
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

ODBORNÉ SEMINÁRE PRE PREKLADATEĽOV 
 

V súlade so zákonom č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a v súčinnosti s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky 

 

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach a Tlmočnícky ústav FF UPJŠ v Košiciach vypisujú 

 

Dvojsemestrálne štúdium  

odborného prekladu  

vo forme jednodňových seminárov  

 

pre anglický, nemecký a francúzsky jazyk 

v akademickom roku 2018/2019 

 

HARMONOGRAM: 

 

01. a 15. decembra 2018 

12. a 19. januára 2019 

02. a 16. februára 2019 

02. a 16. marca 2019 

06. a 20. apríla 2019 

04. a 18. mája 2019 

 

 

 

 

 



Tematické oblasti seminárov 
 

 

TÉMA č. 1: Preklad toponým a názvov orgánov, organizácií a inštitúcií, 

terminológia obchodných spoločností 
 

- teoretická základňa a praktické ukážky prekladu toponým a názvov orgánov, organizácií 

a inštitúcií; 

- prekladateľské úskalia spojené s prekladaním slovenských názov do cudzieho jazyka; 

- prekladateľské úskalia spojené s prekladaním cudzích názvov do slovenského jazyka;  

- identifikácia a precvičovanie základných metód prekladania špecifických názvov. 

 

 

TÉMA č. 2:  Preklad dokladov o vzdelaní 
 

- teoretická základňa a praktické ukážky prekladu dokladov o vzdelaní - vysvedčenia, 

maturitné vysvedčenia, diplomy, výučné listy a pod; 

- prekladateľské úskalia spojené s prekladom slovenských dokladov o vzdelaní do 

cudzieho jazyka; 

- prekladateľské úskalia spojené s prekladom zahraničných dokladov o vzdelaní do 

slovenského jazyka;  

- formálne a obsahové kritériá spojené s vyhotovovaním prekladu takýchto listín; 

- translatologické a interkultúrne hľadiská a rozdielnosti vo vzdelávacích systémoch 

rozhodujúce pre funkčne ekvivalentný preklad. 

 

TÉMA č. 3: Preklad matričných dokumentov 
 

- teoretická základňa a praktické ukážky prekladu matričných dokumentov –  rodný list, 

sobášny list, úmrtný list atď.; 

- základné informácie a prehľad dokumentov vydávaných matričnými úradmi na Slo-

vensku a v zahraničí; 

- prekladateľské úskalia spojené s prekladom slovenských matričných dokumentov do cu-

dzieho jazyka; 

- prekladateľské úskalia spojené s prekladom zahraničných matričných dokumentov do slo-

venského jazyka;  

- formálne a obsahové kritériá spojené s prekladaním takýchto listín; 

- translatologické hľadiská, kultúrne rozdielnosti atď. dôležité pre preklad. 

 

TÉMA č. 4/I, 4/II:      Preklad písomností súdov  
 

- systematika a terminológia relevantných právnych systémov; 

- teoretická základňa a praktické ukážky prekladu písomností súdov, napr. predvolanie na 

pojednávanie, predvolanie svedka, rozsudky, predbežné opatrenie, poučenie svedka,  

upovedomenie poškodeného o hlavnom pojednávaní, nariadenie výkonu trestu, platobný 

rozkaz,  rozsudok,  uznesenie, platobný príkaz, opravné prostriedky: riadny opravný  

prostriedok, odvolanie, obnova konania, dovolanie atď; 

- prekladateľské úskalia spojené s prekladom písomností slovenských súdov do cudzieho 

jazyka; 

- prekladateľské úskalia spojené s prekladom písomností zahraničných súdov do slo-

venského jazyka;  

- formálne a obsahové kritériá spojené s prekladaním takýchto písomností; 



- translatologické hľadiská a rozdielnosti v právnych systémoch rozhodujúce pre funkčne   

ekvivalentný preklad. 

 

TÉMA č. 5:      Preklad písomností prokuratúr  
 

- teoretická základňa a praktické ukážky prekladu písomností prokuratúr, napr. žiadosť  

o právnu pomoc, (európsky) zatýkací rozkaz, obžaloba, dohoda o vine a treste atď.; 

- prekladateľské úskalia spojené s prekladom písomností slovenských prokuratúr do 

cudzieho jazyka; 

- prekladateľské úskalia spojené s prekladom písomností zahraničných  prokuratúr do slo-

venského jazyka;  

- formálne a obsahové kritériá spojené s vyhotovovaním prekladu takýchto písomností; 

- translatologické hľadiská a rozdielnosti v právnych systémoch rozhodujúce pre funkčne   

ekvivalentný preklad. 

 

TÉMA č. 6:      Preklad písomností policajných orgánov  
 

- teoretická základňa a praktické ukážky prekladu písomností policajných orgánov, napr. 

uznesenie o začatí trestného stíhania; 

- prekladateľské úskalia spojené s prekladom písomností slovenských policajných orgánov 

do cudzieho jazyka; 

- prekladateľské úskalia spojené s prekladom písomností zahraničných policajných 

orgánov do slovenského jazyka;  

- formálne a obsahové kritériá spojené s vyhotovovaním prekladu takýchto písomností. 

