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ÚvOd

Predkladaný zborník je už tretím publikačným výstupom v krátkom 
časovom rozmedzí, ktorým Tlmočnícky ústav FiFUK napĺňa svoju am-
bíciu teoreticky reflektovať problematiku súdneho prekladu a tlmoče-
nia na Slovensku (prvý zborník vyšiel roku 2010 pod názvom Teória 
a prax súdneho prekladu a tlmočenia, druhý roku 2012 pod názvom 
Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia I.).  Ako vyplýva z názvu, 
založením publikačnej tradície by sme chceli prispieť k vytvoreniu 
odborného fóra na diskurz k danej téme.

Problematiku  súdneho tlmočenia a prekladu chápeme ako ústrojnú 
súčasť širšieho translatologického sveta, a preto popri príspevkoch 
zameraných na vybrané aspekty tzv. súdneho tlmočenia a prekladu 
prichádzame aj so všeobecnými translatologickými i jazykovednými 
témami, ktoré s našou témou v relevantnej miere súvisia. Osobitnú 
pozornosť v tomto ročníku venujeme problematike  právneho jazyka 
a jeho prekladu, a to najmä v súvislosti s účasťou niektorých autorov 
v projekte TRANSIUS - Od konvencií k normám prekladu v právnom 
diskurze, podporovanom Agentúrou na podporu výskumu a vývoja. 
Súčasťou zborníka sú  recenzie dvoch translatologických monografií. 

      Zuzana Guldanová
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TO TranslaTe Or 
nOT TO TranslaTe?

Is IT necessary TO TranslaTe “Z. Z.” and “Zb.”?

Patrik Ambrus

It goes without saying that legal English represents a complex register 
of the language typical not only of particular lexis (cf. Hrehovčík, 
Bázlik, 2009) but also, in many instances, of specific grammar as well 
(cf. Bázlik, Ambrus, 2010). It has to be considered as an elaborate and 
intricate system whose individual parts perfectly match. 

It is often thought that translating a legal text from one language into 
another means merely substituting words in sentences. This opinion, 
however, is highly unprofessional and definitely wrong. Böhmerová 
(2012) highlights the necessity to prevent undue interference from 
the translator’s mother tongue to avoid mistakes in translations. As 
Bázlik (2012) states, it is the realia of English-speaking countries and 
traditions that also have to be taken into account. Without any doubt, 
legal systems of various countries differ, which exerts a profound 
impact on the process of translating. Böhmerová (2012) adds that “[a]
part from general linguistic knowledge […] [translating legal texts 
and documents] requires thorough understanding of the wording and 
contents of the original [as well as] parallel knowledge of the legal 
systems and terminologies concerned.”1

Only when translators bear all these phenomena in mind can they 

1 Böhmerová, Ada (2010) Non-Transparent Legal Terms. In Teória a prax súdneho 
prekladu a tlmočenia.Ed. Zuzana Guldanová Bratislava : Tlmočnícky ústav Filo-
zofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave; p 82.
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thoroughly understand the meaning of original texts and accomplish 
correct and quality translations. 

In the legal language of any country, we may find nuances which are 
a matter of convention and very often result in difficulties. The follow-
ing Slovak sentence contains one of such nuances:

Podľa §14 zákona NR SR 211/2000 Z. z. máte právo požiadať o sprí-
stupnenie informácií písomne, ale aj elektronickou poštou.  

Translators of Slovak (and Czech) legal texts into English or into 
other languages are frequently faced with the problem of how to 
deal with Slovak laws and other legislative texts which in Slovak are 
referred to by indicating the number of the law, decree, regulation, etc., 
followed by the abbreviations Z. z. and Zb.

In reading these abbreviations aloud, the full word “Zbierky” or the 
phrase “Zbierky zákonov” (literally translated into English as “of the 
Collection” and “of the Collection of Laws” respectively) is normally 
used, which means that the particular law is included in the complete 
set of the laws of the country.

A look at the texts translated from Slovak into English reveals that 
a common practice in translating references is to use the abbreviation 
Coll. after the numerical identification of the respective legal regulation. 
Cf. the translated versions of some Slovak laws on the website www.
epi.sk, e.g. Zákonník práce – zákon č. 311/2001 Z. z. z 2. júla 2001 was 
translated as Labour Code – Act No. 311/2001 Coll. of 2 July 20012.

Even in some documents published on the EUR-Lexwebsite 
presenting the European Union Law, the abbreviation Coll. was 
revealed, e.g.: 

Written question P-002221/11 Morten Messerschmidt (EFD) to the 
Commission. Compliance of Act No 385/2000 Coll. on Judges and Lay 
Judges (as amended) with the commitments of the Slovak Republic to 
the European Union.3

2 http://www.epi.sk/8056/Casove-verzie-zakona-Zakonnika-prace--Time-version-
of-Act-Labour-Code_46981.aspx [cit. 2013-09-01]

3 http://eurlex.europa.eu/Notice.do?val=714703:cs&lang=en&list=714796:cs,714
703:cs,&pos=2&page=1&nbl=2&pgs=10&hwords=z%20z [cit. 2013-09-01]
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Having looked at the traditions and practices followed in other 
selected countries (and their respective languages) I found that similar 
practice was not very common outside Slovakia and the Czech Republic. 

In the English-speaking territories, laws are named and quoted by 
simply mentioning the word Act (British), Law (American) or Decree, 
etc. and a number (the running number plus the number of the year), 
such as Act No. 11/2012, Decree No. 2/20124, etc. This means that it 
is not necessary to make reference to the whole compendium of the 
laws of the country by anything except the number of the law, which is 
normally, i.e. predictably, accessible from what may be referred to as 
the “Collection of Laws” or “Law Compendium”, “Law Digest”, etc. 
Consequently we can state that any additional indication that identifies 
the law collection is superfluous and thus unnecessary since there is no 
possibility of contrasting it with any other option. 

Uhríková (2013) mentions that when consulting Italian legal 
documents published by common European institutions, we may find 
the expression “raccolta di leggi” (literally “the Collection of Laws”; 
“Zbierka zákonov”) or sometimes even “gazzetta ufficiale” (literally “the 
Official Gazette”; “úradný vestník”). When the Slovak abbreviations 
Z. z. or Zb. are used, Italian translators employ “Racc.” (abbreviated 
from the word “raccolta”). It must be pointed out, however, that this 
is a tendency exhibited where English texts are translated into other 
languages of the European Union. When Slovak legal documents are 
translated into Italian, the abbreviations are omitted5, e. g.

Táto problematika je upravená v zákone č. 215/06 Z. z. o odškodňovaní 
osôb poškodených násilnými tresnými činmi.

Tale materia e disciplinata dalla legge n. 215 del 2006 relativa al 
risarcimento delle vittime di reati violenti.6 

4 Even the abbreviation No. may be omitted in such constructions.
5 It must be admitted, however, that there is only one person responsible for trans-

lations from Slovak into Italian in Brussels, so the non-using of the abbreviation 
corresponding to the Slovak Z. z. may be purely individual.

6 http://ec.europa.eu/civiljustice/comp_crime_victim/comp_crime_victim_svk_
it.htm [cit. 2013-08-22]
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Cf. the English version: This issue is governed by Act No 215/2006 
on compensation for victims of violent crime7.

In this context, similar attributes connected with the respective 
law are sporadically used also in Spanish. The Spanish legal system 
classifies a particular law either as a Ley Orgánica (i.e. “organic law”) 
or as Ley Ordinaria (literally “ordinary law”), where the distinction 
is between a law of primary importance, perhaps reminding us of 
“ústavný zákon” (a constitutional law), which, however, represents  
a much more specific type of law than the “organic law” in Spanish. 
The marking of the “organic” vs. “ordinary” distinction does not carry 
a high communicative content thus being relatively unimportant, so 
translations of Spanish documents mostly ignore this distinction as it 
hardly corresponds to anything in the legal systems of other countries. 
Therefore we can say that neither the Spanish distinctions, nor the 
Slovak Z. z. and Zb. should be viewed as important by translators into 
other languages. In particular, the use of Coll. does not provide any 
extra information, nor does its absence make us feel anything to be 
missing.

Machová (2013) explains that in German, the word “Sammlung” is 
the equivalent of the Slovak “zbierka” (Collection). Its abbreviation 
“Slg.” was found in the EUR-Lex document quoted above: 

Schriftliche Anfrage P-002221/11 Morten Messerschmidt (EFD) 
an die Kommission. Vereinbarkeit des Gesetzes Nr. 385/2000 Slg. 
über Richter und Laienrichter (in seiner geänderten Fassung) mit 
den Verpflichtungen der Slowakischen Republik gegenüber der 
Europäischen Union.8

but also in an article authored by Berecký (2003) published in the 
Czech Journal for Translators and Interpreters:

7 http://ec.europa.eu/civiljustice/comp_crime_victim/comp_crime_victim_svk_
en.htm [cit. 2013-08-22]

8 http://eurlex.europa.eu/Notice.do?val=714703:cs&lang=en&list=714796:cs,714
703:cs,&pos=2&page=1&nbl=2&pgs=10&hwords=z%20z [cit. 2013-09-01]
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Gesetzsammlung  der Slowakischen Republik, Jahrgang 1996, Teil 
88, veröffentlicht am 31. August 1996: 263. Durchführungsverordnung 
des Justizministeriums der Slowakischen Republik, durch die das Gesetz 
Nr. 36/1967 Slg. über Gutachter und Dolmetscher ausgeübt wird.9

Nevertheless, while we searched the Internet for the possible 
markings of German and Austrian laws, no such abbreviation was 
found. It thus may be concluded that “Slg.” is not generally used10. 

I chose just a few languages (and the legal systems in the corresponding 
countries) to show the practice of translating, which is far from being 
a detailed description of the usage or non-usage of the equivalents of 
the Slovak abbreviations Z. z. or Zb. in legal texts translated into other 
languages. 

I would like to concentrate on English and to look into the problem 
by first posing the following questions:
	Is it necessary to translate Z. z. and Zb. at all?
	If it is, is the translation as Coll. a suitable or the best solution?
	How does a recipient perceive the abbreviation Coll. when it is used 

in identifying a legal regulation?
	Is Coll. consistent with the linguistic structure of English?
	Can Coll. be used without explaining it?
	Is there any alternative to Coll.?
	Can a more elegant solution be found?

We have seen that in Slovak there are two variants: Z. z. and Zb., 
of which each follows the law number. The distribution of the two 
abbreviations is as follows: Zb. is used with laws enacted in the former 
Czechoslovakia, whereas Z. z. tells us that laws have been passed 

  9 Berecký, Radoslav (2003) Amtliches Übersetzen im Rahmen der Curricula für 
Studierende der Translatologie. In Informace 1/2003. Sekce soudních tlumočníků 
Jednoty tlumočníků a překladatelů. Praha : SST JTP. Dostupné online: www.
jtpunion.org/spip/IMG/rtf/SST-INFO-I-VVJTP_2_.rtf  [cit. 2013-09-01]

10 Cf. Wikipedia: “Die Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes und des 
Gerichts Erster Instanz (abgekürzt Slg.) ist die vom Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) herausgegebene amtliche Sammlung von Gerichtsentscheidungen des 
EuGH (Teil 1) und des Gerichts Erster Instanz (Teil 2).”[cit. 2013-09-05]
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in Slovakia since the “divorce” of the Czech and Slovak Republics.  
This distinction might be a reason for not dropping the abbreviations. 
Nevertheless, even this distinction is predictable according to the dating 
of the law. That means that the information carried by Z. z. and Zb. is 
practically zero. 

The use of Coll. seems to have been introduced by Slovak and Czech 
translators who thought that a translation must not result in any part of 
the source text not being translated. When asked what they mean by the 
abbreviation, the translators tend to say: “I mean the collection of laws 
where the particular regulation is published.”

There is one more problem here: why assume that Coll. should be 
perceived as “of the Collection (of Laws)”, i.e. as a genitive structure? 
There is no indication in Coll. that it should be combined with the 
preposition of or any other similar means. As a result, it will probably 
be understood as the nominative of the noun abbreviated.

When we look at Coll. itself, it is interesting to pay attention to the 
entry coll. as it is dealt with in The Oxford Dictionary of Abbreviations 
(1998), where the following uses are listed:
•  collateral,
•  colleague,
•  collect,
•  collected, 
•  collection,
•  collector,
• (or Coll.) college,
•  collegiate,
•  colloquial(ism),
•  med.collyrium (eyewash).

Hais et Hodek (1993) also includes
•  collective.

The above list reveals that only coll. (not Coll.) can be treated as the 
abbreviation for collection and that “collection” is by far not the only 
and the most important element to the abbreviation which it corresponds 
to. 
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Bázlik (2010) points out that “Coll. added to the identification of 
the particular statute does not produce the same effect on the native 
English speaker”11 as in noun phrases like a collection of coins or 
an antiques collection, in which the actual activity of the collector 
himself/herself is understood and stressed. Due to its virtually non-
existent semantic load it is nothing but an “adornment” in the Slovak 
(or Czech) structure.

The only problem seems to be the fact that people commissioning 
translations often think translating is an easy job, which could be 
mastered by anyone, including themselves. They sometimes “check” 
translations by looking if anything is missing (cf. Bázlik, 2007). They 
may suggest that the translator ignored what they think important. To 
avoid unwelcome reactions we may thus make a compromise. I must 
say, however, that in the light of what has been said here, Coll. is the 
worst of such compromise possibilities. 

My preference is for dropping Z. z. and Zb. altogether. Since the 
number of a law actually serves as its unique identification, the number 
itself actually replaces or extends the name and thus the number followed 
by Z. z. or Zb. functions as a kind of a proper noun. As is well-known, 
most proper nouns are normally left untranslated, which justifies the 
second possibility: leaving  Z. z. and Zb. unchanged in the translated 
texts (see e.g. Hrehovčík et Bázlik, 2009, p. 213; or Zákon o bankách, 
2002, pp 97ff). 

In my opinion, a third method could be more elegant: using the Latin 
phrase Corpus Juris (or Iuris), though hardly abbreviated. According to 
Wikipedia.org, the phrase “was used for comprehensive collections of 
laws in the US, as in Corpus Juris Secundum […] [and] is commonly 
used to refer to the entire body of law of a country, jurisdiction, or court, 
such as ʻthecorpus juris of the Supreme Court of the United Statesʼ.” 
Moreover, the source says that the Latin phrase “has been used in the 

11 Bázlik, Miroslav (2010) Typical Problems in Translating Legal Texts (Based on 
Testing Candidates for the Certified Translator License). In Teória a prax súdne-
ho prekladu a tlmočenia. Ed. Zuzana Guldanová. Bratislava : Tlmočnícky ústav 
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave; p 79.
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European Union to describe the possibility of a European Legal Area,  
a European Public Prosecutor and a European Criminal Code.”

The theory, of course, need not follow the same principles as the 
practice. The fact that Coll., whether properly or improperly used, has 
been made use of by many translators throughout the years may for 
some be a justification of the continuation to do so. I would suggest, 
however, that each translation using Coll. for the first time be marked 
with an asterisk and in the footnote the explanation be given that Coll. 
translates the customary form of the law denomination in Slovak (or 
Czech) and that it hardly means anything else than that. The same is 
true for Z. z. or Zb. being preserved in the text.

RESUMÉ

Článok sa zaoberá takmer hamletovskou otázkou, či v prekladoch zo 
slovenčiny do angličtiny (príp. do iných jazykov) používať či nepou-
žívať skratky Z. z. a Zb., ktoré sa stali pevnou súčasťou nomenklatúry 
(česko)slovenských právnych noriem. Zdôrazňuje, že pre natívneho ho-
voriaceho skratka Coll., akýsi nasilu vytvorený ekvivalent, je zbytočná, 
pretože sa v anglickom právnom systéme (podobne ako napr. v práv-
nych systémoch Španielska, Talianska či nemecky hovoriacich krajín, 
ktoré sa v článku spomínajú) za číslom zákona spravidla nevyskytuje. 
Autor článku preto navrhuje možné riešenia, pričom za najvhodnejšie 
považuje žiadnu skratku nepoužívať vôbec.   
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PrOcesuálne mOdely sImulTánnehO 
TlmOčenIa

Zuzana Bittnerová

ÚVOD

Prvotné úvahy o tlmočení v kontexte translatológie sa niesli v duchu 
myšlienky, že tlmočenie, resp. translácia je jazykovým transferom, pri 
ktorom sa výrazové prostriedky jedného jazyka nahrádzajú výrazovými 
prostriedkami iného jazyka prostredníctvom tzv. prepínania jazykového 
kódu (porovnaj Pöchhacker, 2004), pričom sa vôbec nezohľadňovala 
osobnosť tlmočníka, jeho psycho-fyzické a sociálne znaky ani situačné 
a iné dôležité faktory tlmočenia. Prvé vedecké translatologické práce sa 
opierali o poznatky z lingvistiky a filológie a svoju pozornosť sústre-
ďovali predovšetkým na translát, teda výsledok translačného procesu, 
keďže prevládal názor, že procesy odohrávajúce sa v mysli translátora 
počas translačnej činnosti sa nedajú objektívne zachytiť, a teda nie sú 
skúmateľné (porovnaj Kutz, 2010)1. 

Hoci od tých čias uplynulo len niekoľko desaťročí, translatológia 
za ten čas výrazne zmenila svoj kurz a v myslení o tlmočení nastali 
zásadné zmeny. Zatiaľ čo v minulosti sa preklad a tlmočenie vnímali 
ako takmer výlučne automatická činnosť, dnes odborníci definujú tieto 

1 Vtedajšie povedomie verejnosti o práci tlmočníka možno ilustrovať na príklade 
reálnej príhody, ktorá sa odohrala v roku 1985 v Tel Avive pri príležitosti isté-
ho medzinárodného lekárskeho kongresu. Počas obedňajšej prestávky sa jeden 
z účastníkov kongresu v autobuse stretol s mladou dámou, ktorá mala na štítku s 
menom uvedené, že je konferenčná tlmočníčka. Na toto zistenie daný pán reago-
val veľmi prekvapene slovami: „But why bother? We’ve all our headsets that do 
the interpreting.“ (Baker, 1995, zdroj: Wills, 2004).     
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činnosti ako komplexný medzijazykový transfer, pri ktorom zohrávajú 
dôležitú úlohu nielen jazykové, ale aj kognitívne, psychologické, neu-
rofyziologické, kultúrne, situačné a iné faktory (porovnaj Kurz, 1992). 
Navyše, pozornosť odborníkov sa postupne premiestnila od translátu 
k samotnému procesu translačnej činnosti. Ambiciózne snahy zachytiť 
a pochopiť mentálne procesy odohrávajúce sa v mysli simultánneho 
tlmočníka počas tlmočenia (ako napr. spracovávanie informácií, rozho-
dovacie procesy, pamäťové operácie a i.) vyústili do vzniku viacerých 
grafických modelov simultánneho tlmočenia.

Cieľom predkladanej štúdie je v chronologickom poradí predstaviť 
niekoľko vybraných grafických modelov, ktoré znázorňujú proces si-
multánneho tlmočenia ako špecifickú a mimoriadne komplexnú odbor-
nú činnosť. Prezentácia jednotlivých procesuálnych modelov simultán-
neho tlmočenia nám zároveň ponúka možnosť sledovať vývoj myslenia 
o simultánnom tlmočení (nielen) v translatologickom kontexte.

PrOcesuálne mOdely sImulTánnehO TlmOčenIa

O vytvorenie prvých psychologických a psycholingvistických mo-
delov simultánneho tlmočenia (ST) sa zaslúžili predovšetkým Gerver 
(1975) a Moser (1978), (zdroj: Kutz, 2010), no v danej súvislosti ne-
môžeme obísť ani Massara (1975, zdroj: Kutz, 2010), ktorý z pohľadu 
informatika vytvoril model mentálneho spracovávania informácií a po-
kúsil sa ho aplikovať aj na simultánne tlmočenie (pozri obrázok č. 1). 
Práve Massarov model totiž poslúžil spomínaným odborníkom ako vý-
chodisko pri koncipovaní ich vlastných modelov ST, ktoré zasa inšpi-
rovali ďalšie snahy o vernejšie a dokonalejšie znázornenie procesu ST.

Massarov model spracovávania informácií (1975)

Zmeny zvuku uvádzajú ušný bubienok do pohybu a tieto mechanic-
ké vibrácie sa premieňajú na nervové impulzy. Transformáciu mecha-
nických impulzov na nervové impulzy Massaro nazýva identifikácia 
znakov („feature detection“). V procese identifikácie znakov sa zna-
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ky ukladajú do krátkodobej pamäti („perceptual auditory storage“), 
v ktorej sa na účely identifikácie uchovávajú po dobu 205 ms. 

Nasleduje proces primárneho rozpoznávania („primary recog-
nition“), v ktorom sa akustické znaky uložené v krátkodobej pamäti 
vyhodnocujú, porovnávajú a prispôsobujú sa percepčným jednotkám 
uloženým v dlhodobej pamäti vo forme prototypov. Úlohou procesu 
rozpoznávania je pritom nájsť správny prototyp v dlhodobej pamäti, 
ktorý najviac zodpovedá znakom uloženým v krátkodobej pamäti. Vý-
sledkom tohto procesu je, že niekde v priestore počujeme určitý zvuk. 
Na rozdiel od procesu identifikácie znakov, výsledok procesu primárne-
ho rozpoznávania je priamo ovplyvnený vedomostným a skúsenostným 
komplexom danej osoby.  

V dlhodobej pamäti je uložený subjektívny lexikón, ktorý pozostá-
va z percepčných a konceptuálnych zložiek. Percepčnou zložkou slova 
vietor je napríklad zvuková i grafická podoba daného slova, veterná 
scéna, zvuk vetra a podobne. Konceptuálnou zložkou je význam tohto 
slova, teda napr. „pohyb vzduchu“. 

V procese sekundárneho rozpoznávania („secondary recognition“) 
sa k primárnym vnemom priraďuje význam v tzv. abstraktnej pamäti 

Obrázok č.1: 
Massarov model spracovávania informácií (1975)
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(„generated abstract memory“), ktorá je v modernej teórii spracováva-
nia informácií nazývaná aj pracovná pamäť. V prípade jazykového vne-
mu sa predpokladá, že sa význam priraďuje po jednotlivých slabikách. 
Uskutočňuje sa teda hľadanie zodpovedajúceho ekvivalentu z lexikónu 
v dlhodobej pamäti k percepčnej informácii uloženej v auditívnej pa-
mäti („short abstract memory“). 

Ďalšou fázou je fáza opakovania a prekódovania („rehearsal and re-
coding“). Počas tejto fázy sa vytvárajú sémantické a syntaktické štruk-
túry, čo sú, podľa slov autora, nosné procesy ST. Táto fáza sa odohráva 
v rámci abstraktnej, resp. pracovnej pamäti.

V rámci Massarovho modelu tlmočník preniká pod povrchovú štruk-
túru východiskového textu, dekóduje informácie vo východiskovom 
jazyku a ukladá si ich v abstraktnej podobe. Následne predmetné infor-
mácie zakóduje do cieľového jazyka (Lauterbach, 2009).

 

Gerverov model procesu simultánneho tlmočenia (1976)

Gerver sa ako prvý translatológ pokúsil zostaviť komplexný model 
procesu ST. Zohľadnil v ňom faktory, akými sú: pamäť, rozdelenie 
pozornosti, ako aj monitoring výstupu. Simultánne tlmočenie pritom 
znázornil ako systém spracovávania informácií, ktoré sa odohráva na 
niekoľkých úrovniach a v niekoľkých fázach (Kutz, 2010). 

Podľa Gervera tlmočník v procese tlmočenia využíva aj tzv. vy-
rovnávaciu pamäť („buffer storage“),  do ktorej si krátkodobo ukladá 
prichádzajúce nové informácie, zatiaľ čo ho stále zamestnáva pretlmo-
čenie predchádzajúceho segmentu textu. Predmetné informácie potom 
prechádzajú do krátkodobej operačnej pamäti, v rámci ktorej sú dekó-
dované a uložené („decode and store“). Pod dekódovaním sa pritom 
myslí dekódovanie fonetickej reprezentácie segmentu textu vo výcho-
diskovom jazyku a pochopenie jeho základnej štruktúry. Následne tl-
močník uložené informácie zakóduje do cieľového jazyka a stojí pred 
rozhodnutím, či zakódovanú verziu daného textového segmentu ešte 
podrobí kontrole, alebo začne s bezprostrednou produkciou cieľového 
textu. V oboch prípadoch nasleduje porovnanie cieľového textu s vý-
chodiskovým textom alebo s príslušnou pamäťovou stopou. V prípa-
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de diskrepancií tlmočník zastaví tlmočenie a v závislosti od množstva 
času, ktorý má k dispozícii, sa buď pokúsi o opätovné pretlmočenie, 
alebo pokračuje s nasledujúcim textovým segmentom (Lauterbach, 
2009).

Tomuto modelu odborníci vyčítajú, že zachytáva predovšetkým psy-
chologické aspekty ST na úkor jazykových mechanizmov. Nezohľad-
ňuje totiž fázy spracovania jazykových informácií pri percepcii výcho-
diskového textu a  produkcii cieľového textu ani rôzne úrovne vedomia 
pri jednotlivých tlmočníckych procesoch.  Zároveň sa mu vyčíta, že ne-
venuje väčšiu pozornosť procesu dekódovania a zakódovania informá-
cií, ako ani porovnávaniu významu východiskového textu s významom 
cieľového textu na účely kontroly tlmočníkovho výstupu (Kutz, 2010).

Obrázok č. 2: 
Gerverov model procesu simultánneho tlmočenia (1976)
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Moserovej model procesu simultánneho tlmočenia (1976, 1978)

Obrázok č. 3:
 Moserovej model procesu simultánneho tlmočenia (1976, 1978)
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Moserová vo svojom modeli znázorňuje postupné mentálne spraco-
vávanie akustického signálu, t. j. východiskového textu („SL-Input“), 
v rámci ktorého tlmočník niekoľkonásobne porovnáva prijaté informá-
cie s informáciami uloženými v dlhodobej pamäti, až sa napokon po-
dujme na produkciu cieľového textu („TL-Output“).  

Podlhovasté rámčeky znázorňujú štruktúrne zložky procesu, t. j. 
jednotlivé druhy informácií, ktoré sa ukladajú v jednotlivých fázach. 
Nápisy neohraničené rámčekom znázorňujú zasa funkčné zložky pro-
cesu, t. j. jednotlivé operácie, ktoré prebiehajú v jednotlivých fázach. 
Rámčeky v tvare kosoštvorca znázorňujú momenty, v ktorých tlmočník 
musí učiniť rozhodnutia. Procesy zobrazené v strednej časti diagramu 
sa odohrávajú v pracovnej pamäti v interakcii s dlhodobou pamäťou. 
Obojsmerné šipky vedúce k dlhodobej pamäti znázorňujú prístup k in-
formáciám uloženým v dlhodobej pamäti.  V každej fáze tlmočenia 
teda prebiehajú nielen tzv. bottom-up procesy, pri ktorých sa okamžite 
spracovávajú prijímané informácie, ale aj tzv. top-down procesy, pri 
ktorých tlmočník spracováva nové informácie na základe svojich vše-
obecných vedomostí. 

Vhodnou inováciou v porovnaní s Gerverovým modelom je zakom-
ponovanie možnosti anticipácie zo strany tlmočníka („prediction po-
ssible?“), hoci niektorí odborníci Moserovej vyčítajú, že sa objavuje až 
„na chvoste“ diagramu.

Medzi hlavné nedostatky Moserovej modelu patrí skutočnosť, že ne-
zohľadňuje jazykové operácie a simultánne tlmočenie znázorňuje ako 
pasívny proces (Kutz, 2010). Primárnu pozornosť venuje fáze príjmu 
východiskového textu na úkor fázy produkcie cieľového textu. Z mo-
delu zároveň nie je jasné, ako má tlmočník v pamäti uložené informácie 
v rôznych jazykoch a ako ich odtiaľ získava (De Bot, 2000). 

Daròvej a Fabbrov neurolingvistický model simultánneho 
tlmočenia (1994) 

Daròvá a Fabbro vytvorili najprv pamäťový model (1991), v ktorom 
pojem krátkodobá pamäť nahradili pojmom pracovná pamäť(„working 
memory“). Úlohou pracovnej pamäti je podľa autorov prijímanie 
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a spracovávanie informácií a podpora kognitívnych operácií, akou je 
napr. porozumenie. 

O niekoľko rokov neskôr navrhli neurolingvistický model simultán-
neho tlmočenia (pozri obrázok č. 4), ktorý vychádza z pôvodného pa-
mäťového modelu a od dovtedajších modelov ST sa odlišuje predovšet-
kým tým, že rozlišuje medzi mentálnymi operáciami prebiehajúcimi 
v ľavej mozgovej hemisfére (napr. fonologické dekódovanie východis-
kového textu („phonological decoding“), identifikácia sémantických 

Obrázok č. 4: 
Daròvej a Fabbrov neurolingvistický model simultánneho tlmočenia (1994)
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asociácií („semantic associations“), artikulačné spracovanie cieľového 
textu („articulatory processing“) a i.), a v pravej mozgovej hemisfére 
(napr. prozodické a emocionálne dekódovanie východiskového textu 
(„prosodic and emotional decoding“), rozdelenie pozornosti („atten-
tional functions“) a i.). V záverečnej fáze ST sa podľa autorov infor-
mácie z oboch mozgových hemisfér zlúčia a uskutočňuje sa motorická 
produkcia cieľového textu.    

Autori považujú vetu za najmenšiu jednotku tlmočenia a podľa ich 
názoru tlmočník tlmočí buď význam výpovede, alebo nahrádza slo-
vo za slovo (napr. pri témach, ako je teoretická fyzika, matematika  
a technika). Pri tlmočení významu výpovede jednotlivé jednotky strá-
cajú svoju lingvistickú podobu a tlmočník si zapamätáva len ich vý-
znam v cieľovom jazyku. Pri doslovnom tlmočení sa uskutočňuje pre-
nos informácií bez toho, aby boli tieto informácie úplne spracované na 
úrovni kognitívneho systému a netreba, aby tlmočník východiskovému 
textu celkom porozumel (Lauterbach, 2009). 

Kitanove modely prekladu hovorenej reči (1994)

Japonský vedec Kitano síce nedisponuje vlastnými skúsenosťami  
v oblasti tlmočenia, no jeho záujem vzbudila tematika strojového pre-
kladu a tlmočenia. V danom kontexte vypracoval dva modely tlmoče-

Obrázok č. 5: 
Systém prekladu hovorenej reči (Kitano 1994)
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nia, ktoré túto činnosť znázorňujú ako dvojfázový proces, pozostávajúci 
z fázy analýzy a produkcie. Obe tieto fázy Kitano  pritom charakterizu-
je ako dynamické procesy, ktorých cieľom je dosiahnutie optimálneho 
riešenia pri vynaložení najmenšej možnej námahy (1994, zdroj: Kutz, 
2010).  

Jeho prvý model (pozri obrázok č. 5) znázorňuje proces tlmočenia 
od identifikovania signálu („signal detection“) až po syntézu prejavu 

Obrázok č. 6: 
Proces prekladu hovorenej reči (Kitano, 1994)
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(„voice synthesis“). Druhý model (pozri obrázok č. 6) navyše zohľad-
ňuje možnosť využitia všeobecných vedomostí tlmočníka v rozličných 
fázach spracovania informácií a nevylučuje ani možnosť tlmočníkovej 
anticipácie (porovnaj Kutz, 2010, Lauterbach, 2009).

Kitano (tamtiež) charakterizuje simultánne tlmočenie v súlade so 
svojim modelom ako proces pozostávajúci z fázy analýzy a produkcie 
vety, pričom obe fázy prebiehajú takmer súčasne. Formulácia cieľové-
ho textu nastáva až po spracovaní východiskovej vety, resp. po (čias-
točnom) rozpoznaní významu. To znamená, že fáza analýzy nemusí byť 
úplne ukončená, aby mohla začať čiastočná produkcia cieľového textu. 

Podľa Kutza (2010) hlavná nevýhoda tohto modelu spočíva v tom, 
že opisuje operácie, ktoré sú z pohľadu erudovaného translatológa evi-
dentné, zatiaľ čo tým operáciám, ktoré by zasluhovali najväčšiu pozor-
nosť, sa nevenuje vôbec alebo len marginálne.

 

Gileov model úsilí pre simultánne tlmočenie (1995)

Model úsilí („Effort-Model“) Gile vytvoril ako konceptuálny rámec 
pre študentov tlmočenia a pri jeho koncipovaní zvolil pomerne odlišnú 
taktiku než napr. Moser alebo Gerver – jeho cieľom totiž nebolo zachy-
tiť a detailne znázorniť psycholingvistické procesy tlmočenia, ale skôr 
názorne opísať a stručne charakterizovať jednotlivé zložky kognitívne-
ho úsilia vyvíjaného počas tejto aktivity. Tlmočník má totiž podľa Gilea 
k dispozícii určité obmedzené množstvo mentálnej energie, ktorú musí 
čo najefektívnejšie rozdeliť a využiť. Ak jej má tlmočník nedostatok, 
môže sa ľahko dopustiť chýb. Svoju energiu pritom rozdeľuje medzi tri 
základné mentálne operácie („efforts“): 1. počúvanie a analýzu („écou-
te et analyse“), 2. zapamätávanie si („mémoire“) a 3. produkciu („pro-
duction“). Keďže je tento model najmladší v porovnaní s ostatnými 
uvádzanými modelmi simultnánneho tlmočenia a v translatologických 
kruhoch zaznamenal výrazne pozitívny ohlas (Kutz, 2010),  budeme sa 
mu venovať o čosi podrobnejšie než ostatným modelom.

Už prostredníctvom samotného názvu (model úsilí) chcel Gile vy-
jadriť a zdôrazniť svoje presvedčenie, že na úspešné zvládnutie každej 
z týchto troch operácií tlmočník musí vynaložiť nemalé úsilie, a teda 
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žiadna z týchto operácií neprebieha automaticky. 
Pod počúvaním a analýzou („listening“, L) Gile zhrnul všetky pro-

cesy súvisiace s porozumením – počnúc analýzou zvukových vĺn vý-
chodiskového textu, ktoré tlmočník počuje, cez rozoznávanie slov až po 
rozhodovanie o význame vety. 

Pod produkciou („speech production“, P) rozumie skupinu procesov 
súvisiacich s produkciou cieľového textu vrátane plánovania produkcie 
cieľového textu a realizácie plánu. 

Zapamätávanie („short memory“, M) je nevyhnutné:
1. kvôli časovému intervalu, ktorý vzniká medzi počúvaním východis-

kového textu a jeho pochopením,
2. kvôli časovému intervalu, ktorý vzniká medzi stanovením formulá-

cie v cieľovom jazyku a realizáciou danej formulácie,
3. ako taktický postup v situáciách, keď tlmočník neporozumie seg-

mentu východiskového textu z dôvodu technických nedostatkov, 
výrazného prízvuku rečníka, nejasnej logiky alebo chybám vo vý-
chodiskovom texte a pod.

4. z lingvistických dôvodov.

Obrázok č.7: 
Gileov model úsilí pre simultánne tlmočenie (1995)
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Ďalšie skratky, ktoré sa objavujú v modeli alebo v súvislosti s ním, 
majú tento význam: I – hustota informácií („information density“),  
T – translácia  („translation“), C – úsilie vynaložené na koordináciu 
jednotlivých mentálnych operácií.

Autor na dôvažok konštatuje, že každá z uvedených operácií – po-
čúvanie a analýza, produkcia a zapamätávanie si – prebieha v rámci 
iného segmentu textu. To znamená, že keď prejav pozostáva napr. zo 
segmentov A, B a C, uskutočňuje sa produkcia v rámci segmentu A, 
zapamätávanie si v rámci segmentu B a počúvanie a analýza v rámci 
segmentu C. Za normálnych okolností prebiehajú dané operácie ne-
prestajne a v uvedenom poradí, no môže nastať aj výnimočná situácia, 
ako napr. keď tlmočník anticipuje segment textu, ktorý ešte nezaznel, 
a teda sa uskutočňuje  produkcia bez toho, aby najprv nastalo počúva-
nie a analýza. Navyše, počas tlmočenia môžu prebiehať interferencie 
medzi východiskovým a cieľovým jazykom. 

