúcej z náročnej ústnej aj písomnej skúšky. Absolvent 
musí preložiť texty všeobecného, právneho aj ekonomického 
zamerania. Druhou možnosťou je získanie vysokoškolského 
diplomu v odbore prekladateľstvo,preuka–zujúceho absolvovanie 
veľkého počtu predmetov, zameraných na právny a hospodársky 
preklad. 
V Španielsku rozlišujú medzi úradným prekladom s pečiatkou 
úradného prekladateľa a „legalizovaným“ prekladom, na ktorom 
je odtlačok pečiatky španielskeho ministerstva zahraničných vecí, 
potvrdzujúci, že príslušný prekladateľ je uvedený v zozname 
oficiálnych úradných prekladateľov. 

9.3.4 Portugalsko 

Podobne ako Taliansko, ani Portugalsko nevedie žiaden oficiálny 
zoznam úradných prekladateľov. Prakticky akákoľvek osoba, 
ovládajúca daný jazyk, môže pracovať ako úradný prekladateľ, a 
topo zložení prísahy na súde. 

9.3.5 Grécko 

Grécko zatiaľ nemá webovú stránku so zoznamom súdnych 
prekladateľov, v súčasnosti sa pracuje na databázach a ich 
digitalizácii. Úradný preklad na súdoch upravujú príslušné zákony 
trestného poriadku. Súdni prekladatelia (aj tlmočníci) sú 
zamestnaní priamo na súdoch (trestných súdoch). Službu 
úradných prekladateľov má aj grécke ministerstvo zahraničných 
vecí. 

Grécki súdni prekladatelia (a tlmočníci) sú schvaľovaní odvolacími 
úradmi prokuratúry podľa článku 233 trestného poriadku. Čo sa 
týka vzdelávacích inštitúcií, je Jónska univerzita – Ionian 
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University so sídlom v meste Korfu (na ostrove Korfu) jedinou 
vysokoškolskou inštitúciou, pripravujúcou oficiálnych 
prekladateľov pre verejné inštitúcie aj súkromný sektor, čo však 
nie sú úradní prekladatelia. Tí musia prejsť uvedeným 
schvaľovaním úradmi prokuratúry. 

9.3.6 Maďarsko 

V Maďarsku existuje jediná štátna agentúra OFFI (Hungarian 
Office for Translation and Attestation Ltd.), ktorá smie 
vyhotovovať overené kópie dokumentov a ich úradné preklady. 
Toto sa týka zahraničných aj domácich dokumentov, teda 
úradných prekladateľov v oboch smeroch. OFFI taktiež 
zabezpečuje preklad súdnych dokumentov aj úradných 
tlmočníkov. Úradní prekladatelia (aj tlmočníci) musia absolvovať 
2-ročný postgraduálny študijný program, po ktorom dostanú 
pridelené ID, istý druh identifikácie. Podmienkou účasti na 
programe je ukončené bakalárske štúdium akéhokoľvek 
zamerania a jazyková skúška na pokročilej úrovni v dvoch 
jazykoch. 

9.3.7 Slovinsko 

Z čias bývalej Juhoslávie pretrval v Slovinsku systém skúšok 
k vymenovaniu „súdneho tlmočníka (prekladateľa)“. Skúšky 
realizuje tzv. národné certifikačné centrum (CIP) v nezmenenej 
podobe už niekoľko desaťročí. Skúška pozostáva z písomnej 
prekladateľskej skúšky a previerky zameranej na politický aj 
právny systém krajiny. Skúšajúcimi sú úradní prekladatelia, 
jazykovedci a učitelia z právnických fakúlt. Podmienkou pre 
pripustenie ku skúške je ukončené vysokoškolské vzdelanie 
a bezúhonnosť. Písomnú skúšku možno absolvovať 
každomesačne, pričom jej opakovanie je možné dvakrát. Po troch 
neúspešných pokusoch musí uchádzať počkať ďalších päť rokov 
na opakovanie testu. Ďalším predpokladom je absolvovanie 
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špeciálneho seminára. V registri úradných prekladateľov 
ministerstva spravodlivosti sú osoby, ktoré často už nepracujú, 
zoznam však využívajú viaceré významné subjekty. Podľa nových 
pravidiel je potrebná obnova statusu úradného prekladateľa 
každých 5 rokov, prekladatelia teda musia vykazovať účasť na 
odborných seminároch. Polícia a ďalšie úrady však využívajú aj 
prekladateľov bez formálneho certifikátu, avšak s dobrými 
referenciami. 