 

TÉMA č. 7:      Preklad listín z oblasti občianskeho práva  
 

Občiansky zákonník a z neho vyplývajúce listiny a dokumenty, napr.:  

- zmluva: darovacia, o dielo, o pôžičke, nájomná, o ubytovaní, poistná, závet. 

 

TÉMA č. 8:      Preklad listín z oblasti obchodného práva  

 
Obchodný zákonník a z neho vyplývajúce listiny a dokumenty, napr.: 

- zmluva: kúpna, o prenajatej veci, licenčná, o uložení veci, o skladovaní, o dielo, 

mandátna, komisionárska, o kontrolnej činnosti, zasielateľská, o preprave veci, o nájme 

dopravného prostriedku, o prevádzke dopravného prostriedku, o sprostredkovaní, 

o obchodnom zastúpení, o nevýhradnom obchodnom zastúpení, o výhradnom obchodnom 

zastúpení, o tichom spoločenstve, o otvorení akreditívu, o dokumentárnom akreditíve, 

o inkase, o bankovom uložení veci, o bežnom účte, o vkladovom účte, cestovný šek, sľub 

odškodnenia. 

 

TÉMA č. 9:      Preklad listín z oblasti trestného práva 
 

Trestný zákon a materiály a dokumenty orgánov činných v trestnom konaní, napr.: 

- opatrenie, príkaz na zadržanie, rozsudok. 

 

TÉMA č. 10:   Preklad listín z oblasti rodinného práva  

 
Zákon o rodine a z neho vyplývajúce listiny a dokumenty.  

 



TÉMA č. 11:   Preklad listín z oblasti pracovného práva 
 

Zákonník práce a z neho vyplývajúce listiny a dokumenty (pracovná zmluva, dohoda 

o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, zmluva ...). 

-  

TÉMA č. 12    Preklad notárskych listín  

 
- Napr. notárska zápisnica, splnomocnenie, bankové garancie, peňažné depozity.  

  

 

Obsah tém č. 7 až 11: 

 

- systematika a terminológia jednotlivých oblastí práva; 

- legislatíva pre jednotlivé oblasti práva; 

- teoretická základňa a praktické ukážky prekladu listín; 

- prekladateľské metódy, nástroje, postupy a prostriedky spojené s aktívnym aj pasívnym 

prekladom listín; 

- translatologické hľadiská a interkultúrne rozdielnosti v právnych systémoch rozhodujúce 

pre funkčne ekvivalentný preklad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁKLADNÉ VÝUČBOVÉ TÍMY: 

 

   JAZYK     VYUČUJÚCI     
 

ANGLICKÝ:    PhDr. Štefan Franko, PhD.  

PhDr. Slávka Janigová, PhD.          
 

FRANCÚZSKY:   PhDr. Mária Paľová, PhD.      

Mgr. Roman Gajdoš      

 

NEMECKÝ:     PhDr. Marion Bujňáková, CSc.  

PhDr. Radoslav Berecký  

Mgr. Blanka Jenčíková 

 

SPOLOČNÉ ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE 

 

Trvanie jednodňového seminára:  SOBOTA: 09.00  - 17.00 hod.  - 10 vyučovacích hodín 

 

Lehota na prihlásenie:  do 30. novembra 2018  

         

Cieľová skupina:: prekladatelia AJ, NJ, FJ a adepti na výkon tejto činnosti 

 

Minimálny počet aktívnych účastníkov v jednej skupine: 10 

 

Maximálny odporúčaný počet aktívnych účastníkov v jednej skupine: 25  
 

Pracovný materiál a pomôcky:  
Organizátori seminára poskytnú potrebné pracovné materiály, ale uvítajú, ak účastníci budú 

mať k dispozícii napr. notebook a vlastné ukážky alebo vzory dokladov o vzdelaní z vlastnej 

prekladateľskej praxe. 

 

Organizácia: 

Výučba prebieha v areáli UPJŠ v Košiciach na Moyzesovej ulici č. 9, budova Platón, 

v špecializovaných učebniach.  

Účastníci dostanú po ukončení štúdia osvedčenie o absolvovaní odborného štúdia.   

Frekventanti budú o konaní seminárov informovaní aj osobným e-mailom najneskôr 5 dní 

pred jeho konaním.   

 

Informácie o platbe: 

 

Poplatok za celé štúdium je 950,00 eur; na žiadosť uchádzača je možné ho uhradiť v dvoch 

rovnakých splátkach. 

  

UPJŠ v Košiciach, Filozofická fakulta        

Šrobárova 2, 041 80 Košice     

Štátna pokladnica, IBAN: SK64 8180 0000 0070 0007 4351        

Variabilný symbol: 105800 

Informácia pre prijímateľa: Priezvisko uchádzača 