Gile vzťahy medzi jednotlivými operáciami znázornené v modeli 
úsilí vyjadril aj matematicky:    ST = L + P + M + C    Teda slovne vy-
jadrené, tlmočník počas tlmočenia vynakladá úsilie na počúvanie a ana-
lýzu východiskového textu, produkciu cieľového textu, zapamätávanie 
si príslušných textových elementov a koordináciu týchto jednotlivých 
operácií. 

Mentálna kapacita potrebná na úspešné zvládnutie tlmočenia (TR) 
pritom pozostáva z kapacity určenej na počúvanie a analýzu (LR), kapa-
city na zapamätávanie si (MR), kapacity na produkciu (PR) a kapacity 
na koordináciu (CR):   TR = LR + MR + PR + CR. Na to, aby tlmočník 
úspešne zvládol tlmočenie, musí byť jeho celková mentálna kapacita, 
ktorú má k dispozícii (TA), rovnaká alebo väčšia, ako je súhrnná men-
tálna kapacita, ktorú treba na realizáciu všetkých tlmočníckych operácií 
(TR): TA ≥ TR. V opačnom prípade nastáva kognitívne preťaženie, čo 
môže viesť k chybám tlmočníka (Napríklad keď sa tlmočník zaobe-
rá náročnou formuláciu istého segmentu textu v cieľovom jazyku, ná-
sledkom čoho mu nezostane dostatok mentálnej kapacity na počúvanie  
a analýzu nasledujúceho segmentu textu vo východiskovom jazyku.).  
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ZÁVER

Predstavili sme si sedem modelov simultánneho tlmočenia, ktoré 
za uplynulých štyridsať rokov nezanedbateľným spôsobom prispeli do 
diskusie na tému proces simultánneho tlmočenia. Ambiciózna snaha 
graficky znázorniť komplexný proces ST nevyhnutne podnietila ref-
lexie o jeho zložkách, ich časovom usporiadaní a o iných dôležitých 
témach. 

Ako spoločný nedostatok väčšiny uvedených modelov sa však vní-
ma skutočnosť, že ich autori postupovali tzv. „top-down“ spôsobom, 
t. j. vychádzali z poznatkov partnerských vedných disciplín transla-
tológie a do veľkej miery sa inšpirovali už existujúcimi modelmi pre 
oblasti, akými sú napr.: jazykové správanie alebo spracovávanie infor-
mácií. Vedecky zaujímavú alternatívu predstavuje pritom tzv. spôsob 
„bottom-up“, pri ktorom translatológ zrealizuje empirický výskum, na 
základe ktorého potom odvodí grafický model. Táto možnosť je však 
spojená s nemalými úskaliami. Prvou náročnou úlohou je zozbierať 
dostatočné množstvo vedecky hodnoverných údajov, ktoré by mohli 
poslúžiť na stanovenie, resp. overenie jednotlivých hypotéz. Prekáž-
kou je totiž veľký počet premenných, s ktorými sú translatológovia pri 
svojej práci konfrontovaní, ako napr. typ textu (jazyk, žáner, štruktúra, 
štýl), prezentácia (rýchlosť, prozódia, gestikulácia), tlmočník ako taký 
(vzdelanie, predchádzajúca príprava na tlmočenie, únava), prostredie 
(technické vybavenie, výhľad na rečníka, rušivé zvuky) a i. Všetky tieto 
faktory majú nesporný vplyv na tlmočenie, ktoré nemožno vnímať ako 
izolovanú činnosť, ale ako činnosť zasadenú do jedinečného sociálne-
ho, politického, časového a psychologického rámca.   

Ďalšou markantnou črtou spomínaných modelov je skutočnosť, že 
simultánne tlmočenie znázorňujú ako súčet jednotlivých operácií (napr. 
porozumenie východiskovému textu, zapamätávanie si a produkcia 
cieľového textu), z čoho možno usúdiť, že umenie tlmočenia spočí-
va predovšetkým v šikovnom „žonglovaní“ s jednotlivými operáciami, 
resp. v prepínaní medzi nimi. V skutočnosti je však oveľa pravdepo-
dobnejšie, že sa jednotlivé operácie prekrývajú a sú integrovanejšie, 
než to znázorňujú uvedené modely ST. Tieto modely by bolo zároveň 
vhodné doplniť o elementy, akými sú: kontext, strategické rozdelenie 



– 31 –

pozornosti, aktívne a pasívne ovládanie jazykov, aktivovanie lexiky  
a predchádzanie artikulačným nedostatkom a jazykovým interferen-
ciám počas tlmočenia (porovnaj Setton, 2005).  

 

pOUŽITÁ LITERATÚRA

DE BoT, KEES: Simultaneous Interpreting as Language Production. In: 
Brigitta Englund Dimitrova & Kenneth Hyltenstam (Vyd.): Language 
Processing and Simultaneous Interpreting. Interdisciplinary perspecti-
ves. Amsterdam : John Benjamins Publishing, 2000, s. 65-88. ISBN 978 
90 272 1645 8

KURZ, Ingrid: Simultandolmetschen als Gegenstand der Interdisziplinä-
ren Forschung. Viedeň, 1992. Habilitačná práca.

KUTZ, Wladimir: Dolmetschkompetenz. Was muss der Dolmetscher 
wissen und können? Berlín, Bochum : European University Press, 2010. 
ISBN 978-3-89966-356-3

LAUTERBACH, Eike: Sprechfehler und Interferenzprozesse beim Dol-
metschen. Frankfurt nad Mohanom : Peter Lang, 2009. ISBN 978-3-
631-58505-4

PöCHHACKER, Franz: Dolmetschen – Translation – Interaktion: Wege zu 
einem neuen Paradigma in der Dolmetschwissenschaft. In: Inna Müller 
(Vyd.): Und sie bewegt  sich doch... . Frankfurt nad Mohanom; Viedeň : 
Peter Lang, 2004, s. 247-262. ISBN 978-  3-631-52497-8

SETTON, Robin: Dolmetschmodelle. Stand der Forschung. In: Lew N. 
Zybatow (Vyd.): Translatologie – neue Ideen und Ansätze. Frankfurt 
nad Mohanom, Viedeň  : Peter Lang. 2005, s. 65-97. ISBN 978-3-631-
54093-0

WILLS, Wolfram: Dolmetschen im Spannungsverhältnis von Gedächtnis, 
Aufmerksamkeit und Wertschöpfung. In: Inna Müller (Vyd.): Und sie 
bewegt sich doch.... Frankfurt nad Mohanom; Viedeň : Peter Lang, 
2004, s.401-140. ISBN 978-3- 631-52497-8  



– 32 –

InTerkulTÚrny dIalóg sÚdnehO 
PrekladaTeľa

PríPadOvá šTÚdIa na Príklade Prekladu 
jednéhO dIPlOmu

Margita Gáborová

Z teórie prekladu vieme, že  proces prekladania prebieha v dvoch  
fázach. Kautz ich nazýva receptívnou a produktívnou fázou. Prvá 
je fázou analýzy a recepcie východiskového textu a druhá spočíva  
v produkcii cieľového textu, teda v samotnom preklade. (Kautz, 2000,  
s.  62). Rakšányiová v tejto súvislosti dokonca hovorí o prekladateľovi 
ako o diagnostikovi východiskového textu a prognostikovi cieľového 
textu ( Rašányiová, 2005, s. 27). V  našej štúdii sa na konkrétnom prí-
klade z praxe súdneho prekladateľa pokúsime priblížiť obe tieto fázy. 
Metodicky budeme vychádzať najmä z Kautzovej teórie, špecifikujúcej 
priebeh prekladania, ako ju sformuloval vo svojej príručke  Handbuch 
Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens a z Rakšányiovej mono-
grafie Preklad ako interkultúrna komunikácia. Obe sú pre zámer tejto 
práce relevantné nielen z toho dôvodu, že sumarizujúc prinášajú teore-
tický materiál k procesu prekladania, ale sa i vzájomne dopĺňajú. Kaut-
zovu detailnú teóriu postupov prekladania Rakšányiovej dielo oboha-
cuje o interkultúrnu perspektívu. Každý preklad je, ako táto autorka 
hovorí, „kultúrnou záležitosťou, pričom prekladateľ musí zohľadňovať 
okrem jazykovo-štylistického aj pragmatický a sémanticko-kultúrny 
kontext, a to hneď v dvoch perspektívach: v perspektíve východiskové-
ho jazyka(VJ) a východiskovej kultúry (VK) s perspektívou cieľového 
jazyka (CJ) a cieľovej kultúry (CK).“1  V tejto súvislosti je známa jej 

1 Rakšányiová (2005, s. 11).
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metaforika bilingválnosti a bikultúrnosti prekladateľa v podobe dvoch 
tvárí rímskeho boha Jánusa, pričom jedna je obrátená dozadu a druhá 
pozerá dopredu. (Rakšányiová, 2005, s. 46). Obaja autori, okrem špeci-
fík svojej teórie, zdôrazňujú aj význam funkcie textu vo východiskovej 
i cieľovej kultúre, odkiaľ už nie je ďaleko k teórii skoposu (skopos  
= účel, funkcia).

Z typologického hľadiska sú texty, s ktorými prichádzajú súdni pre-
kladatelia do kontaktu, takmer výlučne informatívne a sú administra-
tívneho charakteru (Kautz, 2000, s. 79). Podľa Mistríkovej klasifikácie, 
používajúcej termín štýl, patria do odborného štýlu.2 Miera interpretač-
ných možností pri preklade takýchto textov je podstatne užšia ako pri 
tzv. inštrumentálnom preklade (Rakšányiová, 2005, s. 26). Prekladateľ 
musí text citlivo vnímať v oboch kultúrnych kontextoch a translát musí 
byť zrozumiteľný v cieľovom jazyku. Textová lingvistika v súvislosti 
s komunikačným hľadiskom hovorí o interakcii syntakticko-sémantic-
kej štruktúry a komunikačnej funkcie. (Stahl, 2009, s. 58). 

Pri preklade dokumentárneho textu sa prekladateľ pohybuje na osi 
ekvivalencie i skoposu, „teda medzi úctou k originálu a zdôrazňova-
ním funkcie cieľového textu“ (Rakšányiová, 2008, s. 23), pričom musí 
veľmi citlivo zvažovať možnosti riešení tak na úrovni mikroštruktúry 
textu, t. j. jeho jednotlivých súčastí ako aj makroštruktúry, t. j. textu ako 
celku. Kautz pri funkcii textu hovorí o mikrostratégii a o makrostaté-
gii (Kautz, 2000, s. 63). V súvislosti s interkultúrnou komunikatívnou 
kompetenciou rozlišuje Katrína Motyková a Markéta Škrlantová medzi 
kultúrno-všeobecným a kultúrno-špecifickým prístupom. Prvý  je zalo-
žený na schopnosti zaobchádzať s komunikačnými pravidlami určitej 
kultúry, druhý tieto schopnosti rozširuje o vzťahový aspekt a schopnosť 
vzájomného prispôsobenia sa. Uvedené autorky ďalej menujú tri kom-
ponenty, podstatné pre vznik kompetencie interkultúrnej komunikácie: 
motiváciu, poznanie rozdielov a sociálnych postojov a zručnosť pre-
sadiť poznatky do adekvátneho postoja (Motyková, Škrlantová, 2005, 
s. 19). Všetky tieto kompetencie by mal prekladateľ uplatniť tak, aby 

2 K Mistríkovej klasifikácii štýlov pozri viac: Škrlantová, Marketa: Preklad práv-
nych textov na národnej a nadnárodnej úrovni. Bratislava: AnaPress Bratislava 
2005,  s. 8-11.
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zabezpečil bezporuchovú komunikáciu medzi východiskovým a cieľo-
vým textom. (Motyková, Škrlantová, 2005, s. 15). 

Pre túto prípadovú štúdiu sme si vybrali preklad vysokoškolského 
bakalárskeho diplomu zo Slovenskej zdravotníckej univerzity, na kto-
rom priblížime z interkultúrneho pohľadu mentálny dialóg prekladateľa 
s textom počas translačného procesu. 

Diplom je úradná listina. Preklad úradných listín sa môže javiť ako 
pomerne jednoduchý translačný úkon, v skutočnosti sa za každou, čo  
i najmenšou jednotkou textu (a často i za jeho formou) ukrýva množ-
stvo výziev. Aj keď slovo úradná, resp. verejná listina v našom práv-
nom poriadku nie je presne zadefinované, bežne sa používa a znamená 
„listinu vydanú príslušným štátnym orgánom alebo iným subjektom, 
ktorý je na jej vydanie zákonom splnomocnený. [...] Verejná listina je 
písomný dokument, na ktorom je odtlačok pečiatky slovenského orgá-
nu/úradu alebo úradnej osoby a podpis úradnej osoby. [...] Za verejnú 
listinu sa považuje napr. občiansky preukaz, vysvedčenie o maturitnej 
skúške, diplom o ukončení vysokej školy“3 a pod. Iné výrazy používané 
pre verejnú listinu sú dokument alebo doklad v zmysle listín správneho 
alebo právneho charakteru.

Verejná  listina má silne štandardizovaný text i formu, normovaný 
jazyk a jej štýl je ovplyvnený konvenciami a pri určitých druhoch lis-
tín aj historickými tradíciami. Jej výstavba, členenie, lexika, syntax  
a dokonca aj interpunkcia sú silne schematizované a charakterizujú 
daný typ listiny. Vzhľadom na predmet tejto štúdie, ktorým je refle-
xia prekladu bakalárskeho diplomu s dôrazom na interkultúrny rozmer, 
uvedieme niekoľko základných informácií o tejto listine. Vysokoškol-
ský diplom je úradná listina o riadnom absolvovaní študijného prog-
ramu v príslušnom študijnom odbore, na základe ktorého absolvent 
získava príslušný akademický titul. Spolu s diplomom vysoká škola 
vydáva vysvedčenie o absolvovaní štátnej skúšky a o obhájení diplo-
movej práce. V rámci bolonskej iniciatívy, tzv. bolonského procesu, 
ktorej cieľom bolo vybudovanie európskeho vysokoškolského prie-
storu, sa vysokoškolské štúdium rozdelilo na tri stupne – bakalársky, 
magisterský a doktorandský, pričom bakalársky končí udelením titulu 

3 http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/PKws/listina.pdf.
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bakalár, magisterský titulu magister alebo inžinier a doktorandský ude-
lením titulu doktor filozofie.

Po otvorení pracovného priestoru pre zdravotníckych pracovníkov 
v rámci Európskej únie narástol dopyt po preklade diplomov do nemec-
kého jazyka za účelom použitia v nemeckojazyčných krajinách. Okrem 
lekárov sú to predovšetkým absolventky ošetrovateľstva, ktoré potre-
bujú pre uznanie svojho vzdelania aj preklad úradných listín o vzdelaní, 
vrátane diplomu. Keďže Švajčiarsko nie je v Európskej únii a možnosti 
pracovného uplatnenia sú v ňom pre cudzincov obmedzené, v tejto štú-
dii sa ani my nebudeme zaoberať špecifikami Švajčiarska ako cieľovej 
kultúry, pre ktorú sa preklady vyhotovujú a za nemeckojazyčnú krajinu 
budeme brať do úvahy iba Rakúsko a Spolkovú republiku Nemecko.

Prvá fáza procesu prekladania je receptívna, t. j. fáza, v ktorej sa 
prekladateľ zaoberá východiskovým textom buď v materinskom jazyku 
alebo v cudzom jazyku, podľa požiadavky zadávateľa. Na rozdiel od 
praxe v inštitúciách Európskej únie, kde sa prekladá výlučne do mate-
rinského jazyka, súdni prekladatelia na Slovensku zabezpečujú prekla-
dy oboma smermi, z cudzieho i do cudzieho jazyka.

Receptívna fáza sa začína interpretáciou originálu a do značnej mie-
ry rozhoduje aj o záverečnom vyznení preloženého textu. Interpretácii 
však predchádza porozumenie východiskového  textu, podmienené nie-
len pochopením gramatickej, lexikálnej, syntaktickej či štýlovej strán-
ky materiálu, ale aj mimojazykových aspektov a s nimi súvisiacich ko-
munikačných faktorov. Porozumieť textu, hoci i v materinskom jazyku, 
nie je také samozrejmé, ako by sa na prvý pohľad zdalo4 pretože rôzni 
prekladatelia môžu vnímať rovnaké informácie  rôzne a interpretovať 
ich rôznym spôsobom. Už receptívna fáza je do určitej miery aj skúš-
kou intelektu prekladateľa, jeho všeobecných vedomostí o svete a in-
dividuálnych skúseností. Popri týchto kognitívnych danostiach môže, 
podľa niektorých autorov, zohrávať istú rolu aj prekladateľova  intuícia. 
(Kautz 2000, s. 70; Wilss 1988, s. 133). V recepcii textu prekladateľ 
odhaľuje jednotlivé roviny textu, preniká do zmyslu jeho segmentov, 
vzájomných vzťahov a odrýva i špecifiká a súvislosti v rámci textu ako 

4 V tejto štúdii nemáme na mysli literárne texty, ktorých  chápanie podlieha inému 
vnímaniu jazyka. 
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komunikačného celku. Nezriedka objavuje aj nezrovnalosti, ktoré  musí 
revidovať. Už v tejto fáze prekladateľ postupuje kontrastívne, pretože 
v konečnom dôsledku je jeho cieľom translát, pri ktorom čitateľ nebude 
mať pocit, že ide o preklad, ale o autentický materiál.

Na základe týchto úvah sa pozrieme na uvedený dokument – diplom 
bakalára zo študijného odboru ošetrovateľstva. Ide o úradnú listinu Slo-
venskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, Fakulty ošetrovateľstva 
a zdravotníckych odborných štúdií. Postupovať v recepcii textu bude-
me chronologicky, pričom budeme reflektovať a analyzovať jednotlivé 
jednotky dokumentu v jazykovo-sémantických a sociokultúrnych sú-
vislostiach východiskového textu a kultúry s kontrastívnym prepojením 
na cieľovú kultúru. 

Všetky úradné listiny vydávané v mene štátu nesú v záhlaví názov 
štátneho útvaru. Preklad ich názvu do cudzieho jazyka v písomnej po-
dobe sa uskutočňuje podľa zaužívaného názvu  príslušnej krajiny, ktorý 
je oficiálne schválený pre daný jazyk. Často sa však realizuje na ro-
vine prispôsobenia ortografie fonetickému zneniu. Kým napr. v názve 
Českej republiky sa ortografia v preklade do nemčiny podstatne zmení  
(Tschechische Republik), v názve Slovenskej republiky sa foneticky 
prispôsobuje iba nemeckému „w“ (Slowakische Republik). Aj keď náz-
vy štátov nie sú explicitne súčasťou prekladateľského úkonu, vzhľadom 
na tému a aktualitu cieľového jazyka a kultúry je zaujímavé  zmieniť sa 
krátko aj o špecifikách ich prekladu. Konvencia v názvoch štátov, kde 
pomenúvací nominatív obsahuje názov krajiny uvedený substantívom 
označujúcim štátnu formu, sa v prípade Rakúska s oficiálnym názvom 
v nemeckom jazyku Republik österreich zvyčajne nezachováva a pre-
klad znie Rakúska republika5, v prípade Nemecka (Bundesrepublik  
Deutschland ) sa táto konvencia dodržiava aj v preklade a názov znie 
Spolková republika Nemecko.6 Z hľadiska slovenčiny je síce takýto ná-
zov nezvyčajný, je však oficiálne schválený a funguje v tejto forme, 
pretože  preklad v podobe Nemecká spolková republika by evokoval 

5 Podobne napr. aj Fürstentum Liechtenstein alebo Großherzogtum Luxemburg  
– v preklade Lichtenštajnské kniežatstvo alebo Luxemburské veľkovojvodstvo.

6 Pozri stránku Ministerstva kultúry SR: http://old.culture.gov.sk/uploads/af/d7/
afd7d30d9e1adbb9ab62dcc3390e3f5c/nazvy_statov_2.pdf
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ideologicky zaťažené obdobie rozdelenia Nemecka s oficiálnymi náz-
vami Nemecká demokratická republika a Nemecká spolková repub- 
lika.7

Na preklad názvu inštitúcií existujú rôzne názory. Niektorí preklada-
telia tvrdia, že sa musia ponechať v pôvodnom jazyku, druhí odporúčajú 
kombináciu pôvodného jazyka s informatívnym prekladom v zátvorke 
a iní odporúčajú iba preklad, či dokonca substitúciu. Posledná alternatí-
va je pri preklade dokumentov ťažko akceptovateľná, pretože v prípade 
nostrifikácie dokumentu môže mať zavádzajúci charakter. Ak sa priklo-
níme k verzii prekladu názvu inštitúcie (či už s uvedením originálu ale-
bo bez neho), musíme si presne overiť, čo je obsahom názvu a aká ná-
plň činnosti sa za ním skrýva. Často sa takéto „pátranie“ spája so širšou 
rešeršnou činnosťou prekladateľa. V prípade Slovenskej zdravotníckej 
univerzity v Bratislave (SZU) sa dozvieme, že ide o vysokú školu uni-
verzitného typu, ktorá vznikla zo zariadenia pre doškolovanie a ďalšie 
vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve a postupným rozširovaním 
svojej činnosti a akreditáciou dosiahla štatút univerzity, v súčasnosti  
so štyrmi fakultami, pričom ťažisko jej činnosti je na zdravotníckych 
odborných štúdiách.8 V nemeckej verzii na internete nesie univerzita 
názov „Slowakische medizinische Universität“. Univerzity v nemeckej 
jazykovej oblasti, ktoré majú v názve termín „medizinisch“, sú inšti-
túcie primárne vzdelávajúce lekárov, pričom pedagogická činnosť sa 
okrem fakulty vo veľkej miere realizuje na klinikách. Keďže SZU túto 
špecifikáciu nemá a ani v slovenskej verzii jej názvu pojem lekárstvo, 
medicína obsiahnuté nie je,9 je uvádzaný preklad názvu SZU do nem- 
činy nesprávny.10 Slovenský názov plne vystihuje náplň činnosti SZU 
a nevidíme dôvod, prečo by nemohol po nemecky znieť „Slowakis-
che Universität für Gesundheitswissenschaften“. Je v ňom zachovaný 
tak štatút univerzity ako aj jej odborná špecifikácia. Nemecký recipient  
 

  7 Kačala (1991, s. 193-200).
  8 http://www.szu.sk
  9 Nesprávny preklad názvu univerzity v nemčine potvrdzujú aj ďalšie informácie 

uvádzané na stránke univerzity ako aj v jej výročných správach. 
10 Názov univerzity je v preklade do angličtiny riešený rovnako ako v preklade do 

nemčiny a znie Slovak Medical University .
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s takýmto znením prekladu názvu nebude mať žiadny informačný ani 
komunikačný problém a nestotožní ho ani s lekárskou univerzitou. Za-
registruje však šírku činnosti tejto školy a vie si ju zaradiť do systému 
školstva vo vlastnej krajine.11

Rešeršná práca prekladateľa pri odkrývaní významov vo východis-
kovom texte, s prepojením na možnosti ich riešenia v preklade do cie-
ľového jazyka, sa často začína pri etymológii lexiky, prechádza  cez 
odhaľovanie širšieho historického a aktuálneho pozadia významu a po-
kračuje k legislatíve,  t. j. k zákonom, predpisom, vyhláškam v ich vývoji 
i v posledných zneniach v oboch kultúrach. V názve Fakulta ošetrova-
teľstva a zdravotníckych odborných štúdií sa sumarizuje obsah viace-
rých odborov i programov. Odhaliť obsahovú náplň názvu fakulty je pre 
hľadanie komunikatívneho funkčného ekvivalentu v cieľovom jazyku 
veľmi dôležité, pretože nejde o klasickú, historicky ukotvenú fakultu 
v univerzitnom štúdiu ako napríklad filozofická, lekárska, právnická, 
prírodovedecká fakulta a pod., ktorých názov sa preloží doslovne ale-
bo podľa zaužívaného spôsobu. Moderné fakulty na vysokých školách 
nesú v každej krajine názov podľa obsahu ponúkaného štúdia (ako je 
i náš prípad), čo pre prekladateľa znamená výzvu spojenú s nevyhnut-
nosťou zorientovať sa v náplni príbuzných štúdií tak vo východiskovej 
ako aj v cieľovej kultúre a v produktívnom procese následne vytvoriť 
translát, ktorý v cieľovom prostredí splní svoju funkciu tak, aby ho ad-
resát (príjemca) pochopil, prijal a využil vo svojom kultúrnom kontexte 
(funkcia prekladu).

V  názve Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 
je obsiahnutých veľa informácií. Kým ošetrovateľstvo má v štruktú-
re štúdií v cieľovej kultúre svoj pendant, pre druhú časť slovenského 
názvu fakulty – zdravotnícke odborné štúdiá – z dôvodu jej nejasnosti 
a nejednoznačnosti aj v slovenskom jazyku musí prekladateľ zistiť ob-
sah odborov a  študijných programov, ktoré sú súčasťou vzdelávacej 
kompetencie tejto fakulty. Každé  štúdium, a na vysokej škole zvlášť, 
je odborné štúdium, inak by nemohlo byť akreditované. Zdravotnícke 

11 Napr. na univerzite v Bielefelde  je to Fakultät für Gesundheitswissenschaften, na 
Goetheho univerzite vo Frankfurte nad Mohanom  Zentrum für Gesundheitswis-
senschaften atď.
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štúdiá sú už svojím zameraním na zdravotníctvo odbornými štúdiami, 
a preto je zdôraznenie odbornosti v názve (zdravotnícke odborné štú-
diá) abundantným prvkom. Ak by však mal tento názov vyjadrovať rôz-
ne zdravotnícke odbory, musel by byť inak sformulovaný. Zo stránky 
fakulty na internete sa o. i. dozvieme, že “K základným úlohám fakulty 
patrí výchovno-vzdelávacia, vedecká a iná odborná činnosť v oblasti 
ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, fyzioterapie, rádiologickej tech-
niky, urgentnej zdravotnej starostlivosti, sociálnej práce so zameraním 
na sociálno-zdravotnú starostlivosť o seniorov v oblasti zdravotníckych 
odborných štúdií.“12 Táto informácia vysvetľuje, že pod „zdravotnícky-
mi odbornými štúdiami“ máme chápať vzdelávanie v rámci týchto ob-
lastí, ktoré majú akreditované odbory a programy, t. j ošetrovateľstvo, 
pôrodná asistencia, fyzioterapia atď., čo sú samozrejme odborné štúdiá. 
Doba, v ktorej sa ľudia dožívajú čoraz vyššieho veku, si vyžiadala rie-
šenie ošetrovateľských a opatrovateľských povolaní na vyššej odbor-
nej úrovni, a tak sa, podobne ako u nás, i v Nemecku a Rakúsku tieto 
povolania v posledných rokoch akademizovali. Bakalárske, a niekde 
aj magisterské štúdium ošetrovateľstva, je možné  v Nemecku a Ra-
kúsku absolvovať na odborných vysokých školách (Fachhochschule)  
a v menšej miere na univerzitách. V súvislosti s týmto vývojom došlo aj 
k zmene názvu odboru z „Krankenpflege“ na „Gesundheits- und Kran-
kenpflege“, naznačujúc perspektívu nielen starostlivosti o chorých, ale 
aj o zdravých občanov. Obsahovo sú študijné programy slovenského 
štúdia a štúdia v Nemecku a Rakúsku podobné, preto rozšírený preklad 
prvej časti názvu Fakulty ošetrovateľstva na „Fakultät für Gesundheits- 
und Krankenpflege“ je legitímny funkčne i komunikačne. Druhá časť 
názvu slovenskej fakulty (zdravotnícke  odborné štúdiá) nemá v týchto 
krajinách v názvoch inštitúcií ekvivalent. Z ich obsahu však vieme, že 
ide o študijné programy ďalších odborov v oblasti zdravotníctva, kto-
ré sú s menšími odchýlkami porovnateľné so študijnými programami 
poskytovanými na uvedenej fakulte SZU. Na základe tejto komparácie 
vychádza preklad druhej časti názvu fakultyv nasledovne: „und für das 
Studium von Spezialfeldern der Gesundheitswissenschaften“.  Fakulta 
ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií by preto v nemec-

12 www.szu.sk/index.php?id=63
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kom preklade mala znieť: „Fakultät für Gesundheits- und Krankenpf-
lege und für das Studium von Spezialfeldern der Gesundheitswissen-
schaften“.

Slovenský názov dokumentu je diplom. Možno by sa nebolo po-
trebné  pri riešení prekladu termínu  diplom ani pozastavovať, ak by 
v nemeckej jazykovej oblasti niektoré vysokoškolské diplomy neniesli 
názov Diplomurkunde (aj v podobe Diplom-Urkunde). Keďže z lexi-
kálneho hľadiska ide o synonymá, precízny prekladateľ si zistí, kedy 
a kde sa používa termín Diplom a kedy a kde  Diplomurkunde (resp.  
Diplom-Urkunde). Zatiaľ čo nemecký slovník Duden Diplomurkunde 
ani neuvádza13, z praxe je zrejmé, že názov listiny vo forme kompozi-
ta Diplomurkunde (Diplom-Urkunde) sa častejšie vyskytuje na diplo-
moch vydávaných vysokými odbornými školami, tzv. Fachhochschule 
ako univerzitami. Pretože náš diplom  vydala Slovenská zdravotnícka 
univerzita, je vhodné ponechať v cieľovom jazyku termín Diplom.

Schematizácia úradných listín je bežným javom a tvorcovia doku-
mentov akoby počítali s tým, že isté informácie sa nemusia verbálne 
uviesť. Prekladateľ je tou osobou, ktorá, majúc pred sebou adresáta cie-
ľovej kultúry, z vlastného uváženia v preklade listiny  môže doplniť aj 
absentujúcu verbálnu informáciu, tu  napr. o čísle diplomu – Diplom-
nummer.

Otázky uvádzania mena v preklade do nemeckého jazyka z fonetic-
kého hľadiska nie sú, na rozdiel  napr. od ruštiny  alebo niektorých 
exotických jazykov, problémom. V preklade do nemeckého jazyka sa 
mená u nás zo zásady uvádzajú bez fonetického prepisu a zachovávajú 
si slovenskú diakritiku. Ťažkosti ale môžu vzniknúť vtedy, ak  je sa-
motný východiskový slovenský text už prekladom z iného jazyka do 
slovenčiny aj s fonetickým prepisom. Iným príkladom je požiadavka 
zadávateľa, aby prekladateľ uviedol ženské priezvisko bez prechyľova-
cej koncovky „-ová“. Zadávatelia nechcú akceptovať odmietnutie tohto 
zásahu ani argumentáciu prekladateľa, že nemožno  zasahovať do for-
my mena v listine.

13 Pod termínom „Diplom“ slovník nemeckého jazyka Duden uvádza: „amtliche 
Urkunde über eine abgeschlossene Universitäts- bzw. Fachhochschulausbil-
dung“. In: www.duden.de/rechtschreibung/Diplom.
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Text slovenského diplomu je zvyčajne sformovaný do štruktúry do-
kumentu a na rozdiel od mnohých nemeckých listín je aj stredovo cen-
trovaný. Prekladateľ má samozrejme možnosť prispôsobiť formu kon-
venciám cieľového jazyka. Viaceré odborné vysoké školy v Nemecku 
(Fachhochschule) vydávajú diplomy necentrované.

Napriek tomu, že text diplomu je vo východiskovom jazyku sfor-
mulovaný do vety, zvyčajne je narušený príkrymi administratívnymi 
zásahmi. Príkladom je forma uvádzania miesta narodenia v zátvorke, 
rozbíjajúca výstavbu vety a prerušujúca prirodzený informačný tok. 
Text prestáva byť kohézny a percipient  (i recipient – prekladateľ) ho 
prestáva vnímať ako stmelený celok.14 Prekladateľ sa na tomto mieste 
stáva textárom (Rakšányiová, 2005, s. 28) a čitateľný a logický text 
vytvorí prirodzeným pokračovaním informácií v príslušných gramatic-
kých kategóriách cieľového jazyka. Štylistický defekt východiskového 
textu, ako takéto javy odborná literatúra pomenúva, sa tým v transláte 
neobjaví.15 

Zmena štruktúry vysokoškolského štúdia z kontinuálneho štvor- ale-
bo päťročného magisterského štúdia na dvojstupňové bakalárske a ma-
gisterské sa podľa bolonského procesu dotkla aj nových odborov, ku 
ktorým parí aj ošetrovateľstvo. Ošetrovateľstvo  má v rámci odboru 
viacero akreditovaných študijných programov, napr. fyzioterapiu, so-
ciálnu prácu,  pôrodnú asistenciu atď., ale aj rovnomenne s odborom 
znejúce ošetrovateľstvo. Niektoré fakulty v nemecky hovoriacich kraji-
nách používajú pre názov bakalárskeho štúdia latinské označenie Bak-
kalaureusstudium (aj Baccalaureausstudium) a následne titul Bakkalau-
reus, Bakkalaurea (Baccalaureus, Baccalaurea), čoraz viac je však tých, 
ktoré sa po akreditovaní štúdií podľa bolonského procesu prispôsobili 
požiadavke používania anglicizmu – Bachelorstudium a udeľujú titul 
Bachelor. V magisterskom štúdiu sa v prípade dobiehajúcich magis-
terských odborov a programov  tzv. Magistertstudien,  udeľuje  titul  
 

14 O kohézii a koherencii textu pozri: Motyková, Katarína: Cestami v texte. In: 
Rakšányiová, Jana: Šesť aspektov translácie. Bratislava: AT PULISHING  2008,  
s. 12-20.

15 porovnaj slovenský diplom a návrh jeho prekladu do nemčiny v závere 
tejto štúdie.
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Magister; odbory, ktoré sa študujú podľa bolonského procesu, sú však 
už Masterstudien a udelený titul znie Master.16

V súvislosti s definíciou termínov študijný program a študijný odbor, 
ktoré sú v slovenskej štruktúre vysokoškolského štúdia ukotvené v zá-
kone o vysokých školách,17 je potrebné porovnať slovenské a nemecké 
používanie týchto spojení. Podobne ako pri definícii právnych termínov 
a termínov vôbec, je nevyhnutné definovať a interpretovať termín naj-
prv vo východiskovom jazyku a potom ho na základe zisteného obsahu 
a kultúrneho ukotvenia uplatniť v cieľovom jazyku . Podľa  slovenské-
ho Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách „Študijný program 
je súbor vzdelávacích činností, ako sú najmä prednáška, seminár, cvi-
čenie, dizertačná práca, diplomová práca, projektová práca, laboratór-
ne práce, stáž, exkurzia, odborná prax (ďalej len ´jednotka študijného 
programu´).“18 Táto definícia nám o obsahu študijného programu nič 
nenapovie. Na diplomoch sa však študijné programy, bez ohľadu na 
univerzitu, uvádzajú podľa obsahu. Až  prepojením študijného progra-
mu so študijným odborom, ktorý študijný program bližšie určuje, zistí-
me obsah študovaného odboru, a tým aj programu. „Študijný odbor sa 
vymedzuje obsahom, ktorý charakterizujú najmä oblasti a rozsah vedo-
mostí, schopností a zručností, ktoré profilujú absolventa i program,“19 
hovorí zákon. Aj preto sa na slovenských diplomoch uvádza nielen 
študijný odbor ale i študijný program. Študijný program prechádza 
akreditáciou a v súvislosti so študijným odborom sa vyžaduje súhlas 
akreditačnej komisie. Podľa zákona „Ministerstvo môže do sústavy štu-
dijných odborov zaradiť nový študijný odbor alebo urobiť inú zmenu 
sústavy študijných odborov iba po vyjadrení Akreditačnej komisie.“20 

16 V udeľovaní titulov v nemecky hovoriacich krajinách  je pomerne veľký chaos, 
najmä v súvislosti s inžinierskym štúdiom na odborných vysokých školách, kde 
sa k titulu Bachelor alebo Master nepovinne do zátvorky uvádza aj skratka (FH), 
pričom sa niektoré odborné vysoké školy technického zamerania  demonštratívne 
vracajú k inžinierskemu titulu Diplomingenieur.