9.3.8 Chorvátsko 

Funkcia úradného prekladateľa je spojená s funkciou úradného 
tlmočníka. Podmienkou vymenovania je skúška, ktorú ponúkajú 
obchodné alebo okresné súdy. Táto je zameraná na právny 
a administratívny systém krajiny. Kandidát musí preukázať 
jazykovú zručnosť v cudzom jazyku na úrovni C2 alebo vyššej. 
Absolventi štúdia jazykov musia absolvovať skúšku o inštitúciách. 
Certifikát úradného prekladateľa je potom platný na obdobie 4 
rokov, po jeho uplynutí je potrebná obnova, pre ktorú treba 
preukázať referencie činnosti počas obdobia výkonu činnosti. 
Prekladateľskú a tlmočnícku činnosť zabezpečujú viaceré 
organizácie úradných prekladateľov, ako napr. Spoločnosť 
súdnych tlmočníkov a prekladateľov, Profesionálna asociácia 
stálych súdnych tlmočníkov, Chorvátska asociácia profesionálnych 
súdnych tlmočníkov. Predmetná oblasť je v krajine značne 
neregulovaná. 

9.3.9 Rumunsko 

V Rumunsku existuje databáza prekladateľov a tlmočníkov 
pracujúcich pre štátne orgány, ktorú spravuje ministerstvo 
spravodlivosti a obsahuje asi 33 000 mien, pričom nerozlišuje 
medzi prekladateľmi a tlmočníkmi. Podmienkou zaradenia do 
databázy je absolvovanie skúšky podľa nariadenia ministerstva 
kultúry, žiadna predchádzajúca prax nie je potrebná. Skúška je 
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zameraná iba na preklad a viaceré špecializované oblasti, vrátane 
právneho systému, úspešné zvládnutie právneho testu však nie je 
podmienkou pre umožnenie práce pre súdy. Automatické prijatie 
je zaručené pri predložení požadovaných dokumentov a zaplatení 
poplatku. Certifikácia však môže byť zrušená v prípade trestného 
stíhania, nedostatku profesionálnych zručností alebo presústavné 
odmietanie prekladateľských služieb. 

9.3.10 Bulharsko 

Bulharsko nemá celoštátny register úradných prekladateľov, ani 
systém skúšok. Podmienkou zaradenia na zoznam 
„kvalifikovaných“ prekladateľov je absolvovanie vysokoškolského 
štúdia prekladateľstva a tlmočníctva na niektorej z univerzít. Za 
ďalšie vzdelávanie prekladateľov, pracujúcich pre súdy, 
zodpovedajú ústavy ďalšieho vzdelávania. 

9.3.11 Poľsko 

Situácia v Poľsku sa do určitej miery podobá podmienkam 
úradných prekladateľov v Slovenskej republike. Roku 2004 bol 
prijatý nový zákon o úradných prekladateľoch, ktorý 
zrovnoprávňuje absolventov filologických aj nefilologických 
študijných smerov pri vykonávaní štátnej prekladateľskej (resp. 
tlmočníckej) skúšky pre úradný preklad. Zákon obsahuje 
disciplinárne opatrenia, povinnosť prevzatia objednávky prekladu 
zo strany súdu alebo polície a viesť register zákaziek, ako ajzásady 
profesionálnej etiky a mlčanlivosti. Ďalšie ustanovenia sú 
zamerané na celoživotné vzdelávanie prekladateľov. Zákon kladie 
vysoké nároky na prekladateľov a v rámci celej Európskej únie 
patrí k legislatívnym normám s najvyššími požiadavkami. 
Prekladateľov zastupuje TEPIS – poľská spoločnosť úradných 
a špecializovaných prekladateľov, člen IFT a EULITA. 
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9.3.12 Litva 