17 Zákon 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Prístupné na https://www.vedatechni-
ka.sk/SK/VedaATechnikaVSR/Legislatva/175_2008_VS.pdf

18 Zákon. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Prístupné na: https://www.vedatech-
nika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/Legislatva/175_2008_VS.pdf

19 Tamže.
20 Tamže.
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Na základe týchto informácií vidíme, že študijný program v Nemecku 
i Rakúsku vystihuje termín Studiengang. Rakúsky  univerzitný zákon 
v súvislosti so študijným programom hovorí aj o Universitätslehrgang 
a konkretizuje ho obsahom jednotlivých predmetov.21 Školskú legisla-
tívu v Spolkovej republike Nemecko schvaľuje príslušná spolková kra-
jina. Preto funguje nemecké školstvo nie podľa celoštátnych zákonov 
ale podľa zákonov jednotlivých spolkových krajín. Tak v Rakúsku ako 
aj v Nemecku podliehajú študijné programy akreditačnému procesu. 

22 Akreditácie sa riadia spoločným jednotným predpisom platným pre 
všetky spolkové krajiny. 

Pri pojme študijný odbor vládne v nemecky hovoriacich krajinách 
veľká nejednotnosť názvu. Rozumie sa pod ním odbor ako taký, teda 
súhrnné, strešné pomenovanie odborného zamerania štúdií, pričom sa 
stretávame s pojmami Fach, Studienfach, ale aj Studienrichtung, resp. 
systém ani neuvádza iné delenie ako na študijné programy (Studien-
gänge), prípadne sa hovorí iba všeobecne o Studien.23 Prekladateľ musí 
postupovať veľmi individuálne a zistiť od zadávateľa aj cieľovú kraji-
nu, prípadne v rámci Nemecka aj konkrétnu spolkovú krajinu, v ktorej 
sa preklad listiny použije, aby mohol správne preložiť slovenský pojem 
študijný odbor. Z uvedeného vyplýva, že sa preklad musí riadiť aj zvyk-
losťami príslušnej cieľovej  krajiny, čím sa kompetencia, ale aj s ňou 
spätá zodpovednosť prekladateľa, zvyšuje.

Akademický titul bakalár, v slovenčine v skratke Bc.24, ako sme už 
uviedli, existuje v preklade do nemčiny v latinskej forme Bakkalau-

21 „Die Universitäten sind berechtigt, Universitätslehrgänge einzurichten. In dem 
von den beteiligten Bildungseinrichtungen gleichlautend zu erlassenden Curri-
culum ist die Zuordnung der Fächer oder Lehrveranstaltungen zu der jeweiligen 
Bildungseinrichtung ersichtlich zu machen.“ In: 44 BGBl. I Nr. 120/2002. Ge-
samte Rechtsvorschrift für Universitätsgesetz 2002. S. 44. Prístupné na: http://
www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnu
mmer=20002128

22 Spolková republika Nemecko má 15 spolkových krajín, každá so svojím vlast-
ným školským i vysokoškolským zákonom.

23 Pozri: Gesamte Rechtsvorschrift für Universitätsgesetz 2002. Prístupné 
na: http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnor
men&Gesetzesnummer=20002128

24 Umelecké školy na Slovensku udeľujú titul bakalár umenia BcA.
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reus, Baccalaureus pre mužský tvar a Bakkalaurea alebo Baccalaurea 
pre ženský tvar, alebo v anglickom tvare Bachelor.25 Titul „Magister“ 
znie v slovenčine aj nemčine rovnako. Zatiaľ čo sa v slovenčine skrat-
ka „Mgr.“ používa nielen pri ukončení starších štúdií (pred bolonskou 
deklaráciou) ale aj nových (podľa bolonského procesu), v nemčine 
rozlišujeme medzi starším titulom Magister (Mag) a novým Master 
(MA). Jednotlivé odbory uvádzajú k príslušnému titulu aj špecifiká-
ciu.26 Tieto informácie sú síce súčasťou odborného vybavenia a kultúr-
nej rozhľadenosti prekladateľa, v podstate ich však nevyužije, pretože 
titul udelený v príslušnej krajine sa do prekladu nemôže transformovať. 
Môže sa však v prijímajúcej krajine nechať nostrifikovať. Prekladateľ 
musí zohľadniť, či ide o titul udelený podľa staršieho alebo novšie-
ho systému štúdia a podľa toho použiť formu Magister alebo Master. 
Rovnaké platí o jeho skratke. Tituly ako aj ich skratky sú na sloven-
ských listinách umiestnené do úvodzoviek. V slovenskom pravopise sa 
používajú v takomto prípade na začiatku verbálneho vyjadrenia titulu 
ako i jeho skratky úvodzovky dole a na konci úvodzovky hore. Takéto 
umiestnenie úvodzoviek platí v nemčine iba pri citáciách, nie však pri 
zdôrazňovaní. Preto sa musí vsadiť tak verbálne uvedenie titulu ako aj 
jeho skratka v preklade na začiatku aj na konci medzi horné úvodzovky 
(napr. “Mgr“). Obdobné platí o bodke za skratkou. Nemecké tituly sú 
bez bodky. Aj takéto drobnosti patria pri procese prekladania do inter-
kultúrneho dialógu.

Kým rovinu právneho textu v podobe vety sme zatiaľ v našom dip-
lome nemuseli riešiť, treba sa pri nej zastaviť v súvislosti s citovaním 
zákona, podľa ktorého bol dokument vydaný. V texte sa objavuje štan-

25 V tejto súvislosti treba uviesť, že bakalárske tituly majú v Nemecku a v Rakúsku 
doplnenie informujúce o vyštudovanom odbore, ktoré sa objavuje v príslušnej 
podobe aj v skrate titulu. Titul a jeho špecifikácia sa uvádzajú v nemčine alebo 
v angličtine, napr. Bachelor Gesundheits- und Pflegewissenschaft (BSc), Bache-
lor of Education (BEd), Bachelor of Arts (BA). Jednotlivé odbory majú stanove-
né znenie titulu. 

26 Tituly sa aj so špecifikáciou uvádzajú buď v nemčine alebo v angličtine, v závis-
losti od zvykového práva daného     odboru, napr. “Bachelor Gesundheits- und 
Pflegewissenschaft“, „Bachelor of Education“, “Bachelor of Arts“, “Master of 
Science“, “Master of Arts“ etc. 
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dardná veta právneho štýlu uvádzajúca paragraf, číslo zákona, znenie 
etc. Okrem typických spojení sa tu vyskytujú  tzv. jazykové šablóny 
(Škrlantová, 2005, s. 70). „Právnikom tieto prostriedky slúžia na zacho-
vanie jednoty v definovaní a označovaní rovnakých skutočností, prí-
padne naznačujú súvislosť určitého textu s iným právnym prepisom.“27 
Konvencie rôznych krajín predpisujú rôzne spôsoby uvádzania záko-
nov a prekladateľ tvorí text v zmysle zachovania funkčnej ekvivalencie 
tak, aby ho prijímajúca kultúra vnímala ako prijateľný, pochopiteľný 
a s vlastným právnym systémom porovnateľný právny text. Štandard-
nému uvádzaniu citovaného zákona vo východiskovom jazyku zodpo-
vedá štandardný spôsob citovania v cieľovom jazyku s prijateľnými od-
chýlkami v rámci nesubstitovateľných alebo absentujúcich reálií, napr. 
(Podľa § ... ods. ... č. ... Zákona o vysokých školách v znení neskorších 
predpisov – Gemäß § ... Abs. ... Nr....des Hochschulgeseztes in der der-
zeit gültigen Fassung, resp. aj za použitia skratky idgF.).

Spôsob uvádzania číslic v dátumoch je síce v slovenčine a nemčine 
identický, uvedenie miesta vydania sa však v nemeckom texte nespája 
s predložkovou väzbou (v), lež zostáva v administratívnom bezpred-
ložkovom štýle. Ak chce prekladateľ zachovať štýlovú homogénnosť 
v tejto časti listiny, lepšie urobí, ak pri uvádzaní číslic dátumu namiesto 
hovorového „am“ uvedie akuzatívnu formu s „den“ (Bratislava, den ... ). 

V závere zostáva zaujať postoj k menám s viacerými titulmi akade-
mických funkcionárov. Ako sme v súvislosti s akademickými titulmi  
Bc. Mgr. uviedli vyššie, tituly nemožno prekladať, a preto aj vyššie 
akademické tituly rektorov a dekanov (prof., doc., CSc. atď.) sa musia 
uvádzať na úradných listinách vo forme, v akej ich tieto osoby získali. 
Akademický titul sa môže iba nostrifikovať, nie prekladať.28

27 Abrahámová, Škvareninová (2002, s. 76), citované podľa Škrlantová (2005,  
s. 70).

28 „Držitelia titulov alebo hodností zo Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené 
nižšie, sú oprávnení používať v Spolkovej republike Nemecko v takej podobe,  
v akej im boli priznané v Slovenskej republike, pričom si v osobitne vyznače-
ných prípadoch k titulu alebo hodnosti ako dodatok o pôvode uvádzajú aj názov 
vysokej školy, kde ich získali. Uvedený nemecký preklad sa môže používať iba 
spolu s originálnou podobou.“ Citované z: http://migracia.euroiuris.sk/sloven-
ska-pravna-uprava/akademicke-uznavanie.html
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Akademickú funkciu (rektor a dekan) možno v cieľovom jazyku uvá-
dzať  s určitým členom alebo bez člena. Často sa zadávatelia pýtajú pre-
kladateľa, prečo tieto funkcie uvádza raz tak, inokedy inak, pričom obe 
verzie sú správne. Vysvetlenie je nasledovné: ak sa použije akademická 
funkcia bez člena, myslí sa tým funkcia vo všeobecnosti a príslušné 
meno je doplnením do formulára. Ak je uvedená aj s určitým členom, 
tak ide síce znova o funkciu, avšak konkrétne odkazujúcu na príslušné 
meno vnímané spolu s ňou v zmysle der Dekan XY, die Dekanin XY. 
Analogicky to platí o funkcii rektora/rektorky. Kým v slovenčine sa na 
listinách uvádza iba mužský tvar, v nemčine sa musí uviesť tvar danej 
rodovej príslušnosti. 

Receptívna fáza, počas ktorej sa prekladateľ oboznamuje s textom 
a rieši jednotlivé zložky textu, je, ako sme mohli sledovať na tejto štú-
dii, pomerne náročný proces, ktorý okrem jazykových schopností pred-
pokladá  rozsiahle sociokultúrne vedomosti prekladateľa o oboch kultú-
rach a dôkladnú rešeršnú prácu. O čo serióznejšie prekladateľ túto fázu 
odvedie, o to menej tŕnistá je cesta produktívnej fázy, teda samotného 
procesu prekladania. 
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Prepis diplomu
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Preklad diplomu do nemeckého jazyka:
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PrOblém PrelOžITeľnOsTI/
nePrelOžITeľnOsTI v kOnTexTe sÚdnehO 

TlmOčenIa/Prekladu
Zuzana Guldanová

ÚVOD

Súdne tlmočenie a súdny preklad sú špecifické činnosti upravené 
v Slovenskej republike zákonom a vykonávacími predpismi.1 Pri ich 
výkone sa teda tlmočník/prekladateľ neriadi iba translatologickými kri-
tériami ako pri ostatných druhoch translácie, ale musí sa prispôsobiť 
limitom vymedzeným príslušnými právnymi predpismi. Neexistuje iný 
druh translácie, pri ktorom by translátor bol viazaný aj niečím iným 
než len vlastnou profesionalitou a zodpovednosťou. Súdny tlmočník/
prekladateľ je povinný vtesnať svoju profesionalitu do rámca, ktorý mu 
vymedzuje zákon. Preto sa aj teoretické uvažovanie súdneho tlmoční-
ka/prekladateľa o preložiteľnosti (Übersetzbarkeit, Translatability) lo-
gicky  odvíja od priestoru, ktorý mu právne predpisy vymedzujú, a od 
požiadaviek, ktoré na neho kladú.

TeOreTIcké  výchOdIská

Otázka preložiteľnosti je azda jednou z najzákladnejších otázok, 
ktoré si musí klásť každý profesionálny translátor. Dá sa preložiť aký-

1 Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte ZoZTP), Vyhláška č. 490/2004  
Z. z., ktorou sa vykonáva ZoZTP.
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koľvek text z ktoréhokoľvek jazyka? Je každý obsah preložiteľný, ale-
bo existujú aj nepreložiteľné texty? Odpovede na tieto otázky sú veľmi 
rôznorodé a pohybujú sa v rozpätí od zásadného súhlasu až po zásadný 
nesúhlas. Podľa Kadeho (1968, s. 15) je postoj k otázke preložiteľnosti 
či nepreložiteľnosti často určujúci pre všetky ostatné teoretické úvahy 
o translácii. Detailný prehľad jednotlivých prístupov v dejinách transla-
tológie poskytuje Stolzeová (2008). Humboldt vytvorenie plnohodnot-
ného prekladu považoval za neriešiteľnú úlohu, svoj pesimistický názor 
však vzťahoval na básnický text. Podľa Weisgerbera, ktorý vytvoril po-
jem jazykového obrazu sveta, každý národ pri používaní svojho jazyka 
uvažuje v apriórnych kategóriách a každý jazyk predstavuje pomerne 
uzavretý systém vymedzený voči iným jazykom. Považoval za nemož-
né sprostredkovať svet existujúci v jednom jazyku prostriedkami iného 
jazyka, pretože významy slov v rôznych jazykoch nie sú kompatibilné. 
Podľa lingvistickej teórie relativity (hypotéza Saphira/Whorfa) neexis-
tujú jazyky, ktoré by si boli až natoľko blízke, aby mohli reflektovať 
rovnakú skutočnosť. Jazyk rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje mys-
lenie človeka a ľudia organizujú svoje myslenie do kategórií, ktoré im 
jazyk poskytuje. Uzavretosť a konečnosť každého jazykového systému 
má za následok existenciu tzv. charakteristických alebo nepreložiteľ-
ných slov, ale v zásade platí, že minimálne pokiaľ ide o denotáciu, pri-
meraným výkladom sa dá dospieť k porozumeniu obsahu výpovedí. 
K téze týkajúcej sa nepreložiteľnosti sa vracia dekonštruktivista Derri-
da, ktorý do popredia kladie „nepreložiteľný zvyšok“ pri každom pre-
klade, a tvrdí, že interpretácia nepripúšťa fixáciu jediného významu, 
pretože každý jazykový znak odkazuje na ďalšie znaky, takže významy 
možno takpovediac donekonečna multiplikovať. Kade (1968, s. 12) 
však upozorňuje, že popieranie preložiteľnosti nemožno spájať s po-
pieraním prekladu, pretože aj mnohí zástancovia nepreložiteľnosti boli 
vynikajúci prekladatelia.

Zástancom názoru o absolútnej preložiteľnosti je Koschmieder, ktorý 
vychádza z inštrumentálneho charakteru jazyka. Podľa neho obsah vyja-
drený jazykom nie je viazaný na jazykovú formu, ale jestvuje ako inter-
lingválny invariant (das Gemeinte), nezávislý od konkrétneho jazyka.2

2 Parafrázované podľa Kade (1968, s. 67-68).
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Každý jazyk je zakotvený v špecifickom chápaní sveta, na druhej 
strane však lingvistické teórie počítajú s tým, že všetky výpovede sú 
principiálne preložiteľné. V zmysle komunikačného modelu prenosu 
správ sa pri preklade mení len forma, obsah ostáva rovnaký. Nida ho-
vorí, že „všetky výpovede v jednom jazyku možno formulovať aj v inom 
jazyku, pokiaľ zásadnou súčasťou posolstva nie je aj forma.3“ 

Kade bol presvedčený, že každý text vo východiskovom (zdrojo-
vom) jazyku možno v zásade bez veľkých komunikačných strát na-
hradiť textom v cieľovom jazyku. Pokiaľ ide o napätie, ktoré vzniká 
medzi väzbou translátu na originál a orientáciou na príjemcu, za pri-
márnu považuje väzbu na originál.4 Koller (2001, s. 177 a nasl.) je 
zástancom principiálnej preložiteľnosti, pretože v komunikácii sa ne-
prekladajú jednotlivé slová (ktoré izolovane, samozrejme, môžu byť 
ťažko zrozumiteľné), ale text. Preložiteľnosť však vždy považuje za 
relatívnu, rovnako ako je relatívne samotné chápanie každého textu. 
V komentári k Weinrichovej axióme týkajúcej sa preložiteľnosti („Alle 
Texte sind übersetzbar“) zdanlivo súhlasne konštatuje: „Wenn in jeder 
Sprache alles, was gemeint werden kann, auch ausdrückbar ist, so muss 
es prinzipiell möglich sein, das, was in einer Sprache ausgedrückt ist, 
in jede andere Sprache zu übersetzen.“ Na inom mieste (2001, s. 184) 
ju však odmieta: „Kann ein ZS-Text, der entscheidende Qualitäten des 
AS-Textes nur in zusätzlichen Kommentaren vermittelt, als eigentli-
che Übersetzung gelten? … Deshalb ist die Weinrichsche Fassung des 
Übersetzbarkeitsaxioms in einem strengen Sinne nicht haltbar: Texte 
können durchaus unübersetzbar sein.“Tu, pravdaže, treba poznamenať, 
že Koller sa vyjadruje k prekladu poetického textu s dôrazom na zvu-
kové a rytmické vlastnosti originálu. Koller reprezentuje ekvivalenčný 
prístup k translácii (ekvivalenčný vzťah medzi východiskovým s cieľo-
vým textom) a všetky vysvetľujúce, resp. doplňujúce postupy vidí za 
hranicou translácie. 

Van den Broeck  (1981, s. 83) preberá a rozširuje  podmienky prelo-
žiteľnosti (laws of translability) formulované Evenom-Zoharom v tom 
zmysle, že miera preložiteľnosti je závislá od objemu textového seg-

3 Podľa Stolzeovej (2008, s. 88), preložila Z. G.
4  Parafrázované podľa Stolzeovej (2008, s. 50).



– 54 –

mentu, ktorý sa prekladá, pričom lepšie preložiteľný je väčší textový 
objem, pretože jeho jednotlivé časti, ako je slovo či slovné spojenie, 
môžu byť samy osebe nepreložiteľné. Preložiteľnosť je, naopak, kom-
plikovanejšia pri textoch, ktoré pracujú s komplexnejšími a obsažnejší-
mi informáciami. Opäť treba pripomenúť, že tieto formulácie sa týkajú 
umeleckého textu (básnickej metafory). Nemecký teoretik trestného 
práva a prekladateľ Maier (1993, s. 314 a nasl.) síce transláciu označu-
je za utópiu, ale pripúšťa, že len skeptik má predpoklad dosiahnuť čo 
najlepší translát, pretože vie, že tento cieľ môže dosiahnuť iba veľmi 
približne.

Názor na otázku týkajúcu sa preložiteľnosti je určovaný tým, čo chá-
peme pod pojmom translácia. Nordová (2011, s. 12) v tejto súvislosti 
uvádza, že zástancovia ekvivalenčného prístupu vyčleňovaním textov, 
ktoré nespĺňajú požiadavku ekvivalencie, za hranicu translácie a ich 
označovaním za adaptácie, spracovanie, resp. za verzie, pravdepodob-
ne pomerne rýchlo narazia na hranicu preložiteľnosti. Jej predstavou 
je funkčná translácia, s väzbou na východiskový text. Nordová (2012,  
s. 17) všeobecnú predstavu o tom, že preklad musí byť naviazaný na 
východiskový text, považuje za špecifikum našej kultúry: „Die Form 
bzw. der Grad (Qualität und Quantität) der Anbindung bestimmen  
– abhängig vom Translationsziel – welche Elemente des Aus-
gangstextes-in-Situation `bewahrt` und welche `verändert`, d. h. 
`bearbeitet`werden können (fakultative Bearbeitung) oder müssen (ob-
ligatorische Bearbeitung).5

Ptáčníková (2007, s. 130) sa na otázku o preložiteľnosti či neprelo-
žiteľnosti odborného textu díva pomerne pragmaticky, keď predpokla-
dá, že v čase narastajúceho významu a narastajúcej kvantity odborných 
prekladov prekladateľ ťažko môže povedať zadávateľovi, že text je ne-
preložiteľný.

5 Vzhľadom na spoločný stredoeurópsky kultúrny priestor vzťahujem toto chápa-
nie aj na podmienky Slovenska.
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sÚdne TlmOčenIe/sÚdny Preklad a PrOblemaTIka 
PrelOžITeľnOsTI/nePrelOžITeľnOsTI

Súdny tlmočník/prekladateľ je pri výkone svojej činnosti viazaný 
ustanoveniami príslušného zákona, v súvislosti s problematikou pre-
ložiteľnosti si teda musí predovšetkým položiť otázku, čo zákon chá-
pe pod pojmom translácia. Zákon rozlišuje medzi (ústnym) tlmočením 
a (písomným) prekladom,  ale neposkytuje definíciu, čo konkrétne si 
predstavuje pod pojmami tlmočenie či preklad. V ustanovení o prekla-
de jedinou výslovne formulovanou vlastnosťou je jeho písomná for-
ma: „... úkon prekladateľskej činnosti (možno vykonať) len písomne.“6 
Zákonodarca pravdepodobne považuje pojem prekladu za taký 
jednoznačný, že si nevyžaduje ďalšie spresnenie. V ustanovení o tl-
močníckej činnosti uvádza, že má slúžiť na priamu komunikáciu medzi 
účastníkmi konania: „... výsledok tejto činnosti je určený najmä na jed-
norazové vnímanie konkrétnej situácie z hľadiska používania rôznych 
jazykov a umožňuje priamu komunikáciu medzi osobami používajúcimi 
odlišné jazyky.“7Zákon žiadne iné translatologicky zmysluplné usmer-
nenie neobsahuje.8Štátny orgán (súd, prokuratúra, polícia a pod.) priberá 
tlmočníka/prekladateľa do konania, aby niečo pretlmočil, resp. preložil. 
Vzhľadom na implicitný účel zákona teda akiste môžeme vychádzať 
z toho, že primárnym a zásadným účelom, skoposom každého úkonu 
súdneho tlmočníka/prekladateľa je sprostredkovať komunikáciu medzi 
účastníkmi konania, umožniť im vzájomné porozumenie, a tým vytvoriť 
predpoklady na spravodlivý proces pre všetkých účastníkov bez ohľadu 
na neznalosť jazyka, v ktorom sa konanie vedie, tak ako to ukladajú 
príslušné právne predpisy.  

Ak zákon detailnejšie nedefinuje tlmočenie ani preklad, ťažko mož-
no očakávať, že by sa zaoberal otázkou týkajúcou sa preložiteľnosti či 
nepreložiteľnosti. Zákonodarca zrejme nepredpokladá, že by sa taký-

6 § 23 odsek 1ZoZTP.
7 § 20 odsek 2 ZoZTP.
8 Zdá sa teda, že nielen názor na otázku týkajúcu sa preložiteľnosti či nepreložiteľ-

nosti v súvislosti so súdnym tlmočením/prekladom, ale aj postoj k mnohým iným 
otázkam (napr. posudzovanie kvality produktu súdneho tlmočníka/prekladateľa) 
závisí od profesionálnej a etickej výbavy tlmočníka/prekladateľa.
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to fenomén v konaní s cudzojazyčným účastníkom  mohol vyskytnúť. 
Ostáva teda iba na translátorovi, či sa touto otázkou bude vôbec zaobe-
rať a ako sa s ňou vyrovná.

V konkrétnych súvislostiach vychádzam z Popovičovej (1983,  
s. 174) definície preložiteľnosti ako „situácie medzi jazykovými prvkami 
originálu a prekladu, keď nastáva štruktúrna alebo funkčná významová 
a výrazová zámena“, a nepreložiteľnosti ako „situácie medzi jazykový-
mi prvkami originálu a prekladu, keď nedochádza k žiaducej štruktúr-
nej, lineárnej, ani funkčnej významovej zámene v dôsledku nedostatku 
zmyslu a konotácie“. V  konaní pred súdom, pravdaže, nie je priestor 
na polemiku o preložiteľnosti či nepreložiteľnosti konkrétneho výrazu 
týkajúceho sa riešeného problému. Nazdávam sa, že súdny tlmočník/
prekladateľ musí mať túto otázku vyjasnenú minimálne v zmysle par-
ciálnej preložiteľnosti denotátu9, inak by svoju činnosť nemohol vy-
konávať. Principiálne vychádza z predpokladu jeho preložiteľnosti, 
v opačnom prípade by totiž musel rátať s tým, že v istom okamihu sa 
komunikácia nezrealizuje a účel translácie sa nenaplní – pri translácii 
literárneho textu by šlo „len“ o stratu umeleckého zážitku, kým pri súd-
nom tlmočení/preklade sa v extrémnych prípadoch rozhoduje o živote, 
slobode, majetku, základných existenčných podmienkach účastníkov 
komunikácie, takže nesprostredkovanie komunikácie neprichádza do 
úvahy. V komunikačnej situácii priameho konania pred súdom (pri tl-
močení) ani nepriameho zapojenia translátora do komunikácie medzi 
účastníkmi konania (pri preklade)  sa neráta s tým, že by niečo z vy-
sloveného/napísaného ostalo nepreložené. Podľa právnych predpisov 
platných v Slovenskej republike konanie pred súdom vo všetkých jeho 
fázach vedie predseda senátu, ktorý rozhoduje o všetkých detailoch. 
V reálnej situácii čiastkovej nepreložiteľnosti niektorého pojmu alebo 
súvislosti by sa teda dalo uvažovať o tom, že by tlmočník/prekladateľ 
minimálne vysvetlil podstatu nepreložiteľnosti konkrétneho problému 
a v závislosti od vzniknutej situácie by navrhol stratégiu ďalšieho po-
stupu.  Tu sa napr. nemožno usilovať o zachovanie rovnováhy medzi 
expresivitou východiskového textu a cieľového textu tak, že mínus na 
jednom mieste nahradí plusom na inom mieste, resp. že mieru expresi-

9  V tejto súvislosti chápem denotáciu ako pomenovací význam znaku. 
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vity prispôsobí očakávaniam príjemcu. Na druhej strane translátor môže 
siahnuť po komentujúcich translačných metódach, akými sú napr. vy-
svetlivky, poznámky pod čiarou, doplňujúce vyjadrenie či iné spôsoby 
explikácie. S tým, že tlmočník/prekladateľ bude musieť niečo doplniť, 
resp. vysvetliť, sa napokon počíta aj v zákone: „Na požiadanie zadáva-
teľa tlmočník alebo prekladateľ potvrdí a doplní tlmočnícky úkon alebo 
prekladateľský úkon alebo jeho obsah bližšie vysvetlí.“10. Hoci je táto 
možnosť viazaná na „požiadanie zadávateľa“,  nazdávam sa, že erudo-
vaný translátor je schopný manažovať túto záležitosť v reálnom čase 
a v súlade so zákonom tak, aby nemusel čakať na to, kým zadávateľ 
sám zbadá, že nastal komunikačný problém, a vyzve ho na doplnenie, 
resp. vysvetlenie translácie. Metajazykový komentár v rámci translácie 
odborného textu zrejme nebude vnímaný ako nevhodný, lenže translá-
tor v konaní pred súdom, predovšetkým pri tlmočení prejavov laických 
účastníkov konania má často do činenia s hovorovým, niekedy aj so 
subštandardným spôsobom prejavu.11 Komentujúci, resp. vysvetľujú-
ci vstup translátora do priebehu „čistej“ translácie je osobitne náročný 
v situácii, keď je pre súd dôležité každé slovo účastníka a  funkčnosť 
textu je dosiahnuteľná iba doslovným tlmočením (napr. výpoveď obvi-
neného alebo poškodeného).

Môže sa teda stať, že súdny tlmočník/prekladateľ bude musieť siah-
nuť po prostriedkoch, ktoré niektorí teoretici nepovažujú priamo za sú-
časť translácie, resp. ich považujú za narušenie translácie. Pravdaže, ak 
vysvetľujúci komentár nechápeme ako súčasť, zložku translácie, musí-
me dospieť k názoru, že ostávajú veci, ktoré sú nepreložiteľné. Ak však 
so zreteľom na účel translácie (umožniť komunikáciu, teda realizáciu 
konania vôbec) pripustíme výklad či objasnenie niektorých súvislostí 
ako súčasť translácie alebo aspoň  ako núdzové riešenie, dospejeme 
k principiálnej preložiteľnosti komunikátu. Zadaním súdneho tlmoční-
ka/prekladateľa je sprostredkovať komunikáciu, preto je legitímne, keď 
tento cieľ eventuálne dosiahne aj s použitím prostriedkov, ktoré niektorí 

10 § 23 odsek 6 ZoZTP.
11 Azda ešte väčšie ťažkosti pre prekladateľa nastávajú pri písomnom preklade pre-

pisu zvukového záznamu z výpovede účastníka konania, ktorý je zbavený všet-
kých mimojazykových prvkov vyplývajúcich z konkrétnej situácie.
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teoretici za transláciu už nepovažujú. Ďuricová (2013, s. 478) vníma 
opisné prekladateľské metódy ako vhodné riešenie na kompenzáciu 
terminologickej inkongruencie. Podľa Kadrićovej (2009, s. 45) stačí, 
ak tlmočník jasne odlíši, kedy tlmočí a kedy už ide o vysvetlenie alebo 
o doplňujúci výklad: „Wichtig ist dabei, dass während der translato-
rischen Handlung für die übrigen Prozessteilnehmenden transparent 
gemacht wird, wann die Dolmetschung aufhört und die zum Verständnis 
der Information notwendigen Erklärungen der Dolmetscherin bzw. des 
Dolmetschers beginnen.“

Preložiteľnosť textu však nemožno stotožňovať s jeho zrozumiteľ-
nosťou pre konkrétneho adresáta v konkrétnej komunikačnej situá-
cii. Účastníci konania sa navzájom odlišujú  mentálnou, psychickou 
i profesionálnou výbavou, takže bez ťažkostí preložiteľné a preložené 
súvislosti môžu byť pre konkrétneho komunikanta nezrozumiteľné, 
kým zdanlivo nepreložiteľný obsah po primeranej explikácii môže byť 
pre iného bez problémov zrozumiteľný. Predovšetkým súdny tlmočník 
(prekladateľ s touto otázkou nie je priamo, resp. okamžite konfronto-
vaný) musí  byť schopný reagovať na situáciu, keď príjemca translátu 
neporozumie. Zároveň si musíme položiť otázku, či neschopnosť spros-
tredkovať reáliu, resp. vzťah z východiskovej kultúry adresátovi je pro-
blémom nepreložiteľnosti alebo jednoducho rôznosti kultúr – niekto-
ré súvislosti nemusia byť pre adresáta zrozumiteľné ani v prípade, ak 
sú prezentované v jeho jazyku, resp. ak sú zakotvené v jeho kultúre. 
Pri problematike prekladu ako kultúrneho sprostredkovania (Kultur-
mittlung) skúsenosti naznačujú, že právnické profesie zúčastnené na 
konaní majú pomerne rezervovaný postoj k takýmto vstupom translá-
tora. Pritom zdanlivo nepreložiteľný obsah súvisiaci s nejakým exotic-
kým náboženským obradom sa môže ukázať ako bez ťažkostí preloži-
teľný, resp. sprostredkovateľný, ak na druhom konci komunikačného 
reťazca vníma text religionista, ktorý príslušné, hoci veľmi exotické 
reálie dôverne pozná. V tomto zmysle sa vyjadruje aj Kade (1968, s. 
16): „Für den Standpunkt der Nichtübersetzbarkeit sprechen zunächst 
einmal die Schwierigkeiten, die beim Übersetzen tatsächlich immer 
wieder auftreten... Sie sind auch in der Tat fast immer Ausgangspunkt 
der Auffassungen, denen zufolge die Übersetzbarkeit eine im Grunde 
unlösbare Aufgabe sei.“ Sandrini (2004, s.17) v súvislosti s prekladom 
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právnych textov nepovažuje za hlavnú podmienku preložiteľnosti textu 
príbuznosť jazykov, ale blízkosť právnych systémov. 

ZÁVER

Ak skoposom translácie v konaní pred súdom je sprostredkovanie 
komunikácie medzi účastníkmi, tak to pre súdneho tlmočníka/prekla-
dateľa značí, že prvoradé je dosiahnuť tento cieľ – a tomu podriadi 
aj stratégiu svojho konania. Nepochybne v niektorých situáciách musí 
opustiť pozíciu translátora podľa predstáv zástancov ekvivalenčné-
ho prístupu a, naopak, musí konať funkčne, aby dosiahol stanovený 
cieľ. Ak pripúšťame metajazykový výklad ako súčasť translácie, ale-
bo aspoň ako núdzové riešenie, dospejeme k názoru, že komunikát 
je principiálne preložiteľný. Vzhľadom na povahu a potreby súdneho 
tlmočenia/prekladu je teda príklon k funkčným translačným teóriám 
a k funkčným prístupom k translácii odôvodniteľný predovšetkým tým, 
že ekvivalenčné teórie nepovažujú za súčasť translácie napr. rešerše, 
vysvetlivky, sumarizáciu, teda otázky, ktoré sa v komunikácii pred 
súdmi a inými orgánmi môžu vyskytnúť a bez ktorých by sa  účastní-
ci konania nedokázali dorozumieť na primeranej úrovni. V  súvislosti 
s príklonom k funkčným teóriám azda možno povedať, že tak ako celý 
proces translácie, aj otázka týkajúca sa preložiteľnosti je viazaná na 
príjemcu tlmočenia/prekladu. Nazdávam sa však, že translačná situácia 
súdneho tlmočenia/prekladu si osobitne vyžaduje, aby bol nad každým 
profesionálnym riešením prítomný aj morálny korektív osoby súdneho 
tlmočníka/prekladateľa. 
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jaZyk banskéhO Práva v PramenI 
„eŸsen – hÄmmer Ordnungen/POrIadOk 

Pre želeZIarske hámre 
(v sTOlIcIach  abOv, sPIš, gemer a TurŇa  

1713 – 1715 ) “

Erika Mayerová

ÚVOD
 
Vznik banského práva v Uhorsku súvisí s príchodom nemeckých 

kolonistov na toto územie, ktorí priniesli so sebou nielen dokonalejšie 
poznatky o banskej výrobe, ale aj dokonalejšie predpisy. Vznikajú prvé 
písomné pamiatky v nemeckom jazyku v oblasti banského podnika-
nia. Špeciálnemu banskému právu na našom území predchádza najprv 
vznik tzv. zvykového práva. Rozvíjajúca sa banská výroba, vznik ban-
ských družstiev, potreba vymedzovať banské územia a riadiť prácu si 
vyžiadali zvyky, ktoré mali platnosť záväznosti. Neskôr sa realizovala 
kodifikácia banského práva (štatúty). S rozvojom miest sa tieto ban-
ské práva stávajú súčasťou mestského práva1 (ako uvádza napr. Kódex 
mestského a banského práva Banskej Štiavnice).

Už od 14. storočia existujú písomné zmienky o železiarskej výrobe 
na Slovensku, najmä na území Spišsko-gemerského rudohoria. Železo 
však na rozdiel od zlata a striebra, ale aj medi a soli nebolo vyhradeným 
nerastom panovníka. 

Poriadok pre výrobu železa z rokov 1713 – 1715 (pre Abovskú, Spiš-
skú, Gemerskú a Turniansku stolicu) mal riadiť vlastnícke a právne po-
mery v železiarskej výrobe. Vydala ho Spišská komora, ktorá patrila 

1 Ratkoš (1951, s. 8-9)
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administratívne pod  oblasť Spišsko-gemerského rudohoria, v stredo-
slovenskej oblasti platil tzv. Maximiliánov banský poriadok, ktorý ale  
do jeho uzákonenia v roku 1723 nebol oficiálne záväzný.2

„Maximilánov banský poriadok však znamenal obmedzenie vplyvu 
mestských samospráv v oblasti banského práva a posilnenie legálnych 
práv panovníka“.3

  

k PrameŇu „eŸsen-hÄmmer Ordnungen“
 
Poriadok  pre výrobu železa sa skladá z dvoch častí, prvá časť bola 

vydaná v roku 1713 v Prešove a druhá časť vznikla ako doplnok v roku 
1715 (Hiernach folgen gewiße Erleütherungen, der vor benandten Ar-
ticuln...). Vydal ju Vrchný banský úrad v Smolníku.

Jednotlivé artikuly  riešia celý rad problémov, ktoré súviseli s vý-
robou železa. V úvode   Poriadku  je napísané, že sa ním majú riadiť 
všetci „šteliari“4 so všetkými svojimi zamestnancami:

Eÿ∫en-Hämmer
Ordnungen

Welche auff Gnädige verordnung Einer löbl. Kaÿ∫. Königl.Oberhun-
gar∫. Cammer auffgerichtet, und den 29. Martij Anno 1713 Gnädig Ra-
tificirter herauß gegeben worden ∫eÿnd.

Nach welcher ∫ich all und jede Be∫teller deren Eÿ∫en-Handlungen in 
denen Löbl. Ge∫pann∫chaften Abaujvar, Zipß, Gömmer undt Torna, mit 
Ihren Heuern, Eÿ∫en-Blä∫ern Zuwartern, Schmieden, Haÿzern, G∫tüb-
Rädern, Schichten- Hauern, und Köhlern Ein jeder in ∫einem dien∫t und 
Arbeith zu richten haben auch treu und flei∫ßig darnach zu leben und zu 
befolgen angewie∫en werden.

2 Vozár (1979, s. 5-18)
3 Lacko (2010, s. 107)
4 Výraz „šteliar“ pochádza z nemeckého slova „Besteller“ a pomenúva  sa ním 

majiteľ alebo nájomca železiarskej pece. Jozef Vozár ho širšie vysvetľuje v pub-
likácii : Poriadok pre železiarske hámre v stoliciach Abov, Spiš, Gemer a Turňa 
z rokov 1713 – 1715. Praha, 1979, s. 63.
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V článkoch prvej  časti (1 – 20) sa hovorí o povinnostiach šteliarov 
a jednotlivých robotníkov (drevorubačov, kuričov, uhliarov...),  
o vzťahoch  medzi nimi, stanovuje sa doba a spôsob najímania 
robotníkov (čl. 3):  Die Be∫teller ∫ollen freÿ haben zwi∫chen Sancts 
Michaelis und Martini Tägen Hammer –Arbeitter anzunehmen und 
beÿkauff zu trincken, damit jede Parth auf daß künfftige Jahr ver∫ichert 
∫eÿe..., ich mzda (čl. 6, 7, 8) a dokonca aj  miery a ceny uhlia. Akékoľ-
vek porušenie poriadku bolo potrestané.

Krádež železa upravuje článok 9, kde  stojí, že takéto previnenie 
musí byť exemplárne potrestané: Keinen redlichen Arbeither ohne 
Vorwi∫∫en  des Hernn be∫tellers einiges Stückl Eÿ∫ens beÿ ∫einem nach-
er hau∫e gehen mit zu nehmen, wirdt jemand betretten, ∫oll mit Ihme 
der bergmeÿ∫ter ohne an∫ehen der person Scharff verfahren, und 
Exemplari∫ch ab∫traffen.

Potrestanie nespokojnosti robotníkov sa uvádza v článku 19: Wann 
von denen Arbeithern wieder die∫e Articul Eine Aufwägerung und Con-
spiration ∫olte erregt werden, und keiner in die Arbeith gehen wollen.... 
∫o wird ein Löbl. Ober – berg –Ambt durch einige Inqvisition den Auf-
rührer auf∫uchen und Exemlari∫ch ab∫traffen. A potrestanie  šteliarov 
je uvedené v článku 20: Welcher Be∫teller die∫er Löbl. Ordnung undt 
articuln nicht nachkommen und zu wieder legen auch mit denen Arbei-
tern heimliche Pacta halten wolte oder ∫olte dardurch andere Arbeither 
aufrühri∫ch gemacht werden, der ∫oll vom Ober- Bergmaÿ∫ter umb fl. 
100 – den. unnachl∫∫ig ge∫trafft werden.

V 13. článku – v doplnku sa dokonca hovorí o telesných trestoch: 
Die Schaffer ∫ollen ihren Be∫tellern daß Jurament ablegen, und als treÿ 
und flei∫∫ig dienen, mit niemand einige Ver∫tändnus halten, Spürete man 
aber an jemand untreu, und die Sach würde klar, So ∫oll ein ∫olcher an 
Leib und Gutt nach der Sachen Be∫chaffenheit ge∫traffet werden.

Výskum nemeckých stredovekých písomných pamiatok na  úze-
mí Slovenska má svoje kultúrne a historické opodstatnenie. Jazykový 
systém, a to platí obzvlášť pre nemčinu od stredoveku až po novovek, 
naráža na vnímavého pozorovateľa v rôznych horizontálnych geogra-
fických (diatopických) prejavoch, v rôznych historických i súčasných 
dialektoch. Popritom sa však vyskytuje aj množstvo vertikálno-socio- 
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lektálnych (diastratických) jazykových foriem, ktoré vytvárajú v oblasti 
napätia medzi výlučne ústnym a písomne fixovaným jazykovým preja-
vom  široké pole variét.5 Aj F. Hartweg a H. P. Wegera tvrdia, že v rámci 
jedného textu existuje istá nejednotnosť, ktorá úplne podlieha určitým 
jasným a viditeľným, ale aj opísateľným pravidlám a princípom, a že 
tieto pravidlá a princípy viac-menej pramenia z predpisov a tradí-
cií kancelárií v daných oblastiach, ktorých norma je označovaná ako 
„úzus“.6 H. Moser  to pokladá za „normu“, ktorá umožňuje veľa mož-
ností meniacej sa realizácie.7  Umožnenie ich variácie má rôzne príčiny: 
Regionálne podmienená variácia: rôznym písomným jazykom a písom-
ným zvyklostiam podliehajú rôzne nárečové danosti.
1. Sociálne podmienené variácie: na základe sociálneho pôvodu a vzde-

lania sa pisári viac alebo menej pridŕžajú svojho nárečia.
2. Variácia podmienená druhom textu: rôzne druhy textu podliehajú 

rozličným konvenciám.
Listiny v porovnaní s inými druhmi textu majú neoceniteľnú výhodu 
v tom, že sa dajú jednoznačne lokalizovať a datovať, hoci je vše-
obecne známe, že majú predpísaný súbor formuliek. Nemožno však 
zabudnúť na to, že tieto listiny slúžili na pragmatické účely.8

3. Variácia podmienená zmenou jazyka: jazykové zmeny spôsobujú va-
riabilitu v písomníctve.

4. Individuálna variácia: pisár môže v rôznej miere použiť existujúce 
varianty, pričom podiel toho-ktorého variantu v rámci jedného textu 
môže kolísať.

charakTerIsTIka jaZyka

V doterajších prácach sme sa venovali nemeckým rukopisom na 
území Slovenska z obdobia tzv. ranej hornej nemčiny (Frühneuhoch- 
deutsch, 1350 – 1650), aby sme zistili, do akej miery sa ich jazyk pribli-

5 Ernst (1994, s. 11)
6 Hartweg/Wegera ( 1989, s. 92) 
7 Moser (1977, s. 145)
8 Ernst (1994, s. 20-21)
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žuje stavu novej hornej nemčiny (Neuhochdeutsch). Šestnáste storočie 
je storočím rozsiahlej integrácie na úrovni písaného jazyka. Disponu-
jeme základnými poznatkami o vyrovnávacích procesoch tejto doby, 
o účinnosti a pôsobení „novej“ nemčiny, predovšetkým v súvislosti s  
M. Lutherom a s reformáciou. Neexistovalo žiadne iné obdobie vo vý-
vine nemeckého jazyka, ktoré by prinieslo také radikálne a rýchle zme-
ny v písomnej oblasti ako toto storočie.9

Jazyk obdobia ranej hornej nemčiny charakterizujú dve rôzne, ved-
ľa seba existujúce formy. Na jednej strane sú to tvary medzi strednou 
hornou nemčinou (Mittelhochdeutsch) a novou hornou nemčinou, na 
druhej strane – tvary nárečové, typické pre horskú  (Oberdeutsch) alebo 
východostrednú (Ostmitteldeutsch) nemčinu.    

Rukopis Poriadku je vlastne odpisom originálu, ktorý sa doteraz ne-
našiel a urobil ho Ján Krolig v roku 175510. Zaujímalo nás, do akej 
miery tento rukopis dosahuje stav novej hornej nemčiny. 

Dospeli sme k týmto výsledkom:
V oblasti vokalickej a konsonantickej grafemiky sme zaznamenali 

značný ústup výskytu  rôznych variantov grafického vyjadrenia jednej 
fonémy, nachádzame ich len na istých pozíciách alebo v istých lexikál-
nych jednotkách. 

V oblasti vokalickej dôsledne  prebehla diftongizácia  dlhých voká-
lov /ī/, /ū/,  

/ǖ/ a  monoftongizácia diftongov /ie/, /uo/, /üe/  strednej hornej nem- 
činy (strhn.). Strhn. /i/ je graficky znázorňované ako < i >: richten, mit, 
nicht, ∫chlimm.Gericht ale aj  <ie>, v slovách viell  a geben, v 3. os. sg., 
ind.: der Zuwarther mehr Eÿ∫en giebt. Podľa Z. Masaříka sa od druhej 
polovice 16. storočia stále viac presadzuje písanie <ie> .11

V materiáli  často ešte nachádzame označovanie starohornonemec-
kého /î/, – po diftongizácii /ei/ – ako <eÿ>: Eÿ∫en, beÿ eÿnigen, freÿ, ..., 
ale aj <ei>:  Zeit, flei∫∫ig, ∫ein. Nevyskytujú sa vôbec varianty starohor-
nonemeckého /u/, často v textoch z obdobia Frühneuhochdeutsch <v>, 

<u> alebo vo finálnej pozícii <w>. Pozostatok zmeny /o/ na /u/ sa 

  9 Besch (1967, s. 15)
10 Vozár (1979, s. 23)
11 Masařík (1985, s. 64)
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prejavil v predpone vor-: ...fählt einiger Mangel...für….; vor-  namiesto 
ver-  v slove Verlust: Vorlust. Strhn. diftong /ie/  je označovaný ako 
<ie>: die, Dien∫t,  (slovo jeder sa vyskytuje len v tejto forme) a staro-
hornonemecký diftong /ei/ ako <eÿ>: Heÿzer/Haÿzer, beÿder, eÿnigen a 
<ei>: Arbeit, Bergmei∫ter. Starohornonemecký diftong /ou/ zodpovedá 
novohornonemeckému <au>: Hauer.

V rukopise takmer nenachádzame  nárečové vplyvy, výnimku tvo-
rí len forma horskej nemčiny sufixu -nisse <nus>:  mit Gefangnuß in 
die Arbeit, Erlaubnu∫∫, Ver∫tändnus. Vplyv stredobavorského nárečia sa 
neprejavuje ani v slove sankt, vyskytuje sa len v tejto forme, teda nie 
sand/sandt, sant. I. T. Piirainen tiež tvrdí, že nárečové formy  už v ru-
kopisoch 17. a 18. storočia značne ustupujú. 12

V oblasti  konsonantickej grafemiky možno ešte pozorovať zdvo-
jenie a vznik spoluhláskových skupín, tento jav je však už na ústupe: 
handt, thutt, Wadlt, Erndte, brodt, deckh, werckh...., v slove und spora-
dicky aj  undt  (na rozdiel od textov z obdobia Frühneuhochdeutsch). 

V značnej miere zaznamenávame písanie th, a to vo všetkých pozí-
ciách slova: Orths, Leuthe, Arbeith, thutt, Arbeither, Quarthall, muth-
williger, Rath, thäte, Partheien, Leuthe....

V. Moser13 konštatuje, že dĺžka predchádzajúceho vokálu pomocou    
<h> je označovaná až od 2. polovice 16. storočia. V skúmanom odpise 
rukopisu  sa tento jav prejavuje už konzekventne:  nehmen, Lohn, Zahl, 
Ihme, während, dokonca  i v slovách verlohren  (starohornonemecké 
verliesen) a Uhrsach (predpona starohornonemeckého ûr-).  Písanie  
< b > za spoluhlásku <m> nachádzame i v našom materiáli: umb, Ambt, 
frembden Partheien.

V našom materiáli sa nachádza grafické vyjadrenie <s>, <∫>, <∫∫>  
a <ß>, pričom <∫> sa píše v iniciálnej a mediálnej pozícii, <∫∫> – v me-
diálnej, <s> – v inicálnej a vo finálnej a <ß > – vo finálnej pozícii: Zipß, 
auß, auß gegeben, alß, Maaß, daß.

Písanie sm-, sn-, sl- a sw- už úplne zodpovedá stavu novej hornej 
nemčiny, teda sch-: Schwingen, Schmied, ge∫chmiedet, ∫chlimmes.

12 Piirainen (1992, s. 545)
13 Moser, V. (1929, s. 21)
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V morfologickej rovine text dosahuje stav novej hornej nemčiny. 
V 2. os. pl.  préz.  a  3. os. sg. préz. sú však koncovky slovies nesyn-
kopované: gehet, mangelt, ...Die Arbeither ∫eind benöthiget..., Keinen 
redlichen Arbeither gebühret, … der Hammer feuret, … Gehet ∫olcher-
währender zeit....

3. os. pl. ind. slovesa  sein sa objavuje pravidelne vo formách : ∫eÿnd, 
∫eind.

Rozlišovanie singuláru od plurálu sa realizuje označovaním plurálu, 
ktorého jazykovo-historický vývoj úzko súvisí s vývojom označovania 
prehlásky (Umlaut).14 Adverbiálne formy s da- sa vyskytujú výlučne so 
zachovaným -r: darvor, darzu, darnach, dardurch.

Zo slovnej geografie sú pozoruhodné dva javy, a to výskyt sloven-
ského poldruha:...und die Poldruhakh Kä∫ten per 9 Ro∫enauer Kübl… 
a pomenovanie soboty ako Sonnabend (stredonem.), juhonemecký 
výraz je  Samstag. Podľa H. Weinelta je Samstag doložený len v okolí 
Bratislavy a Trnavy.15

Kým od 13. storočia možno pozorovať písanie veľkých začiatoč-
ných písmen len vo vlastných menách a v tzv. nominasacra, v priebehu 
obdobia používania ranej hornej nemčiny sa postupne presadzuje i pri 
písaní ostatných substantív. V 17. storočí  už niektorí gramatici žiadajú, 
aby sa všetky substantíva písali veľkým začiatočným písmenom, čo J. 
Ch. Gottscheda vedie k tomu, že túto snahu povýšil na normu (Naproti 
tomu J. Grimm bol za zavedenie malých písmen)16. V našom rukopise 
zo začiatku 18. storočia, keď ešte stále nemôžeme hovoriť o jednotnej 
ortografii v nemeckom jazyku, zaznamenávame istú neistotu pisára, 
keďže na tej istej strane nachádzame: Be∫tellern i be∫teller; bergmeÿ∫ter 
i Bergmeÿ∫ter, a aby vyzdvihol význam niektorých slov, napísal ich 
veľkým začiatočným písmenom: Er, Ihren Einheimi∫chen..., Löblichl. 
Comitaten, Ihrebezahlung, Ihme, Einen Be∫teller, Scharff.

14 Wegera (1985, s. 1316)
15 Weinelt (1938, s. 204)
16 Stedje (1989, s. 155)
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ZÁVER

Jazyk banského práva skúmaného odpisu rukopisu „Eÿsen-Hämmer 
Ordnungen“ zo začiatku 18. storočia môžeme charakterizovať ako ja-
zyk novej hornej nemčiny, bez výrazných nárečových vplyvov a kon-
štatujeme, že aj mimo územia uzavretej nemeckej jazykovej oblasti  sa 
snahy o vyrovnávanie a o jednotný nemecký jazyk naplnili.
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lexIkálnO-sémanTIcké PrIenIky 
dO PrávnehO TexTu

Petra Milošovičová

Motto

Za výrečné motto, ktoré spája všetkých, ktorí pracujú alebo prichá-
dzajú do styku s právnymi textami, sme si vybrali často citovaný úvod 
základného diela D. Melinkoffa The Langue of the Law (1987): 

Law is a profession of words

Z neho môžeme odvodiť tieto konštatovania:
A) Dominantným, ak nie jediným nástrojom právneho jazyka je slovo, 

jazyk, a to vo veľmi špecifických významoch a v osobitnom posta-
vení.

B) Právny a zákonodarný systém je ukotvený výlučne vo verbálnych 
textoch; nemá vzorce ako matematika, značky ako chémia, nákresy 
ako technické vedy, ikony ako výpočtová technika a pod.

C) Právna prax dokazuje, že výrazným predpokladom úspešnosti v po-
jednávaní či spore je argumentačná zručnosť, schopnosť verbalizo-
vať myšlienky, rétorická istota, teda štylisticko-pragmatické zložky 
jazyka. 

Celá právna komunikácia sa uskutočňuje verbálne, právny systém 
štátu, „poriadok“ v spoločnosti, počnúc ústavou cez zákony, vyhlášky, 
rozsudky, rozhodnutia až po kúpne zmluvy je založený na jazykových 
výrokoch, na nocionálnej lexike, slove v denotatívnom význame, na 
termíne danom definíciou.
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1. Právny jaZyk

Prekvapivé je, že kľúčové slovo práva – jazyk, nie je automaticky 
priraditeľný do spojenia právny jazyk tak ako napr. nem. Rechtsspra-
che. Súvislostiam medzi právnym jazykom a právnym štýlom sa pod-
robne venuje o. i. aj M. Škrlantová (2005, s. 7-11) a Škrlantová, Mo-
tyková (2006). Nechceme zásadne vstupovať do diskusie, ale termín 
právny jazyk už pravdepodobne nemožno pokladať iba za žargón, ale 
aj za legitímny výraz. Len v prehliadači Google má 1 970 000 odkazov 
v slovenčine. Aj z praktických dôvodov ho používame nielen v tomto 
príspevku, ale aj v didaktickej praxi.

Právny jazyk má medzi odbornými jazykmi osobitné postavenie. 
Jednak ho vytvorili odborníci, síce ako verbálny nástroj komunikácie 
(Nováčková, 2012), ale pre odborníka z inej oblasti alebo pre laika je 
tento jazyk nezrozumiteľný – hlavne pre jeho vysoký stupeň abstrakcie, 
pre iný význam bežne používaných slov a niekedy až archaický štýl. 
Bežní používatelia pri jeho čítaní často potrebujú  „pomôcky“: napr.  
v Nemecku možno uzavrieť poistku, ktorá poistencom poskytuje po-
moc právnika pri „dešifrovaní“ úradných listov. Zo skúsenosti vieme, 
že si ju uzavierajú aj akademicky vzdelané osoby.

Bariérou medzi profesionálmi v právnej oblasti a odborníkmi z iných 
sfér býva aj skutočnosť, že táto druhá skupina sa presnejšie vyjadruje 
inak ako slovne. Uvedieme aktuálny príklad: na nedávnom seminári  
o preklade textov zo stavebníctva a architektúry jeden z prednášajúcich 
vystúpil zo zásadnou myšlienkou. Pri územnom plánovaní (alebo pri 
akýchkoľvek iných stavebných návrhoch) inžinieri a architekti považu-
jú za primárne výkresy a sprievodnú správu nenapíšu vždy dostatočne 
„presne“. Keď v tejto oblasti nastane spor, právnici a súdy sa opierajú 
výlučne o slovné materiály a tam sa často vyskytujú nejednoznačné 
formulácie, pretože technik pri ich formulácii nenarába jazykom vždy 
bravúrne. Môže to byť  exemplárny príklad aj pre mnohé iné odbory. 
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2. POrOZumenIe Právnemu TexTu

Všeobecné poznatky o procese porozumenia prináša kognitívna psy-
chológia, v rámci našej témy sa však zameriame na lingvistické hľa-
disko, pretože sa venujeme jazykovým prejavom – textom. Na základe 
empirických výskumov, keď sa sledovalo, čo si probanti zapamätajú  
z obsahu textu,  nemeckí autori Dietrich a Kühn (2000, s. 57-62) do-
speli k zaujímavej teórii. Porozumenie textu pokladajú za mentálny 
model obsahu textu. Ten, kto rozumie textu, stavia na prichádzajúcej 
jazykovej informácii (texte) a na jestvujúcich znalostiach a vedomos-
tiach aktivovaných daným textom. Vznik takéhoto mentálneho modelu 
sa uskutočňuje na štyroch stupňoch:

1) rozpoznanie vetnej štruktúry a syntaktických vzťahov,
2) porozumenie obsahu v propozičnej (vecnej) rovine, inhaltliches 

Verstehen (propositionale Ebene), teda pochopenie základných sé-
mantických jednotiek,

3) kontextuálne porozumenie, referentielles Verstehen, rozpoznanie 
vzťahu textu k reálnemu predmetu alebo ku konkrétnej realite, o kto-
rej vypovedá,

4) inferenčné porozumenie,  inferentielles Verstehen (inferencia je od-
vodzovanie výrokov z iných výrokov), teda spájanie rozpoznaného 
obsahu s vlastnými vedomosťami. Recipient priraďuje obsah k ur-
čitým pojmom, vo svojom mozgu ho zasadzuje do pojmových polí. 
Ide tu o aktiváciu pojmového myslenia.

Tento mentálny model je podľa našej mienky veľmi názorný, lebo 
dokazuje, že každý, kto recipuje nejaký text (či už je to odborník, pre-
kladateľ, alebo učiaci sa cudzí jazyk a pod.), ho nemôže vnímať len ako 
sumu slov. Príjemca stavia na významových jednotkách, predpokladom 
teda je zaktivovať známe informácie a zosúladiť ich s novými pojmami, 
výrazovými prostriedkami. Takto sa snažíme postupovať aj pri práci  
s cudzojazyčnými právnymi textami, ktoré recipujú slovenskí odbor-
níci.
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3. OsvOjOvanIe sI cudZOjaZyčnéhO PrávnehO TexTu

Naše overené skúsenosti s didaktizáciou právnych textov sú určite 
využiteľné aj v širšej praxi. Aj pre prekladateľa platí zásada, že nemôže 
adekvátne preložiť to, čomu nerozumie, a že musí používať ekviva-
lentnú lexiku. Preto aj pred prípravou na prekladanie by nácvik a pre-
hlbovanie jazykových kompetencií mali byť vykonávané v klasických 
štyroch oblastiach: čítanie, písanie, rozprávanie a počúvanie s porozu-
mením, teda receptívne a produktívne zručnosti by mali byť uplatňova-
né na viacerých druhoch odborných textov. 

Na tomto mieste sa chceme podeliť so skúsenosťami a s niektorými 
materiálmi, ktoré aplikujeme v reprezentatívnom prostredí. Cieľovou 
skupinou našej didaktickej práce sú sudcovia, prokurátori, vyšší súd-
ni úradníci a asistenti sudcov, ktorí sa v súlade Zákonom č. 517/2008 
Z. z. o súdoch ďalej vzdelávajú v cudzích jazykoch, konkrétne tu ide 
o jazyk nemecký. Uvedení edukanti v niektorých prípadoch spolupra-
cujú s nemeckými či rakúskymi úradmi v prípade vyšetrovania, a teda 
prichádzajú do styku s cudzojazyčnými – nemeckými textami vo forme 
spisov alebo priamych e-mailov. Súdy a prokuratúra majú, samozrejme, 
k dispozícii súdnych prekladateľov a tlmočníkov, avšak v niektorých 
prípadoch komunikujú s nemeckými či rakúskymi orgánmi takpove-
diac „priamo“, ak potrebujú mať zrýchlený prístup k informáciám. 

Jednou z relevantných foriem motivácie na zdokonaľovanie sa v ne-
meckom jazyku je aj možnosť absolvovania stáže v nemecky hovoria-
cich krajinách. Osobne sme sa stretli s prípadom prokurátorky, ktorá 
vycestovala na pracovný pobyt do Nemecka. Mala možnosť zoznámiť 
sa s praktikami a postupmi nemeckej prokuratúry, ktorá často využíva 
odlišné formy pátrania po podozrivom páchateľovi. Vďaka  dobrej ja-
zykovej vybavenosti slovenská prokurátorka získala cenné skúsenosti, 
ktoré využíva pri svojej práci v domácej inštitúcii. Ďalším príkladom 
potreby ovládať nemecký jazyk je aj slovenská sudkyňa, ktorá sa zú-
častnila na stáži na nemeckom súde. Spomenutá sudkyňa nahliadla do 
chodu a prípravy súdneho procesu, osobne participovala na pojednáva-
ní v radoch publika a sprevádzala nemeckého kolegu – sudcu pri jeho 
práci. 
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Za dôležité východisko edukačného procesu pokladáme už osvojené 
jazykové zručnosti a osobnostné predpoklady edukantov:
−	 jazykové znalosti na úrovni B2, C1,
−	 majú určité skúsenosti s cudzojazyčným právnym textom,
−	 sú schopní aktívne spolupracovať v tíme,
−	 akceptujú inovatívne a kreatívne formy výučby,
−	 cítia potrebu aktivizovať svoje pasívne znalosti a dopĺňať ich, 
−	 majú asertívne správanie.

Dôležité je navodenie atmosféry, v ktorej edukanti vystupujú aktív-
ne, neznalosť nepovažujú za hendikep, vedia zaujať principiálny po-
stoj, diskutujú, argumentujú a diskutujú, dokonca aj vstupujú do rôz-
nych rolí a inscenujú situácie. 

V prípade našej skupiny sme vo výhode, že edukanti poznajú vecný 
obsah pojmov a je im jasný rozdiel medzi hovorovým a právnym jazy-
kom. Túto senzitívnosť študenti (manažmentu, prekladateľstva) ale ešte 
nemusia mať, preto ju treba upevňovať. Všade však treba zdôrazňovať 
potrebu študovať lexikálno-sémantické vzťahy, relatívnosť (najmä vše-
obecných) slovníkov a potrebu myslieť kontextuálne.

V nasledujúcej časti uvádzame konkrétne príklady, ako nacvičujeme 
jednotlivé zručnosti (alebo ich súčasti), konkrétne prácu s terminoló-
giou, s ustálenými spojeniami a metodiku upevňovania nacvičeného. 
Učebné texty prispôsobujeme špecifiku/ám skupiny, teda nemôžeme 
používať nejakú učebnicu, ale texty čerpáme z internetu a didaktizu-
jeme ich vytvorením rôznych cvičení. Využívame nielen „papierové“ 
podklady (fotokópie, kartičky, didaktické hry), ale aj audiovizuálnu 
techniku (podcast, YouTube, internetové zvukové príspevky a/alebo 
videonahrávky).

4. nIekTOré dIdakTIcké návOdy

4.1 Nacvičovanie terminológie

Z uvedených konkrétnych prípadov jednoznačne vyplýva, že moti-
vácia edukantov je silná, keďže im vysoká úroveň ovládania cudzieho 
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jazyka otvára nové možnosti, ako získať skúsenosti a inšpiráciu vo svo-
jej profesii. Prioritou edukantov je predovšetkým osvojenie si právnej 
terminológie, ktorá je pri komunikácii či práci s odborným textom nevy-
hnutná. Jednou z foriem nacvičovania terminológie je napríklad metóda 
vnútorného a vonkajšieho kruhu. V skupine 10 respondentov rozdáme 
10 krátkych definícii z oblasti vlastníckeho práva (pozri obrázok 1), pri-
čom každý člen skupiny dostane jednu, ktorú sa naučí. Vytvoria sa dva 
kruhy (vonkajší a vnútorný) a edukanti si navzájom vymieňajú svoje 
informácie (hovoria si definície). Po zaznení zvukového signálu (napr. 
zvončekom) sa vonkajšia skupina posúva doprava k ďalšiemu kolego-
vi/kolegyni a povie svoju definícii a, naopak, dozvie sa novú definíciu. 
Vonkajšia skupina tak cirkuluje, až kým sa kruh neuzavrie. Po ukončení 
výmeny informácií sa plénum rozdelí do menších (napr. troch) skupín, 
ktoré sa spoločne pokúšajú spomenúť si na vypočuté definície. Po tejto 
fáze, ktorá je časovo ohraničená na 2 – 3 minúty, jednotlivé skupinky 
spočítajú, koľko definícií si poznačili. Ide o formu súťaže v tom, ktorá 
skupina zaznamenala najviac definícií.  Nakoniec každý edukant povie 
„cudziu“ definíciu a jej „majiteľ“ overí jej správnosť. Na záver všetky 
definície môžeme premietnuť na projektore. 

Obrázok 1

1.  In der deutschen Rechtswissenschaft bezeichnet Eigentum das 
Herrschaftsrecht einer Person über eine Sache. Für das Privatrecht sind 
in § 903 Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) seine Eigenschaften bestimmt.

2.  Der Eigentümer einer Sache kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Drit-
ter entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben verfahren und andere von 
jeder Einwirkung ausschließen.

3. Das Recht auf Eigentum ist nach Art. 17 der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte von 1948 ein Menschenrecht.http://de.wikipedia.org/wiki/
Eigentum_(Deutschland) Die Eigentumsgarantie ist nach Art. 14 des Grund-
gesetzes ein elementares Grundrecht und wird auch von Art. 17 der EU-
Grundrechtecharta geschützt. 
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4.  Der Schutzbereich des Eigentums im Sinne von Art. 14 Abs. 1 GG umfasst 
nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts jedes vermögens-
werte Recht, das einem Einzelnen privatnützig zur ausschließlichen Nutzung 
durch das einfache Recht zugewiesen ist.

5. Urheberrecht, Patentrecht, Marken- und Geschmacksmusterrecht werden 
ebenfalls in den Schutzbereich des Eigentums einbezogen.

6.  Eingriff in das Eigentum ist unter anderem die Enteignung: Dem Betroffenen 
wird das Eigentumsrecht an einer bestimmten durch Art. 14 GG geschützten 
Position entzogen, um es an einen anderen zu übertragen.

7. Eingriff in das Eigentum ist unter anderem die Inhalts- und Schrankenbestim-
mung: Inhalt und Schranken des Eigentums werden durch förmliches Gesetz 
bestimmt.

8.  Eingriff in das Eigentum ist unter anderem der enteignungsgleiche Eingriff, 
rechtswidriger hoheitlicher Eingriff in das private Eigentum, der einen Ent-
schädigungsanspruch auslöst, ohne dass ein Gesetz eine Entschädigung ge-
währt.

9.  Eingriff in das Eigentum ist unter anderem der enteignende Eingriff, recht-
mäßiger hoheitlicher Eingriff in das private Eigentum, der eine Entschädi-
gungspflicht auslöst, ohne dass ein Gesetz eine Entschädigung gewährt (Son-
deropfer!).

10. Beispiel: Die Stadt B muss für notwendige Straßenbauarbeiten eine bestimm-
te Straße für ein halbes Jahr sperren. Für C, der in dieser Straße seine Tank-
stelle hat, ist dies ein enteignender Eingriff.

Tento obrázok 2 znázorňuje terminologické cvičenie z oblasti trest-
ného práva, so zameraním na odborné výrazy týkajúce sa zadržania 
podozrivej osoby. Edukanti, ktorí pracujú v malých skupinkách s ma-
ximálne 4 členmi, majú za úlohu podľa jednotlivých definícií uhádnuť, 
o aký právny termín ide. Prvým krokom môže byť pochopenie definície 
a nájdenie príslušného termínu v slovenskom jazyku. Potom dostanú 
odborné výrazy v nemčine, ktoré k definíciám priradia. 
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Obrázok 2
die 
Festnahme

das Festhalten von Personen (Personengewahrsam) auf 
rechtlicher Grundlage, wie zivil- oder strafprozessrecht-
licher Bestimmungen

die 
Freiheitsentziehung

eine vorläufige Maßnahme, wenn die Festnahme eine 
längere Zeit andauert

die 
Untersuchungshaft

ein Richter beschließt im Strafprozess die Fortdauer der 
Festhaltung 

frische 
Tat

eine Handlung, die mit der aktuellen Situation noch in 
einem räumlichen und zeitlichen Zusammenhang steht 

ein 
dringender
Tatverdacht

wenn nach dem derzeitigen Ermittlungsstand eine hohe 
Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Beschuldigte Täter 
oder Teilnehmer einer Straftat ist

der 
Fluchtverdacht

die dringende Vermutung, dass eine bestimmte Person 
davonläuft, flieht, flüchtet

die 
Fesselung

der Vorgang oder das Ergebnis des Fesselns einer Person 
mit dem Ziel der Bewegungseinschränkung

der 
Angriff

das Angreifen  eines Gegners; Offensive; Eröffnung ei-
nes Kampfes

die 
Notwehr

Gegenwehr, deren an sich strafbare Folgen straffrei blei-
ben, weil man durch tätliche, gefährliche Bedrohung 
dazu gezwungen worden ist

der 
Türsteher

eine ArtSicherheitsdienst, der vor einer Tür steht und dar-
über wacht, dass kein Unerwünschter, Unbefugter eintritt 
(z.B. vor Discos)

die 
Stürmung

das Eindringen von polizeilichen oder militärischen 
Kräften in ein Objekt  zum Zwecke der Einnahme der 
dort aufhältigen Personen 

der 
Randalierer

eine Person, die Lärm macht und dabei andere stark be-
lästigt oder absichtlich Sachen beschädigt, zerstört

vorläufig nicht endgültig, aber bis auf Weiteres so bestehend, ver-
laufend.

die
Vernehmung

gerichtliche oder polizeiliche Befragung, das Verhör

die 
Verwahrung

zwangsweise Unterbringung einer Person an einem be-
stimmten ort, wo sie unter Kontrolle ist
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4.2 Lexikálne cvičenia – frazeologizmy

V právnej terminológii sa vyskytujú pevné ustálené slovné spojenia, 
ktoré sú v nemeckom a slovenskom jazyku špecifické a treba ich trénovať. 
Väčšinou ide o spojenie podstatného mena a slovesa, napr. „ein Urteil 
verkünden“ – vyniesť rozsudok, alebo „einen Mörder fassen“ – dolapiť 
vraha. Na tomto mieste uvádzame príklad terminologického cvičenia, 
ktoré je spojené s textom. (Uvádzame len prvú časť učebného textu,  
v ktorom pre komplexnosť vnemu nechávame aj fotografie alebo ob-
rázky.)

Psychologie des Verbrechens

Diebstahl oder Raub sind verhältnismäßig klare Angelegenheiten. 
Solche Verbrechen werden in der Regel aus Habgier begangen, das Mo-
tiv ist meistens klar. Schwieriger ist es mit Verbrechen, die eine stark 
psychisch motivierte Komponente besitzen. Solchen Taten liegt eine 
krankhafte Veranlagung oder ein gestörtes Sozialverhalten des Täters 
zugrunde.

Die Psyche des Täters verstehen

Polizeipsychologie

Er bezweckt meist nichts anderes, als Menschen auf ebenso krank-
hafte Weise zu zermürben oder gar zu töten. Das zwingt die Polizei, sich 
in die Psyche des Täters hineinzuversetzen, denn nur wenn man das 
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Muster kennt, nach dem zum Beispiel ein Serienmörder oder „Stalker“ 
tickt, kann man ihn überführen. Trotzdem ist die Polizeipsychologie 
noch eine relativ junge Disziplin, die sich aber im Laufe der letzten drei 
Jahrzehnte einen festen Platz in der Polizeiarbeit erobert hat. Für den 
Begriff „Polizeipsychologie“ fehlt es an einer verbindlichen Definiti-
on. Man unterscheidet im Prinzip drei Kategorien: Unter „Psychologie 
für die Polizei“ versteht man zum Beispiel Eignungstests und Verhal-
tenstrainings für Polizeibeamte. „Psychologie der Polizei“ beschäftigt 
sich mit der Motivation von Polizisten oder mit gravierendem Fehl-
verhalten der Beamten. „Psychologie in der Polizei“ bezeichnet Verne-
hmungs- und Verhandlungstechniken auf psychologischer Grundlage 
und nur darum soll es hier gehen. Psychologie ist die Wissenschaft vom 
menschlichen „Verhalten und Erleben“. Sie beobachtet, klassifiziert 
und analysiert die dazugehörenden physischen, psychischen und sozia-
len Bedingungen. Dadurch kann Psychologie Ursachen und Folgen sol-
cher „Erlebens- und Verhaltensweisen“ aufzeigen und vorhersagen, mit 
welchen Reaktionen in bestimmten Situationen zu rechnen ist. Der Psy-
chologe kann Strategien entwickeln, mit denen er gezielt in die mensch-
liche Psyche eingreift, um eine Änderung des Verhaltens zu erwirken. 
In der Polizeiarbeit spielt diese Wissenschaft eine immer größere Rolle 
und kann entscheidend für den Erfolg eines Einsatzes sein.