Situácia v krajine je relatívne neprehľadná. Existuje nový 
postgraduálny vzdelávací program, zameraný na prekladateľstvo, 
ktorý poskytuje Univerzita vo Vilniuse (vo viacerých cudzích 
jazykoch ako angličtina, nemčina, francúzština, taliančina alebo 
ruština). Sylaby obsahujú formulácie o schopnostiach 
absolventov „aplikovať teoretické a praktické vedomosti pri 
preklade pre subjekty verejného sektora, organizácie a inštitúcie“. 
Podľa detailných rešerší neexistuje v krajine nijaký register 
prekladateľov, ktorý by využívali úrady, súdy alebo polícia, ani 
žiadne špecifické skúšky úradných prekladateľov. 

9.3.13 Lotyšsko 

V Lotyšsku v súčasnosti neexistuje systém certifikácie úradných 
prekladateľov či tlmočníkov. Aktuálna situácia je prirodzene 
ovplyvnená prítomnosťou veľkej ruskej menšiny a súvisiacou 
prácou prekladateľov pre štátne orgány. Súdy nevyžadujú 
špecifickú kvalifikáciu, polícia sa spolieha na služby agentúr. 
V krajine sa však v súčasnosti realizuje dvojročný projekt 
spolupráce tunajšieho štátneho jazykového centra, ministerstva 
spravodlivosti, správy súdov a centra právnej prípravy. Cieľom je 
skvalitnenie prekladateľskej a tlmočníckej činnosti v štátnych 
orgánoch pomocou systematického vzdelávania, moderného 
špecializovaného softvéru, spolupráce súdnych orgánov 
a prekladateľov s odporúčaniami k vytvoreniu registra 
kvalifikovaných profesionálnych úradných prekladateľov. 

9.3.14 Estónsko 

Podobne ako v Lotyšsku, aj v Estónsku sa značná časť úradných 
prekladov realizuje medzi estónčinou a ruštinou. Preklad medzi 
týmito jazykmi pre súdy zabezpečujú prekladatelia 
v zamestnaneckom pomere, určitú certifikáciu zabezpečuje 
ministerstvo spravodlivosti, ktoré vymenúva úradných 
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prekladateľov s právomocou overovať správnosť prekladu 
dokumentov, to sa však netýka tlmočenia. V súčasnosti neexistuje 
ani žiaden zámer zaviesť certifikovanie napr. kvalifikovaných 
tlmočníkov. 

9.4 Záver 

V predloženej kapitole sme sa snažili zosumarizovať systémy 
vzdelávania, prípravy, resp. certifikácie, výberu a menovania 
úradných prekladateľov (tlmočníkov), ako aj právne postavenie 
úradných prekladateľov v justičnom systéme jednotlivých krajín. 
Tieto systémy sa v rámci anglofónnych krajín odlišujú, najmä 
skutočnosťou, že inštitút úradného prekladateľa nie je vo Veľkej 
Británii, Írsku ani Malte formálne zavedený. Prekladatelia síce 
získavajú určitý status zväčša kvalifikovaným členstvom 
v prekladateľských združeniach uvedených krajín (s výnimkou 
Malty), z právneho hľadiska všaknemá pečiatka (nálepka), 
prideľovaná týmito združeniami, právnu váhu, preukazuje iba 
odbornú kvalitu prekladu, hoci certifikácia v Írsku má určitý 
význam, nie je však právne totožná s úradným overením napr. 
v Slovenskej republike. Aj preklad s nálepkou (pečiatkou) 
britského ITI možno napadnúť, zatiaľ však k takému prípadu 
nedošlo. Nedostatočná kvalita konkrétneho prekladu, ak je 
určený pre justičné orgány, môže mať však za následok aj stíhanie 
prekladateľa, napr. za pohŕdanie súdom. Ako vidno, postavenie 
prekladateľa v systéme anglosaského práva súvisí s genézou 
tohto justičného systému a je neporovnateľné v meradle jedna ku 
jednej s rolou kolegu v SR. Napriek tomu právna komunikácia 
napr. medzi stredoeurópskymi krajinami s inými právnymi 
systémami a tradíciami a anglosaskými krajinami, poznačenými 
zvykovým právom a ďalšími špecifikami, musí byť zabezpečená 
a prebieha v podstate bezproblémovo. Závery, ktoré vyplývajú 
z horeuvedených analýz, majú za cieľ identifikovať problémové 
miesta v procese vzniku a spracovania právneho prekladu pre 