Die Psychologen können etwa einen Täteranruf analysieren

Im Gegensatz zur Arbeit bei der Schutzpolizei, die in der Regel ver-
sucht einen Einsatz ad hoc zu bewältigen, ist die Zusammenarbeit des 
Polizeipsychologen mit der Kriminalpolizei eher langfristig angelegt. 
Dabei sollen Psychologen in Sonderkommissionen und Analyseteams 
zum Beispiel ein Täterschreiben, oder - wie oft bei Entführungs- oder 
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Erpressungsfällen üblich - einen Täteranruf analysieren. Während psy-
chologische Techniken bei der Schutzpolizei der Nachkriegszeit lang-
sam aber kontinuierlich integriert wurden, öffnete sich die Kripo dieser 
wissenschaftlichen Disziplin nur zögerlich. Man wollte nicht, dass die 
Untersuchungs- und Ermittlungsverfahren wissenschaftlich hinterfragt 
werden. Erst in den letzten zwei Jahrzehnten gingen die Ressentiments 
zurück und die Kriminalpolizei entwickelte zusammen mit Psycholo-
gen neue Vernehmungstechniken und suchte deren Rat bei operativen 
Fallanalysen - oft mit Erfolg.

Cvičenie možno vykonať aj na farebných kartičkách, čím spojíme 
vizuálny a haptický (hmatový) efekt, a tak zvýšime aj atraktivitu cvi-
čenia. 

Aufgabe: 

1. Vervollständigen Sie die Wortverbindungen und finden Sie die pas-
senden Verben. Der Artikel hilft Ihnen dabei.

Ursachen und Folgen von Verhaltensweisen………………………
eine Änderung ……………………………….
ein Verbrechen ………………………………..
Strategien …………………………………….
viel Erfahrung ………………………………..
einen Täteranruf ……………………………….
Forschung …………………………………………
eine sehr wichtige Rolle ……………………………………
der Tat ……………………………………………………….
zu den Aufgaben der Polizeipsychologen  ………………………………
geeignete Maßnahmen ………………………………………………
sich in die Psyche des Täters ……………………………………………
einen Mörder …………………………………………
2. Welche Straftaten werden im Artikel erwähnt?

Edukanti pracujú s odborným textom, pričom vyhľadávajú správne 
kombinácie podstatných mien a slovies, čiže ustálené slovné spojenia. 
Na záver  uvedú, aké trestné činy sú v článku uvedené. 
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4.3. Špecifický problém nemčiny – kompozitá

Zložené slová ako typická časť nemeckej lexiky spôsobuje edukan-
tom problémy jednak pri sémantickej analýze, ale hlavne pri hľadaní 
a priraďovaní slovenského ekvivalentu. Jedno z možných cvičení je 
excerpcia kompozít z textu, teda vedomé priraďovanie termínu k sig-
nálom, čo vo vedomí upevňuje daný výraz. (Uvádzame len časť textu 
a cvičenia.)

Haft

Die Haft bezeichnet den Freiheitsentzug (Art. 104 Abs. 2 GG) einer 
Person aufgrund einer richterlichen Anordnung (Haftbefehl). Sie dient 
der Rechtspflege (Justiz) und beginnt mit der Verhaftung.

Sie greift in die Menschenrechte einer bestimmten Person temporär 
ein, um die Rechte der Allgemeinheit besser schützen zu können, und 
dient zudem beim Strafprozess der Sühne und ggf. auch der Sicherung 
des Verfahrens. Die häufigste Form ist die Haft zur Strafvollstreckung 
(Strafhaft). Die Haft ist von der Festnahme und dem Polizeigewahrsam 
abzugrenzen.

Zivilprozess

Muss der Schuldner zur Abgabe einer eidesstattlichen Versiche-
rung (früher: offenbarungseid) gezwungen werden, so ist eine Zwangs-
maßnahme nach §§ 901, 904 ZPo statthaft. Diese Haft darf nicht länger 
als sechs Monate dauern. Die Verhaftung erfolgt durch den Gerichts-
vollzieher, der sich regelmäßig der Vollstreckungshilfe durch die Polizei 
bedient. Die Verwahrung erfolgt in den Justizvollzugsanstalten.

Die Zwangshaft kann verhängt werden, wenn unvertretbare Hand-
lungen (wie zum Beispiel eine Auskunft) erzwungen werden sollen. 
Auch diese Haft darf sechs Monate nicht übersteigen. Rechtsgrundlage 
sind die §§ 888 und 904 ff. ZPO. In der Praxis kommt es zur Verhängung 
einer Zwangshaft erst dann, wenn zuvor verhängte Zwangsgelder den 
Willen des Schuldners nicht beugen konnten oder das Zwangsgeld nicht 
beigetrieben werden kann und stattdessen Ersatzzwangshaft vollzogen 
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wird. Ausnahme: Niemand darf nur deswegen in Haft genommen 
werden, weil er nicht in der Lage ist, eine vertragliche Verpflichtung 
zu erfüllen. 

Aufgabe: Ergänzen Sie die Komposita aus dem Artikel. Die An-
fangsbuchstaben helfen Ihnen.

der F___________e_____________
der H___________b_____________
die S____________v______________
die Z____________m______________
der G____________v____________
die J_____________v______________a____________
die Z_____________h______________ 
das Z____________g______________
die E_____________h______________ 

4.4 Upevňovanie naučeného

Pri osvojovaní si odbornej terminológie je dôležité aj upevňovanie 
naučeného. Jednou z možností, ako si odborné výrazy opakovať, sú 
(farebné) kartičky. Na ne si edukanti napíšu výraz, ktorý si chcú zapa-
mätať. Tieto výrazy si potom navzájom v pléne vysvetľujú vlastnými 
slovami a ostatní hádajú, o aký termín ide. Ten, kto termín uhádol, po-
kračuje vo vysvetľovaní svojho výrazu. Uprednostňuje sa tak komuni-
katívny aspekt vyučovania, čo pomáha odbúravať bariéry pri hovorení.

4.5 Kreatívne písanie

Ďalšou z možností, ako upevniť a prehĺbiť naučenú látku, je kreatívne 
písanie. Táto forma sa výrazne preferuje v mnohých oblastiach a prináša 
inšpirácie pre mnohé oblasti jazykovej praxe (Fišer, 2012).  Edukanti 
sa rozdelia do malých skupín, pričom dostanú určitý počet odborných 
výrazov (napr. 10), ktoré majú zakomponovať do spoločne vytvore-
ného textu. Text možno špecifikovať: jedna skupina napíše policajný 
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protokol, druhá – výpoveď svedka a tretia – článok z bulvárnych no-
vín. Ako inšpirácia slúži aj obrázok alebo skutočná fotografia prípadu. 
Pri tejto aktivite hrá dôležitú úlohu kreativita a produkovanie vlastného 
kontextu, na základe ktorého si edukanti odbornú terminológiu ľahšie 
zapamätajú. Inšpiráciou môže byť skutočný prípad, ktorý potom kon-
frontujeme s vymyslenými textami edukantov. 

Dostupné na: http://www.br.de/radio/bayern1/hinterkaifeck-mord-
jahrestag100.html

90 Jahre danach. Der Mordfall von Hinterkaifeck
Vor 90 Jahren sind auf einem Einödhof bei Schrobenhausen sechs 

Menschen ermordet worden, darunter zwei Kinder. Der Fall ist bis heu-
te ungeklärt. Wohl deshalb beschäftigt die Geschichte die Menschen 
noch immer.

Autor: Petra Martin 
Stand: 30.03.2012

4.6 Inscenácia alebo autentické stvárnenie

Obľúbenou metódou práce s odbornou terminológiou je dráma, 
v našom prípade inscenácia súdneho pojednávania. Každý člen skupiny 
(napr. 20 edukantov) dostane úlohu a pokúsi sa s ňou identifikovať. 
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„Herecké roly“ predstavujú účastníkov súdneho procesu – sudca, pro-
kurátor, prísediaci, právni zástupcovia, navrhovateľ/odporca (v prípade 
civilného procesu) alebo obžalovaný (pri trestnom procese), svedkovia, 
súdni znalci, verejnosť. 

Nácvik komunikácie možno uskutočniť aj napr. zinscenovaním sprá-
vy, novinového článku o pašerákoch drog, kde sa frekventanti „vteľu-
jú“ do roly dílera, narkomana, jeho matky, policajta, vyšetrovateľa, col-
níka a pod. Takéto situácie prinášajú do výučby oživenie a odbúravajú 
komplexy edukantov.

ZÁVER

Prístup k cudzojazyčnému právnemu textu, ktorý by viedol k dešif-
rovaniu jeho syntaktických a najmä lexikálno-sémantických príznakov, 
si vyžaduje veľmi štruktúrovaný prístup. Vnímať len jeho povrchovú 
štruktúru by bolo ako vidieť len vrchol ľadovca. Ponor do hĺbkovej 
štruktúry textu vedie  cez niekoľko fáz porozumenia jeho obsahu, kto-
ré je nemysliteľné bez poznania logického spektra termínu a jeho sé-
mantickej roviny. Dodržiavaním postupnosti cvičení možno edukanta 
doviesť k tomu, že vydržanie nebude prekladať ako „aushalten“, ale 
zistením definície a obsahu lexémy ju bude chápať ako odborný termín, 
a nie ako jednotku hovorového jazyka (vydržanie v zmysle nadobud-
nutia majetkového práva na základe užívania), a teda preloží ju ako 
Ersitzung. Takéto priraďovanie ekvivalentov by však zlyhalo v inom 
kontexte: vydržanie nehnuteľnosti po nesprávnom zápise do pozemko-
vej knihy je v nemčine Buchversitzung alebo Versitzung.

Právne texty preto nemožno recipovať bez senzitívnosti pre súvislos-
ti, ktoré si treba osvojiť cieleným štúdiom.
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a magyar jOgI sZaknyelv 
sajáTOsságaI

Katalin Misad

Predkladaná štúdia sa venuje základným aspektom vzájomného 
vzťahu jazyka a práva, pričom poukazuje na charakteristické znaky 
maďarského právneho jazyka a jeho vnútornej štruktúry.

Problematika prekladu slovenských právnych, resp. administratív-
no-právnych textov do maďarčiny v dôsledku účinnosti zákona NR SR 
č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín nadobúda 
čoraz väčší význam, a to predovšetkým na úrovni rozhodovacej činnos-
ti orgánov aplikujúcich právo. Preklady slovenských úradných textov 
do maďarčiny v rámci písomnej komunikácie medzi miestnou verejnou 
správou a občanmi však prinášajú množstvo jazykových problémov, 
ktoré sa týkajú najmä lexikálnej a syntaktickej,  ale aj sémantickej ro-
viny jazyka. Príspevok sa pokúsi ozrejmiť niekoľko typov problema-
tických javov z oblasti maďarských administratívno-právnych textov 
a prispieť prekladateľom k eliminácii chýb pri transportovaní slovens-
kých odborných textov do maďarčiny. 

1. beveZeTés

A magyar mint kisebbségi nyelv szélesebb körű elterjedését a jog- 
szolgáltatáshoz szorosan kapcsolódó közigazgatás területén – a nem- 
zetiségek nyelvének használatát szabályozó szlovák nyelvtörvények 
megengedő jellegű rendelkezései ellenére – több tényező is gátolja.  
A legnagyobb mértékben az, hogy a szóban forgó területeken 
alkalmazott törvényeknek nincs magyar nyelvű fordítása, szlovák 
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nyelvűek az egyéb jogi és közigazgatási iratok is, az esetlegesen magyar 
változatban készült szövegek pedig alacsony színvonaluk miatt szinte 
használhatatlanok. A kisebbségi nyelvhasználat háttérbe szorulásának 
következő oka a nyelvi felkészületlenség: a hivatalos érintkezés több 
évtizedes szlováknyelvűségének következményeképpen a különböző 
jogi-közigazgatási színtereken kialakuló beszédhelyzetek kisebbségi 
magyar résztvevői nem ismerik sem a magyar nyelvű terminológiát, 
sem a magyar hivatalos stílust, illetve az e stílusba tartozó szövegtípusok 
jellemzőit (vö. Szabómihály 2002a: 172, Szabómihály, 2002b, sz. 182, 
Misad, 2009, sz. 81, Szabómihály, 2010, sz. 210-211, Misad, 2012,  
sz. 74).

A tanulmány a megfelelő színvonalú magyar nyelvű kommunikációs 
készségek elsajátításához kíván támpontot nyújtani az érintett 
szakterület szakmai és nem szakmai beszélőközössége számára. Az írás 
első része – a nyelv és a jog összefüggéseiből kiindulva – a magyar jogi 
szaknyelv, illetve kommunikáció sajátosságaival foglalkozik, második 
része pedig a szlovákiai magyar jogi-közigazgatási nyelvhasználat 
jellemző jegyeit tárja fel. 

2. a nyelv és a jOg ÖssZeFÜggéseI

A nyelv és a jog közötti szoros összefüggés abban nyilvánul meg, 
hogy a jogi norma kizárólag nyelvi formában juthat kifejezésre. Ebből 
következik, hogy a nyelvet nem csupán a jogi gondolkodás, hanem  
a jog létfeltételeként foghatjuk fel: a nyelv a jog élettere, közege, benne 
és általa létezik (Karcsay, 1981, sz. 326). 

A jog és a nyelv kapcsolatát elsősorban a tartalom és a forma 
viszonyában lehet megragadni. Ebben a viszonyban a jogi gondolat 
maga a tartalom, amely a jognak mint társadalmi tudatformának  
a része. A viszony másik eleme a tartalom megjelenítését biztosító 
formai oldal. A jognak olyan formára van szüksége, amely a tartalmat 
adekvát módon, a normativitás követelményeivel összhangban képes 
kifejezésre juttatni (Dobos, 2010, sz. 257).

Ugyanazon jogi gondolat azonban eltérő nyelvi eszközökkel is 
kifejezhető. Ebben a vonatkozásban a jog és a nyelv kapcsolata a cél 
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és az eszköz viszonyával jellemezhető. Mivel a jog a maga céljainak 
elérése érdekében eszközként használja a nyelvet, a köztük lévő 
függőségi viszony nem egyenlő arányú és nem azonos minőségű.  
A jogot létében határozza meg a nyelv, így a jog csak annak közlésére 
alkalmas, amit számára a nyelv lehetővé tesz (Dobos, 2010, sz. 258, 
Tóthová, 2010).

A jog annak érdekében, hogy a lehető legpontosabban juttassa 
kifejezésre a jogi gondolatot, sajátos nyelvi formát, jogi szaknyelvet 
használ, mely egyaránt része a jognak és a nyelvnek. A jogi szaknyelv 
kialakulását, illetve alakítását éppen ezért részben jogi, részben nyelvi 
aspektusok befolyásolták/befolyásolják. 

3. a jogi szaknyelv

A szaknyelvek csoportosításával és belső felosztásával foglalkozó 
szakirodalom a jog nyelvét a politológia, a szociológia stb. nyelvével 
együtt a társadalomtudományi szaknyelvek közé sorolja (Kurtán, 2003, 
sz. 44-45).A jogi szaknyelv azonban minden vonatkozásában sajátos 
arculattal rendelkező szaknyelv, melyben a szaknyelvekre jellemző 
általános ismérvek1 mellett megtalálhatók azok a sajátosságok, amelyek 
megkülönböztetik minden más szaknyelvtől.

A szaknyelvek – köztük a jogi szaknyelv – csoportosításakor két 
fontos kiindulási szempontot határoznak meg a forrásművek, melynek 
következménye az ún. horizontális és vertikális differenciálódás.  
A horizontális felosztás egy adott szaknyelv lexikai, terminológiai 
stb. jellegzetességeinek rendszerezéséhez jelent jól használható 
keretet, míg a vertikális kategorizálás kritériumai a szaknyelven belüli 
nyelvhasználati rétegek elkülönítését segítik (vö. Hoffmann, 1984, 65, 
Kurtán, 2010, sz. 13–14). 

1 A szaknyelv meghatározására irányuló felfogások közös vonása, hogy a szak-
nyelvi fogalmat lexikai, szintaktikai, grammatikai, stilisztikai, szövegszerkezeti 
és pragmatikai szintű ismérvek alapján különítik el a köznyelvtől (ld. Kurtán, 
2006,sz.935-936).
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3.1 A jogi szaknyelv szókincse

A jogi szaknyelv legszembetűnőbb sajátossága a logikailag és 
nyelvileg egyaránt rendszerezett és definiált szakszókincs, amelyet 
részben a magyar köznyelv szókészletéből származó szavak, részben 
pedig görög és latin eredetű szavak használata, valamint a nemzetközi 
szóhasználat átvétele jellemez. A jogi szaknyelv elsősorban a jogi szakma 
által kialakított és alkalmazott nyelv, hatóköre azonban túlmutat a jog 
szakterületének határain, hiszen a társadalom, azon belül pedig egyes 
csoportok vagy az egyén számára közvetíti az állam alkotta kötelező 
magatartási formákat. A jogi szaknyelv szókincsét a társadalom széles 
rétegei használják, mégpedig a kommunikáció különböző területein és 
szintjein (vö. Karcsay, 1981: 330, Dobos, 2010, sz. 259).

A jogi szaknyelv fontos jellemzője a szókészlet használatának 
a módja. A jogi szaknyelvben a közlés módjának, minőségének és 
formájának nagyobb jelentősége van, mint más szaknyelvekben, a jogi 
nyelv szakszavai ugyanis jogi tényekhez, helyzetekhez, viszonyokhoz 
kapcsolódnak, így használatukhoz jogi következmények fűződnek 
(Dobos, 2008, 93-94, Dobos, 2010, sz. 260).A jogi szaknyelv 
ugyanakkor akceptálja azoknak a szakterületeknek a nyelvhasználatát, 
amelyeket szabályoz, vagyis a jogszabályok nyelvhasználatukban 
tükrözik a szabályozott területek szaknyelvi jellegzetességeit. (Dobos, 
2008, sz. 93-94, Dobos, 2010, sz. 260).

A fentiekből következően a jogi nyelv szókincsét az alábbi szó- 
és kifejezéscsoportok alkotják: 1. köznyelvi szavak, 2. általános 
tudományos lexika (ide soroljuk a társadalomtudományok – pl. 
filozófia, történelem, szociológia – szakszókincsét, illetve a szabályozott 
területek – pl. orvostudomány, kereskedelem stb. – szókincsét), 3. 
speciális jogi szakszókincs. A speciális jogi szakszókincsen belül 
további differenciálásra nyílik mód, mégpedig: a) jogi jelentéssel 
felruházott közismert szavak, amelyek a laikusok számára is érthetők 
(pl.: adásvétel, eskü, tartozás, végrendelet stb.); b) jogi szakszavak, 
amelyeket a jog a köznyelvitől eltérő, speciális jelentésben használ(pl.: 
birtok, dolog, késedelem, panasz stb.); c) jogi szakszavak, amelyek 
a laikusok számára nem egyértelműen értelmezhetők(pl.: hatály, 
jogi személy, terhelt, végzés stb.); d) speciális jogi szakszavak, 



– 90 –

amelyeket a köznyelv nem használ(pl.: kötelem, magánfél, repatriálás, 
tevékenymegbánásstb.) (ld. Dobos, 2010, sz. 268-269).

A jogi nyelv szókincsét illetően – más szaknyelvekhez hasonlóan  
– alapvető követelmény a szakszerűség és a közérthetőség. A jogalkotás 
és a jogalkalmazás természetéhez és funkcióihoz igazodva e két 
meghatározó tulajdonság közül a jogi szaknyelvben a szakszerűség 
élvez elsőbbséget, ez azonban nem zárja ki – sőt esetenként egyenesen 
feltételezi – a közérthetőséget. A jogi szaknyelv ennek megfelelően 
pontos szóhasználatra, szabatos megfogalmazásra törekszik (vö. 
Balázs, 2009, Dobos, 2010, sz. 260, Tóthová, 2010).

3.2 A jogi szaknyelv grammatikai jellemzői

A jogi szaknyelvnek a szókészletre vonatkozó jellemzői mellett egyéb 
– morfológiai, szintaktikai és textológiai természetű – sajátosságai is 
vannak.

Morfológiai szempontból a jogi szaknyelv egyik legfőbb jellemzője 
a cselekvést kifejező szavak nominalizációja (pl.: közokiratot 
hamisít→közokirat-hamisítás, munkát vállal→munkavállaló, szerződést 
szeg→szerződésszegés), melynek következtében a szófajok közül 
egyértelműen a főnevek és a melléknevek elsőbbsége érvényesül. 
A leggyakoribb toldalékmorfémák az -ás/-és deverbális nomenképző 
(pl.: büntetés, eljárás, szigorítás stb.) és a -ság/-ség denominális 
nomenképző (pl.: adósság, kezesség, örökség stb.).Jellemző továbbá 
a birtokos személyjelek nagyszámú előfordulása, melynek oka a jog 
által fontosnak tartott tulajdonviszonyok tisztázása (pl.: ártatlanságom, 
felelősségét, ingóságait stb.).A tipikus morfémahasználat mellett a jogi 
szaknyelv egyik további morfológiai jellemzője az alárendelő összetett 
szavak előfordulása (pl.: adócsalás, büntetőeljárás, emberölés) (vö. 
Dobos, 2010, sz. 260-261).

Szintaktikai szempontból a jogi szaknyelvet a többszörösen összetett, 
bonyolult szerkesztésű kijelentő mondatok jellemzik, melyekben 
gyakoriak az igeneves (pl.: eljáró szerv, feltárt hiányosságok, kötelezett 
alperes stb.) és névutós szerkezetek (pl.: jelen rendelkezés szerint, 
jogtalan eltulajdonítás végett, közvetlen fenyegetés hatása alatt stb.), 
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valamint a formális nyelvi elemek (pl. a segédigenevek, a kötőszók, 
a névelők). A jogi szövegek vizsgálatával foglalkozó szakemberek 
szerint a modern törvényszövegekben a mondatok hosszabbak, mint  
a 20. század elején keletkezett jogi szövegekben, s a korábbi állapothoz 
viszonyítva megnövekedett bennük az alárendelő mondatok száma is. 
Bár a hosszú mondatok és a bonyolult mondatszerkesztés nehezítik  
a jogi szövegek megértését, el kell fogadnunk, hogy a jogalkotóknak 
egyre bonyolultabb életviszonyokat kell szabályozniuk, amelynek 
egyértelmű következménye az összetettebb nyelvi struktúrák 
alkalmazása (vö. Dobos, 2010, sz. 261).

A jogi szövegek elemzésének további fontos aspektusa a modern 
textológia módszerein alapuló szövegvizsgálat. Napjainkban a jogi 
nyelvészet elsődleges kutatási tárgyává a jogi diskurzus elemzése,  
a jogi szövegtípusok meghatározása, csoportosítása és leírása, valamint 
a különböző ügyiratok sajátosságainak feltárása vált (vö. Dobos, 2010, 
sz. 261-262).

A jogi szaknyelv vizsgálata a szókészleti és a grammatikai szinten 
kívül szemantikai elemzésekkel, az írott és a beszélt szövegváltozatok, 
valamint a Magyarországon és az utódállamokban készült jogi szövegek 
összevető elemzésével egészíthető ki (vö. Szabómihály, 2002b, sz. 185-
186, Balázs, 2009, Misad, 2012, sz. 77-78).

3.2 A jogi szaknyelv nyelvhasználati rétegei

A jogi szaknyelv belső tagolódásának megállapításakor a szakemberek 
a nyelven kívüli tényezők – mégpedig a jogágak, a közlésmód és az 
alkalmazási terület – követését tartják a legkézenfekvőbbnek (Dobos, 
2010, sz. 262-264).  

A jogág a jog tagolásának az az egysége, amely a szabályozás tárgyától 
és módszerétől függően egyfajta munkamegosztást tesz lehetővé  
a jogon belül. A jogtudomány a jogszabályokat az alábbi jogágakba 
sorolja: alkotmányjog, közigazgatási jog, polgári jog, büntetőjog, 
családjog, munkajog, kereskedelmi jog, pénzügyi jog, nemzetközi jog 
stb. Ennek megfelelően a jogi szaknyelven belül létezik alkotmányjogi, 
közigazgatási jogi, polgári jogi, büntetőjogi, családjogi, munkajogi, 
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kereskedelmi jogi, pénzügyi jogi, nemzetközi jogi stb. szaknyelv. 
Az egyes jogágakhoz kapcsolódó szaknyelvek között szembetűnő 
különbség csak a terminológia szintjén figyelhető meg, melynek oka, 
hogy az egyes jogágak más-más társadalmi viszonyokat szabályoznak, 
és ennek megfelelően eltérő szakszavakat és -kifejezéseket használnak 
(Szabó, 2002, sz. 112-113, Dobos, 2010, sz. 262).

A terminológiahasználat és a közlésmód igényességét figyelembe 
véve a jogi szaknyelvnek a következő szintjeit különböztetik meg  
a szakemberek:
a) a jogtudomány nyelve,
b) a jogszabályok és a magasabb szintű (ún. felsőbírósági) jogalkalmazás 

nyelve,
c) a kisebb igényű (ún. alsóbírósági) jogalkalmazás, illetve a mindennapos 

igazgatás és rendészet nyelve,
d) a jogi konyha- vagy műhelynyelv (az ún. szakmai zsargon, a jogászok 

és jogigazgatási dolgozók egymás között használt nyelve), 
e) a köznyelv és a jogi szaknyelv határán alkalmazott nyelvhasználat 

(jellemző színterei a tömegtájékoztatás nem szakmai fórumai) (ld. 
Karcsay, 1981, sz. 330).

A felosztásból kitűnik, hogy az első két nyelvhasználati szinten  
a kommunikáció viszonylag zárt körben folyik, ahol a kommunikációban 
részt vevő beszélők feltételezik egymásról a szakmai ismeretek meglétét. 
A további három szint már szélesebb beszélői körre vonatkozik,  
s részben a laikusokat is érinti. Feltételezhetjük tehát, hogy az egyes 
szinteken felülről lefelé haladva lazábbá válik a szakszavak használata, 
valamint a szakszójelentés behatárolása és a közlésmód is.

Az alkalmazási terület szerinti felosztás a jogi szaknyelvet a jog 
társadalmi funkciójának megfelelően tagolja, s a következő alkalmazási 
szférákat határozza meg:
a) a tételes vagy pozitív jog nyelve,
b) a jogalkalmazói jog nyelve,
c) a jogtudomány nyelve (ld. Dobos nyomán Farkas, Róth, 2005,  

sz. 65).
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4. magyar jOgI sZaknyelvhasZnálaT sZlOvákIában

Szlovákiában a jogszolgáltatás és a közigazgatás azok a területek, 
ahol elvileg lehetséges a magyar nyelv használata: az 1999. 
szeptember 1-jén hatályba lépett kisebbségi nyelvhasználati törvény2 
rendelkezései alapján ugyanis törvényes mód nyílik a kisebbségi nyelvek 
írásbeli használatára bizonyos hivatalokkal való érintkezés során. Ez 
abban nyilvánul meg, hogy azokon a településeken, ahol az utolsó 
népszámlálás adatai szerint a kisebbség a lakosságnak legalább 20 
%-át alkotja, a nemzeti kisebbséghez tartozó szlovák állampolgárságú 
személyek a közigazgatási szervhez címzett írásos beadványaikat 
kisebbségi nyelven is benyújthatják; s amennyiben ez megtörténik,  
a közigazgatási szerv az államnyelvű válasz mellett kisebbségi nyelven 
is válaszol. A fenti követelményeknek eleget tevő településeken  
a közigazgatási szerv a közigazgatási eljárás során hozott határozatát 
az államnyelvű szövegezés mellett kérésre kisebbségi nyelvű hiteles 
fordításban is kiadja, saját hatáskörében az általánosan kötelező érvényű 
jogszabályokról kérésre kisebbségi nyelven is tájékoztatást nyújt,  
a saját hatáskörében kiadott űrlapokat pedig kérésre kisebbségi nyelven 
is az állampolgárok rendelkezésére bocsátja (Misad, 2012, sz.  73).

A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy az írásos formájú 
kisebbségi – esetünkben magyar – nyelvű kommunikáció a hivatalos 
élet több évtizedes szlováknyelvűségének következményeként jelenleg 
nem éri el az elfogadható szintet. A hivatalnokok és az ügyfelek nem 
ismerik sem a magyar jogi-közigazgatási terminológiát, sem a magyar 
hivatalos stílus jegyeit, illetve az ide tartozó szövegtípusok jellemzőit. 
Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a szlovák hivatalos szövegek magyar 
fordításának színvonala rendkívül alacsony: a megnevezések nagyfokú 
variabilitása és az indoeurópai nyelvekre jellemző grammatikai 
megoldások mellett számos egyéb nyelvi-nyelvhasználati problémát 
mutatnak (Misad, 1998, sz. 51, Szabómihály, 2002b, sz. 182, Misad, 
2009, sz. 81). Ez főként azzal magyarázható, hogy Szlovákia területén, 

2 Lásd:A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának, 1999. évi 184. szá-
mú törvénye a nemzeti kisebbségek nyelvének használatáról.www.foru-
minst.sk/publ/magy/2/magyszlovban_44-47.pdf.
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ahol 1918 óta folyamatosan fordítanak jogi-közigazgatási jellegű 
szövegeket magyarra, a fordítás kapcsán felmerülő terminológiai, 
valamint fordításelméleti és -gyakorlati problémáknak nem szenteltek 
elegendő figyelmet sem a nyelvészek, sem a jog és a közigazgatás 
területén dolgozó szakemberek. A második világháború után abbamaradt 
a magyar nyelvű jogi kiadványok megjelentetése, a nyilvánosság 
számára hozzáférhető – az előző század húszas éveiből származó  
– jogi szótárak szóanyaga pedig elavult. 1965-ben ugyan az igazságügyi 
minisztérium kiadott egy szlovák–magyar jogi fogalmakat tartalmazó 
szószedetet (Právnický terminologický slovník slovensko-maďarský) az 
államigazgatási szervek részére, de mára ennek döntő része is elavulttá 
vált.

A magyar mint kisebbségi nyelv használatával kapcsolatos jogi 
és közigazgatási jellegű terminológiai kérdések tisztázását, illetve  
a hiányzó szaknyelvi regiszterek kialakítását és fejlesztését az utóbbi 
években az MTA szlovákiai kutatóállomásaként 2002-ben alakult, 
szaknyelvi tervezéssel is foglalkozó műhely, a Gramma Nyelvi 
Iroda vállalta magára. A szerveződés tagjai fontosnak tartják, hogy  
a kisebbségek nyelvi jogairól, illetve a kisebbségi nyelvhasználati 
törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásából eredő feladatokról 
és lehetőségekről a törvény hatálya alá tartozó településeken működő 
önkormányzati hivatalok dolgozói is tudomást szerezzenek. Ezt a célt 
szolgálta más egyéb mellett az a szemináriumsorozat is, melyet az iroda 
a magyarlakta területeken található közigazgatási szervek dolgozói 
számára szervezett 2002-ben. A szemináriumsorozathoz kapcsolódva 
hamarosan megjelent egy kiadvány (Segédanyag az önkormányzati 
dolgozók számára), melyben többek között az önkormányzati 
hivatalokban használatos kérelmek, különböző bejelentőlapok, helyi 
adókkal kapcsolatos iratok stb. szlovák és magyar nyelvű mintaszövegei3 
kaptak helyet (vö. Szabómihály, 2002b, sz. 183, Misad, 2009, sz. 13, 
Misad, 2012, sz. 77).  

3 Azokat a szlovák nyelvű mintaszövegeket, amelyeknek magyarra fordítását fel-
tétlenül szükségesnek tartották, a nyugat-szlovákiai régióban található önkor-
mányzatok juttatták el az irodához.
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A magyar nyelv hivatalos használatának kiterjesztése céljából az iroda 
fontosnak tartotta egy olyan szlovák–magyar jogi-közigazgatási szószedet 
megjelentetését, amely segítségére lenne úgy a szlovákiai magyar 
szakembereknek, fordítóknak, újságíróknak, mint a nyelvhasználati 
jogukkal élni kívánó szlovákiai magyar beszélőknek. Az intézmény 
munkatársai folyamatosan dolgoznak a szakterülethez kapcsolódó 
szójegyzéken, az eddig elkészült szóanyagot pedig rendszeresen 
bővítik (a részleges eredmények megtekinthetőek a Gramma Nyelvi 
Iroda honlapján: www.gramma.sk).

2012-ben A. Nagy László kisebbségi kormánybiztos hivatalának 
köszönhetően megjelent a Szlovák–magyar terminológiai szótár, 
amelynek munkálataiban Szabómihály Gizella, az iroda vezetője is részt 
vett. A szótár 5 295 szakszót és szakkifejezést tartalmaz, ebből 142 valódi 
értelemben vett jogi terminus, a többi további szakterületekhez, többek 
között a közigazgatáshoz kapcsolódik. A kiadvány elektronikus formában 
elérhető a kormánybiztos honlapján (www.narodnostnemensiny.gov.
sk/data/files/2221_madarsky.pdf). Nyelvtani és egyéb információkat 
nem közöl, kivételt a címszó után előforduló, zárójelben közzétett 
magyarázatok jelentenek, melyek az adott szó/kifejezés előfordulására, 
használatára utalnak.

2013-ban látott napvilágot a Jogi szakszótár. Magyar–szlovák. 
Szlovák–magyar/Právnický odborný slovník. Maďarsko-slovenský. 
Slovensko-maďarský c. kiadvány, amely magyarországi és szlovákiai 
jogászok közreműködésével készült (koordinátora Cserba Lajos,  
a Miskolci Egyetem állam- és Jogtudományi Karának egykori 
oktatója volt). A szótár 2 700 címszót tartalmaz, s használatát a szerzők  
a szakmabelieken kívül az önkormányzatok dolgozóinak, jogi témákkal 
foglalkozó újságíróknak, valamint az ügyes-bajos dolgaikat intéző 
állampolgároknak ajánlják. Ugyanakkor folytatni kívánják a munkát, és 
a közeljövőben egy legalább 5 000 jogi terminust tartalmazó kiadvány 
megjelentetését tervezik.
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5. sZlOvák jOgI-kÖZIgaZgaTásI sZÖvegek magyar 
FOrdíTásának jellemZŐI

A szlovákiai magyar jogi-közigazgatási szaknyelvhasználat minden 
részletre kiterjedő, alapos vizsgálatára napjainkig nem került sor, így 
a továbbiakban csupán a rendelkezésre álló, szlovák minta alapján 
magyarra fordított hivatalos szövegek jellemző tulajdonságainak 
bemutatására vállalkozunk.

A szóban forgó írott anyag szintaktikai szintjét – a forrásnyelvi 
szövegek szerkezetét utánzó fordításoknak köszönhetően – az indoeurópai 
nyelvekben tipikusnak számító megoldások jellemzik. A szlovákból történő 
fordításokban az egyik legnagyobb gondot a főnévi alaptagú szerkezetek 
megoldása jelenti. Ennek oka, hogy az indoeurópai nyelvekben a főnév 
bővítményei a fölérendelt tagtól balra és jobbra is elhelyezkedhetnek, 
míg a magyarban tipikusan a fölérendelt tag előtt, vagyis a főnévtől 
balra találhatók (ld. a magyar jelzős szerkezet alkotóelemeinek tipikus 
sorrendjét). A szlovák szövegek magyarra fordításakor gyakran 
előfordul, hogy a fordító a forrásnyelvi szövegben a főnévi alaptagtól 
jobbra elhelyezkedő bővítményeket mechanikusan helyezi át, ez a 
megoldás azonban a magyar szövegekre nem jellemző szerkezeteket 
eredményez (vö. Klaudy, 2001, sz. 149, Szabómihály, 2005, sz. 132), 
pl.: osvedčenie o štátnom občianstve – igazolás az állampolgárságról 
(Mo.-on: állampolgársági bizonyítvány). A másik probléma az ún. 
analitikus és szintetikus szerkezetek előfordulása az eredeti szlovák 
szövegben és a magyar fordításban: az indoeurópai nyelvek jelzős 
szerkezeteinek magyar megfelelői ugyanis gyakran összetett szavak, de 
a magyarban emellett számos esetben egymás mellett él az összetett szó 
és a jelzős szerkezet, pl.: majetkové pomery – tulajdoniviszonyok(Mo.-
on: tulajdonviszonyok), uchádzačo zamestnanie – munkát/állást 
kereső személy (Mo. -on: álláskereső). A szlovákból fordított magyar 
szövegekben továbbá megfigyelhető, hogy a szerzők a bonyolultabb 
szerkezetű mondatokat egyszerűbb szerkezetűekre bontják, a többtagú 
jelzős szerkezetek helyett pedig előnyben részesítik a mellékmondatot 
vagy az önálló mondatot (vö. Misad, 2009, sz. 82, Szabómihály, 2010, 
sz. 213, Misad, 2012, sz. 79).

A szlovák jogi-közigazgatási szövegek magyar fordításának legfőbb 
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lexikai szintű problémája az, hogy a fordítók nem ismerik a szakterület 
magyar nyelvű szókincsét. A magyar szövegekben éppen ezért 
gyakori jelenség, hogy a speciálisabb szakszó helyett annak köznyelvi 
megfelelőjével találkozunk, pl.: építkezési engedély, okmánybélyeg 
a szaknyelvi építési engedély, illetékbélyeg helyett stb. Ennek 
következtében a magyar nyelvű fordításokat nagyfokú variabilitás 
jellemzi: ugyanazon szövegen belül ugyanazt a fogalmat egyszer az 
egyik, máskor a másik szlovákiai magyar megfelelővel nevezi meg  
a szerző (pl.: materská dovolenka – anyasági szabadság, anyaszabadság, 
anyasági), de az is előfordul – amennyiben véletlenül ismeri  
a szlovák megnevezés magyarországi ekvivalensét –, hogy váltakozva 
használja a magyarországi és a szlovákiai magyar megfeleltetéseket 
(pl.: materská dovolenka – szülési szabadság, anyasági szabadság) 
(vö. Misad, 2009: sz. 83, Szabómihály, 2010, sz. 212, Misad, 
2012, sz. 80). Gyakori továbbá a magyarra fordított szövegekben  
a magyar terminusok alaki felépítésének szabályszerűségeit mellőző, 
tükörfordítással vagy körülírással létrehozott kifejezések használata, 
pl.: koncesionársky poplatok – televízió és rádió használatáért fizetendő 
díj a standard üzembentartási díj helyett.

A grammatika szintjén végzett műveletekre a forrásnyelv és a célnyelv 
nyelvtani rendszerének különbözősége miatt van szükség. A szlovákból 
magyarra fordított szövegekben a grammatikai átváltási műveletek 
közül leginkább a grammatikai konkretizálás és generalizálás, valamint 
a grammatikai kihagyás és betoldás figyelhető meg. Az előbbi fő oka, 
hogy az egyik nyelvben hiányzik valamilyen nyelvtani kategória, 
amely a másikban megvan (pl. a magyarban ismeretlen a nyelvtani nem 
kategóriája, míg a szlovákban meghatározó szerepe van); az utóbbiban 
jelentésükben szegény nyelvtani elemek (pl. névelő, névutó stb.) 
kihagyásáról vagy betoldásáról beszélünk (vö. Klaudy, 1997, sz. 166, 
181). 

A fentieken kívül gyakran előfordul, hogy a szlovák jogi-
közigazgatási nyelvhasználatra jellemző személytelenség nyelvi 
eszközeit befejezett szenvedő szerkezettel, tehát a magyarországitól 
eltérő módon jelöli a fordító, pl.: Návrh na prevádzkový poriadok bol 
odhlasovaný. – Az üzemeltetési szabályzat megszavaztatott. (Mo. -i 
szövegekben: A testület/vezetőség stb. megszavazta az üzemeltetési 
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szabályzatot.) Annak oka is a forrásnyelvben keresendő, hogy a főnévi 
igeneves szerkezetek gyakori elemei a szlovákiai magyar fordításoknak. 
Bár a főnévi igenév – egyrészt átmeneti jellegénél fogva, másrészt 
mivel lehetővé teszi az objektív közlést – a magyarban is jól szolgálja 
a hivatalos szövegekre jellemző általánosító stílust, esetünkben olyan 
előfordulásáról beszélünk, amikor a magyarországi nyelvhasználat 
inkább a hasonló jelentést kifejező -ás/-és képzős főnevet választja 
helyette, pl.: Úrad sa zaväzuje podanú žiadosť v čo najkratšom čase 
prerokovať. – A hivatal kötelezi magát a beadványt idő előtt elbírálni 
(Mo.-i szövegekben: A hivatal kötelezi magát a beadvány idő előtti 
elbírálására.) (Misad, 2012, sz. 81).

6. ÖssZegZés

A tanulmány első része a nyelv és a jog között fellelhető összefüggések 
fontosabb aspektusait, illetve a magyar jogi szaknyelv főbb jellemzőit 
tekinti át, majd bemutatja a jogi kommunikáció egyes színtereit. Ezt 
követően a szlovákiai magyar jogi-közigazgatási nyelvhasználat 
jellemző jegyeivel foglalkozik. A határon túli magyar szaknyelvhasználat 
vizsgálatából kiderül, hogy a legfontosabb feladatok a Magyarországon és 
az utódállamokban használt terminusok egységesítésével kapcsolatosak, 
de ugyanilyen nagy szükség van a magyar nyelvű szakszövegek mondat 
és grammatikai szintű elemzésére, valamint a formák és a jelentések 
összefüggéseinek tanulmányozására is.  
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lIngvIsTIcký PaTernalIZmus 
a TranslaTOlOgIcké krídla

alebO
kOľkO lIngvIsTIky POTrebuje (Právny) Preklad?

Jana Rakšányiová

1. ÚVOD

Podmienkou trvalej udržateľnosti alebo prežitia vôbec je uplatnenie 
základného modelu správania: situáciu treba zhodnotiť a následne sa 
rozhodnúť pre optimálnu stratégiu, riešenie či postup. Aj pre nás pre-
kladateľov sú trvalá udržateľnosť a prežitie kľúčovými pojmami, preto 
chceme na začiatku štúdie načrtnúť východiská, z ktorých sa dnes od-
víja naše myslenie o preklade. Zámerne sa neobmedzíme len na práv-
ny preklad, ale poukážeme aj na vetvy, ktoré tiež priniesli takpovediac 
výstavné plody. Stručná história môže byť totiž aj tu matkou života  
a orientačnou pomôckou. Ak si prekladateľ (aj právnych textov) uvedo-
mí, kde sú fundamenty racionálnej reflexie a produkcie prekladu, mož-
no mu to otvorí dvere do komplexnosti tejto oblasti.

Pri heterogénnom jave, akým je preklad vo svojej mnohožánrovosti, 
sa uplatňoval zväčša interdisciplinárny prístup, pretože sledovať tento 
spoločensko-kultúrny a jazykový fenomén len z jedného zorného uhla 
by znamenalo spoznať len niektoré jeho aspekty. Výskum prekladu pre-
šiel viacerými fázami a pravdepodobne najvyhrotenejšie boli diskusie 
odborníkov o vzťahu medzi teoretickou reflexiou prekladu a lingvisti-
kou o tom, nakoľko táto dominuje a či je možná analýza prekladu i bez 
jazykovedy. Z toho sa odvinuli ešte vášnivejšie debaty, či je etablujúca 
sa translatológia samostatná veda, alebo je len aplikovanou lingvistikou. 
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2. mulTIdIscIPlInárna (nekOnečná) OTáZka: 
čO je vlasTne ObjekTOm skÚmanIa – Preklad?

Na úvod je nutné špecifikovať predmet nášho záujmu – preklad.  
Z viacerých druhov sa zameriame výlučne na textuálny1 preklad, t. j. 
preklad verbálneho (hlavne odborného) textu, ktorý je najfrekventova-
nejší a stojí v centre pozornosti translatológie. Rozumieme pod ním 
výsledok procesu, počas ktorého sa jeden text (prototext, originál, vý-
chodiskový text) transformuje na iný text2 (metatext, preklad, cieľový 
text, parafrázu, rešerše a pod.). Z dvoch možností – intralingválneho3  
a interlingválneho prekladu – sa budeme venovať druhému z nich. Teo-
retický rámec nám spočiatku vytvorí translatológia (ako mladšia discip-
lína) a lingvistika, ktorá sa dlho „pasovala“ do pozície jej skúsenejšej  
a múdrejšej staršej sestry.

Prívlastok „mladá veda“ je však vo vzťahu k translatológii relatívny. 
Šesťdesiat – sedemdesiat rokov skutočne vedeckého prístupu k prekla-
du je totiž málo v porovnaní s dvoma tisícročiami sporadických esejis-
tických vyjadrení k prekladaniu textov predovšetkým z humanitných 
vied, ale zásadne aj k tvorbe jazykových verzií Biblie (od Konštantína 
cez Hieronýma, Luthera až po Nidu). Scientizmus vniesli do nazerania 
na preklad sociálne globálne pohyby: potreba pružnej výmeny fakto-
grafických informácií každého druhu, počiatky strojového prekladu  
v 50. rokoch minulého storočia a tiež narastajúci objem preloženej 
umeleckej literatúry. 

Teoretici prekladu sa od  druhej polovice minulého storočia uberali 
zhruba dvoma smermi:
→ cestou lingvistickej analýzy,
→ literárnovedne determinovanou cestou.

Druhý z týchto smerov má podstatne dlhšiu tradíciu, a to tak vo svete, 
ako i v našom česko-slovenskom kontexte. Klasik českej teórie ume-

 1 Textuálny je dosiaľ menej frekventované adjektívum, evokujúce angl. textual, ale 
považujeme ho za produktívne, a preto ho používame.

 2 Pripúšťa sa aj celá séria iných textov.
 3 Napríklad: prerozprávanie starého textu do  moderného jazyka, výklad zložitého 

odborného textu „jednoduchými slovami“ a pod.
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leckého prekladu Jiří Levý4 a jeho slovenský kongeniálny nasledovník 
Anton Popovič5 nás právom dostali do svetového povedomia výskumu 
literárneho prekladu. Obaja vniesli do nekonzistentného „neštruktúro-
vaného chaotického diskurzu“ (Van den Broek, 1978) podstatne vyššiu 
mieru vedeckej systematickosti a ostali piliermi, na ktorých sa dá dodnes 
stavať. Umelecký preklad je však podstatne viac predmetom záujmu 
textológie6 a literárnovedných disciplín ako lingvistiky a podľa význam-
ných translatológov sa vymyká vedeckej systematike a objektivite, pre-
tože tu stojí v popredí „voľná hra kreatívnych síl“ (Wilss, 1977, s. 181)7. 

Napriek množstvu zaujímavých škôl a mien v teórii umeleckého pre-
kladu ostáva daný terén v rámci našej štúdie stranou.

Lingvisticky orientovaný výskum prekladu možno úvodom predsta-
viť ako mladší smer a K. van Leuven-Zwartová (Leuven-Zwart, 1992, 
s. 51-58) rozlišuje v jeho rámci dve pregnantné ťažiská:
−	 problém ekvivalencie,
−	 záujem o funkciu textu v cieľovej kultúre.

 
Situáciu by sme však simplifikovali, keby sme vytýčili len tieto dva 

smery, lebo v rámci teoretickej8 a aplikovanej9 translatológie jestvovalo 
viac vývinových línií. Teoretici sa zaoberali dvoma stránkami prekladu, 
ktorými sú:
•	 preklad ako proces10,
•	 preklad ako produkt11.

 4 1926 – 1967, z početných diel ostalo „evergreenom“ Umění překladu, 
 5 1933 – 1984, z mnohých diel je najvýznamnejšia Teória umeleckého prekladu, 

terminologická encyklopédia Preklad a výraz
 6 Textológia skúma genézu, autorstvo, editorstvo umeleckého textu, preto má bliž-

šie k literárnej vede než k lingvistike.
 7 Wilss píše o absencii „sachgebundener übersetzerischer Neutralität“ a o domi-

nancii „das freie Spiel sprachgestalterischer Kräfte“. 
 8 Teoretická translatológia sa zameriava na preklad ako proces, preklad ako pro-

dukt, funkcie prekladu a kritiku prekladu.
 9 Do aplikovanej translatológie patria: didaktika prekladu a tlmočenia, praxeoló-

gia, editorstvo, etika a právo v preklade, komputerizácia a počítačová podpora 
prekladu.

10 Tu by sme mohli používať termín prekladanie/translácia.
11 preklad/translát ako výsledok prekladateľskej textotvornej činnosti
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Takéto rozšírenie pôvodnej predstavy o prekladaní ako o substitúcii 
slov, prekladových jednotiek, o prekódovaní z jazyka L1 do L2 a pod. 
bolo od 70. rokoch v translatológii nové a vyvolalo veľké diskusie. Pô-
vodná lingvistická predstava sa totiž ukázala ako príliš tesná:

Linguistisch kann die Übersetzung als Umkodierung oder 
Substitution beschrieben werden: Elemente A1, A2, A3 [...] des 
Sprachinventars L1 werden durch Elemente B1, B2, B3 [...] des 
Sprachinventars L2 ersetzt (Koller, 1972, s. 69)12.

Preto sa záujem presunul na originál – východiskový text, ktorého 
špecifiká treba stanoviť podrobnou analýzou, čo je pre prvý krok pro-
cesu prekladania. Zistená funkcia VT13 a jeho vlastnosti podmieňujú 
výber metódy prekladu. Súčasťou analýzy VT musí byť aj jeho prirade-
nie do väčších skupín, a tak si translatológia vytvorila nový nástroj na 
klasifikáciu textov – textovú typológiu, ktorá išla ďalej, ako predstavuje 
delenie len na umelecké a odborné texty.

Na margo ďalších významných smerov, ktoré síce nezapadajú do 
ústrednej témy tejto štúdie, treba aspoň spomenúť zaujímavé pojmy 
Skopos14, Soku15. Autori teórie skoposu Katharina Reissová a Hans Ver-
meer (Reiß, Vermeer, 21991) sformulovali jej ústredné heslo v zmys-
le „dominantou celej translácie je jej účel“. O emancipácii cieľového 
textu, ktorý vstupuje do nového kontextu, svedčí definícia textu ako 
„verbalizovanej časti sociokultúry“ (Hönig, Kußmaul, 1982, s. 58). 
Extrémnu polohu k našej téme zastáva fínska translatologička J. Holz-
Mänttäri (1984), autorka teórie translatorisches Handeln („prekladové 
konanie, prekladateľská činnosť“), ktorá odmietla pojem text a pracuje 
s pojmom posolstvo fungujúce v rámci transkultúrnych aktivít.

Vidíme teda, že v osemdesiatych rokoch sa translatológia odklonila 
od smerov zdôrazňujúcich centrálnu pozíciu textu skúmaného z ling-
vistického hľadiska a priklonila sa k dominancii účelu, k diferenciácii 

12 Z lingvistického hľadiska možno preklad opísať ako prekódovanie alebo substi-
túciu: prvky A1, A2, A3 [...]  inventára jazyka L1 sa nahradia prvkami B1, B2, 
B3 [...] inventára jazyka L2.

13 VT – východiskový text
14 Grécky výraz skopos znamená cieľ, účel, funkciu.
15 Soku je skrátené Soziokultur – sociokultúra.



– 105 –

textov a k zohľadňovaniu interkultúrnych aspektov pri skúmaní prekla-
daného textu. Pragmatické zameranie sa prejavilo tiež prechodom od 
umeleckých textov k úžitkovým textom a ich špecifickému transferu; 
lingvistické koncepcie sa „rozbili“ v kontroverzných debatách o ekvi-
valencii. Deväťdesiate roky obnovili záujem o vzťah text – translácia 
a na prahu dvadsiateho prvého storočia translatológia siaha po pojmo-
vom aparáte textovej lingvistiky. Ako však konštatuje H. Gerzymisch-
Arbogast (2002, s. 19-20), nevenovala sa pozornosť simulácii prekla-
dateľských rozhodovacích procesov pomocou textovolingvistických 
parametrov.

3. jaZykOvý TransFer a InTerlIngválny Preklad  
Z jaZykOvednéhO ZOrnéhO uhla

Na úvod metaforické a odľahčené prirovnanie: heidelberský filológ 
Jörn Albrecht označuje vzťah jazykovedy a výskumu prekladu istým 
druhom „Beziehungskiste“16(Albrecht, 2005, s. 18). V nemčine sa pod 
tým myslí nevyjasnený partnerský vzťah, spojený s najrôznejšími ťaž-
kosťami. Veľmi podobne sa „k sebe mali“ lingvistika ako staršia etab-
lovaná veda a mladá translatológia. O uzurpovaní si primátu a dlhej 
histórii nemá dnes veľký zmysel hovoriť. 

Prvý racionálny podnet na chápanie prekladu ako výlučne „lingvis-
tického“ javu, ktorý možno objektivizovať, možno datovať do roku 
1948. Americký matematik Warren Weaver17 korešpondoval s otcom 
kybernetiky Norbertom Wienerom a načrtol mu koncepciu strojového 
prekladu inšpirovanú teóriou informácie. Podľa Weavera by sa mohol 
upraviť počítač tak, aby dokázal prekladať. Prirodzený jazyk je ako taj-
ný kód, ktorý sa dešifruje18: musel by len nahradiť jedno slovo iným 
– správnym. Tak sa teória prekladu uplatnila ako pomocná disciplína 
strojového prekladu, ktorého úlohou bolo jazyk sformulovať a algorit-

16 Duden vysvetľuje tento výraz takto: „mit allerlei Schwierigkeiten verbundenes, 
ungeklärtes Verhältnis zwischen den Partnern einer [Zweier]beziehung“.

17 Dnes sa považuje za otca strojového prekladu.
18 Jestvujú aj názory, že bývalí agenti a odborníci na (de)šifrovanie správ ostali po 

vojne „bez práce“ a strojový preklad im ponúkol zaujímavé pole pôsobnosti.



– 106 –

mizovať tak, aby počítač vedel východiskový text analyzovať a cieľový 
syntetizovať (Stolze, 1994, s. 54-56). Strojový preklad odvtedy prešiel 
enormným vývojom, bežný používateľ pozná „výplody“ Google Trans-
latora, prekladatelia pracujú so sofistikovanými CAT nástrojmi.

V dvadsiatom storočí, asi od šesťdesiatych rokoch, sa lingvisti  
(G. Mounin, J. C. Catford) začali zaoberať prekladom, ale v opačnom 
smere: jazykovedu ponúkali do služieb prekladu.

Vynechať nemožno ani Romana Jacobsona a jeho zásadnú esej On 
Linguistic Aspects of Translation19, kde sa na ploche siedmich strán zá-
sadne vyjadril k problému prekladu najmä ako semiotik. Záujemcom  
o originálne myšlienky ju vrelo odporúčame do pozornosti; tu poukáže-
me len na jeden príklad, na ktorom Jakobson posunul esejistické mysle-
nie o zásadný krok smerom k prierezovému vedeckému výkladu.  

Esej sa končí skutočne vedeckou analýzou mnohokrát „dojmologic-
ky“ pertraktovaného talianskeho spojenia „Traduttore, traditore“ (do-
slovne prekladateľ – zradca). Možný anglické preklad „the translator 
is a betrayer“ by ho ochudobnil o frazeologickú príznačnosť. Možno tu 
zaujať kongnitívny prístup, aforizmus rozložiť na termíny a spýtať sa: 
Prekladateľ akých posolstiev a zradca akých hodnôt? Z Jakobsonovho 
inteligentného prístupu sa dá medzi riadkami vyčítať, že pri kategórii 
„verný originálu“ si prekladateľ musí najprv stanoviť, čomu chce byť 
verný. A pri otázke „Prekladateľ akých posolstiev?“ sa treba zamyslieť 
nad jej mnohovrstevnatosťou a relativitou. Ak si už vopred nestano-
víme termíny a metódu diskusie, sotva budeme postupovať vedecky. 
Práve v tom vidíme Jakobsonou výzvu.

V rámci našej štúdie nie je cieľom komentovať jednotlivé školy, au-
torov a koncepcie, ktoré k prekladu takpovediac „vzlietali“ z lingvistic-
kej dráhy. Ďalej ponúkame heslovitý prehľad niektorých modelov, kde 
dominujú lingvistické princípy a tiež kľúčových pojmov, pochopiteľne, 
bez nároku na úplnosť, ale ako podnet záujemcom na prípadné ďalšie 
rešeršovanie20.

19 citované podľa zdroja: http://courses.logos.it/pls/dictionary/linguistic_resources.
cap_1_13?lang=nl

20 Fundovaný prehľad teórií prináša monografia R. Stolzeovej (2001) Übersetzung-
stheorien.
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Lingvistické východiská pri 
skúmaní prekladu
(Preklad ako  interlingválny transfer)

Kľúčové pojmy týchto koncepcií

Prvé koncepcie strojového prekladu 
(50. roky 20. stor.)

Prirodzené jazyky ako tajné kódy,   
formalizovanie, algoritmus.  

Komunikačný model procesu pre-
kladu
Kade, Neubert

Kód, prepínanie kódov,
komunikačný model: kódovanie a de- 
kódovanie, translátor ako „prepínač 
kódu“.

Lingvistická teória prekladu
Barchudarov1

Jazykové významy a preklad,
prekladové jednotky,
substitúcia a transformácie a v prekla-
de.

Translation shifts2

Catford
„Systematická gramatika“,
relácie v lexikálnej a syntaktickej rovi-
ne východiskového a cieľového jazy-
ka: slovo a veta ako základné jednotky 
v parolovej rovine a predstavujúce jed-
notky prekladu.

Preklad ako proces transferu
Wilss

Zákonitosti tvorby textu, mapovanie 
procesu transferu, objektívne riadený 
proces, objektivizácia na základe 
semiotickej analýzy textu, potreba 
vytvoriť didaktický model. 

Translačná lingvistika 
Kade, Neubert, Jäger

Snaha opísať východiskový text a jeho 
vzťah k cieľovému textu výlučne po-
mocou lingvistických prostriedkov;
obsah informácie musí ostať invariant-
ný;
invariancia (tertium comparationis 
východiskového a cieľového textu) = 
kritérium kvality prekladu;
vymedzovanie tzv. prekladových jed-
notiek.
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Teória prekladu zameraná na 
jazykové páry 

Zameranie na mikroštylistiku a kon-
trastívnu gramatiku; deskripcia prekla-
dateľských postupov, preskripcia pre 
didaktiku prekladu.

Stylistique comparée
Vinay/Darbelnet, Malblanc

Klasifikácia potenciálnych ekvivalen- 
čných vzťahov;
východisko: korpusové analýzy;
venovanie pozornosti len výsledkom, 
nie procesu prekladu, 
preskriptívny charakter;
pri transfere v povrchovej štruktúre ja-
zyka jestvujú tieto možnosti:
emprunt (prevzatie),
calque, 
traduction littérale (doslovný preklad),
transposition, 
modulation, équivalence, adaptation.

Translation Rules
Newmark

Zacielenie aj na prekladateľskú prax  
a stanovenie pravidiel pri prekladateľ-
ských postupoch:
transference,
cultural equivalent,
trough translation,
literal translation,
functional equivalent,
descriptive equivalent,
translation couplet.

Postupy transpozície
Jumpelt

Preklad ako predmet jazykovedy;
podmienky dosiahnutia obsahovej 
invariancie a postupy modulácie (ob-
sahového posunu), transpozície (gra-
matických zmien), substitúcie a adap-
tácie.

Didaktika prekladu a analýza chýb
Truffaut, Friederich, Gallagher

Prakticky využiteľné prekladateľské 
postupy, výskum interferencie, od-
mietanie abstraktnej teórie.
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Pomocné diciplíny prekladateľa
Pedersen

Potreba teórie prekladu jazykových 
párov,
pomocné disciplíny prekladateľa: lexi-
kológia, gramatika a štylistika

Niektoré teórie ekvivalencie

Normatívne požiadavky 
ekvivalencie
Koller

Nie všetky „kvality“ východiskového 
textu možno vyjadriť v CT, v každom 
druhu ekvivalencie sú kritériá – hier-
archia typov prekladu podľa druhov 
textov:
denotatívna ekvivalencia,
konotatívna ekvivalencia,
textovo-normatívna ekvivalencia,
pragmatická ekvivalencia,
formálno-estetická ekvivalencia.

Lipská škola 
Kade

Invariancia informácie ako základný 
problém translácie; divergencia medzi 
langue a parole;
4 druhy potenciálnych ekvivalentov:
totálna ekvivalencia (1 : 1),
fakultatívna (1 : viac),
aproximatívna (1 : časti z 1),
nulová (1 : 0).

Preklad Biblie3

Nida
Zachovanie písomného posolstva  
v mnohých jazykoch;
princíp „dynamickej ekvivalencie“;
preklad rešpektuje okrem jazykových 
foriem aj reakcie príjemcu a situáciu.

Tabuľkové usporiadanie nesmie budiť dojem, že translatologic-
ké smery možno systematicky „rozškatuľkovať“. Niektoré teórie sa 
prekrývajú, mnohé termíny sa u rôznych autorov definujú rozdielne. 
Jestvovali totiž viaceré ohniská výskumu a, samozrejme, nikto nesfor-
muloval ústrednú výskumnú otázku, čo je však u spoločenských vied 
úplne prirodzené.
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Prísne a jednodimenzionálne lingvistické koncepcie sú viac-menej 
vecou minulosti. Perspektíva výskumu „dostala krídla“, keď sa na pre-
klad začala pozerať takpovediac z „vtáčej perspektívy“ a zamerala sa 
na text v spoločensko-kultúrnych súvislostiach.

4. OdklOn Od lIngvIsTIky 

Bolo by mylné sa domnievať, že výskum prekladu sa dá uskutočňo-
vať pomocou jedinej metódy. Interdiciplinárny prístup bol logický. Za-
tiaľ čo umelecký preklad fungoval (a viac-menej a zostal) samostatnou 
oblasťou, ostatné texty žánrov non-fiction sa dostali do zorného poľa 
teoretikov,  počnúc jazykovedcami z oblastí generatívnej gramatiky, 
štrukturalizmu, kontrastívnej a aplikovanej jazykovedy, štylistiky cez 
semiotiku, hermeneutiku, pragmatiku, teóriu informácie až po misioná-
rov,  ako je E. Nida. Tomuto zakladateľovi socioligvistickej koncepcie21 
išlo o adekvátny preklad Biblie aj do exotických jazykov, ktorých pou-
žívatelia majú vo  vedomí iné kultúrne schémy ako príslušníci kresťan-
skej civilizácie.

Ako sme už spomínali, prvé fázy skúmania prekladu sa uskutočňo-
vali vo svetle jazykovedného výskumu a myslenia v rámci kontrastív-
nej a aplikovanej lingvistiky. Príkladom etablovania sa vedy o prekla-
de ako subdisciplíny aplikovanej lingvistiky bola v 60. a 70. rokoch 
Lipská škola22 (O. Kade, G. Jäger a A. Neubert); prvý z nich zotrval 
v presvedčení, že preklad musí zostať predmetom záujmu jazykove-
dy. Toto univerzitné pracovisko23 pôsobilo v bývalej NDR. Paralelne 
v NSR až do začiatku 90. rokov prebiehala „rozkošatená“ diskusia  
o ekvivalencii. Na vlastných koncepciách pracovali americkí, britskí, 
sovietski, fínski teoretici, čím vznikol terminologický a metodologický 

21 Eugen Nida sa pohyboval medzi dvoma pólmi: lingvistickým prekladom a kul-
túrnou adaptáciou.

22 Tá bola typická svojou orientáciou na odborné texty, snahou o skoncipovanie 
prekladovej gramatiky a svojou teóriou ekvivalencie.

23 Príznačné je, že táto špičková univerzitná „liaheň“ prekladateľov a tlmočníkov 
na univerzite v Lipsku sa dodnes nazýva Institut für Angewandte Linguistik und 
Translatologie.
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pretlak. M. Snell-Hornbyová v jednej zo svojich prednášok skepticky 
poznamenala, že v odbornej literatúre napočítala 176 termínov a rôz-
nych pomenovaní (jedno- a viacslovných) pre tento nepochybne kľúčo-
vý pojem, ktorým sa vyjadruje dosiahnutá kongenialita originálu a jeho 
inojazyčnej prekladovej verzie. 

Translatológia zameriavajúca sa na ekvivalenciu mala k lingvistike 
najbližšie. Istú hodnotu pre teóriu aj prax jej nemožno uprieť, pretože aj 
preskriptívna translatológia má v určitom rámci dodnes svoje oprávne-
nie. Ukazuje sa, že orientácia na ekvivalenciu prežíva čosi ako renesan-
ciu, a to hlavne v právnom preklade a v translačných zásadách pri práci 
s textami Európskej únie. 

Paternalizmus lingvistiky bol od počiatkov teoretickej reflexie od-
borných textov (celej ich širokej palety) zrejmý a viditeľný: dominancia 
kontrastívnej a aplikovanej lingvistiky prevládala až do 80. a 90. rokov. 

K tejto téme Prunč (2011, s. 88) konštatuje,  že translatológia orien-
tujúca sa na ekvivalenciu idealizovala prekladové procesy, redukovala 
ich na kontrastívno-lingvistickú záležitosť a pre prax sa ukázala ako 
chiméra.  Ako možné východiská z tejto „úžiny“24 autor (tamže) o. i. 
vidí aj tieto cesty:
−	 uznať možnosť zmeny funkcie cieľového textu,
−	 tematizovať psychologickú, kultúrnu a sociálnu podmienenosť 

translácie a translátora.

V týchto bodoch skutočne nastala zmena paradigmy. Hranu, na 
ktorej sa však lingvistika a translatológia rozchádzajú najzásadnejšie, 
neskonštruoval žiaden súčasník ani nebola objavom najnovších výsku-
mov. Stačilo sa vrátiť ku geniálnej myšlienke zakladateľa modernej ja-
zykovedy Ferdinada de Saussura25 a k rozlišovaniu jazyka ako systému 
– langue a k jeho konkrétnej realizácii, reči, prehovoru – parole26. Ling-
vistika sa aj v dvadsiatom storočí sústreďovala na dve ťažiská – systém 
a štruktúru: desaťročia sa venovala najmä jazykovým systémom a opisu 

24 Podľa nášho názoru ide o „lingvistickú úžinu“.
25 1857 – 1913, významný ako semiotik a zakladateľ štrukturalizmu v lingvistike
26 Saussure rozlišoval tri aspekty jazyka, tu sa ale nezaoberáme aspektom langage 

(jazyk ako taký, biologická schopnosť človeka hovoriť).
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ich štruktúr.  Analytickými metódami sa hľadali relevantné jednotky 
a ich súvislosti sa formulovali do pravidiel. To sa darilo vo výrazne 
štruktúrovaných jazykových rovinách: vo fonetickej a v morfologickej 
rovine. Avšak o čo vyššia rovina (syntaktická, sémantická) to bola, o to 
ťažšie sa stanovovali pravidlá. Prunč (2011, s. 118) síce tento stav hod-
notí kriticky, ale dodáva, že redukcia na jazyk ako systém lingvistike 
umožnila vysoký stupeň abstrakcie a formalizácie.

Chronologicky staršie lingvistické koncepcie prekladu sa ešte neod-
pútali od tejto prizmy. Pozornosť upriamovali hlavne na lexiku (hľadali 
možnosti interlingválnej substitúcie), prípadne na syntax, no hranicu 
vety (podobne ako kontrastívna lingvistika) neprekročili. Jednoducho 
ignorovali parole, konkrétnu realizáciu jazyka, komunikáciu, situácie, 
kde sa jazyk konkretizuje v sociálne, psychicky, fyzicky a mentálne 
podmienených kontextoch. 

Pravdepodobne aj pragmatický obrat spôsobil, že do centra záujmu 
sa dostala živá, autentická komunikácia. Zmenou fokusácie nastala 
zmena paradigmy; záujem sa presunul zo systémovej k textovej ling-
vistike a tá sa začala orientovať aj na preklad. Na druhej strane vzni-
kali úplne antilingvistické teórie, založené na predstave prekladu ako 
činnosti, vetva translatológie sa posunula smerom k vedám o kultúre  
a ako najdôležitejšiu dimenziu podčiarkovala funkciu prekladu deter-
minovaného danou situáciou.

5. dva Póly: jaZyk a kOmunIkácIa

Vidíme teda, že ani lingvistika, ani translatológia nepostupovali li-
neárne vpred a nevytvorili si ani program symbiotických prierezov. Zá-
sadný rozkol nastal v posledných desaťročiach a Kvam (2009) hovorí 
dokonca o dvoch „útekoch“: niektoré kultúrne a komunikačne orien-
tované translatologické teórie „utekali“ jednak smerom k nadradeným 
spoločensko-kultúrnym parametrom, ale „utekali“ tiež preč od jazyka. 
Tým, že negovali analýzu jazykových javov,  unikali od samotného 
predmetu výskumu. Prekladanie totiž nemožno odtŕhať od jazyka, tak 
ako jazyk nemožno odtŕhať od komunikácie.

Obe únikové cesty (štrukturalistická lingvistika unikala od komuni-
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kácie a funkcionálna translatológia – od jazyka) môžu byť slepé, pre-
tože obidve disciplíny majú niečo spoločné, a to jazyk, komunikáciu  
a pritom aj dôležitú jazykovo-komunikačnú veličinu, ktorou je text. 
Preto Kvam (2009, s. 22) pokladá textovú lingvistiku za zmysluplný 
teoretický základ translatológie a aplikáciu textovolingvistických vý-
chodísk v translatológii považuje za zaujímavú. 

Pochopiteľne, situácia nie je len bielo-čierna. V odbornej literatú-
re nachádzame prípady, keď zarytí antilingvisti (z prekladateľského 
hľadiska) významne prispeli v oblasti skúmania textov. Exemplárnym 
príkladom je  K. Reissová, ktorá poukázala na rozdiely medzi fun-
kciami východiskového a cieľového textu27 a vytvorila aplikovateľnú  
a užitočnú textovú typológiu (Texttypologie). Pritom táto typológia išla 
podstatne ďalej ako klasifikácia na literárne a neliterárne texty28. Nepo-
chybne v tomto ohnisku bol uskutočnený jednak pokus o „únik z korze-
tu“ lingvistiky, ale na druhej strane aj, paradoxne, dotyk translatológie 
s textovou lingvistikou. Rozdiel Reissová (Reiß, 1995, s. 81-82) vidí  
v tom, že zatiaľ čo textová lingvistika sa snaží o klasifikáciu textov na zá-
klade vlastností, možností opisu a formuluje druhy textu (Textsorten)29, 
translatológia uprednostňuje klasifikáciu textov ako potenciálnych pre-
kladov a formuluje delenie na typy textov (Texttypen). Obe disciplíny  
sa takto nevylučujú; translatologická klasifikácia si nenárokuje na ling-
vistickú platnosť, ale reflektuje otázky prekladateľstva.

Ako neskôr ukážeme, práve v Reissovej typológii vidíme jednu  
z prvých inšpiratívnych križovatiek. Predtým ale uvedieme niekoľko 
poznámok k pojmu text v lingvistike a translatológii. 

6. glObálne POhľady

Plodné diskusie o tom, čo je vlastne prekladová jednotka, skončili 
pri veličine text. Banálne konštatovanie, že sa prekladajú texty, a nie 

27 Veľmi pregnantne poukázala na text vášnivého prejavu F. Castra: na Kube mal 
persuazívnu funkciu, preklad na Západe mal výlučne informatívnu funkciu. 

28 U nás má dlhú tradíciu dichotómia umelecký – odborný text, i keď nie celkom 
vystihuje špecifické dištinktívne príznaky textov.