Jaroslav Stahl 

291 

úradné potreby v jednotlivých krajinách, nájsť prípadné spoločné 
menovatele, resp. poukázať aj na plusy a mínusy systémov vo 
všetkých európskych štátoch – členoch EÚ a takto definovať 
jeden z fundamentov systematickej teórie právneho prekladu 
v slovenskom jazyku. 
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SUMMARY 
Jana Rakšányiová et al.: The sworn translator in the Slovak and 
European social area 

Authors: Alena Ďuricová, Margita Gáborová, Zuzana Guldanová, 
Lucia Matejková, Katarína Motyková, Jana Rakšányiová, Jaroslav 
Stahl, Jana Štefaňáková, Marketa Štefková and Zuzana Tuhárska 

Sworn translation is a genre with a history of three thousand 
years. Practice has overcome theory by ages: only a few decades 
ago, texts on inter-lingual legal communication became the 
object of scientific interest. Terminology as a representative 
lexical layer and carrier of denotative meaning emerged as one of 
the first principal issues. The newly constituted legal linguistics, 
however, did not investigate into every single attribute of legal 
translation such as sociocultural aspects, for example.  In our 
opinion, a pure linguistic approach or restricted translation based 
methods cannot reveal all substantial problems that are inherent 
to a transfer not just from one language to another but also 
between two legal systems.  

Our team perhaps set out to a  brave journey in which we 
received support from the Scientific research agency of the 
Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak 
Republic by having been granted a financial donation APVV 0226-
12 for the project From Conventions to Standards of Translation 
in Legal Discourse. The project is running from 2013-2017 and 
has several phases, with popularization of scientific knowledge 
and publishing a lot of outputs. More detailed information and 
updates can be found at the project website 
www.fphil.uniba.sk/transius. 

The central concepts of our monograph are sworn translator and 
social area in which this translator works. Even the term sworn 
translator itself has no unambiguous equivalent in other 
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languages since the role, function and competencies of a 
translator of official documents for strictly defined goals and 
authorities (courts, police, birth registries, state bodies, executive 
authorities etc.) have various forms in individual EU countries. 
We came across terms like soudní tlumočník (Czech.),  
Verhandlungsdolmetscher, Urkundenübersetzer, Öffentlich 
bestellter und/oder allgemein beeidigter Übersetzer a i. (Ge.), 
beëdigde vertalers (Dutch), statsautoriserede translatører  (Den.), 
statsautorisert translatør (Nor.), auktoriserad translator (Swe.),  
auktorisoitujen kääntäjien (Fin.), sworn, certified or official 
translator in English. 

The second central notion is social area, i.e. the sociocultural 
context within which translators work in the respective countries. 
For a survey of the situation we deliberately included also extra-
lingual questions and praxeology issues. Only after having 
recognized the subject of translator’s work we can go over to 
legal translation theory and formulate certain standards of 
translation. 

In the present phase of research we focus on the subject of 
translation work – the translator. As a priority, we focused on the 
state of the art of translation issues in Slovakia, but in the 
following  chapters we also present the situation in other EU 
countries. In line with our specialization we went into more detail 
analysing the possibilities of colleagues in states, where 
Germanic languages are spoken. 

The first three chapters describe the state of the art with us: Jana 
Rakšányiová emphasizes the need to make research into 
translation from a sociological point of view. The chapter Social 
area of contemporary legal translation in Slovakia contains 
results of an anonymous questionnaire poll among translation 
clients (judges, prosecutors, barristers, detectives etc.) and sworn 
translators. The questionnaire included common general 
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questions (preferred translation strategies, tackling the problem 
of zero or partial equivalence, abbreviations and realities), but 
also practical and specific questions for every group of 
respondents. Statistical results show that the opinions of both 
groups differ by a maximum of 12%, while both groups are rather 
homogeneous in choosing the answers. There is a high level of 
empathy and respect of one group towards the other and vice 
versa, which is a quite positive fact. 

Zuzana Guldanová analyses the situation in the chapter Legal 
framework of sworn translation in Slovakia and the Czech 
Republic, stating all binding legal regulations, governing the 
procedure with a person speaking a foreign language on national 
and international level, quoting laws and regulations. In Slovakia, 
Act No. 382/2004 Coll. on experts, interpreters and translators 
applies, which is going to be revised. In the Czech Republic, on 
the other hand, there is a law from 1967 where other criteria for 
awarding a sworn translator certificate are applied. At present, 
the work of sworn translator and sworn interpreter is separated 
and the certificate can be acquired by passing courses as well as 
professional and language exams. 

In the chapter Statistical research into the position of less 
frequent languages in the field of legal translation in Slovakia and 
the Czech Republic, Marketa Štefková and Lucia Matejková  have 
conducted research in the archive of the Department of expert, 
interpreter and translator activity of the Ministry of Justice of the 
Slovak Republic. They have analysed excerpts from translator and 
interpreter journals that have to be sent by the translators 
biannually to the ministry. After having evaluated results of 
statistical research of excerpts from 2009 to 2012 they have 
performed the same research in the Czech Republic. The data 
collected from eight regional courts in the Czech Republic which 
have to be sent by translators and interpreters in regular 
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intervals as excerpts from their journals containing the numbers 
of performed translating and interpreter orders have been 
statistically processed.  

In the subsequent part, the authors describe the situation in the 
field of sworn translation in other countries. Chapter 4 – 6 is 
devoted to German-speaking countries. Zuzana Tuhárska 
analyzes the complex situation in Germany (On the questions of 
sworn translation in Germany), with a different situation in every 
single federal state. The author has examined the situation, facts, 
laws and regulations. Alena Ďuricová tells us more about the 
conditions in Austria (On questions of sworn translation in 
Austria) and in the chapter On issues of sworn translation and 
interpreting in Switzerland, Jana Štefaňáková introduces the 
background and situation of Switzerland with several official 
languages and thus specific conditions in professional 
communication. The mentioned three authors co-operated and 
have created a similar structure of their contributions: giving 
precious information on history, legislations, the status of sworn 
translator, organizations and associations of translators,  
translator remuneration, education of translator young 
generation and education of professionals. The given chapters 
indicate apparently that while the situation of sworn translation 
in Germany, Austria and Switzerland is different, it has also got a 
pluricentric language – significantly, German in German-speaking 
languages has got a different legal terminology. 

Also Dutch works as a state language in several countries. 
 Marketa Štefková and Lucia Matejková have written the chapter 
Development and state-of-the-art of sworn translation in Dutch 
speaking countries, where they quote laws governing translation 
in legal communication in the Netherlands and Belgium. They 
start from historical developments, inform on opportunities for 
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studying, expertise requirements as well as life-long education of 
translators. 

The remaining members of the research team, Margita Gáborová 
and Katarína Motyková, experts in Scandinavian studies called 
their chapter Institute of sworn translator in Sweden and other 
Scandinavian countries. It contains many relevant information on 
the situation in Sweden, Denmark, Norway and Finland. The 
authors made research in the field of legal systems of 
Scandinavian countries, university education, associations etc. 
and give even less known facts. 

Jaroslav Stahl makes research into the role of the sworn 
translator in English speaking countries among EU – members, 
i.e. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the 
Republic of Ireland as well as Malta. He also includes information 
on sworn translators’ organizations, examinations and 
opportunities for education. In a separate subchapter also the 
situation of sworn or certified translators in some other EU 
countries is analysed, among them France, Italy, Spain, Portugal, 
Greece, Hungary, Slovenia, Croatia, Romania, Bulgaria, Poland 
and the Baltic states – Lithuania, Latvia and Estonia. 

Our collective monograph is submitted to the professional public 
with the hope to be enriched by new facts and knowledge and 
that it inspires to considerations and exchange of ideas on the 
relevance of legal translation in the present. We are looking 
forward to a feedback and responses you can address to contacts 
given at the names of authors. 

Team of authors 
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