29 Slovenská textová lingvistika používa termín typológia textov.
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slová (na čo prax niekedy zabúda a fundovaná kritika zdôrazňuje), by 
mohla byť vstupom do ďalších úvah. Fenomén text je totiž nepopiera-
teľne ústredným pojmom a spoločným menovateľom mnohých definí-
cií prekladu30. Definícií textu je však podstatne viac, pretože lingvisti 
k nemu pristupujú z rôznych strán. Ich paleta siaha od predvedeckých 
intuitívnych formulácií, ktoré ignorujú ústny text, až po lingvistické 
koncepcie. Schmitt (1997, s. 16-17) pri vymedzovaní tohto artefaktu 
považuje za dôležité tieto body: 
−	 dynamické chápanie textu, teda že text nemá statický význam;
−	 text treba chápať ako uzavretú, pragmaticky determinovanú funkčnú 

jednotku;
−	 význam a obsah/forma textu vyplýva až z konkrétnej situácie;
−	 text spĺňa sedem kritérií:

„situationality, intentionality, acceptability, informativity, coheren-
ce, cohesion, intertextuality“.

Ak text čo i len jedno kritérium neplní, nie je to text, ale non-text. 
Výnimku tvorí azda kohézia: napr. zoznam, vymenovanie nemusí mať 
syntaktickú alebo lexikálnu súvislosť. Koherencia je však bezpodmie-
nečnou podmienkou existencie odborného, vecného, pragmatického 
textu. Preto autor navrhuje túto definíciu pojmu text (Schmitt, 1997,  
s. 25): Text je tematicky a/alebo funkčne orientovaný koherentný kom-
plex verbálnych a/alebo nonverbálnych znakov, ktorý plní komunikačnú 
funkciu a tvorí obsahovo a funkčne uzavretý celok.31

Podľa tejto definície môže byť textom aj obraz, piktogram, pantomí-
ma, gestá. Ide teda o semioticky koncipovanú predstavu, kde na rozdiel 
od lingvisticky koncipovaného definovania pojmu textu sú textotvor-
nými prvkami okrem písomných a numerických znakov aj nonverbálne 
prvky. Práve tento moment považujeme za prelomový z hľadiska pre-
kladania a tlmočenia.

Nemenej použiteľná pre translatológiu je aj definícia textu podľa 
klasika slovenskej štylistiky Jozefa Mistríka:  „Text je jazykovo-tema-
tická štruktúra so zámerným usporiadaním výpovedí, ktorým sa vyjad-

30 Celý rad definícií uvádza Schmitt (1997, s. 15).
31 (preložila J. R.)
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ruje relatívne uzavretý myšlienkový komplex.“ (Mistrík, 1997, s. 273). 
Jeho pokračovatelia, ktorí „zašli do“ textovej lingvistiky, definujú text 
ako relatívne uzavretý komunikačný celok, ktorý na základe obsahovej 
a ilokučnej štruktúry plní propozičnú a pragmatickú funkciu.“ (Dolník, 
Bajzíková, 1998, s. 10).

Podnetná z translatologického (ale i z lingvistického) aspektu je aj 
Nordovej akcentácia textu (Nord, 1992); autorka totiž analýzu výcho-
diskového textu (jej ponímanie analýzy by sme mohli označiť ako diag-
nostiku) pokladá za  „alfu a omegu“ textologickej a translačnej práce, 
pričom rozlišuje  mimotextové a vnútrotextové faktory. Prvé z nich (tex-
texterne Faktoren) sú premenné konkrétnej situácie, v ktorej text fungu-
je ako nástroj komunikácie. Sú to tieto viac-menej pragmatické faktory:
● intencia autora textu (Kto je autor textu, aké boli jeho pohnútky na 

napísanie textu, je v texte „prítomný“?),
● príjemca textu (Kto je virtuálny príjemca, obracia sa autor priamo 

naňho, nakoľko a v akom smere sa príjemca východiskového textu 
odlišuje od príjemcu cieľového textu?),

● médium/kanál (či ide o písomne, alebo o ústne podávaný text),
● miesto (Ortspragmatik, t. j. miesto vzniku textu a relevantnosť tejto 

lokality pre obsah a štýl, stopy lokality v texte),
● čas (Zeitpragmatik, t. j. kedy bol text napísaný a kedy vyšiel, je tento 

čas relevantný pre obsah a štýl textu, či sa čas  vpísal do textu),
● funkcia textu (aký má byť účinok textu, z akých jazykových formu-

lácií to možno odčítať).

Každý bod má pritom spoločného menovateľa, a to otázku: „Nakoľ-
ko je daný faktor relevantný pre preklad?“

Druhú skupinu faktorov Nordová nazýva tzv. vnútrotextovými32 fak-
tormi (textinterne Faktoren), medzi ktoré zaraďuje:
■ tému (zreteľnú napr. z názvu, príp. z podtitulu, resumé, záložky  

a  pod.),
■ obsah (sémantiku textu, verbalizovanú informáciu),
■ presupozície (v zmysle vedomostného zázemia, na ktorého základe 

príjemca rozumie textu),

32 Slovenská lingvistika rozlišuje textové a mimotextové faktory.
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■ kompozíciu (ako výstavbu na kapitoly, odseky, ale aj členenie na 
tému a rému),

■ nonverbálne elementy,
■ lexiku,
■ syntax, 
■ suprasegmentálne prvky (ako je dizajn textu a layout).

Za vrchol ľadovca textu by sme mohli považovať jeho účinok, efekt, 
pôsobenie na recipienta, čo je nadradený faktor,  čo Nordová označuje 
ako súhru mimo- a vnútrotextových faktorov.

Akcentácia textu bola zásadnou príčinou „rozchodu“ lingvistiky  
a translatológie. Výskumy na morfologickej, syntaktickej, ale aj v le-
xikálnej rovine sa ukázali ako pritesné. „Prekročením hranice“ vety  
a „skokom“ k väčšiemu celku – textu – nastal zásadný posun. Ako sme 
ukázali v predchádzajúcej subkapitole, paternalizmus jazykovedy sa 
takto časom skončil; translatológia totiž zmenila prizmu, čím sa eman-
cipovala. Všetko však prešlo svojím vývojom.

7. InšPIrácIe Z TexTOvej lIngvIsTIky 

Na tomto mieste sa obmedzíme na otázku, ako úzko spolu súvisí 
textová lingvistika a translatológia. Záujem prvej sa sústreďuje na ja-
zykovedné vymedzenie textových druhov a vytvorenie situatívnych 
modelov textu. Translatológia sa snaží klasifikovať texty tak, aby  
z nich odvodila princípy prekladania. Pritom zohrávajú významnú rolu 
konvencie pri uplatňovaní jednotlivých žánrov, ako aj prekladateľské 
skúsenosti. Škála je veľmi široká a nezameriava sa len na tradičné žán-
re, ale všíma si aj pragmatické a triviálne texty, ktoré často bývajú ob-
jektom prekladania.

Už jeden zo zakladateľov prvej z nich – W. Dressler (1974) – kon-
štatuje, že textová lingvistika posúva pozornosť nad vetnú hranicu, teda 
na text a v širšom kontexte je zrejmé, že jednoznačná, symetrická ekvi-
valencia neexistuje a úplná invariancia je nemožná. Tým jasne ukončil 
napríklad neplodné debaty o (ne)preložiteľnosti. Jeho program smeruje 
predovšetkým k dôležitému bodu – výskumu textových druhov. Túto 
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výzvu vidíme ako prvú „križovatku“ (pozri Dressler, kap. Textová ty-
pológia). Ďalší priesečník teoretického know-how textového lingvistu 
a translatológa by malo byť poznanie kritérií textovosti (pozri rovno-
mennú kap.).

8. lIngvIsTIcké a TranslaTOlOgIcké PrIesečníky  
PrI FOrmulOvaní TyPOv TexTOv

Mimoriadne podnetný (snáď prvý teoreticky fundovaný) a apliko-
vateľný je Reissovej model (Reiß, Vermeer, 1991, s. 171-217), kde vy-
chádza z  Bühlerovho organon-modelu z roku 1934. Tam sa vymedzujú 
3 funkcie jazyka: Darstellung (stvárnenie), Ausdruck (výraz) a Apell. 
Autorka potom rozlišuje texty s dominanciou obsahu (inhaltsbetont), 
formy (formbetont), želaného efektu (apellbetont) a pridáva kategó-
riu audiovizuálnej komunikácie. Zjednodušene, ale prehľadne by sme  
Reissovej klasifikáciu mohli zhrnúť v tejto tabuľke:

TYP TEXTU
(typické žánre)

FUNKCIA 
TEXTU

TYPICKÝ 
ZNAK

METÓDA 
PREKLADU
podľa primárnej 
funkcie

informatívny
(listina, návod na 
použitie, správa, 
odborná kniha)

informovať vecnosť vecná
(„jednoduchá, 
prozaická“)

expresívny
(beletria, 
biografia)

umelecky 
stvárniť

centrálne 
postavenie 
autora

rešpektujúca 
autora 
(„identifikujúca“)

persuazívny / 
operatívny
(reklama, 
pamflet, satira, 
komentár, 
demagógia)

riadenie 
správania, 
manipulácia

zacielenosť 
na správanie 
príjemcu

apelatívna
(„adaptujúca“)

audiomediálny 1 – 3 1 – 3 adekvátna médiu 
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Pochopiteľne žiaden text neplní len jednu funkciu, ale jedna je pri-
márna. Dôležitý sa javí fakt, že funkcie vo východiskovom a cieľovom 
prostredí sa môžu odlišovať, čo je pre preklad relevantné poznanie. 

Tento model sa pochopiteľne stal aj terčom kritiky, ale sme presved-
čení o jeho efektívnom využití v translatologickej reflexii rovnako ako 
v didaktike prekladu. Úplne sa stotožňujeme s Prunčovým tvrdením 
(2011), že tu ide o „trvalo udržateľný model“.

9. TexTOvOsť/TexTualITa a jej krITérIá

Základná a jednoducho formulovaná otázka oboch našich disciplín 
znie: Čo robí text textom? Oprieť by sme sa mohli o význam slova  
v latinčine: textere – tkať, textum– utkané. Obraznosť v pomenovaniach 
textil, textúra a text sú zrejmé: artefakt z „vlákien“ usporiadaných do 
štruktúry musí „držať a slúžiť“.  De Beaugrande a Dressler (1981) vidia 
rozdiel medzi textom a ne-textom v tom, že prvý spĺňa 7 kritérií texto-
vosti (Textualität)33, ktoré považujeme za veľmi výstižné a aplikovateľ-
né  ako v (prekladateľskej) interpretácii (východiskového a cieľového) 
textu, tak aj pri porovnávaní dvoch alebo viacerých jazykových mutácií 
textu: 

1) Kohézia je spôsob spájania komponentov povrchovej štruktúry na zá-
klade gramatickej závislosti;

2) koherenciu tvoria sémantické štruktúry v hĺbkovej rovine, text je teda 
zrozumiteľný v kontexte a na základe  recipientových vedomostí; 

3) intencionálnosť znamená zámer, zacielenosť, plán dosiahnuť cieľ;
4) akceptabilita sa týka očakávaní recipienta, že sa mu dostane aj užitočný 

a relevantný text zasadený do sociálneho a kultúrneho kontextu a kon-
venujúci s jeho cieľmi;

5) informatívnosť znamená mieru (ne)očakávaných, príp. (ne)známych 
informácií poskytovaných príjemcovi; 

6) situatívnosť sa týka faktorov, ktoré sú pre text v komunikačnej situácii 
relevantné a interpretovateľné;

33 Obsiahly výklad nachádzame v monografii: Vater 2001, s. 28-61.
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7) intertextualita je vlastne skutočnosť, že žiaden text nie je patrične zro-
zumiteľný a úplne interpretovateľný bez iných kontextov a textov, ktoré 
sú zreteľne alebo latentne prítomné vo výpovedi. Hľadať a nachádzať 
stopy výrokov, alúzie, (skryté) citáty, cudzie kulturémy v prekladovom 
texte je pre prekladateľa výzvou a ich dešifrovanie – dôkazom intelektu 
a profesionality.

Na základe analýz textov (aj kontrastívnych pri porovnávaní origi-
nálu a jedného alebo viacerých prekladov), ako aj didaktických skúse-
ností sa nám tento raster osvedčil a odporúčame ho na aplikáciu v teórii  
a v translačnej praxi.

10. na Prahu Právnej lIngvIsTIky

Diskutovanou témou je v súvislosti s problematikou relevantnosti 
právnych textov a ich prekladov najmä v rámci EÚ vznik novej discip-
líny –  právnej lingvistiky .Nepochybne je doposiaľ otvorenou interdis-
ciplinárnou súčasťou spoločenských aktivít, predmetom diskusie medzi 
profesionálmi z oblasti práva a právnych vied, lingvistiky a translatoló-
gie, ale i medzi prekladateľmi. „Na tepe doby“ sú však zrejme študijné 
odbory na nemeckých univerzitách, ktoré ju už majú v ponuke34:

Die Europäische Rechtslinguistik widmet sich den Problemen, die 
sich aus der gesellschaftlichen und institutionellen Mehrsprachigkeit in 
der EU ergeben, und entwickelt in Forschung und Lehre eine Methodik 
für inter- und transdisziplinäre Lösungsansätze.35

Neodvážime sa zatiaľ vysloviť závažnejšie konštatovanie, no oča-
kávame tvorivé prínosy tejto disciplíny – pravdepodobne križovatky 
nielen lingvistiky a translatológie, ale aj právnych vied. Na závaž-
nosť tohto problému poukazujú i ďalší autori (Ďuricová, 2003, 2008, 
Böhmerová, Guldanová, Štefková, 2012).

34 Univerzita v Kolíne nad Rýnom
35 Európska právna lingvistika sa venuje problémom, ktoré vyplývajú zo spoločen-

skej a inštitucionálnej viacjazyčnosti EÚ a v rámci výskumu a výučby rozvíja 
metodiku  inter- a transdisciplinárnych riešení. (preložila J. R.)
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11. OTvOrené OTáZky dO dIskusIe

Pohľady do lingvistiky a translatológie nám ukázali, že paternalistic-
ký, niekedy až antagonistický vzťah medzi nimi bol prekonaný a obi-
dve disciplíny idú svojou cestou. Tak ako je škála textov veľmi široká, 
je mnohoraký aj prístup translatológov k „materiálu“. Teória umelec-
kého prekladu má k lingvistike asi najďalej, no ostatné subdisciplíny si 
vyžadujú faktografické vedomosti o jazyku v jeho konkrétnej realizácii. 
I keď sa niektoré smery (najmä teória skoposu a funkcionálna transla-
tológia) stavajú k jazykovede indiferentne, niekedy dokonca  s dešpek-
tom a ignorantsky, symbióze sa nevyhýbajme tam, kde sa inšpirujeme: 
napríklad v ponímaní textu, racionálnej, realistickej aj kritickej reflexii 
toho, aké rečové artefakty sa k nám v komunikácii dostávajú.

Za otvorené otázky do ďalšieho výskumu dnes považujeme naprík-
lad:
	Defektné texty: naivne sa nedomnievajme, že všetky recipované 

texty sú jazykovo-štylisticky a tematicky dokonalé alebo bezchyb-
né. Translatológia potrebuje manažment kvality východiskového 
aj cieľového textu: problém evaluácie prekladateľských výkonov  
a preložených textov je viac ako aktuálny, a to tak v kritike, ako  
i v didaktike a v praxológii prekladu.

	Paralelné texty, t. j. texty o tej istej téme napísané profesionálmi  
v rôznych jazykoch, rodenými hovoriacimi. Prekladateľom poslúžia 
na porovnanie terminológie, frazeológie a štýlu vo východiskovom  
a cieľovom jazyku a pri snahe vytvoriť autentický cieľový text.

V spoločenských vedách nemôžeme uzavrieť pohľad do problema-
tiky ani numericky vyčísleným prieskumom, ani hotovým výsledkom 
experimentu. Vstúpili sme do kolektívnej diskusie, v ktorej sme hľa-
dali odpovede na aktuálne problémy, a tešíme sa na reakcie a podnety  
z iných strán.
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dIdakTIcké mOžnOsTI učITeľa TlmOčenIa 
a Ich eFekTívnOsť v PraxI

Jaroslav Stahl

1. ÚVOD

Témou predkladaného článku je analýza palety didaktických mož-
ností učiteľa tlmočenia a ich uplatnenia. Súčasná situácia na tlmočníc-
kom trhu Slovenska a susedných krajín, ako aj celej EÚ je poznačená 
prebytkom nekvality, nízkymi cenami a deformáciami v oblasti dopy-
tu a ponuky, v dôsledku stúpajúcej jazykovej gramotnosti zákazníkov, 
zdanlivej nepotrebnosti tlmočníckych služieb a ich nedocenenia, ako 
aj aktivít agentúr. Tento stav si vyžaduje maximálne skvalitnenie vý-
učby, jej efektívnosti v záujme dosiahnutia špičkovej kvality absolven-
tov a tým aj ich lepšieho uplatnenia na trhu. Možnosti navrhujú nielen 
renomovaní autori, ale aj učitelia, ktorí ich návrhy kreatívne uplatňujú 
v praxi. Niektoré z nich sú predmetom nášho rozboru, ktorý má za cieľ 
selekciu najvhodnejších didaktických postupov v správnom období 
prípravy. To zahŕňa napr. gravitačný model lingvistickej pohotovosti či 
autonómiu študentov. Navrhované riešenia treba prispôsobiť konkrét-
nej skupine študentov OPT a do istej miery aj konkrétnej jazykovej 
kombinácii, v ktorej didaktický proces prebieha.

2. TeOreTIcký POhľad na PrOblemaTIku

Didaktika tlmočenia vo všetkých fázach výučby zohráva význam-
nú úlohu v príprave študentov a správne načasovanie a postupnosť pri 
uplatnení jednotlivých didaktických metód často rozhodujú o úspešnos-
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ti či neúspešnosti celého pedagogického procesu prípravy adeptov na 
tlmočnícke povolanie. Táto premisa, prirodzene, neplatí iba pre sloven-
ské univerzitné vzdelávacie ustanovizne, na ktoré je príspevok zame-
raný. K didaktike tlmočenia sa vyjadrovali všetci významní teoretici, 
počnúc J. Herbertom či D. Seleskovitchovou a končiac U. Kautzom či 
D. Gilom, pričom hlavné piliere ich didaktického príspevku zostávajú 
stabilnou súčasťou prípravy budúcich tlmočníkov.

Začnime kľúčovými predpokladmi, resp. požadovaným profilom 
ideálneho profesionálneho tlmočníka, na ktorom sa zhodnú všetci re-
levantní autori a z ktorého vyplýva aj hlavný cieľ výučby tlmočenia. 
Podľa Novákovej ide o „utvorenie typickej tlmočníckej kompetencie, 
ktorá sa explicitne prejavuje spontánnym preformulovaním textu CJ vo 
fáze syntézy po rýchlej a správnej identifikácii a asimilácii textu VJ“1. 
To je definícia okamžitého uplatnenia tejto kompetencie v konkrétnej 
situácii. Táto kompetencia je výsledkom rozvíjania viacerých kompe-
tenčných faktorov, ktoré sú o. i. aj predmetom tohto príspevku. Kautz 
definuje tlmočnícku kompetenciu takto: „Dolmetschen ist eine kom-
plexe, planmäßige, sowohl rekreative wie auch kreative Tätigkeit im 
Rahmen der transkulturellen sprachlichen Kommunikation zwischen 
verschiedensprachigen Partnern.“ a ďalej: „Dolmetschen besteht darin, 
dass ein Dolmetscher entsprechend einem Dolmetschauftrag und unter 
Berücksichtigung der Intentionen des Verfassers auf der Basis des Aus-
gangstext-Sinns einen Zieltext schafft.“2 Najjednoduchšie to podáva 
Makarová, keď prezentuje tento citát: „Take care of the sense and the 
sounds will take care of themselves“3 To je cieľ, ku ktorému musí učiteľ 
adeptov tlmočenia doviesť.

Tento cieľ však pozostáva z viacerých zložiek – vlastností, resp. ve-
domostí a zručností profesionálneho tlmočníka pričom centrálnym as- 
 

1  Nováková, T.: Tlmočenie: Teória, výučba, prax. Bratislava : Univerzita Komen-
ského, 1993, s. 95. 

2 Kautz, U.: Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München : 
Iudicium Verlag, 2000, s. 289.

3 Lewis, C.: Alice in Wonderland. London: Diamond Books, 1993. In: Makarová 
V.: Tlmočenie: Hraničná oblasť medzi vedou, skúsenosťou a umením možného. 
Bratislava : Stimul, 2004, s. 5.
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pektom prípravy sú didaktické metódy a postupy, s cieľom riešiť hlav-
né problémy tejto prípravy. Ak sa pozrieme na kľúčové kompetencie 
tlmočníka z nášho pohľadu, ide najmä o:
 – rozvoj recepcie a porozumenia textu,
 – prácu s krátkodobou pamäťou,
 – rýchlosť logického spracovania VT a produkcie CT,
 – pravdepodobnostno-logické overenie sémantického substrátu,
 – monitorovanie produkcie,
 – jazyková kompetencia,
 – interakcia s rečníkom a recipientom.

Tieto body sa vzťahujú na KT, keďže predstavuje prvý stupeň pri 
vzdelávaní konferenčných tlmočníkov a jeho zvládnutie je významným 
predpokladom úspešného nadobudnutia zručností ST, sú však, priro-
dzene, navzájom prepojené a od seba závislé.

Špecifickou súčasťou je príprava adeptov na prax a simulácia pod-
mienok, pokiaľ možno čo najviac sa približujúcich konferenčnej praxi.

V súvislosti s požiadavkami na didaktickú systematickosť sa venuje-
me najmä autorom novších publikácií s dosahom na prax.

Podrobnú analýzu čiastkových recepčných, transformačných a pro-
dukčných procesov pri KT a ST prináša Kautz4. Rozsah vedeckého 
príspevku neumožňuje hĺbkovú analýzu všetkých aspektov vymenova-
ných typov tlmočenia, poskytuje však príležitosť poukázať na hlavné 
problémy pri výučbe a na niektoré spôsoby riešení. Zásadný príspevok 
prináša aj Čeňková vo svojej monografii, pri zdôraznení špecifík jed-
notlivých tlmočníckych škôl v Európe a vo svete.5 V súvislosti s prak-
tickou prípravou študentov OPT na slovenských univerzitách prevažuje 
riešenie problémov týkajúcich sa krátkodobej pamäti, ale aj rýchlosti 
logického spracovania VT, produkcie CT, ako aj často prízvukovanej 
jazykovej kompetencie. Tieto otázky zdôrazňujú viacerí domáci autori, 

4 Kautz, U.: Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München : 
Iudicium Verlag, 2000, s. 289-333.

5 Čeňková, I. a kol: Teorie a didaktika tlumočení I. Praha : Univerzita Karlova, 
Filozofická fakulta, 2001.
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o. i. aj Nováková6, Ehrgangová7 či Franko a Mončeková8. Na tomto 
mieste zaujme príspevok zaoberajúci sa Gilovým gravitačným mode-
lom lingvistickej pohotovosti. Ako autori píšu, tento model definuje 
aktívnu a pasívnu zónu slovnej zásoby z hľadiska jej využívania pri 
tlmočení a dá sa dobre využívať pri výučbe simultánneho tlmočenia. 
Študenti zlepšili svoje výsledky, keď im bol predložený text, z ktorého 
boli odoberané jeho časti, určité slovné druhy a pod. Probandi vedeli 
spracovať text „pamäťovým zrakom“ a výrazne skvalitnili krátkodobú 
pamäť. Podobné cvičenie by sa dalo aplikovať aj na tlmočenie z listu 
ako súčasti prípravy, ako aj pri konzekutívnom tlmočení. Autori reali-
zovali aj komparatívny pokus s KT s výsledkom naznačujúcim existen-
ciu odlišných typov pamäti a lepších predispozícií jednotlivých adeptov 
na KT alebo ST. Aplikácia gravitačného modelu by mala mať v rámci 
osnov v príprave tlmočníkov pevné miesto, prirodzene pri zohľadnení 
ich jazykovej úrovne a etapy prípravy. 

Ďalším aspektom, ktorému treba venovať pozornosť v didaktike KT 
aj ST, je kvalita. Okrem zahraničných prác treba spomenúť vedecké 
práce T. Novákovej9 alebo Melicherčíkovej10. Práve tu vidno ingeren-
ciu praxe a potrebu jej reflexie pri výučbe už od jej samotného začiat-
ku. Ďalšie práce sú zamerané na rozbor analytických a neanalytických 
verbálnych dát v retrospektívnych tlmočníckych protokoloch,11 podľa 

 6 Nováková, T.: Tlmočenie: Teória, výučba, prax. Bratislava : Univerzita Komen-
ského, 1993.

 7 Ehrgangová, E.: Translatológia – veda a didaktika. In: Preklad ako interkultúrna 
komunikácia, Bratislava : Anapress, 2005, s. 91-98. 

 8 Franko, Š., Mončeková, E.: Empirický pohľad na výučbu tlmočenia podľa Gilo-
vých modelov. In: Preklad a tlmočenie 3. Zborník príspevkov z medzinárodnej 
konferencie 20. – 21.6.2001 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica :  FF Univerzity 
Mateja Bela, s. 148-152.

 9 Nováková, T.: Tlmočenie cez prizmu hodnotenia jeho kvality. In: Kontexty súdne-
ho prekladu a tlmočenia I.  Bratislava : Univerzita Komenského, 2012, s. 85- 97.

10 Melicherčíková, M.: Konzekutívne a simultánne tlmočený prejav v podaní štu-
dentov odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo. In: Od textu k prekladu VII. Praha :  
JTP, 2012, s. 59-69.

11 Antalová, H.: Differenzierungzwischen analytischen und unanalytischenVerbal-
daten in retrospektiven Dolmetschprotokollen. In: Translatologické reflexie. Bra-
tislava :  Iris, 2010, s. 7-16.
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vzoru S. Kaliny, na pokrok v kvalite simultánneho tlmočenia na za-
čiatku a konci jednotlivých semestrov, analýzy sú doplnené štatistikou 
a odporúčaniami na konkrétne opatrenia v didaktickom procese.12

Tento prehľad prác je východiskom analýz pre potreby praktickej 
didaktiky konzekutívneho aj simultánneho tlmočenia a každý čiastkový 
výsledok je predmetom uplatnenia v rámci navrhovaných opatrení vo 
výučbe.

3. dIdakTIcké mOžnOsTI 
PrI kOnZekuTívnOm TlmOčení

Pri pohľade na dnešnú didaktickú prax si treba uvedomiť, s aký-
mi objektmi pedagogického procesu pracujeme. Študenti OPT tvoria 
veľmi heterogénnu skupinu individualít s rôznou úrovňou jazykového 
vzdelania, s rôznym postojom k pedagogickému procesu a s vlastným 
cieľom štúdia. Spomínané aspekty môžu pôsobiť ako retardačný faktor 
s rušivým vplyvom na výsledok snaženia učiteľa. Odhliadnuc od uvá-
dzaných okolností, treba zabezpečiť zloženie študentov s minimálny-
mi rozdielmi vo vedomostiach a doteraz nadobudnutých tlmočníckych 
zručnostiach s cieľom rýchlejšie dosahovať stanovené ciele, v opačnom 
prípade sa rozdiely medzi študentmi v skupine budú zväčšovať.

Vychádzajúc z relatívne kompetenčne homogénnej skupiny adeptov 
tlmočenia, pre ktorú bude prebiehať vyučovanie v rámci 4 semestrov, 
treba stanoviť ciele pre každý jednotlivý semester a potom aj v prípa-
de tematických celkov, ktorými sa bude skupina zaoberať. Tieto ciele 
a kritériá ich splnenia študentmi treba oznámiť vopred, a to pre kaž-
dú kompetenciu osobitne (počúvanie a zápis, spracovanie textu a jeho 
produkcia, koordinácia činností, jazyková kompetencia atď.). Aj táto 
skutočnosť má vplyv na motivačnú stránku a postoj študentov.

12 Stahl, J.: Progres študentov OPT v tlmočení pomocou retrospektívnych protoko-
lov. In: Translatologické reflexie. Bratislava : Iris, 2010, s. 68-81.
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3.1 Možné štruktúry a metódy

Na základe vysvetlenia a doterajšej teoretickej výučby tlmočenia 
(KT a ST – translatológia) treba sprostredkovať študentom podstatu 
tlmočenia – prenos významovo ekvivalentnej informácie, podanej reč-
níkom v jazyku A v určitom prostredí a za určitých okolností do jazyka 
B príjemcovi neovládajúcemu jazyk A – na výstižnom príklade určitého 
vzorového textu. Môže to byť napr. text s potrebou prevodu jednotiek 
(anglosaských na kontinentálne) či transformácie iných reálií alebo po-
menovaní, ktoré sú v priamom preklade nezrozumiteľné. Príkladov je 
veľa, stačí uviesť niekoľko najjednoduchších: Všetko najlepšie nie je 
AllesBeste a operátor nie je iba Operator, ale aj Netzwerkbetreiber. Sa-
mozrejme, nejde iba o príklady na lexikálnej, ale aj vyššej syntaktickej 
úrovni. Taktiež Wild nie je iba divina, ale aj voľne žijúca zver. Ide o to, 
vysvetliť relevantnosť funkčného ekvivalentu, to znamená ekvivalentu 
s funkciou v texte CJ zodpovedajúcou funkcii v texte VJ.

Nasleduje niekoľko odporúčaní týkajúcich sa poradia a štruktúry 
textov. Ide najmä o tieto odporúčania:
– Začať treba s textami určenými na bilaterálne tlmočenie. Túto sku-

točnosť uvádza už Kautz13 a argumentuje správne jednoduchosťou 
prevažne spontánnych textov a ich časovou krátkosťou. Dobrým 
príkladom je simulovaný rozhovor na jednoduchú tému, ktorý môže 
viesť učiteľ s jedným študentom, pričom ďalší študent tlmočí.
o Nácvik bilaterálneho tlmočenia sa nemá predlžovať (odporúčané 

maximum sú 4 vyučovacie jednotky), resp. neskôr zaraďovať na 
úvod vyučovacej jednotky.

o Rýchlosť VT pri bilaterálnom tlmočení môže byť vyššia ako pri 
unilaterálnom KT.

o Vždy pritom treba vykonávať systematickú evaluáciu.

– Texty pre unilaterálne tlmočenie treba zaraďovať už od 3. až 5. vy-
učovacej jednotky. Kľúčovým aspektom je dodržanie logickej štruk-
túry textu s jednoznačnou argumentačnou líniou a s menším, resp. 

13 Kautz, U.: Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München : 
Iudicium Verlag, 2000, s. 352.
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s nulovým množstvom implicitných informácií.14 Typ unilaterálne-
ho textu možno uviesť prezentáciou prehľadne štruktúrovaného VT 
v materinskom jazyku a jeho reprodukciou inými slovami do 4. až. 
6. vyučovacej jednotky. Tento typ textu majú študenti zvládnuť bez 
notácie a má sa opakovať vo forme prezentácie v CJ a jeho refor-
muláciou v CJ. Túto formu študenti môžu opakovať počas celého 
prvého semestra.

Jedným z ďalších predpokladov úspešného zvládnutia úvodného 
semestra je voľná štruktúra VT, tzv. verbalizované texty, simulujúce 
voľný prejav producenta VT, resp. spontánne produkované VT ako 
také. Príprava učiteľa musí byť dôsledná, čítanie článkov z novín je 
smutným negatívnym príkladom.
o Postup pri smere tlmočenia začína z cudzieho do materinského 

jazyka: Dôvodom je nižšia lingvistická a formulačná kompeten-
cia študentov pri produkcii v cudzom jazyku ako CJ, recepcia je, 
resp. má byť na úrovni, zabezpečujúcej úplné pochopenie séman-
tického ekvivalentu VT, čím oponujeme Kautzovmu stanovisku 
o opačnom smere jazykov (z materinského do cudzieho).

o Pretlmočenie textu vykonajú viacerí študenti (tí opustia najprv 
učebnú miestnosť), pričom po pretlmočení nasleduje evaluácia 
nielen učiteľom, ale aj ostatnými členmi skupiny. V tejto súvis-
losti možno uplatniť aj čiastkovú autonómiu študentov, hoci so 
záverečným slovom pedagóga.

o Evaluácia nesmie byť iba negatívna, treba začať hodnotením prv-
kov, ktoré študent zvládol dobre. Dôvodom je, prirodzene, moti-
vačný aspekt.

o Významná je interakcia študentov a diskusia – zisťovanie príčin 
chýb, resp. zlyhania, predovšetkým v začiatočnej fáze.

o Všetky texty do 10. vyučovacej jednotky majú byť prezentova-
né bez možnosti použiť notáciu. Úvod do notácie prebehne počas 
1. – 2. vyučovacej jednotky, treba pritom poukázať na selektívny 
charakter údajov, ktoré sa zapisujú, a na prehľadnú štruktúru no-
tácie, s jasnou perspektívou situácie a aktantov VT.

o Paralelne so zavedením notácie sa zvyšuje aj kvantita (dĺžka) 

14 Tamtiež, s. 354.
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a následne informatívnosť VT, od 1 min. až 1,30 min. bez notácie, 
po 3 min. s notáciou (tieto údaje sú len orientačné, z dôvodu ko-
rektnosti je vhodné používať stopky).

o Kvôli rozvoju krátkodobej pamäti pre konzekutívne tlmočenie 
bez notácie skúšame aj dlhšie texty (3 min.) a hodnotíme tlmoče-
nie, hodnotia aj študenti. Úspešnosť pretlmočenia týchto textov je 
prekvapivo vysoká – až 80 %.

o Unilaterálne tlmočenie z materinského do cudzieho jazyka odpo-
rúčame realizovať až v 2. semestri (po 28. vyučovacej jednotke).

o V 2. až 3. semestri môžeme aplikovať aj Gilov gravitačný model, 
s elimináciou častí textu pri tlmočení z listu. Podrobnejší opis tej-
to metódy je uvedený v 2. kapitole.

o Priebežná autonómia študentov v príprave a prednese vlastných 
VT, určených na KT – túto metódu možno zaradiť už od 3. vyučo-
vacej jednotky.

3.2 Aplikované texty podľa didaktických cieľov
 
V závislosti od čiastkového cieľa, stanoveného v rámci osnov, resp. 

učiteľom treba vykonávať aj didaktizáciu konkrétnych textov. Prináša-
me niekoľko navrhovaných zásad pri stanovovaní postupnosti jednotli-
vých krokov v procese didaktizácie:
1. Prvé texty, vrátane textov určených na bilaterálne tlmočenie, majú 

byť zamerané na elementárne zachovanie významu, funkčného ekvi-
valentu VT, a preto nemajú byť informačne preťažené. Relevantné je 
aj zachovanie formy (oslovenie, formálny štýl).

2. Podobný cieľ sledujeme aj pri úvode do bilaterálneho tlmočenia. Na-
vyše sledujeme aj zaradenie aktuálnych informácií, čim rozširujeme 
mieru rozhľadenosti a informovanosti jednotlivých členov skupiny.

3. V neskoršej fáze (2. semester) môžeme zaradiť VT náročnejšie na re-
cepciu, s väčším množstvom mien, číselných údajov a ďalších pres-
ných dát, avšak pri existencii jednoznačných ekvivalentov v CJ, bez 
slovných hračiek a metafor. Nácvik je zameraný na kvalitnú recepciu 
aj produkciu textu v CJ.

4. Pravidelne zaraďujeme texty zamerané na formu, vyskytujúce sa 
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u zákazníkov v oblasti politiky a diplomacie. Tieto texty sa nevyz-
načujú vysokou informačnou hustotou, prevažujú zdvorilostné for-
mulácie a špecifický štýl. Cieľom je nácvik tlmočenia funkčných ek-
vivalentov a rýchle vyhľadávanie potrebnej terminológie z aktívnej 
slovnej zásoby.

5. Texty určené na tlmočenie z listu majú mať komplexnejšiu lingvis-
tickú štruktúru, vrátane vyššej informačnej hustoty aj informatív-
nosti textu15. Určené sú na nácvik novej slovnej zásoby, keďže ide 
o najvhodnejší spôsob ich sprostredkovania (študenti si texty môžu 
vziať) a kontroly ich zvládnutia, lebo sa obchádza podržanie infor-
mácie v pamäti. Ďalším merateľným kritérium je rýchlosť spracova-
nia textu, teda tempo tlmočenia a overenie jeho správnosti.

3.3 Pomocné kritériá evaluácie členov skupiny
 
Pomocné kritériá evaluácie úrovne študentov zahŕňajú pravidel-

né testy, ktoré sa majú zaraďovať po cca. 10 vyučovacích jednotkách 
(max. 5 týždňov). Odporúčaná štruktúra testov, ktorých trvanie nemá 
presiahnuť 5 – 7 minút, je takáto:
 – rýchly preklad vety, resp. frázy,
 – zápis synonyma,
 – zápis antonyma,
 – jednoduchý preklad lexikálnych jednotiek,
 – dopĺňanie viet, uplatňujúc valenčnú teóriu.

Posledný bod odporúčame zadávať až v 2. ročníku, resp. najskôr v 2. 
semestri (po 28. vyučovacích jednotkách). Dĺžka testu nemá presiahnuť 
preklad 4 viet, 5 – 6 synoným, resp. antoným a 10 lexikálnych jedno-
tiek. 

V tejto súvislosti si treba uvedomiť, že testy sú skutočne iba po-
mocným kritériom a slúžia na rozhodovanie sa pedagóga v prípade, ak 
výsledky študenta nie sú jednoznačné.

15 Informačná hustota je množstvo informácií v prepočte na dĺžku textu, zatiaľ čo 
informatívnosť je miera, resp. rozsah nových informácií pre tlmočníka.
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ZÁVER

Cieľom príspevku bolo upozorniť na kreatívne možnosti pedagó-
ga pri výučbe KT a na využitie doteraz úspešne aplikovaných metód 
známych autorov. Tieto návrhy sú iba zlomkom možností, snahou bolo 
však zapojenie študentov OPT a ich maximálna možná autonómia pri 
evaluácii a tvorbe vlastných textov. Niektoré spomínané metódy autor 
článku používa s úspechom počas posledných 10 rokov s merateľnými 
výsledkami. Tieto návrhy sa týkajú predovšetkým autonómie študentov 
OPT, pravidelných testov lingvistických vedomostí a tlmočenia textu 
vo viacerých variantoch. Realizácia výučby podľa Gilovho gravitačné-
ho modelu a ďalších metód bude predmetom ďalšieho výskumu.

Vysvetlivky k textu:

VT – východiskový text
CT – cieľový text
VJ – východiskový jazyk
CJ – cieľový jazyk
KT – konzekutívne tlmočenie
ST – simultánne tlmočenie
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akTuálne výZvy výskumu sÚdnehO 
Prekladu v slOvenskOm kOnTexTe.
PreZenTácIa PrOjekTu TransIus – Od kOnvencIí 

k nOrmám Prekladu v PrávnOm dIskurZe

Marketa Štefková

1. POsTavenIe sÚdnehO Prekladu na slOvensku

Medzinárodná odborná komunikácia sprostredkúvaná prekladate-
ľom je v dnešnom svete, charakterizovanom globalizačnými tenden-
ciami, nevyhnutnosťou. Medzinárodná odborná komunikácia v oblasti 
práva, predovšetkým v rámci Európskej únie  nadobúda na význame 
a tým úmerne narastá aj objem prekladov v tejto oblasti odborného dis-
kurzu. Zabezpečenie adekvátneho prekladateľského či tlmočníckeho 
úkonu je jedným z procesných práv občanov EÚ, ktoré môžu do znač-
nej miery ovplyvniť priebeh konania pred štátnymi orgánmi. 

Súdni prekladatelia na Slovensku na účely vykonávania preklada-
teľskej a tlmočníckej činnosti pre štátne orgány, ako aj pre fyzické 
a právnické osoby a zápisu do zoznamu tlmočníkov a prekladateľov 
MS SR okrem iných formálnych predpokladov musia absolvovať od-
bornú skúšku, ktorá otestuje ich prekladateľské a tlmočnícke kompe-
tencie, znalosť jazyka a odbornej terminológie.1 V súčasnosti ponúkané 
vzdelávanie súdnych tlmočníkov a prekladateľov sa zameriava na zna-
losť parciálnych oblastí právneho systému SR, na obsah zákona, ktorý 
upravuje výkon prekladateľskej a tlmočníckej činnosti pre štátne orgá- 
 

1 Bližšie k  tejto problematike napr. GULDANOVá (2010). 
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ny a príslušných vyhlášok, a čiastočne aj na etiku výkonu prekladateľ-
ského a tlmočníckeho povolania. 

Ide teda predovšetkým o externé aspekty výkonu tejto prekladateľ-
skej činnosti. Niektoré inštitúcie sa v prípravných kurzoch venujú aj 
základom z teórie odborného prekladu, no kurzy spravidla nie sú zame-
rané na konkrétne jazykové kombinácie. Príležitostné školenia mapujú 
len vybrané, čiastkové prekladateľské problémy, spravidla v rozšíre-
ných jazykoch.2

2. OdPOrÚčanIa medZInárOdných Fór

V nadväznosti na uvedené aspekty výkonu činnosti právnych pre-
kladateľov a tlmočníkov uvádzame niekoľko odporúčaní medzinárod-
nej pracovnej skupiny, ktorá analyzovala začlenenie súdneho prekladu 
a tlmočenia do právnej praxe jednotlivých členských štátov, právne 
úpravy tlmočenia a prekladu pre štátne orgány a vyhodnocovanie kva-
lity tlmočníckych a prekladateľských úkonov, ktoré boli publikované 
pod názvom Status Quaestionis (2006) a ktoré sú podnetom do disku-
sie o budúcnosti výkonu prekladateľského a tlmočníckeho povolania 
v kontexte štátnych orgánov.

Kompetentné orgány členských štátov EÚ:

•	 by sa mali zamerať na relevantné právne a etické aspekty právneho 
tlmočenia a prekladu a komunikovať ich zadávateľom právnych pre-
kladov a tlmočenia s cieľom zaškoliť ich týmto spôsobom na začle-
nenie právnych prekladateľov a tlmočníkov do fungovania štátnych 
orgánov,

•	 by mali zozbierať potrebné informácie a údaje na účely systematic-

2 V tejto súvislosti odkazujeme najmä na aktivity tlmočníckych ústavov. Niektoré 
z nich ponúkajú ucelené vzdelávanie v niektorých jazykoch (napr. Tlmočnícky 
ústav  FF PU v Prešove), niektoré príležitostné nadstavbové kurzy rôzneho zame-
rania, napr. pravopis cudzích mien a názvov štátov, preklad úradných dokladov 
(napr. Tlmočnícky ústav UPJŠ v Košiciach), odborné minimum (napr. Tlmočníc-
ky ústav FF UK v Bratislave, Tlmočnícky ústav UKF v Nitre).
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kého plánovania rozvoja kvality a funkčnosti právnych prekladov 
a tlmočenia v praxi, 

•	 by mali zriadiť špecializované vzdelávanie pre právnych preklada-
teľov a tlmočníkov na úrovni univerzitného vzdelávania, ktoré by 
mali v jednotlivých členských štátoch porovnateľnú štruktúru, obsah 
a úroveň, a tak by umožňovali výmenu študentov v jednotlivých ja-
zykových kombináciách,

•	 by sa mali zamerať na vyhodnocovanie kvality prekladateľských a tl-
močníckych úkonov. Navrhovanou formou vyhodnocovania kvality 
je pritom zaznamenávanie úkonov formou audio- a videonahrávok 
a ich následné vyhodnocovanie skúsenými prekladateľmi a tlmoč-
níkmi, ktorí prešli špecializovanou prípravou na vzdelávanie tlmoč-
níkov a prekladateľov a rozvoj ich profesionálnych kompetencií 
(Hertog, van Gucht, 2006, s. 189-200).

Aktuálnou výzvou v tejto súvislosti je vypracovanie samostatnej 
teórie prekladu právnych textov, ktorá je nevyhnutná na plnenie tej 
najdôležitejšej úlohy – na realizáciu adekvátnej odbornej komunikácie 
a na dosiahnutie cieľa komunikácie. S úlohou neustále zvyšovať kvalitu 
a úroveň prekladu právnych textov je úzko spätá ďalšia aktuálna výzva 
–  odstraňovať terminologickú nejednotnosť právneho jazyka.3 Dôleži-
tou úlohou v tejto súvislosti je aj profesionálne vzdelávanie preklada-
teľov a tlmočníkov na akademickej pôde, zvyšovanie kvality a úrov-
ne vzdelávania, ale aj ďalšie vzdelávanie prekladateľov a tlmočníkov  
– absolventov vysokoškolského štúdia, s cieľom zvyšovať kvalitu pre-
kladov právnych textov.  

Úlohy vyplývajúce z daných výziev možno riešiť len v úzkej spo-
lupráci odborníkov – lingvistov, translatológov, prekladateľov, práv-
nikov, pedagógov. Preto si táto oblasť zasluhuje pozornosť zo strany 
odbornej translatologickej obce v každom z členských štátov EÚ. Efek-
tívna koordinácia vzdelávania a riadenia prekladateľskej a tlmočníckej 

3 Porovnaj VAJíČKOVá, M., ĎURICOVá, A., KOSTELNíKOVá, M., TUHáR-
SKA, Z.: Stilistische Prinzipien der Gestaltung administrativer und juristischer 
Texte. Am Beispiel deutscher, slowakischer und englischer Texte der Europäi-
schen Union. Nümbrecht, 2011. 
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činnosti v kontexte právnej komunikácie a cielený manažmentu hodno-
tenia kvality uvedených úkonov na národnej úrovni, ako aj stanovenie 
štandardov  a vzdelávania v konkrétnych jazykových kombináciách by 
do značnej miery napomohli skvalitniť poskytované prekladateľské 
a tlmočnícke služby a tým by zefektívnili aj činnosť jednotlivých štát-
nych orgánov v kontakte s inojazyčnými občanmi.

Na systematické a hĺbkové spracovanie danej problematiky pracovná 
skupina z Filozofickej fakulty UK v Bratislave a Fakulty humanitných 
vied Mateja Bela v Banskej Bystrici vypracovala projekt TRANSIUS, 
ktorý v nasledujúcich štyroch rokoch spracuje viacero vyššie uvede-
ných parciálnych aspektov výkonu prekladateľskej činnosti v právnom 
diskurze, ktorý v krátkosti predstavíme v ďalšom výklade.

3. PrOjekT TransIus

Vychádzajúc z vyššie uvedených odporúčaní medzinárodných ve-
deckých skupín a situácie na Slovensku možno konštatovať, že v ob-
lasti prekladu právnych textov treba venovať pozornosť viacerým 
problémom, a to tak v oblasti výskumu, ako aj v oblasti realizácie 
a uplatňovania výsledkov výskumu v praxi. Tieto požiadavky tvoria 
bázu na formulovanie cieľov projektu TRANSIUS – Od konvencií 
k normám prekladu v právnom diskurze.

Hlavným cieľom projektu je sformulovanie ucelenej teórie prekladu 
právnych textov so zameraním na slovenčinu ako východiskový a cie-
ľový jazyk, na preklad vo viacjazyčných právnych systémoch (príklad 
Belgicka, Švajčiarska), fungovanie jedného jazyka vo viacerých práv-
nych systémoch (príklad nemčina, holandčina, švédčiny). Na jeho do-
siahnutie je nevyhnutné splnenie čiastkových cieľov projektu:
•	 zostavenie aktuálnej bibliografie z oblasti právneho jazyka a pre-

kladu právnych textov, prehľadu odkazov na relevantné jazykové 
technológie, organizácie, korpusy textov a ďalšie príbuzné zdroje 
informácií o právnom preklade, ktorá na Slovensku absentuje, a to 
na základe heuristického výskumu dostupných zdrojov a analyticko-
kritického hodnotenia získaných materiálov,
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•	 zostavenie teoretickej bázy na preklad právnych textov výberom te-
oretických postulátov z translatológie,  

•	 sformulovanie špecifík týkajúcich sa prekladu právnych textov 
z a do málo rozšírených jazykov,

•	 zostavenie súboru základného pojmového aparátu v slovenskom ja-
zyku, platného pre preklad z pracovných jazykov riešiteľského ko-
lektívu (anglický, nemecký, švédsky, holandský jazyk),

•	 tablovanie riešiteľského kolektívu v medzinárodnom kontexte 
a spolupráca s porovnateľnými inštitucionalizovanými skupinami 
vedeckých pracovníkov v zahraničí, ako napr. s Laboratory of Le-
gilinguistics, Adam Mickiewicz University, Poznaň, ktorá každo-
ročne organizuje konferenciu zameranú na právny preklad, súdne 
tlmočenie a porovnávaciu právnu lingvistiku, resp. s Komorou soud-
ních tlumočníku pri JTP v Prahe, či s Asociáciou ruských lingvistov  
– právnikov, ktorá pravidelne organizuje konferencie na tému práv-
nej lingvistiky a právneho prekladu, 

•	 zvyšovanie kvality a úrovne prekladu právnych textov.

3.1 Východiskové tézy projektu 

Na dosiahnutie hlavného cieľa projektu, sformulovanie samostatnej 
kategórie či teórie prekladu a na splnenie čiastkových cieľov, je ne-
vyhnutné realizovať výskum, predstavujúci široké spektrum činností 
a aktivít. 

Bázou predstavujúcou východisko na dosiahnutie tohto cieľa je 
existujúca teória prekladu, ktorej tézy a postuláty a možnosti ich vy-
užitia treba overiť v procese prekladu právnych textov. Vychádza sa 
pritom z hypotézy, že pre špecifický preklad právnych textov sa nebu-
dú dať úplne aplikovať len translatologické metódy a postupy, z čoho 
vyplýva interdisciplinárny charakter tohto výskumu, ktorý prepo-
jením poznatkov z oblasti právnej lingvistiky, teórie súdneho prekladu 
a eticko-praxeologických aspektov procesu súdneho prekladu ponúkne 
didaktikom prekladu a právnemu prekladateľovi pôsobiacemu v ob-
lasti právnej komunikácie slovenského právneho systému konkrétne 
podnety na profesionalizáciu a zefektívnenie výkonu jeho činnosti  
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a zároveň prinesie podnety na normovanie výkonu prekladateľskej čin-
nosti v právnom kontexte – v súlade so súčasnými trendmi v právnom 
preklade.

Pri riešení tohto projektu sa bude vychádzať zo súčasného stavu 
vlastných poznatkov a skúseností v oblasti prekladu právnych textov 
členov riešiteľského kolektívu, prípadne ich publikovaných výstupov 
z doterajšej výskumnej činnosti v danej oblasti, ako aj z poznatkov, zo 
skúseností a z výstupov výskumnej činnosti z oblastí, ktoré sú relevant-
né na realizáciu projektu, ako sú napr.: korpusová lingvistika, kogni-
tívna lingvistika či počítačom podporovaný preklad. Viacerí členovia 
riešiteľského kolektívu pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a zá-
roveň ako vedeckí pracovníci a prekladatelia právnych textov v zmys-
le zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalší členovia riešiteľské-
ho kolektívu nadviažu na svoje vedecké a výskumné výsledky, rozšíria 
svoje doterajšie vedecké a výskumné bádanie na oblasť právnych tex-
tov, na ktoré budú nazerať v kontexte kognitívnej lingvistiky, korpuso-
vej lingvistiky a jednotlivých lingvistických disciplín (napr. terminoló-
gia, štylistika, textová štylistika, lexikológia a lexikografia).

Druhá hypotéza vyplýva z charakteru právneho jazyka  a z jeho 
prepojenia s právnym systémom. Na základe vlastností a zvláštností 
právneho jazyka, ktorý nie je medzinárodným jazykom, ako je to v prí-
pade ostatných odborných jazykov, ale je viazaný na konkrétny právny 
systém, je pri riešení projektu veľmi dôležitá spolupráca s odborník-
mi – právnikmi. Neodmysliteľnou súčasťou prekladu je analýza a in-
terpretácia právnych textov, čo je úzko späté s porovnávaním právnych 
systémov. V tejto oblasti spolupráca s právnikmi predstavuje neodmys-
liteľnú súčasť riešenia projektu.

Súdny preklad je jednou z mála oblastí odborného prekladu, ktorá je 
úzko viazaná na úradné jazyky krajiny, v ktorej právny systém fungu-
je. Následkom migrácie, utečenectva, rozširovania obchodných aktivít 
a rozvojovej spolupráce v tejto oblasti častejšie ako v iných oblastiach 
vzniká dopyt aj po prekladoch z málo rozšírených jazykov. V pra-
xi je prekladateľ z, resp. do málo rozšíreného jazyka konfrontovaný  
s množstvom špecifických problémov – od širokého spektra zadávate-
ľov a textových formátov, žánrov a odborov či neexistencie základných 
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slovníkov až po  veľmi obmedzenú možnosť konzultovať problémy pri 
preklade s kolegami.  

Treťou hypotézou, ktorá tvorí východisko teoretického i praktické-
ho výskumu riešiteľského kolektívu, je predpoklad, že z dôvodu veľkej 
diverzity terminologických oblastí textov zadávaných na preklad pre-
kladateľ právnych textov pri  kombináciách málo rozšírených jazykov, 
medzi ktoré zaraďujeme aj slovenčinu, často nie je schopný vlastnými 
silami vytvárať kvalitné prekladateľské pomôcky, ktoré by mu pomohli 
v budúcnosti profesionalizovať jeho prácu a systematicky uchovávať 
vytvorené ekvivalenty a použité paralelné texty. Prekladateľ často nemá 
k dispozícii ani všeobecné prekladové slovníky či terminologické da-
tabázy v požadovaných jazykových kombináciách, a preto je odkázaný 
na náhradné prekladateľské postupy, ako je napr. používanie paralel-
ných textov, zostavovanie a komparácia pojmových systémov. 

Tieto metódy v praxi často prinášajú kvalitnejší výsledok ako nekri-
tické a nekompetentné používanie dvojjazyčných právnických slovní-
kov či terminologických databáz, ale vyžaduje si oveľa väčšiu zbehlosti 
a skúsenosti v práci so všetkými dostupnými zdrojmi informácií – od 
analýzy primárnych prameňov práva cez výkladové slovníky a databá-
zy, konzultácie s odborníkmi až po náhradné prekladateľské postupy 
v prípade nedostatočnej ekvivalencie. Tieto kompetencie a pomôcky, 
ako aj teoretická báza sú plánovanými výstupmi projektu.4

Všetky výstupy riešenia projektu sú veľmi dôležité na zvyšovanie 
úrovne a kvality vysokoškolského vzdelávania prekladateľov a tlmoč-
níkov, ale aj na zvyšovanie úrovne a kvality prekladov právnych textov 
na Slovensku vôbec. Preto budú aktuálne zverejňované, sprístupnené 
pre odborníkov v praxi a aplikované a overované v edukačnom procese 
a v praxi. Jednotlivé aktivity a zámery počas riešenia projektu sú navr-
hované tak, aby systémovo a logicky na seba nadväzovali a aby dosiah-
nuté čiastkové výsledky tvorili bázu na ďalšie smerovanie výskumu. 
Všetky jednotlivé čiastkové výstupy smerujú k špecifikovaniu zvlášt-
ností prekladu právnych textov a na základe toho aj k formulovaniu sa-
mostatnej teórie prekladu právnych textov. Originálnosť projektu teda 

4 Porovnaj ŠTEFKOVá, M.: Ekvivalencia a interpretácia - kľúčové aspekty v pro-
cese prekladu právnych textov. (2005).
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spočíva vo výstupoch, ktorými budú prezentované ciele projektu a ktoré 
vyplnia prázdne miesta, doplnia absentujúcu literatúru a ich aplikácia 
v praxi prispeje k zvýšeniu úrovne a kvality prekladu právnych textov. 

3.2 Metódy a postupy

Na dosiahnutie cieľa plánovaného výskumu, ako aj na dosiahnutie 
jednotlivých čiastkových výstupov budú realizované predovšetkým tie-
to činnosti, pričom budú použité uvedené metódy a postupy:

Pri každom výskume je nevyhnutné opierať sa o doterajšie poznat-
ky publikované v odbornej literatúre. Na Slovensku a aj v „európskom 
priestore“ absentuje bibliografia z oblasti prekladu právnych textov. 
Preto je nevyhnutné vytvoriť takúto publikáciu, ktorá bude následne 
tvoriť bázu na ďalší výskum.

•	 Metódou heuristického výskumu bude treba zmapovať dostupné re-
levantné pramene o právnom preklade na rôznych nosičoch (printo-
vých, elektronických, mapovanie interných materiálov), ktoré boli 
publikované parciálne a dotvárajú mozaiku súčasnej translatologic-
kej reflexie súdneho prekladu vo vybraných krajinách EÚ.

•	 Na základe zistených bibliografických výsledkov treba kriticky 
zhodnotiť invenciu a tvorivý prínos jednotlivých prác, identifikovať 
inšpiratívne zdroje, tendencie výskumu, ale aj kriticky analyzovať 
neproduktívne zdroje a tiež identifikovať biele miesta v translatolo-
gickej reflexii právneho prekladu.

Pri zostavovaní teoretickej bázy na preklad právnych textov a pri 
formulovaní špecifík pre preklad právnych textov sa bude využívať 
predovšetkým:

•	 teoreticko-deskriptívna, 
•	 empirická,
•	 analytická
•	 a komparatívna metóda.

Znamená to, že na základe využitia zostavenej bibliografie budú vy-
selektované, opísané a vyhodnotené produktívne inšpiratívne podnety  
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a nosné tendencie vo výskume právnych textov z hľadiska textovej lin-
gvistiky, terminológie, ale hlavne translatológie. 

Paralelne s evaluáciou teoretických východísk a dostupných zdro-
jov riešiteľský kolektív zmapuje prax súdneho prekladu na Slovensku 
prostredníctvom dotazníkového a štatistického výskumu dát dostup-
ných v archíve Ministerstva spravodlivosti SR a u zadávateľov práv-
nych prekladov zo strany štátnych orgánov. Získané dáta budú následne 
konfrontované s teóriou a závery poslúžia na formulovanie noriem na 
riešenie prekladateľských problémov a na hodnotenie kvality právnych 
prekladov.

Ťažiskom následného výskumu bude analýza právnych textov a ana-
lýza prekladov právnych textov, pričom budú opísané translatologické 
problémy prekladu právnych textov. Na objektivizáciu týchto problé-
mov bude nevyhnutné zistiť a opísať problémy, ktoré sprevádzajú pre-
kladateľov v ich prekladateľskej praxi, a to formou dotazníka a porov-
návacou metódou. Na základe tohto prieskumu sa zistí, aké metódy 
a postupy sa používajú v praxi, a jeho vyhodnotením a porovnaním od-
povedí sa zostavia najčastejšie problémy pri preklade právnych textov.

Následne bude výskum zameraný na analýzu konkrétnych aspektov 
právneho prekladu, ktoré v odbornej literatúre  neboli komplexne spra-
cované, ako je uplatnenie jazykových technológii v právnom preklade, 
ustaľovanie noriem a konvencií, profesionalizácia súdneho prekladu 
z a do málo rozšírených jazykov, s dôrazom na postavenie slovenčiny 
v právnom preklade, interpretácia a preklad bezekvivalentnej právnej 
terminológie a právna terminológia v špecifických kontextoch, pričom 
špecifický dôraz bude kladený na slovenčinu ako na východiskový 
a cieľový jazyk právneho prekladu.

Na etablovanie sa riešiteľského kolektívu v medzinárodnom kontex-
te bude nevyhnutné nadviazať a rozšíriť spoluprácu s porovnateľnými 
inštitucionalizovanými skupinami vedeckých pracovníkov v zahraničí. 
Cestou na dosiahnutie tohto cieľa bude publikovanie čiastkových vý-
sledkov výskumu v zahraničí, účasť na zahraničných konferenciách, 
výmena skúseností a poznatkov.
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4. ZÁVEROM

Požadovaná úroveň a kontrola kvality úkonov vykonávaných prek-
ladateľmi, ktorí sú registrovaní na Ministerstve spravodlivosti SR, je 
daná príslušným zákonom a vyhláškami, ktoré normujú činnosť týchto 
prekladateľov. Tieto predpisy sa zväčša zameriavajú na technické as-
pekty prekladateľského úkonu. Posúdenie kvality prekladu však v sebe 
zahŕňa oveľa viac ako len splnenie zadania podľa daných parametrov, 
ako je termín, rozsah, úplnosť obsahu, formálna stránka a pod.5

Projekt, ktorý predstavujeme v našom príspevku, by mal na zákla-
de vedeckého a štatistického výskumu súdneho prekladu na Sloven-
sku napomôcť pri profesionalizácii a skvalitnení činnosti prekladate-
ľov v právnom diskurze, a to najmä objektivizáciou východiskových 
faktov a údajov, systematickým rozpracovaním parciálnych aspektov 
danej činnosti a spracovaním niekoľkých pomôcok pre prekladateľov, 
študentov a výskumníkov v danej oblasti odborného prekladu.

pOUŽITÁ LITERATÚRA

GULDANOVá, Z.: Tlmočník verzus prekladateľ podľa zákona o súd-
nych tlmočníkoch a prekladateľoch. In: Teória a prax súdneho prekladu  
a tlmočenia. Bratislava, 2010, s. 12-22. 

HERTOG, E. a V. J. GUCHT: Status Quaestionis. Ouestionnaire on the 
provision of Legal Interpreting and Translation in the EU. Antwerp; 
Oxford; Portland, 2008.

RAKŠáNYIOVá, J.: Cielená príprava na prekladateľské povolanie. In: 
Rakšányiová, J. (ed.): Šesť aspektov translácie. Bratislava: AT PUBLIS-
HING, 2008.

RAKŠáNYIOVá, J.: Translatologické kompetencie adepta prekladateľ-
stva. Bratislava,2009. 

ŠTEFKOVá, M: Ekvivalencia a interpretácia - kľúčové aspekty v procese 

5  Bližšie k uvedenej problematike pozri napr. RAKŠáNYIOVá, J.: Cielená príp-
rava na prekladateľské povolanie (2008). RAKŠáNYIOVá, J.: Translatologic-
ké kompetencie adepta prekladateľstva (2009).



– 145 –

prekladu právnych textov. In: Rakšányiová, J. (ed.): Preklad ako inter-
kultúrna komunikácia. Bratislava, 2005, s. 131-141.

VAJíČKOVá, M. a A. ĎURICOVá, M. KOSTELNíKOVá, Z. TUHáRS-
KA: Stilistische Prinzipien der Gestaltung administrativer und juristi-
scher Texte. Am Beispiel deutscher, slowakischer und englischer Texte 
der Europäischen Union. Nümbrecht, 2011. 

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja 
na základe Zmluvy č. APVV-0226-12.



– 146 –

recenZIa

Klaudia Gibová:
O preklade anglických právnych textov EÚ. 

Lingvisticko-translatologická analýza.

Patrik Ambrus

Publikácia Klaudie Gibovej je významným príspevkom v oblasti 
skúmania právnej angličtiny. Je to doteraz najkomplexnejší pohľad na 
túto oblasť z perspektívy Slováka, ktorý prináša užitočné informácie 
nielen pre prekladateľov, pre ktorých je predovšetkým určená, ale aj 
pre lingvistov a učiteľov, lebo odkrýva nové pohľady na odborný jazyk.

Užitočnosť práce je aj v tom, že si autorka vybrala problematiku 
prekladania dokumentov Európskej únie, ktoré predstavujú svojráznu 
oblasť z hľadiska výberu jazykových prostriedkov, pri ktorom treba 
dodržať špeciálne požiadavky komplikujúce prácu prekladateľa. Azda 
by sa tento typ prekladu dal porovnať s prekladom poézie, kde okrem 
významu treba v preklade zohľadniť aj množstvo iných prostriedkov 
nevyhnutných na dosiahnutie rovnakého efektu, aký poskytuje origi-
nál. Autorka si za cieľ kladie  analyzovať právny jazyk a štýl najmä na 
grafickej, gramatickej a lexikálnej úrovni a preskúmať prekladateľské 
postupy so zámerom sprostredkovať komplexný pohľad na výsledky 
prekladateľskej činnosti. Vo svojom výskume použila metódu kontras-
tívnej textovej analýzy, analyticko-deduktívnu metódu a čiastočne me-
tódu korpusovej analýzy.

Skúmanie autorky sa opiera o bohaté poznatky získané štúdiom od-
bornej literatúry; pracovala s úctyhodným počtom odborných prác, kto-
rých hlavné myšlienky zosumarizovala v rozsiahlom opise súčasného 
stavu bádania v predmetnej oblasti. Autorka sa usiluje aj o prepojenie 
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teórie a praxe, keďže svoj výskum zamerala na potreby prekladateľov. 
Okrem spomenutých odborníkov v oblasti lingvistiky knihu určite oce-
nia aj ďalší bádatelia, a to nielen v oblasti angličtiny, ktorí nadviažu na 
doterajšie výsledky v skúmaní právnej angličtiny. 

Z hľadiska toho, že zamýšľaným adresátom práce sú najmä prekla-
datelia, sa na niektorých miestach zdá, že kniha obsahuje azda priveľa 
teórie. Stálo by za uváženie, či by nebolo možné vypracovať aj prak-
tický pendant k tejto publikácii, kde by sa texty dali využiť na analýzu 
a zostaviť cvičenia na osvojenie si charakteristických prvkov právnej 
angličtiny používanej na pôde inštitúcií Európskej únie.

Kniha obsahuje 5 hlavných kapitol. Prvá z nich je predovšetkým 
uvedením do problematiky a hodnotením prínosu iných bádateľov. Po-
dáva základné informácie o skúmanej oblasti, o jej doterajšom spraco-
vaní v odbornej literatúre, opisuje použité metódy a stanovené ciele, 
formuluje hypotézy, a to všetko prehľadne, takže sa čitateľ v problema-
tike dobre orientuje. 

Druhá kapitola podáva všestrannejší obraz o právnom jazyku, pre-
zentuje typológiu právnych textov a charakterizuje jazyk dokumentov 
Európskej únie. 

V tretej kapitole sa autorka sústreďuje na jazykovú politiku orgánov 
Európskej únie a na špecifické vlastnosti ich dokumentov. 

Štvrtá kapitola je pohľadom na grafickú, gramatickú a lexikálnu ro-
vinu a ich vzájomnú súhru v tvorbe právnych textov. 

Najobsažnejšia piata kapitola opisuje jednotlivé prekladateľské po-
stupy, ktoré autorka identifikovala v korpuse.

Spracovanie má rozhodne množstvo pozitív a je svedectvom o ve-
deckej spôsobilosti a akríbii autorky diela. Za cenné považujem jej po-
hľady na syntaktické útvary v právnej angličtine a slovenčine, vážim 
si najmä jej odhodlanie neobísť túto problematiku, hoci jej riešenie je 
veľmi náročné na pozornosť a čas a vyžaduje si ovládanie jazykové-
ho systému do detailov. Pozitívne hodnotím aj logický spôsob analýzy 
a interpretácie výsledkov, ktorý poukazuje na tvorivý potenciál autorky 
a naznačuje, že naozaj invenčným spôsobom dokáže využiť teoretické 
poznatky pre lepšie porozumenie takému zložitému procesu, akým je 
práve preklad.

Záverom chcem zdôrazniť pôvodnosť, obsažnosť a vlastný prístup 
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k spracovaniu problematiky a užitočnosť publikácie najmä pre prekla-
dateľov. Keďže ide o mladú autorku, možno očakávať ešte veľa nových 
poznatkov, ktoré nám predostrie. A ako bolo spomenuté, vítaná bude 
aj praktická príručka k tejto publikácii, ak sa Klaudia Gibová na to po-
dujme.



– 149 –

recenZIa 
monografie Daniely Müglovej 

„Komunikácia, tlmočenie preklad alebo prečo spadla 
babylonská veža?“

Jaroslav Stahl

Predkladaná monografia vynikajúcej teoretičky prekladu a tlmoče-
nia, ako aj skúsenej pedagogičky profesorky Müglovej prezrádza a sľu-
buje veľa už vo svojom názve. Za výstižnou metaforou v titule sa skrýva 
komplexná analýza fenoménu tlmočenia a prekladu. Pred nimi sa však 
autorka vracia k podstate a k materiálu, s ktorými prekladatelia a tl-
močníci pracujú – jazyku a jeho mnohovrstevnosti – a ku komunikácii 
ako výsledku jeho používania. Daniela Müglová začína základnými as-
pektmi komunikácie a výstižne ju vysvetľuje na základe Searleho teórie 
rečových aktov. Na tomto mieste odhaľuje podstatu komunikačnej inte-
rakcie, ako aj možné zdroje komunikačných šumov. Príkladom toho je 
napr. podkapitola 1.3. Jazyku sa venuje v ďalších podkapitolách z poh-
ľadu jeho analýzy ako semiotického systému. Klasifikuje typy textov 
a ich hlavné kritériá (Beaugrande a Dressler). Zaujímavá je v tomto 
kontexte aj aplikácia pohľadu na text podľa Gricea a jeho kooperač-
ných maxím. Veľkú pozornosť autorka venuje neverbálnej komuniká-
cii, opierajúc sa o viacerých autorov (o. i. aj o Čeňkovú) a zdôrazňujúc 
jej ťažiskový význam v procese tlmočenia. K nemu sa Müglová vracia 
v podkapitole 1.9, venovanej rozdielom medzi mono- a interlingválnou 
komunikáciou a tvoriacej prechod k nasledujúcej druhej časti mono-
grafie o tlmočení s diachronickým exkurzom aj so synchrónnym pre-
hľadom problematiky. Autorka nevynecháva jediný aspekt tlmočenia, 
počnúc typológiou tlmočenia, ekvivalenciou cez problematiku kvality, 
techniky tlmočenia, fenomén pamäti a končiac „tlmočníckym desato-
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rom“. Skutočnosť, že nejde o klasickú monografiu, vidno ihneď v tretej 
kapitole spoluautora doktora Dvoreckého, prierezovo venovanej pre-
kladu zo všetkých relevantných pohľadov, ako napr. prekladateľskou 
analýzou, zoznamovaním sa s východiskovým textom, translačnou ty-
pológiou textov a jednotlivými krokmi prekladateľskej analýzy. Rešerš 
ako ťažisková metóda a súčasť analýzy je neodmysliteľnou aktivitou, 
ktorú nemôže ignorovať ani najskúsenejší prekladateľ. Ide tu predo-
všetkým o prácu so slovníkmi, s paralelnými textami a s glosármi. Dvo-
recký správne podotýka, že spoluprácu s konzultantmi nemožno podce-
ňovať ani v ére moderných komunikačných technológií.

Za kreatívnu a prínosnú možno pokladať štvrtú časť s podnázvom 
Tri oriešky pre prekladateľa, venovanú obrazným výrazovým prostried-
kom, teda metafore, slovným hračkám, okrídleným výrazom a fraze-
ologizmom. Cenný návod na prácu s textom dopĺňajú výstižné príklady 
a podnety na voľbu správneho postupu pri preklade.

Michal Dvorecký v piatej kapitole poukazuje na význam lexikogra-
fie pre prekladateľa a oboznamuje čitateľa so základnými pojmami, so 
štruktúrou slovníkov na makro- a mikroúrovni a nezabúda ani na ich 
typológiu. Keďže práca so slovníkom zostáva pre prekladateľa nevy-
hnutnosťou, kapitola organicky zapadá do celej publikácie.

Ďalší zo spoluautorov, Martin Mačura, sa v kapitole 6 vracia k vy-
užitiu počítačov v preklade, ich možnosťami, ale aj obmedzeniami 
v súčasnej praxi.

V závere monografie sa autorka vracia k axiómam prekladateľskej 
činnosti a pripomína prekladateľovi podstatu jeho ťažkej, ale kreatívnej 
úlohy.

Publikácia Komunikácia, tlmočenie, preklad je titulom, ktorý by 
mal byť povinným čítaním nielen pre teoretikov prekladu a tlmočenia, 
ale najmä pre tlmočníkov a prekladateľov v praxi, aby im pripomenul 
podstatu ich práce a študentov odboru prekladateľstva a tlmočníctva, 
aby ich naviedol na správnu cestu pri ich budúcom náročnom povolaní. 
Kniha tým uzatvára ďalšiu medzeru na knižnom trhu translatologicky 
zameraných monografií.
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